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Temiz enerji teknolojileri 
yarışının neresindeyiz?

Yenilenebilir enerjili sistemler ya da verim-
lilik söz konusu olduğunda, hepimizin 
aklına ilk olarak güneş ve rüzgâr ener-

jisi geliyor. Biz henüz “güneş enerjisini yeterince 
verimli kullanabilir miyiz, elektrik üretiminde 
ithal ettiğimiz doğalgazı kullanmak yerine yeni-
lenebilir/dönüştürülebilir kaynakları kullanmak 
efektif midir, değil midir?” konularında tartışadu-
ralım; bakınız dünyada neler oluyor… Dikkatimi 
çeken aşağıdaki haberi sizlerle de paylaşıyorum:  
“Geri dönüşüm, güneş enerjisi ve daha birçok 
sürdürülebilir uygulamada tüm ülkelerin başını 
çeken İsveç, şaka gibi bir sorunla karşı karşıya. 
Elektrik ve ısınma ihtiyaçlarının büyük kısmını 
çöplerden elde eden ülkede çöp bitti. 250.000'in 
üzerinde evin elektrik ve ısınma ihtiyacını çöple-
rin yakıt olarak kullanılmasından sağlayan İsveç 
hükümeti, ülkede üretilen çöpten daha büyük 
kapasiteli çöp dönüştürme tesisine sahip. Eurostat 
verilerine göre İsveç'te bulunan evlerden çıkan 
çöplerin sadece % 1'i çöplüklerde kalıyor. Bu oran, 
diğer Avrupa ülkelerinde % 38 dolaylarında. Geri 
kalan kısım ya dönüştürülüyor ya da gübre olarak 
kullanılıyor. İsveç'teki güç santrallerinin büyük 
bir kısmı çöpleri yakıt olarak kullanıyor. Ancak 
ülkede çöplerin tükeniyor olması, daha doğrusu 
yeterince çöp üretilemiyor olması, İsveç'i zora 
sokuyor. İsveç bir süredir Avrupa'dan, özellikle 
de Norveç'ten yılda yaklaşık 800.000 ilâ 850.000 
ton çöp ithal ediyor. Hem de İsveç, bu ithalattan 

para da kazanıyor, çünkü Avrupa Standartları 
dahilinde çöplerinden kurtulmak isteyen Avrupa 
ülkeleri, İsveç'in çöplerini alması için para öde-
mekten çekinmiyor. 9.5 milyon nüfuslu ülkede 
çıkan atıkların yalnızca % 4'ü geri dönüşmez 
durumda. Vatandaşların geri dönüşüm konu-
sunda bu denli duyarlı olması da İsveç'in yakıt 
olarak kullanabileceği çöpün tükenmesindeki 
ve komşu ülkelerin çöpünü geri dönüştürür hale 
gelmesindeki ana etken. 
Norveç, İsveç'e fazla çöplerini yok etmesi için para 
ödüyor. İsveç de üzerine para alarak elde ettiği bu 
çöpleri geri dönüştürerek vatandaşlarına elektrik 
ve ısınma sunuyor. Çöplerin yanmasından çıkan 
ısı, binaların ısınması ve elektrik üretiminde kul-
lanılabiliyor. Üstelik, sanılanın aksine, gelişen tek-
noloji yardımıyla çöplerden çıkan gazlardan etkili 
bir biçimde kurtulmaları mümkün oluyor. Hatta 
İsveç, bu zararlı gazları önlemek konusunda öyle-
sine başarılı ki, gaz salımları konusunda en düşük 
düzeylere sahip ülkeler arasında bulunuyor. Yani 
İsveç, hiçbir çevre kirliliğine neden olmaksızın 
hem elektrik ve ısınmayı bedavaya getiriyor, hem 
de çöplerden kurtulmayı başarıyor; bir de üzerine 
para kazanıyor.”
Aynı konuda bir de şu habere göz atalım: “Ener-
jisini yosundan sağlayan dünyanın ilk binası 
görücüye çıktı. Hamburg'daki uluslararası bir 
fuarda görücüye çıkan ev, duvarlarında yetişti-
rilen yosunlarla biyoyakıt üretiyor. Binanın dış 
cepheleri, yosun yetiştirilen ince akvaryumlarla 
kaplı. Binanın dışındaki özel bölümlerde bazı 
katkı maddeleriyle yosunlar normal yosunlardan 
10 kat daha hızlı büyüyor. Yağlanmaları sağlanan 
bu yosunların yağı toplanıp biyoyakıta dönüştürü-
lüyor ve binadaki 15 dairenin ısınması için gerekli 
enerji sağlanıyor.”
Dünyadaki gelişmeler böyle… Bu gelişme-
lere bakarak Türkiye’de çok sayıda platformda  
tartışılan, konuşulan yenilenebilir/dönüştü-
rülebilir kaynakların hayata kazandırılması ve  
tabii ki enerjinin verimli kullanılması konu-
sunda biraz daha hızlanmamız gerektiğini  
söyleyebiliriz… TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

Baymak’tan Yeni Güneş Enerjisi Paket Sistemi: AQUASOLAR Serisi

Baymak’tan, bu kez de yeni Güneş Ener-
jisi Paket Sistemleri ile evlere hijye-
nik, kaliteli ve bedava sıcak su geliyor. 

Baymak’ın yenilediği güneş enerjisi depo ve 
montaj şaseleri ile artık konforlu sıcak suya 
daha kolay ve pratik bir şekilde ulaşılabilecek. 
Üstelik AQUASOLAR Güneş Enerji Sistemleri 
ile çatılardaki görüntü kirliliği son bulacak. 

Hijyen Sertifikası ve Montaj 
Rahatlığı 

Baymak’ın yeni AQUASOLAR Serisi Güneş 
Enerjisi Depoları, tıpkı Baymak’ın ürettiği diğer 
ürünler gibi titanyum katkılı emaye kaplı oldu-
ğundan, depolar suyu içinde temiz ve hijyenik 
olarak muhafaza eder. AQUASOLAR Serisi, 
Avrupa’nın tümünde geçerli olan uluslararası 
kuruluşlardan Hijyen Sertifikasına (PZH) sahip-
tir. Üstelik AQUASOLAR,  tüm Baymak sıcak 
su depoları gibi magnezyum alaşım anotlarla 

korozyona karşı korumalıdır. Böylece sağlıklı 
sıcak suyu, her an gönül rahatlığı ile tüketebilme 
konforunu sunar. 
UV ışınlarına karşı güçlendirilmiş yeni şık 
plastik kapaklar ise depolarda montaj kolaylığı 
sağlar. Bu ürün pratikliği, konforu ve hijyeni 
bir arada sunar.

Mevsim geçişlerinde daha fazla 
sıcak su

AQUASOLAR Güneş Enerji Sistemleri elek-
trikli yardımcı ısıtıcı bağlantı manşonuna sahip-
tir. Böylece soğuk bölgelerde dahi, geçiş mev-
simlerinde daha fazla sıcak su üretebilmek için 
istenirse elektrikli ek ısıtıcı bağlanabilir. Yeni 
AQUASOLAR GES’lerde yüksek verimli tüm 
Baymak güneş kollektörü gamını kullanabilir, 
160 lt, 200 lt ve 300 lt kapasiteli ve yüksek 
yoğunluklu Poliüretan izolasyonlu depolar ile 
konforlu sıcak suya sahip olunabilir. TM

Teknik Özellikler:

  1K 160 lt 1K 200 lt 2K 200 lt 2K 300 lt

Depo Hacmi 160 lt 200 lt 200 lt 300 lt

Kollektör Sayısı 1 adet (2/2,5m²) 1 adet (2,5m²) 2 adet (2/2,5m²) 2 adet (2/2,5m²)

Kollektör Tipi X / XL XL X / XL X / XL

Depo Isı Transferi Alanı 1,0 m² 1,3 m² 1,3 m² 2,15 m²

Mg Anot Miktarı 475 gr 475 gr 475 gr 750 gr

Dış Kaplama 
Malzemesi

Elektrostatik Toz boyalı 
Galvaniz Sac 

Elektrostatik Toz boyalı 
Galvaniz Sac 

Elektrostatik Toz boyalı 
Galvaniz Sac 

Elektrostatik Toz boyalı 
Galvaniz Sac 

İç Depo Kaplaması Titanium katkılı Emaye Titanium katkılı Emaye Titanium katkılı Emaye Titanium katkılı Emaye

Su Giriş-Çıkış Bağlantısı R 3/4” R 3/4” R 3/4” R 3/4”

Kollektör Depo 
Bağlantıları Paslanmaz Fleks / Bakır Paslanmaz Fleks / Bakır Paslanmaz Fleks / Bakır Paslanmaz Fleks / Bakır

Opsiyonel Isıtıcı 
Bağlantısı G 1 1/2” G 1 1/2” G 1 1/2” G 1 1/2”

Genleşme Tanklı 7,5lt Mebranlı Kapalı Tip 7,5lt Mebranlı Kapalı Tip 7,5lt Mebranlı Kapalı Tip 7,5lt Mebranlı Kapalı Tip

Depo İzolasyonu Su Bazlı Poliüretan 
(40 gr/cm³)

Su Bazlı Poliüretan 
(40 gr/cm³)

Su Bazlı Poliüretan 
(40 gr/cm³)

Su Bazlı Poliüretan
 (40 gr/cm³)
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ürünler

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

Her ihtiyaca uygun bir Belimo mutlaka vardır.
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DN10‘dan DN350‘ye kadar eksiksiz bir vana serisi eşsiz bir motor portföyü ile hizmetinizde. Geniş bir güç aralığında 
değişik kontrol seçeneklerinin yanı sıra çok hızlı motorlar da özel uygulamalarda kolaylık sağlıyor. Ürün tasarımında 
dayanıklılık kadar, enerji tüketimi, montaj kolaylığı, aksesuar seçenekleri ve ses seviyesi de göz önüne alındı. 
Uzman kadromuzun kapsamlı desteğiyle bu kusursuz ürünlere sahip olmak için hemen arayın.

Tam kadro. Belimo kontrol vanaları.
Standartları biz belirliyoruz 
     www.belimo.com.tr

Espa Soğutma’dan Value VRD Serisi Endüstriyel Vakum Pompaları
VRD-4 / VRD-8 / VRD-16 / VRD-24 / VRD-30 / VRD-48 / VRD-65

Espa Soğutma, temsilcisi olduğu Value 
VRD Serisi Endüstriyel Vakum Pom-
palarını pazara sundu. En yüksek tek-

nik standartların takibi sonucunda, Value VRD 
Serisi vakum pompasının yeni ve yüksek bir 
seviyeye ulaşması sağlandı. Birleşik silindir 
yapısı ve zorunlu olarak yenilikçi iç yağ döngü 
sistemi ile istikrar sağlar. Otomatik anti-geri 
emiş vanası ve eklenebilir gaz balastı, yüksek 
emniyet yaratır. Teknoloji ve estetiği bir araya 
getiren dizayn, Value'nin yeni VRD Serisi 
vakum pompasının bir klasik olmasını sağlar.

Kaliteli performans
•	 Tamamlanmış silindir yapısı ve yüksek 

duyarlılıktaki dizaynı, pompanın farklı 
koşullarda çalışabilmesini sağlar.

•	 Sürekli yağ sağlayan basınç sistemi, dahili 
contaların emniyetinin yanı sıra yağın 
yağlama kalitesini sürdürmesinde de 
kullanılır.

•	 Otomatik anti-geri emiş vana dizaynı, 
pompa durdurulduktan sonra buharlaşan 
yağdan ve yağın kirliliğinden pompayı 
korur.

•	 Çift gaz balastı, buhar tüketiminin farklı 
taleplerini karşılar.

•	 Tüm dünyaya servis verebilmek 
düşüncesiyle, bütün ürünler  
dünya çapındaki güç arzını  
karşılayabiliyor. TM
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ürünler

Siemens’ten Enerji Verimliliği Yüksek, Esnek Otomasyon Sistemi: Desigo V5.1 
larını da V5.1’e geçiş için teşvik ediyor. Bu 
bağlamda, mevcut Desigo kurulumları, Desigo 
V5.1 PXG3.. router’ı kullanılarak yeniden yapı-
landırmaya gerek duymaksızın kolayca BAC-
net/IPv6 standardına yükseltilebiliyor. Siemens, 
bununla birlikte kalitesi kanıtlanmış BACnet/
IPv4, BACnet/LonTalk ve BACnet/MSTP ileti-
şim protokolleri, mevcut kurulumlar ile üçüncü 
tarafl ara ait cihaz ve sistemler ile uyum sağla-
mak amacıyla desteklemeye devam edecek. 

Kamu binalarına ideal çözüm

Desigo V5.1, son AMEV BACnet 2011 V1.1 
direktifl erini tam anlamıyla hayata geçiren 
piyasadaki tek bina otomasyon sistemi olma-
sıyla da farklılaşıyor. Kamu binalarının planlan-
ması, inşası ve yönetimi gibi farklı disiplinlere 
yönelik olarak hazırlanan bu direktifl er, Alman 
AMEV çalışma grubu tarafından düzenli ola-
rak güncelleniyor. Almanca konuşan ülkelerde 
kamu sektörü ihaleleri açısından bağlayıcı kri-
terler sunan AMEV’in direktifl eri, Almanca 
konuşulmayan diğer Avrupa ülkelerinde de 
önem kazanmaya başlamış durumda. Desigo 

Siemens Bina Teknolojileri Bölümü, 
gelecekte oluşabilecek değişikliklerden 
etkilenmeyen, enerji verimliliği yük-

sek esnek otomasyon sistemi Desigo V5.1’i 
duyurdu. Bina otomasyon sistemlerinde tüm 
dünyada yaygın olarak kullanılan Desigo, yeni 
versiyonu 5.1 ile güncel standartlara uyumlu, 
değişikliklere adapte olan esnek yapısı ve yük-
sek enerji verimliliği potansiyeliyle sektör tem-
silcilerine tanıtıldı. BACnet/Ipv6 ve Microsoft 
Windows 8 ve Windows Server 2012 ile birlikte, 
Almanca konuşulan ülkelerde giderek daha 
önemli bir rol üstlenen AMEV1 kriterlerini kar-
şılamak üzere geliştirilmiş ilk ve halihazırdaki 
tek bina otomasyon sistemi olan Desigo V5.1, 
aynı zamanda BACnet Revizyon 1.10 standar-
dına göre onaylanmış ilk bina otomasyon yöne-
tim istasyonu olma unvanını da taşıyor. Yeni 
IPv6 standardına uyumlu yapısıyla geleceğin 
standartlarını bugünden karşılayabilen Desigo 
V5.1, bu kapsamda BACnet/IPv6 standardına 
uyumlu yapısıyla, nesnelerin interneti olarak 
da tanımlanan geleceğin internet dünyasındaki 
yeni uygulamaları destekleyebilecek. Siemens 
Bina Teknolojileri, mevcut Desigo kullanıcı-

Güneş enerjisi sektöründe üretim ve ihraca-
tıyla Türkiye’nin önde gelen fi rmalarından 
Eraslan'ın üretim tesislerinde yüksek tekno-
lojiyle üretilen ve Eraslan’a özgü dizaynı ile 
ön plana çıkan, Skylight modelli dik basınçlı 
emaye boyler sistemler yurtiçi ve yurtdışı paza-
rında büyük ilgi görüyor. 
Sistem Cebri sirkülasyon prensibiyle çalışıyor 
olup güneş enerjisi olarak kullanılabileceği 
gibi, boyler olarak farklı ısıtıcılar ile de kul-

Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
olan güneş enerjisinin çevresel ve 
ekonomik açıdan önemi gün geçtikçe 

artmaktadır. 

V5.1 sisteminin temel unsurları arasında, esnek 
ve programlanabilir bir oda otomasyonu sistemi 
olan Desigo TRA (Total Room Automation) 
da bulunuyor. Yeni 5.1 versiyonuyla birlikte, 
Desigo TRA ürün gamına duvar montajı için 
ilave KNX oda operatör üniteleri ve yeni 
gömme oda sensörleri eklendi. Test edilmiş 
uygulamalardan oluşan Desigo kitaplığı, hava 
kalitesi ölçümü ve talep bazlı havalandırmaya 
(değişken hacimsel akış sistemleri - VVS) 
yönelik yeni uygulamaları içeriyor. Desigo 
TRA, sistemi geliştiren bu tip uygulamalar 
sayesinde odalardaki hava kalitesi ve nemin 
yanı sıra artık sıcaklığı da ölçümleyebiliyor. 
Desigo TRA’nın ürün gamında, ekranlı veya 
ekransız yeni oda operatör üniteleri ile kontrol 
aygıtları ve her tip uygulamaya uygun sensör-
ler bulunuyor. BACnet B-AWS profi li, Desigo 
Insight V5.1 kullanıcılarına ek kontrol seçenek-
leri sunan BACnet Revision 1.10 standardına 
göre onaylanmış ilk bina otomasyon yönetim 
istasyonunu yönetebilme olanağı tanıyor. Bu 
profi l, aynı zamanda Desigo Insight V5.1 sis-
teminin üçüncü tarafl ara (üreticilere) ait ürünler 
ile daha uyumlu çalışmasını da sağlıyor.  TM

lanılabilir. Sistemi kontrol eden elektronik bir 
kontrol cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz, kollek-
tör ve boyler sıcaklıklarını ölçmekte ve gerekli 
durumlarda pompa vasıtasıyla kollektörlerde 
toplanan sıcaklığı boylere transfer etmektedir. 
Bu sistemde, doğal sirkülasyonlu sistemlerdeki 
gibi depoyu mutlaka kollektörden yukarı bir 
seviyeye koyma zorunluluğu yoktur; dolayı-
sıyla tercihe bağlı olarak boyler evin herhangi 
bir yerine konulabilir. TM

Eraslan’dan Skylight Modelli Dik Basınçlı Emaye Boyler Sistemler
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Mas Pompa’dan Yeni Ürün: NM-P Serisi Uçtan Emişli 
Paslanmaz Çelik Sac Pompalar

Mas Pompa yine bir yeniliğe daha 
imza atıyor. NM-P serisi olarak 
adlandırılan, gövde ve çarkları 

AISI 304 veya AISI 316 paslanmaz çelik 
sacdan imal edilen yeni seri pompalar üre-
tilmeye başladı. NM-P serisi paslanmaz 
santrifüj pompalar su ve endüstriyel sıvıların 
taşınmasında kullanılıyor, işletme sırasında 
düşük gürültü seviyesine sahiptir. 10-70 mSS 
manometrik yükseklik ve 3-200 m³/h debi 
aralığına sahip olan ve -20°C ile +100°C sıvı 
sıcaklık aralığında çalışabilen bu pompalar 
mekanik ve yumuşak salmastra sızdırmazlık 
seçenekleri ile sunuluyor. Temiz, yanıcı ve 
patlayıcı olmayan, katı parçacık içermeyen 
sıvıların basılmasında kullanılan sistemlerin 
genel kullanım alanları şöyle sıralanabilir: 

•	 Su Temini: Su fi ltreleme ve taşıma, ana 
kanalın basınçlandırılmasında,

•	 Endüstriyel Tesisler: Tekstil boyahaneleri, 
HT boya makineleri, ilaç ve gıda sekonder 
devrelerinde, kimya, kazan suyu besleme, 
yoğuşturucu, soğutma ve iklimlendirme 
sistemlerinde, asit ve alkali bazlı sıvıların 
taşınmasında, ıslatma ve temizleme 
sistemlerinde,

•	 Sac bobinleri açma, kataforez ve boya 
hatlarında,

•	 Vakum devrelerinin su çevrimlerinde,
•	 Su arıtma, su fi ltreleme (Reverse Osmosis) 

sistemleri,  yüzme havuzları,
Yeni seri NM-P pompaların tasarım özellik-
leri aşağıdaki gibidir:
•	 Paslanmaz çelik yüksek dayanımlı 

parçalar- yüksek kaliteli, korozyona 
dayanıklı,

•	 Montaj opsiyonları - yatay ya da dikey 
kurulum,

•	 Back pullout dizayn - emme basma 
hatlarını bozmadan çark ve salmastraya 
kolayca erişim,

•	 Üst tarafta ortalanmış basma ağzı ve gövde 
altı destek ayakları - hizalama hatalarının 
azaltılması ve düzgün kurulum,

•	 Yüksek işletme verimliliği - düşük işletme 
maliyetleri,

•	 Hafi f ve kompakt tasarım - düşük 
sesli çalışma yüksek kalitede burçlar ve 
O-ringler,

•	 Genel pompalama işlemleri ve yüksek 
sıcaklık ve kimyasal ortamlara uygunluk.TM



ürünler

Termo Teknik’ten  Evomax Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

Dünyanın önde gelen panel radyatör 
üreticilerinden İngiliz Ideal Stel-
rad Group’un (ISG) iştiraki olarak 

Türkiye’de faaliyetini sürdüren Termo Teknik, 
Türkiye’ye getirdiği Kraliçe Ödül’lü (Queen’s 
Award) duvar tipi yoğuşmalı kazan Evomax’ı 
ülke çapında yaptığı toplantılarla tanıtıyor. 
Evomax, hata oranı sıfıra yakın dayanıklı 
yapısı, 160 kW’a kadar varan yüksek ısıtma 
kapasitesi ve yüzde 110’a ulaşan verimlilik 
özelliği ile dikkat çekiyor.  
Ideal Heating fabrikasında üretilen duvar tipi 
yoğuşmalı kazan Evomax özellikle yüksek 
m2’li projelerde çok önemli bir yer ve verim-
lilik avantajı sağlıyor. 
Talep edildiğinde tek kontrol paneli ile 15 adet 
kazanı birlikte sıralı çalıştırabilme şartıyla 
2400 kW’a varan ısıtma kapasitesine ulaşı-

labiliyor. Ideal Heating’in ürettiği yoğuşmalı 
kazanlar Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 
25 yıldır kullanılıyor. Evomax için özel bir 
ekip kuran Termo Teknik, kazan satın alanlara 
mühendislik hizmeti desteği sunuyor.  Çelik 
kazanlara oranla daha az yer kaplama ve temiz 
çalışma özelliğine sahip Evomax, diğer kazan-
lara göre hafif olmasının yanı sıra sessiz çalış-
ması ile de dikkat çekiyor. Evomax istendiği 
takdirde çatıya da konabiliyor. Hem havuz 
suyu, hem ısınma, hem de sıcak su konforunu 
birlikte sağlayan Evomax, enerji tasarrufu, 
montaj ve kullanım kolaylığı özellikleri ile 
de öne çıkıyor. 
Evomax, 42, 65, 90, 105, 125, 160 kw ısıtma 
kapasiteleri ve birlikte çalıştırılabilme özellik-
leri ile farklı büyüklükteki ısıtma ihtiyaçlarına 
cevap veriyor. TM
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ürünler

Honeywell’den Remote MasterMind 4.0™ Yazılımı

Honeywell, otomatik tanımlama ve 
veri toplama (AIDC) sektörünün 
ilk entegre mobil ve tarayıcı cihaz 

yönetimi çözümü ile ilgili önemli bir yeniliği 
tanıttı. Remote MasterMind (ReM) 4.0 cihaz 
yönetimi yazılımı, tüketiciye yönelik mobil 
cihazların yönetimini geliştiriyor, Samsung 
Galaxy Serisi akıllı telefonlar ve Android™ 
platformunu kullanan diğer cihazlar dahil, 
”kendi cihazını getir” (Bring- your- own- 
device, BYOD) programlarının uygulandığı 
çalışma alanları için önemli bir avantaj sunu-
yor. ReM 4.0 yazılımı ayrıca, yeni çıkacak 
olan Dolphin™ 70e Black mobil bilgisayar 
ve tarayıcıların yanı sıra Honeywell Stra-

Teknoklima’dan VRF Tasarımları için DVM Pro ve Revit Yazılımları

Günümüzde birçok firma VRF tekno-
lojisinde yeni cihazlar, yeni çözümler 
ve yeni teknolojiler üzerinde önemli 

ar-ge yatırımları yapıyor ve sürekli kendilerini 
yeniliyor. Artık sistem çözümleri kadar, proje-
lendirme ve doğru tasarım da çok önemli bir 
hal almıştır. Çok uzun metrajların, çok sayıda 
cihaz adetlerinin konuşulduğu sektörde, hata 
yapmadan, doğru cihaz, doğru kapasite, doğru 
diversite, doğru metraj çıkarmak çok önemlidir. 
Samsung yenilikçi ve farklı cihazlar tasarlar-
ken, aynı zamanda işin ilk aşaması olan proje 
çiziminde de yaklaşık 5 yıl önce sektörde bir 
ilki gerçekleştirerek Auto Cad tabanlı ilk VRF 
dizayn programını kullanmaya başlamıştır. 
Aslında çok basit olarak, ısı kayıp kazançları 
yapılmış bir projeyi direkt Auto Cad üzerinden 
açarak, cihaz yerleşimlerini, manuel/otomatik 
borulama ve joint yerleşimlerini çok kısa sürede 
yapmak mümkün hale gelmiştir. Sürekli gelişti-
rilen ve Samsung’un ürünlerinde son versiyonu 
kullanılan programla, tüm boru çaplandırmala-
rını, metraj kontrollerini ve metraja göre dış/iç 
ünitedeki kapasite düşümlerini, varsa gerekli 
değişimleri, drenaj tesisatını, kolon şemasını 
tek tuşla yapmak mümkündür. Proje çizimi 
bittiğinde yine tek bir tuşla proje raporu almak; 
cihaz ve joint adetlerini, bakır boru metrajlarını, 

ilave gaz şarjı miktarını, tüm kullanılan iç ve dış 
ünitelerin teknik özelliklerini, elektriksel değer-
leri (kablo kesiti, sigorta değeri) hem Auto Cad 
üzerinde hem de excel olarak almak mümkün-
dür. Çok sayıda dış ünitenin yer aldığı bir pro-
jede, her iç ünite grubunun bağlı bulunduğu dış 

ünite ile aynı renk olması, karışıklıkları önler. 
Program, insan hatasını minimuma indiren ve 
proje çizimi bitiğinde bir hata varsa uyaran bir 
mantıkta tasarlanmıştır. Böylece, çok büyük 
projelerin bile çok kısa sürelerde çizilmesine 
imkân tanır. TM

tos™ Bioptic Scanner ve ona bağlı barkod 
tarayıcılar gibi Honeywell markalı dayanıklı 
mobil cihazlara yönelik desteği genişletiyor. 
Geliştirilmiş versiyon aynı zamanda, mobil 
cihaz kullanımına ve hata koşullarına dair 
ölçümler gibi dava konusu olabilecek verilere 
Honeywell barkod tarayıcılardan erişebilme 
olanağını artırıyor. Güncellenmiş ReM 4.0 
yazılım aracı, tek bir kişi veya bir grup yöne-
ticiye işletme genelindeki cihazların hiyerarşi-
sini yönetmeleri, cihaz konumlarını ve gidilen 
güzergâhları izlemeleri, dünyanın herhangi 
bir yerinde kullanıcının raporladığı sorunlarla 
ilgili hızlı kararlar almaları için tek bir pano 
sunarak işletmelerin zamandan ve paradan 

tasarruf etmesini sağlıyor. Yöneticiler yazılım 
güncellemeleri yapabiliyor, raporlanan konu-
ları hızlı bir şekilde çözmek üzere ölçümlere 
ve istatistiklere erişebiliyor, cihaz havuzları 
içindeki işlem hatalarını tespit edebiliyor, 
işlem verilerini toplayabiliyor ve cihazlara 
yönelik BT desteğini geliştirebiliyorlar.
Günde 2,5 milyondan fazla paket ile lider ulus-
lararası paket ve ekspres hizmetleri sağlayıcısı 
DPD, depo müdürlerine ve yöneticilere tek 
bir panodan yazılım güncellemesi yapma ve 
bilgisayarların doğru şekilde çalıştığını onay-
lama olanağı sağlayan uzaktan cihaz yönetimi 
yazılımını kullanıyor. Remote MasterMind 4.0 
yönetim yazılımı, bu ay pazara sunulacak. TM
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ürünler

Aktif Çevre’den ITM Sıcak Hava 
Cihazları 

Aktif Grup’un 2005 yılı 
açılımlarından biri olan 
Aktif Çevre ve Yenile-

nebilir Enerji Teknolojileri fi r-
ması, İtalyan ITM fi rmasından 
ithal ettiği sıcak hava cihazları ile kullanıcılarına farklı ısıtma çözümleri 
sunuyor. Motorin ya da Lpg ile çalışan iki ana modeli ile piyasada olan 
cihazlar bacalı veya bacasız (motorin ile çalışan cihazlarda) modelleri 
ile alternatif ihtiyaçlara cevap veriyor.

ITM Grisou (Lpg)

Lpg ile çalışan Grisou modelleri 5.246 ile 60.000 kcal/h aralığında 
5 farklı alternatif ile hizmete sunuldu. Cihazlar açık ya da yarı açık 
mekânlarda donmaya karşı, kurutmada (inşaatlarda beton, sıva ya 
da şap kurutma vb.), ısıtma amaçlı olarak kullanılabiliyor. Özellikle 
seralarda karbondioksit seviyesini artırdığı için tercih sebebi oluyor. 
Paslanmaz brülöre sahip cihazlar uzun ömürlü olmaları ile de dikkat 
çekiyor. 
Motorin ile çalışan cihazlar bacasız (yanma ürünlerini direkt ortama 
veren) Mizar modelleri ve bacalı (yanma ürünlerini bacadan dışarı 
atan) Antares modelleri ile piyasadaki yerlerini alıyorlar:

ITM Mizar (Sıvı Yakıtlı, Bacasız)

Mizar modelleri 13.872 ile 43.000 kcal/h kapasite aralığında 4 farklı 
model ile açık veya yarı açık mekânlarda donmaya karşı, kurutma (inşa-
atlarda beton, sıva ya da şap kurutma vb.) amaçlı kullanılan sorunsuz 
çalışan ve pratik sıcak hava cihazlarıdır. 

ITM Antares (Sıvı Yakıtlı, Bacalı)

Antares modelleri 17.200 ile 68.800 kcal/h kapasitelerinde 6 farklı 
modelde her türlü kapalı hacimde temiz, sıcak ve kuru hava üretimi 
için kullanılabilen sıcak hava cihazlarıdır. Tamirhaneler, imalatha-
neler, tavuk çiftlikleri, depolar, kurutma tesisleri gibi mekânlarda 
güvenle çalıştırılabilir. Mizar ve Antares cihazlarında aşırı donmaya 
karşı limit termostatı, paslanmaz yanma odası, fotosel ile yanma 
havası kontrolü standart özelliklerdir. Ayrıca bu cihazlara harici oda 
kumandası bağlanması sayesinde ortam sıcaklığına göre kontrol 
yapma özelliği de bulunuyor. Yakıt depolarının cihazla birlikte olması, 
kolay taşınabilir olması da önemli avantajlar sağlıyor TM

% 100 AVRUPALI ÜRETİCİ
HVAC Test ve Ölçüm Cihazlarında 
                                       Dünya Markası

Sıcaklık

Sıcaklık Basınç

Nem İç hava kalitesi

Hava hızı ve debisi Baca gazı

Türkiye Temsilcisi

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

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

Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
mükemmel bir tasarıma sahip, açık ve kapalı alanlarda 
kırmadan sızıntı tespiti imkanına sahipsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr
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Turgut Reis Mah. 
Barbaros Cad. 
E4 Blok No. 61 / B 145 Giyimkent
TR-34235 Esenler / İstanbul

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

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

Netes Mühendislik’ten 
Yeni Fluke 59 MAX ve 59 
MAX+Infrared Termometreler 

Düzeltme

Fluke, yeni 59 MAX ve 59 MAX+ Kızılötesi Termometreleri 
tasarladı. Netes Mühendislik tarafından pazara sunulan ve 
1 metreden düşmeye dayanıklı olacak şekilde tasarlanan bu 

hafif ve kompakt IR termometreler her ihtiyaç anında kullanıcılara 
kolaylık sağlayacak.

Özellikler

•	 Daha hassas ve tekrar edilebilir ölçümler için hassas lazer 
teknolojisi

•	 Daha kolay görüntüleme için geniş, okunması kolay arka 
aydınlatmalı LCD ekran

•	 Küçük ve hafif tasarımı ile alet çantasına kolayca sığar
•	 10:1 uzaklık-nokta oranı

Tesisat Market dergimizin 175. sayısı sayfa 16’da bulunan 
“Trox’tan DoP Sertifikalı Yangın Damperleri” ürün tanıtım 
yazısının içinde yer alan “1 Temmuz 2013 itibarıyla ise 

Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011)’nin yerini Yapı 
Malzemeleri Yönergesi (89/106/EEC) aldı” cümlesini “1 Temmuz 
2013 itibarıyla ise Yapı Malzemeleri Yönergesi (89/106/EEC)’nin 
yerini Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011) aldı” şek-
linde düzeltir, okurlarımızdan özür dileriz. TM

•	 Havadaki kirlere karşı 
ekstra koruma için IP40 
sınıfı koruma

•	 Minimum, maksimum 
veya ortalama sıcaklığı ya 
da iki ölçüm arasındaki 
farkı gösterir

•	 Limit dışı ölçümleri hızlı 
bir şekilde görüntülemek 
için yük. ve düş. alarmlar

•	 Bir (1) adet AA pil ile 
çalışır

•	 Bir yıl garantili TM 





ürünler

FORM’dan Sunvia Gün Işığı Aydınlatma Sistemi

Form Şirketler Grubu’nun imalat ayağını 
oluşturan Form Endüstri Tesisleri San. 
A.Ş., Ankara’daki tesislerinde ürettiği 

Sunvia gün ışığı aydınlatma sistemi ile mas-
rafları düşürerek bütçeye katkıda bulunuyor 
ve yaşam alanlarını doğayla daha uyumlu, sağ-
lıklı mekânlara dönüştürüyor. Sunvia Gün Işığı 
Aydınlatma Sistemi, akrilik kubbe, reflektör ve 
difüzör gibi üç ana parçadan oluşuyor. Çatı üze-
rine yerleştirilen özel akrilik kubbe gün ışığını 
reflektif kanala iletir. Yüksek yansıtma özelli-
ğine sahip reflektif kanal, gün ışığını difüzöre 
iletir ve difüzöre gelen gün ışığı homojen bir 
şekilde mekânın aydınlatılmasını sağlar. Sıfır 
enerji ile doğal aydınlatma sağlayan Sunvia, 
yapay aydınlatmalardan kaynaklı doğaya salı-
nan karbon miktarını azaltan doğa dostu bir sis-
temdir. 250, 350, 550 ve 900 mm çaplarında 4 
model mevcuttur. SV-550 modeli, 400 W eşde-
ğer güce sahip olup, 30-35 m2 alanı aydınlatma 
gücüne sahiptir. 1 adet SV-550 modeli, günde 
8 saat, yılda 320 gün aydınlatma sağlayarak 
yaklaşık 800 kg CO2 emisyonunu engeller. Bu, 

“doğaya, 1 ünite ile 2 ağaç kazandırılmasına 
eşdeğer” demektir.

Sunvia kullanımının sağladığı 
avantajlar

•	 Sıfır	enerjiyle	çalışır,	enerji	tasarrufu	sağlar.
•	 Doğal	aydınlatma	sağladığından,	karbon	

ayak	izini	azaltır.
•	 Doğal	aydınlatmanın	sağlık	üzerindeki	

pozitif	etkisi	sayesinde	çalışan	kişilerin	iş	
verimliliğini	artırır.

•	 Doğal	aydınlatma	kullanılan	ortamlardaki	
ürünlerin	tüketiciler	tarafından	daha	çok	
tercih	edildiği	görülmüştür.	Mağazalarda	
satışların	artışını	sağlar.

•	 Doğal	aydınlatma	sayesinde	okullarda	
öğrencilerin	başarı	oranlarında	%	20-30	
artış	sağlar.

•	 Doğal	aydınlatma	yapılan	sağlık	
kuruluşlarında	hastaların	iyileşme	
sürelerini	kısaltır.

Sunvia; ev, ofis, depo, fabrika, alışveriş merkez-
leri, marketler, spor salonları ve yüzme havuz-
ları gibi mekânların iç aydınlatmasında, doğal 
ışığın kullanılmasına imkân veren çözümler 
sunuyor. Ürün ayrıca, üretiminde kullanılan 
malzemelerin özellikleri, performansı, standart-
lara uygunluğu, zamana ve dış çevre koşullarına 
dayanımı ve çevreye değer katan yapı malze-
mesi olması özellikleri ile RAF Yapı Malzemesi 
Ödülünü almaya layık görülmüştü. TM
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Schneider Electric’ten StruxureWare™ Veri Merkezi İşletimi ve 
Sunucu Erişimi Yazılımı

Schneider Electric, ilk entegre yazılım 
olan veri merkezi altyapısı yönetimi 
ve sunucu erişimi çözümü DCIM için 

Intel ile işbirliği yapıyor. Schneider Electric’in 
geliştirdiği ve Intel® Sanal Ağ Geçidi tekno-
lojisinden faydalanan StruxureWare™ Veri 
Merkezi İşletimi ve Sunucu Erişimi yazılımı, 
birden çok varlığa ve sunucuya erişimi, sorun 
gidermeyi ve bunların kontrolünü sağlıyor. 
Ayrıca ek donanım ihtiyacını ortadan kal-
dırarak, maliyette önemli tasarruf yaratıyor. 

Schneider Electric ve Intel, sanal klavye video 
mouse (vKVM) ile DCIM’yi tek bir entegre 
ürün paketinde sunarak, tesisler ve bilgi tek-
nolojileri arasında bir köprü kuruyor. DCIM 
ve KVM yazılım teknolojisini bir araya geti-
ren Sunucu Erişimi, BT yöneticilerinin, veri 
merkezi yöneticileri/operatörlerinin ve tesis 
yöneticilerinin sunucuları doğrudan DCIM 
yazılımı üzerinden başlatma, yönetme, sorun 
giderme ve kontrol etmelerini sağlıyor. KVM 
(klavye video mouse) anahtarları sayesinde 
sunuculara uzaktan erişilebiliyor ve birden 
çok sunucu kontrol edilebiliyor. Sunucu Eri-
şimi, KVM yazılım teknolojisinden en iyi 
şekilde faydalanılmasını sağlarken donanım 
ihtiyacını da ortadan kaldırıyor ve böylece 
teknoloji maliyetlerini yüzde 50’ye kadar 
azaltıyor.

Veri Merkezi İşletimi: Sunucu 
Erişimi’nin Faydaları:

•	 Konsol erişimi: Uzak veri merkezi 
yönetimi için BT ekipmanları KVM 
yazılımıyla uzaktan kontrol edilebilir ve 
yönetilebilir.

•	 Birden çok cihaz kontrolü: Güvenli ve 

kolay sunucu yönetimi için tek bir konsol 
ile farklı tedarikçilerin BT cihazları 
görüntülenebilir, yapılandırılabilir ve 
kontrol edilebilir.

•	 Güç dönüşümü: Açık ya da kapalı 
olmaları fark etmeksizin; anında kontrol 
ve önyükleme işlemleri için sunuculara 
uzaktan erişilebilir.

•	 Fiziksel konum: Hatasız bir envanter 
ve gözden geçirme için sunucuların 
veri merkezinde tam olarak nerelere 
yerleştirildiğinin görülebilmesini sağlar.

•	 KVM Yazılımı: Veri merkezinde fiziksel 
KVM anahtar ihtiyacını ortadan 
kaldırarak maliyetleri azaltır.

•	 Bant içi ve dışı yönetim: Birincil bir 
ağ üzerinden sunucu işletim sistemine 
erişerek veya veri tabanı yönetim kartı 
üzerinden erişilen ikincil kritik bir iş ağı 
kullanarak etkilenen cihazlara ulaşır. 

•	 Farklı tedarikçilerin ürünlerine destek: 
Farklı tiplerdeki BT ekipmanları ve 
donanım platformları için destek verir. 

•	 İşletim Sistemi erişimi: İşletim sistemine 
Uzak Masaüstü Protokolü (RDP), 
Secure Shell (SSH) ve Sanal Ağ Bilişimi 
(VNC) üzerinden bağlanılabilir. TM

VİKO Kaçak Akım Rölesi

E lektrikle çalışan cihazlar ve elektrik 
taşıyan kablolarda yalıtım deformas-
yonu veya montaj hatası nedeniyle 

kaçak akım oluşmaktadır. Yaşam alanlarında 
elektriğin kaçak akım oluşturarak neden ola-
bileceği tehlikelere karşı kaçak akım koruma 
rölesi kullanılarak önlem alınmalıdır. 
Kaçak akım koruma rölesinin görevi, yalı-
tım hatasından kaynaklanan hata akımını 
algılaması ve algılanan bu kaçak akım değe-
rinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması 
durumunda ise bağlı bulunduğu devreyi kes-
mesidir. ViKO Kaçak Akım Röleleri, elek-
trik temasına ve yangın riskine karşı korun-
mak için kullanılması zorunlu bir üründür. 
30mA’da Hayat (İnsan Koruma), 300mA’da 

da Tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksi-
yonunu gerçekleştirir. Kaçak akım rölelerinin 
çalışması, devreye giren akımların toplamı ile 
çıkan akımların toplamının eşit olması pren-
sibine dayanır. Herhangi bir fark akımında 
cihaz sistemdeki kaçak akımı algılayarak 
enerjiyi kesmektedir.
Kaçak akım tehlikeli eşik değerlere ulaş-
tığında insan hayatını tehdit edebilecek 
boyutta risk taşımaktadır. Aynı zamanda yalı-
tım hatasından kaynaklanan kaçak akım belli 

değerlerde yangın tehlikesi oluşturmaktadır. 
Kaçak Akım Koruma Röleleri sisteme ek 
maliyet getireceği düşünülerek tesisatlarda 
kullanılmaz ise, maddi ve manevi kayıplar 
yaşanabilir. İnsan hayatının ve yaşam alan-
larının yangınlardan korunması için tesisat-
larda kaçak akım rölelerinin mutlaka uygun 
standartlar göz önünde bulundurularak seçil-
mesi, topraklama sistemi ve otomatik sigor-
taların yanında sistem tamamlayıcısı olarak 
kullanılması gerekmektedir. TM 
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Spirax Sarco SP400 Smart Pozisyoner ve SP500 Programlanabilir 
Smart Pozisyoner

Endüstride hemen hemen her fabrikada 
bir basınçlı hava sistemi mevcuttur. 
Üretim şekline bağlı olarak bir veya 

birkaç kullanım noktası söz konusu olabilir.  
Basınçlı hava temini en pahalı akışkanlardan 
biridir, dolayısıyla sistemin en yüksek verimle 
ve kayıpsız çalıştığından emin olmak gerekir. 
Basınçlı hava üretiminde en büyük maliyet 
elektrik maliyetidir. Elektrik maliyetleri, bir 
yıl gibi kısa bir süre sonrasında (kompresör 
tipine, üreticiye ve elektrik fiyatlarına bağlı ola-
rak) ilk yatırım maliyetlerini aşar. Genellikle, 
endüstriyel tesislerin basınçlı hava için harca-
dıkları elektriğin maliyeti, Sankey Diyagramına 
göre toplam elektrik tüketimlerinin yaklaşık  
% 10’udur. 10 yıllık genel bir çerçeveden bakıl-
dığında basınçlı havanın toplam maliyetinin  
% 10’u bakım, % 15’i işletme ve % 75’i enerji 
gideridir. Bu nedenle, basınçlı hava sistemle-
rinde enerji tüketimini azaltacak bir program 
uygulanması durumunda ciddi tasarruflar sağ-
lanabilir. Enerji tasarrufu yapılacak noktaların 
başında kaçakların önlenmesi ve kullanılan 
armatürlerin (pozisyoner, aktüatör vs.) düşük 

Tablo 1- Sankey Diyagramı

hava tüketimi olmasıdır. Spirax Sarco SP400 ve 
SP500 pozisyonerler boşta çalışma durumunda 
hava tüketim miktarı 0.016 Nm³h ve yıllık pozis-
yoner başına basınçlı hava maliyet ise 128,70 
TL’dir. En yakın rakibin pozisyoneri boşta 
çalışma durumunda hava tüketim miktarı 0.037 
Nm³h ve yıllık pozisyoner başına basınçlı hava 
maliyet ise 300,49 TL’dir. Diğer marka pozisyo-
nerlerde yıllık maliyet 965,26 TL ile 20.487,74 
TL arasında değişmektedir. (Hesaplamalar yılda 
8000 saat çalışma süresi, % 94 verim ve 0,1542 

TL/kWh’e göre yapılmıştır.) SP400 Smart 
Pozisyoner ve SP500 Programlanabilir Smart 
Pozisyoner ile vananın miline temas etmeden, 
sıfır sürtünme ve kayıp ile pnömatik aktüatörlü 
kontrol vanalarının pozisyon kontrolü sağlanır. 
Hassas geri besleme veren pozisyonerler tek tuş 
ile kolay devreye alınabilir ve LCD ekranından 
vananın açıklığı görülebilir. Diagnostik özelliğine 
sahip SP500 pozisyoner ile toplam vana stroku 
ya da çalışma süresi sayılarak bakım süresinin 
ne zaman geleceği görülebilir. TM
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Capatect’en Bir Yenilik 
Daha: Isı Yalıtım 
Sistemleri için 
Geliştirilmiş Çevre 
Dostu Isı Yalıtım Sıvası 
“ECOTECH”

Filli Boya Yalıtım, Capatect Isı Yalıtım 
Sistemi için geliştirilmiş ECOTECH 
Isı Yalıtım Sıvası ile ekolojik dengeyi 

korumaya devam ediyor. İklim değişikliği ile 
mücadele etmek için artan karbon emisyonlarını 
azaltmak gerekiyor. Binalarda ısı yalıtımı uygu-
laması ile karbon emisyonlarını azaltmak müm-
kün. Satın alınan her ürünün bir karbon ayak 
izi olduğundan, ısı yalıtımında sürdürülebilir 
ürünleri ve şirketleri tercih etmek, iklim deği-
şikliği ile mücadelede önem taşıyor. Standart 
EPS levhalara göre % 20 daha yüksek ısı yalıtım 
performansına sahip Capatect Dalmaçyalı Isı 
Yalıtım Levhaları ile levha kalınlığını artır-
madan daha yüksek bir ısı yalıtım performansı 
sunan Filli Boya, Capatect Dalmaçyalının başa-
rılı performansını çevre dostu ısı yalıtım sıvası 
Capatect ECOTECH ile birleştiriyor. Levhasın-
dan yapıştırıcısına, sıvasından son kat kaplama 
ve boya ürünlerine kadar, birbirleri ile uyum 
içinde çalışan Capatect Isı Yalıtım Sistemi için 
geliştirilmiş ECOTECH ısı yalıtım sıvası, iç ve 
dış cephelerde ısı yalıtım levhalarının üzerine 
perdah sıvası yapılmasında kullanılıyor. Özel 
formülasyonu sayesinde 15 kg’lık ambalajıyla, 
benzer sıva ürünlerinin 25 kg’lık ürünleriyle 
eşdeğer metraj sağlayan ECOTECH, nakliye 
ve stoklama açısından kolaylıklar sunarak daha 
az karbon salımı ile çevrenin korunmasına kat-
kıda bulunuyor. Hafi fl iği sayesinde, uygulama-
nın daha hızlı ve kolay yapılması ile işçilik ve 
zamandan da tasarruf sağlıyor. 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...

LOWARA’dan Yeni Bir Pompa Daha: e-HM

LOWARA, Avrupa’nın en verimli dikey 
milli pompası e-SV’den sonra yatay ve 
çok kademeli yeni e-Hm serisini pazara 

sundu. e-HM serisi pompalar bina sistemle-
rinden endüstriyel uygulamalara kadar birçok 
alanda 6 ana ve 72 alt model seçeneğiyle her 
türlü su ve agresif olmayan kimyasalların basınç-
landırılmasında kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik ideal çözümler sunuyor. 
e-HM serisinin benzer ürün yelpazesine sahip 
olan rakiplerine fark atan temel özelliklerinden 
bazıları şu şekilde sıralanabilir:
•	 Kaliteli hidrolik tasarımı ile IE3 motorları 

birleştirerek sınıfının en düşük işletme 
maliyeti,

•	 Yüksek kalite Tungsten Carbide yataklar, 
güçlü paslanmaz çelik gövde ve özel fan 
tasarımı sayesinde yataklara binen yükün 
% 40 azaltılmasıyla ortaya çıkan uzun 
çalışma ömrü ve bakım gerektirmeyen 
teknoloji,

•	 Özel motor tasarımı ve birbiri ile uyumlu 
ekipmanlar sayesinde çok düşük ses 
seviyesi,

•	 Tüm üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti.
Endüstriyel uygulamalarda başta arıtma, kimya 
ve gıda endüstrisi olmak üzere sayısız uygulama 
çözümleri sunan e-HM’in kullanım yerine göre 
farklı konfi gürasyonlarda üretimi yapılmaktadır. 
Bunlar; 
•	 AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelik 

pompa malzeme alternatifi   
•	 Özel uygulamalar için pasifi zasyon 

yapılmış versiyon
•	 Basınçlandırılacak sıvıya uygun mekanik 

salmastra ve O-ring seçenekleri.

Yeni LOWARA e-HM’in öne çıkan 
özellikleri;

•	 Sınıfının en iyi performans ve verimliliği,
•	 6 ana model seçeneği ile 29m3/h’e kadar 

çıkabilen geniş debi aralığı,
•	 Noryl çarklarda 10 bar’a kadar, paslanmaz 

çelik çarklarda 16 bar’a kadar nominal 
basınç,

•	 Dayanımlı malzeme donanımı ve çok 
sessiz tasarım

•	 Basınçlandırılan sıvı ile temas eden tüm 
yüzeyler paslanmaz çeliktir. 

•	 Kompakt modeller için bir, kılıfl ı modeller 
için iki adet O-ring tasarımı,

•	 Basınçlandırılan sıvı için -30 ˚C’den  
+120 ˚C’ye kadar geniş sıcaklık aralığında 
çalışabilme imkânı.

Kompakt model:

Motor fl anşına direkt bağlı olan tek parça pas-
lanmaz çelik pompa gövdesinden üretilmiş 
versiyondur. Gövdede oluşabilecek sızıntıları 
ihtimallerini ortadan kaldıran bir adet gövde 
o-ringi bulunmaktadır.

Kılıfl ı Model:

Motor fl anşına bağlanan saplamalar ile sabitle-
nen, gövdesi güçlendirilmiş komple paslanmaz 
çelik malzemeden üretilmiş versiyonudur. Göv-
dede oluşabilecek sızıntı ihtimallerini ortadan 
kaldıran iki adet gövde o-ringi bulunmaktadır.
HM…P: 1HM, 3HM, 5HM ve 10HM serilerde 
6 kademeye kadar paslanmaz çelik pompa göv-
desi (EN 1.4301/ AISI 304)
HM...S: Her seri için komple paslanmaz çelik 
(EN 1.4301/AISI 304 )
HM...N: Her seri için komple paslanmaz çelik 
(EN 1.4301/ AISI 316)

Yeni e-HM’in teknik özellikleri

• Debi: 29m3 /h
• Basma yüksekliği: 160 mSS
• Güç temini: 50 Hz veya 60Hz
• Güç: 0,30 -5,5 kW
• Maksimum işletme basıncı: 16 bar
• Basınçlandırılan sıvı sıcaklığı: 

-10 ˚C  +120 ˚C TM

Kılıflı modelKompakt model
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www.aesseal.com.tr

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

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

SFA SANIHYDRO – WC Öğütücüleri ve Pompaları

WC öğütücüleri bodrum katı, çatı katı 
ve gider borusuna uzak kalan yer-
lere, tuvalet veya banyo monte etme 

imkânı sunuyor. Dikey olarak 7 metreye, yatay 
olarak 110 metreye kadar atıkları pompalayabi-
len öğütücüler, ekonomik, pratik ve estetik bir 
çözüm sağlıyor. 
Atıkların tahliyesi 22/32 mm çaptaki PVC 
borular aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri 
koku yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle 
çalışıyor. 
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir sistem olup, restorasyon ve 
tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik sağ-
lıyor. Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü özel-
liğine sahip değildir. Yine kanalizasyona uzak 
kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı olan 
yerlerde, atık suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 
ºC sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu sulara 
dayanıklı olarak üretildiklerinden, restoran, otel, 

iş yerleri gibi birçok alanlarda rahatlıkla kulla-
nılabiliyor.

SANIVITE Pompa - Teknik 
Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Bulaşık makinesi, 
Çamaşır makinesi, Evye, Lavabo, 
Duşakabin, Küvet, Bide,

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 50 m’ye kadar, 
•	 Deşarj boru çapı: 32 mm,
•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35°C,
•	 Maks. Akışkan sıcaklığı: 60°C,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220–240 V/50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W, 
•	 Boyutlar (g x d x y ): 373 x 185 x 275 mm. TM
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söyleşi

Levent Yıldırım
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Altyapı ve Şehirler Sektörü Bina 
Teknolojileri Bölüm Müdürü

Siemens, ar-ge yatırımları sonucu geliştirdiği ürün ve sistemlerle, gerek otomasyon 
gerekse enerji verimliliği alanında teknolojik çözümler sunuyor. Binaların artık 
birer beton yapı olarak görülmemesinin, yaşayan bir organizmanın parçaları 

olarak değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğunu belirten Siemens Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. Altyapı ve Şehirler Sektörü Bina Teknolojileri Bölüm Müdürü Levent 
Yıldırım, “Gelecekte enerji verimliliğini ön planda tutan, gereksiz elektrik, su ve  
ısıtma/soğutma maliyetlerini ortadan kaldıran binaları daha sık göreceğiz” diyor... 

“ Bir bina yalnızca betondan oluşan bir  
 yapı değil, yaşayan bir organizmanın   
 önemli parçalarından biridir”
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DESIGO bina otomasyon 
sistemlerimiz ile bir binanın, 
tesisin gereksinimlerini kolayca ve 
tek elden karşılayabiliyoruz

Siemens Bina Teknolojileri Bölümü, 
tüm dünyada pek çok projeye imza atıyor.  
Siemens Türkiye olarak lokal projelere verdi-
ğimiz desteğin haricinde merkezimiz tarafın-
dan yönlendirilen projelerde de aktif olarak 
rol alıyoruz. Bina Teknolojileri bölümümüz, 
altyapı ve şehirler sektörümüz altında zengin 
bir ürün portföyüyle ürün ve hizmet sunuyor. 
Bina ve tesislere yönelik enerji verimliliği ve 
otomasyon sistemlerinden,  yangın ve alarm 
sistemleri ve tasarruf sağlayan havalandırma ve 
iklimlendirme sistemlerine kadar bir binanın 
ya da tesisin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak 
çözümlere sahibiz. Bugüne kadar Avrupa’da 
1000’den fazla binada enerji sistemlerini 
yeniden düzenleyerek 110 milyon Euro’luk 
tasarruf elde edilmesini sağladık. Bu tutar, aynı 
zamanda 430 bin ton daha az karbondioksit 
üretildiği anlamına da geliyor.
Bina otomasyonu aslında bir binanın görün-
meyen iskeletini oluşturur. Çözümlerimiz, bir 
koridordan geçerken aydınlatmaların otoma-
tik yanıp yanmaması, güneş ışığına göre iç 
aydınlatma derecesinin otomatik olarak değiş-
mesi, yangın söndürme sistemlerinin binadaki 
diğer güvenlik sistemleriyle etkileşimli halde 
bulunması, ısıtma-soğutma ve iklimlendirme 
ile ilgili tesisatın maksimum verimlilikte ve 
enerji tasarrufu ile çalışmasını sağlayan farklı 
hizmetleri içerir. Siemens olarak DESIGO 

bina otomasyon sistemlerimiz ile bir binanın, 
tesisin gereksinimlerini kolayca ve tek elden 
karşılayabiliyoruz. 

Odaklandığımız noktaların 
başında akıllı şebekelerin enerji 
otomasyonuna yönelik çözümler yer 
alıyor 

Siemens, kurulduğu 1850’li yıllardan bu 
yana Ar-Ge’ye önem veren, faaliyet göster-
diği alanlarda sunduğu yenilikçi çözümlerle 
adından söz ettiren bir şirket. Bu yaklaşımı-
mızı bina teknolojileri için bugün de sunmaya 
devam ediyoruz. Günümüzde akıllı bina ola-
rak tanımlanan, otomasyon teknolojileriyle 
donatılmış binaların sayısı hızla artıyor. Biz 
de, gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarıyla 
bu hıza yanıt veriyor, gerçekleştirdiğimiz pro-
jelerle geleceğin bina standartlarını bugün-
den karşılayacak ürünler ve maksimum enerji 
verimliliği sağlayan çözümler sunuyoruz. 
Ar-Ge alanında yalnızca merkezimizin 
olduğu Almanya’da değil, Türkiye’de, Gebze 
tesislerimizde de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Burada odaklandığımız noktaların başında 
akıllı şebekelerin enerji otomasyonuna yönelik 
çözümler yer alıyor. Yakın zamanda tüketicile-
rin de belirli bir seviyeye kadar enerji üretebi-
leceğini, yani bina ve tesislerin de ihtiyaçlarını 
yenilenebilir enerji kaynaklarıyla temin edebi-
leceğini düşünürsek, aslında farklı bir sektö-
rün konusuymuş gibi görünen bu alanın bina 
teknolojilerine olan katkısını görebilirsiniz.
Türkiye’nin 2023 için belirlemiş olduğu eko-

nomik hedeflere ve bu hedefler arasında bulu-
nan binalarda enerji verimliliği hedeflerine 
bakarsak; mevcut bina stoku ve kentsel dönü-
şüm uygulamaları, inşaat sektörünü, dolayısıyla 
bina teknolojilerini gündemde tutan bir konu. 
Bu kapsamda, verimlilik sağlayan otomasyon 
sistemlerinden, kullanımı zorunlu tutulmaya 
başlayan ısı pay ölçerler kadar çeşitli ürün 
ve çözümlerimiz bulunuyor. Siemens olarak, 
girilen bu yeni dönemde ihtiyaç duyulan tüm 
çözümleri barındırıyor, her bina ve tesis için, 
kendisine özel projeler geliştirerek optimum 
faydayı yakalamayı hedefliyoruz. Yani yalnızca 
yakın gelecek için değil, sonrasındaki yıllar 
için de çalışıyoruz. İnşaat sektörü, Türkiye’nin 
en aktif sektörlerinden biri. Kentsel dönüşüm 
projeleri haricinde, havalimanları, organize 
sanayi bölgeleri gibi alanlarda da ciddi bir 
yoğunluk söz konusu. Özellikle ticari amaçlı 
yapılarda, maliyetlerin minimumda tutul-
ması önemli bir konu. Biz de Siemens olarak 
sektörün bu arayışını sonlandıracak ürün ve 
projelerimizle sektöre desteğimizi sürdürmeye 
devam edeceğiz. Yatırımcılara sunduğumuz 
pek çok değer bulunuyor. Birincisi, otomas-
yon sistemlerimizle hem etkin yönetim hem 
de enerji verimliliği sunuyoruz. Bu sayede 
maliyetlerini düşürebiliyorlar. Diğer yandan 
artık binalarda kaba inşaatın ötesinde ciddi bir 
çalışma yapılması gerekiyor. Sahip olduğumuz 
küresel yetkinlikle, bir inşaat projesinin ya 
da mevcut bir binanın, tesisin modernizas-
yonu projelerinin nasıl olması gerektiği konu-
sunda yardımcı oluyoruz. Bu sayede, henüz 
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söyleşi

Türkiye’nin ilk Leed Gold sertifikasına sahip 
tesisleri olan Gebze tesislerimizin pek çok yeni 
projeye ilham vermiş olması bizim için ayrı bir 
gurur kaynağı. Hangi sektörden firmaların 
daha fazla ilgi gösterdiğini düşündüğümüzde 
ise turizmin öne çıktığını söyleyebiliriz. Örne-
ğin, Antalya’da beş yıldızlı otellerin % 70’inde 
DESIGO Bina Otomasyonu sistemimiz aktif 
olarak kullanılıyor. Ülke genelinde yüzlerce 
tesis bu sistemimizi kullanıyor.
Bina otomasyonu sektörü açısından, gelişmiş 
ülkelerin ön planda olduğunu söylemek müm-
kün. Türkiye, gelişmiş ülkelerin seviyesine 
yakın bir konumda bulunuyor. Sektör yalnızca 
yurtiçi projeler gerçekleştirmiyor, dünyanın 
farklı bölgelerinde büyük ölçekli işlere de imza 
atıyor. Bugün, kendi ülkesi dışında proje yapan 
firmalar listesinde Türk şirketleri Çin merkezli 
şirketlerle ciddi bir rekabet içinde. Bu firmalar, 
küresel tecrübelerini Türkiye’deki projelerde 
kullanarak Türkiye’nin avantajlı konuma çık-
masını sağlıyor.

Akıllı şehirler için akıllı binalar 

Siemens olarak şehirleri yaşayan bir orga-
nizma olarak değerlendiriyoruz. Yani şehrin 
bir noktasında, örneğin bir binada gerçek-
leştirdiğiniz bir proje, ulaşımdan enerjiye, 
sanayi bölgelerine yakınlığından şehrin kar-
bon ayak izine kadar pek çok noktayı etkili-
yor. Dolayısıyla akıllı binalar, akıllı şehirleri 
oluşturan önemli yapıtaşlarından biri. Bugün 
sahip olduğumuz portföyle bir şehri onlarca 
farklı noktadan geliştirebiliyoruz. Enerji iletim 
hatları çözümlerimiz ve SCADA yönetim 
sistemimizle o şehre gelen enerjide mini-
mum kayıp yaşanmasını sağlayabiliyor, gelen 
enerjinin dağıtım şirketince sorunsuz aktarı-
mını sağlıyoruz. Ayrıca şehir içi raylı ulaşım 
çözümlerimizle toplu ulaşıma destek oluyor, 
sinyalizasyon sistemlerimizle şehir içi trafiğin 
hızlı akması için projeler gerçekleştiriyoruz. 
Büyük resme baktığınızda, Siemens’in hemen 
her ürününün akıllı şehirlere giden yolda farklı 
bir parçayı oluşturduğunu görebilirsiniz. Akıllı 
binalar, bu büyük resmin bina ve tesis tarafını 
kapsıyor.
Bir şehri değerlendirirken nüfusu, ulaşım sis-
temi, bina ve tesis sayısı, enerji yönetimi gibi 
pek çok alanla değerlendirebilirsiniz. Gerek 
bina teknolojileri gerekse diğer konularda her 
zaman enerji verimliliğine yönelik çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Yurtdışında gerçekleştir-

diğimiz projeler arasında sıfır emisyona sahip 
bir otel dahi bulunuyor. Bununla birlikte, 
dünyanın önemli metropollerini kapsayan 
ve Siemens desteğiyle hazırlanan Yeşil Şehir 
Endeksi önemli bir referans olarak kabul edi-
liyor. Bir şehri onlarca farklı kriterle değerlen-
diren bu araştırma, şehirlerin iyileştirilebilir 
noktalarını ortaya çıkartmaya da yardımcı 
oluyor. Türkiye’de tüketilen toplam enerji 
miktarının % 30’undan fazlası konutlarda 
tüketiliyor. Araştırmalara göre sanayide en az  
% 20, ulaşımda % 15, bina ve hizmet sek-
töründe ise % 30 enerji tasarrufu yapmak 
mümkün. Bina otomasyon sistemleri ve akıllı 
binalar bu tasarrufa ulaşılmasında önemli fak-
törler. 2012 mali yılında iş ortaklarımızın kar-
bondioksit salımında 332 milyon tonluk düşüş 
sağlamayı başardık. Bu değer, dünyanın en 
büyük ekonomilerinden biri olan Almanya’nın 
toplam karbondioksit  salımının yüzde 40’ına 
eşit.
Gelecekte enerji verimliliğini ön planda tutan, 
gereksiz elektrik, su ve ısıtma/soğutma mali-
yetlerini ortadan kaldıran binaları daha sık 
göreceğiz. Bu sistemin ardında ise kapsamlı ve 
ince detaylara dikkat edilmiş otomasyon pro-
jeleriyle karşılaşacağız. Dünyadaki trend, yatay 
binalardan çok gökdelen olarak tanımlanan 
dikey binaların tercih edildiğini gösteriyor. 
Örneğin 40-50 katlı yeni bir bina yaptığınızda 
burayı adeta küçük bir şehir olarak değerlen-
dirmeniz ve başta yangın güvenliği olmak 
üzere tüm hesaplamaları dikkatlice yapmanız 
gerekiyor. Siemens, bu noktada devreye gire-
rek hem binanın kendi iç sistemini hem de 
bulunduğu lokasyonun şehrin geri kalanındaki 
yaşama, yani ulaşıma, enerji tüketimine vb. 
konulara olan etkisini değerlendiriyor. Özet-
lemek gerekirse, bir bina yalnızca betondan 
oluşan bir yapı değil, yaşayan bir organizma-
nın önemli parçalarından biridir. TM  

yola çıkarken bile atmaları gereken adımların 
neler olması gerektiği, uluslararası normları 
nasıl karşılayabilecekleri konusunda bilgi ve 
çözüm sahibi oluyorlar. İnşaat sektörü, aynı 
zamanda yoğun bir rekabete de sahne oluyor. 
Hizmet verdiğimiz firmalar, Siemens çözüm-
lerini kullanarak daha düşük maliyetli, yüksek 
prestijli işlere imza atabiliyorlar.

Türkiye bina otomasyon sektörü 
hızlı bir gelişim gösteriyor

Bina otomasyonu sektörü, inşaat sektörüne 
paralel bir gelişim gösteriyor. İçinde bulun-
duğumuz koşullara ve inşaat sektöründeki 
hareketliliğe baktığımızda Türkiye otomas-
yon sektörünün hızlı bir gelişim gösterdiğini  
söyleyebiliriz. Bu gelişimin güzel yanı, sektör 
oyuncularının bilinç seviyesinin gittikçe artı-
yor olması. Elbette konut ve ofis binaları tara-
fına baktığımızda o konutlarda ikamet edecek, 
ofis olarak tercih edecek kişi ve şirketlerin de 
inşaat şirketlerini olumlu yönde etkilediğini 
belirtmek gerekiyor. Tüketiciler tarafındaki 
bilinçlenme de hızla artıyor. Bugün enerji 
verimliliği yüksek, modern otomasyon sis-
temlerine sahip yeşil ve çevreci binaların öne-
mini bilenlerin sayısı hızla artıyor. Bu konuda 
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sistem

DAF Enerji, ısıtma ve inşaat sek-
törüne yüksek kalitede ürünler 
sunmaya devam ediyor. Indirect 

Heating ile merkezi sistemlerde tamamen 
bireyselleşmiş ısıtma sağlamak mümkün. 
2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verim-
liliği Kanunu’yla toplam inşaat alanı 2000 
m² ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma 
sistemi kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu 
kanunla birlikte ısıtma ve kullanım sıcak suyu 
ihtiyacını karşılayan kombilerin kullanımı 

kısıtlandı ve merkezi ısıtma sistemlerinde, 
kullanım sıcak suyunun tedariki için boylerler, 
eşanjörler, sıcak su tankları gibi alternatif-
ler gündeme geldi. Bağımsız birimlerin ısı 
enerjisi tüketiminin ölçümlenmesini zorunlu 
kılan aynı Kanun gereğince, kalorimetreler 
ve sıcak su sayaçları kullanıma sokuldu. Bu 
gelişmelerin sonucunda ısı istasyonları, kulla-
nım sıcak suyu üretimi ve bağımsız birimlerin 
enerji tüketim değerlerinin ölçümlenmesinde 
geleneksel yöntemlere, yenilikçi ve akılcı bir 

alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bu noktada, 
ısı istasyonları ve ısı gider paylaşım sistemleri 
alanında Türkiye’nin öncü firmalarından DAF 
Enerji, Türkiye inşaat sektörü için çalışmala-
rına devam ediyor. 

Isı İstasyonu Nedir?

Merkezi sistemle ısıtılan binalarda kullanım 
sıcak suyunu ani ısıtma prensibiyle hazırla-
yan ısı istasyonları, binalarda balanslama ve 

DAF Enerji’den Merkezi Isıtma 
Sistemlerinde Akılcı Çözüm: 
Isı İstasyonları
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gerektiğinde otomasyon işlevlerini üstlenerek 
ısıtma sisteminin de kontrolünü sağlar. Tüm 
bunlarla birlikte ısı istasyonları, ısı enerjisi ve 
su tüketiminin ölçümlenmesi fonksiyonlarını 
da kompakt bir paket halinde tüketiciye sunar. 
Her ihtiyaca aynı anda cevap verebilen bu 
tasarım, başta montaj kolaylığı olmak üzere, 
düşük maliyet, yüksek konfor, güvenli kulla-
nım ve enerji verimliliği yönünde gerek uygu-
layıcı, gerek tüketici, gerekse çevre açısından 
pek çok avantajı beraberinde getirir. 

Yatırım Avantajları

Kullanım sıcak su ihtiyacının ısı istasyonla-
rıyla karşılandığı binalarda, sıcak suyu boy-
lerden devrelere taşıyan ve sistemin sürekli 
sıcak kalmasını sağlayan sirkülasyon hattı 
borularına ihtiyaç kalmaz. Bunun yerine enerji 
merkezinden geliş, enerji merkezine dönüş ve 
soğuk şebeke suyu kolonları yeterlidir. Kulla-
nım sıcak suyu ihtiyaç anında ısı istasyonunda 
hazırlandığı için boyler, sıcak su pompası, 
pompa panosu, boyler kalorimetreleri ve sıcak 
su sayaçları gibi ekipmanlara da gerek kalma-
maktadır.

Konfor

Isı istasyonlarında kullanım suyu sıcaklığı 
hidrolik, termal veya her iki etkenin beraber 
olduğu kontrol sistemleriyle, 20-70⁰C ara-
sında istenilen sıcaklığa ayarlanabilir. DAF 
Enerji ısı istasyonları debi değişimlerinden 
bağımsız olarak sabit kullanım suyu sıcaklı-
ğını garanti eder. Daire büyüklüğü ve oturan 
sayısına göre belirlenen sıcak su ihtiyacı, pla-
kalı ısı eşanjörü vasıtasıyla bekleme süresine 
ihtiyaç duyulmaksızın karşılanır. DAF Enerji 
ısı istasyonları düşük kazan sıcaklıklarında 
dahi konfor şartlarını sağlamak üzere tasar-
lanır. Böylece her koşulda, sistem yoğuşma 
enerjisinden maksimum yararlanma olanağı 
sunarken yaz aylarında da yüksek performans 
gösterir. Tüm bunlara ek olarak ısı istasyonları, 
her bir odanın sıcaklığını kontrol edebilmek 
için termostatik radyatör vanalarının çalışma 
koşullarına uygun ortamı sağlayarak ısınma 
konforunu en yüksek seviyeye çıkarır.  

Güvenlik

Isı istasyonları, merkezi ısıtma sisteminde 

birer arayüzdür. Enerji üretimi yapmazlar; 
ısı merkezinden gelen sıcak suyu dairenin 
ihtiyacına göre kontrol ederek yönlendirirler. 
Bundan dolayı her daire için ayrı ayrı doğalgaz 
hattına ve bireysel bacaya ihtiyaç yoktur. Daire 
içerisinde bir yanma prosesi gerçekleşmez ve 
özel baca bulunmadığı için baca gazından 
zehirlenme riski yoktur. Yine ısı istasyon-
larında, kullanım sıcak suyu üretimi ihtiyaç 
anında yapıldığından ve depolanmadığından 
Lejyonella riski tamamen ortadan kalkar. 

İşletme ve Bakım Avantajları

DAF Enerji markasıyla üretilen ısı istasyon-
ları, korozyona karşı yüksek dayanım sağla-
mak amacıyla, AISI 316 kalite paslanmaz çelik 
borulardan, diğer tüm montaj ekipmanları ise 
MS58 pirinç malzemeden üretilir. Isı istasyon-
larında paslanmaya ve kireçlenmeye karşı daya-
nıklı, bakır lehimli AISI 316 kalite paslanmaz 
çelik malzemeden, uluslararası normlara uygun 
olarak üretilmiş plakalı ısı eşanjörleri kullanılır. 
Bunun yanında, sistem tasarımında gözetilen 
hidrolik bağlantı ve termal denge, kireç taşı olu-
şumuna karşı koruma altına alınmıştır. Oransal 
debi kontrolü sağlayan DF regülatörün gövde 
ve iç sürgü aksamında ise suyla temas eden 
yüzeylerde kireç taşı oluşumunu önlemek için 
özel bir kaplama malzemesi kullanılıyor. DAF 
Isı İstasyonu içine ya da dışına monte edilen 
soğuk su ve ısı sayacıyla her dairenin kullandığı 
su ve tükettiği ısı miktarı belirlenirken tüm 
bu sayaçlar merkezi bir noktadan tek seferde 
okunabilir. Akümülasyon tankı kullanıldığında 
sisteme destek olmak üzere güneş kolektörleri 
ve pompaları ilave edilebilir. Bunların yanında, 
kazan dönüş sıcaklıkları 50⁰C ve daha düşük 
derecelerde tutulabilmekte, bunun sonucunda 
yoğuşmalı kazanların kullanımı kolaylıkla ger-
çekleşebilmektedir. 

Çalışma Prensibi

Isı istasyonları kullanım sıcak suyunu bir 
plakalı ısı eşanjörü kullanarak hazırlıyor. Isı 
eşanjöründe, plakaların farklı yüzeylerinde 
karşılaşan şebeke suyu ve merkezi ısı kayna-
ğından gelen sıcak su arasında ısı transferi 
sürekli ters akış prensibine göre gerçekleşiyor. 
Böylece ısı kaynağından gelen sıcak su enerji-
sini bırakarak geri dönerken şebekeden gelen 
soğuk su ısınarak kullanıma gidiyor. 

Indirect Heating Seçeneği

DAF ısı istasyonlarında bulunan “indirect 
heating” seçeneği ile ikinci bir ısı eşanjörünü 
de sisteme dahil etmek mümkün. Eklenen bu 
eşanjörle daire içi ısıtma hattı kendi içerisinde 
kapalı devre haline getirilerek ana sistemden 
tamamen ayrılıyor. Bu sayede yüksek bina-
larda ısıtma tesisatında ayrıca bir basınç kırıcı 
sistem kurmaya gerek kalmıyor. Basınç kırıcı 
sistemlerin binada işgal ettiği geniş alan ve sis-
temin kurulmasının yarattığı zor işçilik süreci 
indirect heating seçeneğini ön plana çıkarıyor. 
Bu seçenek basınç kırıcı olarak kullanımının 
yanında tüketiciye kontrol olanağı da sağlıyor. 
Eşanjör, sirkülasyon pompası ve kontrolörle 
birlikte daire ısıtma giden suyun sıcaklığı, 
dönüş suyu sıcaklığı istenilen değerde tutu-
labiliyor. Termostatik radyatör vanalarının 
yarattığı değişken debili sistemlerde her dai-
reyi bireyselleştirerek sistemin balanslanması 
ve kontrol edilmesi büyük avantajlar sağlıyor.  

Kullanım Alanları

Isı istasyonları doğalgaz, fueloil, odun ve 
kömür kazanları, bölgesel ısıtma ve kojene-
rasyondan, jeotermal enerjinin kullanıldığı 
alanlara kadar geniş bir yelpazedeki farklı ısı 
kaynaklarıyla çok katlı binalarda ve merkez-
den ısınan villalarda güvenle kullanılırlar. TM
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İşletmelerin sert rekabet koşulları altında 
ayakta kalmaları ve kârlılıklarını artırma-
ları için en önemli kriterlerden biri sabit 

giderlerini azaltmaktır. En önemli giderlerden 
biri olan enerjide aydınlatma kalemi, işletme 
tipine göre farklı oranlarda yer tutmaktadır. İyi 
bir aydınlatma sistem tasarımı, uygun armatür 
seçimi ve özel olarak aydınlatma kontrolü için 
tasarlanmış bir “Aydınlatma Otomasyon ve 
Enerji Tasarruf Sistemi” kurulumu, işletmenin 
kârlılığı ve verimliliği için sağlam bir temel 
oluşturur. En ideali, ilk yatırım aşamasında 
tasarım ve sistem kurulumu olmakla birlikte, 
mevcut işletmelerde de sistemin uygulan-
ması mümkün olabilmektedir. Alışılageldik 
aydınlatma sistem tasarım ve uygulamaları 
ile yola çıkan işletmelerin, sabit giderlerde 
orta ve uzun vadede diğer işletmelere göre 
yıllar boyunca sürekli açılacak olan bir farka 
katlanmaları gerekecektir.
Aydınlatma kontrol sistemleri ilk başta kon-

for uygulamalarına yönelik, ağırlıklı olarak 
konutlarda kullanılan lüks sistemler olarak 
tasarlanmakla birlikte, günümüzde enerji 
tasarrufu yaklaşımı çok daha ağır basmaktadır. 
Bu amaçla oluşturulan yasalar ve yönetme-
likler de sektörün gelişimini desteklemek-
tedir. Aydınlatma sistem tasarımı sırasında 
uygun armatürler, gün ışığına uygun mimari 
ve tasarruflu aydınlatma elemanları seçilerek 
büyük ölçüde tasarruf sağlanmakla birlikte, 
kontrol tamamen insana bağlı olduğunda, 
tasarruf imkânları kısıtlı kalmaktadır. Dola-
yısıyla aydınlatma otomasyon sistemlerinin 
kullanımı her işletme için önem taşımaktadır. 
İşletmelerin aydınlatma otomasyon sistemleri 
kullanmalarındaki temel nedenlere bakarsak: 

1. Sabit enerji ve personel giderlerini 
azaltarak kârlılığın artırılması

2. Artan enerji maliyetleri
3. Yerel ve merkezi yönetimlerin enerji 

verimliliğine yönelik yasal yönlendirmeleri 
(Enerji Verimliliği Kanunu)

4. Yeşil bina kavramının işletmenin imajına 
olan olumlu katkısı

5. Çevreci baskılar ana nedenler olarak 
sayılabilir

Aydınlatma Sistemlerinde Enerji 
Tüketimi

Ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi 
içinde aydınlatmanın payı % 20 civarındadır. 
Aydınlatmada verimliliğin sağlanması ile hem 
görsel hem bütçesel rahatlama sağlanacaktır. 
Aydınlatmada enerji tasarrufu, görsel kon-
fordan ödün vermeden, gerekli en az aydınlık 
şiddetlerinin sağlanması ile elde edilir. Bunun 
için öncelikle düşük verimli ışık kaynakları 
yerine yüksek verimli ışık kaynakları kullanıl-
malıdır. Örneğin klasik bir lambayı az enerji 
kullanan bir lamba ile değiştirmek enerji tüke-

Aydınlatma Otomasyonu ve 
Enerji Tasarrufu Sistemleri
Yazan: Cüneyt Alsat, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, MBA

36 . tesisat market 09 /2013



timini % 80 civarında azaltabilmektedir. 
Aydınlatmada enerji tasarrufu için evlerde alı-
nabilecek önlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•	 Öncelikle doğal günışığından 

faydalanılmalı. Mobilyalar günışığının 
içeri girişini kolaylaştıracak şekilde 
yerleştirilmeli. Duvarlar açık renge 
boyanmalı.

•	 Aydınlık seviyeleri düşürülmeli. İhtiyaç 
olmadan ışıklar yakılmamalı

•	 Tavandan aydınlatma yerine, daha küçük 
ve çalışma mekânını aydınlatan tasarımları 
tercih edilmeli

•	 % 80 daha verimli olan kompakt floresan 
lambaları kullanılmalı. 100 W’lık bir 
akkor flamanlı lamba yerine 25 W’lık 
kompakt floresan lamba kullanılabilir.

•	 En çok kullanılan mekânlardaki lambalar 
enerji verimli lambalar ile değiştirilmeli.

•	 Tasarımın müsait olduğu mekânlar için 
tüp floresan lambalar tercih edilmeli.

•	 Odadan çıkarken ışıkları kapatın ya 
da hareket dedektörlü armatürler 
kullanılmalı.

•	 Lambalar temiz tutulmalı; kirli, tozlu 
lambalar % 25 daha fazla enerji tüketirler.

Tasarruf Sağlama Yöntemleri

Verimli bir aydınlatma sistemi kurulumu için 
sistem dizaynından işletmeye kadar çeşitli 
noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1- Mimari Proje: Binanın gün ışığını maksi-
mum kullanabileceği, yaşam alanlarının gün 
ışığından en çok yararlanabileceği tasarım-
lar hatta binanın dış cephesine düşen ışığı iç 
ortama aktaran aydınlatma kanalları kulla-
nılmaktadır.
2- Temel Aydınlatma Projesi: Mekânın kul-
lanım amaçlarına uygun, gerekli minimum 
ışık şiddetini istenen alanda sağlayan (masa, 
zemin vb.) verimli, uzun ömürlü ve tasarruflu 
aydınlatma ürünleri seçilmelidir. Örneğin 
elektronik balastlar % 20-50 daha uzun lamba 
ömrü ve konvansiyonel balastlara kıyasla % 35 
daha fazla verim sağlar. Dolayısıyla ilk yatırım 
maliyetini kısa sürede amorti ederek işletmeye 
kar sağlar.
3- Aydınlatma Otomasyonu: En basit kontrol 
mantığından, en detaylı olana sıralarsak:
Hareket - Varlık Dedektörü ile Kontrol: 
Mekânın kullanımda olup olmadığı tespit 
edilerek, boşsa belli bir süre sonra aydınlatma-

nın kapatılması. Özellikle varlık dedektörleri 
kullanıldığında, masa üzerindeki çok küçük el 
hareketleri bile algılanarak, doğru bir dolu-boş 
analizi yapılabilmektedir. Kendinden dedek-
törlü armatürler en basit ve yaygın uygulama 
alanıdır.
Zaman Programı Kontrol: Mekânın kullanım 
sürelerine, tatillere, mesai ve vardiya saatle-
rine göre insan müdahalesine gerek kalmadan 
armatürlerin otomatik kontrolü.
Işık Şiddetine Göre Kontrol: Mekânın farklı 
noktalarında pençelerden gelen ışığa bağlı ola-
rak bazı armatürler kısılıp açılarak, mekânın 
her noktasında eşit aydınlatmanın sağlanması 
ve gün ışığının maksimum kullanılması. (Gün 
ışığı hasadı) Çevre aydınlatmanın gece-gün-
düz durumuna göre çalıştırılması.
Kombine Kontrol: Farklı kontrol tiplerinin, 
maksimum verim için bir arada kullanılması. 
Örneğin ışık şiddetine bağlı dimmer kontrolü 
yapılan bir mekânda hareket yoksa ya da tatil 
günü ise sistemin kapatılması. (Tablo 1)

Aydınlatma giderleri, ticari, endüstriyel ve 
eğitim binalarında günlük toplam enerji sar-
fiyatının % 40’ına ulaşmaktadır Aydınlatma 
otomasyonunda bu 4 basit adımla tasarruf 
sağlanabilir.

Aydınlatma otomasyon sistemlerinin ağırlıklı 
olarak uygulandığı alanlar:
1- Ofisler (%22)
2- Mağazalar & AVM’ler (%12)
3- Okullar

4- Kamu Binaları
5- Kütüphaneler
6- Hastaneler
7- Ticari Binalar olarak sıralanabilir

Aydınlatma Otomasyon Sistemleri 
Temel Özellikleri

Aydınlatma otomasyonu uygulamanın çok 
farklı yollarından bahsedilebilir:
1-  Kendinden hareket dedektörlü bağımsız 

tip armatürler,
2-  Dış ortam ışık şiddetine göre çalışan 

çevre aydınlatmalar,
3-  Zaman rölesine bağlı olarak kontrol 

edilen vitrin aydınlatmaları çok basit 
ancak yoğun kullanılan bağımsız 
sistemlerdir. 

Bir bina otomasyon sisteminin parçası ola-
rak ya da endüstriyel otomasyonda kullanılan 
ucuz bir PLC ile de aydınlatma otomasyonu 
uygulamak mümkündür. Ancak maksimum 
verimli, uygulanan mekâna tam uyumlu, kablo 
maliyeti minimum ve yönetilip, raporlanabilir 
bir aydınlatma otomasyon sistemi kurulumu 
için, özel olarak aydınlatma otomasyonu için 
tasarlanan ürünlerin kullanılması gerekir. 
Otomasyon sisteminin aydınlatma sistemine 
tam uyum sağlaması için aydınlatma kab-
lajının merkezi linye yapısı yerine dağıtıl-
mış yapıya uygun olması, esneklik ve maliyet 
açısından aranması gereken bir özelliktir. 
Mağaza, market, okul, hastane gibi yoğun 
insan trafiğinin olduğu mekânlarda bulunan 

Tablo-1: Aydınlatma Otomasyon Sistemlerinde Tasarruf Kalemleri
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acil aydınlatma sistemi, yangın, deprem gibi 
durumlarda mekândakileri çıkış yollarına 
yönlendirerek bu noktalara ulaşabilmeleri 
için gerekli aydınlık seviyesini sağlamalıdır. 
Ayrıca acil çıkış kapıları için de yönlendirme 
yapılmalı, bu kapılara giden yol üzerinde 
gereken noktalarda acil yönlendirme aygıt-
ları kullanılmalıdır. Acil durum aydınlatma 
armatürlerinin periyodik olarak test edilmesi 
de gerekmektedir. Aydınlatma otomasyon 
sistemi kullanılarak bazı aydınlatma arma-
tür çıkışlarının uygun ek modüller, aküler 
vb. eklenerek bir acil durum aydınlatma sis-
temi olarak da kullanılabilmesi ek bir sistem 
kurulum maliyetini ortadan kaldıracağı gibi, 
sistemin test ve raporlanmasında personel 
ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Aydınlatma Otomasyon Sistemleri 
Tasarımı Ana Hatları

Bir aydınlatma otomasyon sistemi tasarlar-
ken, aşağıdaki soruların cevaplanması gerek-
mektedir:
1- Sistem basit hareket dedektörlü 

armatürler ya da bağımsız kontrollü 
cihazlarla çözülebilir mi? Yoksa ağ 
tabanlı bir sistem mi kurulması gerekir? 

 Örnek: Fotoselli bahçe aydınlatmaları, 
zamana bağlı vitrin aydınlatmaları, 
hareket dedektörlü merdiven 
aydınlatmaları vb.

2- Dimmer ile ışık şiddetinin kontrol 
edilmesi istenen alanlar var mıdır?

 Örnek: Toplantı-seminer odaları, ışık 
alan açık ofisler vb.

3- Dimmer kontrolü olacak armatürler 
kontrole uygun mu? 

 Örnek: 0-10V, 1-10V, DSI, DALI vb.
4- Armatür beslemeleri hangi yapıda 

tasarlanmalı?
Merkezi: Dağılım doğrudan panodan kablo 
çekilerek, linyeler şeklinde yapılır. İlerde kul-
lanımda değişiklik olmayacak mahallerde kul-
lanılabilir. Her linye için ayrı bir enerji kablosu 
çekilmesi gerekir. 
Örnek: Çevre aydınlatma, elektrik-mekanik 
odalar, merdiven, WC vb.
Dağıtılmış: Mekâna sadece bir adet enerji 
kablosu gelir, armatürlere dağılım bir bağlantı 
kutusundan ya da bölge kontrolör modülün-
den yapılır. Kablo maliyeti düşük, revizyon ve 
genişletme imkânı geniştir. 
Örnek: Açık ofisler, oda yapısı ve kullanım 
alanı değişebilecek alanlar, alışveriş merkezi ya 
da iş merkezlerinde kiralık alanlar, fabrikalar 
vb. (Şekil 1)

Aydınlatma Otomasyon Sistemleri 
Bileşenleri

Aydınlatma otomasyon sistemlerindeki temel 
bileşenler aşağıdadır:
1-  Kontrol Cihazları: Pano tipi (Merkezi 

- Linye) ya da Dağıtılmış Tip 
(Dağıtım sahada yapılır)

2-  Saha Algılayıcılar: Hareket, varlık, 
ışık şiddeti, kızılötesi kumanda sinyali 
algılayıcılar, anahtarlar, acil durum 
armatürleri için ışık-akım sensörleri

3-  Kontrol Edilen Ekipmanlar: On/Off 
kontrollü aydınlatma armatürleri, 

dim edilebilir armatürler, elektronik 
balastlar (0-10V, 1-10V, DSI, DALI)

4-  Bilgisayar ve Merkezi İzleme Yazılımı: 
Sistemi izlemek, raporlamak ve lokal 
programları değiştirmek için kullanılır. 
Sistemin normal çalışmasına etkisi yoktur. 

Sistem kullanılarak aşağıdaki işlemler 
yapılabilir:
4.1- Ağ üzerindeki herhangi bir giriş 

noktası (fotosel, anahtar, varlık 
dedektörü vb.) ile herhangi bir 
lambanın çalıştırılması

4.2- Çalışma senaryolarının oluşturulması
4.3- Sistemi mimari proje üzerinde 

görselleştirmek
4.4- Sistemi izlemek ve kontrol etmek
4.5- Sistemden durum, arıza, çalışma süresi 

vb. raporların alınması

Sonuç

Aydınlatma otomasyon sistemlerinin yay-
gınlaşması ve bir işletmenin su-elektrik 
tesisatı kadar tartışılmaz bir parçası olarak 
algılanması, gerek işletme gerekse ülkemiz 
ve dünyamız için büyük önem taşımakta-
dır. İşletme açısından bakıldığında, ortamın 
ihtiyaç ve kullanımına göre tasarlanmış bir 
aydınlatma ve otomasyon sistemi, işletmenin 
rekabet şartlarında sabit enerji ve personel 
giderlerinin kontrol altında tutulmasında en 
önemli silahlardan biridir. Ayrıca yeşil bina 
tasarımının önemli bir parçası olan aydınlatma 
otomasyon sistemi, işletmenin imajı açısından 
da önem taşımaktadır. Çevre ve ülkemiz açı-
sından bakıldığında, kısıtlı doğal kaynakların 
verimli kullanımı, CO2 emisyonunun azaltıl-
ması, dışa bağımlı olduğumuz doğalgaz, petrol 
gibi enerji girdilerinin tüketiminin azaltılması 
gibi çok sayıda direkt ve dolaylı yararı da göz 
önüne alınmalıdır.

Kaynaklar

1. Cooper Controls Energy Management 
Lighting Control Solutions Greengate 
Product Guide Issue 1.9

2. http://www.cooperindustries.com/
content/public/en/products/lighting_
controls.html

3  http://www.ibb.gov.tr/sites/
aydinlatmaenerji/Pages/
EnerjiVerimliligi.aspx. TM       Şekil 1. Dağıtılmış ve Merkezi Yapı
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sistem

Air-Track Sistemleri-  
BARCOL-AIR

Sabit hava hacmi, statik basınç, besleme/
dönüş havalarının dengelenmesi gibi 
hava akımı kontrolü temel işlevleri teo-

ride çok basit ve açıktır. Bu işlevlerin pratik 
uygulaması sırasında çoğu kez hız basıncında 
elde edilen ölçüm sinyallerinin çok hafif 
olması nedeniyle tespiti çok zordur. Hava akış 
kontrol uygulamaları dört aşamalı bir işlemdir:
•	 Basınç farkı sinyaline göre hava akışını 

algılama (kanal içindeki sensörlerden 
algılanan hız basıncı),

•	 İletilen ve yükseltilen bu sinyali kontrolör 
tarafından kullanılan bir biçime 
dönüştürme (analog, pnömatik, DDC 
doğrudan dijital kontrol vb.),

•	 Dönüştürülen bu sinyalden, bir karekök 
ekstraktörü kullanılarak, uygun bir 
denetim ilişkisi içinde, hava hacminin 
kontrolü için lineer bir hava kontrol 
sinyalinin üretilmesi,

•	 Bu kontrol sinyalini değerlendirme 
ve gerekirse (reset) hava akımının 
ayarlanması.

Kontrol sisteminin genel doğruluğu (döngü) 
tamamen içsel her bir parçanın doğruluğuna 

bağlıdır. İlk basamakta yapılacak küçük bir 
hata daha sonraki aşamalarda katlanarak artar. 
Bir kontrol sistemi aldığı sinyalden daha iyi 
bir sinyal üretemez. Bu nedenle bir kontrol 
sisteminin kalitesini belirleyen ilk başta aldığı 
sinyallerin kalitesidir. HC Barcol-Air Flo-
Cross® Hava Sensörü ile en az 24 test noktası 
üzerinde ve en az 2,5 kat güçlendirilmiş, son 
derece doğru test sinyali sağlanır. Bu sensör 
düzensiz kanalda bile % 2,5 toleransla kanıt-
lanmış bir doğruluğa sahiptir. Bu doğru sinyal 
bir basınç-ölçer ile manuel olarak okunabilir 
veya enerji yönetimi, besleme ve dönüş hava 
hacimlerinin dengelenmesi, en az temiz hava 

Hava Dağıtımında Hava Hacim ve 
Basınç Ölçüm Kontrol İstasyonları
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miktarının izlenmesi ve kontrolü, VAV sis-
temlerinde devreye hava akımı için güveni-
lir, doğru referans noktası vb. sağlamak için 
kat veya alan (zone) ile kira faturalama gibi 
değişkenleri kontrol eden bina kontrol sistem-
lerine aktarılabilir. HC Barcol-Hava Ölçüm 
ve Kontrol İstasyonu Sistemi 3 farklı standart 
cihazdan oluşur:

1.  AE Tipi: Hava Akışı Ölçüm İstasyonu: 
Dikdörtgen AER, dairesel AEP

2.  AF Tipi: Hava Akışı Ölçüm ve Kontrol 
İstasyonu: Dikdörtgen AFS, dairesel AFQ

3.  AH Tipi: Hava Akışı Ölçüm ve Sistem 
Basıncı Kontrol İstasyonu: Dikdörtgen 
AHS, dairesel AHQ.

Uygulama Örneği

Hava sisteminin tasarımının tamamlandığını, 
tüm kanal ölçüleri, hava akışları ve basınç fark-
larının hesaplandığını ve kanal çizimlerinin 
yapıldığını kabul edelim. Kanal bu tasarıma 
göre, tasarım güvenlik faktörleri ve ortalama 
çalışma standartları dikkate alınarak imal edi-
lecektir. Bu durum sistemin kurulduktan sonra 
tasarıma göre tüketeceği enerji ya da üreteceği 
gürültüden daha fazlasını gerçekte tüketebi-
leceği ve üretebileceği anlamına gelir. Şimdi 
sahada sistemi en iyi koşullarda işletebilmek 
için gerekli yöntemin belirlenmesi gerekir. 

Sisteme eklenecek HC Baricol – Air Ölçüm 
ve Kontrol İstasyonu ile sistem sahada güvenle 
ve en verimli enerji kullanımı ile çalıştırılabilir.

Air-Trac® Sistemi

Sabit hacimli sistemler (CAV) elle çalıştırılan 
damperlerle optimize edilebilir. Öte yandan, 
günümüzde önem kazanan enerji tasarrufu 
gerçeği dikkate alındığında sabit hacimli uygu-
lamaların bina hava koşullandırma (HK) sis-
temlerinde daha uzun süre kullanılamayacağı 
söylenebilir. Değişken hava hacimli (VAV) 
sistemlerinin kullanıldığı HK sistemleri 

Şekil 1. Dairesel Hava Ölçüm/İzleme İstasyonu 
(Tip AEP)

Şekil 2. Dikdörtgen Hava Ölçüm/İzleme İstasyonu 
(Tip AER)

Şekil 3. Dairesel Hava Ölçüm/İzleme ve Hava Akış 
Kontrol İstasyonu (Tip AFQ)

Şekil 4. Dikdörtgen Hava Ölçüm/İzleme ve Hava Akış 
Kontrol İstasyonu (Tip AFS) Şekil 5. Air-Trac Kontrollü Bir VAV Sisteminde besleme ve atık hava akışının dengeleme şeması

Sistem Örnekleri-1

Besleme ve Atık Hava Akışının Dengelenmesi

Örnek: Kontrollü VAV Sistemi
1- VAV Çıkışı;
2- Oda termostatı;
3. VAV Kontrolörü;
4- Kanal Statik Basınç Hissedicisi;

5- Fan Hız Kontrolörü (Değişken Frekans 
Sürücülü-VFD);
6- Hava akış izleme/ölçüm ve basınç kontrol 
istasyonu;
7- Hava izleme/ ölçüm istasyonu;
8- Hava izleme/ölçüm ve basınç kontrol 
istasyonu;
9- Hava izleme/ ölçüm istasyonu;
10- Bina Yönetim Sistemi (BYS)
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Şekil 6. Duman dolaplı laboratuvarlar için Air-Trac Kontrollü oda basınç kontrol sistemi

Sistem Örnekleri-2

Duman Dolaplı Laboratuvarlarda Oda Basınç 
Kontrolü

Örnek: Duman dolaplı laboratuvarlar için oda 
basınç kontrol sistemi

1- Oda sıcaklık kontrolü için VAV Ünitesi;
2- Basınç kontrol istasyonu
3. Oda sıcaklık kontrolü için VAV Ünitesi;
4- Oda sıcaklık hissedicisi;
5- Duman dolabı için fan hız kontrol anahtarı;
T- Oda sıcaklık ayarlayıcısı (termostat);
S-Fan Hız Ayarlayıcısı

bugün modern bina yönetim sistemleri ile 
uyum içinde enerji tasarrufu sağlar. Tam yük 
koşullarında bile enerji tasarrufu sağlamak 
için HK sisteminin çalıştığı süre boyunca hava 
akışını ve basıncını izlemek ve kontrol etmek 
gerekir. Ne yazık ki, hiç kimse sabit hacimli 
bir sistemde damperleri elle kontrol etmek için 
24 saat boyunca, binada kontrol mühendisleri 
çalıştırmanın yükünü karşılayamaz.

Özet

•	 Barcol-Air Ölçüm ve Kontrol İstasyonları 
günümüz enerji tasarrufu gerekliliklerini 
tam olarak sağlar; hava akışı ve sistem 

basıncını sürekli izleyerek ve kontrol 
ederek binada enerji tüketimini günde 
24 saatlik bina kullanımı boyunca en aza 
indirir.

•	 Flo-Cross ®, saha ölçümlerinde ortalama 
hava akışı ölçüm hızı sensörü ile % 100 
doğruluk sağlanır.

•	 Havalı (pnömatik), örneksel (analog) 
elektronik veya doğrudan sayısal kontrollü 
(direct digital control- DDC) vericiler / 
kontrolör ile kullanıma uygundur.

Kontrol Esasının Açıklanması

Şekil 5’teki Air-Trac kontrollü bir VAV siste-

minde besleme ve atık hava akışının dengeleme 
sistemi havanın bir odadan başka bir odaya 
akışının kontrolü ve engellemesi için kulla-
nılır. Bir oda içinde hava fazla kirlendiğinde 
ya da daha soğuk veya sıcak olduğunda odalar 
arasında hava geçişleri olabilir. Her iki odada 
da basınç, dönüş ve besleme havası arasındaki 
basınç farkı ile kontrol edilir. Pozitif basınç 
besleme havası dönüş ya da çıkış havasından 
daha fazla olduğu zaman odada “pozitif basınç” 
oluşur. Tersine odaya beslenen havadan daha 
fazla hava dışarı verildiği zaman odada “negatif 
basınç” oluşur. Air- Trac Hava Akış İzleme ve 
Basınç Kontrol İstasyonları HK sistemi içinde 
oluşabilecek basınç farklılıklarını kontrol edip 
dengeleyerek tüm yük koşullarında maksimum 
enerji tasarrufu sağlayabilir. Şekil 5’teki şemada 
kontrol noktaları ve işlevleri:
a.  Merkezi hava işleme ünitesinin (AHU) 

hız kontrolörü: Merkezi hava işleme 
ünitesindeki besleme fanının hızı, sistem 
tasarım oda koşullarını sağlarken, hava 
kolonlarındaki hava akışının basıncı en 
düşük düzeyde kalacak şekilde kontrol 
edilir. Dış atım fanının hızı ayarlanarak 
binadaki düşük ve yüksek basınç, besleme 
ve dış atım havalarının akışları eşitlenerek 
kontrol edilir.

b.  “Air-Trac”, besleme ve dönüş havasının 
dengelenmesi; basınç kontrollü ya da 
basınç kontrolsüz

b1. Basınç kontrolsüz dengeleme: Besleme 
hava akışı sürekli ölçülür. Ortamdan 
çekilen havanın akışı her kat ve alanda 
(zone) gerekli yüksek/alçak basıncı 
sağlamak için karşılaştırılır ya da kontrol 
edilir.

b2. Basınç kontrollü dengeleme: Besleme 
kanal basıncı tasarım oda koşullarını 
oluşturmak için bu alanda VAV 
terminallerinin izin verdiği en düşük 
dereceye kadar kontrol edilir.

c.  Oda sıcaklık kontrolü: VAV çıkışında 
enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gerekli 
soğutma ya da ısıtma yükü için odadaki 
hava hacmi kontrol edilir.

Sistem Bileşenleri

Air-Trac kontrollü bir VAV sisteminde bes-
leme ve atık hava akışının dengelenmesi için 
öngörülen sistem bileşenleri aşağıdaki gibidir:
1.  Hava Akış Ölçüm İstasyonu: Dikdörtgen 

(AER tipi); dairesel (AEP tipi)
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2.  Hava Akış Ölçüm ve Kontrol İstasyonu: 
Dikdörtgen (AFS tipi); dairesel (AFQ tipi)

3.  Hava Akış Ölçüm ve Sistem Basıncı 
Kontrol İstasyonu: Dikdörtgen (AHS 
tipi); dairesel (AHQ tipi)

4.  VAV Ünitesi- İndüksiyonsuz; 
Dikdörtgen (NK, NL veya NS 
tipleri), dairesel (NA veya NB tipleri). 
İndüksiyonlu (Dikdörtgen (NV tipi).

5.  Hız Kontrolörü: Sistem basıncı ve hava 
hacminin kontrolü için Bina Yönetim 
Sisteminde hava işleme ünitesi besleme 
fan hızının kontrolü

Kontrol Esasının Açıklanması

Normal koşullarda, yani duman dolabı kapa-
lıyken, oda sıcaklığı şemadaki (1) no.lu VAV 

ünitesi tarafından kontrol edilir ve oda basıncı, 
şemadaki (2) no.lu basınç kontrol istasyonunun 
istediği değerde tutulur. Duman dolabı çalış-
maya başlayınca oda basıncını istenen değerde 
tutabilmek için besleme havasının artırılması 
veya dışarıya atılan havanın düşürülmesi gere-
kir. Duman dolabı tarafından ortamdan hava 
çekilmeye başlayınca besleme havası miktarı 
şemadaki (2) no.lu basınç kontrolörü tara-
fından artırılır, böylece odadan çekilen hava 
karşılanır. Eğer odadan çok yüksek miktarda 
hava çekiliyorsa bunu karşılamak için şemada 
(3) ile gösterilen ek bir VAV ünitesi gerekebi-
lir. Oda veya laboratuvara çok fazla (birincil) 
besleme havası gerekiyorsa ek VAV ünitesinin 
yeniden ısıtma serpantini ile donatılmış olması 
yararlı olur.

Sistem Bileşenleri

Duman dolaplı laboratuvarlar için Air-Trac 
Kontrollü oda basınç kontrol sistemi için 
öngörülen sistem bileşenleri aşağıdaki gibidir:
1.  Oda sıcaklık kontrolü için VAV Ünitesi-

Dikdörtgen (NK, NL veya NS tipleri, 
dairesel (NA veya NB tipleri).

2.  Hava Akış Ölçüm Hissedicili Basınç 
Kontrol İstasyonu: Dikdörtgen (AHS 
tipi); dairesel (AHQ tipi)

3.  Oda sıcaklık kontrolü için yeniden ısıtma 
serpantinli VAV Ünitesi- Dikdörtgen 
(NK, NL veya NS tipleri, dairesel (NA 
veya NB tipleri).

4.  Oda sıcaklık kontrolörü veya oda sıcaklık 
hissedicisi.

5.  Hız Kontrolörü: Duman dolabı için fan 
hız kontrol anahtarı.

Kontrol Esasının Açıklanması

Bu tip kontrol odalar arasından basınç farkı 
nedeniyle oluşacak hava akışını önlemek için 
kullanılır. Bir oda içinde hava fazla kirlendi-
ğinde ya da daha soğuk veya sıcak olduğunda 
odalar arasında hava geçişleri olabilir. Her iki 
odada da basınç dönüş ve besleme havaları 
arasındaki basınç farkı ile kontrol edilir. Bir 
ortamda besleme havası ortamdan çekilen 
havadan ya da dönüş havasından daha fazla 
ise artı (yüksek) basınç oluşur. Bunun tersine 
ortamdan çekilen hava besleme havasından 
daha fazla ise ortamda eksi (düşük) basınç olu-
şur. Bu durumda Şekil 7’de gösterilen basınç 

Şekil 7. Ana bir VAV ünitesi ile ona bağlı bir başka VAV üniteli bir sistemde Air-Trac Kontrollü oda basınç
kontrol sistemi

Sistem Örnekleri-3

Ana-Bağlı (Master-Slave) Oda Basınç Kontrolü

Örnek: Ana bir VAV ünitesi ile ona bağlı bir 
başka VAV üniteli bir sistemde oda basınç 
kontrol sistemi

1- Oda sıcaklık kontrolü için besleme havası ana 

VAV Ünitesi;
2- Oda eksi (düşük) basınç kontrolü için 
besleme havası bağlı VAV Ünitesi;
3- Oda sıcaklık kontrolü için besleme havası ana 
VAV Ünitesi;
4- Oda artı (yüksek) basınç kontrolü için 
besleme havası bağlı VAV Ünitesi;
5- (T) Oda sıcaklık ayarlayıcısı (termostat) veya 
oda sıcaklık hissedicisi.
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ve hava akış kontrollü sistemi aynı sisteme 
bağlı iki odadaki basınç ve hava akış ölçüm-
lerini karşılaştırarak artı basınç oluşan odada 
besleme hava miktarını kısarak veya odadan 
çekilen hava miktarını artırarak iki odadaki 
basınç farkını ortadan kaldırarak odalar ara-
sında hava akışını engeller.

Sistem Bileşenleri

Ana bir VAV ünitesi ile ona bağlı bir başka 
VAV üniteli bir sistemde Air-Trac kontrollü 
oda basınç kontrol sistem bileşenleri aşağıdaki 
gibidir:

1.  Birinci oda besleme havasının sıcaklık 
kontrolü için ana VAV Ünitesi- 
Dikdörtgen (NK, NL veya NS tipleri, 
dairesel (NA veya NB tipleri).

2.  Birinci oda dönüş havasının eksi (düşük) 
basınç kontrolü için “ana” üniteye “bağlı” 
VAV Ünitesi: Dikdörtgen (NK, NL veya 
NS tipleri, dairesel (NA veya NB tipleri).

3.  İkinci oda besleme havasının sıcaklık 
kontrolü için ana VAV Ünitesi- 
Dikdörtgen (NK, NL veya NS tipleri, 
dairesel (NA veya NB tipleri).

4.  İkinci oda dönüş havasının artı (yüksek) 
basınç kontrolü için “ana” üniteye “bağlı” 
VAV Ünitesi: Dikdörtgen (NK, NL veya 
NS tipleri, dairesel (NA veya NB tipleri).

5.  Oda sıcaklık kontrolörü veya oda sıcaklık 
hissedicisi.

Barcol-Air Hava Hacim ve Basınç 
Kontrol İstasyonlarının Teknik 
Özellikleri 

• Dairesel Hava Hacim ve Basınç 
Ölçüm ve Kontrol İstasyonları 
(TİPLER- AEP-B; AFQ-B; 
AHQ-D)

Teknik Özellikleri

•	 VAV veya CAV terminallere fabrikada 
yerleştirilir; sahadaki montaj süresinden 
tasarruf sağlar.

•	 Flo-Cross® hassas hava akış sensörü
•	 Statik ölçüm donanımı
•	 Düşük hava hızını daha hassas okuyabilen 

en az 2,5 kez genişletilmiş sinyal
•	 Gerçek ortalama ölçüm sinyalini sağlayan 

çok sayıda (en az 24) test noktası
•	 Sadece 1 x çap minimum düz kanal 

gerekir
•	 Kompakt tasarım
•	 Büyük hava debileri için uygun
•	 Terminalin üst tarafında düşük basınç 

kaybı
•	 Düşük sesli ürün
•	 Bakım gerekmez
•	 Galvaniz sac, tek duvarlı, hava sızdırmaz 

muhafaza
•	 Çelik, sandiviç tipte, çift kanatlı, neopren 

contalı (düşük kaçak) damper (AFQ/
AHQ)

•	 Statik basınç sensörü (AHQ)
•	 Pnömatik, analog, elektronik, DDC 

kontrol kullanımına uygun.

• Dikdörtgen Hava Hacim ve Basınç 
Ölçüm ve Kontrol İstasyonları 
(TİPLER- AER-B; AFS-B; 
AHS-D)

Teknik Özellikleri

•	 Flo-Cross® hassas hava akış sensörü
•	 Statik ölçüm donanımı
•	 Düşük hava hızını daha hassas okuyabilen 

en az 2,5 kez genişletilmiş sinyal
•	 Gerçek ortalama ölçüm sinyalini sağlayan 

“Tchebycheff ” kuralına göre yerleştirilmiş 
çok sayıda (en az 24) test noktası

•	 Sadece 1 x çap minimum düz kanal 
gerekir

•	 Kompakt tasarım
•	 Büyük hava debileri için uygun
•	 Terminalin üst tarafında düşük basınç 

kaybı
•	 Düşük sesli ürün
•	 Bakım gerekmez
•	 Galvaniz sac, tek duvarlı, hava sızdırmaz 

muhafaza
•	 Çok yapraklı damper kanatları (AFS/

AHS), opsiyonel tam kapamalı
•	 Statik basınç sensörü (AHS)
•	 Pnömatik, analog, elektronik, DDC 

kontrol kullanımına uygun. TM

Kaynak: Alarko Carrier Teknik Bülten, Eylül 2013, Sayı 56
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bilgi

Yeşil Bina Değerlendirme 
Sistemleri  
Günümüzde binaları çevresel etkile-

rine göre değerlendiren pek çok sis-
tem geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. 

Bu sistemler, yeşil dönüşüm sürecinde etkili 
bir araç, önemli bir ilk adımdır. Dünyada bir-
çok yeşil bina sertifika sistemi var.  Bunlardan 
başlıcaları; 1990’da İngiltere’de ortaya çıkan 
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method), 1998’de 
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan 
LEED (Leadership in Energy and Environmen-
tal Design), 1998’de gelişmiş ülkelerin bir araya 
gelmesiyle kurulan IISBE (International Initia-
tive for Sustainable Built Environment), 2003’te 
BREEAM’den uyarlanarak Avustralya’da oluştu-
rulan Green Star, 2004’te Japonya’da ortaya çıkan 
CASBEE (Comprehensive Assessment for 
Building Environmental Efficiency) ve 2009’da 
Almanya’da ortaya çıkan DGNB (Deutsche 
Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen)’dir. 

LEED 

(Leadership in Energy and Environmental 
Design) Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda 
Liderlik (LEED) ABD’deki Çevre Dostu 
Binalar Konseyi tarafından geliştirilen bir dizi 
kriterler listesidir.

Farklı projeler için farklı  
LEED sertifika sistemleri 
geliştirilmiştir:

•	 LEED-NC: Yeni inşaat ve renovasyon
•	 LEED-EB: Mevcut Binalar 
•	 LEED-CI: Binada yaşayanlar için iç 

tasarım 
•	 LEED-CS: Core-and-shell  

projects
•	 LEED-H: Evler 
•	 LEED-ND: Mahalle Gelişimi

Bu sistemin puanlaması 6 
kategoride yapılır: 

•	 Sürdürülebilir Araziler (14 puan) 
•	 Su kullanımında etkinlik (5)
•	 Enerji ve Atmofer (17)
•	 Malzeme ve Kaynaklar (13) 
•	 İç Hava Kalitesi (15) 
•	 İnovasyon ve Tasarım (4 artı 1'de 

tasarımda LEED sertifikalı profesyonel 
kullanmak)

Binalar dört ayrı alanda sertifika 
alabilirler:

•	 Sertifika - 26 - 32 puan 
•	 Gümüş - 33 - 38 puan 
•	 Altın - 39 - 51 puan 
•	 Platin - 52 - 69 puan  
LEED sertifikası ABD’de USGBC'ye yapılan 
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başvuru üzerine sadece USGBC tarafından 
verilir. LEED ile ilgili yeni ön koşullar detaylı 
bilgi için: http://www.usgbc.org http://leedon-
line.com

BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method)

BREEAM, bir binanın çevreye olan etkilerini 
basit ve ekonomik bir şekilde değerlendirebil-
mek ve böylelikle bu etkileri azaltabilmek için 
1990 yılında oluşturuldu ve bu süreç içerisinde 
gelişip çok kapsamlı ve detaylı bir metod haline 
geldi. Şimdiye kadar dünyada 714.000 bina 
BREEAM sertifikası almak üzere kayıtlarını 
yaptırmış ve 116.000 bina da sertifikalandı-
rılmıştır. 

BREEAM’a göre puanlama 10 ana 
kategoride yapılır:  

•	 Bina Yönetimi 
•	 Sağlık ve İyi Hal
•	 Enerji
•	 Su
•	 Arazi Kullanımı ve Ekoloji
•	 Ulaşım
•	 Malzeme
•	 Atıklar 
•	 Kirlilik 
•	 İnovasyon 
Bu ana başlıkların da bulundukları ülkenin 
veya coğrafyanın koşullarına göre ağırlıkları 
vardır.  Avrupa’daki ağırlıklar ‘Bina Yönetimi’ne 
% 12, ‘Sağlık ve İyi Hal’e % 15, ‘Enerji’ye % 19, 
‘Ulaşım’a % 8, ‘Su’ya % 6, ‘Malzeme’ye % 12.5, 
‘Atıklar’a % 7.5, ‘Arazi Kullanımı ve Ekoloji’ye 
% 10, ‘Kirlilik’e % 10 ve ‘İnovasyon’a % 10 
ağırlık veriyor. BREEAM’ın bu yöntemi, onu 
diğer metodlara göre, farklı ülke ve coğrafyalara 
adaptasyon konusunda çok avantajlı kılmak-
tadır. 

BREEAM metoduna göre 
puanlama sonucu binalar farklı 
derecelerde sertifikaya sahip 
olabilir: 

•	 BREEAM Pass (geçer), 
•	 BREEAM Good (iyi), 
•	 BREEAM Very Good (çok iyi), 
•	 BREEAM Excellent (mükemmel)  
•	 BREEAM Outstanding (sıradışı)

langıç noktasında  belirlenen sürdürülebilir 
yapı hedeflerinin bütünleşik tasarım prensipleri 
doğrultusunda uygulanması üzerine kurulmuş-
tur.  Böylelikle, sürdürülebilir yapılar, güncel 
teknolojiye göre tasarlanıp kalitelerini bu yeni 
sertifika ile belgelendirebilirler.

Sertifikanın avantajları

•	 Sürdürülebilirliğe olan katkı: Sertifika, 
bir yapının çevre ve topluma olan pozitif 
etkilerini somut bir şekilde göstermektedir.

•	 Maliyet ve planlamadaki kesinlik: 
Sertifika sayesinde bir projenin erken 
planlama aşamasında performans 
hedeflerine ulaşılabilirliği büyük bir 
kesinlikle ortaya konulabilmektedir. 

•	 Risk azaltma: Sertifika sayesinde inşaat 
süresince bütünsel bir planlama teşvik 
edilir. Böylelikle, planlama ve inşaat 
süresince daha şeffaf ve net süreçler 
takip edilir. Sürdürülebilir en iyi çözüm 
seçenekleri ortaya çıkar ve son olarak 
da operasyon ve renovasyon süresince 
doğabilecek riskler azaltılır.

•	 Uygulamaya yönelik planlama aracı: 
Bu sertifika uygulayanlar tarafından 
uygulayıcılar için geliştirilmiştir. Mal 
sahipleri ve tasarımcıları sürdürülebilir 
yapılar tasarlayıp uygulamaya geçirmeleri 
yönünde destekler.

•	 Yaşam döngüsüne odaklılık: Bu 
sertifika yapının yaşam döngüsü üzerine 
kurulmuştur ki bu da bir binanın 
sürdürülebilirliğini değerlendirme 

BREEAM metoduna göre şimdiye kadar 
1 bina “BREEAM Outstanding”, 635 bina 
“BREEAM Excellent”, 1630 bina “BREEAM 
Very Good”, 435 bina “BREEAM Good ve 74 
bina da “BREEAM Pass” sertifikası aldı. Son 
yapılan araştırmalar BREEAM’ın ilk uygu-
landığı 1990 senesinden bu yana 4.5 milyon 
ton CO2 emisyon kazancı sağladığını ortaya 
koyuyor, ki bu da İngiltere’deki 40,000 evin 
toplam, ya da 750,000 evin ülke standardının 
üzerinde sağlamış olduğu emisyon miktarına 
eşdeğerdir. http://www.breeam.org

DGNB - Alman Sürdürülebilir Yapı 
Sertifikası

Binaların planlamasında ve değerlendirilme-
sinde kullanılmak üzere kurulmuş bir sistem-
dir. Bir sınıflandırma sistemi olarak, tüm ilgili 
sürdürülebilir yapı konularını içermektedir. 
Şartlara uyan projeler bronz, gümüş ve altın 
kategorilerinde sınıflandırılmaktadırlar. Alman 
Sürdürülebilir Yapı Sertifikası, kaliteye önem 
veren bir bakış açısı içeren, yapı planlaması ve 
değerlendirilmesi amacı ile Alman Yeşil Bina 
Konseyi ve Ulaşım, İnşaat ve Kentsel İlişkiler 
Birleşmiş Bakanlığı ortaklığında oluşturulmuş 
bir sistemdir. Net bir şekilde düzenlenmiş 
anlaşılır bir yapısı olan Alman Sürdürülebilir 
Yapı Sertifikası, tüm ilgili sürdürülebilir yapı 
konularını içermektedir.  Değerlendirmeyi 
etkileyen altı madde şu şekilde belirtilmiş-
tir: Çevrebilim, Ekonomi, Sosyal Kültürel ve 
Operasyonel konular, Teknik konular, Arazi 
Yerleşimi ve Süreçler. Sertifika, projenin baş-
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bilgi

•	 Sosyal sorumluluk alındığının göstergesi 
olmaları 

•	 Yüksek standartlarda binalar yapılmak 
suretiyle ileriye dönük dezavantajlı bir 
konumda olunmasının sağlanması 

•	 Rekabet güçlerinin artması

Green Star kategorileri 

Green Star, bir projenin alan seçimi, tasarımı, 
uygulaması ve bakımı sonucunda doğrudan 
ortaya çıkan çevresel etkileri kapsayan dokuz 
kategori içermektedir. Bu kategoriler:
•	 Yönetim
•	 İç Mekân Çevre Kalitesi
•	 Enerji
•	 Ulaşım
•	 Su
•	 Malzeme
•	 Arazi Kullanımı ve Çevrebilimi
•	 Salınım
•	 Yenilik  

Her kategori, çevresel verimi artıracak ya da 
artırma potansiyeli olan ölçütlere bölünmüş-
tür. Bir proje, o ölçütün şartlarını sağladığı 
kadar puan alır. Toplanan puanlar sayesinde 
her kategoride alınan puanlar belirlenir. Son-
rasında ise o kategorinin ağırlığına göre bir 
yüzdelik hesaplaması yapılır. Kategori ağır-
lıkları Avustralya’daki farklı çevresel durum-
ları yansıtabilmek için eyalet ve alanlara göre 
değişiklik göstermektedir. 

Belgelendirilmiş Green Star 
sınıflandırmaları aşağıda 
belirtilmiştir:

•	 4 Yıldızlı Green Star (Puan: 45-59) 
Çevresel sürdürülebilir tasarım ve/veya 
yapıda “En iyi Tatbikatı” simgelemektedir.

•	 5 Yıldızlı Green Star (Puan: 60-74) 
Çevresel sürdürülebilir tasarım ve/veya 
yapıda “Avustralya’daki Mükemmellik” 
örneğini simgelemektedir.

•	 6 Yıldızlı Green Star (Puan: 75-100) 
Çevresel sürdürülebilir tasarım ve/
veya yapıda “Evrensel Liderliği” 
simgelemektedir. 

Her ne kadar Green Star Belgelendirmesi 
resmi bir başvuru sürecini gerektirse de, Green 
Star Sertifikası ile ilgili bilgi ve gereklilikler 
internet üzerinden ücretsiz indirilebilir ve bir 

açısından kaçınılmaz bir unsurdur.
•	 Almanya’da ortaya çıkmıştır: Bu 

sertifika Alman ve Avrupa yapı sektörüne 
göre tasarlanmıştır. Sertifika sistemi 
oluşturulurken hem yapı standartları hem 
de piyasadaki enerji etkin yapılar göz 
önüne alınmıştır.

•	 Pazarlama aracı: Bu sertifika 
yatırımcıların, mal sahiplerinin ve 
kullanıcıların sürdürülebilirliğe olan 
bağlılığını belgelendirir. Bir kalite simgesi 
olarak, dış ticareti destekler ve aynı 
zamanda, yatırımcıların Alman emlak 
sektörüne olan ilgilerini artırır.

•	 Verimlilik başarının anahtarıdır: Alman 
Sertifikası yapıları bütünsel olarak 
değerlendirir. Sistem, mal sahipleri ve 
tasarımcılara birçok imkân sağlar. Bu 
sertifika bir yapının çevre bilimi açısından 
değerlendirilmesinin çok daha ötesine 
giderek bir binayı ekonomik, performans, 
sosyo-kültürel ve işlevsel açılardan da 
değerlendirir.

•	 Esneklik: Sertifika sistemi teknik ve 
sosyal gelişmelere göre ve farklı uluslara 
göre adapte edilebilme özelliğine sahiptir.

•	 Kayıt olmak: Sertifika işlemlerini 
başlatmak için DGNB’nin web sayfasında 
kayıt olmak gerekir. www.dgnb.de

Green Star

Green Star, binaların tasarım ve yapımını 

düzenleyen, kapsamlı, ulusal ve gönüllü 
bir çevresel etki değerlendirme sistemidir.  
Avustralya’daki ticari binaların % 11’i Green 
Star sertifikasına sahiptir ve artık yeşil binaların 
tasarımı ve inşaatı iş dünyası için kaçınılmaz 
bir hale gelmiştir. 

Green Star sertifika sistemi 
emlak piyasası için aşağıda 
sıralanan faydaları sağlamak üzere 
oluşturulmuştur: 

•	 Ortak bir dilin oluşturulması;
•	 Yeşil binalar için standart bir ölçülendirme 

sisteminin oluşturulması; 
•	 Entegre ve bütünleşik tasarımın teşvik 

edilmesi; 
•	 Çevre alanında liderlik yapanların 

tanınması; 
•	 Binanın yaşam döngüsü analizi sonucu 

ortaya çıkan etkilerinin belirlenmesi; 
•	 Yeşil binaların avantajları ile ilgili 

toplumsal bilincin artırılması.
•	 Green Star sertifikalı projelerin işletmelere 

sağladığı birçok avantaj vardır.  
•	 Daha düşük işletme maliyetleri 
•	 Yatırım maliyetlerinin kısa sürede 

amortizasyonu 
•	 Kullanıcılar tarafından tercih edilmeleri  
•	 Daha kolay pazarlanabilmeleri  
•	 Üretkenlik alanında gelişme sağlamaları 
•	 Daha sağlıklı bir iş ve yaşam ortamı 

oluşturmaları 
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bilgi

lerinin de sürdürülebilirlik esaslarını dikkate 
alarak hazırlanmıştır. Bu sistemde araçlar 
binaların bulundukları aşamaya göre çeşitli-
lik kazanmaktadır. Başka bir deyişle binanın 
fonksiyonuna bağlı olmaksızın (i) Tasarım; (ii) 
Yeni Yapılar; (iii) Mevcut Yapılar; (iv) Yenileme 
aşamaları için farklı değerlendirme araçları kul-
lanılmaktadır. Henüz geliştirilme aşamasında 
olan tasarım aracının amacı, projeye uygun yer 
seçimi ve projenin çevresel etkilerini azaltmak 
konusunda tasarım ekibine yardımcı olmaktır. 
Geçici yapılar ve sergi alanları (CASBEE for 
Temporary Construction) ile müstakil konutlar 
(CASBEE for Detached House) için de iki 
sistem geliştirilmiş olup, bunların yanı sıra ısı 
adası etkisini, kentsel kalkınma projelerini ve 
binaların kentsel alan içindeki performans-
larını değerlendirmek üzere üç sistem daha 
bulunmaktadır. 
CASBEE değerlendirme süreci diğer sis-
temlerden oldukça farklı bir yaklaşımla yürü-
tülmekte olup, iki esasa dayalıdır. Bunlardan 
ilki yapının çevresel kalitesi ve performansı 
(“Q” olarak ifade edilir), diğeri yapının çev-
resel yükleridir (“L” olarak ifade edilir). Q/L 
değeri yapının çevresel etkinliğini (BEE) 
ifade etmektedir (Şekil 6). “Q”; yapının (1) 
İç Mekân Çevresi (Indoor Environment), (2) 
Servis Kalitesi (Service Quality) ve (3) Arsada 
Dış Mekân Çevresi (Outdoor Environment on 
Site) kategorilerinde sağladığı puan toplamıdır. 
“L” değeri de (1) Enerji (Energy); (2) Kaynaklar 
ve Malzemeler (Resources and Materials); (3) 
Arsa Dışındaki Çevre (Off -site Environment) 
kategorilerinden kazandığı puanı ifade eder. Q 
ve L değerleri CASBEE’nin internet sitesinden 
temin edilen Excel çalışma tablolarına gerekli 
performans değerlerinin girilmesi sonucunda, 
otomatik olarak hesaplanır. Daha sonra çevre-
sel etkinlik değeri grafi ksel olarak ifade edilir 
ve yapının sürdürülebilirlik düzeyi belirlenir. 
Değerlendirme sonucunda yapıya C, B-, B+, 
A ve S olmak üzere sertifi ka verilmektedir. C 
en düşük çevresel etkinlik düzeyini, S ise en 
yüksek sürdürülebilirlik düzeyini ifade etmek-
tedir. Diğer sistemler ile karşılaştırıldığında 
oldukça karmaşık bir sistem olarak görülen 
CASBEE, metodolojisi ve dökümantasyonları-
nın çoğunun Japonca olması nedeni ile Japonya 
dışındaki ülkelerde uygulanma olasılığı azal-
maktadır.

Kaynak: http://www.cedbik.org/  TM

projenin çevresel niteliklerini geliştirmek için 
kılavuz olarak kullanabilir.

SBTool

SBTool (daha önceki adıyla GBTool) yapılar 
için bir çevresel değerlendirme metodunun 
temelini atmak üzere ilk olarak 1998 yılında, 
gelişmiş ülkelerin bir araya gelmesiyle oluştu-
rulmuş bir değerlendirme aracıdır. Önce 14 
ülke ile başlayan, 2000, 2002, 2005 ve 2008 
yıllarında yapılan konferanslarda 21 ülkeye 
çıkan bu topluluk, ilk ortaya koyduğu ve büyük 
oranda çevresel performans kriterlerinden olu-
şan GBTool’a, yapılara ilişkin ekonomik ve 
sosyal sorunların da çözümüne yönelik sürdü-
rülebilirlik kriterleri ekleyerek SBTool’u yarat-
mıştır. SBTool tek başına doğrudan yapılara 
uygulanmayan, genel bir değerlendirme çer-
çevesi olup, çeşitli ülkelerin bu kalıbı alarak, 
ülkesel ve bölgesel koşullarına uyarlamasını 
öngören bir araçtır. Değerlendirmede esas alı-
nan performans kriterleri; Arsa Seçimi, Proje 
Planlama ve Geliştirme (Site selection, Project 
planning and Development); Enerji ve Kay-
nak Tüketimi (Energy and Resource Con-
sumption); Çevresel yükler (Environmental 
Loadings); İç Mekân Çevre Kalitesi (Indoor 
environmental quality); Servis kalitesi (Service 
quality); Sosyal ve ekonomik esaslar (Social and 
Economic Aspects); Kültürel ve Algısal Esaslar 
(Cultural and Perceptual Aspects) olmak üzere 
7 kategoride ele alınmaktadır. Diğer sistem-
lerde olduğu gibi bu kategorilerin altında da 
çok sayıda performans kriteri bulunmaktadır. 

Ulusal ve bölgesel uyarlamalarda bu kriterler 
uygulanabilirliği ölçüsünde sisteme dâhil edil-
mekte ya da sistem dışı bırakılabilmektedir. 
Uyarlama yerel kuruluş ve otoriteler ile akade-
mik üyelerden oluşan bir ulusal takım ile yapıl-
maktadır. Bu takım, performans kategorilerinin 
ve seçilen her kriterin, o ülkeye/bölgeye uygun 
ağırlık katsayılarını, bilimsel bir zemine dayalı 
olarak ve görüş birliğiyle belirlemektedir. İki 
aşamalı ağırlık katsayısı uygulamasından oluşan 
bu değerlendirme, yapı performans kriterleri 
için -1 ve 5 arasında puan toplamaktadır (-1: 
olumsuz performans; 0: kabul edilebilir; 3: iyi 
uygulama; 5: en iyi uygulama). Değerlendirme 
sonunda yapı 0 ve 5 arasında puan kazanmak-
tadır. GBTool oldukça kapsamlı ve karmaşık 
bir değerlendirme sistemi olmasına karşılık, 
SBTool giderek daha kolay anlaşılabilir ve 
uyarlanabilir bir düzeye ulaşmıştır. Asıl hedefi  
olan bölgesel koşullara uygunluk açısından da 
gerek uyarlamayı yapan ekibe, gerekse kullanı-
cılara esneklik tanımakta, gerçekçi ve objektif 
bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır. 
Sistemi oluşturan 21 ülkenin dışında, Malezya, 
Tayvan, Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti 
gibi Asya ülkelerinde uyarlamalar yapılarak 
başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

CASBEE

Japonya Sürdürülebilir Yapı Konsorsiyumu 
( JSBC) ve Yeşil Bina Konseyi ( JaGBC) işbir-
liği ile 2001’de geliştirilen Binaların Çevresel 
Etkinliği için Detaylı Değerlendirme Sistemi 
(CASBEE) Japonya’nın yanı sıra Asya ülke-

TASARRUFLU VE ÇEVRECİ ÜRÜNLERİYLE, BİREYSEL VE ENDÜSTRİYEL
TÜM ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Bir villa...
ya da bir AVM...

www.facebook.com/ferroliturkiye www.twitter.com/ferroliturkiyeTüm ürün yelpazesi için: www.ferroli.com.tr
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sistem

Hava perdesi, iç ortamda bulunan ısı-
tılmış veya soğutulmuş yani şartlan-
dırılmış havanın kalitesini muhafaza 

ederek, dış ortamda bulunan sıcak/soğuk/kirli 
hava-nem-toz-sinek gibi olumsuz havanın iç 
ortama girmesini engeller. Bu işlemi, montaj 
şekline göre yatay veya dikey hava akımı ile 
belirli bir hızda hava üfleyerek yani perdeleme 
yaparak engeller.

Hava Perdesinin Amacı Nedir?

Hava perdesinin kullanım amacı; iç ortamda 
bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş havayı 
muhafaza ederek enerji tasarrufu sağlamak, 
dış ortamdan gelecek soğuk veya sıcak, tozlu, 
kirli havanın, haşaratların girmesini önlemek 
için verimli şekilde çalışarak görünmez bir kapı 
oluşturmaktır. Hava perdesi, iç ve dış ortamı 
birbirinden yalıtmak suretiyle böler.

İki ortam arasındaki izolasyonu, ortam ve mev-
sim şartlarına göre maksimum düzeyde sağlar. 
Bu sayede hem kapalı bir kapı görevi görür hem 
de kapalı bir kapının yarattığı (giriş-çıkışından 
oluşan kayıplar gibi) sorunları ortadan kaldırır.

OLEFINI Hava Perdesinin 
Avantajları

Her hava üfleyen cihaz hava perdesi değildir. 
Konfor şartlarını sağlamak için yaz mevsiminde 
iç ortam soğutulur, kış mevsiminde ise ısıtı-
lır. Yaz/Kış iç ortamdaki havayı kapı açıkken 
muhafaza etmek, sadece hava perdesi ile müm-
kündür. 
OLEFINI hava perdelerinde, sadece hava per-
desi için özel üretilmiş özel açılı kanatçıkları 
olan çapraz esintili radyal fan kullanılmaktadır. 
Çapraz esintili radyal fan ve özel kanat açıları 
sayesinde taranan hava akımı, iç ortamda bulu-

nan havanın içeride kalmasını, dışarıda bulunan 
olumsuz havanın da içeri girmesini engeller. 
Bu sayede şartlandırılmış hava, kapı açıkken 
bile muhafaza edilir ve iç ortam istenilen ısı 
derecesine hızla ulaşır. İç ortamın istenilen ısı 
derecesine hızla ulaşmasının avantajı, soğutma 
veya ısıtma cihazının fazla çalışmamasından 
doğan enerji tasarrufu ve cihazların ömürlerinin 
uzamasıdır.
Standart veya değişik amaçlar için üretilmiş 
fanlar, çapraz esintili, özel kanat açılı olma-
dıklarından perdeleme için gerekli olan hız ve 
debide havayı üfleyemezler. Hava perdesindeki 
en önemli parça olan fan verimsiz olunca, hava 
perdesi perdeleme yapmaz, üflediği hava dağı-
larak bir kısmı iç ortama bir kısmı dış ortama 
yayılır. Kısacası taranmış hava akımı üreteme-
dikleri için iç ortamda şartlandırılmış havanın 
dışarı çıkmasına ve dışarıdan ise olumsuz hava-
nın içeri girmesi doğal bir sonuçtur. Böylece 

Hava Perdesi Nedir?
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özel bir program ile hava perdelerinin ısıtma 
kademeleri, fan hızları, dış ortam sıcaklığına 
göre cihazın çalışma sıcaklık aralığı belirle-
nebilir. Ayrıca hava perdelerinden herhangi 
birisinin arızalanması durumunda, bilgisayara 
gelecek arıza kodu ile hızlı bir şekilde müdahale 
edilebilir. 

OLEFINI’de Ürün Çeşitleri 

OLEFINI Hava Perdeleri, 70 - 80 - 100 - 110 
- 120  - 133 - 160 mm fan çapları ve 80 cm’den 
200 cm’ye her 20 cm’de bir değişen ölçüleri 
ile her türlü kapıda güvenle kullanılabilecek 
performanslı cihazlardır. 

Isıtıcısız Hava Perdeleri

•	 Monoblok tip
•	 Genel tip
•	 Genel tip Inox serisi 
•	 Ticari tip 
•	 Endüstriyel tip
•	 Yüksek hızlı endüstriyel tip 

Elektrikli Isıtıcılı Hava Perdeleri

•	 Mini tip
•	 Monoblok tip 
•	 Genel tip S Serisi 
•	 Intellect tip 
•	 Genel tip 
•	 Ticari tip 
•	 Endüstriyel tip 

Su ve Buhar Serpantinli Hava 
Perdeleri

•	 Genel tip
•	 Ticari tip 
•	 Endüstriyel tip
•	 Yüksek hızlı endüstriyel tip

Ankastre Hava Perdeleri 

•	 Isıtıcısız ticari tip 
•	 Elektrikli ısıtıcılı ticari tip 
•	 Su ve buhar serpantili ticari tip 

Yeni Nesil ECO Hava Perdeleri 

•	 Isıtıcısız yüksek hızlı Endüstriyel tip 
•	 Elektrikli ısıtıcılı yüksek hızlı  

Endüstriyel tip TM 

iç ortamda istenilen ısı derecesi yakalanama-
dığı gibi ısı derecesi yükselir ve soğutma veya 
ısıtma cihazı sürekli çalışır. Bu da soğutma veya 
ısıtma cihazının ömrünün azalması ve daha 
fazla enerji tüketimi demektir.

OLEFINI Hava Perdelerinin 
Özellikleri

Gerek ülkemizde gerek dünyada enerji kay-
naklarının daha verimli kullanılması ve tekno-
lojinin ilerlemesi sebebiyle, hava perdelerinin 
özellikleri günden güne değişmekte, geliş-
mektedir. Elektrikli ısıtıcılı hava perdelerinde 
OLEFINI’nin geliştirdiği yeni nesil ECO 
Elektronik kart sistemi ile enerji tasarrufu 
sağlanmaktadır.  
Şöyle ki; elektrikli ısıtıcılı hava perdelerinin 
otomatik kapı ile bağlantı yapılarak çalıştırıl-

ması bir süre önceye kadar önerilmezdi. Kapı-
dan geçiş süresi 1-2 sn gibi kısa bir süre, elek-
trikli ısıtıcıların ısınma süresi de 2-3 sn gibi bir 
süredir. Elektrikli ısıtıcılar ısınmadan insanlar 
kapıdan geçerdi. Bu durum gereksiz elektrik 
sarfiyatına sebep olurdu. Ayrıca soğuk havanın 
içeri girmesi de önlenemezdi. Bu problemi 
çözmenin tek yolu, hava perdesini sabit hava 
hızı ve ısıtma kapasitesinde çalıştırmaktı. Sabit 
ısıtma kapasitesi de gereksiz enerji sarfiyatına 
sebep olur. 
Yeni nesil ECO Elektronik kart, bu problem-
lerin hepsine çözüm olarak geliştirildi. Fan 
ve Isıtma kademesi sürekli çalışır fakat kapı 
kapandığında otomatik olarak çalışma sevi-
yesini minimum değerlere düşürür. Bu, enerji 
tasarrufunu sağlar. Kapı açıldığında ayarlanan 
seviyeye (veya otomatik ayarlı dış ortam sıcaklı-
ğına göre ısıtma seviyesi belirleyip bu seviyeye) 
göre çalışarak soğuk havanın iç ortama girme-
sini engeller. 
OLEFINI’de fark yaratan bir yenilik de BMS 
Bina Otomasyon sistemidir. Bilgisayara yük-
lenen yazılımı OLEFINI tarafından yapılan 

Olefini Hava Perdesi
Standart veya değişik amaçlar için 
üretilmiş fan pervanelerinden imal 
edilen Hava Perdeleri
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Yazan: Dr. Andaç Yakut, Daikin Türkiye, Kurumsal Planlama Departmanı

Yeni Nesil Soğutucu 
Akışkan: R32

Soğutucu akışkan seçimi, enerji verim-
liliğini en üst düzeye çıkarmak ve sis-
temlerin küresel ısınma etkilerini en 

aza indirmek için önemli bir faktördür. 
Bu çalışmada; düşük küresel ısınma potan-
siyeline sahip alternatif akışkanlardan biri 
olan R32 soğutucu akışkanının (GWP=6751) 
fiziksel özellikleri, “Yaşam Süreci İklim Per-
formansı” (LCCP) değerinin diğer alternatif 
akışkanlar ile karşılaştırılması, yanıcılık özel-

liği ve ilgili standartlar incelenmiş olup,  kendi 
soğutucu akışkanını ve kompresörünü üreten 
dünyanın önde gelen klima üreticilerinden 
Daikin’in yakın zamanda piyasaya süreceği, 
Avrupa’nın R32 soğutucu akışkanı içeren ilk 
havadan havaya konut tipi ısı pompası hak-
kında bilgi verilmiştir
Soğutma sektöründe soğutucu akışkan olarak 
kullanılan kloroflorokarbon (CFC) ve hid-
rokloroflorokarbonların (HFCF) zaman içe-

risinde atmosfere karışması, atmosferde sera 
etkisinin artmasına ve ozon tabakasının tahri-
batına sebep olmuştur. Canlıları zararlı güneş 
ışınlarından koruyan ozon tabakası, soğutucu 
maddelerin yapısında bulunan klor ve brom 
atomlarının serbest kalıp zayıf ozon molekül-
lerini parçalamasıyla tahrip olmaktadır.
Ozon tabakası ve çevre üzerine etkisi olan 
soğutucu maddeleri dört ana gruba ayırmak 
mümkündür.
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1. Bromoflorokarbonlar (Halonlar):

Karbon, flor, brom veya klordan oluşan bile-
şiklerdir. Bu grupta yer alan maddelere örnek 
olarak Halon1301 (R13B1) verilebilir. Halon-
lar ozon tahribatına katkıları en fazla olan 
maddelerdir.

2. Kloroflorokarbonlar (CFC):

Klor, flor ve karbonlardan oluşan bileşiklerdir. 
Ozon tahribatına katkıları halonlardan sonra 
en fazla olan soğutucu maddelerdir. Örnek 
olarak R11 ve R12 verilebilir (Intergovern-
mental Panel on Climate Change, Fourth 
Assessment Report).

3. Hidrokloroflorokarbonlar 
(HCFC):

Klor, flor, hidrojen ve karbon içeren bileşikler-
dir. Ozon tahribatları düşük olmakla birlikte 
oldukça yüksek sera etkisine (küresel ısınma 
potansiyeli) sahiptirler. Bu grupta yer alan 
maddelere örnek olarak R22 verilebilir.

4. Hidroflorokarbonlar (HFC):

Hidrojen, flor ve karbon içeren bileşiklerdir. 
Ozon tabakası üzerinde tahrip edici etkileri 
yoktur, fakat küresel ısınma potansiyeline 
sahiptirler.
Ozon tabakasının tahribatını önlemek ama-
cıyla 1987 yılında 43 ülke tarafından Montreal 
Protokolü imzalanmıştır. Bu protokole göre 
tüm ülkeler ozon tahribatı yaptığı tespit edilen 
soğutucu maddelerin üretim ve tüketimini 
azaltacak ve belirli bir takvim içerisinde son-
landıracaklardır [1].
Montreal Protokolü çerçevesinde ozon tah-
ribatına olan büyük etkisi sebebiyle ilk önce 
CFC grubu akışkanların kullanımı sonlan-
dırılmıştır. Daha sonra CFC’lerin alternatifi 
olan ve daha az ozon tahribatına sahip olan 
HCFC grubu akışkanların kullanımı yaygın-
laşmıştır. Yine Montreal protokolü çerçeve-
sinde HCFC grubu soğutucu akışkanların 
kullanımının da belirli bir takvim çerçevesinde 
sonlandırıp azaltılması ve ozon tabakasına hiç 
zararı olmayan HFC grubu akışkanlara geçil-
mesine karar verilmiştir. HFC grubu akışkan-
lar ozon tabakasına zarar vermese de küresel 

ısınmaya etkisi olan akışkanlardır. R-410A, 
R407C ve R134A bu gruptaki soğutucu akış-
kanlara örnek olarak verilebilir.
Günümüzde küresel ısınma potansiyeli 
(GWP) düşük olan alternatif soğutucu akış-
kan arayışları sürmektedir. Bu çalışmada ise 
son zamanlarda oldukça ilgi çeken ve üzerinde 
yoğun çalışmalar yapılan HFC grubundan 
R32 soğutucu akışkanı incelenmiştir.

R32 En Dengeli Çözüm

Alternatif soğutucu akışkan arayışında; akış-
kanın ozon tüketme potansiyeli (ODP), küre-
sel ısınma potansiyeli (GWP), enerji verimli-
liği, güvenlik, ekonomiklik gibi birçok faktör 
etki eder. Bu faktörleri tam anlamıyla karşı-
layan mükemmel bir akışkan henüz yoktur. 
Seçim yaparken bütün bu faktörleri en uygun 
şekilde karşılayacak, en dengeli seçimi yapmak 
önemlidir. 
Kendi soğutucu akışkanını ve kompresörünü 
üreten Daikin, yaptığı araştırmalar sonucunda 
düşük küresel ısınma potansiyeline sahip alter-
natif akışkanlar arasından R32’nin en dengeli 
çözüm olduğu sonucuna varmıştır (Şekil 1). 
Bu sonuçtan sonra Daikin, R32 soğutucu akış-
kanını ve bu akışkan için özel olarak geliştir-
diği kompresörü konut tipi klimalara adapte 
ederek, 27 Eylül 2012’de dünyanın ilk R32 
soğutucu akışkanını içeren klimasını Japonya 
pazarına sunmuştur. 
R32, HFC grubundan olmasına rağmen 
günümüzde sıklıkla kullanılan R410A soğu-
tucu akışkanının sahip olduğu küresel ısınma 
potansiyelinin (GWP) üçte birine sahiptir. 
Üstelik R32 tek bileşenli bir soğutucu akışkan 
olduğundan geri dönüşümü de kolaydır. Genel 
olarak R32 [2];

•	 Ozon tabakasına zarar vermez (ODP=0)
•	 Küresel Isınma Potansiyeli GWP=6751’dir.

•	 R410A’ya göre daha az küresel ısınma 
etkisine (LCCP) sahiptir.

•	 R410A’ya göre daha yüksek enerji 
verimliliğine sahiptir.

•	 Diğer soğutucu akışkanlara göre daha az 
soğutucu akışkan kullanımı mümkündür.

•	 Daha kompakt tasarım mümkündür.
•	 Düşük yanıcılık özelliğinden dolayı birçok 

uygulamada güvenli kullanım sağlar.
•	 R410A’nın bir bileşeni olduğu için R32 

üretim kapasitesi mevcuttur.
•	 Tek bileşenli bir akışkan olduğu için geri 

dönüşümü ve yeniden kullanımı kolaydır.
•	 Gelişmekte olan ülkeler için ekonomiktir.

R32 ve R410A’nın Fiziksel 
Özelliklerinin Karşılaştırılması

Günümüzde konut tipi klimalarda oldukça 
yaygın olarak kullanılan R410A soğutucu 
akışkanının fiziksel özelliklerinin R32 soğu-
tucu akışkanının fiziksel özellikleriyle karşı-
laştırılması Tablo 1’de verilmiştir [3]. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere R32’nin R410A’ya 
göre teorik fiziksel üstünlükleri;

•	 R410A’ya göre % 8 daha yüksek 
kritik sıcaklığa sahiptir; yüksek ortam 
sıcaklıklarında daha iyi performans.

•	 R410A’ya göre benzer basınç ve basınç 
oranı; sistemde önemli değişikler 
yapmadan R410A kullanılan sistemde 
R32 kullanımına olanak sağlar.

•	 R410A’ya göre % 9 daha az sıvı 
yoğunluğu; sistemde daha az akışkan 
gereksinimi.

•	 R410A’ya göre % 28 daha az buhar 
yoğunluğu ve daha az kütlesel debi; % 50 
oranında daha düşük bir basınç düşümü 
beklenir.

•	 R410’ya göre % 41 daha fazla sıvı ısı 
iletkenliği, aynı kütlesel debide daha 

Şekil 1. R32 En Dengeli Çözüm [2].
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yüksek ısı transfer katsayısı.
•	 Daha az akışkan gereksinimi sayesinde 

ısı değiştiricilerin optimize edilerek 
küçültülme olanağı.

Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP) 
ve Küresel Isınma Potansiyeli 
(GWP)

Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP), bir soğu-
tucu akışkanın ozon tabakasına zarar verme 
riski olarak tanımlanır. Bu değer, ODP’si 1 
olarak kabul edilen R11 soğutucu akışkanı 
referans alınarak ifade edilir.
Soğutucu akışkanlar atmosfere salındığında 
Stratosfer tabakasına ulaşırlar. Burada güneş-
ten gelen ultraviyole ışınlarına maruz kalarak 
bileşenlerine ayrışırlar. Örneğin R22 bile-
şenlerine ayrıldığında klor atomları ortaya 
çıkar ve bu serbest klor atomları oldukça zayıf 
bağlara sahip olan ozon molekülleri ile reak-
siyona girerek oksijen molekülleri açığa çıkar 
ve böylece ozon tabakasının tahribatına neden 
olurlar. Ozon tabakasında tahribatın artma-
sıyla zararlı ultraviyole ışınları dünya yüzeyine 

ulaşmakta ve böylece deri kanseri ve benzeri 
problemler ortaya çıkmaktadır. 
Örnek vermek gerekirse R22’nin ODP değeri 
0,05 iken, R32 ve R410A klor ve brom içer-
mediğinden dolayı bu soğutucu akışkanların 
ODP değeri 0’dır.
Küresel Isınma Potansiyeli (GWP), soğutucu 
akışkanların veya benzer gazların küresel ısın-
maya (sera etkisine) olan katkısını gösterir. 
Güneşten gelen ışınlar sayesinde ısınan dünya, 
bu ısının bir miktarını geri yayar. Atmosfer-
deki bazı gazlar, seralarda bulunan camlar gibi 
davranarak güneşten gelen enerjinin girmesine 
izin verir fakat kaçmasına da engel olurlar. 
Su buharı gibi bazı sera gazları (en fazla 
bulunan sera gazı) atmosferde doğal olarak 
bulunmaktadır. Eğer bu gazlar olmasaydı 
dünyamızın ortalama sıcaklığı yaşanamayacak 
seviyede olurdu (15°C yerine -18°C seviyele-
rinde). Fakat insanların aktiviteleri sonunda 
atmosfere çok fazla miktarda sera gazı salın-
dığından bu, sera etkisini ve küresel ısınmayı 
artırmaktadır.
Soğutucu akışkanın GWP değeri, akışkanın 
atmosfere salınması halinde küresel ısınmaya 

olan etkisini gösterir. Bu değer CO2 referans 
alınarak 100 yıllık bir süreye göre belirlenmek-
tedir. CO2 için bu değer 1.0’dır.

Örneğin R410A için GWP değeri 20881 iken, 
R32 için GWP değeri 6751’dir.

Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi 
(TEWI) ve Yaşam Süreci İklim 
Performansı (LCCP)

Yakın zamana kadar soğutma ve iklimlendirme 
ekipmanlarının küresel ısınmaya etkisi “Top-
lam Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI)” modeli 
ile değerlendiriliyordu. Bu model, soğutma 
sistemi içindeki soğutucu akışkanın küresel 
ısınma üzerindeki etkisini ikiye ayırmıştır.
Bunlardan birincisi atmosfere olan akışkan 
emisyonundan kaynaklanan direkt etki, ikin-
cisi ise ekipman tarafından harcanan enerjiden 
kaynaklanan dolaylı etkidir. Direkt etki, her 
soğutucu akışkan için belli olan GWP değeri 
ile atmosfere yayılan akışkan miktarının çarpı-
mıyla bulunur. Dolaylı etki ise ekipmanın kul-
landığı elektrik enerjisinin üretimi safhasında 
meydana gelen CO2 emisyonları ile hesaplanır.
TEWI, kg CO2 emisyon olarak ifade edilip 
hem direkt hem de dolaylı etkilerin topla-
mından oluşur ve soğutma ve iklimlendirme 
ekipmanlarının küresel ısınmaya etkisini gös-
teren bir ölçüm sağlar [4].
Bugünlerde ise daha hassas bir model araştır-
macı çevrelerce kabul görmektedir. Bu model, 
ekipmanın ömrü sonunda devreden çıkarıl-
masıyla küresel ısınmaya olan etkisini ve kul-
lanılan soğutucu akışkanın üretimi sırasında 
harcanan enerjinin etkisini de göz önüne alır. 
Bu daha hassas ve gelişmiş olan model “Yaşam 
Süreci İklim Performansı (LCCP)” olarak 
adlandırılır (Şekil 2). Buna aynı zamanda 
akışkanın “küresel ısınma etkisi” de diyebiliriz.
Şekil 3’teki grafi kte havadan havaya konut tipi 
ısı pompaları için çeşitli akışkanlar kullanıla-
rak yapılan LCCP analizi sonuçları görülmek-
tedir. Grafi kten de görüldüğü üzere yüksek 
enerji verimliliğinden dolayı, R32 içeren ısı 
pompasının LCCP değeri, çok düşük GWP 
değerlerine sahip olan akışkanları içeren ısı 
pompalarının LCCP değerlerinden daha 
düşüktür. Buradan, R32 içeren ısı pompası-
nın küresel ısınmaya ve çevreye olan etkisinin 
diğer akışkanları içeren ısı pompalarından 

Tablo 1. R32 ve R410A Fiziksel Özelliklerin Karşılaştırılması

Parametre Birim R410A R32

Kritik Sıcaklık °F 158.9 172.6

Sıcaklık °F 110 50 110 50

Doymuş Buhar Basıncı psia 380.0 157.3 389.6 160.5

Sıvı yoğunluğu lbm/ft3 59.5 70.4 54.7 63.6

Buhar yoğunluğu lbm/ft3 7.14 2.617 5.043 1.887

Gizli Isı Btu/lbm 65.3 89.7 98.3 128.6

Sıvı özgül ısısı Btu/(lbm.R) 0.483 0.377 0.535 0.431

Buhar özgül ısısı Btu/(lbm.R) 0.475 0.295 0.509 0.327

Sıvı ısı iletkenliği Btu/(hr.ft.F) 0.0457 0.0563 0.0648 0.0794

Sıvı Viskozite lbm/ft-s 5.12E-05 9.59E-05 6.1E-05 0.9E-05

Buhar Viskozite lbm/ft-s 1.02E-05 0.8E-05 0.9E-05 0.8E-05
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daha az olduğu sonucuna varılabilir. Dolayı-
sıyla alternatif akışkan seçiminde akışkanların 
çevresel etkilerini değerlendirirken akışkanla-
rın sadece GWP değerlerine bakarak yorum 
yapmak yanlış olur. Akışkanın yaşam sürecini 
(ömrünü) içeren LCCP analizinin yapılması 
değerlendirme aşamasında zorunludur [2].

R32 Ne Kadar Yanıcıdır?

R32 düşük yanıcılık özelliğe sahiptir ve bir-
çok uygulamada güvenli olarak kullanılabilir. 
Amerikan ısıtma, soğutma ve iklimlendirme 
mühendisleri derneği (ASHRAE) soğutucu 

akışkanları yanıcılık özellikleri bakımından 3 
ana sınıfa ayırmıştır (Tablo 2).

•	 Sınıf 1: Yanıcı değil

•	 Sınıf 2: Düşük yanıcılık
•	 Sınıf 3: Yüksek yanıcılık

Ayrıca zehirlilik özelliği bakımından soğutucu 
akışkanlar 2 sınıfa ayrılmıştır.

•	 Sınıf A: Zehirli olmayan
•	 Sınıf B: Zehirli olan 

Uzmanlar, yanıcılık özelliğine sahip soğutucu 
akışkanların kullanılabilirliğini 10 yıldan daha 
uzun süredir araştırmaktadırlar. Yapılan araş-
tırmalar sonucunda, uygun şekilde kullanıl-
dıklarında birçok uygulamada kullanılabilecek 
oldukça düşük yanıcılık özelliğine sahip soğu-
tucu akışkanların olduğuna karar vermişlerdir. 
Bunun sonucunda “Sınıf 2L” denilen yeni bir 
yanıcılık sınıfı oluşturulmuştur. Bu sınıf yanma 
hızı 10 cm/s’den daha düşük olan ve daha önce 
“Sınıf 2” de yer alan akışkanları içerir ve “hafif 
yanıcılık sınıfı” olarak adlandırılır. R32 “Sınıf 
2L” kategorisinde yer alır, ayrıca R32’nin alt 
yanıcılık sınırı diğer soğutucu akışkanlar ile 
kıyaslandığında oldukça yüksektir (Tablo 3). 
Bunun anlamı yanıcı hava ve akışkan karışımı-
nın oluşabilmesi için çok fazla miktarda soğu-
tucu akışkan gerektiğidir. Kıvılcım kaynağı 
olsa bile, alt yanıcılık sınırı (LFL) değerinden 
daha düşük konsantrasyonlarda karışım tutu-
şamaz [5]. “Sınıf 2L” kategorisindeki soğutucu 
akışkanlar düşük yanma hızına sahip olduk-
larından yayılmazlar. Ayrıca, R32’nin yanma 
ısısı düşüktür ve kendi alevinden kaynaklanan 
herhangi bir etki aralığı sınırlıdır.

Standartlar ve Son Gelişmeler

Yeni tanımlanan hafif yanıcılık sınıfında yer 
alan R32 gibi soğutucu akışkanların ticari-
leştirilmesi yönünde en büyük sorun bu tür 
akışkanlar için henüz herhangi bir güvenlik 
standardının bulunmamasıdır. Küresel çapta 

Şekil 2. LCCP [3]

Şekil 3. Alternatif Akışkanlar için LCCP Analizi [2]

Hesaplar: 3,5 kW havadan havaya ısı pompası, sezonsal verimlilik hesabı Ecodesign Lot10’a göre ortalama 
iklim koşulları, elektrik faktörü 0,43 kg/kWh’e göre, ömür 12 yıl, yıllık soğutucu akışkan emisyonu % 5, ömür 
sonu emisyonu % 70 baz alınarak hesaplanmıştır.

Not 1: Daha fazla miktarda R290 eklenerek daha yüksek enerji  verimliliği elde edilebilir fakat akışkan 
miktarı IEC güvenlik standardına göre sınırlandırılmıştır.

Tablo 2. Yanıcılık Sınıfları

Sınıf A: Zehirlilik Yok Sınıf B: Yüksek Zehirlilik

Sınıf 3: Yüksek Yanıcılık A3      (Örnek: propan) B3

Sınıf 2: Düşük Yanıcılık
A2 B2

A2L      (Örnek: R32) B2L       (Örnek: amonyak)

Sınıf 1: Yanıcılık Yok A1      (Örnek: R410A/R22) B1
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teknik

örneğin ABD, Avrupa ve Çin’de çeşitli komi-
teler bu standartların (ASHRAE standart 15 
ve 34, UL 471 ve 1995, IEC 60335-2, ISO 
5149, pr EN 378-2) oluşmasını hızlandır-
mak amacıyla son zamanlarda çalışmalarını 
artırmışlardır. Bu standartların çoğu tesisat-
larda izin verilebilecek maksimum akışkan 
miktarının ve diğer güvenlik önlemlerinin 
belirlenmesine dayalıdır.

Avrupa’da EN 378 (soğutma sistemleri ve ısı 
pompaları - güvenlik ve çevre gereksinim-
leri) standardının revizyon çalışmaları devam 
etmektedir. Mevcut EN 378 standardında 
R32, “Sınıf 2” kategorisi altında bulunmak-
tadır. Fakat bu, R32 soğutucu akışkanının 
bugün kullanılamayacağı anlamına gelmez. 
Sadece güvenlik gereksinimlerinin daha kısıt-
layıcı olduğu anlamına gelir. R32 soğutucu 
akışkanının kullanımını daha genel ve kolay 
kılmak adına EN 378 standardının revizyon 
çalışmaları kapsamında bu standardın içine 
A2L hafif yanıcılık sınıfı dahil edilmelidir.

Avrupa’nın R32 Soğutucu Akışkanı 
İçeren İlk Havadan Havaya Konut 
Tipi Isı Pompası

Alternatif soğutucu akışkan arayışları hak-
kında çalışmalar devam ederken, Daikin, 
Avrupa’nın ilk ticari R32 soğutucu akışka-
nını kullanan havadan havaya konut tipi ısı 
pompası sisteminin 2013 sonbaharında tanı-
tılacağını duyurmuştur [6]. Yenilenmiş Ururu 
Sarara adı verilen bu model, R32 soğutucu 

akışkanı kullanımı sayesinde yüksek enerji 
verimliliği sağlarken aynı zamanda şimdiye 
kadar hiç olmadığı kadar düşük çevresel etkiye 
sahiptir.
Çevreye olan bağlılığının bir parçası olarak 
Daikin, daha düşük çevresel etkiye sahip sis-
temler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Soğu-
tucu akışkan seçimi, enerji verimliliğini en 
üst düzeye çıkarmak ve sistemlerin küresel 
ısınma etkilerini en aza indirmek için önemli 
bir faktördür.
Bu amaçla geliştirilen Daikin’in Ururu Sarara 
konut tipi ısı pompası modeli soğutma, ısıtma, 
hava temizleme, havalandırma, nemlendirme 
ve nem alma sağlayarak iç mekân konforu için 
tam bir evsel çözüm sunar. Bu modele R32 
soğutucu akışkanının adapte edilmesiyle bu 
üniteler, soğutmada sezonsal enerji verimli-
liği oranında (SEER) 9,54 (A+++) ve ısıtmada 
sezonsal performans katsayısında (SCOP) 5,9 
(A+++) değerlerine rahatlıkla ulaşarak piyasa-
daki en yüksek enerji verimli cihaz konumuna 
gelmiştir. 
Yeni Ururu Sarara modelinde R32 soğutucu 
akışkanının kullanımı, ısı pompası sisteminin 
çevresel etkisini azaltırken aynı zamanda son 
kullanıcılara enerji verimliliğinden, hava kali-
tesi ve yüksek konfor seviyesinden yararlanma 
olanağı sunar.

Sonuç

Alternatif soğutucu akışkan arayışında; akış-
kanın ozon tüketme potansiyeli (ODP), küre-
sel ısınma potansiyeli (GWP), enerji verimli-

liği, güvenlik, ekonomiklik gibi birçok faktör 
etki eder. Bu faktörleri tam anlamıyla karşı-
layan mükemmel bir akışkan henüz yoktur.
R32 soğutucu akışkanı ozon tabakasına zarar 
vermediğinden, R410A’ya göre daha düşük 
küresel ısınma etkisine (LCCP), yüksek enerji 
verimliliğine, düşük yanıcılık özelliğine sahip 
olduğundan birçok uygulamada güvenlikle 
kullanılabileceğinden, tek bileşenli bir akışkan 
olduğu için geri dönüşümü ve yeniden kulla-
nımı kolay olduğundan şu an konut tipi ısı 
pompaları için cazip bir çözüm olarak görül-
mektedir.
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Tablo 3. Çeşitli Soğutucu Akışkanlara Ait Yanıcılık Özellikleri

Madde
Sınıf A3
R-290
Propan

Sınıf A2
HFC152a

Sınıf A2L
HFC32

Sınıf B2L
R-717
Amonyak

Yanma Hızı 43 cm/s 23 cm/s 6.7 cm/s 7.7 cm/s

Yanma Isısı 46 MJ/kg 16 MJ/kg 9 MJ/kg 19 MJ/kg

LFL (alt yanıcılık 
sınırı) 0.038 kg/m3 0.13 kg/m3 0.307 kg/m3 0.104 kg/m3

Yanma durumu
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