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6 CORPORATE DESIGN GUIDELINE

Version 1.0, July 13, 2012

1 LOGO

PROVIDING A SEAL OF QUALITY
We have a high standard: We provide our clients  
optimal support with customized solutions. This me-
ans that our logo is a seal of approval. It symbolizes:  
Wherever Clariant is visible, quality reside.

The logo consists of the picture mark and the word 
mark. The picture mark – the Clariant badge – is a 
high-quality, metallic body in the form of a stylized 
»C«. Neither the form nor the color of our logo may  
be changed. First of all, this means that it would lose 
its protection as a worldwide registered brand.  
Secondly, by reproducing it consistently in different 
media, we ensure an impression of high quality as  
well as brand recognition.

Ensuring that the logo is handled carefully attests  
to our claim of high quality and to the professionalism 
of our brand management. 

Antifrogen Reklam.indd   1 19.04.2013   15:32:57
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C umhuriyetimizin 100. yılını kutlayaca-
ğımız 2023’te Türkiye’nin ihracat hedefi 
500 milyar USD. Bunun içinde pompa 

ve vana sektörümüzün hedeflediği pay; 6 milyar 
USD mertebesinde.

Türkiye pompa ve vana sektörünün gelişimi ve 
2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşması birçok 
şeye bağlı. Dünya pompa ve vana pazarı orta-
lama olarak yıllık % 2 büyüme kaydediyor. Buna 
göre 2023 yılında 76 milyar USD’yi bulması 
öngörülüyor. Türkiye’nin hedefi olan 6 milyar 
USD’yi yakalayabilmesi için pazarın yaklaşık 
% 8’lik bir dilime sahip olması gerekiyor. Yani 
hiç de imkânsız görünmüyor. Ancak eksikleri-
mizi gidermek koşuluyla… Ar-Ge ve inovas-
yon konusunun önemi, pompa ve vana sek-
törümüzce de çok iyi algılanmalı. Zira katma 
değeri, teknolojisi yüksek, yenilikçi ürünler ile 
fiyata odaklı rekabetin düşük kârlılığından kur-
tularak ciro artışını sağlamak mümkün olacaktır. 
Ayrıca ülkemizde genellikle üretilmeyen pompa 
gruplarını gözden geçirmek de yerinde olacaktır. 
Pek çok prosese yönelik, spesifik, yüksek tekno-
lojili pompa gruplarına yönelik talepler, şimdilik 
salt ithalata dayalı olarak karşılanıyor. Bunlar da 
üreticiler açısından değerlendirmeye açık alan-
lardır. Aynı bağıntı, vanalar alanında da geçer-
lidir. Kontrol özellikli vana ve aktüatörler, küre-
sel vanalar gibi güçlü olduğumuz bir alan değil-
dir, ancak gelişime açıktır.

Pompa ve vana sektörümüzün 
2023 yılı ihracat hedefi 
6 milyar USD

İhracat noktasında pazar araştırmalarını ve 
“Made in Turkey” algısını güçlendirecek yön-
deki çalışmaların da pazarın gelişimi üzerinde 
önemli bir etkisi olacaktır.
AISI 430, 304, 316 gibi paslanmaz çeliğin 
ülkemizde üretilmiyor oluşu gibi ithalata bağlı 
bulunduğumuz hammadde ve komponentlerin 
de gözden geçirilmesi, olabildiğince bir fiyat 
istikrarının sağlanabilmesi açısından gereklidir.
Belirli gider kalemleri titizlikle tetkik edilerek 
maliyeti düşürecek çözümlere odaklanmak da 
çözümler arasındadır. Örneğin lojistik maliyet-
leri, firmalar arası işbirlikleri, güç birlikleri ile 
daha uygun koşullara getirilebilir. 

Özellikle vana sektöründe ithalatın kontrol zaafı 
içinde olmaması gerektiği, dile getirilen sorun-
lar arasında. Gereken belgelere sahip olmadan 
ülkemize giriş yapan, düşük kaliteli vanaların iç 
pazarda tamamen fiyata odaklı ve haksız reka-
bet yaratması, sektörün yeterince yüksek ivme 
ile gelişebilmesini engelliyor. Belgelendirme-
leri, uygunluğu ile ilgili kontrollerin -her nok-
tada- yeterince iyi yapılıyor oluşu, bu alanda 
teknolojiye, ar-ge’ye yatırım yapan üretici kuru-
luşlar için geliştirici bir rekabet alanı sağlaya-
caktır. Zaten ithal ağırlıklı olan vana sektörü-
nün ihracat hacminin artması, ar-ge çalışma-
ları sonucunda geliştirilecek katma değeri yük-
sek ürünlerle mümkündür. Üretici kuruluşların 
ar-ge projeleri geliştirirken vana imalat sektörü 
ürün yelpazesini irdeleyerek, diğer üretici kuru-
luşların ürün yelpazesi ile birebir örtüşmeyen, 
“farklı” olmayı başaran, daha çok ithalat ile kar-
şılanan ürün tiplerini içeren bir üretim progra-
mını hedeflemeleri, hem kendi kuruluşları hem 
de Türkiye vana sektörü ihracat hacmi açısın-
dan geliştirici olabilecektir.

Türkiye’nin pompa ve vana sektöründeki iç 
pazar potansiyeli de, dış pazar avantajları da 
yüksek, yeter ki fırsatları doğru kullanabilelim, 
tehditleri fırsatlara dönüştürebilelim. TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

Grundfos’tan MAGNA3 Sirkülasyon Pompaları

ve kontrol imkânı
• EuP 2015 standartlarında enerji verimliliği
• Pompa için üst sınır oluşturacak bir 

debi değerinin belirlenmesini sağlayan 
FLOWLIMIT ve FLOWADAPT işlevleri

• Sistemdeki ısı enerjisi dağılımını ve 
tüketimini takip eden entegre ısı ölçer

• Sabit basınç kontrolü
• Sabit sıcaklık kontrolü TM

Enerji tasarrufunu ön plana çıkaran 
yenilikçi Grundfos teknolojisine sahip 
MAGNA3 sirkülasyon pompaları, 

dökme demir veya paslanmaz çelikten üreti-
lir ve 150’den fazla çeşidiyle kapsamlı bir seri 
olarak sunulur. Isıtma ve soğutma sistemleri ile 
domestik sıcak su sistemleri başlıca uygulama 
alanları arasındadır. Sıcaklığı -10 °C’ye kadar 
olan sıvıların sirkülasyonuna uygun bir yapıda 
tasarlandığından, zorlu endüstriyel uygulama-
larda ve yeraltı kaynaklı ısı pompası sistem-
lerinde de yüksek performans gösterir. 0.18 
Enerji Verimliliği İndeksi sayesinde piyasa-
daki en verimli sirkülasyon pompalarından olan 
MAGNA3’ün başlıca teknik özellik ve avan-
tajları yandaki gibidir:

Teknik özellikler

•	 Maksimum basma yüksekliği: 18 m
•	 Maksimum debi: 70 m3/h
•	 Ortam sıcaklığı: 0 °C ile  + 40 °C arası 
•	 Sıvı sıcaklığı: -10°C ile + 110°C arası 

Avantajlar

• Oransal basınç eğrisini talebe göre 
ayarlayarak verimliliği ve rahat kullanımı 
bir araya getiren akıllı kontrol modu 
AUTOADAPT

• Optimize edilmiş pompa hidroliği ve 
motoru

• Ek modüller aracılığıyla dışarıdan izleme 

Baymak’tan Yeni Ürün: E.sybox

Alanında dünyanın en gelişmiş ergono-
mik hidrofor sistemine sahip E.sybox 
her şeyden önce minimum enerji ile 

maksimum verimlilik sağlıyor. Üstelik bunu 
fısıltı kadar sessiz çalışarak gerçekleştiriyor. 
Özgün İtalyan tasarımına sahip olan E.sybox 
dünya çapında kabul gören İF 2013 dizayn tasa-
rım ödülünün sahibi. E.sybox kompakt tasarımı 
sayesinde eski tarz hidrofor sistemleri ile kar-
şılaştırıldığında boyut olarak en az % 30 yer 
tasarrufu sağlar. Montaj yapılacak yerin duru-

muna göre tesisata yatay ve dikey olarak bağ-
lanabilir. E.sybox’ın en önemli özelliklerin-
den biri de sessiz olmasıdır. Yeni su soğutmalı 
motoru korozyona karşı dayanımlı olduğu gibi 
soğutucu fan olmadığından eski tarz hidrofor-
lara göre daha az gürültü kirliliği yapar. Stan-
dart kullanımda 45 dB gibi çok düşük ses ara-
lığına sahiptir. Tüketiciye sunduğu bir başka 
avantajı da, kazan dairelerine yapılan ses yalı-
tımı maliyetini ortadan kaldırmasıdır. E.sybox 
tasarlanırken montaj ve bakım kolaylığı ile 
tüketici konforu ön planda tutulmuştur. E.sybox 
sisteme entegre bir şekilde 2 lt’lik genleşme 
tankını içinde barındırdığı için ilave ek bir ürün 
ihtiyacı yoktur. Bu genleşme tankının eski tarz 
hidrofor sistemlerine göre bir başka avantajı 
ise, fazla yer kaplamaması ve bakım gerektir-
memesidir.Her bir parçanın maksimum olarak 
geliştirildiği invertör teknolojisi ile donatılmış 
bir entegre elektronik sistemi olan E.sybox; 
invertör teknolojisi sayesinde su ihtiyacına göre 
devreye girmektedir. E.sybox ile en başta su 
basıncında ani yükselme ve düşüşler olmaz. 
Ayarlanan basınç, kullanım artsa da azalsa da 
aynı düzeyde kalır. Tesisatta ani basınç yük-
selmesinden dolayı ses ve vuruntu olmamak-

tadır. E.sybox her seferinde düşük devirle dev-
reye girdiğinden daha az enerji harcamakta 
ve sürekli en hızlı devirde dönmeyeceğinden 
mekanik ömrü de artmaktadır. TM
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ürünler
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üst sınıf kabul edilen IE4 standardının üzerinde 
bir motora sahip pompa olarak dikkat çekiyor. 
EC motor teknolojisinin tercih edildiği Stratos 
GIGA, rotor kaynaklı kayıpları neredeyse hiç 
yaşamıyor. Bu teknoloji sayesinde ürün kom-
pakt bir yapıya kavuşurken, motor kayıpları da 
minimum seviyeye indirilmiş oluyor. EC motor 
teknolojisinin çalışma hızı hidrolik aksamlara 
göre ayarlanabiliyor ve bu işlem Stratos GIGA 
pompalarda mükemmel bir şekilde gerçekleş-
tirilebiliyor.

Elektronik aksamlar

“Kırmızı düğme teknolojisi” sayesinde Stra-
tos GIGA, sadece kumanda işlevi gören tek 
butonla basit ve kolay bir şekilde kontrol edi-
lebiliyor. Buna alternatif olarak cihaz kızıl ötesi 
monitöre, kızıl ötesi USB adaptörüne veya bina 
yönetim sistemine bağlanarak da kontrol edi-
lebiliyor. Işıklandırmalı ekrana sahip kontrol 
ünitesi, sürekli ve değişken basınç farklarıyla 
ilgili veriler ile metrelerce su içinde oluşan 
basınç kalibrasyonuyla ilgili verileri saklıyor. 
Artık parametreleri görüntülemek için harici bir 

cihaz kullanılmasına gerek kalmadı. Tüm elek-
tronik aksamlar ve frekans değiştiriciler Stra-
tos GIGA için özel olarak tasarlandı. Böylece 
elektronik aksamların daha az enerji harcaması 
ve kontrol mekanizmasının optimize edilmesi 
sağlandı. Stratos GIGA, diğer kontrollü pom-
palardan üç kat daha büyük bir kontrol meka-
nizmasına sahip. Pompanın kontrol mekaniz-
maları, yazılımın kalitesini gösteren dikkatli 
ölçüm ve belgelendirme özellikleri sayesinde 
hatasız bir şekilde çalışıyor. 

Hidrolikler: Küçük ve çok yönlü

Stratos GIGA için kullanılan hidrolikler, siste-
min mümkün olan en yüksek verimlilik seviye-
sini yakalamasını sağlayacak şekilde tasarlandı. 
Hem pompa gövdesine hem de üç boyutlu çark-
lara, akışı en üst seviyeye çıkaran ve direnci en 
aza düşüren bir geometrik şekil verildi. Bu özel-
lik, tek kademeli, düşük basınçlı ve san-trifüj 
Stratos GIGA pompasının endüksiyon motorlu 
geleneksel pompalardan daha üstün olmasını 
sağlıyor. Sahip olduğu güçlü tahrik, pompanın 
devir hızını artırıyor; bu da hidroliklerin boyu-
tunu ve ağırlığını azaltıyor. Pompanın yük-
sek çalışma hızı, çarkların çapını daraltıyor ve 
aynı zamanda hidrolik verimliliğinin çok daha 
büyük boyuttaki geleneksel pompalardan daha 
yüksek seviyede olmasını sağlıyor. Bu özel-
lik aynı zamanda pompa gövdesinin minimize 
edilmesine de yarıyor. Stratos GIGA’da pompa 
aksamları daha hafi f ve aynı zamanda daha 
hatasız çalışacak şekilde üretildi. Bu pompa, 
WILO’nun frekans konvertörü üzerinde kuru 
rotorlu pompa olan IL–E serisinden % 55 daha 
hafi f ve % 39 daha küçük boyutta. Bu, sadece 
değerli kaynaklardan tasarruf edilmesini sağla-
makla kalmıyor aynı zamanda nakliye, kulla-
nım ve kurulum işlemlerini de kolaylaştırıyor. 
Sistem, dayanıklılığı ve çok yönlülüğü sağla-
yacak şekilde tasarlandı. Çark malzemesinin 
% 60’ı yüksek teknoloji ürünü olan Ryton isimli 
termoplastikten, % 40’ı ise paslanmaz çelik 
çekirdekli güçlendirilmiş fi ber-glastan oluşu-
yor. Kullanılan kompozit malzeme aşınmaya 
karşı dirençli; çeşitli sıvılarla birlikte -20 ile 
+140 °C arasındaki sıcaklıklarda güvenli bir 
şekilde çalışabiliyor.  TM

WILO yeni ürünü Stratos GIGA ile 
endüstride ve binalarda kullanı-
lan ısıtma, soğuk su ve soğutma 

sistemlerinin maliyetlerini optimize edecek 
çözümler sunuyor. İlk yüksek verimli (>IE4) 
motora sahip kuru rotorlu pompa olma özelli-
ğini taşıyan Stratos GIGA, minimum enerjiyle 
güvenli bir şekilde çalışıyor. 
Stratos GIGA, sabit devirli pompalara kıyasla 
pompa başına yılda % 70’e kadar enerji tasar-
rufu sağlıyor. Bu yüksek oranda enerji tasar-
rufu özelliği Stratos GIGA’yı aynı zamanda 
çevreci bir ürün olarak konumluyor çünkü % 
70’e kadar enerji tasarrufu 8 ton daha az kar-
bondioksit emisyonu anlamına geliyor. Stra-
tos GIGA, motordan hidrolik aksama kadar en 
yüksek verimle çalışılabilecek şekilde tasar-
landı. Stratos GIGA, yıllık 6.000 saatlik çalışma 
süresi ve kW başına harcadığı 0,22 euroluk 
enerjiyle sadece bir yıl sonra kendini amorti 
etmeye başlıyor.  

Teknik özellikler

Stratos GIGA, pompa sektöründe şu anki en 

WILO’dan Yeni Ürün: Stratos GIGA
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ürünler

Ayvaz Vana ve Kondenstop Ceketleri

Vanalar, bakım gerektiren ekipmanlar 
olduğu için bu elemanlarda sabit izo-
lasyon uygulamaları yerine, sökülüp 

takılabilen ceket tipi izolasyon kullanımı daha 
uygundur. Vana ceketleri, ısı enerji verimli-
liği uygulamalarında tercih edilen ürünle-
rin başında gelmektedir. Genel amaç sıcak 
hatlardaki enerji kaybını minimuma indire-
rek işletme enerjisi giderlerini azaltmaktır. 
İşletmedeki her vana, eğer yalıtım yapılma-
dıysa yüzey alanı kadar ısı kaybeder. Örneğin 
4” (DN 100) çapında 1 adet glob vana, 160 
°C bir akışkanın olduğu sistemde “yalıtımsız 
olarak” kullanıldığında; saatte 1.199 Watt, 
yılda 629 m3 doğalgaz ve ona eşdeğer 566 
TL kayba neden olur. Ayvaz Vana ve Kon-
denstop Ceketleri sayesinde enerji kaybını 
minimuma indirmek işletme enerji giderle-
rini azaltır. Ürünlerin kaliteli termal perfor-
mansı sayesinde % 90’a varan oranda tasarruf 
sağlanır. Yalıtıma ayrılan bütçeyi kısa zamanda 
amorti eder.

Kullanım alanları
Ayvaz Vana ve Kondenstop Ceketleri; sıcak 
su ve buhar hatları, rafi neriler ve gaz işletme-
leri, petro-kimya işletmeleri, savunma ve ordu 
ekipmanları, yemek ve yağ fabrikaları, teks-
til fabrikaları, plastik fabrikaları, petrol-gaz 
işleme endüstrisi ve ilaç tesisleri gibi çok geniş 

bir alanda kullanılabilir.

Özellikleri
Ayvaz Vana Ceketleri ısı kaybını minimuma 
düşürmek için tasarlanmıştır. İçinde hidrofo-
bik, düşük ısıl iletim katsayısına sahip nano 
gözenekli Aspen Aerogels yalıtım malzemeleri 
kullanılmaktadır. 0 °C - 200 °C aralığındaki 
sıcaklıklarda Cryogel X201, 200 °C - 650 °C 
aralığındaki sıcaklıklarda Pyrogel XT ürünü 
kullanılır. Ceketi oluşturan kumaş malzemesi-
nin seçimi ise sistemin sıcaklığına göre yapılır. 
Genelde 80 gr - 100 gr silikon kaplı cam elyaf 
kumaş tercih edilir. Kumaşların dikiminde 
yine sıcaklığa bağlı olarak kevlar ve paslan-
maz çelik telli iplik kullanılır. Boğma yerle-
rinde örgülü ve yüksek sıcaklık dayanımlı cam 
elyaf ip kullanılmaktadır.
Yüksek ısıl kazanç: Düşük ısı iletim katsayılı 
izolasyon malzemesiyle üretilen Ayvaz Vana 
ve Kondenstop Ceketleri, ısı kayıplarını mini-
mum seviyeye indirerek yüksek ısıl kazanç sağ-
layan, düşük masrafl ı bir uygulamadır.
Kolay montaj: Aspen Aerogels izolasyon mal-
zemeleri (Pyrogel XT, Cryogel X201) vana 
ceketi yapımında kullanılan klasik izolasyon 
malzemelerinden 2 ile 4 kata kadar daha ince-
dir. Bu durum montajı kolay ve daha kom-
pakt vana ve kondenstop ceketleri üretmeye 
olanak sağlar.

Fiziksel dayanım: Ayvaz Vana ve Kondenstop 
Ceketleri, basınç altında da ısıl performans-
larını korur. Dış etkilere ve deformasyonlara 
karşı çok dayanıklıdır. İzolasyon malzemesi-
nin suya dayanıklı yapısı nedeniyle su ve nem-
den etkilenmez.
Boyut: Düşük ısı iletim katsayılı izolasyon 
malzemesi nedeniyle, vana ceketi boyutları 
-özellikle küçük çaplı vanalarda- diğer vana 
ceketlerine kıyasla 3’te bir oranında daha 
küçüktür.
Uzun ömür ve çevreye saygı: Aerojel kullanı-
lan Ayvaz Vana Ceketleri uzun ömürlü olup 
çekme ve basma dayanımı yüksek olduğu için 
defalarca sökülüp takılarak tekrar tekrar kulla-
nılabilir. Ayrıca çöpe atılabilir, solunabilir hiç-
bir lif içermeyen yapısıyla güvenli bir yapıya 
sahiptir.
20 yıl garanti: İlk bakışta ekonomik gibi 
görünen taş yünü ceketler kısa ömürlüdür. 
Bu nedenle, sadece birkaç yıl içinde ürünle-
rin yalıtım performansında düşüş yaşanacağı 
gibi tüm ürünler de yenilenmek durumunda 
kalır. Ayvaz Vana ve Kondenstop Ceketleri 
10 yıl, içindeki yalıtım malzemesi ise 20 yıl 
garantilidir. TM 
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ürünler

Xylem’den Yeni Ürün: Godwin Vac-Prime Pompa

Xylem Inc., özellikle düşük basma 
yüksekliği drenaj uygulamaları için 
tasarlanmış yeni, güçlü ve kompakt 

Godwin pompasını piyasaya sürdü. Godwin 
Vac-Prime, drenaj çözümlerinde wellpoint sis-
temi için yüksek verimlilikli, otomatik, kendin-
den emişli ideal bir pompadır. Bu yeni pom-
panın ilk tanıtımı,15-21 Nisan tarihleri ara-
sında Almanya’nın Münih kentinde gerçekleş-
tirilen Bauma Fuarı’nda yapıldı. Xylem God-
win Vac-Prime pompa, kompakt olması saye-
sinde taşıması ve nakledilmesi kolaydır. God-
win Vac-Prime pompanın özel bir şekilde taşın-
ması gerekmez ve pompa; kaldırma mapası, 
forklift çatalı yuvaları, opsiyonel tekerlekleri 

ile minimum düzeyde tesis içi ekipman gerek-
tirir. Havayı hızlı tahliye etmesi, vakum pom-
pasının çok verimli olması ve hızlı emiş sistemi 
Godwin Vac-Prime pompasının en büyük özel-
likleridir. Godwin Vac-Prime pompaların 4" ve 
6" çıkış çaplarına sahip modelleri, 11-25 met-
relik basma yükseklikleri, 100-374 m3/saat’lik 
debileri ve 45-75 mm’lik katı madde geçirgen-
liği ile işlerin üstesinden gelir. Bu tam otoma-
tik kendinden emişli pompa, daha fazla kesin-
tisiz çalışma süresi anlamına gelir ve aralarında 
kanal drenajı, açık hafriyat, bodrumlar ve taşo-
cakları drenajı, katı maddeler içeren su pom-
palama, bentonit pompalama, sondaj çamur-
ları ve wellpoint işleri de bulunan çok çeşitli 

uygulamalar için de idealdir. Pompanın sağlam, 
kaliteli döküm çelik pervanesi kırılmaya karşı 
dirençli olmasına yardımcı olur. Godwin Vac-
Prime pompa uzun süre, sorunsuz bir şekilde 
kuru çalışır; Godwin mekanik salmastraları, 
ısıyı dağıtan ve sorunsuz kuru çalıştırmaya ola-
nak sağlayan bir yağ banyosu içinde çalışır, bu 
sayede salmastralar aşırı ısınmaz ve çatlamaz. 
Sulu çalışan Xylem Godwin Vac-Prime pompa-
ları, daha büyük olan Godwin Dri-Prime pom-
paların uzun süredir kendini kanıtlamış tasa-
rımına dayanır. Ayrıca uzun bakım aralığı ve 
minimum arıza süresi sunar. TM

Eryap’tan Focus Membran Marka Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri

izolasyonu sağlamasında başrol oynamaktadır. 
Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan tüm ser-
tifikasyonunu tamamlayan ve çeşitli ülkelere 
ihraç edilen Focus Membran’ın tüm ürünleri, 
AB normlarına uygunluk anlamına gelen CE 
standartlarına sahiptir. Geniş ürün çeşitliliği ile 
Türkiye genelinde özel ve kamusal yapılarda 
yaygın bir şekilde kullanılan Focus Membran; 
Batışehir, İstwest, LÖSEV Ankara, Başakşe-
hir Belediye Stadı, Bayrampaşa Forum AVM, 
Selçuk Üniversitesi, İstanbul Başakşehir Pazar-
yeri Toplu Konutları ve son olarak Ankara’da 
yapımı devam eden Savunma Sanayii Müste-
şarlığı Yeni Hizmet Binası projesi gibi önemli 
referanslara da sahiptir. TM

Yapıların deprem sonucu yıkılmaları-
nın en önemli nedeni olan korozyo-
nun önlenmesi için iyi bir su yalı-

tımı gerekiyor. Eryap, Focus Membran markalı 
bitümlü su yalıtım örtüleri ile yapıları suya ve 
suyun olumsuz etkilerine karşı koruyor, yapı-
ların ömrünü uzatıyor. Dünyanın en etkin dep-
rem kuşaklarından birinde yer alan ülkemizde 
sık sık şiddetli depremler oluyor. Bu deprem-
lerde bilinçsiz yapılaşma yüzünden evler yıkı-
lıyor, can kayıpları yaşanıyor. Depreme karşı 
can ve mal kayıpları yaşanmaması için gerekli 
tedbirleri almak büyük önem taşıyor. Bunla-

rın başında ise binalara su yalıtımı yaptırmak 
geliyor. Suyun yapılara verdiği hasar, özellikle 
deprem tehdidinin bulunduğu bölgelerde can ve 
mal güvenliği açısından tehdit oluşturuyor. Her-
hangi bir yoldan yapıya sızan su, donarak veya 
kimyasal tepkimelere girerek yapının özelli-
ğini yitirmesine yol açar. Bu durum da yapının 
dayanım gücüne ve süresine olumsuz etkilerde 
bulunuyor. Focus Membran, yapıların dayanık-
lılığını azaltarak ömrünü kısaltan su tehdidini 
ortadan kaldırırken, yapıların daha sağlıklı, 
güvenli ve konforlu olmasını sağlıyor. Binaların 
su yalıtımında suya karşı kaliteli koruma sağ-
layan Focus Membran ayrıca, çatı, temel, bod-
rum, bahçe ve teraslarda da su sızıntısı riskini 
tamamen ortadan kaldırıyor. Focus Membran, 
yapıların suyun neden olduğu olumsuz etkilere 
karşı korunması ve yaşam alanlarında konforlu 
bir su izolasyonu sağlanması amacı ile kulla-
nılan; yapıların temel, perde, bodrum, bahçe, 
teras ve çatılarında, köprü, viyadük gibi farklı 
yüklere maruz kalan alanlar için de uygun bir su 
izolasyon malzemesidir. Focus Membran bitüm 
esaslı bir yalıtım malzemesi olup, içerisinde 
yapısını güçlendirici farklı dayanımdaki taşıyı-
cılar ve polimerler içermektedir. Bu polimerler 
malzemeye farklı dayanımlar katmakla beraber 
ürünün kolay uygulanmasında ve kaliteli bir su 
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ürünler

Yeni Nesil Mitsubishi Heavy VRF Klimalar

Mitsubishi Heavy Micro VRF klima 
cihazları; rezidans, otel, iş yeri ve ofis 
klima sistemlerini çok daha kolay-

lıkla kurma imkânı tanıyor. Form VRF Sistem-
leri A.Ş.’nin Türkiye’de tek yetkili distribütörü 

olduğu Mitsubishi Heavy Micro VRF klimalar, 
10 ile 33 kW kapasite aralığında minimum dış 
ünite boyutları ile mimariyi bozmadan kolay 
yerleşim imkânı sağlar. Küçük dış ünitelerin 
Split dış ünite cihazları gibi bina dışında duvara 
monte edilebilme özellikleri vardır.

Mimaride estetik çözümler

İç üniteler konusunda 17 tip için toplam 91 
model seçeneği ile geniş ürün yelpazesine sahip 
Mitsubishi Heavy VRF klimaları, her türlü 
mimari alan için esnek çözümler sunabiliyor. 
Ayrıca çok yüksek enerji verimliliğine sahip bu 
ürünler, yeşil bina uygulamaları için de ideal. 
Micro Vrf sistemler yüksek bakır borulama 
limitleri ve 1 dış ünitede 22 adet iç üniteye 
kadar bağlanabilme özelliği sayesinde konfor 
şartları bozulmadan tasarım esnekliği ve kolay 
uygulama imkânı sağlıyor. 
Yeni nesil MHI Micro VRF dış ünitelerinde;

•	 10 kW ile 15 kW soğutma kapasitesi 
aralığında yatay üflemeli tek fanlı dış 
ünite, 

•	 22 kW ile 33 kW soğutma kapasitesi 
aralığında ise yatay üflemeli çift fanlı dış 
ünite ile VRF çözümü sağlanabilmektedir.

Mitsubishi Heavy Industries VRF klimalar, 
küçük dış üniteleri ile yaşam alanlarında rahat 
nefes almayı sağlarken konforlu bir hayat da 
sunuyor. TM
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ürünler

Yakacık Valf’ten YVN ve YVNB 
Pistonlu Vanalar

Yakacık Valf pistonlu vanalar, devrenin karakterine uygun 
sızdırmazlık ringleri ile donatılarak kesme ve ayar vanası 
olarak en ideal çözümü gerçekleştirmektedir. Elastiki üst 

ve alt ringler, pistonu belirli bir sıkılık ile sarmaktadır. Üst kapa-
ğın somunlarının altındaki disk biçimli yaylar sayesinde kapağın 
meydana getirdiği düzgün baskı kuvveti, elastiki ringleri pisto-
nun silindirik yüzeyine doğru iter ve böylece piston ile ring ara-
sında büyük bir sızdırmazlık temin edilir. Alt ring devreye üst 
ring ise atmosfere kaçağı önler. Ayrıca vana tam açık veya kapalı 
iken pistonun silindirik yüzeyi akışkan ile temas halinde bulun-
madığından, bir aşınma söz konusu değildir. YVNB 65-200 arası 
denge pistonlu vanalarda, ayrıca mil sızdırmazlığı temini için sal-
mastra kutusu mevcuttur. Denge pistonlu vanalarda pistonun alt 
ve üst yüzeyi akışkanla temas halinde olduğundan, piston basınç 
yönünden dengededir. Böylece açma-kapama esnasında karşı 
basınç söz konusu değildir.

YHİ ve YHMI Küresel Vanalar

Yakacık Valf küresel vanalar, seçilen özel iç malzeme kalitesi ve 
tasarımı ile uzun ömre sahiptir. Küresel vanalarda mevcut tabak 
yay, ön gerilmeye tabi yaylı, paslanmaz çelik iki adet diyaf-
ram disk ve bu diyafram disklerin iç ve dış kısmına giydiril-
miş PTFE’den oluşmaktadır. Kürenin giriş ve çıkışına birer tane 
tabak yay konarak sistem çift emniyetli hale getirilmiştir. Akış-
kanın basıncı küreyi çıkıştaki tabak yaya, aynı zamanda girişteki 
tabak yayı da kürenin üstüne bastırır. Bu şekilde meydana gelen 
çift sızdırmazlık etkisi, işletme emniyetini artırır. Bu iki sızdır-
mazlık elemanı daima birlikte çalışır. Küresel vanalarda mevcut 
labirent salmastra kutusu ise atmosfere olan sızdırmazlığı sağla-
nır. Mil somununun altına konulan disk biçimli yaylar, labirent 
salmastra kutusundaki baskının devamlı olmasını sağlar. Böylece 
basınç ve sıcaklık değişimlerinden meydana gelen baskı değişik-
likleri dengelenmiş olur.. TM

% 100 AVRUPALI ÜRETİCİ
HVAC Test ve Ölçüm Cihazlarında 
                                       Dünya Markası

Sıcaklık

Sıcaklık Basınç

Nem İç hava kalitesi

Hava hızı ve debisi Baca gazı

Türkiye Temsilcisi

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

RAM ÖLÇÜ ve KONTROL SİSTEMLERİ 
                DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi 
A4 Blok No:26 Esenler - İSTANBUL

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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ürünler

Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke 15B ve 17B Dijital Multimetreler

dayanıklı taşıyıcı bir kılıf içindedir 
•	 Sağlam ve dayanıklı tasarım: Tüm girişler, 

aralıklar ve fonksiyonlar 1000 V değerine 
kadar korunur

•	 100 kHz değerine kadar frekans, sıcaklık 
ve relatif mod (17B)

•	 Test uçları, termokupl dahildir (17B)
•	 Piller ve kullanım kılavuzu dahildir  

Netes Mühendislik’ten Fluke Ti32 
Endüstriyel Termal Görüntüleme 
Cihazı 

Netes Mühendislik tarafından pazara sunu-
lan Fluke Ti32 Termal görüntüleme Cihazı, 
320 x 240 sensörüyle sorun tespiti için gere-
ken görüntü netliğini sağlar. Termal hassasi-
yetle (NETD) sorunların göstergesi olabilecek 
en küçük sıcaklık farkları bile tespit edilebilir. 
Fluke’un patentli IR-Fusion® özelliğiyle gör-
sel ve kızılötesi görüntülerin otomatik hiza-
lanması (paralaks düzeltmesi) sağlanır. Daha 
fazla çok yönlülük ve özel uygulamalar için 
opsiyonel telefoto ve geniş açılı lensler kulla-
nılabilir. (sahada kolayca takılabilir) 

Yeni Fluke 15B ve17B Dijital Multi-
metreler, günlük olarak karşılaşılan 
elektrik ve elektronikle ilgili sorun-

ların giderilmesi için çok sık ihtiyaç duyulan 
özellikleri sunar. 15B / 17B Dijital Multimet-
reler, hızlı ve kolay bir şekilde sorun giderme 
gereksinimleri göz önünde bulundurulan tek-
nisyenler için özellikle tasarlanmıştır. 15B / 
17B Dijital Multimetreler; diyot testi, kapasi-
tans ölçümü ve devamlılık algılama gibi fonk-
siyonlarla birlikte AC/DC gerilim ölçümü gibi 
özellikler sunar. 
Ayrıca 17B, bakım mühendisleri tarafından 
rağbet gören sıcaklık, frekans ve relatif ölçüm 
fonksiyonlarını da sunar. Geniş LCD ekran ve 
kullanışlı birçok başka unsurlar, 15B / 17B 
Dijital Multimetrelerin tutulmasını ve kulla-
nılmasını kolaylaştırır. Fluke Dijital Multi-
metreler, günümüzün bakım ve saha mühen-
dislerinin ilk tercihi haline gelmiştir ve 15B 
/17B Dijital Multimetreler de bunlara dahildir.
 
Özellikler

•	 AC Gerilimi, DC Gerilimi, direnç, 
kapasitans, devamlılık sesli uyarı cihazı, 
diyot testi, A ac, A dc; bunların tümü 

Kolay kullanım sağlar:

•	 Sahada değiştirilebilen piller, nerede 
çalışılırsa çalışılsın maksimum esneklik 
sağlar. 

•	 Kullanıcı sezgisel, üç düğmeli menüde 
başparmağının tek hareketi ile gezinebilir. 

•	 Kalem veya kağıt taşımamak gerekmez 
-bulgular görüntüleme cihazına söylenerek 
kaydedilir. Çekilen her görüntüye sesli 
açıklamalar kaydedilebilir. Gelecekte 
başvurmak için her bir görüntü sesli 
açıklamasıyla birlikte saklanır.

•	 Tek elle odaklama özelliği, emisivite 
düzeltmesi, yansıtılan arka plan sıcaklık 
kompanzasyonu ve aktarım düzeltmesi 
birçok durumda ölçümlerin hassasiyetini 
artırır. 

•	 Sağ veya sol elle kullanım için 
ayarlanabilen el bandı. 

•	 Başlamak için gereken her şey dahildir. 

Dayanıklıdır:

• Zorlu çalışma koşullarında sahada kullanım 
için optimize edilmiştir. 

• 2 metreden düşmeye dayanacak şekilde 
üretilmiş ve test edilmiştir. 

• Toz ve su geçirmez - koruma sınıfı IP54’e 
uygunluğu test edilmiştir. TM
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SFA SANIHYDRO – WC Öğütücüleri ve Pompaları

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 7 metreye, 
yatay olarak 110 metreye kadar atıkları pom-
palayabilen öğütücüler, ekonomik, pratik ve 
estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 
32 mm çaptaki PVC boru aracılığıyla yapı-
lıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve çok 
düşük seviyedeki sesle çalışıyor. Basit mon-
taj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygula-
nabilir bir sistem olup, restorasyon ve tadi-
lat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik sağ-
lıyor. Pompa grubu ise mutfak veya çamaşır-
hane gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğü-

tücü özelliğine sahip değildir. Yine kanali-
zasyona uzak kalınması veya bodrum kat gibi 
kot farkı olan yerlerde, atık suların tahliyesini 
sağlıyor. 60-70 ºC sıcaklığındaki akışkanlara 
ve sabunlu sulara dayanıklı olarak üretildik-
lerinden, restoran, otel, iş yerleri gibi birçok 
alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

SANITOP WC Öğütücü - Teknik 
Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet + lavabo
•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, 
•	 Deşarj boru çapı: 32 mm,

•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35 °C,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 330 x 163 x 263 

mm. TM



ürünler

Inverter Teknolojisine Sahip DemirDöküm Duvar Tipi Split Klimalar

DemirDöküm inverter klimalar, birey-
sel soğutma ve ısıtma çözümleri sun-
mak amacıyla DC inverter teknolo-

jisiyle tasarlanan split klimadır. 180º sinu-
soidal modülasyonlu DC inverter teknoloji-
sine sahip inverter duvar tipi split klimalar, 
düşük elektrik tüketimiyle (A) enerji verim-
liliğine sahip. 
Inverter teknolojisinde klima, istenilen oda 
sıcaklığına göre mekânın ihtiyacı olan kapa-
sitede kompresörün dönme hızını ayarlar 
ve mümkün olan en düşük seviyede elektrik 
tüketir. Ayrıca tam sinusoidal çalışma modü-
lasyonu ile kesintisiz çalışır, bu sebeple çok 
daha sabit bir ortam sıcaklığı sağlar. 4.26’ya 
ulaşan COP değeri ve çevre dostu R410a 
gazıyla cebi ve doğayı korur. 
DemirDöküm Inverter duvar tipi split kli-
malar sessiz çalışır, rahatsızlık vermez. Bün-
yesindeki filtreleriyle iç mekân hava kali-

tesini artırarak, insan sağlığına en uygun 
mekânları yaratır:
Aktive edilmiş karbon filtresiyle yabancı 
kokuları yok eder, zararlı gazları filtreler.
Anti bakteriyel filtre iç mekân havasına anti 
alerjik ve anti bakteriyel etkisi olan filtredir.
Anti toz filtresiyle ortamdaki toz ve parti-
külleri tutar.
Anyon üreticisi ile iç mekânda pozitif elek-
trik yüklü partikülleri yakalar, tabana çökel-
mesini sağlayarak tozların kişiler tarafın-
dan solunmasına engel olur. İç mekân hava-
sında iyon miktarını artırarak adeta orman 
havası yaratır.
Yüksek nem alma kapasitesi sayesinde özel-
likle nemli bölgelerde klimanın performan-
sını artırır, daha az enerji harcarken insan 
sağlığına en uygun nemi ortamda tutar. 
Estetik ve kompakt gövde tasarımıyla kulla-
nıldığı mekânlara değer katar.

Antifriz özelliğiyle çok düşük dış hava sıcak-
larından (-15 ºC) çok yüksek hava sıcakla-
rına (45 ºC) kadar her türlü dış ortam şar-
tında çalışır.
Sıcak kalkış modu sayesinde ısıtırken ilk 
çalıştırma esnasında rahatsız edici soğuk hava 
sirkülasyonunun önüne geçerek daha kon-
forlu iklimlendirme sağlar. 
Hızlı soğutma modunda ortamı en hızlı 
şekilde istenilen sıcaklığa ulaştırır. 
25 m’ye varan bakır boru çekilebilmesiyle her 
mekânda uygun yere montaj edilebilir. 
Günlük zaman ayarlama teknolojisiyle kişi 
eve geldiğinde istenilen sıcaklığa iklimlen-
dirilmiş ortamın keyfini sürer. DemirDö-
küm inverter duvar tipi klimalar otomatik 
yeniden başlatma özelliği sayesinde elektrik 
kesintisinden sonra özel hafıza ayarıyla kal-
dığı yerden konforlu iklimlendirmeye devam 
eder.  TM

Teknogen Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları

Yapılan araştırmalar gelişmiş toplum-
larda insan ömrünün % 70’inin iç 
ortamlarda geçtiğini göstermektedir. 

Bu yüzden iç ortam hava kalitesinin yükseltil-
mesi, eksik havalandırma ile ortaya çıkan has-
talıklara karşı insan sağlığını koruyarak yaşam 
kalitesini artırmak adına önem kazanmaktadır. 
Diğer yandan, dünyadaki enerji kaynaklarının 
sınırlı olması ve ülkelerin enerji politikaları 
sonucunda yükselişte olan enerji verimliliği 
talepleri, tüketilen enerjinin daha verimli kul-
lanılmasını gerektirir. Hem enerji ekonomisi-
nin sağlanması hem iç hava kalitesinin artırıla-
bilmesi için Teknogen ısı geri kazanımlı hava-
landırma cihazları, yüksek verimli ve yıllarca 
sorunsuz çalışabilecek biçimde tasarlanmış-
tır. Cihazlar, 500 m3/h ile 5000 m3/h nominal 
hava debisi aralığında 8 model olarak tasarlan-
mış olup, iç mekândan egzoz edilen kirli hava-
nın sahip olduğu enerjinin önemli bir kısmını, 
dışarıdan alınan taze havaya aktararak içeriye 
vermekte, taze hava nedeniyle oluşan iklim-
lendirme yükünü büyük ölçüde azaltmakta-
dır. Cihazlarda en güncel teknolojiye sahip 
komponentler kullanılmış olup, elektriksel 

ve ısıl enerji verimliliği ön planda tutulmuş-
tur. Cihazlarda EN 308 standartlarına uygun,  
Eurovent sertifikalı ısı geri kazanım eşanjör-
leri kullanılmaktadır. Taze hava ve egzoz fan-
ları, yüksek verimli, alçak ses seviyeli ve güncel 
enerji verimliliği standartlarına uygun, düşük 
enerji tüketimi özellikli fanlarıdır. Fanlar plug 
yapıda olup, geriye eğik seyrek kanat yapıda-
dır. Aerodinamik verimlerini artırmak için 3 
boyutlu kanat geometrisi ile tasarlanmışlar-
dır. Cihazlarla birlikte verilen hız ayar anah-
tarlı kumanda paneli ile cihazı debisini sonsuz 
kademede ayarlanması ve cihazın açık/kapalı 
konumunun seçilmesi kolaylıkla yapılabilir. 
Cihazların gövdesi korozyon direncini artır-
mak amacıyla RAL 9002 boyalı sacdan imal 
edilmiş, cihaz gövdesi ısı ve ses izolasyonunu 
sağlayan alev geciktirici özellikli izolasyon 
malzemesi ile kaplanmıştır. Cihazlarda kul-
lanılan G4 sınıfı filtreler, temizlenebilir tipte-
dir ve tüm komponentler gibi tasarlanan servis 
kapakları ile kolaylıkla servis edilebilmektedir. 
Montaj sırasında farklı kanal bağlantı konfigü-
rasyonlarına uyum sağlamak için cihazlarda 
alternatif kanal bağlantıları tasarlayarak montaj 

esnekliği artırılmıştır. Bu özellik ile taze hava 
ve egzoz kanal bağlantı boğazları ek bir ekip-
man kullanmadan 90° döndürülerek uygulana-
bilmektedir. TM
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ürünler

AFS’den TD Silent Fanlar

lir ve sönümlenir. Tüm motorlar IP44 sınıfı ve 
Class B yalıtımlıdır. Hız kontrolü yapılabilir 
özelliktedir. TD Silent fanlar, özellikle sessizli-
ğin önemli olduğu alanlarda tercih ediliyor. TM

Yuvarlak kanal tipi, karma akışlı, ken-
dinden susturuculu TD Silent fan-
lar, asma tavan gibi kısıtlı montaj 

alanına sahip yerlerde en verimli çözümler 
sunuyor. Kaliteli gövde tasarımı sayesinde 
bağlı bulunduğu kanaldan demonte edilmeden 
fanın motor ve pervanesini söküp takabilmek 
mümkün. Kendinden kelepçeli bağlantı boğaz-
ları montajı kolaylaştırır, sızdırmazlık sağlı-
yor. Elektrik bağlantı terminali fanın etrafında 
360 derece dönebilir özelliktedir. Emiş ve atış 
ağızları, titreşimi sönümlemek ve sızdırmaz-
lığı sağlamak için lastik contalıdır. Fan içinde 
oluşan ses dalgaları, perfore edilmiş iç cidar 
sayesinde ses yutucu malzemeye yönlendiri-

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

Maliyet avantajı getiren sistem entegrasyon olanağı
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Otomasyon sistemlerinin gelişen teknolojinin gerisinde kaldığını mı düşünüyorsunuz? Belimo‘nun MP serisi motorlu 
vanalarını incelemeden son kararınızı vermeyin. Akıllı bir iletişim sistemi barındıran bu seri sayesinde her bir vanaya ayrı 
kablo çekme dönemi kapanıyor. Kablo avantajıyla birlikte montaj maliyetleri azalırken motordan alınan bilgi sayısı artıyor. 
Sistemler daha işlevsel hale geliyor. Uzman kadromuzun kapsamlı desteğiyle bu kusursuz ürünlere sahip olmak için 
hemen arayın.

Standartları biz belirliyoruz

   www.belimo.com.tr

Akıllı. Belimo kontrol vanaları
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ürünler

İmmergas’tan Yeni Ürün: ARES Tec Kazanlar 

çok yüksek sezonsal verim sağlar.

Elektronik kontrol ile 8 kazana kadar kas-
kad sistem kurulumu: ARES Tec’in birçok 
önemli avantajları içinde yer alan (opsiyonel 
kit ile) uzaktan kontrol ve yönetim için otoma-
tik sıcaklık kontrolü sağlayan gelişmiş elek- 
tronik yönetim sistemidir. Tüm bunların kal-
binde, istenilen gücü elde etmek için kademeli 

İmmergas, yer tipi kazan sınıfında, termik 
yoğuşma modüllü bloklardan oluşan ve 
150 kW’dan 7000 kW güce kadar ısıtma 

merkezi kurulmasına olanak sağlayan ARES 
Tec kazanları ürün gamına ekledi. ARES Tec 
kazanlar; apartman blokları, endüstriyel bina-
lar ve kamu binaları için güç ve esneklik sunu-
yor. ARES Tec’in gücü ve esnekliği, çoğu 
durumlarda montajcılara mükemmel bir ısıtma 
merkezi kurmaları için kolay çalışma olanak-
ları sağlayan pek çok avantaj sunuyor. Bunlar 
şöyle sıralanabilir: 

Güç / Boyut / Ağırlık Oranı: Küçük boyutlu 
ve yüksek güçlü ARES Tec, montajın zor yapı-
lacağı yerlerde veya küçük hacimli yerler için 
ideal bir çözümdür.
 
Elektronik kontrol ve güvenlik: Kazanın 
elektronik kontrol kartı, termik (ısıtma) modül-
lerinden biri veya birkaçı arızalansa bile diğer 
termik modülleri çalıştırmaya devam ederek 
kesintisiz çalışmayı sağlayacak şekilde tasar-
lanmıştır.

Yüksek verimlilik: 1:40 modülasyon oranı ile 

olarak 8 kazana kadar kaskad sistem kurma 
olanağı vardır.

Son derece sessiz: Gelişmiş yüksek gücüne 
rağmen ARES Tec, gürültünün istenme-
diği maksimum dikkat gerektiren yerlere de 
güvenle monte edilebilir.

Montaj esnekliği: Standart olarak IPX5D 
elektriksel koruma ile gelen ARES Tec kazan-
ların, tüm modellerinde atık gaz tahliyesi için 3 
taraftan baca çıkışı ve aynı zamanda 150 - 350 
kW modellerinde ise yönü değiştirilebilen gaz 
ve su bağlantıları da mevcuttur.

Azaltılmış çevresel etki: Sabit CO2’de çalışan 
modülasyonlu radyant premix brülörler kulla-
nılması sonucunda, azaltılmış NOx emisyonları 
(<31ppm) ile düşük atık gaz kayıpları oluşur.

Her tip tesisata uygun geniş 
aksesuar ürün grubu:

• Kapasite ihtiyaçları için özel olarak 
dizayn edilmiş otomatik hava tahliyeli 
Denge Kapları,

• Tortu ve pislik ayırıcılar,
• Yoğuşuk Nötralizasyon Kiti ve Granül 

Kiti,
• Ek ısıtma bölgelerinin kontrolü için Bölge 

Çoğaltma Kiti,
• Birden fazla kazanı paralel çalıştırma ve 

kontrolü için Kaskad Regülatörü.  TM
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Espa şimdi artan pazar taleplerine; 
rekabetçi, çok yönlü ve düşük 
maliyetli yanıt veriyor. Espa  

Speedrive, basınçlandırma ve pompa 
uygulamalarında yüksek hidrolik per-
formans, akış dalgalanmaları olmaksı-
zın sabit basınç, enerji tasarrufu, düzgün, 
problemsiz ve sessiz çalışma sağlayan; 
yenilikçi bir değişken frekans sürücü sis-
temidir. Diğer bir deyişle; rahatlık, sür-
dürülebilirlik, performans ve mali etkin-
liği sayesinde geleneksel sabit hızlı hid-
ropnömatik grupları büyük ölçüde geride 
bırakmış yenilikçi bir cihazdır. Su temininde özellikle pompa ve hidrofor 
sistemlerinde gerekli debi ve basınç performansının ayarlanmasında en 
etkin sistem, değişken devir teknolojisinin kullanılmasıdır.

Kullanım alanları ve genel özellikleri

En yaygın kullanım alanları; akışkan transfer pompaları, ısıtma-soğutma 
sistemlerinde kullanılan sirkülasyon pompaları, kullanma suyu ve bahçe 
sulama hidrofor sistemleridir. Tek pompalı bir sistemde kullanılabildikleri 
gibi paralel bağlı maksimum 4 pompaya kadar olan sistemlerde de kulla-
nılabilmektedir. Tek sürücü ile 4 pompanın kontrolü mümkün olduğu gibi 
her pompa motoru üzerine birbirleriyle iletişim halinde 4 ayrı Speedrive 
kullanılabilir. Çoklu pompa sistemlerinde cihazlar arası haberleşme RS 
485 seri port ile mümkündür. Sabit basınçlı su temini esaslı kullanılan bu 
cihaz istenildiği takdirde programlanabilir ve sabit debi elde etmekte de 
kullanılabilir. Cihaz hava soğutmalıdır. Sistem parametrelerinin dışarı-
dan izlenmesi ve kontrolü RS 485 ile mümkündür. Cihaz üzerinden mini-
mum çalışma frekansı ayarlanabilir. Cihaz üzerindeki ekrandan set basıncı, 
fark basınç, maksimum motor gerilimi, durdurma frekansı, modül sıcak-
lığı, operasyonel kayıtlar ve alarmlar görüntülenebilir. Operasyon sırasın-
daki start sayısı, çalışma süresi kayıt altına alınabildiği gibi; güç kesinti-
lerinde, kısa devre durumunda ve modül sıcaklığının belirli değerin üze-
rine çıkması durumunda sistem alarm verir ve kayıt altına alınır. İleri para-
metre ayarlarına erişim, operasyonel kayıtların silinmesi ve alrm kayıtları 
şifre korumalıdır. Speedrive, pompa üzerindeki herhangi bir IEC motor 
kumanda kutusu üzerine doğrudan ve kolayca monte edilebilir. Sabit pano 
sistemlerine göre kompakt bir yapıya sahiptir, az yer kaplarlar ve pompa-
dan sökülüp başka bir sisteme monte edilmesi çok kısa zaman içinde ger-
çekleştirilebilir. Sistem üzerinde tüm korumalar mevcuttur. Yüksek vol-
taj, faz koruma, faz sıralama (Şebeke üzerinde fazlar yer değiştirse bile 
pompa dönüş yönü değişmemektedir). Yumuşak kalkış sayesinde su dal-
galanmaları, su koçu darbelerine çözüm olmanın yanı sıra; bir yandan 
elektrik şebekesindeki yükü azaltırken motora ve motora bağlı tüm ekip-
manların ömrünü uzatır. Klasik hidroforlara göre gürültü seviyesi son 
derece düşüktür. Klasik hidroforlarda şalt sayısını düşürmek için kullanı-
lan büyük hacimli ve pahalı denge tankları yerine Speedrive sisteminde 
çok küçük hacimli tanklar kullanılabilmektedir. TM
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ürünler

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...

altına alınmıştır.) Yumuşak kalkış ile motorlar 
çalıştıran cihaz yazılım sayesinde pompaların 
sıralı çalışmasını ve eşit yaşlandırmayı sağlar. 
Gelişime açık mikroişlemcili kontrol sistemi, 
günümüzde kullanılan bina otomasyon sistem-
lerine doğrudan bağlanabilir olup, herhangi bir 
ara modüle ihtiyaç duymaz.  Sisteme bilgisa-
yar ile bağlanarak harici kontrol kolaylıkla 
sağlanabilir. Hydrovar, sistemin durmaması 
ve korunması için gerekli olan tüm iç ve dış 
etken korumalarını barındırır (susuz çalışma, 
sızdırmazlık, aşırı yük, voltaj, faz koruma, faz 
sıralama, frekans fi ltreleme, topraklama hata-
ları). Böylece ağır çalışma ve ani duruş sebe-
biyle oluşabilecek su koçu darbeleri de önlen-
miş olur. Hydrovar’lar klasik, panodan fre-
kans konvertörlü sistemlerle kıyaslandığında 
kullanıcıları dev boyutlu ve içinde onlarca 
farklı tipte şalt malzemesi ve kablo ağaçla-

Lowara uzun yıllardır ürettiği pompa 
frekans kontrol cihazı Hydrovar’da 
önemli yenilikler yapmaya devam edi-

yor. Hydrovar®’ın temel özellikleri şöyle sıra-
lanabilir: Sadece yüzey pompa uygulamaları 
için geliştirilmiş olan Hydrovar®, kullanıcıla-
rın tüm isteklerine karşılık veriyor. 30 kW’a 
kadar standart asenkron elektrik motorlarının 
üzerine yatay ya da dikey olarak özel aparat-
ları sayesinde kolayca monte edilir. Bu özel-
lik sayesinde hem eski tip pompalara hem de 
yeni kurulan pompalara anında uygulanabilir. 
Cihaz sadece transmiter değiştirilerek motor 
hızını fark basıncına, basınca, debiye veya 
ısıya göre ayarlar. Her pompa motoru üzerine 
ayrı olarak monte edilen cihaz gerek tekli ya da 
yedekli gerekse hidrofor sistemlerinde benzeri 
olmayan bir uygulama avantajı sağlar. Aynı 
sistem içerisinde 8 pompaya kadar birbiriyle 
haberleşebilen Hydrovarlar % 100 sorunsuz 
bir kontrol yeteneği sağlarlar. Hydrovar pom-
paya gelen hidrolik yüklerin azalmasını sen-
sör tarafından takip ederek pompanın hızını 
ayarlar ve sistemin talep ettiği debiyi veya 
basıncı sağlar. Hızın ayarlanması motorun 
daha düşük güçlerde çalışmasına imkân verip 
önemli ölçekte (% 70) enerji tasarrufu yapıl-
masını sağlamr. (TÜV Österreich-Avusturya 
tarafından, 5 Mayıs 2005 yapılmış ve kayıt 

Ferroli Topfan Fancoiller ile Esnek Çözümler

lanmıştır. Ayrıca Topfan fancoillerin üzerindeki 
fi ltreler standart olarak verilmektedir. Yer uygu-
lamalarında kullanılan fancoil ayaklarının içe-
risi boştur ve bu sayede zeminden gelen tesi-
sat boruları rahatlıkla gizlenebilmektedir. Fer-
roli Topfanların sağladığı önemli avantajlardan 
biri şöyledir; Topfan fancoille birlikte alınan 
oda termostatları, fancoil ısıtma modunda çalı-
şırken tesisattan gelen suyun sıcaklığını ölçer 
ve 38 °C’nin altında ise fanları çalıştırmaz.  Bu 
da oda içindeki konforun maksimum düzeyde 
olmasını sağlar. Akıllı Topfanlar kısaca insan-
larda üşüme hissi uyandıran vücut sıcaklığı-
nın altında bir sıcaklığın odada hareket etme-
sini önler. TM

Ferroli Topfan fancoiller ısı pompası sis-
temleri, merkezi ısıtma ve soğutma sis-
temleri rahatlıkla kullanılarak esnek 

çözümler sunuyor. 
Ferroli Topfan serisi fancoiller kompakt ve 
farklı ihtiyaçlara cevap vererek tüketiciler için 
iyi bir çözüm ortağı oluyor. Kapalı mekânlar 
için tasarlanmış olan Topfan, bulunulan ortamı 
ısıtıp soğutmaya yarayan iç ünitelerdir. Yazın 
içindeki bataryadan soğuk su, kışın ise sıcak 
su dolaşır ve bir fan yardımıyla odaya üfl enir. 
Ferroli Topfan serisi fan coiller, dokuz kapa-
site ve kabinli / kabinsiz olmak üzere iki farklı 
tipe sahiptir. Kabin tipleri önden ve alttan hava 
emişli modeller olmak üzere ikiye, kabinsiz tip-

leri ise 6 ve 3 fan devirli modeller olmak üzere 
ikiye ayrılır. Bütün Ferroli Topfan modelleri 
yer-tavan tipidir. İçinde bulunan drenaj tava-
ları yatay ve dikey uygulamalar için özel tasar-

Lowara’dan Mikroişlemcili Frekans Kontrol Sistemi: 
Hydrovar®

rından kurtarır. Geçmişe dönük arıza kayıt-
larını hafızasında tutar ve istendiğinde debi, 
basınç, sıcaklık gibi değerler cihazdan takip 
edilebilir. Bu şekilde kullanım analizi yapıla-
bilir. Pompanın emiş tarafında bir sorun oluş-
ması durumunda, pompayı durdurarak susuz 
çalışmayı önler. Susuz çalışmayı hem fl atör-
den hem sensörden hem de akımdan algılar 
ve böylece % 100 koruma sağlanır. Kullanı-
cıya farklı frekanslar için rampalama imkânı 
sunan Hydrovar, ayarlanan aralıklarda otoma-
tik olarak test çalıştırması da yapabilir. Hydro-
var, sıfır talepte pompayı durdurabilir. Şifre-
leme imkânı sayesinde, sadece istenen kişile-
rin kullanımına müsaade etmektedir. Pompalar 
stand-by konumunda iken, istendiğinde dev-
reye giren yoğuşmayı önleyici ısıtıcı ile dona-
tılmıştır. Özel fi ltre sayesinde elektro manyetik 
parazitlerden etkilenmez. Türkçe ve kullanıcı 
dostu menüsü sayesinde kullanımı son derece 
kolaydır. Tüm bu özellikler cihazın yüzlerce 
değişik fabrika ve ticari binada (otel, hastane, 
konut, alışveriş merkezi, vs) mühendis ve tek-
nik birimlere kullanım kolaylığı sağlar, bakım 
ve onarım masrafl arını minimum seviyeye indi-
rir, endişeleri ortadan kaldırır. TM
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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...
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TA HYDRONICS’ten Otomatik Debi Kontrollü Termostatik Vana Teknolojisi

DYNACON yerden ısıtma sistemle-
rinin potansiyelinin sonuna kadar 
kullanmasını sağlar. Otomatik debi 

kontrolü özelliği sonucu, bağımsız debi kon-
trolü sağlayan Dynacon geliştirildi. Bağım-
sız kontrollü özel iç yapısı sayesinde, ayarla-
nan sabit debinin geçmesini ve aşılmamasını 
garanti eder. Bu şekilde hidronik balanslama 
kolaylıkla yapılabilir.

A-EXACT termostatik vana gövdesinde debi 
her zaman sabit kalır. Diğer vanaların kapat-
masından dolayı yaşanacak aşırı basınçtan 
dolayı debi artışı bu vanalarda yaşanmaz, 
debi ayar değerini asla aşmaz. Vana, özel bir 
anahtarla 10-150 l/h arasında ayarlanabi-

lir. Basit tasarımı ve standart ölçüleri saye-
sinde A-Exact yenileme pazarı için de çok 
uygundur.   TM
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Üntes’ten Yeni Nesil Hassas İklimlendirme ve IT Soğutma Sistemleri

Üntes, veri merkezleri ve bilgi işlem mer-
kezlerinde çevresel soğutma (perimet-
ral cooling) sistemleri için yeni nesil 

döşeme altı mimarisine sahip hassas kontrollü 
klima sistemlerini sunuyor. İki modül olarak 
üretilen hassas kontrollü klimalar, fan modülle-
rinin döşeme altına alınması ile hem daha etkin 
soğutma elde ediyor hem de döşeme altındaki 
fanları sayesinde daha düşük enerji tüketerek 
soğutulmuş havanın direkt olarak rack kabinet-
lerine ulaşmasını sağlıyor.
Optimize edilmiş dizaynı ile prototip testle-
rinden başarıyla geçen yeni nesil hassas kon-
trollü klimalar, daha düşük enerji tüketimleri, 
kısmi yüklerde daha yüksek verim değerleri ve 
hava debisini daha etkin izleme ve değişen yük-
lere göre yönetilebilme özellikler ile öne çıkı-
yor. ASHRAE’nin IT ortamları sıcaklık ve nem 
değer aralıklarını güncellemelerine göre tasar-
lanan döşeme altı fan modüllü hassas kontrollü 
klimalar, soğuk koridor sıcaklıklarının 18-27 °C 
arasında herhangi bir değerde sabit tutulabil-
mesi için daha etkin soğutma yazılım güncel-
lemeleri ile donatıldı. Yine ASHRAE’nin veri 
merkezleri için tarif ettiği maksimum bağıl nem 
oranı % 60 ve 5,5-15 °C çiğ noktası sıcaklığını 
sabit tutabilecek şekilde tanımlandı. Diğer EC 
fan motoruna sahip cihazlara göre çok daha 
verimli hale gelen cihazlar, ileri hava debisi 
kontrol ve yükseltilmiş döşeme altı basınç kon-
trol üniteleri ile donatıldı. Yükseltilmiş döşeme 
yükseklik limitlerinin olduğu ve ortam soğutul-
ması amacıyla da tasarlanan klimaların uygu-
lama örnekleri şekillerde gösterildiği gibi yapı-
labilmektedir.

Veri Merkezleri için Otomatik 
Galeri Basınç Kontrol Sistemi

IT soğutma sistemlerindeki en temel sorunla-
rın başında, kurulan sistemin ısıl yüklerin ilk 
kurulum aşamasında düşük olması ve ancak 
zaman geçtikçe (ortalama 5-8 yıl) tam doluluk 
oranlarına ulaşmasından kaynaklanan sistemin 
kısmi yüklerde düşük verimlerde çalışması-
dır. Bu gibi durumlarda yapılması gereken, sis-
temlerin düşük yüklerden kaynaklanan işletme 
maliyetlerini azaltmaktır (low start build-up). 
Bu sorun ancak talep kontrollü soğutma sistem-
leri ile giderilir, yani otomatik galeri basınç-
landırma sistemi ile galeri altında farklı basınç 
değerli set ederek ısı yayan rack kabinetlerinin 
tam olarak ihtiyaç duyduğu kadar soğuk havayı 
iletebilmektir. Sistemin mevcut kurulum duru-
muna göre konumlandırılan basınç sensörle-
rini hassas kontrollü klimalar ile haberleştire-
rek, lokal bölgelerde sıcak nokta (hot spot) risk-
lerini ortadan kaldırmak esasına dayanır. TM
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%8 -15 
Enerji tasarrufu 

Geliştirilmiş anti-salınım sistemi 
termal konforu iyileştirmekte ve bina 
için sıcaklığı optimize ederek enerji 
tasarrufunda bulunmaktadır. 

Akıllı çözümleri hedefleyin
Ve maliyetlerinizi düşürün

iMCV®: Danfoss’un yeni nesil motorlu kontrol 
vanalarında mevcut. 

“i” sembolü enerji tasarrufu zekasını gösterir
iMCV®, geliştirilmiş termal konfor ve enerji tasarrufu 
için iyileştirilmiş bir anti-salınım şeklinde dahili bir zeka 
özelliğiyle birlikte gelir. HVAC sistemini basitleştirip 
dengelerken enerji tüketiminde soğutmada %10-15 
(±1K’de) ve ısıtmada %8-10 arası tasarruf sağlar. 

DanfossiMCV®’nin eşsiz zeka çözümü, kontrol 
sisteminin kapatılması sırasında harcanan zamandan 
ve tüketimden tasarruf sağlar. Klasik tesisatta sahayı 

yeniden ziyaret etmek, yeniden kapamak ve tekrardan 
devreye alma işlemi yapılmaktadır. 

iMCV® ile daha iyi performans almak ve işletme 
maliyetlerini düşürmek için, geleneksel sistemleri  
optimize edebilirsiniz. iMCV® serisinde, DN 15’ten DN 
80’e kadar tek bir motor olduğundan sadeliğin ön 
planda olmasını sağlayan basınç düşürücü tasarımlı 
kontrol vanaları yer almaktadır. 

iMCV® alanı cihazlarımızın serisi sızdırmaz şekilde 
tasarlanmış ve test edilmiştir; bu da bir HVAC 
sistemindeki enerji verimliliğine katkı sağlar. 

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Nasa Mühendislik’ten APCO Hava Temizleme ve Arındırma Cihazı
APCO ile çözülebilecek sorunlar:

•	 Kokular ve kimyasallar (VOC’s)
•	 Sigara, puro, pipo, nargile
•	 Hayvan kokuları
•	 Yemek kokuları
•	 İnşaat materyallerinden yayılan kokular
•	 Parke, halı ve döşeme kokuları
•	 Kompozit ağaç malzeme kokuları
•	 Temizlik ve dezenfeksiyon kimyasalları
•	 Akaryakıt, benzin ve araç egzoz kokuları
Biyolojikler
•	 Küf, mantar ve maya
•	 Alerjenler
•	 Virüsler
•	 Bakteriler

APCO iç hava kalitesini artırır

İç hava kirliliği dış hava kirliliğinden 5 kat daha 
fazla olabilir, APCO ile biyolojik ve kimyasal 
olarak kontamine olmuş iç hava OZON kullan-
madan kokusuz temizlenebilir. APCO kanal içi 
hava temizleme cihazı uluslararası 2011 AHR 
Expo Fuarında Value impact application dalında 

Bir Amerikan şirketi olan Triatomic 
enviromental firması tarafından üre-
tilen APCO, kanal içi hava temizleme 

ve arındırma cihazıdır. Nasa Mühendislik tara-
fından Türkiye pazarına sunulan bu ürün, hava-
landırma sistemlerine takılarak iç hava kali-
tesini bozan her türlü koku, kimyasal buhar 
(VOC’s) ve mikro organizmaları havadan ayı-
rarak onları zararsız su buharı ve CO2’ye dönüş-
türür. APCO UV lamba ve bakım gerektirme-
yen sonsuz ömürlü aktif karbon matristen oluş-
muş, ozon içermeyen ve koku yapmayan yeni 
nesil hava temizleme cihazıdır.

Apco (Advanced 
Photocatalyticoxidation) Nasıl 
Çalışır?

APCO’nun temeli, aktif karbon ve titanyumdi-
oksid karışımı ile oluşturulmuş matris yüzey-
dir. Klima ve havalandırma sistemlerinin verici 
kanalına 15 dk içinde montaj edilebilir, UV 
lambanın ışınlarının aydınlattığı matristen 
geçen havanın içinde bulunan her türden kir-
leticiler, su buharı ve CO2'ye dönüştürmektedir. 

yenilik ödülünü almıştır ve bu ödül, antiseptik 
UV lambalar için bir ilk olmuştur.

Apco ürünleri

APCO Standart: Ödüllü APCO hava temiz-
leme cihazı 13” boyunda FreshAire UV lamba 
ve 6 adet aktif karbon matris ile gelmektedir. 
Düşük voltajlı 18-32 VAC veya 120-270 V. 
Güç kaynağı seçenekleri vardır.
APCO RT: Aynı teknolojiyi kullanan RT 
modeli daha ufak cihazlar için 9” boyunda  
FreshAire UV lamba ve 4 adet aktif karbon 
matris ile gelmektedir. Düşük voltajlı 18-32 
VAC veya 120-270 V. Güç kaynağı seçenek-
leri vardır.
APCO MAG: Vidasız montaj için mıknatıslı 
(çıkartılabilir) ve harici güç kaynağı ile özel-
likle çatı tipi klimalar ve klima santralleri için 
dizayn edilmiştir. 9” veya 13” FreshAire UV 
lamba ve düşük veya yüksek voltajlı güç kay-
naklı model seçenekleri vardır.  TM

FRESE’den Optima 
Compact

Yeni model Frese 
Optima kombi-
nasyon vanası, 

kompakt olarak hem oto-
matik balanslama hem de 
full modülasyonlu kon-
trol sağlamaktadır. Ayrıca 
ayarlanabilir fonksiyona 
da sahiptir. Ges Teknik 
distribütörlüğünde pazara 
sunulan, yenilikçi dizayna sahip Frese Optima, 
full vuruş modülasyon sağlayabilmek adına 
kendi kendine otomatik olarak ayarlanabilir 
yapıya sahip akıllı tip bir vanadır. Vana tam açık 
pozisyonda maksimum debiye göre set edil-

diğinde kontrol vanasının 
vurusu, % 100 modülas-
yonlu kontrol sağlar. Pra-
tik uygulamada Optima, 
ihtiyaç fazlası debi akışını 
engelleyerek, projelerde 
tanımlanan debinin elde 
edilmesini sağlar. Aktü-
atörü ise tam otoriteye 
sahiptir. TM

3 Adımda Apco’nun Etkisi
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ürünler

Alfen’den ALF PDX modeli Komple Paslanmaz Çelik 
Hidroforlar ve Hidrofor Pompaları

Alfen'in en yeni ürünü komple paslanmaz 
çelik hidrofor pompalarının tasarımı ve 
üretimi yurtiçinde yapılıyor. Ürün özel-

likleri şöyle sıralanabilir:
• Suyla temas eden bütün kısımları 

paslanmaz çelikten üretiliyor
• İçme ve kullanma suyu 

basınçlandırmasında tamamen hijyenik

• Türkiye'nin ilk hassas çelik döküm emme 
ve basma gövdesine sahip

• Inline yapı tipi nedeniyle çok sessiz 
çalışabiliyor

• Yüksek hidrolik verimliliği ile daha az 
elektrik enerjisi tüketiyor

• 5-10-15 m3/saat kapasiteli tiplerle bina 
tekniğinin ihtiyaçlarını karşılıyor TM

Vaillant’tan Yeni Super Inverter Klimalar

Vaillant’ın SUPER INVERTER serisi 
klima cihazları, hem estetik hem per-
formans hem de sağlık açısından klima 

sektörüne yeni bir soluk getirdi. 
Bu cihazlar; “A”sınıfı klimalara göre % 30 daha 
tasarruflu olmasını, 3 Boyutlu DC inverter tek-
nolojisi ile buluşturarak, maksimum enerji tasar-
rufu sağlarken, süper sessiz iç ünitesi, modern 
çizgileri, ince tasarımı yüksek COP ve EER 
değerleri ile sınıfındaki diğer cihazlara göre 
farklı bir noktada yer almakta, yeni bir klima 
segmenti oluşturmaktadır. (COP ve EER; per-
formans katsayılarıdır, yüksek olması; harca-
nılan enerjiye göre yüksek verim alındığının 
göstergesidir.) Vaillant Süper İnverter klima-
lar, cihaz kumandası üzerinden tek tuş ile aktive 
edilen Sağlıklı Yaşam Fonksiyonu çalıştırıl-
dığında, ortam havasına negatif iyon vererek 
yaşam mahallindeki havayı nöt-
ralize eder. Ortamdaki negatif 
iyon; kişinin kendini daha zinde 
hissetmesine yardımcı olur. 
Tüm bu özelliklere ilave ola-
rak, ortama verilen hava üçlü 
bir filtreleme sisteminden geçi-
rilerek yaşam mahalline ulaştı-
rılır: Önce toz filtresinden geçi-
rilerek kaba partiküller tutulur, 
ikinci olarak bakterilere kadar 
etki eden küçüklükteki mikro 
organizmaları tutan elektrosta-
tik filtreden geçirilir, üçüncü ve 
son olarak Photo catalyst filt-
reden geçen hava, kötü kokularından arındı-
rılmış olarak ortama verilir. Bu filtrenin çok 
önemli bir özelliği de güneş ışığına bırakıldı-

ğında kendi kendini temizlemesi ve tekrar kulla-
nılabilir olmasıdır. Estetik olarak şık ve modern 
görüntüye sahip bu cihazların derinliği 16,5 
cm’dir. Cihaz kapalı olduğu zaman üfleme ve 
emiş kanallarını kapatmakta, kumanda üzerin-
den çalıştırıldığı zaman tekrar bu kanallar ortaya 

çıkmaktadır. Böylece ızgaralı cihazlarda 
hava emişinden meydana gelen siyah is 
lekeleri bu cihazlarda oluşmamakta, daha 
şık ve temiz bir görüntü elde edilmektedir. 
Ayrıca tüm kapasitedeki klimaların iç 
ünite ebatları aynı olduğu için mekânlar 
içindeki simetrileri de aynı olmaktadır. 
Vaillant VAI -1 serisi SUPER INVERTER 
klima cihazının diğer bir özelliği; bilgi-
sayar ve server odaları gibi yaz, kış, ısı 
yükü olan, dış ortam sıcaklığının düşük 
olduğu yerlerde; -10 ºC ye kadar soğutma, 
-15 ºC ye kadar ısıtma yapabilmesidir. 
Böylece 24 saat ve tüm yıl soğutma iste-
nen ortamların klimatizasyonu da bu 

cihaz ile çok kolay sağlanabilmektedir. Hızlı 
ısıtma ve soğutma sağlayan TURBO fonksi-
yonu, uyku modu ve 24 saat programlama, oda 

ısısını kumanda üzerinden algılayan FOLLOW 
ME seçenekleri ile diğer özelliklerine ek olarak 
kullanıcısına konfor ve performansı bir arada 
sunmaktadır. Klima cihazı satın alırken, cihazın 
teknik özellikleri yanında, o cihazın satış son-
rası hizmetlerinin kalitesi de önemlidir.  Bunun 
için 444 2 888 no’lu Vaillant çağrı merkezi, 24 
saat tüketicisinin hizmetinde olup, aynı zamanda 
tüm Türkiyede Vaillant Group özel VIP servis-
leriyle hizmet veriyor. TM
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SGE Mühendislik’ten Dali Termal 
Kameralar

SGE Mühendislik ve Dali 
Tech firması arasında imza-
lanan distribütörlük anlaş-

ması ile yeni nesil Dali-Tech ter-
mal kamera görüntüleme cihazları 
uygun fiyat / performans oranları ile 
kullanıcıların beğenisine sunuldu. 
Üst düzey görüntüleme kalitesi 
sunan ürünler, tek elle kullanım 
özelliği ve tasarımları ile farklı-
lık yaratıyor. Ürünü muadillerin-
den ayıran en büyük özelliği, termal 
görüntüleri video olarak kaydedebilme özelliğinin eklenmiş olması. 
Böylece sadece resim değil hareketli görüntülerde kayıt altına alına-
bilir. Ölçüm aralığı -20 ile 600 °C (opsiyon 1200 °C) olan ürünün ter-
mal hassasiyeti 30 °C sıcaklıkta  ≤ 0,06 °C gibi çok ince bir hassasi-
yete sahip. 384x288 veya 160x120 pixel çözünürlükteki modeller ile 
mükemmel görüntü kalitesi sunan Dali termal kameralar, 8 GB’lık stan-
dart ve 32 Gbyte’lık opsiyonel kayıt hafızası ile binlerce termal ve ger-
çek görüntüyü aynı anda kayıt yapabilme kapasitesine sahip. 50/60 Hz 
ekran yenileme frekansı sayesinde hareket halinde bile titreşimsiz net 
görüntü imkânı elde edilir. 384x288 pixel ekranlı modellerde bulunan 
3.6 inç dokunmatik renkli ekran ürünün kullanımını son derece kolay 
kılar. Tüm Dali-Tech termal kameralarda termal ve gerçek görüntüyü 
aynı anda kaydetme standart olarak sunulur. Termal kamera ölçümle-
rindeki en büyük sorunlardan biri olan kaydın hangi noktaya ait oldu-
ğunu not etme işlemi görüntü ile birlikte ses kaydetme özelliği saye-
sinde sorun olmaktan çıkmıştır. Ethernet / RS232 ve BlueTooth haber-
leşme imkânları ile ürünler sınırsız iletişim özellikleri sunuyor. Ether-
net ile cihaz sahada iken kullanıcı bilgisayarından dünyanın herhangi 
bir yerindeki cihazı gerçek zamanlı olarak izleyebilir veya kaydedilmiş 
verileri bilgisayarına aktarabilir. BlueTooth haberleşme ile de kablosuz 
olarak cihaz içindeki veriler bilgisayara aktarılabilir. Lazer işaretçisi 
ile alan dışındaki bir noktayı tam olarak işaret etme imkânı sağlayan 
ürünün ekranına bağımsız 5 adet nokta işaretlenebilmekte veya alan 
seçilebilmektedir. İşaretlenen tüm bu noktalar için ekranda minimum, 
maksimum, ortalama sıcaklıkları otomatik gösterme özelliği ile arıza 
tespitinde büyük kolaylık sağlar. Ayrıca cihaz içine set edilen alarm 
limit değeri aşımında sesli ve görsel uyarı vererek uzun süren arıza 
tespitleri saniyeler içinde kolayca sonuçlandırılabilir. Ürünün karanlık 
ortamlarda güvenli bir şekilde kullanımı için, ön yüze led ışık yerleş-
tirilmiştir. Böylece hem ölçüm yapıp hem de güvenli bir şekilde iler-
lemek mümkündür. Cihaz IP54 koruma sınıfına sahip olması ve eşsiz 
tasarımı nedeniyle toz zerrelerinin cihazın içine girerek işleyişini ve 
güvenliğini bozması engellenmiştir. Zorlu ortamlarda kullanım için 
tasarlanan cihaz; 2 metreden düşmeye, titreşime, neme ve aşırı sıcak-
lık durumuna karşı testten geçirilmiş ve kullanıcılara bu onayları aldık-
tan sonra sunulmuştur. Ürünün standart kamera bataryası, tam olarak 
şarj edildiğinde 3 saat kesintisiz çekim yapılmasına olanak sağlıyor. 
Ayrıca bataryanın yenisine ihtiyaç duyulduğunda, herhangi bir tekno-
loji marketinden kolayca temin etmek mümkündür. TM
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Mehmet Canay
Netes Mühendislik 
Kalibrasyon Laboratuvar Yöneticisi

Test ve ölçü aletleri sektöründe 20 yılını geride bırakan Netes Mühendislik, 
alanında 40’a yakın uluslararası markanın Türkiye mümessili, tek yetkili 
dağıtıcısı ve servisi. Netes Mühendislik Kalibrasyon Laboratuvar Yöneticisi 

Mehmet Canay test ve ölçüm işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesinin önemi,  
kalibrasyon ve ayar işlemleri arasındaki farkı, Netes Mühendislik kuruluşunun  
hizmet rotasını anlattı…

“Test, Ölçme, Kalibrasyon 
 faaliyetlerinde çözüm odaklı 
 yaklaşım ve uzmanlık gerekiyor”
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Test ve ölçüm teknolojileri alanında 
20 yıllık tecrübenin kilometre 
taşları

Netes, kurucusu ve halen Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı görevini sürdüren Necdet Şerifoğlu’nun 
öncesindeki bilgi birikimi ve tecrübesinin ışı-
ğında 1993 yılında kuruldu. Satış organizas-
yonunu yeni şube ve bayilikleri ile güçlendi-
ren Netes, 1997’de kalibrasyon laboratuvarını 
kurdu. Laboratuvarımızın yatırım değeri 2 mil-
yon USD hacmine ulaştı. 2000 yılında ala-
nında en geniş ürün yelpazesine sahip ve iti-
barı uluslararası kabul gören Fluke firmasının 
tek yetkili dağıtıcısı olarak bir anlaşma imza-
ladı. 2004’te firmanın iş süreçlerinin kalite stan-
dartlarına uygun olarak yürütüldüğü, ISO 9001 
belgesi ile tescillendi. Netes, 2005’te ise Fluke 
Biomedical grubunun Türkiye Temsilcisi oldu. 
Böylelikle biyomedikal, Netes için ana faaliyet 
gruplarından biri oldu. 2008’de yine alanında 
değerli bir marka ve ürün grubu Tektronix’in 
Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı ve yetkili ser-
visi olan Netes, ürün ve hizmetlerinin yay-
gın tanıtımı ile cihaz ve sistemler hakkında 
etkin bilgilendirme amacıyla geçen yıl “Tanıtım 
TIR’ı”nı hizmete sundu. Netes Mühendislik’in 
Distribütörlüğünü yaptığı Fluke Corporation, 
Tektronix, Keithley ve Ametek Firmalarına ait 
200 civarında cihazı sergileyen “Netes Test ve 
Ölçüm Teknolojisi Mobil Tanıtım Aracı”, şim-
diden yüzlerce firmaya ulaştı ve etkin bilgi-
lendirme faaliyetlerinde bulundu. Görev alanı 
tüm Türkiye coğrafyası olan mobil tanıtım ara-
cımızda teknik uzmanlarımız, durak noktala-
rındaki firmaların faaliyet alanları ve taleple-
rini göz önüne alarak oradaki teknik eleman-
lara uygulama örnekleri ile seminerler veriyor.
Tanıtım kataloglarından farklı olarak bu mobil 
teşhir mağazasında cihazları kullanma ve olası 
sorularının yanıtlanması olanağını bulan kul-
lanıcılar, çok daha fazla fayda elde edebiliyor. 

alanda uzmanlaşmış, endüstrinin ihtiyaçlarını 
çok iyi tanıyan endüstri birimimiz mevcut.
Eğitim Setleri: Özellikle üniversitelere yöne-
lik eğitim grubu cihazlarımız var. Ayrıca anah-
tar teslimi laboratuvar kuruyoruz. Kurulan üni-
versite sayısı ve ilgili öğretim üyeleri arttıkça 
eğitim grubumuz da bu alandaki çalışmala-
rını çeşitlendirerek artırıyor. Bugünün öğren-
cileri çok şanslı. Eğitim setleri, yetişen nesle 
çok büyük bir avantaj sağlıyor. 
Teknik Servis: Teknik servisimizin de TSE’den 
hizmet yeri belgelendirmesi mevcut. 
Lehim ve Lehim Sökme İstasyonları: Bu gru-
bumuz; çok kanallı rework istasyonları, sıcak 
hava üfleme, onarım istasyonları, ön ısıtıcı-
lar, güç kaynakları, havyalar ve duman emici-
leri kapsıyor.

Ölçme’nin önemi 

Ölçme, yaşamın bütün alanlarında “olmazsa 
olmaz” koşul olarak karşımıza çıkıyor.
Örneğin marketlerdeki tartılar, trafikteki 
radarlar, alkolmetre, havadaki oksijen mik-
tarı, gaz miktarının ölçümü, tansiyonunuzun 
ölçümü gibi her alanda bir ölçme işlemi karşı-
mıza çıkıyor. Kalibrasyon da ölçümün doğru-
luğundan emin olunmasını sağladığı için bir o 
kadar önemli. Biz, kalibrasyon yaparak, ölçü-
mün doğru ve güvenilir olmasını sağlıyoruz, 
kalibrasyonu yapılan cihaz için gereken resmi 
belgeyi veriyoruz. 

Bugün Netes, Türkiye’de 40’a yakın uluslararası 
markayı temsil ediyor, 20’si mühendis olmak 
üzere 60 kişilik uzman bir kadroya sahip bulu-
nuyor. Özetle Netes, kendi bünyesinde en geniş 
yelpazede test ve ölçüm cihazları satış ve teknik 
servisini veren, bununla beraber akredite kalib-
rasyon laboratuvar hizmeti sunan Türkiye’deki 
en güçlü firma konumundadır diyebiliriz.

Netes’in beş ana hizmet grubu

Biomedikal bölümü; hastanelerin kalibrasyon 
ihtiyaçlarına yönelik kalibrasyonun teminine 
yönelik hizmet sunuyor. 
Biomedikal bölümümüz, hastanelerin, labo-
ratuvarların kalibratör ihtiyaçlarını karşılar, 
teknik servis hizmetini verir. Piyasaya baktı-
ğımız zaman hastanelerin % 90’ında Fluke 
Biomedikal’in cihazlarını görürsünüz. Hastane 
sektöründe iddialıyız. Kalibrasyon hizmeti ise 
özel hastanelerin çoğunda kendi bünyelerinde 
hallediliyor.

Kalibrasyon: Kalibrasyon laboratuvarımızda; 
elektriksel, boyutsal, sıcaklık, terazi, basınç 
ve tork ölçümleri başta olmak üzere termal 
kamera, kuvvet, hacim, nem ve yüksek frekans 
kalibrasyonları yapılıyor. 
Test ve Ölçü Aletleri: En geniş ürün yelpa-
zesi ile bir satış programına sahibiz. Bunun 
içinde Hightech grubu, yani üst düzey cihaz-
ların satışını yapan birimimiz ve endüstriyel 
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dağıtıyorlar. Formenler, her sabah işe başla-
madan önce ellerindeki cubit’leri Royal Cubit 
ile doğrulamak zorundalar. Bunu yapmazlarsa 
cezası ölüm olduğu için doğrulamama gibi 
bir şansları olmamış. Ölçüme bu kadar önem 
verilmiş. Ölçümün gündelik yaşama girişi de 
Fransız Devrimi’nden sonra hız kazanıyor. 
Bu dönemde sanayileşme ile birlikte seri üre-
tim başlıyor. Farklı yerlerde üretilen parçalar, 
aksamlar bir araya getirilebiliyor. Bunun yapı-
labilmesi için ölçüm birliğinin sağlanması gere-
kiyor. 18. yüzyıl, “metre” tanımı ile ilgili stan-
dardın belirlendiği yüzyıldır. Fransa’da 1 metre, 
Paris’ten geçen meridyenin dörtte bir uzunlu-
ğunun 10 milyonda biri olarak öngörülüyor ve 
ilk etapta bu, Osmanlı Devleti’nin de arala-
rında bulunduğu 16 ülke tarafından kabul edi-
liyor. İlk fiziksel metre, platinyumdan yapılı-
yor. Bu metrenin bugünkü sistemle ölçüldüğü 
zaman sadece 0.2 mm hatalı olduğu biliniyor.  
Yıllarca bu metre kullanılıyor, ilerleyen yıllarda 
çelik metreler ve çelik cetveller bu metre baz 
alınarak türetiliyor. Sonraları bu metrenin bir 
şekilde zarar görmesi riskine karşı, bunu mad-
deden bağımsız hale getirmeyi düşünüyorlar. 
Sonra da bir ışığın, havası alınmış bir vakum 
içinde hareketinin belli bir zaman dilimindeki 
yolu diye tarif edip bir değer buluyorlar, buna 
da 1 metre diyorlar. Böylelikle metre, ülkedeki 
bütün referanslarca izlenebilir oluyor. 
Uluslararası Metroloji Enstitüsü BIPM, bütün 
dünyada yapılan ölçümlerin doğruluğundan ve 
farklı ülkelerde yapılan ölçümlerin birbirleri ile 
denkliğinden sorumludur. BIPM’in uzman-
ları, ulusal metroloji enstitülerinin uzmanları 
ile beraber çalışarak ülkeler arasındaki ölçüm 
denkliğini oluşturmak için faaliyet gösteriyor. 
Türkiye de, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Ensti-
tüsü (UME) ile BIPM’in faaliyetlerine katılıyor. 

Ölçmek önemli, ama öncelikli olan; 
neyi ölçme ihtiyacında olduğunuzun 
doğru tespit edilmesidir 

Doğru ölçümlemenin öneminin altını çiziyo-

Sağlık sektöründen örnek verecek olursak; bir 
röntgen cihazı ile günde yüzlerce insanın rönt-
geni çekiliyor, bu cihaz hangi dozda X ışını 
veriyor? Eğer yetkili bir kurum, düzenli olarak 
cihazın kalibrasyonunu yapıyorsa cihazın uygu-
ladığı X ışını dozu saptanır, düzeltme yapıl-
ması gerekiyorsa bunu raporlar, cihazın yet-
kili firması gelir ve bu değeri düzeltir. Dolayı-
sıyla insanların röntgeni çekilirken doğru doz 
uygulanır. Aksi takdirde düşük doz uygulan-
dığında röntgen filminden istenilen görüntü 
elde edilemez, yüksek uygulandığında ise net 
bir görüntü elde edilebilir, ancak insan vücu-
duna fazla radyasyon verildiği için kanser riski 
oluşur. Kalibrasyonun sağlık sektöründeki en 
can alıcı örneklerinden biridir bu. Tansiyo-
numuzu ölçüp, o ölçüm sonucuna göre ilaç 
kullanıyoruz. Peki tansiyon aleti doğru ölçüm 
yapıyor mu? Tansiyon aleti hatalıysa, normal 
değerde gösterip ilaç kullanımına yönlendirme-
yebilir ve siz tansiyon hastası iseniz ciddi risk-
lerle karşı karşıya kalırsınız. Pek çok teknolojik 
ürünün marka değeri de buna bağlıdır. Kalib-

rasyonu yapılmayan ve kullanılmaya başlandı-
ğında istenilen fonksiyonu yerine getirmeyen 
bir cihazın marka algısı ne olabilir? Savunma 
sanayisine bakalım; bugün artık askeri araçla-
rımızı, silahlarımızı kendimiz üretiyoruz. Atış 
yapan tankın mermiyi doğru yere düşürebil-
mesi için üretim aşamasındaki tüm parçaların 
doğru ölçümlerle yapılması lazım. Kesin doğ-
rulukla yapılmadığında her şeyi kaybedersiniz. 

Ölçmenin tarihsel yolculuğu

Ölçülendirme gereksinimi Milattan önce 
(M.Ö.) 6000 yıllara uzanıyor. Mısır Pira-
mitlerinin yapılışından bir örnek vereyim.  
O dönemde Nil’de kol dirseğinden orta par-
mak ucuna kadar mesafeyi ‘Royal Cubit’ olarak 
tanımlamışlar. Bu kol, dirsek uzunlukları için de 
firavunlar baz alınmış. Yani firavun değişince, 
bu ölçü de değişebiliyor. Dolayısıyla Mısır 
Piramitlerinin inşasında bir standart getiri-
yorlar. Baz olarak kabul ettikleri Royal Cubit’i 
piramit yapımında çalışan bütün formenlere 
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sonrasında da müşteri gereksinimlerini karşı-
layabilmeniz çok önemli. Cihazınızın arızası 
halinde doğrudan yabancı firma ile temas kur-
manız gerekecek mi? Netes, bu konuda hızlı 
servis çözümleri sunabiliyor. Zaten müşterimi-
zin bu ürünleri garantili alma hakkı bulunuyor. 

Kalibrasyon ve ayar kavramlarını 
çoğu kez karıştırıyoruz

Ölçüm aletlerinin doğru ölçüm yapıp yapma-
dığına dair firmanın elinde bir belge olması 
gerekiyor. Buna yönelik işlemlere kalibrasyon 
diyoruz. Biz kalibrasyon yapıyoruz, ayar yap-
mıyoruz. Biz cihazın mevcut durumunu rapor-
luyoruz ve buna bir belge veriyoruz. Kalibras-
yon konusunda ölçek olarak en geniş yelpa-
zede hizmet veren laboratuvarlardan biriyiz. 
Kalibrasyon laboratuvarımıza yaptığımız yatı-
rım, TÜBİTAK UME’den sonra geliyor. 40 
gigahertz’e kadar kaynak ölçümü, 60 gigahertz’e 
kadar da uygulanmış olan sinyallerin ölçümünü 
yapabiliyoruz. Piyasadaki diğer laboratuvarlara 
da kalibrasyon cihazlarının çoğunu biz veriyo-
ruz. Kalibrasyonla ilgili temel cihazları da sat-
tığımız için hepsinin bir yandan rakibi ola-
rak görülsek de öte yandan çözüm ortağıyız. 
Kalibratör dediğiniz zaman, Fluke dünyada 
rakipsiz konumdadır. Dolayısıyla bu cihazları 
hemen hemen bütün laboratuvara satıyoruz. 
Arıza yaptığında da bize geliyorlar. Kalibras-
yonlarını da biz yapıyoruz. Sadece multimetre, 
ölçü aleti ve küçük el aletlerinin kalibrasyon-
ları değil, üst düzey cihazların kalibrasyonunu 
da yaptığımız için; birçok kalibrasyon labora-
tuvarının kalibratörü de burada kalibre ediliyor. 
Cihazın kalibrasyonu yapılınca, cihazın ilk 
günkü performansına geri döndürüldüğü 
yanılgısı ile de bazen karşılaşıyoruz. Kalibras-
yon işlemi ile sadece cihazın çalışması ile ilgili 
değerleri raporlamak olduğunu anlatmaya çalı-
şıyoruz. Çıkan sonuç değerleri değiştirecek 
yönde bir müdahale söz konusu olsaydı, bu, 
ayar işlemi olurdu. Bu işlem,  EN 17025 stan-
dardına sahip kalibrasyon laboratuvarları için 
uygun görülmüyor. Cihaza ayar yapılması veya 
yapılmayarak kullanımının terk edilmesi kara-
rını müşteri verebilir. Bizim burada bir avanta-
jımız var; satış yapan ve teknik servis hizmeti 
veren bir firma olarak, kendi sattığımız ürün-
lerde kalibrasyon esnasında bir hata görürsek, 
müşterilerimize geri dönüp cihazda hata oldu-
ğunu söyleyebiliyoruz. Onay verirse cihazı tek-

ruz ama ölçme, bir süreç aslında. Doğru ölçme 
için “neyin ölçümü en iyi hangi cihazla yapılır” 
sorusunun yanıtını bilmek gerek.
Bunun için Netes’te sürekli eğitimlerimiz olu-
yor. Zira çok geniş ve sürekli yenilenen bir ürün 
portföyümüz var. Cihazları çok iyi ve detaylı 
bilmeniz gerekiyor ki müşterinizi doğru yön-
lendirebilmelisiniz. Aksi takdirde alıcı açısın-
dan sorun olabiliyor. Müşterimiz kendisine osi-
loskop lazım olduğunu söylediğinde, satış yöne-
ticilerimiz ilk önce “ne ölçeceksiniz?” diye sorar. 
Çünkü ölçüm yapabilen, benzer görünen pek 
çok cihaz var. Tam olarak neyin ölçüleceğini 
bildiğimizde, duruma en doğru cihazı öneririz. 
Bu çözüm odaklı bir satış stratejisidir ki bu sek-
törde çözüm odaklı değilseniz yaşayamazsınız. 
Müşterilerimize ölçüm cihazını verirken aynı 
zamanda onu nasıl kullanacaklarını da öğret-
memiz gerekiyor. Dolayısıyla haftada en az 4-5 
eğitim ya da seminer gerçekleştiriyoruz. Satış 
ekibimizin rutin olarak firma ziyaret program-
ları bulunuyor. Bu ziyaretlerde yeni ürünleri 
tanıtılıyor, o ürünlerle nasıl ölçüm yapılabili-
neceği de anlatılıyor. Her şey kataloga bakılıp 
çözülemiyor. Bir güç analizörü nerelerde kul-
lanılır, neler ölçülebilinir, enerji kaçakları nasıl 
önlenir gibi pek çok detaya ilişkin bilgi aktarı-
larak satışı yönetebilmemiz gerekiyor ki müş-
teriye fayda üretebilmeyi başaralım. Ayrıca satış 

nik servise veriyoruz. Teknik servis prosedüre 
uygun olarak, cihazda ayar gerekiyorsa ayar 
yapıyor, tamir gerekiyorsa tamir ediyor. Tek-
nik servislerimizde de kalibratörler var, gere-
ken ne ise yaptıktan sonra cihazı yeniden kalib-
rasyon laboratuvarımıza sevk ediyor. Bu müş-
teri için bir avantaj.

Kalibrasyon bir işletmeye hangi 
faydaları sağlar?

Bir işletmede kaliteli ürünün üretimi ve kalite-
sinin devamının sağlanması için üç ana husu-
sun yerine getirilmesi gerekir. Bunlar; doğru 
ölçmek, yani izlenebilir kalibrasyon hizmet-
lerinden faydalanmak, üretimde standartları 
kullanmak ve işletmede kalite yönetimini tesis 
etmektir.
Bu amaçlar ile oluşturulan tesiste kullanılan 
cihazların kalibrasyonlarının yaptırılması ile 
şu faydaların oluşması sağlanır:

•	 Firmada yapılan ölçümlerin doğruluğu 
güvence altına alınır.

•	 Üretim sırasında oluşabilecek farklılıklar 
giderilir.

•	 Sağlam ürünlerin bozuk kabul edilmesini 
önler.

•	 Ürünlerin, diğer firmaların ürünleri ile 
uyumlu olması sağlanır.

•	 Yüksek üretim kalitesi elde edilir.
•	 Üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası 

standartlara uygunluğu sağlanır.
•	 Hatalı üretim sebebiyle oluşacak zararların 

önüne geçilir.
•	 Müşteri memnuniyeti en üst düzeye 

çıkarılarak, haksız kazanç ya da kayıpların 
önüne geçilir. TM  

Maxicondense Duvar Tipi 
Yoğuşmalı Cihazlar
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pazar

2012 yılında Türkiye pompa ve vana sek-
törünün ihracatı, bir önceki yıla oranla  
% 11 artarak 842 milyon USD’ye ulaştı. 

Bu alanda ihracatın ithalatı karşılama oranı 
2011 yılında % 41 iken 2012 yılında % 53’e 
yükseldi. Pompa ve vana üretiminin 1960’lar 
itibarıyla zaman zaman durakladığı, gerilediği 
dönemlerinin olması ile birlikte genel olarak 
düzenli bir gelişim gösterdiğinden bahsetmek 
yanlış olmayacaktır. 
Türkiye’de 1950’lerde başladığı kabul edi-
len pompa üretimi, 1960’larda demir, çelik, 
döküm sanayilerinin gelişimine paralel ola-
rak ilerleme göstermiş, 1970’lerde ithalatın 
azalması, 1980’lerde ise ihracatın teşvik gör-
mesi ve sulu tarımın, sanayide proses suyu-
nun önem kazanması sayesinde hız kazanmış-
tır. Bu süreçte arıtma tesislerinin zorunlu hale 
gelmesi de pompa imalat sektörü için bir fır-
sat olmuştur. 1995’te Gümrük Birliği anlaş-
ması ile ithalat ivme kazanmış, 2001 ekono-
mik krizi ile imalat sektöründe sıkıntı yaşan-
mıştır. 2007’de üretim altyapısı belli bir güce 
ulaşan 20’ye yakın tesise karşın 200’ün üzerinde 
atölye ölçeğinde üretici olduğu biliniyor. Bugün 
pompa üretiminde Türkiye, İspanya ile bir-

likte Avrupa’nın 5. büyük üretici konumunda. 
Türkiye’nin pompa ihracatı, 2010-2012 aralı-
ğında ortalama % 22’nin üzerinde artış kayde-
derek 269 milyon USD’den 387 milyon USD’ye 
çıktı. Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi içinde 
vanalarla birlikte pompa endüstrisinin payı 6 
milyar USD olarak öngörülüyor.
Birleşmiş Milletler’in istatistik verilerine göre 
dünya pompa ihracat hacmi 2010 yılında 51 
milyar USD iken 2011’de % 18 artış göstererek 
61 milyar USD’ye ulaştı. Dünya pompa ihracat-

çısı ülkeler listesinin ilk üç sırasında Almanya, 
ABD ve Japonya yer alıyor. Türkiye, pompa 
ihracatçı ülkeler listesinde 26. sırada yer alıyor.
Buna karşın dünya genelinde pompa itha-
latı da artış gösteriyor. Dünya pompa ithalat 
hacmi 2011’de bir önceki yıla oranla % 19.9 
oranında artarak 64.7 milyar USD’a ulaştı. En 
fazla pompa ithal eden ülkeler sıralamasında 
ilk üç sırada ABD, Almanya ve Çin bulunu-
yor. Bu alanda 876 milyon USD ithalat hacmi 
ile Türkiye 25. sırada yer alıyor.

Pompa ve 
Vana Sektör Raporu

Pompa İhracatında 
Başlıca Ülkeler 
(Milyon $) Ülke

2009 2010 2011 Değişim % 
(11/10) 

1 ALMANYA 8.315 9.560 11.496 20,2 

2 ABD 5.504 6.910 8.404 21,6 

3 JAPONYA 3.485 4.583 5.332 16,3 

4 ÇHC 2.900 3.921 5.162 31,7 

5 İTALYA 3.576 3.872 4.291 10,8 

26 TÜRKİYE     201     269    365 35,6
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Pompa Sektörünün Türkiye’deki 
Durumu 

İhracatçı Birliklerinin verilerine ve TÜİK 
kayıtlarına göre Türkiye’nin pompa ihracatı, 
2011’den 2012’ye % 6 artış göstererek 365 mil-
yon USD’den 387 milyon USD’ye yükselmiş-
tir. Alt kategorilere göre ihracatımıza baka-
cak olursak; ihracat artışının en fazla olduğu 
ürün grubunun, yaklaşık olarak 400 bin USD 
hacmi bulunan “Sıvı Elevatörlerine ait Aksam-
Parçalar” olduğu görülmektedir (% 88). İhracat 
oranı artan diğer ürün grupları içinde “Doğru-
sal Deplasmanlı Pompalar” ise (% 33,4) 2012 
yılı verilerine göre 97 milyon USD hacmine 
ulaşmıştır.  İhracatta en fazla azalma ise (% 12) 
“Beton Pompaları” ürün grubunda görülmüştür.
Türkiye’nin pompa ihraç ettiği ülkeler ara-
sında ilk üç sıra Almanya, Irak ve ABD’ye ait. 
En yüksek ihracat cirosu 128 milyon USD ile 
Almanya iken ihracatımızı en fazla oranda 
artırdığımız ülke ise ABD (% 98.2).
Bir önceki yıla oranla % 17 artış gösteren 
Türkiye’nin pompa ithalatı 2011 yılında 876 
milyon USD’ye yükselmiştir. En fazla itha-
lat hacmi bulunan ürün grubu 244 milyon 
USD ile “Diğer Pompalar” grubu olmuş-
tur. En fazla ithalat artışı ise % 241 ile “Sıvı 
Elevatörleri”nde gerçekleşmiştir (1 milyon 
USD). 2012 yılı Ocak-Kasım verilerine göre 
onbir aylık dönemde ithalat, 731 milyon USD 
olarak gerçekleşmiştir. Pompa ithal ettiğimiz 
ülkeler arasında Almanya, Fransa ve İtalya, 
ilk üç sırada yer almaktadır. İthalat hacminde 
düşüş görülen ülkeler Fransa ve ABD olmuştur.

Vana Sektörünün Dünyadaki 
Durumu

Birleşmiş Milletler’in istatistik verilerine göre 
dünya vana ihracatı hacmi, 2010’da 65.2 mil-
yar USD iken 2011’de % 17 artış göstererek 77 
milyar USD’ye ulaşmıştır. Bu alanda başı çeken 
ilk üç ülke; Çin, Almanya ve ABD’dir. İlk on 
ülke arasında  en fazla ihracat artışı % 37 ile G. 
Kore’de  (1,5 milyar USD) yaşanmıştır. Türkiye, 
vana ihracatçı ülkeler listesinde 2011 yılında 27. 
sırada yer almaktadır. Türkiye’nin vana ihracatı 
2012 yılında artış göstererek (% 15,1) 395 mil-
yon $’dan 455 milyon $’a yükselmiştir.
Dünya vana ithalatı hacmi 2011’de bir önceki 
seneye göre % 18 artış göstererek 80,7 milyon 
USD’ye yükselmiştir. ABD, 12 milyar USD ile 
dünyanın en yüksek hacimde vana ithal eden 

Pompa İthalatında Başlıca Ülkeler  (Milyon $)

  ÜLKE 2009 2010 2011 Değişim % 
(11/10)

1 ABD 5.262 7.124 9.164 28,6

2 ALMANYA 3.165 3.854 4.942 28,2

3 ÇİN 3.215 4.102 4.921 20,0

4 KANADA 1.825 2.338 2.979 27,4

5 FRANSA 2.112 2.264 2.651 17,1

25 TÜRKİYE 553 750 876 16,8

Türkiye’nin Ülkelere Göre Pompa İhracatı (Milyon $) 

  ÜLKE 2009 2010 2011 2012 Değişim % 
(12/11)

1 ALMANYA 55 87 136 128 -6,1

2 IRAK 13 21 23 30 28,8

3 ABD 5 8 12 24 98,2

4 İNGİLTERE 8 15 19 16 -12,4

5 AZERBAYCAN 7 6 11 13 19,1

6 İRAN 7 9 12 12 -3,1

7 EGE SERBEST BÖLG. 2 3 8 12 44,5

8 ÇHC 1 7 10 10 0,7

9 SUUDİ ARABİSTAN 3 4 5 7 48,2

10 RUSYA 3 5 6 7 15,9

11 TÜRKMENİSTAN 8 10 11 7 -36,5

  DİĞER 89 95 111 120 7,9

  TOPLAM 201 269 365 387 5,9

Türkiye’nin Ülkeler Bazında Pompa İthalatı (Milyon $)

  ÜLKE 2009 2010 2011 2012                  
(Ocak-Kasım)

Değişim % 
(11/10)

1 ALMANYA 117 165 178 174 7,9

2 FRANSA 107 121 108 101 -10,9

3 İTALYA 66 91 106 81 16,0

4 ÇİN 50 66 76 80 15,0

5 İSPANYA 17 19 54 16 178,8

6 A.B.D. 34 59 53 44 -10,9

7 İNGİLTERE 16 27 38 25 44,0

8 G. KORE 7 19 29 20 52,9

9 JAPONYA 15 27 27 21 0,1

10 HİNDİSTAN 4 16 26 14 67,4

  DİĞER 121 141 182 156 29,1

  TOPLAM 553 750 876 731 16,8
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pazar

ülkesi olmuştur.  ABD’yi 7,4 milyar USD ile 
Çin, 5.9 milyar USD ile Almanya izlemekte-
dir. Türkiye, vana ithalatında 963 milyon $ ile 
26. sırada yer almaktadır. 
Türkiye’nin vana ihraç ettiği ülkeler arasında 
Almanya (62 milyon USD), Irak (33 milyon 
USD), Mısır (31 milyon USD) ilk üç sırayı alı-
yor. Bu ülkeleri yakın mesafe ile Rusya (30 mil-
yon USD), İran (28 milyon USD) ve Azerbay-
can (28 milyon USD) izliyor. Türkiye’nin vana 
ihracatı Hollanda, Fransa ve İtalya’da düşüş 
göstermesine karşın diğer ülkelerde kayda değer 
biçimde artmıştır. Özellikle Mısır (% 83.1) ve 
Azerbaycan (% 62.7) Türkiye’nin vana ihraca-
tını artırdığı ülkeler arasında başı çekiyor.
Türkiye’nin vana ithalatı da 2011 yılında bir 
önceki yıla oranla % 36’lık artışla 963 milyon 
USD’ye yükselmiştir. 2012 yılı Ocak-Kasım 
verilerine bakıldığında, vana ithalatının onbir 
aylık dönemde 848 milyon USD’yi bulduğu 
görülmektedir.
Türkiye’nin vana ithal ettiği ülkeler arasında 
ilk sırada bulunan Çin’i, İtalya ve Almanya 
takip ediyor.

Kaynak: TÜİK, Orta Anadolu Makine ve 
Aksamları İhracatçıları Birliği TM 

Vana İhracatında Başlıca Ülkeler  (Milyon $)

  ÜLKE 2009 2010 2011 Değişim % 
(11/10)

1 ÇİN 7.552 9.819 11.888 21,1

2 ALMANYA 8.740 9.768 11.693 19,7

3 ABD 6.521 7.797 9.397 20,5

4 İTALYA 7.202 6.807 7.960 16,9

5 JAPONYA 2.949 4.491 5.326 18,6

6 İNGİLTERE 2.357 2.754 3.064 11,3

7 FRANSA 2.539 2.620 2.987 14,0

8 MEKSİKA 1.384 1.682 1.779 5,8

9 İSVİÇRE 1.054 1.377 1.576 14,4

10 G.KORE 1.111 1.139 1.556 36,7

27 TÜRKİYE 262 320 395 23,3

  DİĞER 15.328 16.720 19.538 16,9

  TOPLAM 57.000 65.293 77.159 18,2

Vana İthalatında Başlıca Ülkeler  (Milyon $)

  ÜLKE 2009 2010 2011 Değişim % 
(11/10)

1 ABD 7.806 10.006 12.041 20,3

2 ÇHC 5.076 6.130 7.422 21,1

3 ALMANYA 4.198 4.731 5.855 23,8

4 KANADA 2.308 2.617 3.180 21,5

5 İNGİLTERE 2.441 2.773 3.156 13,8

6 FRANSA 2.543 2.763 3.058 10,7

7 MEKSİKA 1.635 2.173 2.480 14,1

8 JAPONYA 1.376 1.722 2.181 26,6

9 RUSYA 1.099 1.607 2.035 26,7

10 İTALYA 1.651 1.807 2.019 11,7

26 TÜRKİYE 549 709 963 35,7

  DİĞER 28.673 31.460 36.385 15,7

  TOPLAM 59.354 68.498 80.774 17,9

Türkiye’nin Ülkeler Bazında Vana İthalatı (Milyon USD)

  ÜLKE 2009 2010 2011 2012           
(Ocak-Kasım)

Değişim % 
(11/10)

1 ÇİN 101 154 194 175 26,0

2 İTALYA 116 146 187 171 28,1

3 ALMANYA 96 123 172 156 39,8
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teknik

Yazan: Oğuz Aydoğan – Mas Daf Makina San. A.Ş. 
– Ar-Ge Mühendisi

Atık Su Pompaları ve 
Çark Seçim Kriterleri

Günümüzde pompaların kullanım 
alanlarında önemli bir yeri atık su 
sistemleri kaplamaktadır. Atık su 

sistemlerinde pompa istasyonları ıslak ortamlı 
ve kuru hazneli olmak üzere iki grupta toplan-
maktadır. Islak hazneli pompalar düşey milli 
ve dalgıç pompalar, kuru hazneli terfi mer-
kezleri kuru tip veya kendinden emişli san- 
trifüj pompalar kullanılmaktadır. Uygulamaya 
göre pompa tipi değişmesine rağmen pom-
palarda kullanılan çarklar benzer özelliklere 
sahip olmaktadır. Pompa çarkının geometrisi 
atık su sisteminin güvenilirliğinin bir göster-
gesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Atık su pompasının görevi içinde katı madde 
(plastik, kauçuk, odun vb.), lifli madde (saç, 
elbise parçası vb.) ve kum gibi aşındırıcı 
madde içeren atık suyun naklini güvenilir 
ve verimli bir şekilde istenen noktaya akta-
rılmasını sağlamaktır. Atık karışımının içe-
riğinde belirtilen maddelerin miktarı uygun 
çark seçiminin yapılması sürecinde önemli 
bir yere sahip olmaktadır. Bu madde oranları 

arttığında problemler ortaya çıkmaktadır. Pis 
Su Dalgıç Pompaları genel olarak depo, tank 
ve derin kuyulardan su çıkartmak için kulla-
nılırlar. Motor ile pompa monoblok halde-
dir. Özel tasarımlı su geçirmeyecek elektrik 
motorlar ile suyun içinde çalışırlar. Basılacak 
sıvının cinsine göre farklı çark tipleri ile kul-
lanılabilirler. Genelde pik dökümden üreti-
lirler fakat duruma göre farklı malzeme opsi-
yonları da kullanılabilir. 
Yaygın kullanım alanları evsel ve endüstri-
yel ham kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri, 
biyolojik arıtma tesislerinde aktif çamurun 
pompajı, kimyasal ve endüstriyel atık suların 
basılması, yağmur suyunun basılması, her türlü 
drenaj ve tahliye işlemeleridir.

Atık Su Pompalarında Tıkanma 
Problemi

Atık su pompalarında katı maddenin ile lifli 
sıvıların neden olduğu tıkanma arasındaki 
farkı iyice belirtmek gerekmektedir. Katı par- ENDURO SERİSİ Pis Su Dalgıç Pompaları
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Bu çarklar, uzun lifler (saç, 
kıl, iplik vs.) küçük katı 
parçacıklar ve belirli oranda 
gaz veya hava içeren sıvıları 
basmaya uygundur.

• Ham kanalizasyon
• Aktif çamur
• Arıtma işlemi sırasında, 
ısıtılmış çamur
• Saç, kıl, iplik vs. içeren atık 
sular

Bu çarklar, uzun lifler veya 
büyük katı parçacıklar 
(pompanın ağız çapına 
yakın çapta) içeren sıvıları 
içindir.

• Ham kanalizasyon
• Katı - Sıvı karışımları
• Ham ve arıtılmış çamur
• Aktif çamur
• Arıtma işlemi sırasında, 
ısıtılmış çamur pompajında

Bu tip çarklar, içinde belirli 
boyuta kadar çamur ve katı 
parça bulunan; ancak elyaf, 
gaz veya hava içermeyen 
atık sulara uygundur.

• Izgaradan geçmiş 
kanalizasyon
• Mekanik olarak arıtılmış 
kanalizasyon
• Endüstriyel atık sular
• Aktif çamur
• Sel suları

çacık nedeniyle meydana gelen tıkanmanın 
ana sebebi çarkın ve gövdenin en dar yerinden 
odun parçacıkları, oyuncak parçacıkları gibi 
katı maddelerin yığılmasından kaynaklan-
maktadır. Uzun lifli atık içeren (saç, elbise par-
çası gibi) meydana getirdiği tıkanıklık,  örnek 
resimde görüldüğü gibi çark ön kanatları ile 
gövde arasında ya da çark giriş ağzında top-
lanarak zamanla birikmesi ile oluşmaktadır.
 
Çark Tipleri
 
Atık su pompalarında açık ve kapalı tip olmak 
üzere iki tipi çark tipi kullanılmaktadır. Atık 
su pompalarında kullanılan kapalı çarklı pom-
paların verimleri oldukça iyi durumdadır. 
Kapalı çarklar da kendi içinde tek kanatlı ve 
çok kanatlı olmak üzere iki bölüme ayrılmak-
tadır. Bu çarkların verimliliklerinin % 70 ile 

% 80 seviyesinde olduğu görülmektedir. Çok 
kanatlı çarklar ise içinde belirli boyuta kadar 
çamur ve katı parça bulunan; ancak elyaf, gaz 
veya hava içermeyen atık sulara uygundur. 
Simetrik tasarımı sayesinde dengeli ve titre-
şimsiz çalışırlar. Kapalı çarklar dışında atık 
sularda kullanılan diğer bir çark tipi de vorteks 
çarklardır. Bu çarklar açık tipte olup gövde 
içinde vorteks oluşumu ile akışkan transferi 
sağlamaktadır. Sıvıların çarkla teması azaltı-
larak basma flanşına iletimi sağlanır. Bu çark-
ların verimleri ancak % 55’lere kadar çıkmak-
tadır. Fakat özellikle lifli atık ve hava içeren 
sıvılarda kullanılması gerekmektedir.

En uygun çark nasıl belirlenir?

Uygulama için en uygun pompa çark uyumu 
belirlerken bakılması gereken en önemli unsur 
atık suyun içeriğinin ne olduğudur. Atık suyun 
içeriğindeki katı madde yoğunluğu, atık çeşidi, 
gaz içerip içermediğine göre kullanılacak çark 
tipi değişiklik gösterecektir. Aşağıdaki tab-
loda atık su çeşidine göre kullanılabilecek çark 
tipleri verilmiştir. Fakat ömür boyu maliyeti 
minimuma indirmek ve güvenilir bir atık su 
pompa istasyonu oluşturmak için uygun çark 
tipine karar verirken üretici ile beraber çalış-
mak en doğru sonucu verecektir. TM

X Tipi Vorteks Çark S Tipi Tek Kanatlı Kapalı Çark D Tipi Çift Kanatlı Kapalı Çark

Kapalı çarklarda fiber içeren atık su pompalarında 
tıkanmaya neden olacak kritik bölgeler

Atık Su Pompaları – Çark Tiplerinin Uygulama Alanları
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sistem

Bugüne kadar yapılan uygulamalarda jet 
fanlar, 2 kademeli ve yerine göre çift 
yönlü olarak kullanılmış ve bu fanların 

kontrolü klasik motor koruma şalteri/kontak-
tör/termik ve yardımcı röleler ile bu bilgilerin 
bağlı olduğu PLC giriş/çıkış üniteleri vasıta-
sıyla gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte jet 
fan motorları çift devirli dahlender sargılı 
motorlar ile imal edilmiştir. Bu yüzden kablo-
lama da 1.ve 2. hız için ayrı ayrı olacak şekilde 
(4 + 3 = 7 x 2.5 mm2) kablo ile yapılmaktadır. 
Karbonmonoksit sistemi için düşük (0-50 
ppm) ve yüksek (50-120 ppm) seviye alarm 
bilgisi alınmakta ve bu iki seviyeye göre sis-
tem çalışmaktadır. Zonlardaki karbonmonok-
sit seviye bilgisi ppm cinsinden detaylı olarak 
görülememektedir.
J-SMART “akıllı fan” uygulamasında ise tüm 
jet fanlar Fire Mode (Yangın Modu) özel-
liğine sahip “frekans invertörleriyle” çalıştı-
rılmaktadır. Böylece kontaktör/termik/yar-

ları farklı hızlarda çalıştırabilme imkânı sağ-
lamaktadır. Böylece önemli bir enerji tasar-
rufu elde edilir. 

J-SMART “Akıllı” Jet Fan 
Uygulamasının Avantajları

Daha Uzun Ömürlü Jet Fanlar…

Frekans invertörlü çalışmada kalkış, hız deği-
şimleri ve duruş aşamaları yumuşak bir biçimde 
gerçekleştiğinden jet fan motor mekanik aksa-
mında zorlanmalar oldukça azalır.
Yıpranmanın azalması sonucunda mekanik 
aksamların ömrü uzar, yenilenme gereksinim-
leri azalır, bakım ve malzeme giderlerinden 
tasarruf edilir.
Frekans invertörü, şebeke beslemesini, motor 
bağlantılarını ve motorun ısınmasını sürekli 
izleyerek gereken durumlarda koruma sağla-
dıklarından jet fanın bu gibi nedenlerle arı-

dımcı röle gibi şalt malzemenin kullanılma-
sına gerek kalmamaktadır. Jet fanlar frekans 
invertörü ile kontrol edildiğinden tek sargılı 
olarak imal edilmektedir. Böylece jet fanlarda 
çift devir yerine % 0 ile % 100 arasında istenen 
hızda çalıştırma imkânı oluşmaktadır. Bununla 
birlikte 7 x 2,5 mm kablo yerine 4 x 2,5 mm 
kablo çekilerek kablodan ve kablo işçiliğinden 
tasarruf sağlanmaktadır. Kullanılan frekans 
invertörü ile panodaki merkezi PLC sadece 
bir kablo üzerinden haberleştiğinden jet fanın 
durum, arıza, kumanda bilgileri için ayrıca 
PLC giriş/çıkış ünitelerine ihtiyaç duyulmaz. 
Ayrıca J-Smart-CO ilavesi ile jet fan otomas-
yon sistemi ve karbonmonoksit alarm sistemi 
tek bir paket halinde sunulabilmektedir. Kul-
lanıcı bu sayede her zona ait ortalama karbon-
monoksit değerini J-Smart jet fan otomasyon 
sistemi panosu ekranından detaylı olarak göre-
bilmektedir. Bu da kullanıcıya değişik karbon-
monoksit yoğunluğundaki zonlara ait jet fan-

Aironn'dan 
Akıllı Jet Fan: “J-Smart”
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zalanmasını önlerler. Bu noktalarda sisteme 
zarar verebilecek herhangi bir anormallik 
belirlediklerinde bunu hata olarak kaydeder-
ler. Bu sayede bakım-arıza personelinin hata-
ların nedenlerini geriye dönük olarak aramala-
rına yardımcı olurlar. Bu sayede jet fanın top-
lam arıza oranını azaltmak ve hataların kay-
naklarını daha çabuk ve daha doğru olarak 
teşhis ederek gidermek mümkün olmaktadır.

Daha Az Kablo...

Tek devirli motor kullanıldığında kablo kesiti 
4 x 2,5 mm² oluyor. 4 x 2,5 mm² kesite sahip 
N2XH FE 180 kablonun maliyeti, 7 x 2,5 
mm² kesite sahip N2XH FE 180 kablonun 
maliyetinden % 56 daha azdır. Ayrıca 4 x 2,5 
mm² kesite sahip kablo kullanmak işçilik mali-
yetlerini azaltmış olmaktadır.

Örnek: Frekans İnvertörü ile 35 Hz olarak 
yapılan çalışmada 1,5 kW olan fan gücünün 
düşeceği yeni güç:

(Düşük frekans/nominal frekans)³ x Nomi-
nal güç = 
(35/50)³ X 1,5 kw) = 0,76 kw olacaktır.

Daha Esnek Senaryolar...

Kullanıcılar, J-Smart “akıllı fan” uygulaması 

ile zaman ayarlı şekilde veya karbonmonok-
sit seviyesine bağlı olarak istenen hız değerine 
göre jet fan sistemini çalıştırabilirler. 1. devir 
ve 2. devir gibi 2 hız sınırı yoktur. 

Farklı karbonmonksit yoğunluğuna sahip zon-
lar, farklı hızlarda ppm değerlerine göre oran-
sal olarak çalışabilirler. 

Daha Az Arıza Kaynağı…

Frekans invertörlü jet fan uygulamasında çok 
daha az şalt malzeme kullanılmaktadır. Kon-
taktörlerden, Faz Sırası ve Faz Koruma Röle-
sinden, Termik Şalter ve Motor Sargısından 
tasarruf edildiğinden daha az arıza kaynağı 
oluşmaktadır. 
Ayrıca motorların ilk kankınma esnasında 
yaşadıkları demeraj akımının ve mekanik zor-
lanmaların önüne geçilerek motorun ömrünü 
uzatır. 

Daha Sessiz Çalışma…

Frekans invertörlü jet fan uygulamasında jet 
fanın başlangıçtaki çalışması direkt kalkışlı 
uygulamaya göre daha sessiz gerçekleşmek-
tedir. 

Daha Az Enerji...

Frekans invertörlü çalışmada kalkış akımı 

motorun anma akımının 1,5-2 katını aşmaz. 
Bu oran, gerilim kontrollü cihazlarda 3-4 kat, 
kademeli kontrollü motorlarda ise 7-8 katı 
bulur. Yavaşlama sırasında ise frekans invertör 
şebekeden hiç akım çekmez, hatta bu sırada 
jeneratör gibi çalışan motorun geri beslediği 
enerjiyi bir direnç üzerinde tüketir. 

Gerilim kontrollü cihazlar ise yavaşlama esna-
sında düşük hız sargısına doğru akım verirler, 
ayrıca gerektiğinde ana sargıya da gerilim vere-
bilirler. Bu da yavaşlama süresi boyunca elek- 
trik tüketimi demektir. İnverter kullanımıyla 
kademeli jet fanlara göre % 30-50 oranlarında 
enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. 

Daha Fazla Nokta Kontrolü

Jet Fan & Aksiyel Fanlar  
(Frekans invertörlü) 

•	 Çalışıyor bilgisi 
•	 Arıza bilgisi
•	 % 0…% 100 arasında istenen devirde 

kontrol – oransal kumanda
•	 Yön Seçimi (Çift Yönlü Fanlar için)
•	 Çalışma Süresi raporlama
•	 Bakım zamanı bilgilendirme
•	 Motor aşırı yükte bilgisi
•	 Motor durduruldu bilgisi
•	 Düşük gerilim bilgisi
•	 Yüksek gerilim bilgisi
•	 Topraklama hatası
•	 Faz U/V/W – toprak kısa devre bilgisi – 

ayrı ayrı
•	 Faz U-V, U-W, V-W kısa devre bilgisi
 
Motorlu Duman Damperleri
•	 Tam açık bilgisi
•	 Kumanda
 
Diğer Sistemler
•	 Karbonmonoksit Alarmı (0..100 ppm 

arasında tüm değerler detaylı olarak)
•	 Yangın Alarm bilgisi TM

PPM

Tüketilen GÜÇ  

50 Hz 45 Hz 40 Hz 35 Hz 30 Hz 25 Hz

100-
120

1,5kw          

80-
100

  1,1 kw        

60-80    
0,51 
kw

     

40-60       0,76 kw    

20-40        
0,32 
kw

 

0-20          
0,18 
kw

Tek Devirli Jet fan Motoru

PPM Jet fan Hız Frekansları

100-120 50 
Hz          

80-
100   45 

Hz        

60-80     40 
Hz      

40-60       35 
Hz    

20-40         30 
Hz  

0-20           25 
Hz
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teknik

Buhar, teknolojinin önemli bir parçasıdır. 
Hat boyunca basınç düşümüyle taşınır 
ve sirkülasyon pompalarına gereksinim 

duymadığı için uzun mesafelerde ısı iletiminde 
en çok kullanılan akışkandır. Buhar olmasaydı, 

gıda, tekstil, kimyasal, enerji, ısıtma ve ulaşım 
sektörü günümüzdeki gibi olamazdı. Buhar, 
merkezi bir kazanda verimli bir şekilde üre-
tilip, kullanım noktasına taşınan, kontrol edi-
lebilir bir enerji sağlamaktadır. Isı kayıpların-
dan dolayı yoğuşan buhar su haline gelir bu su 
kondens diye adlandırılır.  Kondensin gerek ana 
dağıtım,  gerekse buhar hatlarından tahliyesi 
kondenstoplarla yapılmaktadır. Kondenstop-
lar, buhar sistemlerinin en önemli elemanların-
dan biridir.  Kondenstoplar; hava, gaz ve kon-
densi (suyu) otomatik olarak tahliye eden fakat 
buharı tutan cihazlardır. Önemli ölçüde artan 
yakıt maliyetleri ve çevresel faktörlerden dolayı 
buhar kullanıcılarının ihtiyaçları son yıllarda 
değişmiştir. Buna ilaveten sürekli artan reka-
bet koşulları, sağlık ve emniyet tedbirleri, kul-
lanıcıları üretim maliyetlerini azaltmaya daha 
çok zorlamaktadır. Buhar sistemlerinde enerji 
tasarrufu yapılacak en önemli noktalardan biri 
kondenstoplardır. Tesisin verimli ve emniyetli 
çalışabilmesi için kondensin mümkün olduğu 
kadar çabuk bir şekilde alınması gerekmektedir.  

Kondenstoplar üç temel çalışma prensibine 
göre üretilir. 

1. Mekanik Prensiple Çalışan Kondenstop-

lar: Buhar ile kondens arasındaki yoğunluk far-
kını algılar ve kondensi buhar sıcaklığında tah-
liye ederler.
 
a) Ters kovalı kondenstoplar 
b) Şamandıralı kondenstoplar

2. Termostatik Prensiple Çalışan Kondens-
toplar: Buhar ile kondens arasındaki sıcaklık 
farklarını algılayarak kondensi buhar sıcaklığı-
nın altında tahliye eder.
a) Denge basınçlı termostatik kondenstop
b) Bimetalik kondenstop
c) Sıvı genleşmeli  
  
3. Termodinamik Prensiple Çalışan Kon-
denstop: Kondens ile fl aş buhar arasındaki 
dinamik farkları algılar ve kondensi buhar 
sıcaklığına yakın tahliye eder. 

Kondenstop Buhar Kaçağı Kontrolü

Markası ve modeli ne olursa olsun, konden-
stoplar enerji kaybına neden olabilirler. Birçok 
kondenstop üretim hatası nedeniyle ya da düz-
gün dizayn edilememiş buhar hatlarının sebep 
olduğu koç darbeleri nedeniyle buhar kaçıra-
bilir. Kaliteli kondenstoplar ile doğru dizayn 

Kondenstop ve 
Kondenstop 
Kaçakları
Yazan: Görkem Kızıltan Ustalı, Teknik Mühendis, 
Spirax Intervalf San. ve Tic. A.Ş.
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edilmiş sistemlerle enerji tasarrufu sağlanır. Bu 
yüzden buhar tesisatlarında kondenstopların 
kontrolü çok önemlidir. Kondenstop kontrolü 
Manuel Kontrol, Otomatik Kontrol ve uzman 
kişiler tarafından Ultrasonik Kontrol yapılır. 
Duyargalı kondenstopların kontrolü,  içlerin-
deki duyarga ile kondenstopların sağlıklı çalı-
şıp çalışmadığı hatta kondenstopun kilitli kal-
dığını Manuel El Cihazı (Spiratec) ya da Oto-
matik Kontrol Cihazı (R16 C) ile ölçülebilir. 
Duyargasız kondenstopların kontrolü, öncesine 
takılacak kontrol gövdeleri ile manuel ya da 
otomatik kontrolü yapılır. Spirax Intervalf ’in 
mühendisleri tarafından fabrikalardaki tek tek 
etiketlenmiş olan kondenstopların Ultrasonik 
Cihaz ile kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca kon-
trol esnasında bütün datalar Spirax Sarco’nun 
Kondenstop İzleme Yazılımına (STMS) akta-
rılır. Böylece bütün veriler bilgisayara aktarıla-
rak geniş kapsamlı bir rapor kullanıcıların tara-
fına sunulur. Raporda yer alan detaylı kondens-
top listesi ile hangi kondenstopların kaçırdığını, 
kaçak miktarlarını, yıllık işletmeye ne kadar 
buhar kaçağına neden olduğu bilgisi ve yatırı-
mın geri dönüş süresi yer almaktadır. Arızalı, 
buhar kaçıran ½” kondentop 10 bar basınçta 

yılda 8400 çalışan bir işletmeye toplam 180 
MWh/yıl doğalgaz sarfiyatına neden olacak-
tır. En küçük işletmede bile minimum 20 adet 

kondenstop mevcuttur. 1’den fazla kondensto-
pun kaçırması durumunda enerji kaybı daha da 
fazla olacaktır. TM 

www.iskteknik.com
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Titanic Deluxe Belek’te 
KSB Pompaları Kullanılıyor

diğinin en iyi örneğidir. Genel olarak, Titanic 
Deluxe Belek projesinde KSB’nin tercih edil-
mesinde; yüksek verimli motorlar ile donatıl-
mış olmaları, çevre dostu teknoloji kullanıl-
ması, az enerji tüketmeleri, bakım maliyetleri-
nin düşük olması ve tecrübeli servis ekibi etkili 
olmuştur. TM

Y aklaşık 150.000.000,00 euroya mal olan 
Titanic Deluxe Belek Hotel inşaatı, 
1.100 kişilik çalışan sayısı, 1.200 yatak 

kapasitesi ile AYG Grubu’nun Türkiye’deki 
8. oteli olma özelliğini taşıyor. Otel inşaatı 
11 ay sürmüştür. Katamaranlarla sahile yolcu-
luk yapabilme imkânı sunan Titanic Deluxe 
Belek; doğayla içiçe bir yaşam, nehir kenarında 
olması, deniz suyundan sağlanan havuzlu vil-
laları, SPA merkezleri ve aquapark gibi birçok 
üstün özellik bünyesinde barındırıyor. Tita-
nic Deluxe Belek’in ısıtma, soğutma, havalan-
dırma, su temini ve yangın sistemlerinde KSB 
pompaları tercih edilmiştir. Titanic Deluxe 
Belek’in ısıtma, soğutma ve havalandırma sis-
temi için 31 adet KSB in-line santrifüj pom-
pası (Betaline – Etaline), su temini için 2 adet 
KSB hidrofor seti KHFb ve otelin yangın sis-
temleri için 2 adet KSB yangın grubu (Cobra 
UL/FM) kullanılmıştır. KSB’nin In-line san-
trifüj pompaları olan Betaline ve Etaline seri-

leri yüksek verimli motorlar ile üretilmiş olup 
PN16 basınç sınıfındadır. Tüm ısıtma soğutma 
ve havalandırma uygulamalarında kullanılması 
dışında ayrıca endüstriyel proseslerde de kul-
lanılabilmektedir. KHFb serisi hidroforlar 
KSB’nin yüksek verimli dikey çok kademeli 
pompaları olan Movitec serisi pompalardan 
oluşmaktadır. Yenilenen Movitec serisinin su 
temaslı tüm ekipmanları paslanmaz çelikten 
olup uzun ömür ve düşük enerji tüketimi sun-
maktadır. Ayrıca bu hidroforların panolarında 
KSB’nin pompalar için dizayn ettiği özel yazı-
lımı ile enerji tüketimi optimum değerlerde 
tutulabilmektedir. Yıllardır tüketicinin beğeni-
sini ve güvenini kazanan yangın grubu Cobra 
serisi yine bu projede sulu söndürme sistemi-
nin en önemli ekipmanı olarak tercih edilmiş-
tir. Pek çok otel, AVM ve residence projelerinin 
yanında metro gibi güvenliğin en üst düzeyde 
olması gereken yapılarda da tercih edilen Cobra 
serisi; KSB’nin güvenlik konusuna önem ver-

proje
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Sahibi 
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Yazı İşleri Müdürü
Gökçen Parlar
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Sorumlusu
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
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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6 CORPORATE DESIGN GUIDELINE

Version 1.0, July 13, 2012

1 LOGO

PROVIDING A SEAL OF QUALITY
We have a high standard: We provide our clients  
optimal support with customized solutions. This me-
ans that our logo is a seal of approval. It symbolizes:  
Wherever Clariant is visible, quality reside.

The logo consists of the picture mark and the word 
mark. The picture mark – the Clariant badge – is a 
high-quality, metallic body in the form of a stylized 
»C«. Neither the form nor the color of our logo may  
be changed. First of all, this means that it would lose 
its protection as a worldwide registered brand.  
Secondly, by reproducing it consistently in different 
media, we ensure an impression of high quality as  
well as brand recognition.

Ensuring that the logo is handled carefully attests  
to our claim of high quality and to the professionalism 
of our brand management. 
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