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Hayatla aramızdaki en önemli bağ: 
Soğuk Zincir
Sıcak hava, gıdaların bozulmasını hızlan-

dırıyor. Uygun üretim, taşıma ve saklama 
koşullarının sağlanamaması, gıda güven-

liğini; dolayısıyla da insan sağlığını tehdit edi-
yor. Bu alanda oldukça gelişmiş bir sektörden 
söz etmemiz mümkün. Artık ürünler, fabrika-
dan çıkışlarından reyondaki yerlerini alana kadar 
takip edilebiliyor. Soğuk zincirin güçlü halka-
ları arasında yer alan soğuk taşımacılık, otoma-
tik kontrol ürünleri ile sağlıklı bir şekilde satış 
yerlerine ulaştırılabiliyor. Bu ürünlerin sofraları-
mızda da sağlıklı bir şekilde yerini alabilmesi ise 
artık marketlerin sorumluluğuna kalıyor. Ülke-
mizde –büyük süpermarketlerde olması müm-
kün değilse de- küçük marketlerde enerji tüketi-
mini azaltmak adına market kapatıldığında buz-
dolaplarının fişini çekenler, bu nedenle de ürün-
lerin bozulmasına neden olanlar var elbette. Bu 
bilinçsizliği saymazsak, gıdaların uygun koşul-
larda üretilmesi ve sevkiyatı konusunda oldukça 
başarılı bir yol kat edildiğini söyleyebiliriz. 
Enerji verimliliği, her geçen gün artan enerji fiyat-
ları ile paralel olarak önemini koruyor. Elbette 
enerji verimliliği için hangi alanda olursa olsun 
elimizden geldiğince gayret göstermeliyiz. Söz 
konusu olan tasarrufsa, tasarrufun en büyüğünü 
enerjiyi tüketmeyerek yapabiliriz. Fakat böyle 
bir lüksümüz yoksa, çareyi teknoloji sunuyor. 

Cihazların enerji verimliliği her geçen gün artı-
yor. Cihaz verimliliklerini artırabilmek için; ürün-
lerin içinde kullanılan ekipmanların da tek tek 
daha verimli olabilmesi adına hemen hemen dün-
yanın tüm üreticileri birbiri ile yarışıyor. Neti-
cede iş, yatırımcıya kalıyor. İlk yatırım bede-
lini düşük tutup verimsiz cihazlar almak yerine 
teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı tercih 
etmek, uzun vadede tüm işletmelere kazandırı-
yor. Bu yatırım, aynı zamanda enerjiyi ve çevreyi 
de koruduğundan sadece işletmelere değil, dün-
yaya da kazandırıyor…
Yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan 
havuzların işletmesi, bakımı ve temizliği de der-
gimizin bu sayı üzerinde durduğu konular ara-
sında. Havuzlarda kullanılan kimyasalların mik-
tarları ve aydınlatma gibi ekipmanların güvenliği, 
Sağlık Bakanlığı’nca ilgili standartlar oluşturula-
rak belirlenmiş. Kullanılacak kimyasalların ser-
tifikalı kişilerce bilinçli olarak uygulanmasından 
ise işletmeler sorumlu. Bina modellerinin ve kon-
for anlayışının gösterdiği değişime paralel olarak 
hızla gelişen havuz sektörü, artık inşaat sektörü-
nün en yakın arkadaşlarından biri…

Bazen güzel şeyler de oluyor…

Bu sayıda içeriğe uygun olarak Alanya’da bulu-
nan Waterplanet Hotel & Aquapark’ın Teknik 
Müdürü Tekin Ulusoy ile bir söyleşi gerçekleş-

tirdik. Ülkemizde “ağaç meselesi” tartışıladursun, Tekin 
Bey’in dikkat çektiği bir ayrıntı yüreklere su serpecek 
cinsten… Aslında beş ağacı kesmeleri gerekiyormuş 
projenin yerli yerine oturtulabilmesi için. Sonra görmüş-
ler ki proje üzerinde birkaç küçük değişiklik yapılırsa 
bu ağaçlardan ikisini kurtarabilecekler. Kıyamamışlar; 
projeyi değiştirmişler “sadece iki ağaç için”. Anlatırken 
parmağıyla gösteriyor Tekin Bey… “Bakın” diyor; “İşte 
şuradaki ve şuradaki ağaçlar. Ne güzeller değil mi?” TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com







ürünler

Form’dan FesKlima Evaporatif Soğutma Üniteleri

Ontrol’den BECK Marka Fark Basınç Sensörü 984

Form Şirketler Grubu güvencesiyle üreti-
len FesKlima evaporatif soğutma ünite-
leri, Türkiye’de 1000’den fazla açık ve 

kapalı mekânda düşük yatırım maliyeti ve mini-
mum enerjiyle maksimum serinletme sağlıyor. 
Form Şirketler Grubu içerisinde yer alan Form 
Endüstri Tesisleri San. A.Ş.’nin Ankara’daki 
fabrikasında üretilen FesKlima üniteleri, kom- 
presör ve soğutma gazı olmadan sağladığı serin-

letme sayesinde fabrikalar, tekstil atölyeleri, 
iplik ve plastik enjeksiyon fabrikaları, döküm-
haneler, sanayi mutfakları, tersaneler, çadır-
lar, düğün salonları, depolar gibi yoğun çalışı-
lan mekânlardaki iş verimliliğinde artış sağlar. 

Nasıl çalışır?

Bir fan vasıtasıyla dışarıdan alınan hava, küçük 

Ontrol firması tarafından Almanya’dan 
Türkiye pazarına sunulan BECK 
marka fark basınç sensörü 984; koro-

sif olmayan gazların izlenmesinde, bina oto-
masyonunda ve havalandırma sistemlerinde, 
temiz odalarda, VAV ünitelerindeki basınç 
ölçümlerinde, dinamik filtre ve fan basınçla-
rını izlemede ve hava akış kontrolünde kul-
lanılır. 8 farklı basınç aralığında 2 çıkış sin-
yali ve optimum adaptasyon ile ölçüm yapar. 
Hassas ölçüm yapılabilmesi için jumper ile 2 
basınç aralığında seçim yapılabilir. Çıkış sinya-
linin tepki süresi seçilebilir. Fabrika ayarlarında 
yavaş olan tepkime süresi, köprüleme ile hızlı 
ya da yavaş olarak ayarlanabilir. Basınç hisse-
diciler, sürekli basıncı izlemesi için aktif ele-

man olarak piezorezistif basınç sensörü ile çalı-
şır. İsteğe bağlı gerilim veya akım arayüzüne 
sahiptir. Besleme gerilimi 3 kablolu modelle-
rinde 24VAC/VDC – 2 kablolu modellerinde 
24VDC’dir.  Çıkış sinyalleri, 3 kablolu model-
leri bina otomasyonuna 0-10 V veya 4-20 mA 
sinyal, 2 kablolu modelleri 4-20 mA sinyal 
gönderebilmektedir. 3 kablolu 984M serisinde, 
M düğmesine basarak kendini kalibre edebi-
lir. Opsiyonel olarak fark basınç sensörü üze-
rindeki anahtar ile karekök değerinden doğru-
sal değere çevirerek havanın debisini ölçebi-
lir. Bazı tasarımlarda anahtarlama çıkışları ile 
donatılmış olabilir. IP54 standartlarında olan 
sensörlerin, isteğe bağlı olarak LED ekranı doğ-
rudan montajla sabitlenebilir. TM

bir pompa ile ıslak tutulan petek yüzeyinden 
geçirilir. Hava ile suyun teması sonucu, su 
buharlaşarak havadan ısı alır ve havanın sıcak-
lığı düşer. Soğutulmuş hava, fan vasıtasıyla 
mekâna iletilir.

Avantajlar:

• Hızlı montaj, direkt üfleme veya kanallı 
montaj olanağı

• Munters Celdek Soğutma petekleri ile 
yüksek verim ve uzun ömür

• Filtre edilmiş % 100 taze hava ile yüksek 
konfor

• Düşük enerji tüketimi (1,1 kW), soğutma 
gazı ve atık madde olmadığından çevre 
dostu

• Paslanmaz çelik ve plastik dış gövde 
alternatifleriyle uzun ömürlü TM
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Wolf Çift Yakıtlı Kuzineler

Geberit’ten Duş Tasarımları için Farklı Çözümler

Geberit, fonksiyonel tasarımlarıyla ban-
yolara şıklık katmaya devam ediyor. 
Geberit, farklı duş drenaj çözümle-

riyle banyolara yepyeni bir görünüm kazan-
dırıyor. 
Geberit’in yenilikçi ve farklı duvar içi drenaj 
sistemi banyo dizaynında yeni ve özgün tasa-
rımlar yaratıyor. Kişisel tarzı yansıtma imkânı 
sağlayan çözümleriyle keyifli bir duş deneyimi 
sağlayan Geberit, banyoların güzelliğini ortaya 
çıkarıp duş ekipmanlarını görünmez kılıyor. 
Hemzemin duşlar için drenajı zeminden duvara 
taşıyarak banyolarda yer açıyor. Ferahlık, şık-
lık ve konfor birleşirken aynı zamanda temiz-
lik, kolay ve hızlı hale geliyor. 
Duş elemanı kendi kendini temizleyen sifon 
özelliğiyle balçık oluşumunu önlüyor ve saç 
süzgeci sayesinde tıkanmalara engel oluyor. 
Kolay temizlik için kolaylıkla çıkabilen kapak-
lar parlak krom, paslanmaz çelik, beyaz alpin 
veya duvar ile uyumlu materyal ile kaplanabi-
lecek özel kapak alternatifleriyle sunuluyor. TM

Geçmişte bir mutfağın temel aracı olan 
kuzineler artık lüks mutfakların vaz-
geçilmez unsuru haline geldi. 

Dünya çapında profesyonel ve amatör şefle-
rin tercihi olan Wolf, ankastre ekipmanlarının 
vazgeçilmezi çift yakıtlı kuzineleri ile mut-
faklarda iki farklı dünyayı bir arada sunuyor. 
Wolf gazlı, çift katlı yalıtılmış, kolay kontrol 
edilebilen, french-top, gazlı-ızgara ve teppan-
yaki özellikleri bulunan set üstü ocaklarla 
kullanıcılara sadece pişirmenin keyfini sür-
mek kalıyor. 
Ayrıca ikili konveksiyon teknolojisi ile dona-
tılmış, 10 farklı pişirme programına sahip, 
kendini temizleyebilen, elektrikli fırınlarla 
bütün mutfaklarda yemek pişirmeye olanak 
tanıyor. TM
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KSB’den Yeni Nesil Sirkülasyon Pompası: Calio

KSB’nin, yüksek verimli yeni nesil sir-
külasyon pompası Calio; kullanıcıla-
rın ihtiyaçları doğrultusunda tasarla-

narak 2013 yılının Mart ayında sektör tem-
silcilerine tanıtıldı. Entegre frekans kontrol 
ünitesi, kompakt yapısı ve yüksek verimli-
lik değerleri ile öne çıkan Calio; ilk aşamada  
10 W ilâ 175 W motor gücü aralığında ve 
13m3/h debi ve maksimum 10mSS basma 
yüksekliği değerlerinde çalışabiliyor.

En önemli özellikleri ve avantajları;

•	 Üzerine entegre edilmiş frekans kontrol 
ünitesi

•	 Devir kontrolüne ilişkin yüksek verimli 
teknoloji sayesinde işletme giderlerinden 
maksimum tasarruf 

•	 İşletim modunu gösteren semboller ile 
kolayca görülebilen entegre ekran ile 
kullanıcı arayüzü

•	 Standart entegre Modbus haberleşme 
modülü

•	 Yeni nesil “Eco Mode” (*)
•	 “Dual” seçeneği ile herhangi bir arıza 

durumunda ve/veya zaman kontrolü 
gerektiren pompa değişimlerinde de 
otomatik geçiş yapabilme özelliği

•	 -10 °C ilâ +110 °C arasında akışkan 
sıcaklıkları, bu yeni pompa serisinin farklı 
uygulamalar için uygun olması

•	 Isı yalıtımıyla standart olarak imalat
•	 Kompakt tasarım ile vida veya flanşlı 

bağlantı sayesinde, dar alanlarda bile 
montaj kolaylığı 

•	 Maksimum enerji verimliliği sayesinde 
gelecek garantisi; ayrıca ErP 2015 ve 
5 yıllık imalatçı marka garantisi gibi 
gelecekte olması muhtemel verimlilik 
yönetmeliklerini fazlasıyla yerine getirme

•	 ‘Her şey dahil’ konseptiyle yatırım ve 
devreye alma giderlerinden tasarruf etme 
olarak sıralanabilir.

Kullanım alanları,

•	 Isıtma ve havalandırma sistemleri, 
endüstriyel tesisler

•	 Tekli ve ikili boru sistemleri 
•	 Zemin ısıtma sistemleri
•	 Kazan veya birincil devre
•	 Depolama şarj devresi
•	 Güneş enerjisi sistemleri
•	 Isı pompaları
•	 Soğutma suyu resirkülasyonu olarak 

sayılabilir.

telerde çözümler sunuyor. Soğutmada Elek- 
tronik Expansion Valf ile genleştirme ABD 
ve Avrupa’da uzun zamandır uygulanan, kul-
lanıcılara yüksek hassasiyet sunan bir akış-
kan şartlandırma şeklidir. Akışkan basınç ve 
sıcaklığında maksimum kontrol sunan Parker-
Sporlan Elektronik Expansion Valfler; R22, 
R134A, R404A, R407C, R410A gibi soğutucu 
gazlarla uyumludur ve 400 tona kadar yük-
sek kapasitelerde çözümler sunar. Step motor 
teknolojisiyle adım başına 0,002 mm gibi bir-
hassasiyette 500 ilâ 6500 step arası dönüş sağ-
layan Sporlan EEV’ler başta chiller ve endüs-
triyel tip sistem üreticileri olmak üzere bütün 
soğutma sektörüne sorunsuz bir genleşme pro-
sesi sunar. Çalışma aralıklarının -45/+60 ºC 
oluşu ve 38 bar çalışma, 48 bar test basınçla-
rıyla yüksek güvenilirlik sağlar. Parker-Sporlan 

(*) Calio’nun alışılmışın dışında ‘Eco Mode’ 
adı verilen seçeneğinde ise; entegre bir enerji 
tasarruf fonksiyonu içeren yeni geliştirilmiş 
işletim yazılımı ile kullanıcının önemli işle-
tim maliyetlerinden de tasarruf etmesi sağ-
lanıyor. Ayrıca sabit basınç kontrolü, oransal 
basınç kontrolü ve açık-çevrim kontrol çalışma 
modları da bulunuyor. TM 

Elektronik Expansion Valfler’in diğer avantaj-
ları şöyle sıralanabilir:

•	 Kesinlik kontrolü için step motor 
teknolojisi

•	 Yüksek hassasiyetli sürücü kullanımı
•	 Hassas toleranslarla sıkı yerleşim
•	 Baştan sona korozyon dayanımlı 

malzemeler
•	 Alanında kanıtlanmış güvenilirlik
•	 Düşük güç tüketimi (4W ya da daha azı.)
•	 CFC, HCFC, ve HFC soğutucu ve 

yağlarla uyumluluk
•	 Uzun ömürlü malzemeler için kendinden 

yağlamalı
•	 Yüksek doğrusal güç çıkışı
•	 Gözetleme camlı modeller (SEH(I) ve 

SER(I) serilerinde.) TM 

Parker - Sporlan Elektronik Expansion Valfler

Espa Soğutma tarafından Türkiye paza-
rına sunulan Parker-Sporlan Elektro-
nik Expansion Valfler 1.5 ton gibi küçük 

kapasitelerden 400 tona kadar büyük kapasi-
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Samsung’dan Jungfrau Klima 

Samsung Jungfrau’nun en önemli özel-
liği tam HD Filtre ve S-Plazma İyon 
özellikli Çifte Tasarruf teknolojisine 

sahip olması. 
Bu sayede Jungfrau klimalar tüketicilerin kon-
forlu, sağlıklı ve doğa dostu bir yaşam tarzı 
sürdürürken enerji tasarrufu yapabilmelerine 
de yardımcı oluyor. Samsung’un gelişmiş 
Double Cleaning arındırma sistemine sahip 
Jungfrau klimalar ile hava iki şekilde temizle-
niyor; öncelikle tam HD filtresinin sağladığı 
iyileştirilmiş filtreleme ile havadaki mikros-
kobik toz partiküllerini yüzde 90’a varan bir 
oranda tutarak kirli hava tozlardan arındırı-
lıyor sonrasında gelişmiş S-Plazma iyon sis-
temi ile en ufak toz tanecikleri ve virüsleri bile 
toplayabilen anti bakteriyel kaplaması ile filt-
releme işlemi tamamlanıyor. S-Plazma iyon 
havadaki biyolojik kirleticileri nötralize ede-
rek onları zararsız su buharı haline dönüştü-

rürken otomatik temizleme fonksiyonu saye-
sinde ortam sürekli temiz bir havaya sahip 
oluyor. 
Mor ve siyah renklerle bezenmiş parlak bir 
tasarıma sahip olan Samsung Jungfrau klima-
lar, “d’light Cool” özelliği sayesinde de odanın 
nem düzeyi ölçülerek ideal sıcaklık otomatik 
olarak hesaplanıyor ve uygun ayar yapılıyor. 
Samsung’un “İyi Uyku” özelliği çeşitli uyku 
dönemlerine göre en uygun uyuma sıcaklık-
larını ve aynı zamanda nem düzeyini otoma-
tik olarak ayarlayarak kullanıcılara yüzde 36’yı 
bulan ek bir tasarruf sağlayabiliyor. Ayrıca yeni 
klima sistemi odayı hızlı ve etkin bir şekilde 
soğutmak için “Turbo Soğutma” işlevini kul-
lanıyor. 
Klimalarda yer alan ‘Akıllı Inverter’ özelliği 
sayesinde de tüketicilerin klimanın açık ya da 
kapalı olduğu her iki durumda da enerji tasar-
rufu yapmalarına imkân tanıyor. TM





ürünler

Bosch’tan Slim İnverter Klimalar 

Yazın bunaltan sıcaklarına en tasar-
ruflu ve şık çözümü sunan Bosch 
Slim İnverter klimalar, sadece 15 

cm’lik kalınlığı ve kompakt boyutları ile her 
mekâna kolayca sığıyor. 
A enerji sınıfı Bosch klimalardan bile yüzde 
35 daha az enerji tüketmesini sağlayan inver-
ter teknolojisi sayesinde aile bütçesine de 
çevreye de katkı sağlıyor. Bosch Slim İnver-
ter klimalar, normal toz filtrelere göre yük-
sek yoğunluklu, çok gözenekli Cold Catalyst 
toz filtreye sahip. Cold Catalyst filtre, çeşitli 
kimyasal ve uçucu organik maddeleri, sağlığa 
zararlı gaz ve kokuları yakalayıp parçalayan 
bir filtre sistemi olarak dikkat çekiyor. Aynı 
zamanda antibakteriyel etkiye sahip olan 
bu filtre, insan sağlığını da gözetiyor. Cold 
Catalyst filtre, normal klimalarda olduğu gibi 
ön panel içinde olmayıp, Bosch Slim İnverter 
klimanın üst kısmına yerleştirilmiş durumda. 
Mıknatıslı üst mazgal sayesinde paneli açma-
dan kolayca filtre değişimi ve temizliği yapı-
labiliyor. 
Kolayca değiştirilip, temizlenebildiği için 
de hiç zahmet vermeden hayatı daha kon-
forlu hale getiriyor. i-mod, Bosch Slim İnver-
ter klimaların bir diğer öne çıkan bir özel-
liği. Akıllı i-mod tuşuna basıldığında, klima, 
direkt olarak ideal sıcaklıklar olan; 26 °C 
soğutma ve 20 °C ısıtma modunda çalışıyor. 
Bu sistem sayesinde fan devri hiç bekleme-
den otomatik olarak ayarlanıyor. Bu sayede de 
elektrik israf edilmeksizin, konforlu soğutma 
ve ısıtmaya kavuşulabiliyor. Tüm Bosch kli-
malar TÜV tarafından test edilmiş ve enerji 
değerleri onaylanmış olarak, güvenle tüketi-
cilerle buluşuyor. 

Özellikleri

•	 Isıtmalı-Soğutmalı Duvar Tipi Mono 
Split Slim İnverter Model Klimalar

•	 A enerji sınıfından % 35 daha tasarruflu
•	 Normal toz filtrelere göre yüksek 

yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre: Cold 
Catalyst filtre

•	 Isıtma/Soğutma/Nem alma/Fan/Auto 
işletim konumları

•	 3 kademeli ve otomatik fan hızı ayarı 
•	 Çok ince (derinliği sadece 15 cm) iç 

üniteli inverter modeli

•	 Golden Tech teknolojisi (iç ünitede)
•	 Renkli ve gizli display (Soğutma modunda 

iç ünite paneli üzerinde soğutma derecesi 
mavi renk; ısıtma modunda ise iç ünite 
paneli üzerinde ısıtma derecesi kırmızı 
renk olarak görünür).

•	 Mıknatıslı üst mazgal sayesinde paneli 
açmadan kolayca filtre değişimi ve 
temizliği (Filtreler normal klimalarda 
olduğu gibi ön panel içinde olmayıp, 
cihazın üst kısmına konulmuştur).

•	 i-mod özelliği; cihaz tuşa basıldığında 26 
°C soğutma, 20 °C ısıtma modunda çalışır. 
Fan devri otomatik olarak ayarlanır.

•	 Self-Cleaning (oto. iç ünite temiz.) 
özelliği

•	 Otomatik iki yönlü üfleme tekniği (yatay/
dikey)

•	 Auto-Restart Function (Elektrik 

kesintilerinde otomatik yeniden başlatma 
özelliği)

•	 8-9 saat süreli 2 farklı Sleep (uyku) 
konumu

•	 Temp. Compensation (Isı eşitleme 
sistemi)

•	 Self-Diagnosis and Auto-Protection 
Function (Hata teşhis ve otomatik koruma 
fonksiyonu)

•	 Timer (Zaman ayarı) (0-24 saat arası)
•	 Defrost Indication Feature (Buz çözme 

özelliği)
•	 Temp. Lamp Led (Sıcaklık göstergesi)
•	 Kompresörü koruyan 3 dakikalık 

gecikmeli çalışma
•	 7 m’lik çalışma uzaklığına sahip LCD 

uzaktan kumanda
•	 Kapalı mekân sıcaklık ayarı aralığı:  

 17 °C-30 °C  TM
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ACO ile Hijyenik, Estetik, Konforlu Banyolar

ACO, lazer teknolojisiyle imal edilen 
paslanmaz çelik duş kanalları ile fark 
yaratıyor. ACO’nun yüksek kaliteli 

banyolar için özel olarak tasarladığı, paslan-
maz çelik duş kanallarının, 6 farklı modeli ve 
8 değişik ölçüsü bulunuyor. Izgaraları lazer 
teknolojisiyle imal edilen duş kanalları, bu 
sayede pürüzsüz bir üst yüzeye sahip. Suyu en 
hızlı şekilde süzgece iletecek eğimle tasarlanan 
duş kanalları, sadece zarafetiyle değil, tasa-
rım ve işleviyle duşta hareket özgürlüğü sağ-
lıyor. Ayrıca paslanmaz çelikten olan ve kolay 
çıkartılabilen koku tutucu kilidi, rahat temiz-
lik imkânı sağlıyor ve olası koku rahatsızlığını 
önlüyor. Lazerle kesilmiş ve kimyasal işlem-
lerden geçirilmiş ürünleri için ACO, kullanı-
cıya yüksek güvenlik garantisi veriyor. Yeni 

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

E ve C serileriyle banyolara farklı bir boyut 
kazandıran ACO, yüksek hidrolik kapasiteli şık 
ürünlerini uygun fiyatlarla beğeniye sunuyor. 
ACO sayesinde banyolar artık daha hijyenik, 
daha konforlu ve daha estetik… E Serisi’nde 
bulunan kırmızı, mavi ve yeşil renkli ışıklı duş 
kanalları ise banyolarda istenilen atmosferin 
yaratılmasına imkân sağlıyor. TM
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Tempo Havuz’dan ROBODEEP Havuz Robotu

ROBODEEP, en son teknoloji ile geliş-
tirilip üretilmiş tam otomatik havuz içi 
temizlik robotudur. Manuel ve yarı oto-

matik havuz süpürgeleri ile havuz içi temizliği 
yapmak yorucu ve bolca zaman alan zor bir iştir. 
Aynı zamanda bu şekilde yapılan havuz içi temiz-
liği ile toplanabilen kirler havuz pompa ön filt-
resi ve mevcut havuz filetlerinde tutulacağından 
dolayı bu şekilde yapılan süpürme işlemlerin-
den sonra yine uzunca bir süre pompa ön filtre 
ve havuz filtre temizliği yapmak zorunda kalı-
nır. ROBODEEP kullanılarak bütün bu işlerden 
kurtulunabilir, zaman tasarrufu sağlanır, eleman 
ve işçilik masrafları azalır. Süpürme sonrasında 
mevcut filtrasyon sistemine bir kir yükü gelme-
yeceğinden, süpürmeden sonra ters yıkama ihti-
yacı ortadan kalkar. Dolayısıyla mevcut fiziksel 
ve kimyasal olarak dengeye alınan havuz suyunu 
ters yıkama yolu ile dışarı atıp yerine yeni su 
ve kimyasal ilave etmek durumunda kalınmaz. 
ROBODEEP kullanılmaya başladıktan sonra 
kimyasal ve su tüketimi azalacaktır. ROBODEEP 
havuz robotu ile havuz temizliği çok kolay-

dır. Yapılması gereken tek şey, ROBODEEP’i 
havuza bırakmak ve tek tuş ile çalışmaya başla-
maktır. Seçilen özel temizlik programı doğrultu-
sunda tam otomatik olarak ROBODEEP havuz 
temizliğini yapar ve durur. Robot temizliği için 
ise robotu havuzdan çıkardıktan sonra basit bir 
şekilde robot haznesini açıp filtreleri temizle-
mek yeterlidir. 

Genel Özellikleri

Deeptronic Sistem: Tempo Havuz mühendisleri 
tarafından tasarlanan elektronik kontrol devreleri 
ve yazılımları yüzme havuzu teknik deneyimi ışı-
ğında kullanıcı ihtiyaçları göz önünde tutularak 
geliştirilen Deeptronic sistem basit arayüz fonk-
siyonel ve kişiselleştirilebilir özellikler içerir.
Vakum Gücü: ROBODEEP tarafından geliş-
tirilen özel patentli hidrodinamik tasarım saye-
sinde, düşük voltaj minimum enerji sarfiyatı ile 
vakum pompası maksimum emiş gücü elde ede-
rek havuz tabanında bulunan kirleri ve partikül-
leri emerek filtresinde hapseder.

Alfen Akümülasyon Tankları

ALFEN, hidroforlar, sirkülasyon pom-
paları ve kapalı genleşme tankları üre-
timinden sonra sıcak su akümülasyon 

tanklarının üretim, satış ve ihracatına başladı. 
CE sertifikalı olarak 100 lt ile 5000 lt ara-
sında kapasitelerde üretilebilen akümülasyon 
tankları; binalarda, AVM’lerde, turistik, sos-
yal ve endüstriyel tesislerde kullanma sıcak 
suyu temininde enerji tasarrufu amaçlı olarak 
kullanılıyor. 
Aynı zamanda kullanıcılara işletim konforu 
da sağlayan Alfen Akümülasyon Tankları şu 

Hareket Sistemi: ROBODEEP yüksek hare-
ket kabiliyetine sahip düşük voltajla yüksek tork 
elde edebilen iki adet hareket motoru sayesinde 
su altında hidrodinamik dengeyle maksimum 
tutunma sağlar. Böylece rahatlıkla havuz içi tara-
ması yapabilir.
Güvenlik: ROBODEEP son kullanıcı alışkan-
lıklarını ve güvenliğini göz önünde bulundura-
rak geliştirilmiş bir havuz robotudur. 24 volt dc 
akım ile beslendiği için havuz suyuna herhangi 
bir elektrik kaçağı olsa dahi hayati bir risk taşı-
mayacaktır. 
Yine özel geliştirilen kablosu su altında kullanı-
mına uygundur. Suda yüzme özelliği sayesinde 
suda batmaz ve havuz dibindeki kirleri ve parti-
külleri havalandırıp temizlik zaafiyeti yaratmaz 
ve robotun dip taramasına engel olmaz.
Su Sensörü: ROBODEEP su altında çalıştırıl-
mak üzere IP69 standartlarında geliştirilmiş bir 
su altı robotudur. Robotun yanlışlıkla veya dal-
gınlıkla su dışında çalışması su sensörler saye-
sinde engellenmiştir. 
Bütün programlama ve ayarları su dışında yapı-
labilir ama ROBODEEP havuza bırakıldıktan 
sonra çalışmaya başlayacaktır.
Programlama: Deeptronic sistem ile ROBO-
DEEP kullanıcılarına kolay, kişiselleştirilebi-
lir esnek seçilebilir çalışma programları sunar. 
Temel olarak robot hareketleri sualtı havuz 
topografisi ve geometrisi ve hidrodinamik etkiler 
sebebiyle farklılıklar gösteridği için her havuzda 
farklı karakterlerde çalışması gerekir. Bunun için 
ROBODEEP, kullanıcılarına seçilebilir prog-
ramlar, fonksiyonlar ve çalışma algoritamaları 
sunar. TM

özellikleri ile tesisat sektörüne ve kullanıcı-
lara kazan dairesi uygulamalarında ekonomik 
çözümler sunuyor. 

• Sağlam ve kaliteli malzeme yapısı 

• Dayanıklı sıcak daldırma galvaniz 
kaplaması 

• Korozyona karşı katodik korumalı 
donanımı 

• Verimli izolasyonu ile uzun süreli sıcak su 
temini TM
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Frigoduman’dan Fusheng Kompresörler

Vidalı soğutma kompresörleri, klima 
sistemlerinden yüksek tekno-
loji gerektiren odalara, iklim kont-

rol odalarından gıda dondurma sistemlerine 
kadar birçok çeşitli sistemin en güvenilir ter-
cihi olmuştur. Freon sistemlerinde kullanılan 
Vidalı Soğutma Kompresörleri, genel olarak 
tek kademeli ve çift kademeli vidalı kompre-
sörler olarak ayrılmaktadır. Tercih edilmeleri-
nin sebebi ise kompakt yapıları sayesinde yük-
sek kapasite gücüne ulaşabilmesidir. Bu komp-
resörler, düşük bakım masrafı, montaj kolay-
lığı ve mükemmel COP değerleri ile çağın en 
iyi endüstriyel soğutma argümanlarından biri 
haline gelmektedir. Frigoduman’ın temsilcisi 
olduğu Fusheng grubu son 30 yıldır güvenle 
kullanılan, her iki tip soğutma üretimini de 
yapan firmalardan biridir.
Farklı müşteri beklentilerine cevap vere-
bilmek için Fusheng özellikle BSR ve SRT 
serisi vidalı soğutucu kompresörleri geliştir-
miştir. Bu kompresörler ile soğutucular kendi 
soğutma performanslarını ve yüksek enerji 
etkinliğinin çevre koruma gerekliliğine uyu-
munu kolaylıkla sağlayabilirler. 
Uzun yıllar süren uygulama ve müşterilerle 
çalışmanın sonucunda, kompresörler, UL 
(ABD), CE mark (AVR), PED (AVR), ISO 
9001 belgeleri haricinde “Symbol of Excel-

lence” (mükemmellik) Ödülü (Tayvan) gibi 
çeşitli yerel ve uluslararası kurumdan teşek-
kür almıştır.  
Müşterilerin kompresörlerdeki yüksek kalite ve 
etkinlik beklentisini karşılamak için Fu Sheng 
Co. en gelişmiş vida taşlama tezgâhlarını, 
büyük miktarlarda kaynak yatırımı yaparak 
geliştirmiş ve üretim sürecinde ölçme maki-
nelerini koordine etmiştir.
Kompresörler BSR ve SRT olarak iki model 
yapısına sahiptir. BSR kompresörler -30 ºC 
/ +15 ºC aralığında, SRT model kompresör-
ler ise -60 ºC / -30 ºC evaporasyon aralığında 
çalışır. Her iki model kompresör de ekono-
mizer bağlantı portu sayesinde ilave subcool-
ling yapabilme yeteneğine sahiptir. Aynı yükü 
daha küçük kompresör gücü ile sağlayabi-
lir. Patenti sadece Fusheng markasında olan 

slide valf yağlama sistemi de, homojen yağ-
lama sayesinde sızdırmazlık minimum sevi-
yeye gelir bu sayede verim artışı, kompresö-
rün ömrünün uzaması ve daha sessiz bir cihaz 
olmasına katkı sağlar.
Yeni asimetrik rotor profili, en iyi diş oranı 5:6, 
kompresör çalıştırmada yüksek etkinlik sağ-
lar. Rulman ve rotorlar iklim kontrol odasında 
hassas makine ile imal edilir. Solenoid valfler 
tarafından yük kontrolünün eksiksizce yapıla-
bilmesi sağlanmıştır. Bu sayede % 25 - % 50 -  
% 75 - %100 kapasitede ya da adım kont-
rol olan % 25 ile % 100 arası kontrol yapabi-
lir. Bu iki kapasite özelliği de aynı kompresör 
üzerinde bulunur. Fonksiyonel seçim programı 
sayesinde uygun değerde cihaz seçilebilir ve 
cihazın tüm özellikleri hakkında bilgi sahibi 
olunabilir.   TM

Epta Soğutma’dan IARP / B-ICE 2 Katlı ve Raf Üstü Plug-In Dondurma 
Dolapları

Gerek standart ve gerek ihtiyaca özel 
plug-in reyon üretimi yapan IARP, 
yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma 

için özel olarak tasarlanmış B-ICE serisiyle 
öne çıkıyor. Seri farklı boyut ve uygulama-
lar için B-ICE, MINI B-ICE ve B-ICE TOP 
SHELF olarak 3 modele sahip.
Düşük enerji tüketimi ile dikkat çeken bu 
reyonlar, farklı ürün çeşitlerinin oldukça şık bir 
biçimde sunulmasına olanak sağlıyor. Türkiye 
için IARP’ye ait her türlü tedarik ve satış son-
rası hizmet faaliyetleri Epta İstanbul Soğutma 
ve Pazarlama tarafından gerçekleştiriliyor. TM

B-ICE                   MINI B-ICE        B-ICE TOP SHELF
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Profilo’dan Bio Model Split Klima

BSH grubunun Türkiye’deki yerel markası olan Profilo Daya-
nıklı Ev Aletleri’nin yeni ürünü Bio Model split kliması, 
temiz hava sağlayan Bio Filtre özelliği ve hepa filtresi ile 

bu yaz evlere sağlık ve konforu bir arada sunuyor. Klimanın Bio 
Filtre özelliği evleri kirli hava, çiçek polenleri ve toz akarlarından 
arındırırken içinde yer alan hepa filtre çok küçük toz parçalarını 
yakalıyor ve bu sayede bakteri, mantar ve mikropların aktif hale 
geçmeleri engelleniyor. 

Bio Filtre ile hava temizliği sağlanıyor

Bio Model klimalarda bulunan ve yüksek sterilizasyon gücüne 
sahip Bio Filtre, bakterilerin yüzde 95’ten fazlası ve küçük toz-
ların yüzde 99’unu tutarak bulunduğu ortamın havasını etkin bir 
şekilde temizliyor. Bio Filtre, bakteri barındırmayan yapısı ve zah-
metsizce çıkarılıp temizlenebilme özelliğiyle de hem temiz bir hava 
hem de kullanım kolaylığı sunuyor. Profilo’nun Bio Model klima-
larında bulunan zaman ayarı ise klimanın istenilen saatte açılıp 
kapatılabilmesini sağlıyor ve böylelikle evlerde serinlik için bekle-
meye gerek kalmıyor. Sağlığa zararlı gaz ve kokuları verimli şekilde 
yakalayıp parçalayarak tutan Bio Filtre sayesinde ayrıca formalde-
hitler ve diğer uçucu organik maddeler havada bulunan oksijen ile 
kimyasal reaksiyona sokularak su ve karbondioksite dönüştürülü-
yor. Böylelikle Bio Filtre, kanser yapıcı etkisi olan ve insan sağlı-
ğına son derece zararlı olan formaldehit kirliliğini etkin bir şekilde 
önleyerek ortama temiz ve ferah bir hava sağlıyor.

“Louvar position memory” fonksiyonuyla 
değişmeyen klima ayarı

“Louvar position memory” fonksiyonu ise klima yeniden çalıştırıldı-
ğında üfleme konum ayarının otomatik olarak son kullanımda ter-
cih edilen şekilde başlamasına olanak sağlıyor. Klimaların entegre 
panel dizaynı sayesinde de tek parçadan oluşan entegre gövde kalıbı 
montajı ve bakımı fark yaratacak şekilde kolaylaştırıyor.

Özellikleri

•	 Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre
•	 Cold Catalyst filtre
•	 Isıtma / soğutma / nem alma / fan / auto konumları
•	 Turbo çalışma
•	 Otomatik ya da manuel hava dağıtımı için kanatçıkların 

isteğe göre ayarlanması
•	 İki yönlü üfleme tekniği 
•	 Fan hızı ayarı
•	 Kolay filtre temizliği 
•	 Louvar position memory fonksiyonu
•	 İki yönlü üfleme tekniği
•	 Elektrik kesilmelerinde otomatik yeniden başlatma özelliği 
•	 Sleep (uyku) konumu
•	 Timer (zaman ayarı 0-24 saat arası). TM





ürünler

formansını artırır ve enerji maliyetlerinde tasar-
ruf sağlar. Metal sistemlere göre izolasyon ve 
işçilik maliyetleri daha azdır ve servis ömrü 
uzundur. Sürtünme kayıpları çok düşük olan bu 
sistemin sıcaklık dayanımı -20°C ile 90°C aralı-

ğındadır ve uzama katsayısı 0,035 mm/mK’dır. 
Tesisat odalarından (chiller ve kazan) fan coil 
ünitelerine kadar, tüm boru ve bağlantı parça-
larının (vanalar dahil) montajında aquatherm 
ürünleri kullanılabilmektedir.  TM

Yaşam alanlarının 20-27 ºC sıcaklık ve 
% 40-60 bağıl nemde tutulması, insan 
sağlığı açısından ideal koşulları oluş-

turduğu gibi, yaşam kalitesini ve çalışma per-
formansını artırmakta olduğu dünyada kabul 
edilmiştir. 
Nem oranının özellikle yaz aylarında fazla 
olması aşırı terleme, su kaybı ve strese sebep 
olmaktadır. Nemin ideal şartlara (% 40-% 60 
arasına) düşürülmesi, konforlu ve daha sağlıklı 
bir ortam oluşturmaktadır. 
Klimalardaki çeşitli filtreleme sistemleri ile toz, 
polen, mikrop, küf, sigara dumanı, kötü koku 
gibi birçok sağlığa zararlı etken havadan ayrış-
tırılarak sağlıklı yaşam ortamları yaratılmakta-
dır. Yaşadığımız ofis, konut gibi yerlerde bunu 
sağlamanın en doğru yolu klima cihazı kullan-
maktır. Hastanelerin bazı bölümlerinde ise hij-
yenik özel bir iklimlendirme sistemi kullanımı 
vazgeçilmez bir gerekliliktir. Klimanın sağ-
lığa olan faydalarından yararlanılması; klima 

Gelişim Teknik A.Ş. tarafından dist-
ribütörlüğü sürdürülen aquatherm’in 
geniş ürün yelpazesinde kendine 

büyük yer edinen ısıtma-soğutma boru sistem-
leri; aquatherm’in fan coil, kalorifer tesisatı ve 
jeotermal hatlar için özel olarak geliştirdiği bir 
sistemdir. 20 - 355 mm arasındaki çaplar için 
üretimi mevcut olan bu sistemin, talep edildiği 
taktirde 630 mm’ye kadar üretimi yapılabil-
mektedir. Özellikle soğutma hatlarında kulla-
nılan siyah çelik boruların terleme neticesinde, 
dış ve diğer sebeplerle de iç korozyona maruz 
kaldıkları bilinmektedir. 
Benzer durum ısıtma hatlarında da görülmek-
tedir. aquatherm firmasının geliştirmiş olduğu 
korozyona % 100 dayanıklı patentli fusiolen 
hammaddesinden üretilen aquatherm boru-
lar, korozyon hasarlarına son vererek soğutma 
ve ısıtma sistemlerinin ömrünü artırmaktadır. 
aquatherm’in diğer tesisat sistemlerinin özel-
liklerine ek olarak, toprak altına ve beton içine 
gömülebilen ve metal deaktivatörlü olan bu sis-
temde antipas boya kullanılmasına gerek yok-
tur. Isı kaybı, çelik, bakır ve alüminyuma göre 
çok düşük olmakla beraber, sistem, pompa per-

Baymak Elite Klimalar

Aquatherm’den Fan Coil  Hatlarında Oluşan Korozyona Çözüm

kullanımında filtre temizliği, periyodik sezon 
bakımlarının yaptırılması, sıcaklık ve nem sevi-
yelerinde önerilen değerlere dikkat edilmesi ile 
kolaylıkla mümkündür. Bunlar yapıldığında 
cihazın ömrü de uzar. 
Pazardaki tüm markalar arasında 7 yıl garanti 
ile en uzun garanti süresini sunan ve A sınıfı 
enerji verimliliği sağlayan Baymak Elite Klima, 
yaşam alanlarını ferahlatır. İyonizer teknolojisi, 
gümüş iyon filtresi, dijital ekranı ve sıcaklık 

okuyabilen akıllı uzaktan kumandası ile Bay-
mak Elite klimalar, kullanıcılarını üst düzey 
teknoloji ile buluşturur. 
İyonizer; ortama negatif iyon yayarak, mekan-
daki pozitif yüklü bakterilerin, sigara ve diğer 
tüm rahatsız edici kokuların yok edilmesini 
sağlar. 3 kademeli filtreleme sistemi özelliği 
sayesinde ise ortamdaki partiküller, istenme-
yen kokular yok edilerek konforlu bir ortam 
sağlanır. TM
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LG’den VRF Dizayn Çözümleri için Kullanıcı Dostu Yazılım

nekler sağlayan, kullanıcı dostu LATS yazılım-
larını kullanıcıların beğenisine sundu. Her bir 
LATS programı LG’nin SAC (sistem iklimlen-
dirme) ürünlerinin konfigüre edilmesi ve kuru-
lum sürecini kolaylaştırmak üzere, özel olarak 
geliştirildi. Bu kapsamlı LATS yazılım çözüm-
leri arasında LATS Multi V, LATS Multi, LATS 
Single, LATS Eco V, LATS Load ve yeni geliş-
tirilen LATS CAD bulunuyor. 
LATS Load programı iklimlendirme sistem 
tasarımcılarının yük değerini en doğru şekilde 
ölçümlemelerini sağlarken, gelişmiş bir ürün 
seçim programıyla sunulan LATS Multi V, 
uygulama için en doğru çözümü seçmeyi kolay-
laştırıyor. İçinde bilgisayar destekli tasarım 
programı AutoCAD’i barındıran LG LATS 

LG, ticari tip klima (SAC) dizayn ve 
kurulum sürecini kolaylaştırmak için 
kapsamlı seçenekler sağlayan, kullanıcı 

dostu LATS yazılımlarını pazara sundu. LG’nin 
kapsamlı iklimlendirme modülü LATS (LG Air 
Conditioner Technical Solution) programları ile 
sistem iklimlendirmesinin tasarım ve kurulumu 
kolaylaşıyor. Enerji verimliliği sağlayan, başa-
rılı bir iklimlendirme sisteminin (SAC) tasa-
rım ve kurulumu söz konusu olduğunda, hal-
ledilmesi gereken pek çok karmaşık işlem var-
dır. Tüm uygulamaların yanı sıra, yük ölçümü, 
yapının durumu ve en uygun modelin seçimi 
gibi etkenler, hesaba katılmak zorunda.  Bu 
uzun ve genellikle zorlu süreci kolaylaştırmak 
ve daha verimli kılmak için LG, kapsamlı seçe-

İmbat’tan Asimetrik Soğutma Devresi

MBT rooftop klima cihazlarında aynı 
soğutma devresinde birden fazla 
kompresörün kullanıldığı asimet-

rik soğutma devresi teknolojisi uygulanıyor. Bu 
sistemde iki farklı güçte kompresör aynı dev-
reye bağlanarak üç kademeli kapasite kontrol, 
kısmi yüklere en uygun cevap, dolayısıyla kısmi 
yüklerde daha yüksek verim elde edilmektedir. 
Soğutma sistemlerinde dış hava sıcaklığına 
bağlı olarak değişen kondenser sıcaklığı (kon-
densasyon) değeri sistemin verimini etkiler. 

Verim, kondensasyon sıcaklığının 5  ºC düş-
mesi ile % 10-15 aralığında artmaktadır. Asi-
metrik kompresör uygulamalarında birden çok 
kompresör bir kondensere bağlı olduğundan 
tam kapasite kullanımı dışında kondensasyon 
değeri 5-20 ºC düşük gerçekleşmektedir. Böy-
lece cihaz verimi ortalamada % 35’e kadar yük-
sek olmaktadır. Cihaz, R 410 A soğutucu akış-
kan ve Tandem Scroll tip kompresör kullanır, 
2 kompresör ile 3 kademeli kapasite kontrolü 
ve kısmi yüklerde yüksek verim sağlar.    TM

CAD ise ürün seçiminin belirlenmesi, tesisat 
tasarımı ve otomatik borulama, drenaj ve ile-
tişim hattının çizimi, kolon şemalarının çıka-
rılması, detaylı raporlama ve enerji kaynakla-
rının yönetilmesi için kullanıcılara güçlü bir 
araç sunmasının yanında tasarım zamanından 
% 50’ye varan tasarruf sağlıyor. 
LATS Multi V, proje firmalarının ihtiyaçlarına 
en uygun olan LG Multi V ürünlerini seçmele-
rini sağlıyor. CAD modu ve Tree (Ağaç) modu 
olmak üzere iki ayrı ayarı bulunuyor. CAD 
modu, etkin bir iklimlendirme tasarımı yapıl-
masına yardımcı olmak için CAD yazılımı için-
deki işlenmiş bina planlarından faydalanıyor. 
Bunun yanı sıra Tree modu, CAD kat planları-
nın mevcut olmadığı durumlarda basit tesisat 
tasarımlarının yapılmasına yardımcı oluyor. 
Tree modu aynı zamanda, uygun proje kaydı, 
iç birim seçimi, dış birim seçimi, otomatik tesi-
sat (Auto Piping) fonksiyonu ve manuel olarak 
tesisat uzunluğunun girilmesi özelliklerini içe-
riyor. Diğer tüm LATS yazılımlarıyla birlikte 
Multi V versiyonu, önerilen ürünler, yük hesap-
lama sonuçları, kat planları ve tesisat tasarımını 
içeren, Microsoft Excel formatında kaliteli bir 
raporlama sunuyor.   TM
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ürünler

TVA Buhar Sayaçları

TVA (değişken kesitli _ Target) tipi buhar 
sayaçları, özellikle doymuş buhar uygu-
lamalarında kullanılmak için tasarlanmış 

olup aşağıdaki özelliklere sahiptir: 
•	 DN50, DN80 ve DN100 çaplarında 

mevcuttur.
•	 Debinin hassas olarak ölçülmesi / standart 

dahili yoğunluk kompanzasyonu
•	 Geniş debi aralıklarında hassas okuma 

yapabilmeyi sağlayan 50:1 debi okuma 
aralığı 

•	 Giriş serbest boru uzunluğu 6D, çıkış 
serbest boru uzunluğu 3D 

•	 Wafer bağlantılı
•	 Kritik ölçüm yüzeyleri, su damlacıklarının 

neden olduğu erozyona karşı dirençlidir. 
Böylelikle uzun vadede hatasız bir ölçüm 
sağlanır.

•	 Herhangi bir donanım ya da debi 
bilgisayarına gerek olmadığı için montajı 
basit ve maliyet minimumdur. 

•	 Entegre tuş takımı/ekran ile kolay devreye 
alma. Ayrıca buhar debisi, basınç, toplam 
debi, sıcaklık ve güç değerlerinin kolay 
okunabilmesi. 

•	 TVA target buhar sayacı ile 4-20mA 
buhar debi çıkış sinyali ve pulse toplam 
enerji miktarının sinyali alınabilmektedir.  
TVA target buhar sayacı aynı zamanda 

birçok farklı bilgisayar sistemleri ile 
haberleşmeyi sağlayan RS232 Modbus 
iletişim protokolü içermektedir. 

Birçok uygulamada ölçüm yapma ve enerji 
giderlerini doğru olarak hesaplamak çok önem-
lidir. TVA target buhar sayacı, kolayca montaj 
edilen, kütlesel debiyi direk olarak ölçme fır-
satı ile birlikte yüksek turndown gereksinimle-
rinde bu önemli ihtiyacı karşılar. Ürün, Basınçlı 
Kaplar Direktifi 97/23/EC Grup2 Gazlar, Elekt-
romanyetik Uyumluluk Direktifi 2004/108/
EC’ye uygundur. TVA target buhar sayacı CE 
sertifikalıdır ve Avrupa Basınçlı Kaplar Direk-

tiflerine, Avrupa Elektromanyetik Uyumluluk 
Direktiflerine uygundur. TVA target buhar sayacı 
İngiltere’de üretilmektedir ve Kalite Yönetim 
Sistem Standardı: BS EN ISO 9001:2008’e göre 
Lloyds Register Quality Assurance tarafından 
onaylanmıştır.

Malzeme Özellikleri

Gövde ve içyapı: Paslanmaz çelik
İçyapı: 431 S29/S303/S304/S316
Yay: Inconel® X750 
Sayaç Mili: Paslanmaz Çelik 431 S29, S321/
S304
Okuma ünitesi: Alüminyum HE30, LM25

Basınç Sınırı

Yatay akış: Maksimum çalışma basıncı 32 bar 
g / 239 °C
Dikey akış: Minimum çalışma basıncı 7 bar g 
/ 170 °C 
 
Ekipmanları

Eğer istenirse uzaktan buhar debisi ve toplam-
ların izlenebilmesi için M750 debi bilgisayarı 
TVA target buhar sayacı ile kullanılabilir. M750, 
TVA target buhar sayacı için loop power teda-
rik edebilir ve 4-20mA retransmission ve pulse 
çıkış sinyali ile kullanılabilir. TM

Siemens Split Klimalar

Siemens Ev Aletleri, konforlu ve enerji 
verimli bir yaz için, üstün teknoloji ile geliş-
tirilen ve yenilikçi özelliklerle donatılan 

split klimalarını sunuyor. Siemens inverter split 
klimalar ısıtma ve soğutma fonksiyonlarının yanı 
sıra, havayı temizliyor ve nemini alıyor. Klasik 
modellerden farklı olarak inverter klima, enerjiyi 
daha verimli kullanıyor. Frekansı 15 Hz ile 120 Hz 
arasında değiştirilerek, ısıtma/soğutma ihtiyacına 
göre  kompresör devir değişimiyle kapasite kontrol 
edilebiliyor. Verimliliğin artırılması için bu model-
lerde, geliştirilmiş kondenser, kompresör ve mikro 
bilgisayar kontrolünden yararlanılarak verimlilik 
üst düzeye çıkarılıyor. İstenilen ısıya daha hızlı 
ulaşılması ve çok seçenekli operasyon özellikle-
rine sahip olmasının yanı sıra, sabit hızlı klasik 

modellere göre enerji tüketimi % 35 daha düşük-
tür. Siemens split klimalarda bulunan Heat- Pump 
(ısı pompası), ısıtma konumunda ısının enerji kulla-
nılarak üretilmesi yerine dış ortamda bulunan ısıyı 
emerek iç ortama taşıyor. Böylece gereksiz enerji 
tüketiminin önüne geçiliyor. Heat- Pump özel-
likli Siemens split klimalar soğutma konumunda 
da iç mekandan emilen ısıyı dışarı atarak enerji 
tasarrufuna destek oluyor. Siemens split klimala-
rın bir diğer dikkat çeken yenilikçi teknolojisi “1 
W Standby” da enerji tasarrufuna önemli katkılarda 
bulunuyor. Tüm Siemens klimalarda bulunan yeni 
açma kapama teknolojisi ile klima, stanby konu-
mundayken otomatikman enerji tasarruf moduna 
geçiliyor ve normalde 4-5 Watt olan harcama 1 
Watt’a indirilerek yüzde 80 enerji tasarrufu sağ-

lanıyor. İyonizer fonksiyonu ile ortamın havası 
sigara dumanı, polen, virüs, bakteri ve maytlardan 
temizleniyor. Siemens’in tüm klima modelleri, hem 
elektrikli ve elektronik ürünlerde belli zararlı ele-
mentlerin kullanımını kısıtlayan Avrupa Konseyi 
RoHs Yönergesi’ne hem de elektrikli ve elektronik 
ekipman atıklarının ayrı ayrı toplanmasını ve geri 
kazanımını zorunlu kılan WEEE Yönetmeliği’ne 
uygun olarak üretiliyor. Siemens’in 145 yılı aşkın 
bir geçmişe sahip Almanya merkezli bağımsız 
test kuruluşu TUV tarafından test edilerek gerçek 
değerleri onaylanan ve “A” enerji sınıfları için veri-
len TUV sertifikası almaya hak kazanan modelle-
rinde, verimliliğin yanı sıra en üst düzeyde enerji 
tasarrufu sağlanabilmesi için 2007 yılından beri 
R410A gazı kullanılıyor.  TM
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Carrier 30XWV Serisi Aquaforce 
İnvertörlü Vidalı Kompresörlü 
Su Soğutmalı Soğutma Grupları

Carrier, invertörlü vidalı kompresörlü su soğutmalı soğutma 
grubu ve ısı pompası cihazı olan Aquaforce serisini piyasaya 
sundu. 

Carrier, Yeni seri Aquaforce’un yenilenen yüzü ile değişken yüklü bina-
lar için müşterilerine gelişmiş performans sunuyor. Isıtma, havalan-
dırma ve soğutma teknolojilerinde dünya liderlerinden olan Carrier, 
United Technologies Corp.’un bir parçası olan UTC Climate, Ccont-
rol & Security’nin bünyesinde hizmet veriyor. Greenspeed teknolojili 
Aquaforce cihazlarının en önemli özelliklerinden biri, parsiyel yükte 
enerji tüketimi ve ses düzeyini büyük ölçüde düşüren invertörlü vidalı 
kompresör teknolojisine sahip olmasıdır. 
Bu yenilikçi teknoloji başarıyla geçtiği testlerin sonucu olarak yüksek 
yoğuşma sıcaklıklarında cihaza surge riski olmadan son derece kararlı 
çalışma imkânı sağlar. Surge riski santrifüj kompresörlerin ısıtma 
modunda, kuru soğutucular ile birlikte çalıştığında veya pik yüklerde 
karşılaşabildikleri istenmeyen olaylardan biridir. Greenspeed teknolo-
jili Aquaforce, Carrier ürünlerine entegre edilen yeni jenerasyon Touch 
Pilot kontrol özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Touch Pilot renkli 
ve dokunmatik ekranlı kullanıcı dostu arayüzü ile cihazın tüm para-
metrelerine tek bir ekrandan kolay ulaşım sağlar. 
Ayrıca Touch Pilot ile cihazın web üzerinden kontrol edilebilme imkânı 
da mevcuttur. Aquaforce invertörlü vidalı kompresörlü su soğutmalı 
soğutma grubu 587 – 1.741 kW aralığında 9 farklı kapasitesi ve 9,52 
(brüt) 8,04 (net-EN14511) ulaşan ESEER verimlilik oranları ile sektö-
rünün bu kategoride en verimli cihazıdır. R134A çevre dostu soğutucu 
akışkana sahip olması, piyasadaki emsallerine göre en küçük oturma 
alanına sahip olması, 50 °C’ye kadar su ısıtma da yapabilmesi, yük-
sek güvenilirlik performansı 30XWV serisi Aquaforce soğutma grup-
larının en bilinen diğer özellikleri olarak sıralanabilir. TM





ürünler

TROX TJN Jet Nozullar – Optimum Akustik ve Teknik Performans

Jet nozullar; üfleme havasının, tahliye nok-
tasından yaşam mahalline uzun mesafe 
kat etmesi gereken her alanda tercih edi-

len çözümdür. Yeni TJN jet nozullar başarılı 
TROX DUK jet nozullardan geliştirilmiştir. 
Yeni ürün tipi estetik açıdan çekici olmanın 
yanı sıra aynı zamanda enerji verimliliği sağ-
lar. Ayrıca geliştirilmiş akustik özelliklere sahip-
tir. Yeni jet nozullar yüksek kaliteli polimerden 
üretilmiş olup RAL alüminyum beyaz veya saf 
beyaz opsiyonlarına sahiptir. Çok amaçlı jet 
nozullar geniş hacimlerde, farklı sıcaklık koşul-
larında bile, konforlu bir iklim yaratır. Teknik 
bir inovasyon örneği olan swirl ünitesi opsi-
yonu mevcuttur. Atış mesafesini iki kademeli 
olarak % 80 ya da % 60’a kadar azaltabilir. Bu 
nedenle, küçük alanlar için idealdir. Tırtıklı 
kenarlara sahip hava kontrol kanatlarıyla üstün 
akustik optimizasyon sağlanır. 
Üfleme havasının dönme açısı +30 ila -30’luk 
bir aralık içerisinde 5°’lik artışlarla ayarlanabi-
lir. Dönme açısı aynı zamanda sınırlandırılabi-
lir. Bu yenilikçi özellik sayesinde TJN jet nozul; 
gerekli konfor kriterlerini karşılayacak şekilde, 
önceden ayarlanan dönme açısını korur. Bir 
diğer yenilik ise şekil hafızalı alaşımlar (shape 
memory alloy -SMA) ile otomatik ayar olasılı-
ğıdır. Şekil hafızalı alaşımlar, diğer adıyla hafı-
zalı metaller, orijinal şekillerini “hatırlar” ve 
ısıtıldığında deforme olmadan önceki şekline 

Hızlı SMA aktüatörlü TJNAtış mesafesini kısmaya yarayan swirl üniteli TJN

döner. Kompakt yapıdaki SMA aktüatör; jet 
nozulun hava akımına yerleştirilir, böylelikle 
üfleme havası sıcaklığındaki değişimlere anında 
tepki verebilir. SMA, jet nozulun dönme açısı-
nın yaklaşık 18 °C ile 28 °C arasındaki sıcaklık-
larda otomatik olarak ayarlanabileceği şekilde 
etki eder. Böylece yaşam mahallindeki konfor 
kriterleri sağlanır. Bu ayarlama geleneksel gen-
leşen malzemelerde olduğundan çok daha seri 
bir şekilde yapılır. Servomotor veya harici kablo 
gerekli değildir.

TJN Jet Nozulun Avantajları

• Optimize edilmiş nozul konturu sayesinde 
DUK jet nozullara göre 6dB’e kadar daha 
az gürültü

• Jet açısı ayarlanabilir, sınırlandırılabilir ya 
da sabitlenebilir

• Küçük alanlarda atış mesafesini iki 
kademeli olarak kısabilme özelliği 

• Yüksek kaliteli polimer malzeme, RAL 
alüminyum beyaz veya saf beyaz 

• Tahliye halkasında gizli bağlantı sayesinde 
kolay montaj

• SMA’dan yapılan aktüatör sayesinde kısa 
tepki süresi 

• Motorun gövde dışında ve düz yapıda 
olması sayesinde kompakt montaj ve daha 
yüksek enerji verimliliği 

• 5 farklı boyut; kanala bağlantı (dikdörtgen 
biçiminde veya dairesel) ya da doğrudan 
bağlantı  TM

İsta Isı Pay Ölçerler
tamak mümkündür. Kurulumu çok basit olan 
sistemde, herhangi bir tadilata gerek kalma-
dan küçük cihazlar radyatörlere monte edili-
yor. Böylece faturalandırma, tüketilen enerji-
nin daire ya da metrekare başına bölünmesi 
yerine radyatörün kullanımına bağlı olarak ger-
çekleştiriyor. Konut sakinleri termostatik vana-
lar sayesinde odaların sıcaklıklarını istedikleri 
konuma ayarlayabiliyor. Kullanılmayan oda-
larda minimum seviyeye getirilen sıcaklık, fatu-
raya enerji tasarrufu olarak yansıyor. Apartman 
sakinleri arasında şikayete ve tartışmaya neden 
olan sıcaklık sorunu da ortadan kalkıyor. Her-
kes evindeki ısı düzeyini kendi ayarlayabiliyor. 
Tüketim, İsta’nın geliştirdiği bir program saye-
sinde uzaktan okuma yoluyla belirleniyor. ista 
her ay, dairelerin aylık tüketim raporunu hazır-

Merkezi sistemle ısınan binalarda kul-
lanılma zorunluluğu bulunan ısı pay 
ölçer sistemleri ile dairede bulunan 

her radyatörün tükettiği enerji miktarını sap-

layarak site yönetimine gönderiyor. Site yöne-
timi de bu raporlara göre yakıt bedelini tahsil 
ediyor. Sistem maliyeti, uzmanlar tarafından 
ücretsiz olarak yapılacak yerinde incelemenin 
ardından çıkarılıyor. TM
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söyleşi

Tekin Ulusoy
Waterplanet Aquapark & Hotel 
Teknik Müdürü

Waterplanet Aquapark & Hotel Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Okurcalar 
Beldesi'nde bulunan, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük su parkına sahip, 
çevre dostu bir kompleks. Tesiste, su parkları, kaydıraklar, rafting alanı, 

bungee jumping, spa merkezi, tenis kortu, plaj voleybolu ve mini futbol sahası, fitness 
center, internet hizmetleri, masa tenisi, sauna, hamam, toplantı odaları ve restoranlar 
yer alıyor. Bu kadar geniş çaplı bir işletmenin sorunsuz yoluna devam edebilmesi için, 
otelin Teknik Müdürü Tekin Ulusoy ve ekibi, adeta birer görünmez kahraman olarak 
kesintisiz hizmet veriyor. Ayrıntıları, Ulusoy’dan dinledik…

“ Konfor, müşterilerimizin önceliğidir.   
 Misafirlerimizin konforunu maksimum  
 enerji verimliliği ile sağlamak ise bizim   
 en büyük hedefimiz...”

34 . tesisat market 07 /2013



İki ağacı kurtarabilmek için projeyi 
değiştirmeyi tercih ettik

Waterplanet Aquapark & Hotel, aslında çok 
yeni bir işletme. Burası sadece bir otel değil, 
farklı zevklere hitap edebilen, çok alternatifli 
bir tatili mümkün kılmayı hedefleyen muaz-
zam bir tatil cenneti aslında. Konfor, müşte-
rilerimizin önceliğidir. Misafirlerimizin kon-
forunu maksimum enerji verimliliği ile sağla-
mak ise bizim en büyük hedefimiz...  Waterp-
lanet Aquapark, bugünkü halini alalı henüz iki 
yıl oluyor. Bugün otelimiz 421 odalı fakat ile-
riye dönük projeler devam ediyor. Yani ihti-
yaç halinde kapasitemizi artırmamız müm-
kün olabilir. Otelde yaklaşık 320 çalışanımız 
bulunuyor. Otelimiz şimdiye kadar sadece yaz 
sezonunda hizmet veriyordu, bu yıldan itiba-
ren kış sezonunda da açık olacak. 
Tesis yeni olduğundan aslında işimiz biraz 
daha kolay, çünkü işletme sahipleri tüm cihaz-
ların A sınıfı olması, otomatik kontrol sistem-
leri ile enerji tüketiminin minimum seviyede 

tutulması ve özellikle güneş enerjisi gibi temiz 
enerji kullanımı konusunda, daha proje aşa-
masında gerekli tüm yatırımı yaptılar. Doğa 
dostu bir işletme olarak çevreyi de mümkün 
olduğunca korumaya özen gösterdik. Mev-
cut ağaçları kesmemek için, proje aşamasın-
dan beri azami gayret gösteriyoruz. Proje baş-
ladığında, toplam 5 ağacı kesmemiz ve bunun 
için de izin almamız gerekiyordu. Kesim izni 
verilmiş olmasına rağmen, biraz daha maliyeti 
göze alıp projeyi biraz kaydırabilirsek iki ağacı 
kurtarabileceğimizi gördük. Neticede tercihi-
mizi bu yönde kullandık ve iki güzel ağacımız 
kurtuldu. Projenin yapımı esnasında bu sayede 
sadece 3 ağaç kesmiş olduk. Yeşil ile mavinin 
iç içe olmasından yanayız. Bu nedenle yeşil-
lendirme konusunda faaliyetlerimize de hız 
kesmeden devam ediyoruz. Geleceği bu derece 
önemseyen, sorumluluk sahibi bir ekiple bir-
likte çalışmak, kişisel olarak da mutluluk duy-
duğum bir durum…

Temiz enerjiye evet; gereksiz 
tüketime hayır…

Otelimizde günlük 2000 kişi kapasiteli, Akde-
niz Bölgesi’nin en büyük aquaparkı yer alı-
yor. Aquapark bölgesinde 24 adet kaydırak 
var. Bunun dışında,  900 m²’lik alanıyla üç 
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söyleşi

Müşteri bilincini de artırıyoruz

İşletmemizde en büyük gider kalemleri su ve 
elektrik. Bu nedenle bu iki kalemde sağlaya-
bildiğimiz ölçüde tasarruf sağlamayı hedef-
liyoruz. Mesela verimsiz elektronik cihazlar 
kullanmıyoruz. Restoranlarımız chiller grubu 
ile, odalarımız ise VRV sistem ile soğutu-
luyor. Cihazdan değil, kullanım hatasından 
kaynaklanabilecek israfın da önüne geçmek 
için tedbirler alıyoruz. Örneğin odalarımız-
daki balkon kapıları sensörlüdür. Klima çalı-
şırken balkon kapısını açarsanız klima çalış-
mayı durdurur. Ya da balkon kapısı açıkken 
klimayı çalıştırmanız mümkün değildir. Bu 
nedenle bize arıza bildirimi yapan müşterile-
rimiz oldu; gidip durumu izah ettik. Böylece 
onları da bilinçlendirmiş oluyoruz. Yani her 
anlamda güzel bir uygulama. 
Yine dikkat çeken ve müşterilerimizden de 
pozitif yorumlar aldığımız konulardan biri, 
otelimizde gereksiz aydınlatma kullanmıyor 
oluşumuz. Sahip olduğumuz yeşil alanlarda, 
barlarda, havuz kenarlarında sadece ihtiyaç 
kadar aydınlatma yapıyoruz. Böylece hem 
doğal ortamı koruyor, hem göz yormayan bir 
manzara ile müşterilerimize konfor sunuyor 
hem de enerji tasarrufu yapıyoruz. Ayrıca tüm 
aydınlatma ürünleri zaman ayarlı otomatik 
kontrol sistemlerine bağlıdır ve belli saatlerde 
otomatik olarak devreye girer ve çıkarlar. Böy-
lece ihtiyaç olmadığı saatlerde kapanırlar ve 

gereksiz enerji tüketmezler.
Gıdaların saklama koşulları ve mutfağın sağ-
lıklı şekilde idaresi en çok önem verdiğimiz 
konulardan biri… Bilindiği üzere gıdaların her 
birinin farklı saklama koşulları vardır; balık, 
et, tavuk, yumurta, sebzeler, meyveler… Tümü-
nün uygun koşullarda saklanabilmesini sağ-
lamak için farklı ürün gruplarına özel soğuk 
depolarımız bulunuyor. Böylece tüm gıda-
ların sağlıklı şekilde muhafazasını sağlıyo-
ruz. Elbette tüm soğuk odaların kontrolleri 
ve periyodik bakımları yapılıyor. Gıda sadece 
otel mutfağının lezzeti ile değil, aynı zamanda 
insan sağlığı ile de doğrudan ilgili bir konu. 
Bu nedenle en çok titizlendiğimiz konulardan 
biri. Yine havalandırma kanallarında oluşa-
bilecek yağlanma ve bunun yaratacağı sorun-
ların önüne geçilebilmesi için düzenli olarak 
kanalların ve bacaların kontrollerini yapıyo-
ruz. Atık yağları ise toplayıp ilgili tesislere 
gönderiyoruz. Çöplerin ayrıştırılması konu-
sunda da çok hassas davranıyoruz. Cam, plas-
tik, kağıt ve evsel atıkları mutlaka ayrıştırıyo-
ruz.  Bütün bunlar hem işletmemizin hem de 
çevrenin sağlığı açısından çok önemli.

İşimizin püf noktası, “görünmez 
olmak”…

Kurulu otomasyon sistemimizle kontrolü 
yapılması gereken her cihazın sağlıklı çalışıp 
çalışmadığını monitörlerle 24 saat izliyoruz. 

bölümlü havuzlarımız, bir sonsuzluk havu-
zumuz bir de kapalı havuzumuz bulunuyor. 
Sahili ise özel tasarımlı dikey asansörle ula-
şımlı, ilk kat taş kaplama, ikinci kat tropik 
kum, üçüncü kat ise ahşap platformlu olarak 
tasarladık. Havuzların kontrolleri günlük üç 
periyotta yapılıyor. Temizlik ve kimyasal oran-
ları sürekli ölçülüyor. Bu konuda çok hassas 
davranıyoruz. Havuz suyu ısıtması ve sıcak su 
ihtiyacını, kurulu güneş panellerimiz ile sağ-
lıyoruz. Güneşin yetmediği durumlarda ise 
kazanlarımız devreye giriyor. 
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Bir arıza durumunda derhal müdahale edi-
yoruz. Bizim işimizin püf noktası; özellikle 
sezondayken “görünmez olmak”… Yani otelde 
yüzlerce misafirimiz var ve tamamı buraya tatil 
için, yılın yorgunluğunu atmak için geliyor. 
Onların tatillerini huzur içinde geçirebilme-
leri için geri planda hiç durmadan çalışan bir 
teknik ekip ve personel var. Müşterilerimiz 
bizleri havuz suyu kontrollerinde ya da oda-
larındaki bir cihazın arızasının tamiri esna-
sında görmezler. Tüm bu işler, onların kon-
foru ön planda tutularak; yine onların konfo-
runu sürdürebilmek için tarafımızdan yapılır. 
Bu nedenle otellerin teknik ekipleri daha çok 
görünmez gibidir. 

Misafirlerimiz mutluysa, bizler de 
mutluyuz…

Normalde sezon sonu ilk olarak otelin bakı-
mına havuzlardan başlıyoruz. Havuzlar boşal-
tılıyor, emniyete alınıyor. Ardından havuzla 
ilgili tüm cihazların periyodik bakımları ve 
arıza kontrolleri yapılıyor. Bu çalışma şekli, 
daha sonra otelin tüm bölümleri için uygu-
lanıyor. Odaların klimaları, ilgili sensörler, 
pompalar, soğuk odalar her şeyin tek tek arıza 

kontrolü yapılıyor ve tüm cihazların periyo-
dik bakımları yapılıyor. Yani aslında teknik 
servis olarak bizim için sezon hiç bitmiyor. 
Bütün bunları yaparken en büyük hedefimiz 
müşteri memnuniyeti. Misafirlerimiz oteli-
mizden mutlu ayrıldığında, bizler de mutlu 
oluyoruz… TM  
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Ercan Teknik tarafından pazara sunu-
lan Dixell Görüntüleme Kontrol ve 
Yönetim Çözümleri, HACCP kural-

larına göre işletilen merkezi bir tesis için, ter-
mometreden çok fonksiyonlu kontrol cihaz-
larına, yönetim sistemlerinden çağrı merke-
zine uzanan geniş bir yelpazede özel çözüm-
ler sunuyor. Her ürün enerji tasarrufu işlevle-
rini yürütmek ve sonucunda maliyetleri düşür-
mek ve çevreyi korumak üzere tasarlanmıştır. 
Dixell kalite, kullanım kolaylığı ve verimlilik 
ile eş anlamlı çözümler sunar, çünkü son kul-
lanıcının ihtiyaçlarını karşılamak üzere dizayn 
edilmişlerdir.

Sistemler

Dixell bütün uygulamaların ihtiyaçlarını kar-
şılayacak birçok farklı sistem sunar: İzleme 
ve kontrol sistemleri için XWEB300D, 
XWEB500, XWEB500D, endüstriyel izleme 

•	 Faks, SMS veya e-posta ile esnek alarm 
bildirimi,

•	 PDA veya akıllı telefonlar üzerinden 
bağlantı imkanı,

•	 Standart bir tarayıcı ile lokal veya uzak PC 
bağlantısı,

•	 Sürekli veya belli zaman dilimlerinde açık 
GPRS bağlantısı.

XWEB500 - XWEB500D: 
Görüntüleme ve Kontrol Sistemleri

•	 Süpermarketler, yakıt istasyonları veya 
depolama tesisleri gibi orta ölçekli 
uygulamalar için,

•	 200 MHz CPU
•	 Standart ModBUS-RTU iletişim 

protokolü,
•	 100 cihaza kadar bağlanabilir (36 cihaz 

için 48 MB, 100 cihaz için 128 MB dahili 
bellek),

ve kontrol sistemleri için XWEB3000 ve 
izleme, kontrol ve yönetim sistemleri için 
XWEB5000. 

XWEB300D: Alarm ve Kontrol 
Sistemi

•	 Mini-marketler, yakıt istasyonları, küçük 
de polama tesisleri gibi küçük ölçekli 
uygulamalar için,

•	 200 MHz CPU
•	 18 cihaza kadar bağlanabilir (6 cihaz için 

8MB, 18 cihaz için 24 MB dahili bellek),
•	 Standart ModBUS-RTU iletişim 

protokolü,
•	 Üçüncü parti sistemlere uyumlu,
•	 Tüm cihazlardan gelen veri değerlerinin 

gösterimi, parametre programlaması ve 
alarmlar,

•	 Güçlü grafiksel gösterim ve Excel® 
formatına aktarma fonksiyonu,

Dixell Görüntüleme 
Kontrol ve Yönetim 
Çözümleri
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•	 Alarm iletimi için takvim fonksiyonu
•	 Tüm cihazlardan gelen veri değerlerinin 

gösterimi, parametre programlaması ve 
alarmlar,

•	 Güçlü grafiksel gösterim ve Excel® 
formatına aktarma fonksiyonu,

•	 Faks, SMS veya e-posta ile esnek alarm 
bildirimi,

•	 PDA veya akıllı telefonlar üzerinden 
bağlantı imkanı,

•	 Standart bir tarayıcı ile lokal veya uzak 
PC bağlantısı,

•	 Sürekli veya belli zaman dilimlerinde açık 
GPRS bağlantısı.

XWEB sunucuları küçük marketler ve yakıt 
istasyonları gibi küçük ve orta ölçekli kuru-
lumlar için ideal çözümlerdir. XWEB500 ve 
WEB500D yenilikçi ve kullanışlı özellikleri 
sayesinde ilaç, yemek servisi, süpermarket veya 
depolama merkezleri gibi orta-büyük ölçekli 
uygulamalar için de uygundur. Linux işletim 
sistemine dayalı olarak, Microsoft Internet 
Explorer® veya Firefox® gibi standart inter-
net tarayıcı yazılımlar ile sisteme tam erişim 
sağlar (özel yazılım gerekmez). RJ45 eternet 
portu veya RS232 seri portu üzerinden intra-
net/internet uzak bağlantısı ve modem bağlan-
tısı mümkündür. Alarm bildirimi aynı zamanda 
röle çıkışı yoluyla yapılabilir.
XWEB sunucuları ve ilişkili sistemlere birçok 
method kullanarak uzaktan bağlantı kurula-
bilir:
•	 Modem vasıtasıyla, aynı zamanda GSM 

modem ile de, noktadan noktaya (P2P) 
bağlantıyla;

•	 Genel bir IP adresi ile birlikte, 
GPRS bağlantısıyla (XWEB300D ve 
XWEB500D için);

•	 RJ485 standart net konektörü üzerinden 
yerel Eternet ağı bağlantısıyla;

•	 Statik bir IP adresi ile birlikte, doğrudan 
internet bağlantısıyla.

XWEB ile, kullanıcı basit bir sistemi ayar-
lamaktan, bağlı herhangi bir cihaz için özel 
seçenekler ve esnek alarm kuralları oluştur-
maya kadar bir seçenekler ve kurallar dizisi 
yaratabilir. Cihazların ekranları sezgiseldir ve 
gerçek zamanlı güncellenir. XWEB ile kulla-
nıcı, kontrol cihazlarının çeşitli parametrele-
rini ihtiyaçlara bağlı olarak değiştirebilir. Aynı 
zamanda sistemin kendi içinde çoklu analog 
değişkenler oluşturma imkanı mevcuttur. Bir 
diğer önemli özellik, bilhassa bağlantı kalite-
siyle ilgili bilgiye gereksinim duyulduğunda ve 

bir ağ problemini analiz etmek gerektiğinde çok 
faydalı olan RS485 ağının fonksiyonel testidir. 
XWEB500 ve XWEB500D ayrıca tüm gerçek 
zamanlı verilere erişime ve bir ya da daha fazla 
kontrol cihazına aynı anda komut göndermeye 
izin veren takvim ve şematik görünüm fonksi-
yonlarına sahiptir.

XWEB3000: Endüstriyel 
Görüntüleme ve Kontrol Sistemi
 
•	 Süpermarketler, hipermarketler veya 

büyük depolama ve dağıtım merkezleri 
gibi büyük ölçekli uygulamalar için

•	 1,3GHz CPU
•	 Standart ModBUS-RTU iletişim 

protokolü,
•	 247 cihaza kadar bağlanabilir (512MB 

dahili bellek)
•	 120GB HD kapasitesi
•	 Fare, klavye ve monitör bağlantısı İle 

bağımsız kullanım
•	 Alarm iletimi için takvim fonksiyonu ve 

RTC (gerçek zaman saati)
•	 Linux işletim sistemi tabanlı WEB 

sayfalarından oluşan yapı
•	 Özel takvime bağlı komut gönderimi ile 

kolay tesis yönetimi
•	 Tüm cihazlardan gelen veri değerlerinin 

gösterimi, parametre programlaması ve 
alarmlar

•	 Güçlü grafiksel gösterim ve Excel® 
formatına aktarma fonksiyonu

•	 Faks, SMS veya e-posta ile esnek alarm 
bildirimi

•	 PDA veya akıllı telefonlar üzerinden 
bağlantı imkanı

•	 Standart bir tarayıcı ile lokal veya uzak PC 
bağlantısı

XWEB3000 süpermarket, hipermarket, büyük 
depolar ve dağıtım merkezleri, aynı zamanda 
restoran gibi ürünlerin işlendiği, üretildiği ve 
depolandığı alanlar gibi orta ve büyük ölçekli 
kurulumlar için (247 cihaza kadar) bir WEB 
sunucusudur. XWEB3000 servis ihtiyaçları 
(modem, Eternet ve internet bağlantısı) için 
ideal çözümdür. Özel bir yazılım kullanmaksı-
zın bilgisayardan yerel ve uzak bağlantı yapılır, 
sadece standart web tarayıcı (Microsoft Inter-
net Explorer® veya Firefox®) yazılımı gerekli-
dir. Servis için alarm bildirimi çok esnektir ve 
faks, e-posta, SMS ve aynı zamanda röle çıkışı 
yoluyla yapılabilir.
XWEB3000 sunucusu ve ilişkili sisteme birçok 

metot kullanarak uzaktan bağlantı kurulabilir:
•	 Modem vasıtasıyla, noktadan noktaya 

(P2P) bağlantıyla;
•	 RJ485 standart net konektörü üzerinden 

yerel Eternet ağı bağlantısıyla;
•	 Statik bir IP adresi ile birlikte, doğrudan 

internet bağlantısıyla.
XWEB3000’in güçlü yönleri arasında basit 
yapılandırma, tüm kontrol cihazlarının değer-
lerinin verimli yönetimi ve kontrol cihazlarının 
resimler ve şematik çizimler kullanılarak görün-
tülenmesi sayılabilir. Sezgisel, güçlü ve aynı 
zamanda çok yönlü bir cihazdır. Bu web sunu-
cusu, kullanıcıya kontrol cihazlarını her biri ayrı 
örnekleme aralıklarına sahip farklı kategorilere 
ayırma olanağı sunarak, farklı seviye ve tipo-
lojilerle parametre ve alarm yönetimine izin 
verir. Güçlü araçlar dahilinde; kontrol cihaz-
larına gönderilen komutları yöneten takvim 
(scheduler), veriyi bir Microsoft Excel® dosya-
sında kaydetmeye yarayan veri aktarımı (data 
export) ve en kötü çevresel koşullarda kulla-
nımda bile verilerin ve ayrıca tüm cihaz kuru-
lumunun güvenle korunmasını sağlayan yedek-
leme (back-up) fonksiyonları bulunur.
XWEB3000 kontrol cihazının çabuk ve doğru 
analizine izin veren güçlü grafikler sunmaktadır.

XWEB5000: Görüntüleme, Kontrol 
ve Yönetim Sistemi

•	 Hipermarketler, büyük depolama ve 
dağıtım merkezleri gibi büyük ölçekli 
uygulamalar için

•	 1,3 GHz CPU
•	 Standart ModBUS-RTU iletişim 

protokolü,
•	 247 cihaza kadar bağlanabilir (512 MB 

dahili bellek)
•	 120 GB HD kapasitesi
•	 Fare, klavye ve monitör bağlantısı İle 
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Parametre Programlaması ve Çoklu 
İzleme:

XWEB kullanıcıya, cihazların çeşitli fonksi-
yon parametrelerini değiştirme olanağı sağla-
yan sezgisel, güçlü ve aynı zamanda çok yönlü 
bir araç sunmaktadır. Artık cihazlar üzerinde 
manuel ayar yapmaya gerek yoktur, çünkü mev-
cut farklı pencereleri kullanarak ve birkaç basit 
işlemle istenen değişiklikleri yapmak mümkün-
dür. Çoklu izleme fonksiyonu bir çok cihazı, 
birlikte tek ekran üzerinde görüntüler. Bu dina-
mik bir sayfadır ve görüntülenen veriler gerçek 
zamanlı güncellenir. Bağlı cihazların durum-
ları basit ve açık olarak gösterilir ve cihazların 
çeşitli fonksiyon parametrelerini değiştirmek 
de mümkündür.

Veri Aktarma:

Tüm veri bilgilerini bir Microsoft Excel® dos-
yasına aktarmak mümkündür. Kullanıcı bu bil-
gileri daha sonra grafikler oluşturmak ya da veri 
toplamak için kullanabilir. Bir veri aralığı seç-
mek ve farklı kontrol cihazları içinde filtreleme 
yapma imkanı vardır.

Şema Görünümü (Layout) ve 
Global Komutlar:

XWEB Şema görünümü (layout), bilgisaya-
rınıza ek bir yazılım yüklemesi gerektirmeyen 
güçlü grafik düzenleyicisi ile ideal bir çözüm-
dür. Kullanıcı bu fonksiyonu kullanarak cihaz-
lara ait tüm kayıtlı verilere erişebilir ve hatta bir 
cihaza komut gönderebilir. Global komutlar 
seçeneği bir veya daha çok kontrol cihazına aynı 
anda çoklu komut göndermenize olanak sağlar. 
Bununla birlikte, komutları dijital giriş kullana-
rak, otomatik olarak göndermek mümkündür.

Zamanlayıcı:

Zamanlayıcı kontrol cihazlarına komut gönde-
rimini yöneten güçlü bir grafiksel araçtır. Tüm 
günlük aktivitenin genel durumunu kolayca 
görmenizi sağlar. Dolayısı ile rutin enerji tasar-
rufu ve defrost uygulamaları kolaylıkla prog-
ramlanabilir.

Performans Sayacı:

Her bir cihazın (dik dolaplar, reyonlar, odalar 

bağımsız kullanım
•	 Alarm iletimi için takvim fonksiyonu ve 

RTC (gerçek zaman saati)
•	 Linux işletim sistemi tabanlı WEB 

sayfalarından oluşan yapı
•	 Özel takvime bağlı komut gönderimi ile 

kolay tesis yönetimi
•	 Tüm cihazlardan gelen veri değerlerinin 

gösterimi, parametre programlaması ve 
alarmlar

•	 Güçlü grafiksel gösterim ve Excel® 
formatına aktarma fonksiyonu

•	 Yeni Güçlü Yönetim Motoru
•	 Yerel ve Alan Simülatörü ile Yerleşik 

Düzenleyici
•	 Otomasyon algoritmaları
•	 Faks, SMS veya e-posta ile esnek alarm 

bildirimi
•	 PDA veya akıllı telefonlar üzerinden 

bağlantı imkanı
•	 Standart bir tarayıcı ile lokal veya uzak 

PC bağlantısı
XWEB5000 WEB sunucusu soğutma, iklim-
lendirme ve bina otomasyonu alanlarında, 
kontrol cihazının uygulaması gereken birden 
çok farklı eylemin olduğu büyük ölçekli kuru-
lumlar için (247 cihaza ve 5 CRO motoruna 
kadar) güçlü bir yönetim motoru ile dona-
tılmıştır. Hipermarketler, büyük depolama ve 
dağıtım merkezleri, aynı zamanda ürün işleme 
üretim ve depolama alanları için son derece 
uygundur, ve büyük servis merkezleri için 
(modem,Eternet ve internet bağlantısı) ide-
aldir. Sistem “görevli” servise alarm iletimini 
(faks,e-posta, SMS ve aynı zamanda röle çıkış-
ları ile) yönetir. Yerel ve uzak bilgisayarla Mic-
rosoft Internet Explorer® ve Firefox® web tara-
yıcılarını kullanarak bağlantı kurulabilir.
XWEB5000 sunucusu ve ilişkili sisteme bir-
çok method kullanarak uzaktan bağlantı kuru-
labilir:
•	 Modem vasıtasıyla, aynı zamanda GSM 

modem ile de, noktadan noktaya (P2P) 
bağlantıyla;

•	 RJ485 standart net konektörü üzerinden 
yerel Eternet ağı bağlantısıyla;

•	 Statik bir IP adresi ile birlikte, doğrudan 
internet bağlantısıyla.

Yönetim
 
XWEB5000 ile, izlenen cihazlara komutlar 
göndererek etki etmek mümkündür. Kulla-
nıcı, giriş değişkenlerinin (bir cihazın giriş-

leri, durumları ve çıkışları) arasında bağlantılar 
programlayarak ve bu şartlar sağlandığında sis-
temin ne gibi eylemlerde bulunacağını tanımla-
yan yönetim “Projesi” (veya birçok “Projeleri”) 
oluşturabilir. Kullanıcının spesifik bir program-
lama diline ihtiyaç duyduğu standart bir PLC’ 
nin aksine, XWEB5000 ile basit bir grafik 
kullanıcı arayüzü kullanarak “proje” kolaylıkla, 
daha da önemlisi, komplike bir programlama 
dili öğrenmeye gerek olmadan oluşturulabilir. 
Özel bir yazılıma ihtiyaç yoktur; yönetim yazı-
lımı JAVA’da yazılmıştır. Ve istemcinin bilgisa-
yarında çalışır. Proje XWEB5000’e kaydedilir; 
birçok proje eşzamanlı olarak çalışabilir.
XWEB5000 basit yapılandırmaya ve bütün 
kontrol cihazları değerlerinin yönetimine izin 
verir, ve güçlü grafiklerini oluşturabilir; örnek 
olarak resimler ve şemalardan faydalanarak 
çalışan şematik görünüm (layout) fonksiyonu 
verilebilir. 
Bazı güçlü araçlar dahilinde; proje yönetimi 
için grafik programlaması, kontrol cihazla-
rına gönderilen komutları yöneten takvim 
(scheduler), veriyi bir Microsoft Excel dosya-
sında kaydetmeye yarayan veri aktarımı (data 
export) ve en kötü çevresel koşullarda kulla-
nımda bile verilerin ve ayrıca tüm cihaz kuru-
lumunun güvenle korunmasını sağlayan yedek-
leme (back-up) fonksiyonları bulunur.

Otomasyon

Yüksek çok yönlülük ve programlanabilirlik, 
XWEB5000’in otomasyon programlarını ger-
çekleştirmesine imkan sağlar. Örneğin, tesis 
aydınlatmasının kullanımını, iç ve dış ışıklı 
tabelaları, forklift batarya şarjı/deşarjını yöne-
terek enerji tasarrufunu artırmak mümkündür. 
Kompresör hatası durumunda veya çekilen güç 
eşiği ayarlanan değeri aştığında, görüntüleme 
ünitesi sistemin geri kalanı ile otomatik ola-
rak etkileşebilir.

XWEB Fonksiyonları 
RS485 Hattı Kontrolü:

RS485 hattına bağlı her bir cihaz için fonk-
siyon testi yürüterek, her cihazın istatistiksel 
ve performans verilerini kontrol etme imkanı 
sunan güçlü bir araçtır. Böylece bağlantı kali-
tesi bilgisini de verir. Bu araç, özellikle ağla 
ilgili bir sorunun analizi gerektiğinde, istatis-
tik bilgisi ile hangi cihazda bağlantı problemi 
olduğunu kolayca tespit etmeye olanak sağlar.
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v.s.) doğru sıcaklıkta olduğunu doğrulamaya 
imkan tanıyan çok faydalı bir fonksiyondur. 
Grafiksel görünümü tesisin çalışma durumu 
hakkında bütün bir görüş sunar.

Grafikler:
Dairesel Grafikler:

XWEB tek ekran üzerinde birden çok analog 
değişkeni ve çıkışların ve alarmların durum 
değişimlerini sunabilen güçlü grafikler üretir. 
Böylece kullanıcıya, hataların kolay teşhisine 
yönelik, önemli değişkenlerin tam bir anlık 
görüntüsünü elde etme olanağı tanır. 

Dairesel grafikler, yüksek örnekleme oranı saye-
sinde, teşhis için servis tarafından daha detaylı 
ve faydalı biçimde kullanılabilir.

CRO (Merkezi Soğutma Ünitesi 
Optimizasyonu):

Özel CRO (Merkezi Soğutma Ünitesi Opti-
mizasyonu) algoritması sayesinde, DIXELL’in 
modern yönetim sistemleriyle bağlantı kura-
rak ve bağlanmış cihazlara bağlı olarak, mer-
kezi soğutma ünitesinin set değerini mümkün 
olan en iyi şekilde kontrol etmek ve böylece 
tesisin iyileştirilmesi ve enerji tasarrufu müm-
kündür. CRO fonksiyonu ile donatılmış sistem 
kontrol cihazından gelen bilgileri analiz ederek 
cihazın ihtiyacı olan soğutma gücünü ve mik-
tarını tespit eder. Set değeri en kritik durumu 
karşılamak üzere yeniden hesaplanır ve yöne-
tim sistemi tarafından XC1000D Serisi mer-
kezi soğutma ünitesi kontrol cihazına gönderilir; 
bu yeni çalışma set değeridir. Yönetim sistemi-

nin XC1000D’yi kontrol edemediği durumlarda 
set değerini (sistemden gelen) değiştirme “kara-
rını” kontrol cihazı verir ve set değerini kuru-
lumdaki set değeri olarak yeniden tanımlar. İki 
grafik gerçek bir kurulumda, CRO algoritması 
aktif olduğunda set değerinin ortalamada daha 
yüksek tanımlandığını ve böylece enerji tüketi-
minin azaldığını vurgulamaktadır. Noktalı çizgi 
haftalık ortalama değeri gösterir.

Çağrı Merkezi

XCENTER, kullanıcılara birçok işletmenin tek 
merkezden uzaktan yönetimi olanağını tanıyan bir 
merkezi yönetim yazılımıdır. Süpermarket zincir-
leri, dağıtım firmaları için idealdir. Aynı zamanda 
merkezi istasyon operatörleri (Çağrı Merkezi) 
tarafından kullanılmaya da uygundur. TM
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Hazırlayanlar: Alp Berkman, PFI Ortadoğu Satış ve Pazarlama Yöneticisi
          Buğra Alp Buldur, PFI Ortadoğu Genel Müdür (Endüstri Mühendisi, İTÜ)

“Soğuk/Donmuş Muhafaza Oda 
Kapısı Seçiminde Dikkat Edilecek 
Hususlar ve Isı Köprüsü Nedir? 
Nasıl Engellenir?”

Mevcut veya yeni projenizde uygun 
kapıların seçimi diğer tüm bile-
şenlerin seçimi kadar önemli bir 

konudur. 
Korunacak sıcaklık değeri, iç ve dış mahal 
arasındaki sıcaklık farkı, geçiş yapacak taşıma 
sisteminin ebatları, açıp kapama sıklığı, eşik 
detayları, montaj yapılacak panel / duvar nite-
liği, kapının çalışması için uygun operasyon 
alanları, mevcut geçiş sistemleri ile uyumu gibi 
konular kapı seçerken çok kritik bilgiler sağ-
layan konulardır. 
Peki, siz ihtiyacınıza göre mi kapı seçiyorsu-

nuz, yoksa kapıyı seçip ihtiyacınızı mı şekil-
lendiriyorsunuz?
Sıklıkla karşılaştığımız önce kapının seçilmesi 
ardından ihtiyaca uygunluğunun değerlendi-
rilmesi yönünde. Hâlbuki olması gereken bazı 
temel soruların en başta cevaplanması ve bu 
cevaplar ışığında kapının niteliklerine karar 
verilmesidir. Örneğin ihtiyacınızdan büyük 
kapı öncelikle satınalma maliyeti, ardından 
kullanım zorlukları ve operasyon sırasında 
gereksiz enerji kayıpları demektir. İhtiyacı-
nızdan küçük kapı ise operasyonel kazalara 
neden olduğundan satış sonrası servis ile ilgili 

maliyetlerinizi artıracaktır. Otomasyon sistemi 
yüksek nitelikli görünebilir ancak katlandığı-
nız maliyete değmeyecek kadar az kullanıyor 
olabilirsiniz. Kapılarınıza gereksiz aksesuar 
siparişi verebilirsiniz veya çok basit koruyucu 
aksesuarlarla satış sonrası servis maliyetlerini 
düşürebilirsiniz.
Temel sorular ve cevapları uygun kapı seçi-
minde bizi nasıl yönlendiriyor?
Aşağıda örnek teşkil etmesi açısından soru-
lacak birkaç temel soru ve bu sorulara verile-
cek cevapların kapı seçimini nasıl yönlendir-
diğini inceleyebiliriz.
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Soru: İlgili odanın açıldığı ortamın  
özellikleri nelerdir?
Örneğin korunacak sıcaklık değeri -5 ºC ve 
üzeri olsun. Bu kapı eğer dış ortama veya oda 
sıcaklığında bir koridora açılıyor ise kanat 
kalınlığını 9 cm olarak önerebiliriz. Eğer +5 
ºC sıcaklık değerine sahip bir koridora bakı-
yorsa 7 cm’lik kalınlık da aynı yalıtım seviye-
sini sağlayacaktır. Aynı zamanda dış ortamın 
atmosferik koşulları da kapının diğer detay-
larını belirlemek için önemlidir. Örneğin eğer 
çok nemli bir ortama açılıyorsa geçiş çıkış-
larda terlemeye ve/veya buzlanmaya maruz 
kalınabilir. Bunu engellemek için conta içi 
rezistans ve zemin rezistansı kullanılabilir. 
Eğer gerekirse eşik donmalarını engellemek 
için yağlı eşik ısıtıcısı da önerilebilir. Bu kapı 
açıldığı ortam itibarıyla güneş, yağmur gibi 
dış çevre koşullarına da maruz kalabilir. Dış 
ortam koşullarından olumsuz etkileri azalt-
mak için uygun aksesuarla geliştirilip kapı 
üzerine eklenebilir. 
Soru: Kapı lokasyon olarak ortamın ve 
mahallin neresine açılıyor?
Kapının açıldığı ortama göre gerekirse kapı-
nın lokasyonu itibarıyla da geliştirme öneri-
leri sunulabilir. Örneğin forklift ve transpalet 
hareket alanları da göz önüne alınarak tasarım 
geliştirilebilir. Örneğin bir yükleme mahallin-
deki bir kapının seri manevralar yapan fork-
liftlerin rahat geçiş yapabilecekleri genişlikte 
olması gerekir. Fakat düz bir koridorda nis-
peten düz hareket eden bir forklift için daha 
dar bir geçiş seçilebilir. 
Soru: Korunacak sıcaklık değeri ve ortamlar 
arası sıcaklık farkı nedir?
Temel olarak korunma sıcaklığı ve sıcaklık 
farkı kapı kalınlığının belirlenmesine yardımcı 
olur. Bununla beraber kapı üzerinde kullanıla-
cak buzlanma önleyici aksesuarların seçimine 
de destek olur. -40 ºC ve altı oda sıcaklıkla-
rında eşikte zemin ısıtma sistemi yoksa mut-
laka yağlı eşik geçişi uygulanmalı ve conta içi 
rezistans sistemi uygulanmalıdır. Nemli ortam 
söz konusu ise kasa conta sistemi de ek ola-
rak uygulanabilir. 
Kapı seçimi sırasında sorulacak soruların lis-
tesi şöyledir:
•	 Korunacak ortam sıcaklığı nedir?
•	 Ortam sıcaklık farkı nedir?
•	 Korunacak ortamın özellikleri nelerdir?
•	 Kapının açıldığı ortamın özellikleri nedir?

•	 Geçiş yapacak taşıyıcının özellikleri nedir?
•	 Günlük ortalama geçiş sıklığı nedir?
•	 Her iki ortamın nem ve asidik değeri 

nasıldır?
•	 Yıkama yapılacak kimyasalların niteliği ve 

yıkama sıklığı nedir?
•	 Uygulama yapılacak panel / duvar niteliği 

nedir?
•	 Kapının planlanan operasyon alanı 

neresidir? Yeterli midir? Operasyon yönü 
doğru mudur?

•	 Zeminde eşik ısıtıcısı mevcut mudur?
•	 Malzeme güvenliği ve kilit ihtiyacı var 

mıdır?
•	 Kapı üzerinde herhangi bir gözetleme 

penceresi ihtiyacı var mıdır?
•	 Otomasyon ihtiyacı var mıdır?
•	 Geçiş kapıları için darbe emici kanat veya 

tekmelik ihtiyacı var mıdır?
•	 Kilit sistemi talep edilirse kilit niteliği 

(manyetik, kartlı, manuel vs.) ve diğer 
kapılarla entegrasyonu tercih edilir mi?

•	 Kapı ebatları planlanırken hangi kriterler 
baz alınmıştır?

•	 Kapının konumlanması doğru mudur?
•	 Kapı koruyucu aksesuar gerektiriyor mu?
•	 Kapının farklı alternatifleri değerlendirildi mi?

Isı Köprüsü nedir? Nasıl Engellenir?

Isı transferi, yüksek enerjili (sıcak) taraftan 
düşük enerjili (soğuk) tarafa doğrudur. Bu 
nedenle soğuk oda yalıtımları, bilinenin aksine 
içerideki soğuğun kaçmaması için değil, dışa-
rıdan ısının girmeyeceği şekilde tasarlanır ve 
gerçekleştirilir. 
Isı aktarımı,  sıcaklıkları  farklı iki veya daha 
fazla nesne arasında iletim, taşınım ya da ışı-
nım yoluyla (veya bu yolların birbiri ile olan 
birleşimleri yoluyla) gerçekleşen enerji akta-
rımı olarak tanımlanır. Taşınımla ısı akta-
rımı temel olarak moleküllerin kitleler halinde 
hareketinden kaynaklanır. İki farklı sıcaklık-
taki yüzey arasında hareket halindeki akışkan 
bu hareketi sırasında ısı taşınımını sağlar. İle-
timle ısı aktarımı ise durgun bir ortamda ger-
çekleşir, birbirleriyle temas halindeki mole-
küllerin kafes yapısındaki titreşimler saye-
sinde ısı bir sonraki moleküle taşınır. Soğuk 
oda kapıları konusundaki ısı köprüsünün nite-
liği “iletimle ısı aktarımı”dır. İletimle ısı akta-
rımı, farklı yalıtım niteliklerine ve ısı soğurma 
kapasitelerine sahip madde veya malzemeler 

ile gerçekleşir. Teknik tabir olarak “ısı köp-
rüsü” oluşturan bu malzemeler, çıplak gözle 
fark edilemeyen bir ısı enerjisi aktarımına 
neden olur. Isı köprüleri ancak termal kamera-
lar sayesinde fark edilebilir. Termal kameralar 
gözümüzün algılayamadığı düzeyde kızılötesi 
ışınları yakalar ve bunları ekranında görebi-
leceğimiz değerlere dönüştürür. Isı köprüleri, 
korumaya çalıştığımız düşük sıcaklık ortamına 
ısı aktararak enerji maliyetlerimizi yükseltir. 
Bu maliyetlere, soğutma cihazlarımızın fazla 
çalışması nedeni ile elektrik faturalarında (far-
kında olmadan) katlanmış oluruz. 
Özellikle iç ve dış ortamı birbirinden ayı-
ran zemin, tavan ve yan cepheler ile birlikte 
kapı sisteminin de ısı köprülerinin kırılmış 
olması gerekir. Kullanılan sabitleyici vida, 
iç-dış ortam arasında hava veya sıvı taşıyan 
boru ve havalandırma sistemleri gibi soğuk 
deponun diğer bileşenlerinin de ısı köprüle-
rinin kırılmış olması gerekir. Aksi takdirde 
malzeme ve yüzeylerde terleme ve buzlanma 
şeklinde karşılaştığımız enerji kayıpları ola-
caktır. Buzlanma enerji kaybının göstergesi 
olduğu kadar, mekanik aksamların çalışma-
sını da engelleyen bir fazdır. 
Temel olarak ısıyı ileten malzemelerin tema-
sını kesmek, bu ısı iletimini ortadan kaldı-
rır veya minimum düzeye indirir. Genel ola-
rak karşılaştığımız ve ısı soğurma kapasitesi 
nedeni ile en temel ısı köprüsü olan metal ve 
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muhtelif alaşımlarının, iç ve dış ortamla bulu-
nanlarının birbirine temasını kesmek ısı köp-
rüsünü kırmanın ilk ve en kolay yöntemidir.
Kapı detayında ısı köprüsü konusunu ince-
lediğimizde iki temel bileşen üzerinde dur-
malıyız. Birincisi ve en etkili bileşen ‘kapının 

kasası’dır. Kasanın, ortamın içinde ve dışında 
kalan kısmı arasında ısı köprüsünü kesecek 
bir uygulamanız yoksa farkında olmadan kat-
lanacağınız ısı kayıpları çoğu zaman kapının 
tüm maliyetinden bile yüksekte kalır. Özellikle 
şok oda ve donmuş odaların yüksek soğutma 
maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda ısı 
köprüsünün ne kadar hassas şekillerde çözül-
mesi gerekliliği daha net bir şekilde karşı-
mıza çıkmaktadır. Kapı kasası hangi malze-
meden yapılırsa yapılsın (paslanmaz çelik, alü-
minyum veya PVC) iç ve dış ortamlara temas 
eden yüzeylerin kesinlikle birbirine teması 
engellenmelidir. İkinci bileşen ise ‘kapının 
kanadı’dır. Kapı kanadını çevreleyen alümin-
yum profil ile iç yüzey sacının birbirine teması 
engellenmelidir. Ayrıca kanat üzerindeki akse-
suarların da iç ve dış ortamlar arası ısı trans-
ferini engelleyecek şekilde tasarlanmış olması 
çok önemlidir.  TM
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Yaşamın Yeni Markası 
KoruFlorya’da Daikin Konforu
Hazırlayan: Nazlı Çınar - Mühendislik Sistemleri 
Ürün Sorumlusu

Aydınlı Grup, ARKE, Metal Yapı 
Konut ve Vizyonlife ortaklığıyla bir-
likte İstanbul'un en nezih semtlerin-

den Florya’da, doğanın tüm güzellikleriyle 
aile sıcaklığını birleştiren KoruFlorya proje-
sinde Daikin ürünleri kullanıldı. 
Florya’nın son büyük parselinde 42 bin 
metrekare arsa üzerinde TOKİ arsasında 
inşa edilen, şehrin merkezinde deniz ve 
ormanla iç içe benzersiz bir yaşam sunan  
KoruFlorya, Florya’nın simgesi hanımeli 
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çiçeklerinden esinlenerek hayata geçirien bir 
proje olarak büyük beğeni topluyor. Toplam 
inşaat alanı 280.000 m² olan projede geniş 
ailelerin yaşadığı bir aile rezidansı niteliğinde 
6 katlı 7 bloktan oluşuyor, projede yer alan 
toplam 298 daire bulunarak 3+1’den 7+2’ye 
kadar normal ve dubleks daire tiplerine yer 
veriliyor. Tek katlı daireler 3+1 ile 5+1, dub-
leks daireler de 4+2 ile 7+2 arasında değişi-
yor. Ağustos 2013’te teslim edilecek konut 
projesinde, her blokta 200 mağazadan olu-
şan Florya Atatürk Ormanı’ndan esinlene-
rek her yerde yeşili ve ağaç figürleri kullanı-
lan toplam kiralanabilir alanı 50.000 m² olan 
2 katlı AVM bulunuyor. 

Daikin ile gelen konfor

Florya’nın tüm doğal güzelliklerini sunan 
mimari yapısı ve sosyal imkânlarının yanı 
sıra teknik altyapısında da en son teknolo-
jiyi tercih eden KoruFlorya projesinde kli-
malandırma ve havalandırma sistemi olarak 
Daikin ürünleri kullanıldı. 6 katlı 7 blok-
tan oluşan KoruFlorya projesinde yer alan 
298 adet dairenin soğutma ihtiyaçları 5 HP 
soğutma kapasitesinde 228 adet RXYSQ 
model mini VRV, 8 HP soğutma kapasite-
sinde 68 adet RXYQ-T model VRV IV heat 
pump dış üniteler ve 2 adet 3MXS52 multi 
dış üniteler ile çözüldü. KoruFlorya sakinleri, 
su sisteki mevsim geçişlerinde ısıtma amacı 
ile de kullanabilme olanağına sahip olacak. 
Projede kullanım yerlerine ve iç mimariye 
uygun olarak asma tavana montajın müsait 
olduğu iç mekânlarda 30-70 Pa ve 30-100 
Pa statik basıncı arasında çalışabilen inverter 
fanlı orta statik basınçlı kanallı tip (FXSQ) iç 
ünite kullanılarak homojen bir hava dağılımı 
ve konfor oluşturuldu. Asma tavanın mon-
taj için uygun olmadığı iç mekânlarda 2.2 
kW soğutma kapasitesinde FXAQ20P model 
duvar tipi iç ünite kullanıldı. Bunun yanı sıra 
binada her mahaldeki her iç ünite ile birlikte 
BRC1E52A model kablolu kumanda kulla-
nılarak oda sıcaklığının bağımsız olarak kon- 
trol edilebilmesi sağlandı.

VRV® IV heat pump dış ünite ile 
sezonsal verimlilik

Daikin’in ticari binalara yönelik öncü en iyi 

COP ve 7,53’e varan yüksek ESEER değer-
lerine sahip RXYQ-T model dış üniteler, 
proje çözümlerinde geniş borulama esnekli-
ğini kullanıma sunuyor. 
Geniş boru bağlantı esnekliği; 30 m, iç üni-
teler arası yükseklik farkı, eşdeğer kritik 
boru uzunluğu; 190 m, toplam boru uzun-
luğu ise; 1.000 m olan RXYQ-T modeli, 
esnek dış ünite kombinasyonu, düşük yer 
kaplayan kombinasyon ile maksimum 64 
adet iç ünitenin bağlanmasına olanak tanı-
yor. Özellikle rezidans, orta ölçekli ticari 
alanlar, ofisler, oteller ve zincir dükkânlara 
yönelik olarak kullanılabilecek sistem -5°C 
ile +43°C sıcaklıkları arasında soğutma ve 
-20°C ile +15,5°C sıcaklıkları arasında ara-
sında ısıtma yapma özelliğindeki dış ünite-
ler sıcaklık kontrolü, taze hava sağlama, sıcak 
su üretme fonksiyonlarının tamamını tek bir 
sistemde birleştiriyor. Tüm iç üniteler birey-
sel olarak kumanda edilir ve kullanıcıya kade-
meli montaj imkânı sunar.

Her bölgeyi ayrı kontrol edebilen 
klima

VRV iç üniteler ve Daikin Emura, Nexura 
model şık ve sessiz iç üniteler ile kombine 

sezonsal verimlilik ve konforu sağlamak üzere 
VRT-Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı 
teknolojisi ile inverter kapasite kontrolünü 
kullanarak VRV® IV heat pump dış ünite-
lerde daha yüksek COP/ESEER değerle-
rine ulaşıyor. Değişken Soğutucu Akışkan 
Sıcaklığı sayesinde; önceki serilere kıyasla 
minimum yüzde 25 daha yüksek sezonsal 
verimlilik sağlanıyor. Ayrıca Değişken Soğu-
tucu Akışkan Sıcaklığı ve inverter teknolo-
jisi sayesinde yüksekten üflenen hava sıcak-
lığıyla en yüksek konfor sağlanıyor ve soğuk 
hava etkisi gideriliyor. RXYQ-T model VRV 
IV heat pump dış ünitelerde bulunan otoma-
tik şarj ve soğutucu akışkan testi hem zaman-
dan tasarruf hem de en iyi performans için 
optimum soğutucu akışkan şarjı sağlıyor. Ser-
best dış ünite kombinasyonu ile montaj alanı 
veya verimlilik gereksinimleri karşılanıyor. 
Daikin’in yenilikçi teknolojisinin gelişmiş 
örneklerinden VRV® IV Heat Pump Inver-
ter RXYQ-T model dış üniteler tek bir sis-
temde 8 ile 54 HP kapasite aralığına sahip. 
Tamamı inverter kompresörlerden oluşan ve 
inverter kapasite kontrol teknolojisinde bulu-
nan, az yer kaplayan kombinasyon özelliği 
taşıyor. Gelişmiş kompresör yapısı ve yenilen-
miş kondenser yüzeyi ile 4.54’e varan yüksek 

tesisat market 07/2013 . 49



proje

tipi iç üniteler, önceki seriye kıyasla yeni DC 
fan kullanımı sayesinde yüzde 20 güç tasarrufu 
sağlıyor. Kullanılan DC fan motorlarıyla iç üni-
teler daha verimli ve daha hafif hale getirilir-
ken, 3 kademeli üfleme kontrolü sayesinde kon-
for seviyesi artıyor.  İç ünite yapısında standart 
olarak hava filtresi ve drenaj pompası bulunu-
yor. Fan moduna getirildiğinde, soğutma veya 
ısıtma yapmadan sadece fan olarak da kullanı-
labiliyor. Kablolu kumanda ile cihaz dışı basın-
cın değiştirilme imkânı ve hava debisinin opti-
mizasyonu sağlanıyor. Bunun yanı sıra nominal 
hava debisine göre otomatik debi ayarı saye-
sinde kolay monte ediliyor. TM

edilebilen yenilikçi VRT teknolojisine sahip 
VRV® IV Heat Pump Inverter RXYQ-T 
model dış üniteler, HXY-A model sıcak su 
üretimi sağlayan hydroboxa ve klima santraline 
kombine edilebiliyor. Klimalı her bir bölgenin 
ayrı olarak kontrol edilebilmesi, VRV sistemi-
nin işletim masraflarını minimum seviyede 
tutuyor. Kademeli montaj imkânı sayesinde 
montaj maliyetleri dağıtılabilir ACNSS özel-
liği sayesinde sistemin daima en üst düzeyde 
verimlilik sağlıyor. Arıza tahmini, çalışma ve 
kullanım özelliklerinin doğru şekilde tespit 
edilebilmesi sayesinde maksimum verimlilik, 
daha uzun çalışma ömrü, anında hizmet des-

teği için 7/24 takip sağlanıyor. En hızlı ve en 
doğru devreye alma, yapılandırma ve özelleş-
tirme için VRV konfigürator yazılımı yer alı-
yor. Saha ayarlarının hızlı şekilde yapılabil-
mesi, hataların kolayca okunabilmesi ve ayrıca 
temel işlevlerin kontrol edilmesi amacıyla ser-
vis parametrelerinin görüntülenmesi için dış 
ünite ekranı bulunuyor.

VRV ® iç ünite ile yüzde 20 güç 
tasarrufu

Kapasite aralığı 2,2-16,0 kW kapasite aralığın-
daki FXSQ-P model inverter fanlı gizli tavan 

www.termodinamik.info
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sistem

Türkiye’deki turizm sektörünün değe-
rinin farkında olan KlimaPlus A.Ş. 
sunduğu gelişmiş teknoloji ürünleriyle 

hem ısıtma-soğutma sektörü hem de turizm 
sektörü için önemli bir fırsat yaratıyor. Pro-
jelerdeki en önemli konu, sistemin ihtiyaçla-
rının doğru belirlenmesi ve ona uygun cihaz-
ların seçilmesidir. Kullanılan cihazların elek-
trik tüketim miktarları, enerji sınıflarındaki 
yeni düzenlemeler ve yeni yasal standartlar da 
işletmelere sorumluluklar yükler. Otellerdeki 
elektrik enerjisi büyük oranda, ısıtma, soğutma, 
havalandırma, sıcak ve soğuk su üretimleri için 
harcanır. Her projenin, her otelin, her binanın 
ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Turizm sektörü 
bu konudaki en hassas sektörlerden biridir. 
Bir sezonda, dünyanın farklı yerlerinden bir-
çok insan Türkiye’deki otelleri ziyaret etmek-
tedir. Her misafire ihtiyacı olan konfor koşul-

larını sağlamakla yükümlü olan otellerin, genel 
giderlerini de kontrol altında tutmaları gerekir. 
Dolayısıyla, teknolojinin tüm imkânlarını kul-
lanmaya ve gerçek anlamda alanında tecrübeli 
ve birikimli mühendisler tarafından tasarlanmış 
projelere ihtiyaç duyulmaktadır. KlimaPlus, ger-
çekleştirdiği projelerde en doğru sistemi yatı-
rımcıya en doğru maliyet ile sunabiliyor. 

Değişken soğutucu akışkan debili 
sistemlerde sıcak su üretimi

Yapılardaki ısıtma, soğutma, havalandırma, 
soğuk ve sıcak su üretimi için yapılan harcama-
ların, işletme giderlerinde büyük bir pay oluş-
turması, üreticileri ve tüketicileri daha çok yeni-
lenebilir enerji kaynaklı sistemlerin kullanımına 
yöneltmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları kul-
lanan sistemler, öncelikle işletme giderlerinin 

düşürülmesinde etkili olurken dünya üzerin-
deki sınırlı enerji kaynaklarının da verimli kul-
lanılmasını sağlamaktadır.

Isı pompalarının kullanımı

Yıllardır evlerimizde kullandığımız klima 
cihazlarının çalışma prensibinde ısı pompası 
teknolojisi yatar. Fakat su ile ısıtma ve kulla-
nım sıcak suyu ihtiyaçlarına da ısı pompası tek-
nolojisi ile cevap verebilmek için enerjilerini 
havaya değil suya transfer eden sistemler doğ-
muştur. Havadan suya ısı pompaları, havadan 
kazandıkları enerjiyi, yüksek verimli ve Ozon 
dostu soğutucu akışkan R410A aracılığıyla suya 
transfer ederek bu ihtiyaçları karşılar. Isıtma 
sezonu boyunca ısıtma enerjisi, soğutma sezonu 
boyunca soğutma enerjisi ve yıl boyunca kulla-
nım sıcak suyu üretimini, tek bir sistemle ger-

KlimaPlus’tan 
Verimliliği 
ve Performansı 
Yüksek Sistem 
Çözümleri
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çekleştirebilen havadan suya ısı pompalarının 
kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca 
ısı pompalarının verimlilikleri (COP/EER) 
göz önünde bulundurulduğunda, bu sistemler 
kullanıcılara ekonomik ve konforlu bir çözüm 
sunmaktadır. Isıtma çalışmasında 3,8 ve üze-
rinde COP değerlerine rahatlıkla ulaşabilen ısı 
pompalarıyla, geleneksel yakıt tüketen diğer 
ısıtma sistemlerine göre daha az enerji tüke-
tilmektedir.  Mitsubishi Electric, ısı pompaları 
üzerinde yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda 
ürettiği, yüksek verimlilikle çalışan Düşük CO₂ 
serisi ısı pompalarını kullanıcıların hizmetine 
sunuyor. Aynı şartlarda çalışan standart bir ısı 
pompası ile karşılaştırıldığında, yıllık enerji 
maliyetlerinde, model ve kapasiteye bağlı ola-
rak  % 7 - % 20 mertebelerinde bir enerji tasar-
rufu sağlar. Düşük CO₂ serisi ısı pompaları, 
soğutucu akışkan devrelerinde, ısı değiştirici 
yüzeylerinde ve kontrol sistemlerinde yapı-

lan iyileştirmeler ile en yüksek verim değerle-
rine sahip ısı pompalarından biri olma özelli-
ğine sahip ünitelerdir. Bir ısı pompasının daha 
düşük enerji tüketmesi demek, daha az CO₂ 
salımı*, doğaya daha az zarar vermesi ve böy-
lece sınırlı enerji kaynaklarının korunmasına 
katkı sağlaması anlamına gelir. 

Mitsubishi Electric Hydrodan ile 
sıcak su üretimi

Yine ısı pompası teknolojisi sayesinde,  
Mitsubishi Electric City Multi VRF (Değiş-
ken Soğutucu Akışkan Debili) sistemlere bağ-
lanan, sıcak/soğuk su üretebilen (Hydrodan) iç 
üniteler ile ısıtma, soğutma, havalandırma ihti-
yaçlarının yanında kullanım sıcak suyu ihtiyaç-
ları da karşılanır. Hydrodan ile sıcak su üre-
timi, atık ısıdan faydalanılmasını sağlayan ısı 
geri kazanımlı dış üniteler kullanılarak sağ-

lanabilir. Sistem soğutma modunda çalışır-
ken, dış ünite kondenseri üzerinden atılması 
gereken ısının bir kısmı, Hydrodan ünitelere 
gönderilerek sıcak su üretimi sağlanır ve yük-
sek COP değerlerine ulaşılır. Heat Pump City 
Multi sistemlere oranla, Hydrodan iç üniteler 
ile sıcak su üreten City Multi sistemleri, ısıtma 
sezonu boyunca % 115 ~ % 153 daha fazla 
COP, soğutma sezonu boyunca da % 187 ~ % 
201 daha fazla EER değerleri sağlar. Böylece, 
özellikle soğutma ihtiyacı olan her dönemde 
atık ısı, dışarı atılmak yerine geri kazanıla-
rak ciddi tasarruf elde edilir. Tüm sistemin 
sadece ısıtmada çalıştığı dönemlerde ise sis-
tem tasarımından dolayı tüm statik ısıtma ve 
sıcak su ihtiyaçları kesinti olmadan karşıla-
nır. Bu dönemde Hydrodan iç ünite, ısıtmada 
çalışan diğer City Multi sistem iç üniteleri 
gibi çalışarak sıcak su üretimine devam eder.  
Mitsubishi Electric ürün gamı içerisinde iki 
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sistem

farklı ticari tip sıcak su üreticisi bulunur: 
1. Hydrodan: Tek çevrimli / 50°C çıkış suyu   
sıcaklığı
2. HydrodanPlus: Çift çevrimli 
(R410A+R134A) / 70°C çıkış suyu sıcaklığı
City Multi sisteme bağlanan Hydrodan (Tek 
çevrimli) ile soğutucu akışkan üzerindeki ısı, 
suyun üzerine transfer edilerek 50 °C’lere varan 
çıkış suyu sıcaklıklarına ulaşılabilir. Bu sıcaklık-
taki sıcak su yapılarda, yerden ısıtma, konvektör 
ve düşük sıcaklık radyatörleri gibi birçok uygu-
lamada kullanılabilir. İç mekândaki ısıtma ihti-
yaçları, dış hava sıcaklığına bağlı olarak değiş-
tiğinden, Hydrodan iç ünite, gidiş suyu sıcaklı-
ğını, dış hava sıcaklığına bağlı olarak değiştire-
rek ortamı sürekli istenen sıcaklıkta sabit tutar 
ve kesintisiz bir konfor sağlar. Aynı zamanda 
soğutma ihtiyaçları için soğuk su sağlayabilen 
Hydrodan ile 5°C ~ 35°C arasında çıkış suyu 
sıcaklıklarına ulaşılarak, rahatlıkla tüm konfor 
ve proses uygulamalarında çözüm sunulabilir.
Isı geri kazanımlı City Multi sistemlere bağla-
nan HydrodanPlus ile 70°C üzerinde sıcak su 

elde edilebilir. HydrodanPlus ünitelerin içinde, 
küçük bir kompresör ve R134A soğutucu akış-
kan kullanılan ikinci bir soğutma çevrimi bulu-
nur. Sistem önce, kaynak üzerinden (havadan 
veya sudan) çektiği ve R410A soğutucu akış-
kana aktardığı ısıyı, HydrodanPlus ünite içinde 
dolaşan R134A soğutucu akışkana transfer 
eder, sonra bu enerji, küçük bir kompresör kul-
lanılarak R134A soğutucu akışkan üzerinden 
suya transfer edilir. Yüksek sıcaklıkta elde edi-
len su ile tüm kullanım suyu ve ısıtma ihtiyaç-
ları çözülebilir. Kısaca, City Multi sisteme ilave 
edilen Hydrodan iç ünite(ler) sayesinde, ısıtma 
sezonu boyunca hem sistem verimlerinde artış 
(daha yüksek COP) sağlanırken, hem de sıcak 
su ve diğer ihtiyaçlara aynı anda tek bir sistem 
ile çözüm sunabilir. Soğutma ihtiyacının başla-
dığı veya binanın tamamında soğutma ihtiyacı 
olduğu dönemlerde ise sistem atık ısıdan yarar-
lanarak verimliliğini daha da artırır. Hydro-
dan ve ısı geri kazanımlı City Multi sistemi 
ile enerji tüketimlerinde % 50’ye varan, CO₂ 
salımlarında ise % 70’e varan azalma sağlar.

* CO₂ salımı: Elektrik ile çalışan klima gibi 
ürünlerin, dış ortama direkt olarak CO₂ salımı 
yoktur. Kullandıkları elektrik üretilirken, elek-
trik üretim tesisinin bir CO₂ salımı söz konu-
sudur. Bu durumda daha az elektrik tüketen 
ürünlerde, elektrik üretimi sırasında daha az 
CO₂ salımı gerçekleşecek, dolaylı yoldan, enerji 
verimliliği yüksek olan ürünlerin, CO₂ salımı 
da düşük olacaktır.

Yeşil binalara uygun cihazlar

KlimaPlus’ın sunduğu Mitsubishi Electric 
Klima Sistemleri, yeşil binalarda kullanılmaya 
uygundur. Mitsubishi Electric, kullanıcılara, 
enerji tüketimi düşük, yüksek verimli ürünler 
sunar. Yeşil binalarda, enerji tüketimleri düşük 
ürünlerin kullanılması, derecelendirme sıra-
sında yüksek puanlar alınmasını sağlar. LEED 
ya da BREEAM sertifikasına aday olan proje-
lerde yüksek verimli Mitsubishi Electric ürün-
lerinin tercih edilmesi, kullanıcılara avantaj sağ-
layacaktır.  TM 

www.iskteknik.com
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Kuşadası Marina Otel’de 
Arçelik VRS ve Multi Inverter 
Klima Sistemleri Kullanılıyor

proje

Kuşadası Marina Otel, eşsiz doğal 
güzellikleri ve panoramik manza-
ranın kuşbakışı izlenebileceği, kon-

forlu odaları ve sosyal mekânları ile eğlence 
ve dinlenmenin birlikte gerçekleştirilebile-
ceği bir oteldir. 
 
Kuşadası Marina Otel, 85 standart oda ve 20 
deluxe suit odadan oluşuyor. Otelde, 2 adet 
restoran, 1 adet toplantı salonu, spor, oyun ve 
eğlence aktivitelerinin gerçekleştirebileceği 

mekânlar mevcuttur. Yerli ve yabancı turistlere 
en iyi konforu sunmak adına otelin can damarı 
olarak kabul edilen, ısıtma, soğutma ve hava-
landırma sisteminin yenilenmesi çözümünde 
Arçelik VRS ve multi inverter klima sistem-
leri tercih edildi. Otelin ısıtma, soğutma sis-
temi tasarlanırken kullanım sıklığı ve kulla-
nım amacı düşünülerek projelendirme yapıldı. 
VRS sisteminin oransal çalışması ile elde edi-
len verimliliğin üstüne, kısmi yüklerde verim-
lilik artışı da eklenerek enerji sarfiyatının en 

düşük seviyede tutulması sağlandı. İklimlen-
dirme projesinde 2 adet 28 HP gücünde ısı 
geri kazanımlı dış ünite ve 56 HP karşılığı 17 
adet multi inverter sistem dış ünite kuruldu. 
Dış ünitelerin kompakt oluşu ve az yer kapla-
ması, minimum yer ihtiyacı ile sistemin çözül-
mesini sağladı. Otel odalarında tüm ısıtma 
ve soğutma işlemi gizli tavan tipi iç ünite-
ler ve dekoratif tek yön kaset tipi iç ünite-
ler ile yapıldı. Homojen hava dağılımı sağ-
lanırken, 35 dB seviyelerinde sessiz çalışma 
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değerleri ile otel misafirlerinin çalışan cihaz-
lardan rahatsız olmaması amaçlandı. Gizli 
tavan tipi iç üniteler mahal ihtiyacına göre 
cihazlardaki alttan ve arkadan emiş yapa-
bilme özelliği ile sisteme entegre edildi. Res-
toranda kullanılan kaset tipi iç üniteler ile 
üflenen havanın hem debisinin hem de yönü-
nün ayrı ayrı etkin kontrolü ile daha ferah ve 
homojen mekânlar yaratıldı. Dört yön üfle-
meli kaset tipi ürünler restoranda oluşacak 
ısıl yükler (camlardan gelen güneş radyasyonu 
ve misafirlerin ortama eklediği ısı kazançları) 
değerlendirilerek seçilmiş ve otel misafirlerini 
rahatsız etmeden konfor sağlayacak şekilde 
konumlandırılarak yerleştirildi. 3 borulu ısı 
geri kazanım sistemi uygulanan proje, otel 
müşterilerinin taleplerine yönelik ısıtma ve 
soğutma ihtiyacını geçiş mevsimleri de dahil 
olacak şekilde aynı anda karşılayabilmekte-
dir. Binanın doğu-batı yönlerinde konum-
lanması sebebi ile günün farklı saatlerinde 
farklı iklimlendirme taleplerine yanıt vere-
bilmek için sistem 3 borulu ve ısı geri kaza-
nımlı VRS sync sistemi ile kuruldu. Simetrik 
konumlanan odaların ısıtma-soğutma talep-

kurulumu projelendirme safhasından başlaya-
rak sistem devreye alma işlemine kadar uzman 
mühendisler tarafından kontrol altında tutul-
muştur. TM

lerinde, dış ünitenin maksimum enerji verim-
liliği ile çalışarak düşük enerji tüketmesi ile 
konfor sağlanmaktadır. Sync sistemin sahip 
olduğu ısı geri kazanım özelliği sayesinde, 
EER ve COP değerleri minimum 4,13 ve 
4,55 seviyelerinde yakalanabilmektedir. Bu 
sayede iklimlendirme konforu eksiksiz sağla-
nabilirken enerji tüketim değerleri de mini-
mize edilerek optimum seviyede fayda elde 
edilebilmektedir. Uygulamada multi inverter 
klima sistemleri ve VRS sistem klimalar, aynı 
merkezi kontrol ünitesi sayesinde tek merkez-
den kontrol edilebilmektedir. ACP (Advan-
ced Control Protocol) ile otelde kurulan tüm 
sistem klima ürünlerinin tek bir merkezden 
kontrolü sağlandı. ACP cihazı bir arayüz ile 
tüm otel odalarındaki ortam sıcaklığından, 
çalışma değerleri aralığına, fan seviyesinden 
iklimlendirme tipi seçimine kadar izleme ve 
kontrol imkânı sağlamaktadır. Otel misafirle-
rinin talepleri doğrultusunda odalarında iste-
nen konfor sıcaklıkları, merkezi kontrol sis-
temi aracılığı ile uzaktan müdahale ile sağla-
nabilmektedir. Otomasyon sistemi, Arçelik'in 
alanında uzman mühendisleri ve yetkili ser-
visleri tarafından kuruldu. Bu sayede inter-
net üzerinden ve tek merkezden tüm ayar-
lama, programlama ve cihaz kontrolleri yapı-
labilmektedir. Arçelik VRS sistemi ile kuru-
lan otomasyon altyapısı ve diğer zincir otelle-
rin de entegrasyonu ile merkezli çoklu kont-
rol imkânı sağlanabilecektir. Bu kontrol, otel-
ler arasında hiçbir mesafe kısıtlaması yaratma-
dan kullanılabilmektedir. Arçelik’in VRS sis-
temlerinde sağladığı çözüm ile kazandırdığı 
yeni tarz sayesinde daha kontrollü ve dengeli 
sonuçlar elde edilmektedir. Montaj ekipman-
larında kullanılan standartlar ile tüm sistemin 
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bilgi

Havuz Bakımı 
Nasıl Yapılır?*

lir. Havuz en az 24 saat devamlı çalışmaya alı-
narak suyun içinde bulunan kimyasalların filtre 
üzerinde zorlaması ile mikroorganizmaların 
bertaraf edilmesi sağlanır. Havuz suyu ölçümü 
yapılarak pH klor seviyesi ve diğer parametre-
ler kontrol edilir. İstenilen düzeyde ise havuz 
işletmeye alınır.

Günlük Bakım 

A. Sabah Kontrolü
1.  İşletme açılmadan önce pH, klor, siyanürik 

asit değerleri ölçülür.
2.  Skimer sepetlerinin veya taşma 

Y üzme havuzları ve süs havuzları, belirli 
periyotlarda fiziksel temizleme işlemine 
ihtiyaç duyar. Bu işlemin süreci, kul-

lanım durumuna göre (sezon içi veya sezon 
dışı) değişkenlik gösterir.  Bu işlemin gerektiği 
zaman yapılmaması havuz için geri dönüşü zor 
hasarlar ortaya çıkarabilir, havuzların derz sera-
mik tesisat ekipmanlarında sorunlara neden 
olabilir.

Havuzun Dolumundan Önce 
Yapılması Gerekenler

Havuz dolum öncesi duvarları, tabanı yıkama 

yapılarak oluşan kir, yağ ve kireç kalıntıları 
temizlenir. Temizlik sonrası, havuz duvar ve 
tabanına, yosun önleyici, fırça ile sürülüp 1 saat 
beklenir. Ardından, temiz su ile dolumu yapılır. 

Dolum Sonrası Havuz Suyunun 
Şartlandırılması

pH seviyesi kontrol edilir, 7.2 – 7.6 arası ayarla-
nır. Çökeltici (topaklayıcı) atılıp 1 gün beklenir. 
Sonra dibe çöken partiküller filtreye uğratma-
dan rögara gönderilir. Motor ön sepeti temiz-
lenir. Kum filtresi ters yıkama yapılır. Şok klor 
ile şoklama yapılır ve yosun öldürücü ilave edi-
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kanallarının, havuz yüzeyinin, havuz 
çevresinin temizliği yapılır.

3.  Havuz giriş bölümündeki ayak havuzunun 
temizliği yapılarak ayak dezenfektanı ile 
tekrar doldurulur.

4.  Havuz çevresindeki duşların kontrolü 
yapılır. İşletme bilgilendirme panosuna 
pH klor değerleri ve ısı değeri yazılır.

5.  Motor ön sepetlerinin temizlenir, kum 
filtresi, elektrik tesisatı ve mekanik 
tesisatın kontrolü yapılır.

6. Denge deposundaki su seviyesi kontrol 
edilir.

B. Öğlen kontrolü
1. pH, klor ve ısı ölçümü yapılır.
2.  Değerler panoda güncellenir.
3.  Ayak havuzunun kontrolü yapılır.
4.  Havuz çevresinin kontrolü yapılır.

C. Akşam Kontrolü ve İlaveler  
1.  pH, klor ölçümü yapılır.
2.  İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile 

yazılır.
3.  Havuzu kullanan yüzücü sayısına 

istinaden kişi başı 30 lt. su ilavesi yapılır.

Havuzun Temizlenmesi (Gün Aşırı)

1.  Taban ve duvar temizliği 2 günde bir 
yapılır.

2.  Temizlik yapılmasından önceki gün 
akşamı çökeltici atılır. Havuz sirkülasyon 
pompası 2 saat çalıştırıldıktan sonra 
durdurularak havuz suyu dinlenmeye 
bırakılır ve duvarları fırçalanır.

3.  Vakum vanası açılarak hortum tertibatı 
kurulur.

4.  Havuz tabanı süpürge ile yavaşça, bir 
doğrultu çizgisinde temizlenir. Tabanda 
eğer tortu miktarı çok ise filtreden 
geçirmeden su ile beraber tahliye edilir.

5.  Hortum tertibatı toparlanır ve vakum 
vanası kapatılır. Skimerli ise Skimer 
vanası, taşmalı ise denge deposu vanası 
açılır. 

6.  Motor ön sepetleri temizlenir.
7.  Kum filtresi ters yıkama yaptırılıp 

durulaması yapıldıktan sonra havuz 
normal çalışmaya alınır.

8.  Denge deposuna su ilavesi yapılır.
9.  Havuz yüzeyinde veya tabanında yaprak 

gibi kalıntılar varsa kepçe yardımı ile 
alınır.

10.  Ayak havuzu boşaltılarak temizliği 
yapılır ve tekrar doldurulur.

11.  Duşlar, tuvaletler, soyunma odaları ve 
gezinti alanının temizliği yapılır.

12.  Günlük bakım uygulamasında yapılan 
işlemler uygulanarak işletmeye alınır.

13.  Temizlik işlemi yapıldıktan sonra ½ saat 
havuza girilmez.

14.  İşletme defterine yapılan işlemler sırası 
ile yazılır.

 
Haftalık Bakım İşlemi

1.  Haftada 1 gün havuz işletmeye kapatılıp 
şok klor ile havuz suyunun şoklanması 
yapılır.

2.  Günlük bakım uygulamalarında yapılan 
işlemler sırası ile yapılır.

3.  Taban ve duvar temizliği sırasında yapılan 
işlemler sırası ile yapılır.

4.  Havuzdaki klor seviyesi istenilen değerlere 
gelinceye kadar havuz işletmeye kapalı 
kalır.

5.  İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile 
yazılır.

Aylık Bakım İşlemi

1.  Taban ve duvar temizliği sırasında 
uygulanan işlemler sırasıyla yapılır.

2.  Haftalık bakım sırasında yapılan işlemler 
sırasıyla uygulanır.

3.  Havuz suyundan numune alarak Sağlık 
Bakanlığı’nca belirlenen kimyasal, fiziksel, 
mikrobiyolojik kalite standartlarının 
belirlenmesi için analizleri yaptırılır.

4.  Tesis içinde ve dışında, gezinti alanında 
Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen şartlara 
uygunsuz olan yerlerdeki eksiklikler 
giderilir.

5.  İşletme defterine yapılan işlemler sırası ile 
yazılır. 

Yıllık Bakım İşlemi

1.  Havuz tamamen boşaltılarak duvarları, 
tabanı, gezinti alanı, taşma kanalı ve 
denge deposu asit çözeltisi ile yıkanır.

2.  Seramik iç kaplama porselen bordürler 
veya travertenler taşma kanallarının 
seramikleri, gezinti alanının kaplaması 
kontrol edilir ve gevşemiş, boşalmış, 
çatlamış kaplamalar sökülerek tamiratı 
yapılır.

3.  Havuz içi kaplamalarının, bordürlerin 
veya travertenlerin, taşma kanalı 
seramiklerinin denge deposu 
kaplamasının ve teras kaplamalarının 
derzleri kontrol edilerek gerekirse 
yeniden yapılır.
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bilgi

4.  Elektrik tesisatı ekipmanlarının 
temizlikleri ve bakımları yapılarak 
eksikleri giderilir.

5.  Mekanik tesisatta bulunan kaçaklar 
giderilir.

6.  Kum filtresi açılarak kumları kontrol 
edilip, eksikse tamamlanır gerekirse 
yenilenir.

7.  Sirkülasyon pompaları sökülerek motor 
ve pompa bölümleri bakımı yapılır.

8.  Taşma kanalları üzerindeki ızgaralar 
kontrol edilip aşınmışsa yenilenir.

9.  Havuz ampulleri, trafoları kontrol edilir.
10.  Havuz dolum öncesi su ile temizliği 

yapılıp, yosun öldürücü çözelti ile 
duvarları, tabanı fırçalanır ve 2 saat 
güneşte bırakılarak kurutulur.

11.  Havuz ve denge deposu temiz su ile 
doldurulur.

12.  pH seviyesi 7.2 – 7.6 arası ayarlanır.
13.  Kum filtreleri ters yıkama yaptırılır.
14.  Havuz suyuna çökeltici atılıp 2 saat 

çalıştırıldıktan sonra havuz suyu 
dinlenmeye bırakılır.

15.  Ertesi gün havuz tabanına biriken tortu 
çok ise filtreye uğratmadan temizliği 
yapılır.

16.  Havuz suyu şok klor ile şoklanır.
17.  Havuza yosun öldürücü ilave edilir.
18.  Günlük bakım uygulamalarında yapılan 

işlemler sırası ile yapılır.
19.  İşletme defterine yapılan işlemler sırası 

ile yazılır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

1.  Havuz girişi tek noktadan ve kontrollü 
olmalıdır. Çevresi kapatılarak etkilere 
karşı korunmalıdır.

2.  Ayak havuzu, mantar enfeksiyonunu 
önleyici kimyasal ile dolu olmalı ve 
havuzun giriş noktasında bulunmalıdır.

3.  Duşların havuz giriş noktasına yakın 
noktada olması ve havuzlara duş almadan 
girilmemesi gerekmektedir.

4.  Havuz çevresinde suyun en sığ ve en 
derin noktasının yüksekliği yazılmış 
levhalar bulunmalıdır.

5.  Havuzun pH klor ve sıcaklık değerleri 
bir panoya yazılarak kullanıcıların 
görebileceği noktada bulunmalıdır.

6.  Günlük, haftalık, aylık ve yıllık işletme 
defteri tutulmalıdır. Gerektiğinde 
denetim memurlarına ibraz edilecek 

şekilde muhafaza edilmelidir.
7.  Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı kimyasallar 

kullanılmalıdır.
11.  Havuz operatörlüğünü Milli Eğitim 

Bakanlığı’ndan sertifikalı, eğitim almış 
kişiler yapmalıdır.

12.  Açık kapalı yüzme havuzu işleten 
tesisler, Sağlık Bakanlığı Genelgesi’nde 
parametrelerin analizlerini yaptırmalıdır.

13.  Yüzme havuzu işleticileri; ruhsatlı 
havuz suyu kullanmaktan, gereken 
kimyasalların eğitimli personellerce 
uygulanmasından, havuz suyu kalitesinin 
ilgili genelgede belirtilen limit değerleri 
sağlanmasından, yüzme havuzunun 
hijyenik şartlarda işletilmesinden 
ve gerekli koruyucu tedbirlerin 
alınmasından sorumludur.

14.  Havuz kimyasallarının depolanması, 
hazırlanması ve uygulanması sırasında 
gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar 
bulunmalı ve kullanılmalıdır. 

15.  Havuz suyu niteliklerinin ilgili genelge 
ekinde belirtilen standartlara uyması,  
Standart dışı bir durum tespitinde 
ise uygun hale getirilinceye kadar 
kullanımının önlenmesi gerekmektedir. TM

* Bu makale www.dizaynhavuz.com sitesin-
den alınmıştır. 
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