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

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

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

ÖZEL İNDİRİMLER İÇİN BİZİ ARAYINIZ.

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

ULTRASONİK KALORİMETRE 

KOMBİNE DİNAMİK BALANS VANASI

104 USD

TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI

61EUR

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

FREKANS İNVERTERİ

115 EUR

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

DAMPER MOTORU
• Ürün Kodu:   
•
•
•
• Menşei:   İsviçre139 USD
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Yangın güvenliğinin 
ülkemizdeki gelişim süreci

Yangın güvenlik önlemlerinin daha III. 
Murat zamanında, bundan 400 sene 
evvel başladığını söyleyebiliriz. Sultan 

Murat’ın fermanı “İstanbul Kadısına hüküm 
ki…” diye başlamakta ve fermanda, İstanbul 
ahalisinin evinde damına yetişecek bir merdi-
ven, bir büyük fıçı su bulundurulması ve bunları 
bulundurmayanların, subaşıya teslim edilecek-
leri ve cezaya çarptırılacakları belirtilmektedir. 
Beyoğlu’nda 1870 yılında meydana gelen ve 
“Beyoğlu Büyük Yangını-Harîk-i Kebîr” ola-
rak bilinen yangın; İstanbul’un en büyük yan-
gını olmamasına rağmen, birçok değişikliğe ve 
yeniliğe neden olması bakımından önemli bir 
olaydır. Düzenli itfaiye teşkilatı Beyoğlu yan-
gınından sonra kurulmuştur. Yangın güvenlik 
önlemlerini koordine etmek ve itfaiye teşkilatını 
kurmak üzere yurtdışından bir uzmanın davet 
edilmesi kararlaştırılmış, dönemin padişahı Sul-
tan Abdülaziz’in emriyle Macaristan’dan Kont 
Ödön Seçeni İstanbul’a davet edilmiştir. Kont 
Seçeni, İstanbul’a gelir gelmez iki taburlu bir 
itfaiye alayı kurmuştur. İtfaiyenin askeri disip-
linle çalışma esaslarını hazırlamış ve kurduğu 
bu teşkilat yangınlarda kısa sürede büyük başarı 
kazanmıştır. Başarısı üzerine kendisine paşa 
unvanı ile birlikte büyük yetki verilmiş ve iki 
itfaiye taburu daha kurması için imkan sağlan-
mıştır. Kısa sürede büyük ilerleme kaydedilmiş, 
yeni kıyafetler hazırlanmış, kullanılan teçhizat 
modernleştirilmiş ve yeni yönetmelikler hazır-
lanmıştır. Osmanlı Devletinde sigortacılığın 
yaygınlaşması da Beyoğlu yangınından sonra-
sına rastlar. Osmanlı Devleti’nde yaygın olarak 
yabancı sigorta şirketlerinin faaliyete geçmele-
rinin başlangıcı 1870 Beyoğlu yangını olarak 
gösterilir. Beyoğlu yangını sonrasında, yabancı 
sigorta şirketleri, İstanbul’da şube açmış, ken-

tin yangın riskini gösteren haritaların çizimine 
başlanmıştır.
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, “Ateşi Tutan 
Eller-Ateş Kahramanları” adlı kitabında yan-
gın güvenlik önlemlerinin ülkemizdeki geçmi-
şini böyle anlatıyor. Aynı kaynakta Kılıç; “1992 
yılında yürürlüğe giren “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği”ne 
kadar, yangın önlemlerini geniş çapta ele alan bir 
yönetmelik yoktu. Tehlikeli maddelerin üretil-
mesi, depolanması ve taşınması ile ilgili birkaç 
tüzük ve yönetmelik mevcut olmasına rağmen, 
bunların da yeterli olduğunu söylemek müm-
kün değildi. Türkiye’de değil otomatik yağmur-
lama sistemi, ülke genelinde yangın merdiveni 
zorunluluğu bile yoktu. Sadece, devlet tarafından 
kullanılan binalarda alınacak yangın güvenlik 
önlemlerine ait yönetmelik vardı, ama burada 
da kazma, kürek ve altı kovadan başka önemli 
bir husus yoktu. Gökdelen yapsanız bile başka 
önlem istenmiyordu.” diyor.
O günden bugüne yangın söndürme teknoloji-
sinde, yangın güvenlik önlemlerinde ve yönet-
meliklerde pek çok gelişme oldu. Gerek kulla-
nılan cihaz ve sistemler gerekse yangın senar-
yoları için kullanılan yazılımlar oldukça gelişti. 
Teknolojiyi bu hızla geliştirebilen insanoğlu, 
ne yazık ki bilinci de aynı hızla geliştiremiyor. 
Bugün kullanılan sistemler, yangının oluşmasını 
engellemek, oluşan yangının ise en az hasarla 
atlatılmasını sağlamak açısından çok gelişmiş 
imkânlar sunsa da, uygulamaya geçmediği, haya-
tımızın bir parçası haline gelmediği sürece tüm 
bu “nimetlerin” hiçbir anlamı yok… Binaların 
ruhsat alabilmesi için istenen yangın önlemle-
rinin ne kadar sağlıklı çalıştıklarının kontrolleri 
uzman kişilerce yapılmadıktan sonra bu sis-
temleri sadece kurmuş olmanın da bir anlamı 
yok… Yangın konusuna ağırlık veren Ağustos 
sayımızı hazırlarken ne yazık ki yine onlarca 
yangın haberi aldık… Bu da gösteriyor ki  artık, 
kağıt üzerinde “iyi” dediklerimizi, en kötüsünü 
yaşamadan hayata geçirme zamanı… TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

Form’dan RODA Duman Tahliye ve Havalandırma Sistemleri

Trox’tan Yenilikçi Bir Ürün: XARTO Tasarım Difüzörü

TROX mimarlar için bir yenilik daha 
gerçekleştirdi. XARTO swirl difüzör-
leri artık dairesel yüz seçenekleriyle 

325-990 m³/h’lık hava debileri için mevcut. Bu 
sayede mimarlar her zamankinden daha yaratıcı 
olabilirler. Form artık fonksiyon ile sınırlı değil. 
Difüzör yüzünün arkasına gizlenmiş swirl ünite 
yüksek konfor ve enerji verimliliği sağlıyor. 
Farklı difüzör yüzü seçenekleriyle yatırımcı ve 
mimarların tasarımları ile optimum uyum sağlı-
yor, her türlü yaratıcı ve mimari konsepte uygu-
lanabiliyor. XARTO difüzörler özgün tasarımla-
rıyla estetiği yansıtırken aynı zamanda üst düzey 
havalandırma konforu da sağlıyor. Özel tasarım 

eleman ve yenilikçi plenum kutusunun uyumlu 
kombinasyonu ile yüksek debilerde düşük ses 
seviyeleri ve düşük basınç kaybı değerleri sağla-
nıyor. TROX difüzörlerin havalandırma konfo-
runa sağladığı faydalar dikkat çeken tasarımının 
estetik avantajlarıyla tamamlanıyor.

Özellikler:
•	 Her	türlü	estetik	ihtiyaca	uygun
•	 Yüksek	hava	debilerinde	bile	düşük	ses	

gücü	seviyesi
•	 Düşük	hava	hızları	ve	düşük	sıcaklık	

farkları	sayesinde	mükemmel	konfor	TM

Alman RODA markası, FORM tecrü-
besi ve güvencesi ile bir araya gele-
rek dumanla mücadelede profesyo-

nel çözümler sunuyor. Yangınlarda, dumanın 
yayılmasını önlemek ve binaların dumandan 
en hızlı şekilde arındırılmasını sağlamak için 
geliştirilen RODA duman tahliye kapakları, 
projelere uygun ürün seçenekleriyle yapıların 
güvenli mekânlara dönüştürüyor. RODA duman 
tahliye ve havalandırma sistemleri; fiziksel 
dayanıklılık, ısı ve ses yalıtımı, rüzgâr, kar 
yükü ve yüksek yangın dayanımı özelliklerine 
sahip ürünlerdir. Bu özellikleri ile mimarların, 
mühendislerin, müteahhitlerin ve diğer tüm 
müşterilerin yüksek standartlarını karşılar. Cam, 
polikarbonat, alüminyum ve izoleli alüminyum 
malzemelerden üretilen RODA duman tahliye 
sistemleri, DIN EN 12101-2 ve VdS 2159 stan-
dartlarına uygundur.

RODA Duman Tahliye Sistemlerine uygulanan 
testler; 

•	 3000	Pa	kadar	rüzgâr	dayanımı
•	 1500	N	/	m2	kar	yükü	dayanımı	(	VdS	

standartlarına	göre	500	N	/	m2’dir)
•	 -15	°C kadar	düşük	sıcaklık	dayanımı
•	 Ses	yalıtımı
•	 300 °C kadar	ısı	dayanımı
•	 10.000	kez	açma-kapama
•	 Aerodinamik	etkin	alan
•	 Paslanma	ve	yıpranma	dayanımı

RODA Duman Tahliye Sistemlerinin avantajları 
şu şekilde sıralanabilir:

•	 Monte	edilen	hareketli	ve	sabit	en	
küçük	detaya	kadar	hassas	mühendislik	
unsurlarından	oluştuğundan,	sistem	her	
zaman	güvenle	kullanılır.

•	 Kurulumu	hızlı,	kolay	ve	ucuzdur.	Mil	
menteşeleri	bakım	gerektirmez.

•	 Ünite	kaidelerinin	tüm	bileşenleri	
AIMgSi5	alüminyum	profilden	üretilmiş	
olup,	korozyona	dayanıklı	ve	yüksek	
mukavemet	sağlar.

•	 Aerodinamik	yapıya	sahip	kanalları	
sayesinde	etkili	bir	drenaj	sağlar.

•	 Profesyonel	contalama	sistemi	minimum	
ısı	kaybı	ve	maksimum	ses	yalıtımı	sağlar.

•	 Kullanım	amacına	göre	farklı	tipler	
(elektrikli	veya	pnömatik)	ve	opsiyonel	
sensörler	mevcuttur.	(yağmur,	rüzgâr,	
duman	sensörleri	gibi)

RODA duman tahliye ve havalandırma sistem-
leri, endüstriyel tesisler, ticari binalar, turizm 
tesisleri, kültür merkezleri ve laboratuvarlar 
için yangınlara karşı mimari açıdan estetik ve 
güvenli çözümler sunar. TM
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ürünler

Esnek. Belimo damper motorları

Belimo ürün yelpazesi tüm standart uygulamaları kapsamaktadır. Standart dışı uygulamalar için 
çalışma parametreleri değiştirilebilen, çok işlevli özel motorlar hizmetinizde. Sipariş sırasında değişik 
ihtiyaçlarınızı belirterek size özel programlanmış ürünleri temin edebilirsiniz. Tercih ederseniz kullanımı 
kolay yazılımı sayesinde özel programınızı sahada da yapabilirsiniz. Kısaca, damper motoru demek 
Belimo demektir.

İhtiyaçlarınıza göre programlanabilen ilk damper motoru

yıl garanti

İSVİÇRE KALİTESİ

Standartları biz belirliyoruz. 

   www.belimo.com.tr

ihtiyaçlarınızı belirterek size özel programlanmış ürünleri temin edebilirsiniz. Tercih ederseniz kullanımı 

Standartları biz belirliyoruz. 

   www.belimo.com.tr

BELIMO Otomasyon Ltd, Turcan Cad 17, 34775 Şerifali İstanbul
Tel: 0216 527 98 70, E-posta: info@belimo.com.tr
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Üntes ve Rhoss “POKER” Serisi Soğutma Grubu ve Heat Pump

Yeni moduler POKER serisi soğutma 
gruplarını diğerlerinden ayıran en 
temel özellik, 60 °C’ye kadar sıcak 

su üretebilmesi ve özellikle genişleme proje-
leri için kompakt boyutları sayesinde modu-
ler taşınarak montajlarının yapılabilmesi. 
Geliştirilmiş dizaynı sayesinde ve verimli 
soğutucu akışkan özellikleri ile (R-410A) ve 
opsiyonel ekonomizer teknolojisi ile ESEER: 
4,40 verimlere ulaşıyor ve alanında en yüksek 
verim değerlerini yakalıyor ve yıl boyu tüke-
tilen enerji miktarlarını en aza indiriyor. EC 
kondanser fanları ile daha sessiz ve ultra kapa-

site kontrol imkânlarını da beraberinde getiren 
POKER serisi soğutma grupları, EUROVENT 
doğrulama testlerinden de başarıyla geçti. 

Arıza Durumunda Ayrıl (Idle On Fail): 
Modüler dizaynı sayesinde herhangi bir modü-
lünde arıza olsa bile, diğer modüller sistem-
den ayrılarak ünite çalışmaya devam ederken, 
sistem gelişmiş arıza yönetim fonksiyonu ile 
servis personelini kendi kendine çağırıyor.

Paylaşımlı Bilgi Sistemi (Th e SIM - Shared 
Information Management): Her bir modül 

diğerleri ile iletişimde iken atanan master yapı 
sayesinde grup çalışma sıralamasını sağlaya-
rak daha yüksek EER ve ESEER değerlerinin 
algoritmasını yapıyor. TM

YANGINLA MÜCADELE
PROFESYONELLERİN İŞİDİR

www.facebook.com/GrundfosPompa www.grundfos.com.tr

Yangin-ilani-235x335.indd   1 30.07.2013   10:04
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ürünler

SFA Sanihydro – Yoğuşmalı Kombi, Klima ve 
Soğutma Dolapları için Drenaj Pompalar

SANICONDENS® Plus klima, yoğuş-
malı kombi veya soğutma ekipmanların-
dan gelen yoğuşma suyunun tahliyesini 

sağlayan bir pompadır. Her iki taraftan 2 adet, 
toplam 4 giriş bağlantısı olan pompa, her türlü 
kurulumlar için uygundur. Kompakt olduğun-
dan çok kolay monte edilebilir. Haznesi asitli 
sulara karşı dayanıklıdır.
Bağlantı yapılabilen üniteler: Yoğuşmalı 
kombiler, soğutma dolapları ve klima.
Giriş bağlantısı DN: 4 x DN 28 mm
Dikey pompalama: 4,5 m
Yatay pompalama: 50 m
Deşarj DN: 8/11 mm
Maks. Debi (litre/saat): 342
pH min: 2,5
Hazne hacmi: 2,1 L
Besleme voltajı / frekans: 220-240 V / 50 Hz
Maks. absorbe edilen güç: 60 W

Maks. Amper: 0,52 A
Elektrik sınıf: I
Ses seviyesi: < 45 dB(A)
Maks. akışkan sıcaklığı: 80°C - S3 15 % (1 
dak 30 on / 8 dak 30 off)
Net ağırlık: 2 kg
Koruma sınıfı: IP20
Alarm bağlantısı: kablo
Boyutlar (g x d x y): 301 x 160 x 146 )

Duvara monte edilebilir - Çek valf ile dona-
tılmıştır. TM

Alman
Üretimi

UL 
Onaylı

Modeller

60.000
Aç/ Kapa
Garantisi

GRUNER 
DAMPER 
MOTORLARI

G R U N E R  
TÜRKİYE’DE

www.gesteknik.com

Gruner ürünleri 
için QR kodunu 
kullanabilirsiniz.

Doğru Çözüm 
Gerektiğinde Gruner…

Gruner, yangın ve duman damperlerinin yanı sıra klima 
santrali ve havalandırma damperlerinin de kontrolüne yönelik 
geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.Farklı Tork değerleri ve 
kontrol özelliklerine sahip tüm motorlar aynı zamanda DIN-VDE 
ve CE standartlarının gerekliliklerini karşılamaktadır.
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www.gesteknik.com

Gruner ürünleri 
için QR kodunu 
kullanabilirsiniz.

Doğru Çözüm 
Gerektiğinde Gruner…

Gruner, yangın ve duman damperlerinin yanı sıra klima 
santrali ve havalandırma damperlerinin de kontrolüne yönelik 
geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.Farklı Tork değerleri ve 
kontrol özelliklerine sahip tüm motorlar aynı zamanda DIN-VDE 
ve CE standartlarının gerekliliklerini karşılamaktadır.
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Siemens’ten Veri Merkezleri için Sessiz Söndürme 
Çözümü: Sinorix Sessiz Söndürme Teknolojisi 

Ges Teknik’ten Gruner Yangın ve Duman Damper Motorları

Gruner yangın ve duman tahliye dam-
per motorları, Türkiye pazarına Ges 
Teknik tarafından sunuluyor. 60.000 

yay hareketi garantisi bulunan motorların, 
standart hava uygulamaları için geliştirilmiş 
modelleri haricinde, yangın ve duman dam-
per uygulamaları için özelleşmiş geniş motor 
seçenekleri mevcuttur. 
Yangın ve dumandan korunma için öneri-
len yay geri dönüşlü modelleri 3Nm, 5Nm, 
10Nm, 20 Nm Tork seçeneklerini barındı-
rıyor. Standart çift sviç özelliğinin yanı sıra 
opsiyonel olarak termik elemanlı seçenekler 
de bulunuyor. Dumandan korunmaya özel-
leşmiş Gruner dumandan korunma, yay geri 
dönüşsüz damper motoru modellerinde ise 
15Nm, 20Nm, 40Nm tork seçenekleri vardır. 
Bütün modellerde standart çift sviç özelliği 
bulunuyor. TM

Siemens, gazlı söndürme sistemlerinin 
söndürme esnasında yüksek gürültüsü 
nedeniyle muhtemel sabit disk sürücü 

arızalarını önlemek için 
‘Sinorix Sessiz Sön-
dürme Teknolojisi’ni 
geliştirdi. Veri merkez-
lerinde yangınları hızlı 
ve güvenilir bir şekilde 
söndürmekle birlikte 
daha düşük gürültü sevi-
yesi sunan Sinorix Ses-
siz Söndürme Teknolo-
jisi, yeni Sinorix Sessiz 
Nozul ve Sinorix CDT 
basınç ayarlı söndürme 
sistemini kapsıyor. Bu 
sistem, yeni uygulama-
lar ve mevcut sistemle-
rin iyileştirilmesi için de 
ideal bir çözüm ortamı 
sunuyor. Siemens Bina 
Teknolojileri Bölümü, 
Sinorix Sessiz Sön-
dürme Teknolojisini veri 

merkezlerinde ve sunucu odalarında yangın 
söndürme esnasında sabit disk sürücülerinin 
bozulması riskini azaltmak için geliştirdi. Sis-
temin modüler yapısı Sinorix Sessiz Nozul 
ile Sinorix CDT söndürme sistemini içeriyor. 
Sinorix Sessiz Nozul, söndürme esnasında 
gürültüyü nispeten düşük seviyede tutmak 
için özel olarak tasarlandı. Bu seviye sabit 
disk sürücüleri için güvenli olan, ancak aynı 
zamanda da söndürme gazının dağılımında 
bozulma olmaması gereken seviyeyi tem-
sil eden Sinorix Sessiz Nozul, ayrıca gazın 
deşarjı ve sesten dolayı önceden tanımlanmış 
yöne odaklanıyor. Bu sayede, sabit diskle-
rin gürültüden etkilenmesi önlenebiliyor. Üç 
farklı boyda üretilen Sinorix Sessiz Nozul, 
tavana ve duvara monte edilebiliyor. Sinorix 
CDT (Constant Discharge Technology - Sabit 
Deşarj Teknolojisi) regüle söndürme sistemi 
olup söndürme gazı olarak asal gazlar kulla-
nıyor: Nitrojen (N2) ve Argon (Ar). Sinorix 
CDT teknolojisini bir basınç ayar fonksiyonlu 
silindir valfi ile ki bu gazlı söndürme alanına 
tüm akış boyunca sabit yoğunlukta serbest 
bırakır, bu sayede deşarj başlangıcındaki pik-

ler önlenirken maksimum gürültü seviyesi 
azaltılır. Sabit gaz akışı sayesinde, borular 
konvansiyonel regüle olmayan söndürme sis-
temlerinden daha küçük boru kesitine sahip 
olabilir. Yüksek basınç tahliye kapaklarının 
boyutları ise yüzde 70’e varan oranlarda azal-
tılabilir. Nitrojen ve Argon gibi asal gazlar 
yangını oksijen yerine geçerek (inertizasyon) 
söndürür. Geride atık bırakmayan ve elekt-
riksel olarak nötr olan bu gazlar, elektrikli 
komponentlere veya sistemlere zarar verme-
yerek insan ve çevre için güvenli bir ortam 
sağlar. Sinorix Sessiz Nozul ile Sinorix CDT 
kombinasyonu, söndürme nozulunun doğru 
yere yerleşimi ve deşarj süresini 60 sn’den 
120 sn’ye ye uzatması gibi birtakım önlem-
lerle sabit disk için kritik gürültü seviyesinin 
altına inilir. TM
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Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke 
572-2 Infrared Termometre

Yeni Fluke 572-2 Infrared Termometre, yüksek sıcaklık 
ölçümlerinde en ideal çözümü sunuyor. Fluke 572-2 
Infrared Termometre, endüstriyel ortamlardaki yüksek 

sıcaklıklarda ve uzak mesafelerde kullanılabilecek doğru, hassas 
ve hızlı ölçümler sağlayan bir üründür. 
Fluke 572-2, yüksek sıcaklık ve uzak mesafe nokta ölçümlerine 
ihtiyaç duyulan her yerde test araçlarındaki en güvenilir ismi 
yanınızda taşıma imkânı sunar. Basit menülü ekran arayü-
züne sahip olan Fluke 572-2 infrared termometreler karmaşık 
ölçümleri kolay hale getirir. Emisiviteyi ayarlamak, veri kaydını 
başlatmak veya alarmları açıp kapatmak için yalnızca birkaç 
butona basarak gelişmiş özellikler arasında gezinilebilir.

Özellikler 

Sağlam, kolay kullanılır, ergonomik bir tasarıma sahip olan 
Fluke 572-2 zorlu endüstriyel, elektriksel ve mekanik ortamlara 
dayanabilir.

•	 30 ile 900 °C arası geniş sıcaklık ölçüm kademesi
•	 Hızlı ve doğru sonuçlar için çift lazer görüşlü  

60:1 mesafe-nokta oranı 
•	 Seçim yapılabilecek birçok farklı dilde,  

kullanışlı arayüz
•	 Mevcut sıcaklık ve MIN, MAKS, ORTALAMA (AVG) ve 

FARK (DIF) sıcaklık göstergeleri 
•	 Tüm standart mini konnektörlü K Tipi  

termokupllarla uyum 
•	 Son okuma hafızası (20 Saniye)
•	 Önceden tanımlanmış ve ayarlanabilir emisivite tablosu
•	 Anında fark edilebilecek sesli ve görsel YÜKSEK ve  

DÜŞÜK sıcaklık alarmı
•	 Veri saklama ve analizi (99 Veri Seti) TM
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Grundfos Yangından Korunma Sistemleri

TEMİZ VE KOKUSUZ BİR DÜNYA

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

Yepyeni teknolojimizle,yatırım ve
işletim maliyetlerinizi düşürün.

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

Guardian Air Türkiye Distribütörü
www.rgfturkiye.com

KLEAN TECHNICS Elektrostatik Filtre
Türkiye Distribütörü

Tel:
Fax:

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

www.torossogutma.com.tr

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

Tüm bileşenleriyle düzgün ve etkili çalı-
şan bir yangından korunma sistemi, 
yangınların neden olduğu zararları 

en aza indirebilir. Bu farkındalıkla Grundfos, 
öncelikle can sağlığının sonrasında eşyala-
rın emniyeti için baştan sona profesyonel 
ellerden çıkmış yangınla mücadele sistemleri 
temin eder. Grundfos yangından korunma 
sistemleri; bir ana pompa ve ihtiyaca göre 
bir yedek pompa, bir jokey pompa ve kontrol 
panelinden, yakıt tankından ve yangın pom-
pası kontrol panelinden oluşur. Ana pompalar 
olarak dizel veya elektrik motoruyla çalışan 
bölünebilir gövdeli, in-line santrifüj ve uçtan 
emişli pompa tipleri kullanılır. 

Başlıca uygulama alanları

Grundfos yangın pompaları, yangın sön-
dürme uygulamaları sırasında genellikle yan-
gın hortumu makaralarına, yangın vanalarına 
veya su serpme sistemlerine su temin etmek 
için kullanılır.

Özellikler ve avantajlar

•	 Elektrik veya dizel motorlu pompa 
seçenekleri sunulur.

•	 Pompaların kurulumu ve bakımı 
kolaydır.

•	 Sistem kaçakları için dik tip çok 
kademeli kaçak giderme (jokey) pompası 
kullanılır.

•	 Ürünler kompakt boyutlarda 
tasarlanmıştır.

•	 Her pompa için ayrı ayrı otomatik 
kontrol panelleri mevcuttur.

•	 Kullanıcıya özel ve güvenilir çözümler 
sunulur.

•	 Grundfos yangından korunma sistemleri 
FM, UL, NFPA ve VdS gibi geniş bir 
onay yelpazesine sahiptir. TM
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Trox’tan DoP Sertifikalı Yangın 
Damperleri

Sezona cihazsız girmeyin...

Türkiye Temsilcisi

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

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

www.trox.com.tr

TROX 60 yıllık güvenin adı

EN 13501-3 standardında belirtilen
 sınıflandırmalar;

• E: Integrity – Bütünlük

• I: Insulation – Yalıtım

• S: Smoke Leakage – Duman Kaçağı

TROX FKA-EU tip yangın  damperlerinin yukarıdaki
tüm sınıflara 2 saat dayanımı vardır (EIS 120).

Sertifikalı 
Yangın Damperleri

TROX FKA-EU yangın damperleri
onlarca yıldır test edilerek güvenilirliği  
kanıtlanmış ürün.

• EN 15650 standardına göre      sertifikalı

• EN 1366-2 standardına göre test edilmiş

• EN 13501-3 standardına göre EI 120 (ve, ho) S
dayanım sınıfına sahip

• Kalsiyum silikat damper kanadı sayesinde
duman, ısı ve alev geçirmeyen yapı

Anz2_Brandschutzklappe_A4_4c_TR.qxd:Anz_Brandschutzklappe_A4_4c.qxd  21.01.2013  12:38 Uhr  Seite 1

TROX yangın damperleri 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren EN 
15650 standartlarına göre CE sertifikalı olarak üretiliyor. 
CE sertifikası, TROX yangın damperlerinin Avrupa Birli-

ği’ndeki tüm onaylanmış uygulamalar için kullanılmasını garanti eder. 
1 Temmuz 2013 itibarıyla ise Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
(305/2011)’nin yerini Yapı Malzemeleri Yönergesi (89/106/EEC) aldı. 
Bu tarihten itibaren imalatçıların, ürünleri için bir Performans Beyanı 
(DoP) sağlamaları gerekecek. Performans Beyanı’na ek olarak bir de 
işletme ve montaj kılavuzu gerekli. TROX, gerekli belgeleri sağlayarak 
bu belgelerde verilen bilgilerin sorumluluğunu üstleniyor.

TROX FKA-EU model yangın damperlerinin genel özellikleri şöyle 
sıralanabilir:
• Hava akış yönünde veya hava akışına zıt yönde, yatay ya da 

dikey olarak monte edilebilir. 
• Dikdörtgen kesitlidir, 200*200 mm’den başlayarak 1500*800 

mm’ye kadar 50 mm aralıkla üretilir.
• Damper giriş ve çıkışı standart olarak flanşlı üretilir ve kanala 

kolay montaj sağlanır. Flanş flanşa yatay ya da dikey çoklu 
montaj mümkündür.

• Ergiyen sigortalı ya da servomotor tahrikli olarak üretilir. Her iki 
opsiyonda da 72 °C ya da 95 °C’de damper klapesinin otomatik 
olarak kapanmasını sağlayan termal eleman bulunur. Termal 
elamana dışarıdan ulaşılabilir ve kontrol edilebilir. 

• Servomotorlu modeller uzaktan (BMS vb) ya da duman 
dedektörleri vasıtasıyla kumanda edilebilir.

• Damper servomotorları 24V ya da 230V yay geri dönüşlüdür. 
Yay geri dönüş mekanizması sayesinde enerji beslemesinin 
kesilmesi durumunda damper klapesi otomatik olarak kapanır.

• Servomotorlu modellerde damper açık ve kapalı pozisyonunu 
gösteren switchler standarttır. Ergiyen sigortalı modellerde 
damper açık ve/veya kapalı pozisyonunu gösteren switchler 
opsiyonel olarak ilave edilebilir. 

• Damper gövdesi galvaniz çeliktir. Paslanmaz çelik (1.4301) ya 
da boyalı (RAL 7001) alternatifler opsiyonel olarak mevcuttur.

• Damper klapesi kalsiyum silikat izolasyon malzemesindendir. 
Kalsiyum silikat damper klapesi yangın kompartımanları 
arasında ısı geçişini engeller.

• Damper flanşına entegre edilebilen dairesel boğaz elemanı, 
kapama menfezi gibi opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. TM
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CIAT’tan Yeni 610 –1350 kW Eko-Tasarımlı Su Soğutucu: POWERCIAT2

POWERCIAT2 iki sürümüyle pazara 
sunuldu. Bunlar: en zorlu teknik ve 
ekonomik gereksinimler için tasarlanan 

standart (STD) sürüm ve etkin enerji verimli 
projeler için referans noktası olan Yüksek Enerji 
Verimli (HEE) sürüm. 
POWERCIAT2’nin HEE sürümü, gelişmiş 
teknoloji ürünü parçaları sayesinde, ortalama 
EER’i 3,18’dir ve mümkün olan en yüksek 
enerji sınıflandırması olan Sınıf A’ya sahiptir. 
Ayrıca ortalama ESEER notu 4,1 olup yüksek 
seviyede mevsimsel verimlilik gösterir. Düşük 
enerji tüketimine ilave olarak, POWERCIAT2, 
soğutma gazı/R134A kg’si başına 7 kW güç/
soğutma şarj oranı sunar. POWERCIAT2 şu 
anda mikro-kanallı bobin ve kabuk-ve-tüp kuru 
genleşme buharlaştırması teknolojilerini birleş-
tiren tek su soğutucusudur. Tüm yaşam süreci 
boyunca çevresel etkilerini en aza indirme eko-
tasarım ilkeleri kullanılarak yapılandırıldı. 
Bir önceki kuşak su soğutucularıyla kıyaslandı-
ğında, POWERCIAT2’nin ilk önemli tekno-
lojik buluşu tamamen alüminyumdan üretilen 
mikro-kanallı bobinleridir ve bunun birçok 
avantajı vardır: % 45 daha az soğutucu gaz, % 
20 daha hafif makine (taşımayı, nakliyeyi ve 
yerinde kurmayı daha kolay hale getirir) ve % 
20 daha düşük iz alanı. Ayrıca bobini temiz-
lemesi de çok kolay. Sert dış yüzeyi yüksek 
basınçlı temizlemeye uygundur ve tamamen 
alüminyumdan oluşan tasarımı farklı metaller 
arasındaki galvanik akımları ortadan kaldırır ve 
korozyona karşı daha yüksek dayanım sağlar. 
Alüminyum kullanımı POWERCIAT2’nin 
geri dönüşümünü artırır, taşıma sırasında daha 
düşük salım ve yakıt tüketimi sunar ve makine-
nin servis hayatının bitiminde işlem gerektiren 
atık miktarını azaltır. CIAT, POWERCIAT2 
için yeni bir kabuk-ve-tüp kuru-genleşme 
buharlaştırıcısı olan COREVA2’yi tasarladı. 
COREVA2’nin performans seviyesi, yüksek 
enerji verimliliğine ulaşmasına olanak sağla-
yan en yüksek çıktıyı, düşürülmüş soğutucu 
gazı şarjı ve en iyileştirilmiş basınç düşümünü 
sağlar. Bu teknoloji yeni çevresel kısıtlamalar ve 
en zorlayıcı Avrupa standartlarıyla uyumludur. 
POWERCIAT2 ayrıca, daha da yüksek enerji 
verimliliği sağlayan en son kuşak vidalı komp-
resörlere yer verir. Kısmi yük altında, kompre-
sörün kayar kontrol kullanarak devamlı düzen-

lemesi kendisini soğutma gereksinimlerine göre 
harfiyen ayarlamasına imkân verir, dolayısıyla 
her bir kompresör için çalıştırma sayısını sınır-
landırır ve servis hayatını uzatır. 
Basınç düşüşündeki azalış, yağ yönetim sis-
teminin en iyileştirilmesi ve her bir komp-
resöre ön ısıtıcının standart olarak takılması 
POWERCIAT2’nin enerji en iyileştirme yete-
neklerine katkıda bulunur. POWERCIAT2 üç 
ses seviyesi ile mevcuttur: ‘Standart’, ‘Düşük 
Ses’ ve ‘Çok Düşük Ses’. Çok Düşük Ses 
sürümü, sadece 1350 kW için 10 metrede 63 
dB(A) ses basıncı değerine sahiptir. Bu dikkat 
çekici değer her bir parçadaki ses seviyesinin 
düşürülmesiyle sağlanmıştır. Son kuşak sessiz 
fanlar hava akışını soğutma gereksinimlerine 
göre otomatik olarak ayarlar, kompresörler anti-
titreşim yataklarına bağlanmıştır ve akustik 
olarak yalıtılmış kutulara konulmuştur ve giriş 
boruları titreşimlerin taşınmasını engelleyen 
esnek kavramalarla donatılmıştır. 
POWERCIAT2, CIAT’ın, vida kompre-
sörlü su soğutucular için en iyileştirilmiş 
XtraCONNECT2 kontrolcülerini barındırır. 
POWERCIAT2’nin etkili kontrolüne ola-
nak sağlar, BMS bağlantı için RS485 arayüze 
sahiptir ve Modbus/Jbus, Modbus/TCP-IP, 

LonWorks ve BACNET iletişim protokol-
leri ile uyumludur. XtraCONNECT2, 4 tane 
olası kontrol seçimi ile çeşitli ihtiyaçları kar-
şılayan biçimlenim seçeneklerini kullanıcıya 
sunar: su geri dönüş kontrolü, su rezervi kont-
rolü, iklim koşullarına bağlı olarak su idaresi 
kontrolü ve CRISTOPIA ısıl enerji ambarı. 
XtraCONNECT2’nin isteğe bağlı enerji met-
resi gerilim, akım, elektriksel güç ve elektriksel 
güç tüketiminin gerçek zamanlı ölçümlerini 
verir. En son gerçekleşen 20 olayın kayıtları, 
bütün işletme değerleriyle beraber, kullanı-
cıların sorunun üstesinden hızlı ve etkin bir 
biçimde gelmesine yardım eder. 
POWERCIAT2’nin kısmi kurtarma seçeneği 
kayıp ısıyı kullanarak 60°C’ye kadar bedava 
sıcak su sağlar ve otel gibi kuruluşlardaki yerel 
sıcak su ihtiyacını karşılar. 
POWERCIAT2’nin performans seviyesi, onu, 
üçüncül sektörler içindeki binalar için ısıtma, 
yaz konforu ve iç ortam hava kalitesi sağlayan 
Hysys® POWER sisteminin merkezi bir ele-
manı yapar. Büyük kapsamlı projeler için bu en 
iyileştirilmiş sistem, enerji üretimiyle bağlantılı 
olan çevresel olarak duyarlı sınırlamalara en 
gelişmiş çözüm olan CIAT Enerji Havuzuyla 
bütünleşebilir.TM
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ürünler

Invent-TR’den THT/IMP Jet Fan Serisi

Daikin’den Tüketici Dostu Zhara Klima

Yüksek enerji tasarrufu sağlayan yeni 
modelleri ile kullanıcısının beğeni-
sini toplayan Daikin, performansı 

ile göz dolduran Zhara serisi klimaları ürün 
gamına kattı. Tüm Daikin inverter klimalar 
gibi en yüksek performansı en az enerji ile 
sağlayan Zhara, hem ısıtma hem de soğutma 
amaçlı kullanılabiliyor. Daikin, A enerji sınıfı 
Zhara serisi inverter klimalar, teknolojik 
özellikleri ile dört mevsim konfor, yüksek 
tasarruf özellikleri ile ekonomik kullanım 
olanağı sağlıyor. İç ünite tasarımından yola 
çıkılarak kullanıcı konfor seviyesini artır-
mak amacıyla 22 db seviyesine inerek, bir 
yaprak hışırtısı kadar sessiz çalışan Zhara 
serisi klimalar, 20 dakika gibi kısa bir sürede 
bulunduğu ortamı hızlı bir şekilde ısıtıyor ya 

da soğutuyor. Toz partikül filtresi ile hijyen 
özelliğini barındıran Zhara serisi klimalar, 
özel nem alma moduyla oda sıcaklığında 
bir değişiklik olmadan nem seviyesini düşü-
rüyor. Otomatik salınım modu ile havanın 
ortamda homojen dağılımını sağlayan Zhara 
serisi klimalar, fan olarak kullanılabilme 
özelliği ile ısıtma ya da soğutma yapmadan 
sadece vantilatör olarak çalışabiliyor. Daikin 
markalı tüm inverter klimalar gibi en yüksek 
performansı, gereken en az enerji düzeyi ile 
yakalayan Zhara serisi klimalar, her iklimde 
ideal ortam şartları sunuyor. Inverter tek-
nolojisi sayesinde ne zaman çalışması, ne 
zaman durması gerektiğini kendi anlayan 
Zhara, bekleme (stand-by) modunda yüzde 
80’e varan enerji tasarruf sağlıyor. TM

THT/IMP Jet Fan Serisi, optimum 
duman tahliye gereksinimlerine uygun 
olarak düzenlenmiş olup, farklı tasa-

rımlara sahiptir: 

•	 THT/IMP-C/UNI: Çift hız kademeli 
motor, dairesel ve tek yönlü impulse. 

•	 THT/IMP-C/REV: Çift hız kademeli 
motor, dairesel ve % 100 tersinir impulse 
(2 yöne de çevrilebilir).

•	 THT/IMP-R/UNI: Çift hız kademeli 
motor, dikdörtgen ve tek yönlü impulse. 

•	 THT/IMP-R/REV: Çift hız kade-
meli motor, dikdörtgen ve % 100 tersinir 
impulse (2 yöne de çevrilebilir).

Genel Özellikler
•	 EN-12101-3 Avrupa standartlarına uygun,
•	 Tek yönlü ve tersinir fan + susturucu + def-

lektör + 400 °C/2h ve 200 °C/2h,
•	 THT/IMP-R model için dikdörtgen, 

THT/IMP model için dairesel antikorozif 
galvanize çelik saçtan hücre,

•	 Motora erişim için gözetleme ağzı,

•	 Optimum impulse itme için tasarlanmış 
değişken sıklıkta alüminyum pervaneler,

•	 400 °C/2h onaylı termal ve akustik izolas-
yonlu yüksek etkili susturucular,

•	 Tek yönlü modellerde DIN-24167 stan-
dartlarına uygun, kuşlara karşı korumalık,

•	 Debi artırımı için deflektör. Tersinir model-
ler iki taraflı deflektörlüdür.

•	 LGAI veya CTICM sertifikalı IP 55 koru-
malı 50 Hz trifaze motor,

•	 THT/IMP-R dikdörtgen kesitli fanlar için 
200 °C/2h ayarlı IAT-200 serisi koruma 
düğmesi,

•	 Opsiyonel olarak: 400 °C/2h ve 200 °C/2h 
sıcaklıklar için tek hız kademeli motorlar, 
Dairesel kesitli fanlara 200 °C/2h ayarlı 
IAT-200 serisi koruma düğmesi. TM
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ürünler

İMBAT’tan Roof-top Termodinamik 
Isı Geri Kazanımı

Soğutma sistemlerinde kondensere giren hava sıcaklığı kon-
denzasyon değerini belirler. Kondenzasyon sıcaklığı ne kadar 
düşükse verim o kadar yüksektir. Taze hava kullanılan klima 

sistemlerinde mahalden alınan hava dışarı atılır, yerine dış hava 
cihaza alınıp şartlandırılarak mahale geri verilir. Yaz kullanımı için 
25 °C iç hava dışarı atılmakta, yerine 40 °C dış hava alınıp 25 °C 
sıcaklığa düşürülerek mahale verilir. Termodinamik ısı geri kazanımı 
basit anlatımla, içeriden alınan 25 °C havanın kondenser emişine 
verilmesidir. Böylece kondensere giren hava sıcaklığı düşük olur.

Klasik yöntem:
Egzoz havası 25 °C olarak dışa atılır, yerine alınan taze havayı soğut-
mak için enerji harcanır.

Termodinamik ısı geri kazanımı:
Egzoz havası 25 °C olarak kondensere verilir, kondenzasyon düşük 
olduğundan verim artar. İmbat cihazlarında standarttır.TM





ürünler

ACO’dan Easy Flow Yer Süzgeçleri

Samsung’tan S-Plazma İon Jeneratörlü Klimalar

ACO’nun ıslak zeminler için özel ola-
rak geliştirdiği ACO Easy Flow yer 
süzgeçleri uygulama alanlarında kesin 

çözümler sunarken, tasarımlarıyla da fark yara-
tıyor.  
ACO Easy Flow yer süzgeçleri, apartman dai-
relerinden villalara, yurtlardan, otellere kadar 
birçok alanda güvenle kullanılıyor. Paslanmaz 
çelik ızgaralı ve plastik gövdeli yapısıyla dik-
kat çeken Easy Flow yer süzgeçleri, sağladığı 
hijyen sayesinde son kullanıcılar tarafından 
da tercih ediliyor. Easy Flow yer süzgeçleri 
sadece zarafetiyle değil, tasarım ve işleviyle 
mekanlarda hareket özgürlüğü sağlıyor. Ayrıca 
paslanmaz çelikten olan ve kolay çıkartılabilen 
koku tutucu kilidi, rahat temizlik imkanı sağlı-
yor ve olası koku rahatsızlığını önlüyor. Lazerle 
kesilmiş ve kimyasal işlemlerden geçirilmiş 
ürünleri için ACO, kullanıcıya yüksek güvenlik 
garantisi veriyor. Banyolara farklı bir boyut 
kazandıran ACO, yüksek hidrolik kapasiteli şık 
ürünlerini uygun fi yatlarla pazara sunuyor.TM

Samsung’un klimalarında kullandığı 
S-Plazma İon Jeneratörü, ilk olarak 
Nasa tarafından uzay mekiklerinde 

kullanılmış çok özel bir teknolojidir. Uzay 
mekiklerinde ortamdaki mikropları yok etmek 
ve steril bir ortam yaratmak için kullanılmıştır. 
Aynı teknoloji daha sonra dünyanın en büyük 
otomobil üreticileri tarafından otomobillerde 
kullanılmıştır. Son olarak Samsung klima-
larda ve hava temizleme cihazlarında kulla-
nılan negatif iyon jeneratörü, iç mekandaki 
hava kalitesini olağanüstü biçimde iyileştirir; 

virüs, bakteri ve alerjiye neden olan maddeleri, 
sağlığı tehdit eden biyolojik atıkları ortadan 
kaldırır. Negatif iyon üreteçleri, çalıştıkları 
sürece negatif iyon püskürten “elektrostatik 
hava temizleyicileri”dir. Bu işlevlerini üzerine 
yeterince yüksek gerilim uygulanan bir elekt-
rodun sivri ucunda yer alan elektron deşarjıyla 
gerçekleştirirler. Bazı tiplerinde deşarja yol 
açan, bir elektrot ucu değil, üzerinden akım 
geçirilen iletken bir teldir. İyon jeneratöründe 
üretilen negatif iyonlar, hareket halinde olduk-
larından çoğunlukla elektron kaybetmiş olup 

pozitif yük taşıyan katı parçacıkları, polenleri 
ve mikroorganizmaları çekerek bir araya geti-
rir. Oluşan topak, kütlesi arttığından yerçe-
kiminin etkisi ile yere iner. Böylece havada 
asılı duran zararlı parçacık miktarı azalır ve 
hava temizlenir. Negatif iyon jeneratörü kul-
lanılan ortamlarda bulunan insanların astım, 
alerjik problemler, uykusuzluk, yorgunluk gibi 
problemleri daha az yaşadığı birçok bilimsel 
araştırma sonucu teyit edilmiştir. Samsung 
klimalar, tablet ve akıllı telefon ile uzaktan 
kontrol imkanı da sunmaktadır. TM

23,5*33,5 cm  

55 YILLIK 
TECRÜBE

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

Ferroli, Isı Pompası Sistemleri
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Yenilenebilir enerji kaynağından elde 
edilecek ısıyı kullanarak yaşam 
alanlarındaki konfor ihtiyacını kar-

şılamayı hedefleyen Ferroli Isı Pompası Sis-
temleri, pek çok avantajı bir arada sunuyor. 
Bu avantajların arasında yenilenebilir kaynak 
kullanımı, enerji verimliliği, işletme maliyet-
lerinin düşmesi, sıcak kullanım suyu üretimi, 
soğutma fonksiyonu, kontrol ve entegrasyon 
yer alıyor. Isı pompalarında hava, su ve toprak 
elementleri kullanılmaktadır. Böylece bu ele-
mentler modern teknolojinin ısı pompalarına 
uygulanması sayesinde tüm konutlarda çevreye 
zarar vermeyen ve zararlı atık gaz üretmeyen, 
verimli ve ekolojik ısıtma ve soğutma çözüm-
leri oluşturulmasına imkan sağlayan enerji ve 
ısı kaynakları haline gelmektedir. Isı pompaları 
geleneksel ısıtma sistemlerine göre çok daha 
yüksek enerji seviyelerine ulaşmayı sağlar. 

Çünkü gereken enerjinin çok önemli bir kıs-
mını doğrudan çevreden elde eder. Isı pompası 
çalışmak için elektrik enerjisine ihtiyaç duyar. 
Çalışmak için fosil yakıt kullanan geleneksel 
bir ısıtma sistemi ile kıyaslama yapmak için 
birincil enerji tüketiminin dikkate alınması 
gerekmektedir. Birincil enerji tasarrufu ve 
ilgili atık gaz emisyonlarının azaltılan miktarı 
yaklaşık % 30’dur.
Isı pompaları ve gelişmiş kontrol sistemleri 
tarafından sağlanan yüksek enerji verimliliği, 
sistemin tüm bileşenleri arasında maksimum 
sinerjiyi sürekli hale getirerek sistemin tüm yıl 
boyunca genel verimliliğini optimize eder ve 
işletme maliyetlerini düşürür. Böylece meka-

nın konforunu sağlamak için gereken enerji 
daima en verimli biçimde, atık üretmeden ve 
hem enerji, hem de ekonomik açıdan en uygun 
sistemi kullanmanın avantajı ile elde edilir. Isı 
pompaları tesisat ve kullanım suyu öncelik yöne-
timini doğru biçimde yaparak sıcak kullanım 
suyu ihtiyacını da kolayca karşılayabilir.
Isı pompaları, üzerlerindeki kontrol sistemleri 
sayesinde, sistem içindeki ısıtma sistemlerini 
(ısı pompası, güneş enerjisi, boyler, kazan v.b.) 
koordine ederek tüm sistemin yönetimine imkan 
verir.  Böylece mekanın konforu gereken en az 
enerji sarfiyatı ve en fazla verim ile en iyi şekilde 
sağlanır. Isı pompaları ayrıca soğutma sistemle-
rinde kullanmak üzere soğuk su da üretebilir. TM
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söyleşi

Asal İklimlendirme 
Teknolojileri, pazara hızlı 
ve güçlü bir giriş yaptı”

“

Turhan Karakaya
Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. 
Genel Müdürü

Uzun yıllar Isısan ve Bosch gibi firmalarda iklimlendirme alanında bilinen en büyük 
markaların satış pazarlama ve ürün yöneticiliği gibi çeşitli üst düzey görevlerde 
çalışan Turhan Karakaya, özellikle eğitim konusunda sektöre ciddi hizmet sunmuş, 

Türkiye ISK sektörünün yakından tanıdığı bir isim. Mayıs 2013 tarihinde Asal İklimlendirme 
Teknolojileri A.Ş.’yi kurup Hitachi VRF Sistemleri’nin Türkiye Genel Dağıtıcısı olarak yoluna 
devam eden Karakaya, “VRF’ler sadece bir başlangıç; Hitachi ve EcoTherma markaları ile ürün 
gamının tamamını kısa vadede pazara sunacağız” diyor. Asal İklimlendirme Teknolojilerinin 
kuruluş sürecini, geldiği noktayı ve hedeflerini Karakaya’dan dinledik…
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Hitachi Set-Free VRF Sistemlerinin 
Türkiye genel dağıtıcısı olarak yola 
çıktık; devamı gelecek…

Asal İklimlendirme Teknolojileri AŞ Nisan 
2013 itibariyle Hitachi’nin Set-Free VRF 
sistemlerinin Türkiye genel dağıtıcısı olarak 
hizmet vermeye başladı. Hedefimiz bir iklim-
lendirme çözüm merkezi olmak. Teknik bilgi, 
doküman, eğitim, danışmanlık, sistem çözüm-
leri, montaj, projelendirme gibi akla gelebilecek 
her konuda ciddi bir çözüm merkezi olarak 
yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Şirke-
tin ismini Asal koymamızın da birçok sebebi 
var: Asal, matematikte kendinden başkasına 
bölünemez sayıdır. Kelime anlamı, aslolandır. 
Farsça’da “Bal” anlamına gelir. Yani “çok emek 
vererek çalışılıp üretilen ve derde deva olan” 
anlamında geliyor. İngilizce Asal’ın kelime kar-
şılığı “en önemli olan birincil veya işin temeli, 
kökü”. Bu nedenle bizi en iyi ifade eden keli-
meydi. Bence firma adı çok anlamlı ve logo-
muzla birlikle çok akılda kalıcı.
İşe Hitachi Set-Free VRF sistemlerle başla-
dık ama ürün gamımızda şu anda EcoTherma 

markası ile Split klimalar, kanallı, kaset, salon, 
yer-tavan tipi ve çatı tipi paket ticari tip klima 
sistemleri ile EcoTherma Multi Split klimalar 
yer almaktadır. Amacımız Hitachi markası ile 
de tüm ürün gamını müşterilerimizin hizme-
tine sunmak. Bu konuda da çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Ama elbette öncelikli hedefimiz 
Türkiye’de ciddi bir pazar payına sahip olan 
VRF sistemler. Bu konuda çalışmalarımızı 
tamamladık ve çok hızlı bir şekilde pazara 
girdik. Birçok büyük proje aldık. VRF’den 
sonra diğer ürün grupları da mutlaka gelecek. 
Başladığımız günden beri VRF konusunda çok 
hızlı ilerledik, pek çok projede yer aldık. Pazar-
daki hızlı yükselişimiz tüm sektörün dikkatini 
çekiyor. Çok hızlı ilerliyor ve çok kontrollü 
büyüyoruz. 

Orta vadede planlarımız arasında, 
kendi markamız olan Ecotherma 
ürün gamında her ürünün olmasını 
sağlamak hatta ülkemizde üretim 
yapmak var

Hitachi dışındaki ikinci markamız Ecotherma 
ile ilgili birçok farklı tedarikçi ile çalışıyor, 
"Ecotherma" adı altında ürün temin ediyoruz. 

Ecotherma ürün grubunda da non-inverter 
split klimalar, salon ve kaset tipi klimalar, multi 
cihazlar, yer-tavan tipi cihazlar, rooftoplar ve 
fancoiller  gibi pek çok ürün yer alıyor. Orta 
vadede mutlaka bir yatırımcıyı ülkemize çekip 
burada üretim yapmayı istiyoruz. Son yıllarda 
bilindiği gibi ülkemiz bir üretim üssü halini 
aldı. Ülkemiz,  pek çok markanın özellikle ter-
cih ettiği kritik üretim noktalarından biri olarak 
ciddi bir atak yaptı. Bizim de orta vadedeki 
planlarımız arasında üretim yatırımı yer alıyor. 

Çözüm merkezlerimizle 
müşterilerimizin yanındayız

Şimdiye dek oluşturduğumuz 75 çözüm mer-
kezimiz var. Çözüm merkezi dememizin özel 
nedeni; kendi içinde satış kanallarımızı sınıf-
landırmış olmamız. Sadece cihaz satan bayile-
rimiz var ki onlar için de merkezimiz bir eğitim 
programı uyguluyor. Çözüm merkezlerimiz 
ise kendi içinde satış, montaj, keşif, projelen-
dirme yapabilen, gerektiğinde mühendislik 
hizmeti verebilen ve mutlaka merkezimizce 
eğitim almış ve eğitimi süren merkezlerdir. 
Çözüm merkezleri satış, tasarım, hizmet, servis 
ve mühendislik hizmetlerinin tümünü Asal ve 
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Hitachi adına yapabilecek yetenekte firmalar 
olup, bizim mühendislerimizce eğitime tabi 
tutulmuş, yetkilendirilmiş ve yakından takip 
edilerek desteklenen firmalardır. Diğer bayi-
lerimiz sadece split ve ticari ürünler satabili-
yor iken, çözüm merkezlerimiz tüm ürünlere 
hizmet verebilme yetkisine sahiptir. Bayilik 
sisteminde de satış sonrası destek sisteminde de 
iki ayrı tip grup oluşturduk diyebiliriz. Bayilik 
sisteminde çözüm merkezlerimiz ve bayile-
rimiz, Servis Sisteminde ise “Bayi-Servisler” 
yani sattığı ürünü monte edebilen, devreye 
alabilen firmalar ile servis firmalarıdır. Tüm 
uygulamalarda ise olabildiğince merkez Ser-
vis Müdürlüğü’müzden danışmanlık ve takip 
hizmeti sunuyoruz.

Üç ay gibi kısa bir sürede çok başarılı 
projelere imza attık; az zamanda çok 
işler başardık…

Hitachi zaten dünya devi bir marka. Dünyanın 
en büyük klima üreticilerinden birisi. Scroll 
Kompresörlerin mucidi ve patent sahibi. Yani 
bugün VRF ve benzeri klima sistemlerinde kul-
lanılan hemen her Scroll Kompresör Hitachi 
icadı sayesinde çalışıyor diyebiliriz. Kalitemizin 
ve markamızın bize verdiği sorumluluğun far-
kındayız, çok güçlü bir markayı temsil ediyoruz 
ve bunu iyi biliyoruz; bu konuda hiçbir soru 
işaretimiz olmadı. Ürüne ve markaya karşı en 
ufak bir güvensizliğimiz yok. Bu kadar iyi bir 
marka, fabrikasıyla, üretim yeteneği, teknolojisi 

ve çok hızlı hizmet veren muhteşem ekibi-
nin mühendislik ve teknik desteğinin yanı sıra 
fiyat anlamında da destekleyip ihtiyaç duydu-
ğumuzda çok yüksek kaliteli ürünleri çok iyi 
fiyatla verebilmemiz için gereken fiyat indirim 
desteğini yaptığından pazarda ön plana çıka-
biliyoruz. Müşterilerimize ciddi fiyat avantajı 
sunabiliyoruz. Onlar da kaliteli ürünü uygun 
fiyatla elde etme fırsatını değerlendiriyor. Bu 
da Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. 
olarak elimizi güçlendiriyor. Mayıs ayından 
bugüne gerçekleştirdiğimiz projeler oldukça 
dikkat çekici. Mesela; Adalet Bakanlığı Mer-
kez Binası, Ankara Devlet Hava Meydanları 
İşletmeleri’nin merkez binası, Viranşehir Otel, 
gibi yüzlerce dış üniteli ve binlerce iç ünitesi 
olan projeler. Yine Viranşehir AVM, Trabzon 
öğrenci yurdunun cihaz ve sistemlerini biz yap-
tık. Adalet Bakanlığı binasının renovasyon pro-
jesinde yer alacağız. Bu, çok yeni ve çok önemli 
bir proje. Özetle işler bizim beklediğimizden 
çok daha hızlı ilerliyor. Bu hızlı gelişimin, 
birçok farklı sebebi var. Mesela ekibimiz çok 
tecrübeli, gerçek profesyonellerden oluşuyor. 
Bunun elbette önemi büyük. Diğer taraftan 
sektörel dergilerde gerek haber gerekse ilan-
larımızla yer aldık, almaya devam ediyoruz ve 
bunun faydasını çok gördük. Sektörel dergile-

söyleşi

rin Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’nin 
marka değerinin oluşmasında katkıları büyük. 
Önümüzdeki süreçte de firmamızı geliştirecek 
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

En büyük hayalimiz; Hitachi 
Akademi

Hitachi ile Türkiye’de bir akademi kurmayı 
planlıyoruz. Bu akademi kendi servis müdür-
lüğümüzü de içinde barındıracak. Akademi, 
cihazlarımızın tamamının numunesinin çalışır 
halde bulunduğu bir eğitim merkezi niteliğinde 
olacak. Hitachi akademi, VRF konusunda ser-
tifika almak isteyen biri, bu akademide eğitim 
aldıktan sonra sertifikalandırılacak. Böylece bil-
gisini, VRF konusundaki yeteneğini de belge-
lemiş olacak. Bunu mesleki Yeterlilik Kurumu 
Meslek Standartlarına da entegre etmeye çalı-
şacağız. Bu sistem, sadece VRF’lerle sınırlı 
kalmayacak, zaman içinde chiller (Soğutma 
Grupları), rooftop (Çatı Tipi Paket Klima 
Sistemleri) gibi farklı ürün gruplarını da kap-
sayacak. Bunun için bazı üniversitelerle ve 
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmayı 
da planlıyoruz. 2014 yılında yayımlanmasını 
planladığımız iki de kitabımız olacak. Özellikle 
otel uygulamaları ile ilgili bir içerik hazırlıyoruz 
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ve markadan bağımsız tamamen teknik kitaplar 
olmalarını hedefliyoruz. Aynı mantık, kuraca-
ğımız akademide de geçerli olacak. Akademiye 
gelenler Hitachi’yi değil, eğitim aldıkları sistem 
ve cihazları öğrenmeye gelecek ve Akademi-
mizden diploma alacaklar.
Eğitim konusu, benim bireysel olarak da çok 
önemsediğim ve üzerinde çok kafa yorup çok 
çaba harcadığım bir konu. Ben TOBB İklim-
lendirme Meclisi üyesi Eğitim alt Komisyonu 
Başkanıyım. Buradaki çalışmalar kapsamında 
Türkiye’deki bütün Meslek liselerini analiz 
ettik. Kaç eğitimcimiz var, eğitimci başına kaç 
öğrenci düşüyor, hangi okullarda laboratuvar 
var, bu laboratuvarlarda hangi cihazlara ihti-
yaç var gibi çok sayıda konuyu netleştirdik. 
Bu konuda bir rapor hazırlayıp Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ve YÖK’e sunduk.  İklimlendirme 
sektörü, meslek liselerine ciddi anlamda sahip 
çıkıyor. Bu konuda belki de Türkiye’nin en 
başarılı sektörü olduğumuz söylenebilir. Çeşitli 

projelerle eğitimcilere eğitimler verdik, yurtdı-
şındaki birkaç meslek lisesi ile anlaşmalı olarak 
eğitimci değişimleri gerçekleştirdik. Okullara 
laboratuvarlar kurduk, sarf malzemeleri temin 
ettik. Ama bu noktada ciddi sıkıntılar da yaşa-
dık. Mesela teknolojik gelişimin hızı, bazen 
okullara iki yıl önce kurduğunuz bir cihazı 
bugün kullanılamaz hale getirdi. Dolayısıyla 
oradaki cihazla verilecek eğitim de güncelli-
ğini yitirdi. Yine cihaz arızaları durumunda 
bizlerin destek vermesi gibi durumlar yaşandı. 
Bu ve benzeri daha birçok sıkıntıyı bire bir 
gördüğüm için, yeni kuracağımız akademi-
nin de nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını da 
toparlamış oldum. Hitachi Akademi, mev-
cut pek çok sıkıntıyı giderecek, gerektiğinde 
meslek liselerinin ve üniversitelerin de eğitim 
taleplerini kendi içinde karşılayacak, gelenlerin 
tümüyle sistemi öğreneceği ve sertifika alıp 
kendi yetkinliğini ispatlayabileceği bir akademi 
konseptiyle kurulacak.TM

söyleşi
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Yangın Durdurucu 
Uygulamalar

teknik

Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. 
Günümüzde yangın algılama ve sön-
dürme tesisatları ve yangın kapıları 

kullanımı yaygındır. Bu önlemler için on bin-
lerce lira harcanmaktadır. Ancak zayıf halka 
nedeniyle bu önlemler yangın sırasında yeter-
siz kalabilmektedir. Yangın durdurucu uygu-
lamalar Yangın Yönetmeliği’ne göre zorunlu 
olmasına karşın ihmal edilmektedir.
Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatının bir 
yangın bölmesinden diğer bir yangın bölme-

sine yatay ve düşey geçişlerinde yangın veya 
dumanın veyahut her ikisinin birden geçişini 
engellemek üzere, bütün açıklıkların yangın 
durdurucu harç, yastık, panel ve benzeri mal-
zemelerle kapatılması gerekir.
Yatay geçiş olarak kazan dairesi, otopark, ana 
elektrik dağıtım odaları, yapı içindeki trafo 
merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratör 
grubu odaları ve benzeri yangın tehlikesi olan 
kapalı alanlar karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 
ana elektrik dağıtım odasında çıkan bir yangı-
nın bu oda içinde kalması küçük bir yangına 
neden olurken, bu oda dışına çıkması bütün 
binayı saran yangınlara neden olabilmektedir. 
Elektrik odası olduğu için genelde yangın 
yağmurlama tesisatı konmayan bu odalardaki 

yangın, kablolar aracılığı ile hızla yayılmak-
tadır.
Yangın durdurucu uygulamalar yangın sıra-
sında şişen (intumescent) malzemeler ile 
yapılmaktadır. Sanılanın aksine alçı sıva veya 
beton sıva ile kapatmak, yangının ve dumanın 
ilerlemesine engel değildir. Boru/kanal ile 
duvar arasındaki açıklığı sadece taş yünü ile 
kapatmak da çözüm değildir.
Düşey geçiş olarak ise katlar arası geçişler 
önümüze çıkmaktadır. Genellikle şaftlar ara-
cılığı ile yapılmaktadır. Şaftlar dumanın üst 
katlara çıkmasına neden olan bir baca görevi 
görerek üst katlardakilerin ölmesine neden 
olabilmektedir. Örneğin bir hastanenin bod-
rum katında çıkan yangında sadece en üst 

Yazan: Makina Müh. Esat Ersoy, 
NFPA Certified Fire Protection Specialist, 
Esat Ersoy Yangından Korunma Mühendisliği
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kattaki hastalar hayatını kaybetmiştir.
Şafttaki uygulamada iki seçenek bulunmak-
tadır:
•	 Kat girişlerinde yalıtım
•	 Şaft içinde her katta yalıtım
Birinci seçenekte her kata giren boru, kablo 
vb. gibi tesisattaki açıklıklar yalıtılmaktadır. 
Bu durumda şaft kapaklarının yangına en 
az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz 
olması gerekir.
Yangın yönetmeliğine göre su, elektrik, ısıtma, 
havalandırma tesisatının ve benzeri tesisatın 
yangın duvarından geçmesi halinde, tesisat 
çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az yan-
gın duvarı yangın dayanım süresi kadar, yan-
gın ve duman geçişine karşı yalıtılır.
İkinci seçenekte ise şaft içinde her katta yalı-
tım yapılmaktadır. Bu sayede yangın ve duma-
nın diğer katlara yayılması engellenmektedir. 
Büyük şaftlarda yangın durdurucu malzeme-
nin çökmesini engellemek için altına galva-
nizli çelik çubuklardan destek yapılmakta-
dır. Galvanizli olması yıllar içinde çürüme-

sini engelleyecektir.
Yangın durdurucu için marka seçiminde ise 
bağımsız bir laboratuvardan test belgesinin 
alınmış olmasına dikkat edilmelidir. 2012 
yılından bu yana Türkiye’de yangın durdu-
rucu ürün sağlayan firma sayısında önemli bir 
artış yaşanmıştır. Birçok yangının büyümesi-
nin ve yayılmasının nedeni yangın durdurucu 
uygulama eksiğidir. TM
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Sistem

Evaporatif soğutma sistemleri, nem 
miktarı düşük ve sıcaklık seviyesi 
yüksek yerlerde, enerji tüketimleri az 

olan ve çevre dostu iklimlendirme yöntemidir. 
Günümüzde yaşam standartlarının yükselme-
siyle iklimlendirme sistemleri yaygınlaşmıştır. 
Toplam enerji tüketimindeki payı her geçen 
gün artmaktadır. İklimlendirme sistemleri-
nin enerji tüketimindeki payının düşürülmesi 
için enerji tüketimi az olup katma değeri yük-
sek cihazlara her geçen gün talep artmaktadır.
Evaporatif soğutma işlemi, havanın içeri-
sine püskürtülen suyun buharlaştırılması için 
gerekli olan buharlaştırma gizli ısısı havanın 
duyulur ısısından alınır, havanın kuru termo-
metre sıcaklığı düşürülerek soğutma elde edi-
lir. Bu işlemde havanın yaş termometre sıcak-
lığı sabit kalmaktadır, sabit entalpide mey-
dana geldiğinden adyabatik olup sistem ne 
ısı almakta ne de vermektedir, aynı oranda 

Evaporatif Soğutma ve 
Uygulama Yöntemleri
Yazan: Süleyman Şimşek, Pazarlama Şefi, Aldağ Isıtma 
Soğutma-Klima San. ve Tic. A.Ş.
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Evaporatif Soğutmanın Avantajları:

•	 Evaporatif soğutucularda dış havadan 
gelen bakteri, toz, duman ve polenler ıslak 
pedlere yapışır ve yukarıdan aşağıya inen 
su ile yıkanarak tankın içinde toplanır. 
Böylece içeriye filtrelenmiş, temiz, serin 
ve daha sağlıklı hava verilir. Gazlı ve 
diğer konvansiyonel soğutucularda ise 
kondenser yüzeyler tıkanır ve verimleri 
düşer. Temizliği ise kimyasal çözücüler ile 
oldukça pahalı ve zordur. 

•	 % 100 taze hava ile serinlik, kapı ve 
pencerelerin açık olması durumunda 
bile kesinlikle soğutma veriminde kayıp 
yaratmaz. Kapı ve pencerelerin kapalı 
olması durumda ise, cihazların üfleme 
debisinin % 90’ı oranında iç hava 
aspiratörler ile egzoz edilir.

•	 Evaporatif soğutucular, geleneksel 
soğutucular gibi içerideki havayı 
kurutmaz, aynı havayı sirküle etmez. İç 
mahaldeki çalışma ortamının nem oranını 
uygun orana getirir. Bu da özellikle tekstil, 
matbaa ve ambalaj sanayinde kâğıt ve 
kumaş boylarının daima sabit kalmasını 
sağlar. İç mahaldeki statik elektriği 
düşürür, böylece makinelerin arızalanması 
azalır ve çalışma ömürleri uzar.

•	 Konvansiyonel sistemler ile kıyaslandığında 
genellikle % 80’ler mertebesinde enerji 
tasarrufu sağlamaktadır. Güç ihtiyacı azdır 
ve Breezair evaporatif 
soğutucularda sadece 
fanlar güç harcar ve 
kompresör olmadığı için 
başka güç harcanmaz. 
Breezair evaporatif 
soğutucuların fan ve 
pompası (maksimum debi 
ve yükte) yaklaşık saatte 
1,4 kW/h (TBA550) ile 2 
kW/h (ICON EXH210) 
arasında enerji harcar. Ayrıca kurulumu 
kolay ve konvansiyonel sistemlere göre 
kurulum maliyeti yaklaşık % 50 daha 
düşüktür.

•	 Evaporatif soğutucular zararlı çevresel 
CFC (Kloro Florür), HFC (HeptaFlorür) 
gazlarını içermez ve çevreyi kirletmez, 
tamamen çevre dostudur. Ayrıca içeriye 
verilen % 100 taze hava sayesinde 
Legionella (Lejyoner) hastalığının 
oluşmasını engeller, havadaki bulunan 

bakterilerin yaklaşık % 63 ortadan kaldırır, 
endotoksini % 30 - % 40 oranda azaltarak 
sağlıklı, temiz ve soğutulmuş konforlu 
ortam sağlar.

•	 Breezair marka evaporatif soğutucular 
dünyada ALMAN VDI standart 6022 
(hijyen sertifikası) sertifikası alan ilk 
evaporatif soğutucudur.

•	 Petekler devamlı su ile yıkandığı için 
uzun süre tıkanmaz. Kabin içindeki su 
devamlı tazelendiği için peteklerde tuz ve 
mineral birikmesi uzun süre engellenir. 
Breezair soğutucularda su iletkenliği 
cihaz otomasyonu tarafından sürekli 
ölçülür iletkenlik arttığında su tankından 
bir miktar su defrost edilerek iletkenlik 
standart düzeyde tutulur.

•	 Evaporatif soğutma cihazları az bakım 
gerektiren özelliğe de sahiptir. Sezon 

duyulur ısı azalmakta, gizli ısı artmaktadır. 
Doğal buharlaşmanın soğutma prensibi kul-
lanılır. Parmağınızı ıslattığınızda ve hava ile 
temas ettiğinde bir serinlik hissedersiniz; 
ortaya çıkan doğal buharlaşmadır, sıcak hava 
ile suyun temas ettiği her an meydana gelmek-
tedir. Sıcak hava ile temas eden su buharlaşır-
ken havanın ısısını emerek sıcaklığı düşürür.

Evaporatif soğutucu, geniş yüzeyli soğutma 
pedlerine sahiptir. Evaporatif soğutma işle-
minde pompa sayesinde su kanallardan geçe-
rek pedleri ıslatır. Pedler, kanallardan akan su 
ile sürekli ıslak kalır. Güçlü ve sessiz çalışan 
aksiyal veya radyal fan tarafından cihaz içine 
emilen sıcak hava, pedlerin içinden geçtiği 
sırada pedlerin üzerinden akan su ile temas 
eder. Doğal buharlaşma işlemi meydana gele-
rek taze, temiz ve soğuk hava ile konforlu 
çalışma ortamı sağlanmış olur. Evaporatif 
soğutma işleminin çalışma şekli tablo-1 de 
gösterilmiştir.

Evaporatif soğutmanın kullanıldığı 
yerleri şöyle sınıflandırabiliriz;

•	 Endüstriyel Alanlar;
Matbaa, Plastik Sanayi, Makine Sanayi, 
Demir-Çelik, Tekstil, Porselen, Otomo-
tiv, Metal Sanayi, Gemi İnşa Sanayi, Kimya 
Sanayi, Ambalaj ve Kâğıt Sanayi, Yiyecek-
İçecek Endüstrisi, Kümes Hayvancılığı 
(Tavuk-Yumurtacılık), Seralar gibi.

•	 Servis Hizmetleri;
Çamaşırhane, Fırın, Endüstriyel Mutfaklar, 
Restoran, Kafe, Diskolar, Fuar Merkezleri, 
Tiyatro, Sinema, Kültür Merkezleri, Ofisler, 
Lojistik Sektörü, Ambarlar ve Açık Alanlar. 
Yüzme havuzları, Fitness, Spor Salonları, Kül-
tür Merkezleri ve Konutlar (Villa tipi)

Evaporatif soğutma 
kullanılmadan önceki hali

Evaporatif soğutma 
kullanıldıktan sonraki hali
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sistem

ortasında ve sonlarında 
tanklar yıkanır. Peteklerin 
temizliği kolaydır ve yan 
kapaklarla bütünleşik olan 
pedler demonte edilir ve bolca 
temiz su ile yıkanır. (yaklaşık 
2 m mesafeden hortumla) 
Pedler 2 veya 3 yılda bir yenisi 
değiştirilirse cihaz daha verimli 
ve sağlıklı çalışır.

Evaporatif soğutma 
işleminde kapı ve pencere 
neden açık bırakılmalıdır?

Çünkü içeriye % 100 taze ve serin 
hava verilir, mahal içerisindeki 
bayat ve ısınan havanın ortamda 
kalmaması için kapı ve pencere-
den dışarıya verilmesi gereklidir. 
Mahal şartları kapı ve pencerelerin 
açılmasına uygun değilse, cihazın 
debisinin % 90’ı oranında aspi-
ratörler monte edilir. Kapı veya 
pencereler açık bile olsa soğutma 
veriminden herhangi bir kayıp 
meydana gelmez. Evaporatif 
soğutma işleminde ortam içeri-
sindeki aynı hava kullanılmaz ve 
sirküle edilmez. Dışarıdan alı-
nan ve sürekli yenilenen % 100 
taze, serin ve temiz hava içerideki 
ortamı süpürür.

Maksimum tavsiye edilen nem oranı 
nedir?

Nemin en düşük olduğu dönem ise havanın 
gün içerisinde eriştiği en yüksek sıcaklıktır. 
Bu şartlara erişildiğinde istenilen maksimum 
serinlik ve cihazdan da yüksek çalışma verimi 
sağlanır. % 40 - % 60 nem oranı insan sağlığı 
için uygun ortamdır. İçerideki statik elektriği 
kaldırır.

Breezair evaporatif soğutma cihazı 
ne kadar güç harcar?

Geleneksel soğutma cihazlarına göre kuru-
lumu % 50 daha az masraflı olup, % 80 daha 
az enerji harcamaktadır (Cihaz 220v / 1 / 50 
Hz monofaze şebeke ortamında çalışmak-

Evaporatif soğutma 
işlemi ortamın nemini 
artırır mı?

Çoğunlukla bazı durumlarda 
kademeli olarak biraz artı-
rır (Havanın tahliye değişim 
oranına göre nem oranı azalır 
veya artar). Ancak şu unutul-
mamalıdır ki ortamın sıcaklığı 
da düşmüştür ve insan sağlığı 
için gerekli çalışma ortamına 
ait konforlu şartlar oluşturul-
muştur. Mesela % 60 nem ve 
35 °C çok rahatsız edici ortam-
dır fakat % 60 nem ve 25 °C 
ise oldukça rahat ve konforlu 
çalışma ortamıdır.
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tadır.10.840 m3/h’lik % 100 dış hava soğu-
tulması için yaklaşık saatte 1,4 kW enerji 
sarfiyatı olur). Konya’da kuru termometre 
sıcaklığı yaz ortalaması 34 °C ve bağıl nem % 
31’dir. Breezair cihazının soğutma kapasitesi 
bu şartlarda yaklaşık 44 kW/h (37.840 Kcal/
saat ve 151.360 BTU) dır. Breezair fan ve 
elektrik gideri ise yaklaşık 1,4 kW/h. Aynı 
işlemi konvansiyonel veya gazlı soğutmada 
elektrik sarfiyatı ise 15,1 kW/saattir. Breezair 
başına elektrik tasarrufu ise 13,7 kW/h olur. 
İstanbul’da, kuru termometre sıcaklığı yaz 
ortalaması 33 °C ve bağıl nem % 48’dir. Bu 
şartlarda Breezair cihazın soğutma kapasitesi 
yaklaşık 28 kW/h, 24,080 Kcal/h ve 96.320 
BTU) olur. Breezair fan ve elektrik gideri ise 
yaklaşık 1,4 kW/h. Aynı işlem konvansiyonel 
veya gazlı soğutmada elektrik sarfiyatı ise 8,9 
kW/saattir. Breezair başına 7,5 kW/h elektrik 
tasarrufu olur. Görülüyor ki; Breezair cihazları 
gerek verim gerekse enerji sarfiyatı yönünden 
diğer soğutma sistemlerine göre daima avantaj 
sağlamaktadır.

Breezair evaporatif soğutma işlemi 
ne kadar su kullanıyor?

Cihaz şebeke suyuna bağlı olarak çalışır. Kul-
lanılan su miktarı, soğutma miktarı ile doğru 
orantılıdır. Su tüketimi ayrıca havanın nem 
oranına bağlı olarak da değişir. Kuru termo-
metre sıcaklığı 34 °C ve dış bağıl nem oranı % 
31 ise su kullanımı yaklaşık 1 cihaz için saatte 
49 kg./h olacaktır. Kuru termometre sıcaklığı 
33 °C ve dış havanın bağıl nem oranı % 58 
ise su kullanımı yaklaşık 1 cihaz için saatte 
18 kg./h olacaktır.

Breezair evaporatif soğutma işlemi 
sağlığa zararlı mıdır?

Kesinlikle zararlı değildir, fakat farklı marka 
cihazların belli başlı kriterlere uyup uymadı-
ğına bakılmalıdır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
Gövde yapısı sağlığa zararlı olmayan ve kalıp 
enjeksiyon yöntemiyle yapılmalıdır. Bu sayede 
vida veya eklem parçaları olmayacak, zamanla 
paslanma veya sökülüp takılmadan doğan mal-

zeme yüzeyleri aşınmamış ve korunmuş ola-
caktır. Fan motor kısımları exproof toz, nem 
gibi durumlara karşı korunaklı olmalıdır. 
Sağlık açısından Breezair evaporatif soğutma 
cihazları mükemmeldir. Bu ortamı sağlayarak 
insan vücudunun ihtiyacı olan temel nem ora-
nını, kapalı alanlardaki kirli havayı temizler 
ve % 100 taze filtrelenmiş serin havayı içeriye 
verir. Asla geleneksel soğutma sistemleri gibi 
aynı havayı sirküle edip içeriye bayat hava ver-
mez. Polen, toz ve kir ihtiva eden hava, ıslak 
pedlerden geçerken yıkanarak filtrelenir ve 
içeriye sadece temiz, serin ve % 100 taze hava 
verilir. Breezair marka evaporatif soğutucular 
dünyada ALMAN VDI standart 6022 (hijyen 
sertifikası) sertifikası alan ilk evaporatif soğu-
tucudur. Hijyen ve işçi sağlığı danışmanı Dr. 
Rudolf Rabe tarafından 8037/08.229-2 no’lu 
rapora göre Almanya’da yapılmış ve yayım-
lanmıştır. Aynı laboratuvar tarafından yapıl-
mış test sonuçları; dış atmosferden gelen ve 
soğutucunun içerisinden filtrelenerek geçen 
hava akımındaki bakteri ve sporların oranının, 
dış atmosferdeki hava akımında bulunan bak-
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teri ve sporların oranına göre çok daha düşük 
olduğunu göstermiştir. “Bu uygulamada Bre-
ezair soğutucuların yoğun soğutma yükünde 
bile çalışırken, Legionella (bakteri) emisyonu 
riski bulunmamaktadır.”

Breezair evaporatif soğutma işlemi 
sıcaklığı kaç derece düşürür?

Çevrenin bağıl nem ve dış hava sıcaklığına 
bağlıdır. Örneğin dış hava kuru termometre 
sıcaklığı 34 °C, yaş termometre sıcaklığı 22 
°C ve bağıl nem % 31 civarında ise sıcaklık 
derecesi yaklaşık olarak 10 °C düşecektir. (34 
-22 = 12 °C x % 85 = 10 °C ’dir. 34 - 10 = 24 
°C cihazın içeri verilecek hava sıcaklığıdır. 
% 85-% 89 arası cihaz verimine göre hesap-
lanmıştır). ICON EXH210 chillcel pad’lerin 
neme doyum verimi yaklaşık % 88-89’dur. 

Breezair evaporatif soğutma 
cihazların hava debisi sabit midir?

Hayır. Debi miktarını düşürebilir veya yüksel-
tebiliriz. Kumandadan istediğimiz konumda 
çalıştırabilir ve manuel olarak istenilen üfleme 
debisi ayarlanabilir. TBA-550 modelinde 10 
farklı hız kademesi ve ICON EXH210 ise 
oransal hız kademesi mevcuttur. Yaz aylarında, 
soğutma yükünün yüksek olduğu aylarda 
cihazlar tam kapasite, bahar aylarında soğutma 
yükünün düşmesiyle cihazlar ortalama devir-
lerde, kış aylarında düşük devirde çalıştırılır 
veya havalandırma yapılır.

Breezair TBA 550’nin Avantajları:

•	 Breezair TBA 550’nin gövde yapısı 
hijyenik cam elyafından karışımlı olarak 
kalıp enjeksiyon yöntemi ile yapılmıştır. 
Hijyenik olarak testten geçmiştir. Güneş 
ışınlarına karşı oldukça mukavemetli bir 
yapıya sahiptir ve sıcakta esnemez.

•	 Breezair TBA 550’de motor tam kapalı, 
Exproof olarak yapılmış, toz, nem gibi 
durumlara karşı korumaya alınmıştır. 
Breezair TBA 550’de cihaz çalışmadığında 
dış hava ile bağlantıyı kesen özel klapesi 
mevcuttur.

•	 Evaporatif soğutucu pedleri sert olup 
rigid suyu emebilen, pürüzsüz olmalıdır. 
Breezair TBA 550’de Pad hatvesi 5 
mm; olup ped yüzeyleri % 45 oranında 
artırılmıştır.

•	 Breezair TBA 550 evaporatif soğutma 
cihazı, endüstriyel tip yerler için 
planlanmış bir cihazdır. Seri olarak 
üretimi yapılıp dünyaya dağıtımı yapılan 
bir cihazdır. Dünyanın her yerinde 
distribütörleri bulunan global bir 
üreticidir. Tüm cihazları belli bir ar-ge’nin, 
belli bir patentin ürünüdür. 

Breezair evaporatif soğutucuların 
diğer gazlı soğutuculara göre enerji 
verimliğinin farkı nedir?

TBA-550 cihazının soğutma yükü 14,7 kW, 
güç sarfiyatı ise yaklaşık 1,4 kW EER = 10,5. 

EER = Energy Efficiency Ratio - Enerji 
verimliği oranı olarak tanımlanır. 
EER oranının yüksek olması cihazın çalışma 
esnasındaki enerji verimliliğini gösterir.
EER değeri soğutma kapasitesinin (watt) 
soğutmada harcadığı elektrik enerjisine
(watt) oranların bölümü ile hesaplanmaktadır. 
Eşdeğer oranda bir gazlı soğutucunun güç 
sarfiyatı ise 5 kW EER = 3 Aynı soğutma 
yükünde split cihazlar 3,5 kat daha fazla enerji 
harcamaktadır.

Breezair evaporatif soğutucuların 
merkezi kontrol sistemi nasıl 
sağlanır?

Breezair evaporatif soğutucu cihazları birey-
sel kullanılacak ise uzaktan kumanda ile 
fan devri, günlük çalışma saati, sıcaklık, 
drenaj kontrol ve pet kurutma işlemleri 
yapılmaktadır.  Breezair soğutucu cihaz-
ları birden fazla uygulanıp kontrol edilmek 
istenir ise bir adet smart hub ile 4 adet 
Breezair cihazı kontrol edilir. Bir adet IWC 
-10 Wall kontrolör ile 10 adet smart hub ve 
41 adet Breezair kontrol edilmiş olur, 7-24 
çalışma programı, nem ve sıcaklık sensörleri 
sayesinde günlük istenilen sıcaklık ve nem 
kontrolü, BMS sistemlerine PLC yolu ile 
bağlanma, PC bağlantısı ile günlük sıcaklık 
ve nem verileri kayıt altına alınabilir, ayrıca 
egzoz fanları ile ortak çalışma imkânı sağ-
lanmaktadır. TM
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Ozan Korkmaz
Elektroteknik 
Yönetim Kurulu Üyesi

1988 yılından bu yana havalandırma ve klima sektöründe hizmet veren 
Elektroteknik, 1999 yılının sonundan itibaren değişen pazar ve rekabet 
koşullarını da göz önünde bulundurarak kendi ürünlerini ve teknolojisini yaratma 

konusunda adımlar attı. Laboratuvar, üretim tesisi ve sertifikasyon yatırımlarıyla 
hem üretim gücünü artırdıklarını hem de pazara canlılık kattıklarını dile getiren 
Elektroteknik Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Korkmaz ile firmanın gelişim sürecini ve 
faaliyetlerini konuştuk…

Sektörün büyümesi için yerli 
üretimin desteklenmesi şart”

“
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Dünden bugüne Elektroteknik

Elektroteknik olarak, 1988 yılından bu yana 
son yıllarda büyük gelişme kaydeden hava-
landırma ve klima sektöründe en iyi hizmeti 
sunmayı hedef edindik. 25 senedir bu sektörde 
üretim yapıyoruz. Sektörde her zaman ilkleri 
amaçlayarak üretim yaptık. Öncelikli hedefi-
miz; sektöre yurtdışından giren ürün grupları-
nın önünü biraz olsun kesip katma değeri yur-
tiçinde tutmak. Başlangıç noktamızın doğru 
olduğu kanısındayım çünkü çok hızlı bir 
gelişme kaydettik. Yerli üretimi geliştirmek, 
Yönetim Kurulu Başkanımız ve firmamımızın 
kurucusu Halis Korkmaz’ın da en çok üze-
rinde durduğu konulardandı. Kurulduğumuz 
günden beri müşterilerimizin çözüm ortağı 

olarak yanlarında yer aldık. Bu anlayış saye-
sinde hacimsel olarak 2004’ten 2013’e kadarki 
süre zarfında 7-8 kat büyüdüğümüzü söyleye-
bilirim. Üretim kapasitesi açısından bakarsak; 
önceden aylık parça başına 1.000 adet üretimi-
miz varken, şimdi yaklaşık 10.000 adetlik üre-
time ulaştık. Yeni eklenen ürünler de, değişen 
ürünler de oldu. 2005 yılında faaliyete geçen 
12.500 m2’lik Eskişehir 1. üretim tesisimizle 
üretim kapasitemizi ve lojistik ağımızı 4 kat 
artırdık. 2005-2010 yılları arasında eş zamanlı 
olarak İstanbul ve Eskişehir 2. Etap Üretim 
Tesisi yatırımlarımıza devam ettik. 2009 yılı 
başında İstanbul’daki 9.000 m2’lik yeni üretim 
tesisimize taşındık ve üretim kapasitemizde 
% 20’lik bir artış sağladık. 2010 yılı itibarıyla 
Eskişehir 2. Etap üretim tesisimiz faaliyete 

geçti. Yeni ürün üretim bantları ve test oda-
larından oluşan 4.500 m2’lik tesisle beraber 
üretim alanımızı ciddi oranda artırdık. 8.600 
m2lik Eskişehir 3. Etap Ar-ge ve Üretim Tesi-
sinin 2011 yılında devreye alınması ile bera-
ber dünya pazarına liderlik edecek bölgesel 
bir marka olduk. 2004’ten önce 4.000 m2’lik 
alanda üretim yapıyorduk, şimdi ise Eskişe-
hir’deki 4. etabı bitirdiğimizde toplam kapalı 
üretim alanımız 40.000 m2’ye ulaşacak. Hal 
böyle olunca istihdam kapasitemiz de artış 
gösterdi. 2004’ten önce yaklaşık 100 kişilik 
bir kapasitemiz varken, şu an 45’i beyaz yakalı 
olmak üzere 300 kişilik kadromuz var. Ayrıca 
geçen sene, bağlı olduğumuz vergi dairesi-
nin sıralamalarında 22. sırada yer alıp, takdir 
belgesi almaya hak kazanmıştık. Bu sene de 
istikrarlı yükselişimizi devam ettirip, bir sıra 
daha yukarı çıkarak 21. sırada yer aldık. 

Elimizdeki sertifikalarla İngiltere’ye 
yangın damperi ihraç eder pozisyona 
geldik

Sertifikalara yönelik yatırım çalışmalarımız 
hızla devam ediyor. Dünyada kabul görmüş 
üç farklı standart var ve Türkiye üçünü de kul-
lanıyor. Her projede farklı standartlara atıfta 
bulunuluyor. TSE’nin de kabul ettiği stan-
dart Avrupa standartları ama gerek denetim 
kurumları gerek danışmanlık kurumları, bu üç 
standardın arasından seçip kullanabiliyorlar. 
O anlamda bir istikrar yok diyebiliriz. Bu 
durum da, firmaları farklı alanlarda gereksiz 
yatırımlara yönlendiriyor. Örneğin; yaptı-
ğımız 200.000 Euro’luk sertifika yatırımını 
EN sertifikası alabilmek için bir başka ürünü 
geliştirmek için kullanıyoruz. Daha sonra 
BS sertifikası alabilmek için bir başka ürün 
geliştiriyoruz, onun testlerini ve belgelendi-
rilmesini yapıyoruz. Şu an ise UL alabilmek 
için yeni bir ürün tasarlıyoruz. Amerikan stan-
dartları Ortadoğu ülkelerine de ihracatımızı 
artıracaktır çünkü Ortadoğu’da Amerikan 
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standardı kullanılıyor.
Şu son dönemde yangına ve yangın ekipman-
larına konsantre olduk. Yangının çok önemli 
bir konu olduğu bilinci sektöre geç girdi ama 
hızlı benimsendi. Bu alanda yatırımlarımıza 
hız verdik ve sektörün öncü firmaları arasında 
yer aldık. 
Yangın damperlerinde gelinebilecek en son 
noktaya geldik. Avrupa ve İngiliz standartları 
üzerine ayrıca Amerikan standartlarında da 
çalışmalar için başvurduk. Yangın damperleri-
miz için UL sertifikası da alacağız; UL sertifi-
kalı yangın damperlerimizin, önümüzdeki 6 ay 
içinde piyasada olmasını hedefliyoruz. Onun 
dışında teknik olarak hava dağıtım ekipman-
larında sürekli güncellenen ürünler var. Stan-
dartlar değişip güncellenince, ürünlerimiz de 
güncelleniyor. Yeni nesil YD 300, ona biz YD 
300-EU kodunu koyduk, konstrüksiyon ola-
rak farklı. İki ürün de pazarda mevcut çünkü 
iki ürünün de kullanılabileceği alanlar farklı, 
maliyetleri de farklı. YD 300-EU serisi şu an 
EN 1366-2’ye göre test ediliyor, EN 13501’e 
göre klasifikasyonu yapılıyor. Bu klasta da en 
üst sınıfa, EI 120 S sınıfına sahip, yangın, ısı 
ve duman sızdırmazlık konusunda 120 dakika 
pozisyonunu ve konumunu koruyabiliyor. 
Bunun üzerine Avrupa, yeni CE standardı, 
CE sertifikasyon zorunluluğu ve periyodik 
olarak fabrika ziyaret ve kontrollerini getirdi. 
Önceden böyle bir zorunluluk yoktu. Şimdi 
ise periyodik olarak sertifikayı düzenleyen 
kurum, fabrikalara gidip üretim hattında kul-
lanılan vidalara kadar kontrol ediyorlar. Bu 
ürün grubu için ayrı bir hat oluşturduk. Bu 
süreci geçtik ve ürünümüz CE olarak 
etiketlendi. Aynı zamanda son kulla-
nıcı ürünün üzerinde yazan sertifika 
numarasıyla test yapan kuruma veya 
sertifika veren kuruma ürünü istediği 
zaman gönderip test yaptırabiliyor. Her 
ürün üretim kodlu çıkıyor zaten. Üretim 
hatası neredeyse sıfır. Tüm bu gelişmeler 
neticesinde bugün, İngiltere’ye yangın 
damperi ihraç eder pozisyona geldik. 
Elektroteknik olarak sektörün ihtiyaç 
duyduğu katma değeri yüksek ürünlere 
odaklandık. Hava dağıtım ekipmanla-
rında liderliğimizi korumakla beraber, 
yurtiçi ve yurtdışı pazarda yer konvek-
törleri, yangın damperleriyle de ismimiz 
biliniyor. Yeni ürünler ekliyoruz, ekle-
meye devam edeceğiz ama kısa vadede 
fiziksel büyüme sağlayacak bir yatı-

rım düşünmüyoruz. 
Sadece bölgesel üre-
tim amaçlı Manisa-
İzmir bölgesinde bir 
yatırım düşüncemiz 
var. Belki bu bölgeyi 
yeni ürün gruplarını 
üretmek için kulla-
nabiliriz. Daha önce 
Eskişehir’de fan test 
ünitemiz vardı, şimdi 
ise yeni yangın test 
fırını için teşvik bel-
gelerimiz çıktı. Onla-
rın teklifleri geldi, 
önümüzdeki aylarda 
o fırını devreye ala-
cağız ki o da 400.000 
Euro’luk bir yatırım. 
Bu yangın test fırını 
sayesinde öncelikle 
kendi ürettiğimiz 
yangın damperlerini test edeceğiz. Ayrıca 
her türlü inşai ürünü; duvar, yangın kapısı, 
paneller gibi ekipmanları da uluslararası 
Avrupa standartlarında test edebilir pozis-
yonda, akredite kurumlar tarafından kuru-
lan bir fırın olacak. Bu sadece bizim için 
değil, sektöre de katkı sağlayacak bir yatırım. 
Çünkü diğer üreticiler de gelip ürünlerini 
test edebilecekler veya yatırım firmaları, 
aldıkları bir ürünün dayanıklı olup olmadı-
ğını görebilecekler. 

Yangın değil, duman öldürür

Duman en çok mahal geçişleri, kapı üzerleri 
veya havalandırma sistemlerinden yayılır. Yan-
gın ve duman mahalden mahale sıçrayabilir. 
Yangını bir bütünlük içinde tutmak gerekir. 
Yangın iletimi kolay önlenebiliyor veya su 
ile söndürülebiliyor. Ama söndürürken bir 
yandan duman oluşuyor, bunu engellemek 
zor. O yüzden kapıları, havalandırma sis-
temini ona göre tasarlamak gerekiyor. Biz 
dumanı önlemek için özel YD 300-EU serisi 

yangın-duman damperleri kullanı-
yoruz. Ürün üzerinde özel bir con-
talama sistemi bulunuyor ve yangın 
süresi boyunca dumanın ilerlemesini 
engelliyor. Bilindiği gibi en çok ölüm 
vakası duman sebebiyle gerçekleşir. 
Bu yüzden, dumanın tahliyesi için, 
sistemin en doğru şekliyle kurulması 
şarttır. Yeni yönetmelikte buna çok 
önem veriyorlar. 

Yer aldığımız projeler, 
ürünlerimizin kalitesini 
gösteriyor

Elektroteknik olarak hava dağıtım 
ekipmanları konusunda binlerce refe-
rans projemiz var. Yangın konusunda 
yer aldığımız çok önemli projeler var. 
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söyleşi

yangın ekipmanları 
tarafımızdan verildi. Bu 
önemli projede yakla-
şık 500 adet özel yer 
konvektörü kullandık. 
Zorlu Center’ın yer 
konvektörü sevkıyatı-
nın % 90’ını biz temin 
ettik. Orada 12.000 
metre yer konvektörü-
müz var. Maslak’ta yeni 
Spine Tower’da yaklaşık 
4000 adet yer konvektö-
rümüz devreye alınıyor. 
Varyap Meridian’ı yeni 
bitirdik, orada da yaklaşık 4000 adet yer kon-
vektörümüz var, devreye alındılar ve sorun-
suz çalışıyorlar. Hava dağıtım ekipmanları 
konusunda zaten sürekli işler oluyor. Metro 
çalışmalarına tekrar başladık, yeni güzergâh 
yatırımları ortaya çıktı. O yüzden metro 
ekipmanları tekrar gündeme geldi. Burada 
da bir İspanyol firma ile partnerlik yapıyoruz. 
Onların ürünlerini burada üretiyoruz, onlar 
bizim için özel, katma değeri yüksek ürünler. 
Endüstriyel ürünler bizim için özel ürün grup-
ları arasında. Bunun dışında özel mimari ürün 
grupları da geliştirdik. Bu ürün gruplarının ilk 
uygulamaları da yine Zorlu Center’da yapıldı. 
Demirören Alışveriş Merkezi, Akbatı Alışve-
riş Merkezi, Ankara Marriott Otel ve Bodrum 
Mandarin Otel de bu ürünlerin kullanıldığı 
diğer projeler. 

Yurtdışında ilgiyle takip ediliyoruz

2013 bizim için hızlı geçti. 2013’ün ilk altı 
ayında, satın alma ve satış anlamında 2012’nin 
rakamlarına ulaştık. Hatta çoğu ürün gru-
bunda geçen senenin rakamlarını geçtiğimiz 
de oldu. Durum böyle olunca, yurtdışından 
teklifler gelmeye başladı. Tekliflere elbette 
açığız ama büyük yatırımlar yapmış, arsa bedel 
ve inşa bedellerinin toplamı 25-30 milyonları 
bulmuş, üstelik de borçsuz bir firma olarak 
Elektroteknik, pahalı bir şirket. Avrupa’da 
bilinen ve Avrupalı firmalar arasında tedir-
ginlik hissettiren bir firmayız. Çünkü onların 
pazarlarına hitap ediyoruz. Avrupa fuarlarına 
katılış amacımız, Ortadoğu, Rusya, Balkan 
pazarlarına ulaşabilmek. Şu an güncellenen 
yangın damperi sertifikasıyla Avrupa pazarına 
giriş yapmaya hazırlanıyoruz. Bunun da baş-
langıcı Inter Clima olacak. O zaman Avrupa 

firmalarının pazarlarından da pay almış olaca-
ğız. Şu an İngiltere pazarında etkin bir firma 
haline geldik. BS standartlarını kabul edip, 
yürürlükte kullanan tek ülke İngiltere ve bu 
standardı kullanan sınırlı sayıda üretici var. 
Biz de bu üreticilerden biriyiz. 49 farklı ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Bu 49 ülkenin % 50’si proje 
bazlı satışlar. Türk müteahhitler nereye giderse 
biz oraya gidiyoruz. Finlandiya’dan Vietnam’a 
kadar ihracatımız var. Romanya’da kendi ofisi-
miz var. Oraya zaten sürekli ihracatımız olu-
yor. Fas, Tunus, Cezayir bizim için iyi birer 
pazar. Irak çok büyük bir pazar. Kaldı ki Türki 
Cumhuriyetler pazarını zaten benimsedik. 
Azerbaycan’da ise bayilik var.

Sektörümüzün desteğe ihtiyacı 
olduğu unutulmamalı

Rakip üreticilere baktığımızda onlar da 
yatırımlarını genişletiyorlar, büyütüyorlar. 
Ama yabancı yatırımcı da artık Türkiye’ye 
koşa koşa geliyor. Sektör iyiye gidiyor, bence 
büyüyor. Sonuçta hizmet verdiğimiz inşaat 
sektörü büyüdükçe, üreticiler olarak bizler de 
büyüyoruz. Sektöre destek verilmesi lazım ki 
bu büyüme sağlıklı olsun. Yerli üreticiye her 
zaman öncelik verilmesi lazım diye düşünüyo-
rum. ‘İthal iyidir’ mantığının silinmesi gereki-
yor. Sektörümüzün projecilerin desteğine ihti-
yacı var. Yerli malzemenin kaliteli olduğuna 
inanmaları gerekiyor. Bizimle rekabet etmeye 
çalışan çoğu ithal firma burada fason üretime 
başladı. Çok kötü şartlar altında, ürünler test 
edilmeden üretim yapılıyor. Ama üzerinde 
bir Alman markasıyla rahatlıkla satılabiliyor. 
Biraz kendimize güvenmemiz gerekiyor. Ken-
dimize güvenirsek işte o zaman sektör çok 
hızlı büyür; çünkü pazarımız çok büyük. TM

Şu an Adnan Menderes Havalimanı’nın yeni 
ilave terminalinin anlaşmasını imzaladık 
ve malzemelerini sevk ettik. Bu bizim için 
önemli bir proje çünkü çok büyük bir yatı-
rım ve bu da diğer havalimanları için de bir 
referans niteliğinde. Onun dışında Türkiye’de 
yapılan Hilton otellerinin % 90’ında Elekt-
roteknik yangın damperleri kullanılıyor. 
Bomonti Hilton, Malatya Hilton, Kozyatağı 
Hilton bunların hepsi önemli ve Elektrotek-
nik yangın damperlerinin kalitesini onaylayan 
projeler. Yurtdışında güncel olarak Azerbay-
can Havalimanı’nın terminal binasının bütün 
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Yazan: Cem Eğrikavuk, Ontrol Şirket Yöneticisi

Yangın-Duman Damperleri ve 
Duman Kontrol Damperleri, 
İşlevsel Açıdan Bir Karşılaştırma*

Özet

Yangın damperi, duman damperi, kom-
bine yangın-duman damperi, duman 
egzoz damperi, duman kontrol dam-

peri... Bir kısmı aynı ürünü tanımlıyor, bir 
kısmı tam zıt ürünleri. Aynı terim farklı ülke-
lerde farklı özellikler için kullanılabiliyor. 
Farklı üreticiler, benzer ürün için ayrı tanım-
lamalar kullanabiliyor. Ortak dil olmayınca 
da mekanik tesisat tasarımcıları, üreticiler ve 
uygulamacılar arasında yanlış ürün kullanı-

mına kadar varan kopukluklar olabiliyor.
Aynı ürün ailesinde değerlendirilse de Yangın-
Duman Damperleri ile Duman Kontrol Dam-
perleri, hem tasarım hem de işlev açısından 
çok farklı ürünler. Yangın-Duman Damper-
leri, havalandırma kanalları üzerinden sıcaklık 
ve dumanın yayılımını engelleyen cihazlardır. 
Duman Kontrol Damperleri ise, duman tah-
liye sistemlerinde dumanı yönlendirmek için 
kullanılan ürünlerdir. Birincisi sadece normal 
havalandırma tesisatında tedbir amaçlı kulla-
nılırken, ikincisi duman tahliyesi için kurulan 

sistemlerin aktif bir parçasıdır.
Bu derlemede yangın damperi ile duman tah-
liye sistemlerinin temel prensipleri açıklanarak 
farklı uygulamalarda kullanılacak damperlerin 
temel özellikleri incelenecektir. Kaynakça ola-
rak Avrupa’da hazırlanan yeni standartlar kul-
lanılmıştır. Vurgulanması gereken bir nokta, 
bu standartların bir kısmının hâlâ taslak aşa-
masında olduğu, ama yakın zamanda onay-
lanmalarının beklendiğidir. Ayrıca Avrupa 
dışında farklı ülkelerde farklı yaklaşımlar oldu-
ğunu da hatırlatmakta fayda var.
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1. Yangın Damperleri

Yangın damperlerinin işlevsel tanımı basittir: 
Yangın kompartımanlarının bütünlüğünü sağ-
lamak. Bu tanım gereği öncelikle yangın kom-
partımanları ve duvarları konusunu incele-
mekte fayda var.
Yangın kompartımanları pek çok yönetme-
likte can güvenliğiyle ilgili temel zorunlu-
luklardandır. Kompartımanların boyutları ve 
direnç süreleri farklı olsa da temel prensip 
tüm dünyada benzerlik gösterir; bir yangın 
sırasında hem güvenli tahliye, hem de itfa-
iyenin verimli müdahalesi için yangını baş-
ladığı bölümde hapsedecek yapısal tedbirle-
rin alınmasıdır.
Kompartımanlar arası duvarlar yangın sıra-
sında beklenen sıcaklığa dayanacak malze-
meden imal edilir. Kablo, boru gibi tesisat için 
açılan delikler yangına dayanıklı malzemeler 
ile doldurulur. İnsan geçişinin gerektiği nok-
talarda yangın kapıları kullanılır. Normalde 
açık kalması gereken havalandırma kanalla-
rında ise yangın sırasında otomatik kapata-
cak yangın damperleri kullanılır.
Bu ihtiyaçtan yola çıkarak yangın damperleri 
hakkında aşağıdaki genellemeleri yapabiliriz;
- Yangın damperi, duvarın bir parçasıdır. Her 
ne kadar mekanik tesisat paketi içinde temin 
edilse de, yangın damperinin öncelikli göre-
vinin duvarın bütünlüğünü sağlamak olduğu 
unutulmamalıdır. Bu ayrıma dikkat edilmesi 
iki konudaki yanlışları engelleyecektir:
Birincisi damperin montaj konumuyla ilgili. 
Yangın damperleri mutlaka duvarla bütünlüğü 
sağlayacak şekilde monte edilmelidir. Montaj 
kasası duvara denk gelmeyen veya arada boş-
luk kalan uygulamalar Nasrettin Hoca’nın tür-
besine benzetilebilir.
İkincisi de yangın damperine, özellikle 
motorlu olanlara, yüklenebilecek ilave işlev-
lerle ilgili. Bu damperler, normal zamanlarda 
konfora yönelik işlevler için kullanılabilir veya 
binanın diğer bölgelerinde algılanan bir yan-
gın sırasında duman kontrolüne yönelik bazı 
senaryolar üretilebilir. Ancak tüm bu uygula-
malarda, önceliğin yangın damperi işlevinde 
olduğu unutulmamalı ve kanal içindeki (ve 
tercihen dışındaki) sıcaklık belirlenen sıcak-
lığa geldiğinde damperin kapalı konuma gele-
rek yangın duvarının bütünlüğü sağlanma-
lıdır. Mekanik ve elektriksel tüm bağlantı-

lar bu temel ihtiyaca öncelik verecek şekilde 
yapılmalıdır.
- Yangın damperi termik elemanlı olmalıdır. 
Yangın damperi içerisindeki sıcaklık belirli 
bir dereceye, çoğunlukla 72°C, kapanacak 
şekilde tasarlanmalıdır. Özellikle motorlu yan-
gın damperleri daha erken tepki vermek için 
dumana duyarlı yangın algılama sistemlerine 
de bağlanabilir. Ancak bu ilave tedbir, esas 
işlevin yerini almamalı, damperlerin sıcak-
lık artışında kapanmasını sağlayacak termik 
düzenekler mutlaka kullanılmalıdır.
- Yangın damperi, yangın sırasında mut-
laka kapalı duruma gelmelidir. Kanal içeri-
sindeki sıcaklık yükselene kadar damperler 
çeşitli amaçlar için kapalı veya açık duruma 
getirilebilir. Ancak sıcaklığın yükselmesiyle 
birlikte damperler kapalı konumunu alarak 
duvarın bütünlüğünü sağlamalıdır. Enerji 
kesilmesi durumunda da yangın damperleri 
kapalı konuma gelmelidir. Yangın damperi-
nin kapandıktan sonra uzaktan müdahale ile 
açılmasına izin verilmez.
- Yangın damperlerinin düzenli bakımları 
yapılmalıdır. Tüm yangınla mücadele malze-
meleri gibi, yangın damperleri de normalde 
çalışmayan cihazlardır. Oluşabilecek arıza-
lar özellikle testleri yapılmadığı sürece fark 
edilemezler. İhtiyaç olduğunda da tamir fır-
satı kalmamıştır. Bu yüzden bütün yangın 
damperlerinin belirli sürelerde kapatılıp açı-
larak test edilmeleri gerekmektedir. Dampere 
yakın bir noktaya ulaşım kapağı konulması bu 
sebeptendir. Eriyebilen metal bağlantılı yan-
gın damperlerinde işletmeye önemli angarya 
getiren bu iş, motorlu yangın damperlerinde 
otomatik olarak yapılmaktadır. Herhangi bir 
iş yükü getirmediği için kontroller yönetme-
liklerin gerektirdiği azami sürelerden çok daha 
sık tekrarlanabilir.

Yangın damperlerinin kullanımı 
nerelerde zorunludur?

Yangın damperleri, havalandırma kanalları-
nın yangın kompartıman duvarlarını geçtikleri 
noktalarda kullanıldığından, doğrudan yangın 
kompartımanı zorunluluklarıyla bağlantılıdır. 
Binalarda yapılabilecek azami yangın kom-
partımanı boyutları BYKHY’in Ek-4’ünde 
belirtilmiştir. Değerler bina kullanımına göre 
1500’den 8000 metrekareye kadar değişmekte, 

yağmurlama sistemi yapılması durumunda iki 
katına kadar çıkarılabilmektedir.
Aynı yönetmeliğin 24’üncü maddesine göre 
yüksekliği 21.50 metreyi geçen binalarda her 
bir kat yangın kompartımanı olarak düzenlen-
melidir. (Konutlarda 30.50 metre) Bu, bina-
nın toplam metrekaresi, kullanım amacı ve 
yağmurlama olup olmamasından bağımsız 
bir kriterdir ve pratikte 6-7 katın üzerindeki 
tüm binaları kapsamaktadır.

Dikey şaftlar

Yangın damperi ve diğer yangın geciktirici 
dolgu malzemelerinin kullanımıyla ilgili sık 
sorulan bir soru dikey şaftlarla ilgilidir. Her 
katın bir yangın kompartımanı olarak ayrıl-
dığı binalarda şaftların kat geçişleri nasıl 
korunmalıdır? Sorunun cevabı Yönetmeliğin 
25.3’üncü maddesinde verilmiştir. Şaftların 
kendisi birer yangın kompartımanı oluştu-
racak şekilde inşa edilmeli, tesisatların şafta 
giriş noktaları bütünlüğünü koruyacak şekilde 
izole edilmelidir. Doğal olarak hava kanalları-
nın şafta girip çıktığı noktalarda yangın dam-
peri kullanılmalıdır. Her kat geçişinde ayrıca 
bir damper kullanımına gerek yoktur. (Eğer 
havalandırma kanalları yangına dayanıklı bir 
şafttan çıkmıyorsa, her kat geçişinde bir yan-
gın damperi gerekecektir.)
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2. Duman ile Mücadele

Yangın kompartımanları ve duvarlarına veri-
len önem çok geçmişe dayanmasına rağmen, 
yangın sırasında dumanın verdiği zarar nis-
peten son dönemlerde kavranmış ve karşı 
tedbirler alınmaya başlamıştır. Yangının ilk 
aşamalarında daha düşük sıcaklıklarda oluşan 
dumanın havalandırma kanallarından ilerle-
yerek binaların çok farklı bölümlerinde can 
ve mal kaybına neden olduğu pek çok istatis-
tikte görülmüştür. Özellikle kokusuz ama son 
derece zehirli bir gaz olan karbonmonoksit 
yangın mahallinden çok uzakta bulunan kişi-
leri bile etkileyebilmiştir.
Klasik yangın damperlerinin sıcağa duyarlı 
tetikleme mekanizmaları, soğuk duman olarak 
bilinen bu tehlikeye karşı yeterli olmayınca 
duman dedektörlerinden gelecek sinyalle 
kapatılabilen damperler gündeme gelmiştir. 
Bunun için eriyebilen metal bağlantılı meka-
nizmalara ilave olarak elektriksel sinyalle 
kapatabilen selenoidli veya motorlu yangın 
damperleri üretilmiştir. Bu damperler de, 
yangın damperleri gibi yangın kompartıman 
geçişlerinde kullanılır ve duman algılama sis-
teminden gelen sinyalle bir yangın damperine 
göre çok daha erken aşamada yangın kompar-
tımanı tecrit edebilir.
Burada üç noktayı vurgulamak çok önemli;

•	 Birincisi, bu damperlerin bir yangın 
algılama sisteminden komut alacak 
olması, üzerlerindeki termik elemanlardan 
vazgeçilebileceği anlamına gelmiyor. 
Yangın kompartımanları, duvarları ve 
damperleri bütün yönetmeliklerde en 
temel zorunluluklardan biri olarak geçiyor 
ve pek çok standart yangın damperini 
termik elemanıyla birlikte tanımlıyor. 
Yangın damperi işlevi için harici 

elektronik bir sisteme güvenilmesi güncel 
mevzuatlara uygun değil.

•	 İkinci konu, yangın damperlerinde de 
vurgulandığı gibi sıcaklık arttığında 
bu damperlerin kapalı konuma gelerek 
kendilerini kilitlemeleri. Tetikleme 
sıcaklığına erişene kadar bu damperler 
duman tahliyesi, basınçlandırma gibi 
senaryolar için açıp kapatılabilir. Ancak 
sıcaklığın artmasıyla yangın kompartımanı 
gereksinimleri öncelik kazanır ve kapalı 
duruma gelirler.

•	 Üçüncü konu, yangın damperi 
motorları ile ilgili oluşmuş yanlış bir 
varsayımla ilgili. Bu motorların yüksek 
sıcaklıklarda çalışabileceği varsayılmakta. 
Oysa bir yangın damperi 72 dereceye 
ulaştığında bir daha açılmamak üzere 
kapanacaktır ve elektrik motorunun 
tekrar çalışması beklenmemektedir. Bu 
yüzden motor kasası içinde bulunan 
yay ve kilitleme mekanizmaları yüksek 
sıcaklıklara dayanıklıdır, standartların 
gerektirdiği sürelerde damperi kapalı 
tutabilmektedirler. Ama elektrik 
motorunun özel bir koruması yoktur 
(ABD’de farklı uygulamalar görebiliyoruz, 
ancak AB Standartları bu uygulamalara 
izin vermiyor).

Bu üç nokta da, herhangi bir yangın koru-
ması olmayan hava kanallarının yangın duvarı 
geçişlerinde kullanılan yangın damperleri ile 
ilgilidir. Korumalı duman tahliye sistemle-
rinde kullanılacak damperler bir sonraki 
bölümde incelenecektir.
Senaryoların içeriği kadar, bu senaryoların 
hangi sistem tarafından kontrol edileceği de 
dikkatli değerlendirilmelidir. Prensip olarak 
yangınla mücadele sistemlerindeki tüm par-
çalar ilgili onaylara sahip olmalıdır. Bu yüzden 
yangın-duman damperlerinin öncelikli kont-
rolünün yangın algılama sistemleri tarafından 
yapılması tercih edilmelidir. Esnek program-
lama yeteneğine sahip bir yangın algılama 
sistemi kullanılabileceği gibi, klasik yangın 
algılama sistemleri ile entegre çalışan bu işe 
özel onaylı kontrol sistemleri de kullanılabilir. 
Normal bir bina otomasyon sistemi ise yangın 
senaryolarını gerçekleştirmek için kullanılma-
malı, ihtiyaç olması durumunda durum izleme 
ve test/kontrol işlevleri için ikinci öncelikli 
olarak bağlanmalıdır.

3. Duman Kontrol Damperleri

Bu derlemede şu ana kadar normal havalan-
dırma kanalları üzerinden sıcaklık ve dumanın 
yayılmasının engellenmesine ve bu tesisatın 
‘güçlerinin yettiği kadar’ duman tahliyesine 
yardımcı olması anlatılmıştır.
Bu bölümde duman tahliyesine yönelik sis-
temlerde kullanılacak damperlerden bah-
sedilecek. Yukarıdakilerden farklı olarak, 
bu sistemlerin daha yüksek sıcaklıklarda da 
çalışması beklenmektedir. Bina içinde farklı 
kompartımanlardan geçmesi gereken kanal 
ve şaftların da yangına dayanıklı olarak imal 
edilmesi beklenmektedir (Konfora yönelik 
havalandırma sistemlerinin de ilave tedbir-
lerle duman tahliye sistemi olarak kullanılması 
mümkündür).
Yangın zonundan doğrudan dışarıya açılabi-
len tahliye sistemlerindeki uygulama nispeten 
basittir. Fanlı veya doğal çekişli bu uygulama-
larda kullanılacak damperler yangın sırasında 
açılacak şekilde tasarlanırlar. Bunların varsa 
yay geri dönüş mekanizmaları damperi açacak 
şekilde bağlanmalıdır. Tek mahale hitap edi-
yor olsa da, diğer yangın kompartımanların-
dan geçmesi gereken duman tahliye kanalları-
nın izole edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Birden çok katın ortak bir fan ile tahliye 
edildiği uygulamalarda ise, çoğunlukla sadece 
yangın çıkan mahalden emiş yapılması, diğer 
katların damperlerinin kapalı tutulması kur-
gulanır. Bundaki sebepler:

•	 Fanın tüm gücünün yangın mahaline 
adanması, bu sayede daha etkili bir tahliye 
yapılması

•	 Diğer mahallerde eksi basınç 
yaratılmayarak duman sızma riskinin 
azaltılması

•	 Fanın veya elektrik kaynağının 
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ile ilgilidir. Korumalı duman tahliye sistemlerinde kullanılacak 
damperler bir sonraki bölümde incelenecektir.

Yangın ve duman kompartmanlarının 
denk kabul edildiği uygulamalar 
dışında binanın daha küçük duman 
kompatmanlarına ayrılması istenecek 
durumlar için “Duman Damperleri” 
üretilmiştir. Soğuk duman evresinde 
çalışması beklenen bu damperlerden 
çok yüksek sıcak dayanımı 
beklenmez. 

Daha küçük duman kompartmanları 
yaratarak tahliye güvenliğini arttırmayı 
hedefleyen bu ürün yönetmeliklerde, 
dolayısıyla da uygulama ve piyasada 
beklenen ilgiyi görmemiştir. Yeni AB 
standartlarında da kendine yer bulamamış, pek çok üreticinin 
kataloglarında alt sıralara kaymıştır.

Havalandırma sistemleri üzerinden duman yayılımını engellemek 
için kullanılan ürünler kadar uygulanacak senaryolar da çok 
önemlidir. İstatistikler kaş yaparken göz çıkartılan vakalarla 
dolu. Ve bu konuda üzerinde anlaşmaya varılmış doğru tek bir 
yöntem yok. Her binanın ve havalandırma sisteminin durumu ayrı 
değerlendirilmeli. Özellikle merdiven basınçlandırma ve varsa 
duman tahliye sistemleri ile olacak çakışmalar çok iyi gözden 
geçirilmelidir. Burada çok temel birkaç prensipten bahsedilecektir.

Öncelikle, en basit ve her uygulama için geçerli kural: 
Karışım hücreli klima santrallerinde karışım damperi kapatılmalı. 
Bu damper duman sızdırmaz özelliklerde olmalı ve yay geri 
dönüşlü motoru yangın algılama sistemi tarafından herhangi 
bir alarm durumunda doğrudan kapatılmalıdır. (Santral içindeki 
filtrelerin duman partiküllerini tutması, ama karbon monoksiti 
engelleyememesi, havalandırma üzerinden gelen zehirin tehlikesini 
daha da arttırıyor!)

Tartışmalı bir konu, yangın durumunda klima santrali fanlarının 
çalışmasıyla ilgili.

Pek çok ülkede motorlu yangın-duman damperi kullanılan binalarda, 
yangın çıkan kattaki damperlerin kapatılarak santralin çalışmaya 

devam ettirilmesi kabul görmüş bir uygulama. Diğer katlara taze 
hava vererek buradaki kişilerin güvenli tahliyesi amaçlanmaktadır. 
(Bazı yönetmelikler ise bunu kesin bir şekilde yasaklıyor.)

Nispeten basit olan bu uygulamaya ilave olarak, daha kapasiteli 
yangın algılama sistemleri ile birlikte, yanan bölgeye komşu 
kompartmanların hava dönüş kanalları kapatılarak elde edilecek 
artı basınçla bir duman ‘sandviç’i oluşturulabiliyor.

Bazı senaryolar bunu bir adım daha ileri taşıyor, yangın bölgesindeki 
dönüş damperini açık bırakarak sandviçi güçlendiriyor. (Ayrı bir 
duman tahliye sistemi olan binalarda bu uygulanmamalıdır. Ayrıca, 
fanın durumu izlenerek durması durumunda bu damperin de 
kapatması mutlaka sağlanmalıdır.)

Yangın bölgesindeki damperlerin kapatması koşuluyla klima 
santrali fanlarının arıza, aşırı sıcak veya elektrik kesilmesi 
yüzünden çalışmaması çok büyük bir risk arz etmez.

Ancak sadece sıcaklığa duyarlı yangın damperlerinin kullanıldığı 
uygulamalarda iki senaryoda da risk vardır;
Fanların kapatılması soğuk duman evresinde yangın zonları 
arasında açıklık anlamına gelir. Yangının yarattığı doğal basınç 
farkıyla duman rahatlıkla katlar arasında hareket edebilir.
Fanların çalışmaya devam ettiği durumda da, dönüş damperi 
besleme kanalındaki dampere göre daha erken tepki verecektir. Bu 
durumda yangın bölgesi artı basınç altında kalacak, ve dumanın 
komşu mahallere sızma ihtimali artacaktır.

Burada normal havalandırma sistemlerinin soğuk duman 
tahliyesindeki kullanımına yönelik temel örnekler incelenmiştir. En 
basit halinde bile çok dikkatli planlama gerektiren bu konu, merdiven 
basınçlandırması, duman tahliye sistemleri gibi ilave uygulamalarla 
daha da karmaşık olabilmektedir. Ancak, özellikle ayrı bir duman 
tahliye sisteminin bulunmadığı binalarda getirdiği düşük ilave 
maliyeti kat kat karşılayan güvenlik artışları sağlamaktadır.

Senaryoların içeriği kadar, bu senaryoların hangi sistem tarafından 
kontrol edileceği de dikkatli değerlendirilmelidir. Prensip olarak 
yangınla mücadele sistemlerindeki tüm parçalar ilgili onaylara sahip 
olmalıdır. Bu yüzden duman damperlerinin öncelikli kontrolünün 
yangın algılama sistemleri tarafından yapılması tercih edilmelidir. 
Esnek programlama yeteneğine sahip bir yangın algılama sistemi 
kullanılabileceği gibi, klasik yangın algılama sistemleri ile entegre 
çalışan bu işe özel onaylı kontrol sistemleri de kullanılabilir. Normal 
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ile ilgilidir. Korumalı duman tahliye sistemlerinde kullanılacak 
damperler bir sonraki bölümde incelenecektir.

Yangın ve duman kompartmanlarının 
denk kabul edildiği uygulamalar 
dışında binanın daha küçük duman 
kompatmanlarına ayrılması istenecek 
durumlar için “Duman Damperleri” 
üretilmiştir. Soğuk duman evresinde 
çalışması beklenen bu damperlerden 
çok yüksek sıcak dayanımı 
beklenmez. 

Daha küçük duman kompartmanları 
yaratarak tahliye güvenliğini arttırmayı 
hedefleyen bu ürün yönetmeliklerde, 
dolayısıyla da uygulama ve piyasada 
beklenen ilgiyi görmemiştir. Yeni AB 
standartlarında da kendine yer bulamamış, pek çok üreticinin 
kataloglarında alt sıralara kaymıştır.

Havalandırma sistemleri üzerinden duman yayılımını engellemek 
için kullanılan ürünler kadar uygulanacak senaryolar da çok 
önemlidir. İstatistikler kaş yaparken göz çıkartılan vakalarla 
dolu. Ve bu konuda üzerinde anlaşmaya varılmış doğru tek bir 
yöntem yok. Her binanın ve havalandırma sisteminin durumu ayrı 
değerlendirilmeli. Özellikle merdiven basınçlandırma ve varsa 
duman tahliye sistemleri ile olacak çakışmalar çok iyi gözden 
geçirilmelidir. Burada çok temel birkaç prensipten bahsedilecektir.

Öncelikle, en basit ve her uygulama için geçerli kural: 
Karışım hücreli klima santrallerinde karışım damperi kapatılmalı. 
Bu damper duman sızdırmaz özelliklerde olmalı ve yay geri 
dönüşlü motoru yangın algılama sistemi tarafından herhangi 
bir alarm durumunda doğrudan kapatılmalıdır. (Santral içindeki 
filtrelerin duman partiküllerini tutması, ama karbon monoksiti 
engelleyememesi, havalandırma üzerinden gelen zehirin tehlikesini 
daha da arttırıyor!)

Tartışmalı bir konu, yangın durumunda klima santrali fanlarının 
çalışmasıyla ilgili.

Pek çok ülkede motorlu yangın-duman damperi kullanılan binalarda, 
yangın çıkan kattaki damperlerin kapatılarak santralin çalışmaya 

devam ettirilmesi kabul görmüş bir uygulama. Diğer katlara taze 
hava vererek buradaki kişilerin güvenli tahliyesi amaçlanmaktadır. 
(Bazı yönetmelikler ise bunu kesin bir şekilde yasaklıyor.)

Nispeten basit olan bu uygulamaya ilave olarak, daha kapasiteli 
yangın algılama sistemleri ile birlikte, yanan bölgeye komşu 
kompartmanların hava dönüş kanalları kapatılarak elde edilecek 
artı basınçla bir duman ‘sandviç’i oluşturulabiliyor.

Bazı senaryolar bunu bir adım daha ileri taşıyor, yangın bölgesindeki 
dönüş damperini açık bırakarak sandviçi güçlendiriyor. (Ayrı bir 
duman tahliye sistemi olan binalarda bu uygulanmamalıdır. Ayrıca, 
fanın durumu izlenerek durması durumunda bu damperin de 
kapatması mutlaka sağlanmalıdır.)

Yangın bölgesindeki damperlerin kapatması koşuluyla klima 
santrali fanlarının arıza, aşırı sıcak veya elektrik kesilmesi 
yüzünden çalışmaması çok büyük bir risk arz etmez.

Ancak sadece sıcaklığa duyarlı yangın damperlerinin kullanıldığı 
uygulamalarda iki senaryoda da risk vardır;
Fanların kapatılması soğuk duman evresinde yangın zonları 
arasında açıklık anlamına gelir. Yangının yarattığı doğal basınç 
farkıyla duman rahatlıkla katlar arasında hareket edebilir.
Fanların çalışmaya devam ettiği durumda da, dönüş damperi 
besleme kanalındaki dampere göre daha erken tepki verecektir. Bu 
durumda yangın bölgesi artı basınç altında kalacak, ve dumanın 
komşu mahallere sızma ihtimali artacaktır.

Burada normal havalandırma sistemlerinin soğuk duman 
tahliyesindeki kullanımına yönelik temel örnekler incelenmiştir. En 
basit halinde bile çok dikkatli planlama gerektiren bu konu, merdiven 
basınçlandırması, duman tahliye sistemleri gibi ilave uygulamalarla 
daha da karmaşık olabilmektedir. Ancak, özellikle ayrı bir duman 
tahliye sisteminin bulunmadığı binalarda getirdiği düşük ilave 
maliyeti kat kat karşılayan güvenlik artışları sağlamaktadır.

Senaryoların içeriği kadar, bu senaryoların hangi sistem tarafından 
kontrol edileceği de dikkatli değerlendirilmelidir. Prensip olarak 
yangınla mücadele sistemlerindeki tüm parçalar ilgili onaylara sahip 
olmalıdır. Bu yüzden duman damperlerinin öncelikli kontrolünün 
yangın algılama sistemleri tarafından yapılması tercih edilmelidir. 
Esnek programlama yeteneğine sahip bir yangın algılama sistemi 
kullanılabileceği gibi, klasik yangın algılama sistemleri ile entegre 
çalışan bu işe özel onaylı kontrol sistemleri de kullanılabilir. Normal 

54 . tesisat market 08 /2013





teknik

arızalanması durumunda bina içinde 
duman hareketine engel olunması

Bu gereksinimleri karşılayacak “Duman Kont-
rol Damperleri” ilk bölümde bahsedilen “Yan-
gın Damperleri”nden oldukça farklı özellik-
lere sahip olmalıdır. En belirgin fark, duman 
kontrol damperlerinin belirli bir güvenlik 
konumunun olmamasıdır. Yangının çıktığı 
noktaya göre açık veya kapalı duruma gel-
meleri istenebilir. Bu bakımdan genelde aynı 
ürün ailesi içinde değerlendirilse de, yangın 
ve duman damperlerinden önemli farklılıklar 
içermektedir:

•	 Duman kontrol damperleri, sistemin 
gerektirdiği açık ve ya kapalı konuma 
gelerek o konumu korumalıdır.

•	 Duman kontrol damperleri sıcağa duyarlı 
tetikleme elemanı barındırmamalıdır.

•	 Duman kontrol damperleri elektrik 
kesintisinde konum değiştirmeyecek, yani 
yay geri dönüşlü olmayacaktır.

•	 Duman kontrol damperleri bir konumdan 
diğerine 60 saniye içinde geçebilecektir 
(Bu tanımlar EN12101-8’den alınmıştır).

•	
Bunlar arasında en çok tartışmaya yol açan 
konu, motorların yay geri dönüşsüz olması. 
Yangınla mücadele cihazlarının çoğu için bir 
emniyet konumu tanımlanabilir. Yani elekt-
rik kesintisi durumunda yangınla müca-
dele için almaları gereken konum bellidir ve 
depoladıkları enerji ile otomatik olarak bu 
konuma geçerler. Örneğin, yangın damper-
lerinin kapalı duruma geçmeleri, başlamış 
veya başlayabilecek bir yangınla mücadelede 
görevlerini yerine getirmeleri için yeterlidir. 
Oysa, duman tahliye sistemlerinde yangının 
çıkış noktasına göre damperlerin bir kıs-
mının açılması, bir kısmının ise kapanması 
beklenmektedir. Yay geri dönüşleri açılacak 
şekilde bağlanan motorlar, olası bir enerji 
kaybı durumunda tüm damperlerin açıl-
masına ve tahliye sisteminin bütün kom-
partımanları birbirine bağlayan bir bacaya 
dönüşmesine neden olur. Yayların kapana-
cak şekilde bağlanması ise, yangın çıkan 
katta bir enerji sorunu durumunda duman 
tahliyesinin kesilmesine neden olur.
Bu yüzden EN12101’deki yönlendirme, 
duman kontrol damperlerinin enerji kaybı 
durumunda aldıkları en son konumda kal-

malarıdır. Burada güncel algılama sistemle-
rinin dumanı erken bir aşamada algılayarak 
damperleri sıcaklık yükselmeden istenen 
konuma getireceği varsayılmaktadır. Yan-
gın çıkan kattaki damper açılacak, diğerleri 
kapanacaktır. Enerji kesilmesi durumunda 
bu konumun korunması öngörülmüştür.
Duman kontrol damperleri sıcaklık daya-
nımı açısından kullanılacakları sisteme göre 
üç gruba ayrılıyor:
•	 Otomatik tetiklemeli duman kontrol 

sistemlerinde kullanılan damperlerden 
sadece ilk sinyal ile senaryonun 
gerektirdiği pozisyona gelmeleri ve bu 
konumu korumaları bekleniyor.

•	 Elle müdahale imkânı bulunan 
otomatik duman kontrol sistemlerinde 
ise ilk tetiklemeden sonra itfaiye 
ve diğer yetkililerin komutuyla 
damperlerin konumu değiştirilebiliyor.

•	 Manuel duman kontrol sistemleri 
ise sadece yetkili kişiler tarafından 
devreye sokulabiliyor ve gerektiğinde 
damperlerin konumu değiştirilebiliyor.

Sadece otomatik tetiklenebilen sistemle-
rin yangının erken bir aşamasında istenen 
konuma gelecekleri varsayıldığı için elektrik 
motorunun yüksek sıcaklıklarda işlev gös-
termesi beklenmiyor (Tabii aldığı komutla 
geldiği pozisyonu belirlenen süre ve sıcak-
lıkta koruyacak kilitleme mekanizmasına 
sahip olması gerekiyor).
İlk tetiklemeden sonra uzaktan komutla açı-
lıp kapatılabilmesi gereken duman kontrol 
damperleri ise yangın sırasında 30 dakika 
boyunca işlevini yerine getirecek yapıda 
olmalıdır. Basit gibi gözükse de bu son kri-
ter, duman kontrol damperleri üzerindeki 
yükü ciddi şekilde artırmaktadır. Sıcaklığa 
dayanımın bir kısmı motor imalatçıları 
tarafından sağlanmakta, ama önemli kısmı 
damper imalatçısı tarafından motoru iyi bir 
izolasyon içine alarak temin edilmektedir. 
Yangın damperlerinde elektronik parçaların 
yangın sırasında çalışması beklenmediği için 
motorlar özel bir korumaya alınmazlar. Oysa 
duman kontrol damperleri en az 30 dakika 
aç/kapa yapabilmelidir. Bu yüzden motorlar 
korumaya alınmalıdır. Yangın sırasında bu 
ihtiyacı karşılamak hiç de kolay değildir ve 
imalatçıların bu ürünlerde oldukça kalın 
izolasyon malzemeleri kullandığını görüyo-

ruz (Tabii motorla birlikte tüm elektrik ve 
kontrol tesisatı da yangına dayanıklı şekilde 
yapılarak jeneratörden beslenmelidir).

Sonuç

“Duman Damperleri” mekanik sektörde en 
fazla karışıklığa neden olan terim olabilir. 
Tarif edilmeye çalışılan ürünler de tam zıt 
işlevlere sahip olduğu için uygulama sıra-
sında oldukça sıkıntılı durumlara yol aça-
biliyor. Sürekli karıştırılan iki uygulama, 
konfora yönelik havalandırma kanalların-
dan yangın sırasında dumanın yayılımını 
engellemek için kullanılan “Yangın-Duman 
Damperleri” ile duman tahliyesine yöne-
lik sistemlerde kullanılan “Duman Kontrol 
Damperleri”dir. Dumanla mücadele konusu 
ön plana çıktıkça, yangın damperi işlev-
lerinin gözardı edilmemesi, hatta pek çok 
uygulamada öncelik gerektirdiği unutul-
mamalıdır.
Bu terminoloji kargaşası tasarımcı, uygula-
macı ve malzeme imalatçısı arasında vahim 
iletişim hatalarına neden olabilmektedir. 
Doğru ürün temini için projecinin ürettiği 
detaylı şartname, mutlaka malzemeyi temin 
edecek firmalara eksiksiz iletilmelidir. Bu 
şartnamelerde ürünlerin işlevsel tanımları 
ve karşılanması gereken standartlar mut-
laka belirtilmelidir. Ayrıca tüm damperle-
rin ve fanların yangın sırasında geçecekleri 
konumlar senaryolarda detaylı bir şekilde 
anlatılmalı, bu işlevlerin hangi sistemin 
kontrolünde olacağı da tanımlanmalıdır.

Kaynaklar

•	 Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik

•	 EN12101 - Duman ve Isı Kontrol 
Sistemleri (10 alt standarttan oluşur.)

•	 EN1366 - Yangına Dayanıklılık Testleri 
(11 alt standarttan oluşur.)

•	 EN15423 - Binalardaki hava dağıtım 
sistemleri içim yangın tedbirleri

*Bu makale, TÜYAK 2009 Yangın ve 
Güvenlik Sempozyumu’nda bildiri olarak 
sunulmuştur. TM 
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güncel

2010 yılı Eylül ayında, Alman hükümeti 
2050’deki enerji politikaları hakkında bir 
yol haritası yayınladı: “Energiekonzept”. 

Şu üç temel amaca ulaşmak için 140 kriter 
belirledi:
- 2008 yılı seviyesine kıyasla 2050’ye kadar 
birincil enerji tüketimini % 50 azaltmak, 
- 2050’de nihai enerji tüketimi % 60 seviyesinde 
artarken yenilenebilir kaynaklardan enerji üre-
timinin payını % 80’e çıkartmak,
- Küresel ısınmaya yol açan gaz salımlarını 
2020’de % 40, 2030’da % 55 ve 2050’de % 95’e 
kadar azaltmak. 
Nükleer tesislerin 2036’ya kadar devrede kal-
ması planlanırken iddialı bir değişikliğe gidile-
rek 2022’de sonlandırılması kararı alındı.
Almanya, daha ziyade rüzgar enerjisine yatırım 
yapmayı tercih etti. 2012’de rüzgar enerjisinin 
ulusal üretimde % 7.3 olan payı bulunuyordu. 
Hükümetin planına göre ülkenin kuzeyinde 
deniz üzerine  5 MW’lık 2000 rüzgar çiftliği 
kurulacak. Bu enerjiyi Güneydeki endüstri 
bölgelerine ve yoğun nüfuslu yerlere iletmek 
için 4.500 km yüksek voltaj kablo şebekesine 
ihtiyaç duyulacak.

Kaynak: BMU.de

2050’de Almanya’nın enerji politikası 
ne olacak? 

Yenilenebilir enerji yatırımlarını genişletmek için 2012’de Almanya’da 17 milyar Euro, 
Fransa’da ise 2.2 milyar Euro bütçe ayrıldı. Alman vatandaşlarının çoğu yeşil eneri kay-
naklarına geçiş için ilave bir maliyet yükünü onaylıyor. Ama soru şu ki; Eurostat’a göre, 
ortalama olarak rüzgar çiftliklerini şebekeye entegre edebilmek için gereken ekstra 20 
milyar Euro’yu fi nanse edebilmek için Almanlar 267.6 €/MWh, Fransızlar 145 €/MWh 
ödemeyi kabul edecekler mi? 
Politik olarak nükleer enerjinin terk edilmesi tercih edildiğinde elektrik ihtiyacının 
karşılanacağı daha başka yolların bulunması zorunlu. Bunun için -en azından şimdilik- 
rüzgar ve hidrolik gibi, güneş enerjisi gibi diğer yenilenebilir kaynaklar yeterli olmayacak.  
Şimdilik en ucuz seçenek kömür gibi görünüyor. Almanya’da kömür kaynaklı enerji eldesi 
iki yıl öncesinde % 41.8 iken 2012’de % 44.7’ye yükselmiştir. 
Kömürün majör ekonomik avantajları da bulunuyor: öncelikle maliyeti gaza oranla iki kat 
daha düşük. Bu konudaki en büyük sorun CO2 salımları konusunda: 1 MW kömürden 
enerji üretilirken 1.1 kg CO2 ortaya çıkıyor ve buna karşın gaz türbinli santrallerde bu 
miktar 0.4 kg. İki büyük otorite olan E.ON ve RWE, gelişmelerin kömür ve gazın lehine 
nasıl olacağını Eylül’deki seçimlerin belirleyeceğini söylüyor. 

Almanya enerji üretim kaynakları, 2012 
(2012 Almanya toplam elektrik üretimi: 617 TWh)
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Diğer % 3,4

Bioyakıtlar % 5,9

Hidrolik % 4,3

Rüzgar % 7,3

Fotovoltaik % 4,6

Nükleer % 11,3

Petrol % 1,6Gaz % 11,3

Kömür % 44,7

Atık gaz % 0,8
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Avrupa’nın konut dışı yapı stoğu eskidi. 
Binaların % 41’inden fazlası 1960 
öncesinde, % 44’ü ise 1960-1990 

aralığında yapılmış.  Kuzey-batı bölgesindeki 
yapılar daha da eski. 1960 öncesi yapıların oranı 
% 45’lere ulaşıyor. Bu oranlar bazı ülkelerde 
daha da yükselebiliyor. Örneğin İngiltere’de 
1960 öncesi yapılar ortalama % 55 seviyesinde.  
Buna karşın konut dışı yeni yapı inşaatları ise 
son yıllarda bir hayli düşüş gösterdi.  Bazı ülke-
lerde, ticari ve endüstriyel yapı alanında kapa-
site fazlalığı bulunuyor. Örneğin Hollanda’da 
-Euroconstruct’a göre- her 7 ofi s binasının 
biri boş duruyor.  Batı Avrupanın önde gelen 
ticaret ve fi nans merkezlerinin çoğunda yeni 
ofi s binasına geçme talebi çok düşük. 2011’de 
Milano’da bu talep % 1.5, Londra’da % 2.6 
olarak gerçekleşti. Buna karşın aynı yıl bu oran 
Moskova’da % 36.8 seviyesinde idi. 

Kaynak: BSRIA 2013 BEMS report 56242

Avrupa’da eski yapı stoğu, 
önemli bir yenileme pazarı fırsatı

Yeni ofi slere talebin düşük oluşu, mevcut eski yapıların yenilenmesi talebini artı-
rıyor. Zira yenileme olmaksızın bu yapılar ticari olarak değer kaybına uğruyor ve 
kira gelirleri de düşüyor.  

Neticede, konut dışı yapılarda renovasyon talebi artıyor. BSRIA ortalamalarına göre, 
2012’de konut dışı inşaat hacmi 27 AB ülkesi için 470 milyar Euro idi, Bunun 230 
milyar Euro’su (% 49) renovasyon pazarına ait. Avrupa’nın en büyük renovasyon 
pazarı Almanya’da (48 milyar Euro) toplam konut dışı yapı sektörünün % 60’ını 
oluşturuyor.  
Yeni yapı sektöründeki düşüş, bina otomasyon sistemleri açısından da renovasyon 
pazarını öne çıkarıyor. Bina sahiplerine, mülklerinde enerji verimliliğini yükseltmek 
için yapılan baskılar artıyor. Bu, BACS & BEMS entegre çözümleri için yeni bir 
pazarlama fırsatı sunuyor.
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Londra

Paris

Frankfurt

Amsterdam

Milano

Madrid

% 2,6

% 1,8

% 2,3

% 2,2

% 1,5

% 2,2
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Şirket
Chiller Klima 

Santrali
Fan 
Coil VAV Diğer Üretici Ülke Kaynak Ülke Bilinen Orijin 

ÜlkeAb Ce Scw Rec Scl

Daikin/Mc Quay İ İ İ İ ABD, Malezya, 
Çin ABD, Malezya, Çin Japonya

Dalkia/Trane İ İ İ İ İ Çin Çin Fransa

AHI Carrier/
Toshiba İ İ İ İ İ İ Çin, Hindistan Çin, Hindistan BAE, ABD

JCI/York İ İ İ İ Çin, Hindistan, 
ABD

Çin, Hindistan, 
ABD ABD

PowerPax Ü Avustralya Avustralya Avustralya

GJ Walker Ü Ü, İ Avustralya Avustralya Avustralya

Tablo: Avustralya merkezi iklimlendirme cihazları tedarikçileri, 
Kaynak: BSRIA, 2012 Rapor; 55477
Anahtarlar: Ü= üretim, İ= İthalat,  Ab= absorpsion, Ce= Santrifüj, Scw= vidalı, Rec= pistonlu, Scl= scroll
Not: Tabloda yer alan fi rmalar, pazarda payı yüksek bulunan ve satışları ile ilgili BSRIA’ya bilgilerini ileten fi rmalardır.

Serinletme, havalandırma sektörü üre-
tici kuruluşlarından Swegon, HVACR 
Supplies (Pty) Limited distribütörlüğü 

ile Avustralya pazarına giriyor. HVACR Supp-
lies şirketinin biri Sydney’de, diğeri Brisbane’de 
olmak üzere Avustralya’da iki ofi si ve on çalı-
şanı bulunuyor. Şirket, Avustralya iklimlen-
dirme pazarında sekiz yıllık deneyime sahip. 
Swegon Avustralya pazarına iç mekan iklim-
lendirme çözümleri ile GOLD markalı klima 
santrallerini sunacak.
Swegon’un bir sonraki adımı İngiltere’de Cool-
mation fi rmasını satın almak oldu. Coolma-
tion, 2010 yılında 50 milyon cirosu bulunan 
bir kuruluş ve chiller gruplarında da İtalyan 
Menşeili Blue Box ürünlerini satıyor. 

Kaynak: Swegon.com

Swegon Avustralya pazarına giriyor

Avustralya’da pazar nispeten stabil sayılır. Zaman içinde markadan markaya 
değişen küçük dalgalanmalar yaşanarak pazar payları değişebilir. Pazarın 
lider markaları: AHI Carrier, Daikin, JCI, Powerpax ve Dalkia (Trane).
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BDR Th ermea, İspanya’daki üretim 
tesisleri Fabrigas’ın güneş enerjili ısı 
ürünleri yeni üretim hattı için 4 milyon 

Euro harcadı.  
Bu yeni üretim bandında özellikle Avrupa 
ülkeleri için konutsal kullanıma yönelik düz 
kolektör üretimi yapılacak.  Hattın yıllık üre-
tim kapasitesi 300,000 m2 olup 2013 başla-
rında işletmeye alındı. Avrupa’da alanının en 
modern tesisleri arasında yer alan fabrikada 
üretilen ürünler Solar Keymark akreditasyo-
nuna sahiptir.  

Kaynak: www.bdrthermea.com

BDR Th ermea Solar Termal Pazarına 
4 milyon Euro yatırım yaptı

Yapı sektöründe son birkaç yıldır yaşanan sıkıntıların neticesinde üreticilerin de 
zorluklarla karşı karşıya kaldığı dönemin gelecek yıl son bulacağı öngörülüyor. Batı 
Avrupa, özellikle İspanya’da durgun seyreden oranların yeniden canlanması bekle-
niyor. Gelecekte de güneş enerjisi pazarının, küçük ölçekli kojenerasyon cihazları 
gibi gaza alternatif yeni teknolojilerin gelişmesinden etkilenmesi beklenmiyor. 
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SOLAR TERMAL POTANSİYEL PAZAR DEĞERİ 2013-2016

Kaynak: BSRIA

Pazar
Büyüklüğü

Pazar
Potansiyeli

% 16 
% 12-15
% 8-11
% 4-7
% 0-3

Yıllık Büyüme
Oranı
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Viessmann Soğutma ve 
Derin Dondurucu Cihazlar

fabrikalarda, gastronomide kullanılmaktadır-
lar. İlaç endüstrisinde, hastanelerde, emniyet 
müdürlüklerinde, patolojide, petrol tesislerinde 
ve sentetik hammadde işleyen fabrikalarda da 
Viessmann'ın yenilikçi ve kaliteli ürünleri 
kullanılmaktadır. Ticaret ve sanayinin yüksek 
taleplerine cevap veren Viessmann soğutucu 
ve derin dondurucu odalar özellikle sağlamlık, 
ortalamanın üzerinde hijyen özellikleri ve yük-
sek kullanım konforuyla dikkat çekiyor. 

Cihazlar kullanıcısına aşağıdaki özellikleri 
sunuyor: 
•	 -50°C ila +60°C sıcaklık aralığı

Modern yaşamda ve gastronomide, 
ticari ve endüstriyel alanda yeni-
likçi ve güvenilir soğutma başarının 

anahtarıdır. İster et ya da sucuk ürünleri, ister 
peynir ürünleri, balık, fırın ürünler, isterse de 
içecek veya ilaç olsun: Viessmann soğutucu ve 
derin dondurucu odalar çok işlevsel soğutma 
özellikleri ve kaliteleriyle on yıllardır tüm dün-
yada her şeyi güvenle saklama imkanı sunuyor.

Tecto Soğutma Odaları 

Viessmann soğutucu ve derin dondurucu odalar 
gıda üretiminde, süpermarketlerde, bakkallarda, 

•	 80 - 150 mm kalın, CFC içermeyen yalıtım
•	 Kendini merkezleyen eksantrik kilitlere 

sahip yiv/yay sistemi sayesinde montaj 
kalitesi ve kolayca genişletilebilirlik

•	 TECTO özel programında tamamen hij-
yenik duvar ve zemin yarıçapları

•	 Tam uyumlu üretim sayesinde mükemmel 
yalıtım ve düşük elektrik tüketimi

•	 Uzun ömür
•	 Kalıcı çalışma güvenliği
•	 Viessmann soğutma ekipmanlarıyla 

mükemmel biçimde uyan sistem tekniği 
•	 Kapsamlı servis hizmetleri
•	 Bağımsız talepler için esnek çözümler

sistem
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Viessmann yangın koruma hususunda da kapsamlı bir 
ürün portföyü sunuyor. Soğutma ve derin dondurma 
odaları opsiyonel olarak B1 yangın koruma sınıfına 
(DIN 4102, 1. Bölüme göre, zor alev alır) dahil edi-
lebilir. 
Viessmann Kältetechnik GmbH bunun dışında genel 
üretim kontrol belgelerine (P-SAC 02/III-047) sahip-
tir; yani soğutma hücreleri, zemin elemanları vs. bu 
düzenlemelerin öngördüğü çerçevede kullanılabilir. 
Düzenli olarak yapılan dahili ve harici kontroller saye-
sinde Viessmann Kältetechnik GmbH ayrıca üretim 
alanında Almanya'da kalite onay işaretine (Ü işareti) 
sahip iki üreticiden biridir.

Kapı menteşesi, kendinden kalkan

Siklopentan köpüklü poliüretan kullanımı, 
cihazların ölçülere uygun olarak üretil-
melerine imkan verir ve yiv/yay sistemi 
sayesinde problemsiz hücre yapısı sunar. 
Soğutma cihazının çalışma süresini azalt-
mak, elektrik giderlerini düşürmek ve 
malzemeyi korumak amacıyla kurulum 
yeri seçilirken yeterli havalandırmaya sahip 

bölgelerin seçilmesi tavsiye edilir. Soğutma 
cihazında oluşan ısı bu sayede daha iyi 
dışarı verilir ve dolayısıyla kurulum yerinin 
ısınması önlenir. Viessmann soğutma ve 
derin dondurma odalarını açık alana da 
kurmak mümkündür. Burada yerel, yapısal 
önlemlerle (kendini taşıyan çatılar ve yan 
paneller) panellerin yağışlara (kar, yağmur 
suyu, rüzgar basıncı vs.) maruz kalmaması 
sağlanmalıdır. Bu önlemler montajdan 
önce tamamlanmış olmalıdır.

Soğuk Oda Planlaması, Montaj 
ve Servis

Soğuk odanın açılmasını kolaylaştıran kendinden kalkan kapılar ve 
basınç dengeleme valfi 

Ergonomik kapı tutamağıMonoblok soğutucu EVO-COOL®

Kumanda paneli – işlevsel & net
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Soğuk Oda yüzeyleri

Standart olarak anti mikrobiyel 
Sandviç elemanlarımızın son katı ateş galvanizli çelikten yapılmıştır; bu 
kat ayrıca kaliteli Viessmann standart toz kaplamayla beyaza kaplanmış-
tır (RAL 9016'ya benzer). Kaliteli toz kaplamamız ayrıca standart olarak 
anti mikrobiyel bakımdan etkin SilverProtec® maddesi ile donatılmıştır.

sistem

Viessmann, 1000'den fazla farklı çeşitle soğutma ve derin don-
durma odaları için çok yönlü bir kapı programı sunuyor: Toz 
kaplama çelik saçlı kapılar veya opsiyonel olarak çeşitli çelik tip-
lerinden yapılmış PUR yalıtımlı kapılar ya da ahşap kapı panelleri 
ve kaliteli çerçeveler.

Soğuk Odalar için Viessmann Kapı Programı

Çelik yüzey tipleri

Döner kapılar

Cam kapılar

Sürgülü kapılar

Ambar kapıları

Taşlanmış

Dörtgen yapı

Deri yapısı

Keten yapısı

Dalga yapısı

Mat çember
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sistem

Etkin Depolama için Raf Sistemleri

Viessmann işlevsel raf sistemlerini de hassas bir biçimde tasarlamakta-
dır. Son derece sağlam olan Rega Stabio, Rega Almo ve Rega Ferro raf 
sistemleri yüke dayanıklılıkları ve uzun ömürlü olmaları bakımından 
büyük avantaj sunar. Düz yüzeyler, hızlı ve kolayca temizlenebilir. Talebe 
ve malzeme isteğine (çelik, alüminyum veya galvanizli çelik) bağlı olarak 
üç raf tipinin tümü, yer kaplamayan ve esnek olan sürgülü raf sistemi 
olarak da mevcuttur. Böylece depolama kapasitesi artar ve boş alanlar 
etkin şekilde kullanılır.

1.4301 çelikten (opsiyonel olarak 1.4571 çelikten) yapılmış patentli 
Viessmann zeminler sayesinde soğutma ve derin dondurma odaları en 
üst hijyen standartlarını yerine getirmektedir. Isı yalıtımlı Viessmann 
KE11 çelik zemin çok yönlü kayma emniyetine (sertifikalı) sahip 
spesifik konik preslemesi ve 100 kp değerindeki maksimum tekerlek 
yükü sayesinde güvenlik alanında büyük bir artı sağlar.

Soğuk Oda Zeminleri: Kaymaz ve Hijyenik

Rega Stabio çelik raf sistemi

Rega Almo alüminyum raf sistemi

Çelik yüzey tipleri

Çelik zemin, konik presli

Çelik zemin, dairesel presli

Çelik zemin, preslenmemiş

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com  www.dsygkitabevi.com

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

1992’den bugüne, ilkeli, güvenilir, çağdaş sektörel yayıncılık...

www.iskrehberi.com
www.hvacr-guide.com

ISK
sektöründe

montaj, servis
ve uygulama

teknikleri

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

Çift Dilli
Online Türkiye 

ISK Sektörü
Rehberi
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Internet: www.dogayayin.com
E-posta: info@dogayayin.com

Fiyatı: 6,5 TL.
Yıllık Abone: 70 TL.

© 2013 Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
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Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

Basın Kanunu’na göre yerel 
süreli yayındır.
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 Tesisat Market Dergisi’nde yer 
alan ürün tanıtım yazıları ve firma 
menşeili teknik bilgi aktarımlarındaki içe-
rikten, bilginin menşei olan firma 
sorumludur.

Abone formu

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

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

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

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen 
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan 
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Termodinamik, ISK Teknik, Yeni 
Enerji aboneliği öğrencilere % 50 indirimlidir. Faturanız 7 gün içinde adresinize 
postalanacaktır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

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

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa  Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                                                           Son kullanma tarihi:                               Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

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

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

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

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

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

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

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum

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







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

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

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

ÖZEL İNDİRİMLER İÇİN BİZİ ARAYINIZ.

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

ULTRASONİK KALORİMETRE 

KOMBİNE DİNAMİK BALANS VANASI

104 USD

TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI

61EUR

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

FREKANS İNVERTERİ

115 EUR

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

DAMPER MOTORU
• Ürün Kodu:   
•
•
•
• Menşei:   İsviçre139 USD
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