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

•  Ürün Kodu:   T7162-U1
•  Kombi / Yerden Isıtma Oda Termostatı 
• 5+2 haftalık programlanabilme
• Isıtma veya Soğutmada kullanılabilir
• Menşei:  Çin59 USD
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• Ürün Kodu:   3110 06 00
•  Dış dişli termostatik karışım vanası 
•  3 yollu DN20  Kvs 1,5 
•  35-60°C ölçüm aralığı
•  Menşei:   İsveç

ODA TERMOSTATI 

KOMBİNE DİNAMİK BALANS VANASI

104 USD

TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI

• Ürün Kodu:   250G3FM-TR + CAR060 
•  3 yollu vana gövdesi
•  DN300 (12”) kvs2.000
•  On/Off kontrol 230V motor
• Menşei:   Danimarka

ÖZEL BOY MOTORLU VANA

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

DAMPER MOTORU

39 USD
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61EUR

Ürünlerin indirimli fiyatları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
Kredi kartınıza taksit imkanlarından faydalanınız.
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Ozonla dost sistemler 
atakta…

Dünya gündeminin ilk sıralarında küre-
sel ısınma ve enerji verimliliği konu-
ları geliyor. Neredeyse tüm firmalar, 

konuyla ilgili ar-ge faaliyetleri yürütüyor ve dev-
letler geliştirdiği teşvik sistemleri ile bu çalışma-
ları destekliyor. Süreç içinde önemli kalemlerden 
biri olan soğutucu akışkan seçimi de enerji verim-
liliğini ve küresel ısınma etkilerini doğrudan etki-
leyen faktörlerden biri. 
Soğutucu akışkanlar ile ilgili faaliyetlerini sürdü-
ren EPEE, geçen aylarda yapılan toplantısında, 
kanaat önderlerini, Avrupa’nın iklim hedefleri 
için f-gazlarla ilgili faz düşümünü desteklemeye 
çağırdı.
Soğutucu akışkanlar konusunda, özellikle 
GWP’leri düşük gazlarla ilgili, firmala-
rın da oldukça özgün çalışmaları bulunuyor.  
Honeywell ve Dupont bu alanda dikkat çeken 
firmalar arasında. Kendi soğutucu akışkanını ve 
kompresörünü üreten Daikin, yaptığı araştırmalar 
sonucunda düşük küresel ısınma potansiyeline 
sahip alternatif akışkanlar arasından R32’nin en 
dengeli çözüm olduğu sonucuna vardı. Ardından 
Daikin, R32 soğutucu akışkanını ve bu akışkan 
için özel olarak geliştirdiği kompresörü konut 
tipi klimalara adapte ederek, 27 Eylül 2012’de 
dünyanın ilk R32 soğutucu akışkanını içeren 
klimasını Japonya pazarına sundu. Yenilenmiş 
Ururu Sarara adı verilen bu model, R32 soğu-
tucu akışkanı kullanımı sayesinde yüksek enerji 

verimliliği sağlarken aynı zamanda şimdiye kadar 
hiç olmadığı kadar düşük çevresel etkiye sahip.
Dünyada bu konuyla ilgili pek çok çalışma yapı-
lıyor. Boston İnovasyon Ödülü’nü kazanan ve 
“soğutucu akışkan yerine su kullanan sistem”, 
mekânların serinletilmesi ve nem giderimi için 
yüksek enerji verimli bir iklimlendirme cihazı. 
Cihazda soğutucu akışkan yerine su buharı kulla-
nılıyor ve konvansiyonel soğutucu akışkanlardan 
% 30 daha fazla verim sağlanabiliyor. Avrupa’da 
bu sistem büyük ölçekli projelerde kullanılıyor 
ama henüz küçük ölçekli uygulamalarda ter-
cih edilmiyor. Zira maliyet açısından küçük 
ölçekli uygulamalar için cazip değil. Çünkü bu 
sistemde kritik komponent titanyum ve titan-
yum da pahalı. Dr. Norbert Muller’in inovasyon 
ödülü alan cihazında ise titanyum kullanılmıyor. 
Yeni ve yüksek verimli hafif bir turbo kompresör 
geliştirilmiş. Su buharını daha hızlı sıkıştırıyor.  
Kompresörün yüksek mukavemetli liflerden 
oluşan bir dokuması olan integral bir motoru 
bulunuyor.
Türkiye de önümüzdeki süreçte yeniliklere sahne 
olmaya hazırlanıyor. Son dönemde sektörde heye-
can yaratan iki önemli husus var. Bunlardan biri 
“Türkiye’nin kendi “yeşil bina sertifikası”nı oluş-
turma çalışmaları, diğeri ise yenilenebilir enerji kay-
nakları ve enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla 
azaltılan karbon salımının, karbon borsalarında 
satışı. Karbon ticareti, şu an uluslararası karbon 
borsasına üye kuruluşlar aracılığıyla yapılabiliyor. 
Türkiye’den de karbon borsasına bir kuruluş üye 
oldu; YES Enerji. Ayrıca Türkiye’de de karbon 
borsası kurulması için çalışmalar sürüyor. 
Öte yandan ÇEDBİK, Türkiye’nin kendi yeşil 
bina sertifikasyon sistemi için çalışmalarına tam 
gaz devam ediyor. Aralık 2014’te çalışmanın 
birinci versiyonu tamamlanmış olacak. Pek çok 
kriterin değerlendirildiği sistem, dünyanın diğer 
yeşil bina sertifikasyon sistemleri dikkatle ince-
lenip, Türkiye’ye göre yeniden yapılandırılarak 
oluşturuluyor. Bu konuya ilgili detaylı bilgileri 
Termodinamik dergimizin yeni sayısında bula-
caksınız…  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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300 °C/2 saat yangın dayanımlı
kolay bakım için motoru 
kızağa yerleştirilmiş 
yüksek verimli jet fan

JET FAN VE DUMAN EGZOZ FAN SİSTEMLERİ

Kapalı Otopark Havalandırması ve Duman Tahliyesinde

“                                    ”

Merkez Ofis ve Fabrika: Barış Mah. 1802 Sok. No: 3 (Tübitak karşısı) 41400 Gebze/Kocaeli  T: (0262) 646 75 75 F: (0262) 644 18 19
www.aironn.com.tr

Kendinden susturuculu yapısıyla 
en düşük ses seviyesine sahip 
duman tahliye, basınçlandırma ve 
taze hava fanı
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ürünler

Karsu Soğutma’dan Mobil ve Sabit Kiraz Ön Soğutma ve Yıkama Üniteleri: 
Hydro Cooler

Hydro Cooler birçok meyve, sebze ve 
kabuklu küçük deniz hayvanlarının ön 
soğutmalarında, Türkiye’de özellikle 

kiraz üreticileri tarafından kullanılmaktadır. 
Türkiye’de ilk Hydro Cooler imalatını yapan 
Karsu Soğutma San. ve Tic. A.Ş. bu ürününü 
özellikle kiraz üreticileri için dizayn ve imal 
etmiştir. Bahçelerde Karsu Hydro Cooler ile 
gerçekleştirilen ön soğutma prosesi, kirazın 
tazelik ve kalitesinin korunmasında vazgeçil-
mez bir yöntemdir. Bu da yurdumuzun tarım-
sal ürünlerinin gözdesi olan kiraza yurtdışında 
haklı bir itibar kazandırdı. Türkiye’de Hydro 
Cooler’ları kullanan tarımsal ürün ihracatçısı 
kuruluşlar; Alara, Yavuzlar, Dönüş, Pia Frucht/
Bagir Gıda, Narpak ve Unimeyve olarak sayıla-
bilir. İngiltere, Rusya, Yunanistan,  Özbekistan, 
Tacikistan ve Suriye, Hydro Cooler’ların ihraç 
edildiği ülkelerdir. Karsu Soğutma, tarımsal 
ürünlerin ihracatına katkısının yanı sıra, “CE 
Belgeli” Hydro Cooler ihracatı da yapıyor. Karsu 
Hydro Cooler; ürünlerde büzülme, kilo kaybı, 
lezzet kaybı gibi zararların önlenmesi ve raf 
ömrünün artırılması için imal edilmiş, proses 
süresi hızlı bir ön soğutma ünitesidir. Bahçede 
ortalama +30°C’de olan kirazın sıcaklığı Hydro 
Cooler’daki ön soğutma ve yıkama işleminden 
sonra +2°C ile +4°C’ye düşmektedir. Konveyör 
hızı ihtiyaca göre ayarlanabilmektedir. Dünya-
nın çeşitli ülkelerinde benzer özellikteki Hydro 
Cooler’lar, dondurulmuş ürün tesislerinde şok-
lama prosesi öncesi ön soğutma amaçlı da kulla-

nılmaktadır. Bu ürünler arasında bezelye, kavun, 
havuç, salatalık, kornişon ve mısır sayılabilir. Bu 
uygulama ile şoklama zamanının kısaltılmasıyla 
(% 20 - % 30) sağlanan enerji tasarrufu ve kali-
teli şoklanmış ürünler gibi çok önemli avantajlar 
sağlanmaktadır.

Hydro Cooler’lar kullanım amacına göre iki 
tiptedir: 
•	 Mobil Hydro Cooler 
•	 Sabit Hydro Cooler 
Mobil Hydro Cooler treyler dorsesi veya kamyon 
üzerine monte edilerek her yerde (ürün toplama 
mahalli - bahçe - fabrika vb.) gerekli elektrik 
enerjisi verilerek çalıştırılır. (Hydro Cooler’a 
ait ekipmanlar üzerinde akuple olup freon gazlı 
soğutma sistemi ile çalışır.)
Sabit Hydro Cooler soğuk hava depolarında 
mevcut soğutma sistemine bağlanarak çalışır.
Karsu’nun isteğe göre değişik özelliklerde de 
dizayn ve imal ettiği Hydro Cooler’lar mobil 
ve sabit tip olarak aşağıdaki standart kapasite-
lerdedir. 

Hydro Cooler’ın Teknik Özellikleri 

Karsu Mobil Hydro Cooler kendi şasisi üze-
rinde gruplanmış olarak naylon streç ile örtüle-
rek ambalajlanır. Taşınması sırasında kamyon 
veya treylere ait branda ile de üzeri kapatılabilir. 
Hydro Cooler üniteleri dış hava şartlarında çalı-
şacak şekilde dizayn ve imal edildiğinden ayrıca 

bir ambalaja ihtiyacı yoktur. Taşınması sırasında 
makinanın vinç tarafından kaldırılabilmesi için 
sökülüp takılabilir özellikte askı U profilleri ve 
kaldırma mapaları vardır. Kaldırma profilleri ve 
mapalarından istifade ederek vinç kullanmak 
suretiyle Hydro Cooler güvenle kaldırılıp indi-
rilebilir. Mobil Hydro Cooler üzerine konulacağı 
kamyon veya treyler dorsesi üzerine üretici fir-
manın imalathanesinde yerleştirilir. Gerektiğinde 
araç üzerinden indirilir. Sabit Hydro Cooler da 
mobil tipler gibi treyler dorsesi veya kamyon 
üzerine konularak çalıştırılacağı yere sevkedilir. 
Su soğutma havuzu ve aksesuarları AISI 304 
kalite paslanmaz çeliktir. Malı kasalar içerisinde 
taşıyan konveyörlü ana bant AISI 304 kalite 
paslanmaz çelikten veya istenirse beyaz asetol-
plastikten imal edilir. Kasa korkuluklarında da 
tamamen paslanmaz çelik malzemeler kullanı-
lır. Soğutma sistemi freonlu olarak imal edilen 
Hydro Cooler tiplerinde hava soğutmalı konden-
ser ve bakır borulu serpantin grupları kullanılır. 
Amonyaklı sisteme bağlanarak çalışacak tiplerde 
ise Hydro Cooler soğutucu serpantin grubu çelik 
borudan imal edilip sıcak galvaniz banyosuna 
daldırılır. İzolasyon malzemeleri 50 mm. kalın-
lıkta her iki yüzü AISI 304 kalite paslanmaz sac 
kaplı 40 kg/ m3 yoğunlukta poliüretan dolgulu 
sandviç paneldir.
Karsu Hydro Cooler şu ana elemanlardan oluşur:
•	 Soğutma grubu (kompresör, kondenser, 

resiver, otomatikler vd.)
•	 Soğuk su hazırlama havuzu
•	 Soğutucu serpantin grubu
•	 Duşlama tüneli (soğutma ve yıkama 

hücresi)
•	 Soğuk su dağıtım sistemi
•	 Su sirkülasyon pompaları
•	 Mal taşıyıcı ana bant
Hydro Cooler’ın üzerinde bulunan elektrik 
motorları için besleme gerilimi 3 x 400 V / 50 
Hz’dir. TM

4 . tesisat market 10 /2013





ürünler

Karpanel’den Termal İzolasyonlu Kayar Kapılar

Karpanel tarafından pazara sunulan 
Termal İzolasyonlu Kayar Kapılar, 
tamamen metal bazlı ve izole PVC 

– kompozit hijyenik malzemeler kullanılarak 
içerisine 42 (±2) kg/m3 poliüretan enjekte 
edilerek üretilmiş, soğuk oda ve depo kapı-
larıdır.

Kapı Kanadı Kalınlığı: Hiç ahşap malzeme 
kullanılmadan iki sac arasına 42 (±2) kg/m3 
dansite poliüretan enjekte edilmiştir.

Kapı Kalınlığı: Normal soğuk depolarda 
92 mm, donmuş muhafaza depolarında 120 
mm’dir.

Askı Donanımı: Taşıyıcı ray, tekerlekler, 
tutma kolları ve gerekli aksesuarlar, kompo-
zit malzeme ve paslanmaz çeliktir.

Yüzey Sacı: Standart imalat kanadın her iki 
yüzü de PVC sacdır. İsteğe bağlı olarak pol-
yester boyalı sac ve CrNi olabilir. PVC yüzey-
lerde kapı rengi beyaz, sarı, yeşil, kırmızı ve 
mavi olabilir.

Isı Köprüsü: Normal muhafaza odalarında 
kapı kanadını çevreleyen tek sıra özel kauçuk 
contalıdır. Donmuş muhafaza oda kapıları-
nın kasasında gerektiğinde çok kolay değişen 
rezistans mevcuttur.

Kapı Kasası: Dış kasa özel izolasyonlu PVC, 
iç kasa alüminyumdur.

Güvenlik: Kapılar güvenlik amacı ile içeriden 
kolayca açılabilir ve tercihen alarm – uyarı 
sistemi eklenebilir.

Uygulama İhtiyaçlarına Göre:
•	 Uygulamaya göre rezistans ve çift conta 

kullanılır.
•	 Kapının iki yüzeyi farklı veya aynı olarak 

polyester yahut PVC kaplamalı galvaniz, 
krom veya sadece galvaniz sac plakalardan 
farklı renk seçenekleri ile üretilebilir.

•	  275x(h)450 cm veya 450x(h)275 cm net 
geçiş ölçülerinde yekpare (tek parçadan 
oluşan kanat) üretilebilir. TM 

TEMİZ VE KOKUSUZ BİR DÜNYA

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

Yepyeni teknolojimizle,yatırım ve
işletim maliyetlerinizi düşürün.

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

Guardian Air Türkiye Distribütörü
www.rgfturkiye.com

KLEAN TECHNICS Elektrostatik Filtre
Türkiye Distribütörü

Tel:
Fax:

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

www.torossogutma.com.tr

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

Siemens’ten Yeni Nesil Dokunmatik Teknolojili Oda Termostatları

Korkmaz Panel Santrifüj Nemlendirme Sistemleri

Siemens Bina Teknolojileri Bölümü, piya-
saya yeni nesil RDD/RDE oda termos-
tatlarını çıkarıyor. Termostatlar, modern 

tasarımlarının yanı sıra, herhangi bir butona 
basılmaksızın cihazın kullanımına olanak tanı-
yan yeni dokunmatik kontrol tuşlarıyla geli-
yor. Termostatların kablosuz modelleri de ürün 
portföyünde bulunuyor. Pazarda 10 yıldan uzun 
bir geçmişe sahip olan RDD/RDE termostat 
ürün ailesi, artık yerini yeni nesil termostatlara 
bırakıyor. Yeni cihazlar, sadece basit ve modern 
bir tasarıma değil, aynı zamanda nispeten düz 
ve yatay bir kasaya sahip. Cihaz tarafından 
ölçülen değerler, açık bir şekilde düzenlenmiş 
büyük ekranda kolayca okunabiliyor. Diğer 
bir deyişle, ekrandaki değerleri değiştirmek 
için artık butonlara basmaya gerek kalmadan 
dokunmak yeterli oluyor. RDE ürün ailesindeki 
termostatlar, kullanıcıların oda sıcaklığını belirli 
süreler için ayarlamalarına imkân veren zaman-
layıcı ve tatil programlarını da barındırıyor. Bu 
özellikler, enerji tüketiminin ve işletme maliyet-
lerinin azalmasını sağlıyor. Örneğin boş odala-
rın ısıtılmasına ihtiyaç kalmıyor. Termostatlar, 
otel odalarında, anahtar kartı tarayıcılarına da 
bağlanabiliyor. Bu sayede, odalar yalnızca dolu 
oldukları zaman ısınıyor. HEM RDD hem de 
RDE ürün ailesindeki termostatlar, AC 230 
V elektrikle ya da pille çalışabiliyor. Termos-
tatlarda ayrıca, herhangi bir elektrik kesintisi 
durumunda veya pil değişimi sırasında ölçül-

Korkmaz Panel tarafından pazara sunu-
lan Santrifüj Nemlendirme Sistem-
leri, genellikle yaş gıda depolarında 

ve pozitif ısı derecelerinde şartlandırılmış 
soğuk hava depolarında nem kaybından dolayı 
depolanan ürünlerin kalitesini ve nem mikta-
rını düşürmemek adına otomasyon sistemi ile 
kumanda edilen otomatik nemlendirme cihaz-
larıdır. Soğuk odaların nem oranının belirli bir 
seviyede olmasını kontrol ederek buharlaşma 
sırasında oluşan ısı alışverişi sayesinde soğutma 
prosesine de yardımcı olur.

apartmanlar, yazlıklar, ayrı ısıtma sistemlerine 
sahip çok aileli binalar ile ayrı oda kontrol sis-
temi bulunan okul, otel ve ofi sler gibi meskun 
ve ticari binalardaki ısıtma uygulamaları için 
kullanılabiliyor. Bu cihazların, kamuya açık 
alanlarda kullanılabilmesi için bir ayar noktası 
ile birlikte izinsiz müdahalelere karşı güvenli 
koruma sağlayan operatör kilitleme sistemi de 
bulunuyor.   TM

müş verileri ve ayarları geçici olarak saklayan 
bir tampon bellek de bulunuyor. Her iki ürün 
ailesinde, birden fazla zon kontrolü ihtiyacı 
olan bölgelerde çalışan kablosuz modelleri de 
seçenekler arasında yer alıyor. Maksimum altı 
adet termostat sayesinde zon kontrolü gerçekleş-
tiren sistem, kablo ihtiyacını da önemli ölçüde 
ortadan kaldırıyor zamandan ve maliyetten 
tasarruf sağlıyor. RDD/RDE oda termostatları; 

Özellikleri
• Kurulum  kolaylığı (Şebeke  suyu  ya  da  

direkt  su  tanklarına  kolay bağlanabilir).
• Farklı kullanım alanları, 

(Duvar yüzeyi gibi)
• Dayanıklı ve sorunsuz bir yapı,
• Kimyasallar için iyi bir dezenfeksiyon ve 

koku giderme aracı, 
• Düşük sıcaklıktaki depo alanları için 

işlevselliği yüksek.
• Otomasyon sistemlerine kolay 

adaptasyon.   TM
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Gelişim Teknik’ten Aquatherm 
Isıtma -Soğutma/Fan-Coil Boruları

Dünya çapında 70’ten fazla ülkede temsil edilen, Türkiye’de 
ise Gelişim Teknik A.Ş. firması tarafından dağıtımı yapılan 
aquatherm tesisat sistemlerinin kalitesi öncelikle hammad-

desinde yatmaktadır. Firma tarafından geliştirilen patentli hammadde 
fusiolen®, firmanın kurulduğu 1973 yılından beri edindiği tecrübeler 
sonucunda geliştirilmiş özel bir maddedir.
Bu özel hammaddenin kullanıldığı aquatherm’in ısıtma-soğutma 
(fan coil), kalorifer tesisatı ile jeotermal hatlar için özel olarak geliş-
tirdiği climatherm boruları; siyah çelik boruların alternatifi olarak 
kullanılıyor. Siyah çelik borularla kıyaslandığında da birçok avan-
tajı bulunuyor. Boruların sürtünme kayıplarının çok düşük olması, 
korozyona kesinlikle uğramaması, metal deaktivatörlü olması ve 
uzama katsayısının 0,035 mm/mK olması gibi belirli özellikleri vardır. 
Çürümeyen, sızdırmayan, kanserojen olmayan, kesinlikle sıvayı veya 
kaplamasını çatlatmayan ve kaldırmayan cam elyaf takviyeli boruda, 
bir daha ayrılması mümkün olmayan bir birleşme sağlayan montaj 
tekniği uygulanmaktadır. Geniş ürün yelpazesi sayesinde, her türlü 
kullanım alanı için ideal çözümleri bulmak mümkündür.
Tesisat odalarından (chiller ve kazan) son nokta olan fan- coil ünite-
lerine kadar, tüm boru ve bağlantı parçalarının (vanalar dahil) monta-
jında aquatherm ısıtma soğutma tesisatı ürünleri kullanılabilmektedir. 
Fiyat olarak çok ekonomiktir. Metal sistemlere göre izolasyon ve işçilik 
maliyeti daha azdır. Servis ömrü uzundur. Üretim hatalarına karşı 
10 yıl süre ile 15 Milyon Euro’ya tüm dünyada sigortalıdır. Sıcaklık 
dayanımı -20°C ile 90°C aralığında olan bu boruların ısı kaybı da çok 
düşüktür. Hafiftir, montajı ve taşınması kolay olduğu için yüksek katlı 
binalarda rahatlıkla kullanılır. Montajı füzyon kaynağı ile yapılıyor. Bu 
sayede işletim (enerji) maliyetlerinde yaklaşık % 10 tasarruf sağlayan 
boru sistemi; aquatherm’in söz verdiği gibi hem yatırımcının, hem 
mühendislerin, hem de tüketicinin yanındadır.  TM 





ürünler

Daikin Teknolojisinin Son Ürünü: Airfel Integrity GREZ Gömme Rezervuar

Daikin, soğutmada olduğu gibi ısıtma 
alanında da yenilikçiliğini sürdürü-
yor. Daikin, dünya kalite ve verim-

lilik standartlarına uygun modellerini Airfel 
markasıyla ısıtma alanında tüketicisinin hiz-
metine sunuyor. Airfel’ in Daikin bünyesine 
katılmasından sonra; tüm süreçlerinde Dai-
kin üretim felsefesinin (PDS) kullanıldığı ilk 
model olan Airfel Integrity, yılın son çeyre-
ğinde tüketici ile buluşuyor. Daikin’in Hendek 
fabrikasında kalite, inovasyon ve verimlilik 
anlayışına göre işleyen üretim sistemi PDS ile 
üretilen Integrity kombiler, yüksek teknolojik 
özelliklerinin yanı sıra estetik ve kompakt 
tasarımı ile dikkat çekiyor. Sahip olduğu özel-
likler ile benzerlerinden ayrışan Airfel Integ-
rity, teknolojiyi estetik ve kompakt tasarım 
ile bütünlüyor. Yuvarlak hatları ve yüksek 
çözünürlüklü ekran tasarımı dikkat çeken Air-
fel Integrity, sürekli -sabit debide- sıcak su 
sağlayan, özel izolasyonu sayesinde sessiz 
çalışan yapısı ile beğeni topluyor. LCD kont-
rol paneli ile kullanıcısına tam kontrol imkânı 
sunan, yekpare dizayn kasa yapısı ile servis 
ve bakım kolaylığı sağlayan Airfel Integrity, 
teknik özellikleri ile de öne çıkıyor. Elektronik 
ateşleme ve full alev modülasyonu ile dona-
tılan, 92/42/EEC direktifine göre üç yıldızlı 

Aktif Çevre tarafından pazara sunulan, 
ar-ge çalışmaları sonucunda oluş-
turulan,  yüksek kalite ve estetiğe 

sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuar-
lar 11 farklı modelde tüketicilerin beğenisine 
sunuldu. Grez gömme rezervuarlar; su tasar-
rufu, kolay montajı, sessiz boşaltma özel-
liği, ses ve nem yalıtımı, ek yeri içermeyen 
HDPE’den mamül yekpare tankı ile kulla-
nıcılara kolaylık sağlıyor. İki kademeli telo-
matik boşaltma mekanizması tüm rezervuar 
modellerinde kullanılır. Boşaltma grubu, uzun 
ömürlü ABS malzemeden üretilmiştir. Silikon 
malzemeden üretilen sızdırmazlık elemanı 
kullanılarak kireçlenme ve sertleşmenin önüne 
geçilmiştir. Grez gömme rezervuarlar 6 farklı 
tip ve 11 farklı model olarak piyasada yer 
alıyor. ComfortFit modeli komple izolasyonlu 
olup, hem yoğuşmayı önlüyor hem de sesi 
minimuma indirgiyor. Ayrıca tuğla duvar, alçı-
pan duvar ve alaturka uygulamalarına cevap 
veren modeller de mevcut. Farklı renk ve 
tasarımda kullanıma sunulan banyolara şıklık 
kazandıran kumanda panelleri Neva, Saba, 
Buse tüm modelleri ile kullanılabiliyor. Firma 
ISO 9001-2008 belgesine de sahip.   TM

yanma verimli ve EN13203’e göre üç yıldızlı 
kullanım suyu konforu olan Airfel Integrity 
kombiler, kullanılan malzeme kalitesi ile de 
farkını yansıtıyor. Airfel Integrity kombiler, 
pirinç hidroblok grubu, paslanmaz çelik kul-
lanım suyu eşanjörü, bakır ana eşanjörü ve üç 
hızlı düşük enerji seviyeli sirkülasyon pompası 
ile ürün kalitesini gözler önüne seriyor.  TM
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ürünler

Küresel Soğutma’dan EASY COOL Chiller 

Küresel Soğutma’nın, yoğun bir ar-ge 
çalışması ile ürettiği inverter kont-
rollü chillerler, yüksek enerji tasar-

rufu ile dikkat çekiyor. İstenilen su sıcaklı-
ğını sabit tutup, olumsuz ısı yüklerinde ve 
emniyet durumlarında en uygun kapasitede 
ve verimde çalışmasına devam ederek maksi-
mum süre devrede kalıp, işletmedeki kayıpları 
minimuma indirmek amacıyla tasarlanmıştır. 
Tüm yazılım, montaj ve tasarımının Küresel 
Soğutma tarafından yapıldığı cihazın özel-
likleri şöyle: 
•	 İnverter kontrollü scroll, pistonlu ve vidalı 

kompresörler,
•	 İnverter kontrollü kondenser fanları
•	 İnverter kontrollü evaporatör pompaları 

(Opsiyonel),
•	 Elektronik expansion valf kontrollü 

olmaları (Opsiyonel),
•	 Geniş aralıklı kapasite kontrol aralığı,
•	 % 25 enerji tasarrufu,
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•	 Su sıcaklığını set değerinde salınım 
yapmadan tutma özelliği,

•	 Değişken su debilerine karşı anında 
uygunluk sağlama özelliği,

•	 Kullanılan tüm malzemelerin birinci sınıf 
kalitede olması (Mitsubishi, Schneider, 
Siemens, Telemecanigue, Danfoss, 
Emerson, Thermokey, Ebm…),

•	 Birbirinden bağımsız gaz devreleri,
•	 Fan arızalarında, belirtilen değerler içinde 

çalışmaya devam etme,
•	 Yüksek basınç durumlarında, kapasite 

kontrolü ile çalışmaya devam etme,
•	 Otomatik ve manuel çalıştırma özelliği,
•	 Herhangi bir inverter arızasında ilgili 

ünitenin manuel konumda çalışmaya 
devam etme özelliği,

•	 Yağ ayırıcı ve süpürme yöntemiyle yağın 
sisteme sürmesini engelleme özelliği,

•	 Dokunmatik çalışma ekranından anlık 
çalışma değerlerini okuma özelliği,

•	 Diğer cihazlarla haberleşme ve sekronize 
çalışma özelliği,

•	 Donmaya karşı ekstra termostat ve 
rezistans kontrolü,

•	 Yüksek emniyet kontrollü olma özelliği,
•	 Uzaktan kumanda ve arıza takip  

özelliği.  TM 

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

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr
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Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Turgut Reis Mah. 
Barbaros Cad. 
E4 Blok No. 61 / B 145 Giyimkent
TR-34235 Esenler / İstanbul

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

www.trotec24.com.tr
info@trotec.com.tr
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Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
mükemmel bir tasarıma sahip, açık ve kapalı alanlarda 
kırmadan sızıntı tespiti imkanına sahipsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr

TR
T-
IM
AN

ZM
1L
DS

-W
M
-0
1-
TR

Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Turgut Reis Mah. 
Barbaros Cad. 
E4 Blok No. 61 / B 145 Giyimkent
TR-34235 Esenler / İstanbul

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

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



ürünler

Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke VT04 Görsel IR Termometre

Fluke Corporation dahili dijital kame-
raya sahip ve ısı haritası katmanlı, 
geleneksel IR termometreler ile kızılö-

tesi kameralar arasındaki boşluğu dolduran en 
yeni sorun giderme aracı olan Fluke® VT04 
Görsel IR Termometresini pazara sundu. Son 
derece popüler Fluke VT02 temel alınarak 
üretilen VT04, PyroBlend™ Plus özelliğine ek 
olarak VT02’ye kıyasla dört kat daha keskin 

çözünürlüğe ve otomatik alarm özelliklerine 
sahiptir. Elektrik, endüstriyel bakım, HVAC/R 
ve otomotiv uygulamaları için ideal bir kritik 
sorun giderme aracıdır. Ultra kompakt Fluke 
VT04, dahili zekası sayesinde tamamen oto-
matiktir; böylece hiçbir eğitim gerekmeden 
sorunlar anında tespit edilebilir. VT04; inatçı, 
aralıklı sorunları gidermek için gelişmiş alarm 
özelliklerine sahiptir. Bu alarm özellikleri ara-
sında; kullanıcı tarafından seçilebilir sıcaklık, 
seçilen aralık dışına çıktığında ekranda yanıp 
sönen yüksek-düşük sıcaklık alarmı, 30 saniye 
ile bir saat aralıkla görüntü yakalamaya ayar-
lanabilen zaman atlamalı görüntü yakalama 
ve evrensel tripod montajı kullanılarak VT04 
kullanılmadığı zamanlarda bile kullanıcıların 
otomatik olarak görüntü yakalamasına izin 
veren, sıcaklık alarmı tetiklendikten sonra oto-
matik görüntü yakalamayı başlatan otomatik 
izleme alarmı bulunur. Görüntüleri VT02’ye 
kıyasla yüzde 40 daha geniş görüş alanında, 
tam dijital, tam kızılötesi veya üç harmanlan-
mış durumda (yüzde 25, 50 ve 75) görüntüler 
ve kaydeder. İşaretleyiciler, en yüksek ve en 
düşük sıcaklıkları ekranda göstererek sıcak ve 
soğuk noktaların yerlerini kesin olarak belir-
ler. Ekranın ortasında ise bir sıcaklık değeri 
verilir. Görüntüler, tek veya çoklu ölçümleri 
yazma gerekliliğini ortadan kaldırarak bir-

likte verilen mikro-SD kart üzerine kaydedilir. 
Ayrıca VT04 Görsel IR Termometresinde şarj 
edilebilen Li-ion pil bulunur. VT04 cihazından 
alınan görüntüler, tespit edilen sorunları ya 
da yönetim ve müşteri değerlendirmesi için 
yapılan onarımları belgeleyen profesyonel 
raporlar oluşturmak amacıyla, birlikte verilen 
SmartView® analiz ve raporlama yazılımına 
aktarılabilir.  TM

Daha Uzun Ömürlü Duvarlar için Baumit Sıva Ürünleri

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri markası 
Baumit, sıva ürünleri ile yapıların 
duvarlarına daha uzun ömür ve daya-

nıklılık katıyor. Baumit makine ve el sıvaları, 
gerek uygulama gerekse kullanım açısından 
konfor ve tasarruf sağlıyor. Baumit’in nefes 
almaya imkân veren sıva sistemleri, hızlı ve 
kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Birbiriyle 
uyumlu ürünler sayesinde daha uzun ömürlü 
ve dayanıklı duvarlar yaratılabiliyor. İstanbul 
metrosu, saygın AVM projeleri ve otopark 
inşaatlarında da tercih edilen Baumit iç ve 
dış yüzeyler için makine sıvaları, gaz beton, 
tuğla ve beton zeminlerin tamamına kolay 
uygulanabilme özelliği ile zamandan ve işçi-
likten tasarruf sağlıyor. Örneğin gazbeton ela-
manlar için geliştirilen özel sıva sistemi MPA 

35L, gazbeton üzerine doğrudan, ön serpme 
gerektirmeden uygulanabiliyor. Perlitli, hafif 
bir sıva olan MPA 35L, tek seferde 10 mm’den 
25 mm’ye kadar uygulanabiliyor ve isten-
diği takdirde sıva tabakası uygulaması için 
gerekli şartlarla 50 mm’ye kadar çıkarılabi-
liyor. Tümüyle mineral esaslı Baumit ince 
sıvaları, zararlı madde içermeyen ve doğal 
alkali özellikleri ile küflerin barınamayacağı 
ortamlar yaratıyor. Beyaz çimento esaslı Bau-
mit GlemmaBrillant iç ve dış mekânda sıva 
üzeri uygulamalar için geliştirilen bir ürün. 
Saten dokulu olan Baumit GlemmaBrillant 
ile daha pürüzsüz yüzeyler elde edebiliyor. 
Sonrasında yine astar uygulandıktan sonra 
hazır dekoratif kaplama veya boya ile renklen-
dirilebiliyor. Son kat olarak Baumit kaplama 

ve boyaları ile duvarlar daha renkli, sağlıklı 
ve konforlu bir yapı kazanıyor. Baumit sıva 
ürünleri; Greenist Park-Güneşli; Akbatı - Bah-
çeşehir, Mall of İstanbul, 42 Maslak AVM, 
Tepekent Villa, Koru Florya Konakları gibi 
projelerde kullanılıyor. TM

16 . tesisat market 10 /2013





ürünler

Pratik. Belimo damper motorları

Belimo damper motorlarının tasarımında montaj kolaylığı ve işletme avantajları ön plandadır. 
Zor şantiye koşullarında bir de bulmacalarla uğraşmak istemeyen mühendislerin tercihi Belimo‘dur. 
Pratik montaj mekanizmaları, uyumlu aksesuarlar, standartlaştırılmış elektrik bağlantı şemaları, şematik 
montaj talimatları ürünün toplam maliyetini düşürmeye yöneliktir. Kısaca, damper motoru demek 
Belimo demektir.

Basit, hızlı, kolay montaj
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Standartları biz belirliyoruz. 

    www.belimo.com.tr

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

Anadolu Panel Soğuk Hava Depo Panelleri

Anadolu Panel Soğuk Hava Depo 
Panelleri; 111 cm eninde, 1 m’den 12 
m’ye kadar uzunlukta, standart olarak 

42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan enjeksiyonlu 
kilitli ve prefabrik özelliklerde üretiliyor. 80, 
100, 120, 150, 180 mm kalınlığında geniş bir 

ürün portföyüne sahiptir. Anadolu Panel Soğuk 
oda panelleri hijyenik ve antibakteriyel ürün 
özellikleri iç ve dış yüzeyleri isteğe bağlı olarak 
polyester boyalı galvaniz sac, PVC kaplı ve 
paslanmaz çelik sac olarak üretiliyor. Sistem 
ihtiyaçlarına göre belirlenecek panellerin üre-
timi ile en verimli endüstriyel soğuk depolar 
tasarlanır, teknik detaylar çözülür ve en kaliteli 
malzemelerle istenilen büyüklükte inşa edilerek 
proje gerçekleştirilir. Gıda maddelerinin yanı 
sıra kimyasal ve medikal ürünlerin de, uygun 
koşullarda ve şartlarda korunabilmesi için panel 
soğuk depolar, en ideal seçim olmaktadır. Panel 
soğuk depolar, kaliteli izolasyona imkân veren 
sandviç paneller ve yalıtım materyallerinden 
oluşur. Panel soğuk depolarında kullanılan 
poliüretan dolgulu prefabrik sandviç paneller, 
teknik nitelikleri, dayanıklılığı ve montaj kolay-

lığı açısından ısı izolasyonunda çok iyi sonuç 
veren en ideal malzemedir. Panellerin iç ve dış 
yüzeylerinde kullanılan polyester veya PVC 
kaplı galvaniz saç yüzey malzemesi; hijyenik 
özelliği, temizlenebilme kolaylığı ve dayanık-
lılığı ile et, sebze ve tüm gıda maddelerinin, 
tıbbi ve medikal ürünlerinin tazeliklerini ve 
özelliklerini en iyi şekilde ve en uzun sürede 
bozulmadan muhafaza edilmelerini sağlar.  TM 
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ürünler

Erdemler Soğutma’dan COOLPAN Paneller

Soğuk depolar için gereken çeşitli boyut-
lardaki paneller, Erdemler Soğutma 
tarafından COOLPAN markasıyla ulus-

lararası standartlarda üretilmekte ve hizmete 
sunulmaktadır. COOLPAN duvar, tavan ve 
zemin panelleri, 60, 80, 100, 120, 150, 200 
mm kalınlıklarında,115 mm eninde ve isteğe 
bağlı olarak 12 m boya kadar üretilebilmektedir. 
Duvar ve panel sacları isteğe ve kullanım ala-
nına bağlı olarak Cr-Ni, PVC, Galvaniz ve Pol-
yester olarak, zemin paneli ise paslanmaz, PVC 
ve plywood olarak üretilebilmektedir. Coolpan 
soğuk depo panelleri, kilitli ve kilitsiz olarak iki 
alternatifli olmak üzere 60 mm, 80 mm, 100 

mm, 120 mm, 150 mm ve 200 mm 
kalınlıklarında üretilmektedir. 
COOLPAN paneller, TS EN 
ISO 9001: 2000 ve TSEK kalite 
güvence sistemleri çerçevesinde üre-
tilir. COOLPAN panellerin yüzeyi 
pürüzsüz ve hijyeniktir; temizlenmesi 
kolaydır. Hijyenik olması sebebi ile 

özelikle hastanelerde, gıda depolarında ve ilaç 
sektöründe tercih edilmektedir. Özel tasarımı 
ve aksesuarlarıyla ısı kaybını önlemektedir.

Endüstriyel Soğuk Depo Panelleri 
Kullanım Alanları:
Endüstriyel yapılar, fabrikalar ve sanayi yapıları, 
süpermarketler, depolar, hangarlar, tarım ve 
hayvancılık ile ilgili sanayi yapıları, endüstri-
yel soğuk depolar, sosyal tesisler (konaklama 
yerleri, yurt, otel v.b.), her türlü gıda tesisleri 
(sebze, meyve, bitkisel ve hayvansal ürünler, 
deniz ürünleri, çikolata, yağ v.b.), unlu mamul 
üreten tesisler, pastaneler, tıbbi malzemeler üre-
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ten işletmeler ve depolar (ilaç üretici firmalar, 
laboratuvarlar, hastaneler v.b.) 
Erdemler Soğutma, gıda maddelerinin; depo-
lama, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale 
getirme, ambalajlama işlerinden bir veya birka-
çının yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine 
gönderilmek üzere depolandığı tesisler için 
proje bazında uygulamalar yapmaktadır. 

Zemin Panelleri ve İzolasyon 
Standart zemin panelleri; iç yüzeyi 12 mm 
kalınlığında, yüzey katmanları orijinal huş ağa-
cından, kaymayan, nem tutmayan, hijyenik ve 
pratik, bakımı kolay, üst tarafı koyu kahverengi, 
altıgen dokulu 240 gr/m2 yoğunluğunda fenolik 
reçine laminat kaplı plywood, dış yüzeyi ise 
0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma, galvaniz 
sacdır. Zemin panelleri 3.000 kg/m2 düzgün 
yayılı yük taşıma kapasitesine sahiptir. İsteğe 
bağlı olarak (PLW+ Galv), (PVC+KON+Galv) 
ve (Mat Cr Ni + KON + Galv) sac olarak üre-
tilmektedir.  TM 
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ürünler

Mitsubishi Electric’ten Yeni Kirigamine Serisi

Mitsubishi Electric Klimalar, yeni Kiri-
gamine Serisi'ni pazara sundu. Yeni 
Kirigamine, sağlıklı ortam yaratmak 

için geliştirilmiş kaliteli filtre sistemi Plasma 
Quad, kişisel konfor için geliştirilmiş 3D i-see 
Sensör, doğal rüzgâr esintisi hissi veren Natural 
Flow özelliği ve hava akımı yönlendirme sis-
temlerine sahiptir. Yeni Kirigamine Serisi ayrıca 
Eurovent ve CE onaylıdır.

Özellikler

Hem ısıtmada hem soğutmada A+++   

enerji sınıfında

Yeni Kirigamine Serisi, Avrupa’da 2013 yılı 
itibarıyla uygulanmaya başlayan, Türkiye’de 
de 1 Ocak 2014 tarihinde uygulanmaya başla-
yacak yeni yönetmelikle belirlenen Sezonsal 
Verimlilik kriterlerine göre, hem ısıtmada hem 
soğutmada A+++ enerji sınıfındadır. Yeni Kiri-
gamine, ısıtma modunda 5.1 SCOP değerlerine 
ulaşırken, soğutma modunda 9.1 SEER değer-
lerine ulaşıyor.

Herkese Her Yerde Aynı Anda 
Konfor Sunan Özellik: 
3D i-see Sensör 

Kişiye özel konfor ihtiyacına önem veren Mit-
subishi Electric MSZ-FH serisinin ileri düzeyde 
enerji tasarrufunu destekleyen ve sağlıklı ortam-

kullanılabilir. Örneğin soğutma esnasında hava 
akımının yönünü değiştirerek üşümeyi engeller.

Doğrudan hava akımı  
(Direct Airflow) 

Bu ayar, sıcak (soğuk) bir günde içeri girildi-
ğinde hızlı konfor sağlamak amacıyla, hava 
akımını doğrudan insanlara yöneltmek için 
kullanılır.

Natural flow (Doğal hava esintisi) 

Sağlıklı bir ortam sağlamayı destekleyen 
diğer özellik Natural Flow yani Doğal Hava 
Esintisi’dir. Geleneksel klimalar hava akımını 
yönlendirdiklerinden, ortamın aşırı soğumasına 
veya yorgunluk hissine sebep olabilir. Yeni Kiri-
gamine yani FH serisi klimalar bu sorunu doğal 
esinti ile çözer. Natural Flow fonksiyonunun 
geliştirilmesi sırasında, Japonya’daki Kiriga-
mine Tepeleri’nin ferahlatıcı esintilerine ait ger-
çek veriler kullanılmıştır. Bu verilerin doğal 
rüzgâr frekansları referans alınarak, rahatlatıcı 
ve neredeyse fark edilemeyen hava akımları 
yaratılmıştır.

Çift kanat teknolojisi

Yeni Kirigamine’nin çift kanat teknolojisi ile 

lar yaratan üçüncü özelliği, uzak noktalardaki 
sıcaklığı 3 boyutlu olarak ölçen ve kızıl ötesi 
ışınlarla tarayan 3D i-see Sensör’dür. Odada 
hiç kimse olmadığında klima otomatik olarak 
enerji tasarrufu moduna geçer ve güç tüketimi 
10 dakika sonra % 10, 60 dakika sonra da % 
20 azaltılır. 
Sensördeki 8 adet dikey olarak konumlandırıl-
mış göz, odayı 3 boyutlu olarak analiz ederek 
insanların odada nerede bulunduklarını belirler. 
Bu sayede, hava akımının insanlara doğrudan 
çarpması engellenerek, üzerlerinden akacak 
şekilde yönlendirilmesi mümkün olur ya da 
tercihe göre hava akımı doğrudan insanların 
bulunduğu yere yönlendirilir.

Dolaylı hava akımı (Indirect 
Airflow)
 
Hava akımının çok kuvvetli veya doğrudan his-
sedildiği durumlarda, dolaylı hava akımı ayarı 
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sağ ve sol flaplarını ayrı ayrı hareket ettirerek hava akımını odanın 
geniş bir alanına yönlendirebilir. Böylece iki farklı yerde oturan kişiye 
aynı anda konforlu bir ortam sağlar. 

Plasma Quad filtre sistemi

Temiz hava, insanlar için sağlıklı mekânlar yaratılmasında hayati bir 
rol oynar. Bu nedenle, Mitsubishi Electric klimalara özel filtre sistem-
leri geliştirilmiştir. Yeni Kirigamine Serisi’nde bulunan Plasma Quad 
filtre sistemi, güçlü bir perdeye benzeyen elektriksel alanı kullanarak 
hava girişi boyunca bakteri ve virüsleri nötralize eder. Alanın standart 
yuvarlak formu, daha yassı bir forma dönüştürülerek tüm yüzey kontrol 
altına alınır. 

Institute of Tokyo Environmental 
Allergy, ITEA, Inc. ve Kitasato 
Research Centre for Environmen-
tal Science isimli bağımsız bilim 
ve araştırma kurumlarının yaptığı 
testler sonucunda Plasma Quad 
filtre sistemi, 25 m3 test alanı 
içinde 115 dakikada bakterilerin  
% 99’unu; 65 dakikada virüslerin 
% 99’unu nötrleştirmiştir. Filtre-
den geçirilen tozlu hava % 88.6 

oranında temizlenmiştir. Kedi tüyü ve polen içeren havada kedi tüyle-
rinin % 94’ü, polenlerin % 96’sı nötrleştirilmiştir.

Kaliteli ısıtma performansı 

Isıtma performansı, aşırı soğuk havalarda dahi güçlü ısıtma sağlamak 
üzere geliştirilmiştir. Soğuk bölgelerdeki kullanıcılar bile tüm ısıtma 
ihtiyaçları için MSZ-FH serisine güvenebilirler.
•	 25 °C Dış Ortam Sıcaklığında Çalışma Garantisi
•	 MUZ-FH VEHZ, -25 °C’ye kadar düşük dış ortam 

sıcaklıklarında da çalışmaya devam eder.
•	 15 °C Dış Ortam Sıcaklığında Değişmeyen Nominal Kapasite
MUZ-FH VEHZ Serisi Klimalar, -15 °C’ye kadar düşük dış ortam 
şartlarında bile nominal kapasitesinden ödün vermeden konforlu bir 
ortam sunabiliyor.
•	 Donma Önleyen Isıtıcı Donanımı Standart (VEHZ)
Bu standart donanım, drenaj tavasının donmasından kaynaklanan 
kapasite düşümünü ve defrost kesintilerini önler.

Sessiz çalışma

Çevredeki gürültü konfor standartlarını olumsuz yönde etkiler. Gürül-
tülü ortamlarda yaşam kalitesinden ve konfordan söz etmek mümkün 
değildir. Yaşam alanlarındaki cihazların ses seviyeleri de bu kapsamda 
değerlendirilir. Özellikle evlerde yatak odalarında, sessiz çalışan klima-
lar tercih edilir. Yeni Kirigamine insan kulağının neredeyse algılayama-
yacağı bir ses seviyesi ile yıl boyunca ideal bir iklimlendirme sağlar. TM
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23,5*33,5 cm  

55 YILLIK 
TECRÜBE

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

İzocam Tekiz 
Soğuk Depo Panelleri

Also Soğutma’dan Panel Tip Soğuk Hava Deposu

General Soğutma’dan Split Tip Endüstriyel Soğuk Hava Deposu 
Cihazı (Semi Hermetik)

İzocam Tekiz Soğuk Panelleri, gıda sektö-
rünün ihtiyacı olan soğuk odalar, soğuk 
depolar ve gıda işleme alanlarının tavan 

ve duvarlarında kullanılan, poliüretan yalı-
tımlı sandviç panellerdir. Yapısal olarak güçlü 
fakat hafi f olan soğuk depo panelleri, tavan ve 
duvarla birlikte izolasyonu aynı anda çözümler. 
Bu panellerin kullanım yerleri; meyve-sebze 
depoları, entegre et-tavuk-hindi tesisleri, don-
muş gıda üretimi yapan tesisler, mezbahalar, 
mandıralar ve süpermarketlerdir.
Soğuk Depo Panelleri, bünyesinde bakteri 
barındırmadığı ve kolayca temizlenebildiği 
için gıda sektöründe istenilen hijyenik şartları 
sağlar. Aynı zamanda düze yakın panel yüzey 
deseni de hijyen sağlamaya yardımcı olur.
Soğuk Depo Panelleri coil coating tekniği ile 
polyester, food grade polyester veya PVdf 
boyalarla boyanmış galvaniz sacdan üretilir. 
Bu boyama sistemi, metalin uzun ömürlü olma-
sını garanti eder. Sıvalı duvarlar gibi kokuyu 
tutmaz, fayans, seramik vb. malzemeler gibi 
derzlerinde bakteri barındırmaz, yüzey çatla-
maları, kırılmalar meydana gelmez. TM

General Soğutma split tip endüstriyel 
soğuk hava deposu cihazı (semi herme-
tik), soğuk ve donmuş muhafaza soğuk 

oda şartlarına uygun olarak 4.820 Watt - 119.900 
Watt soğutma kapasitesi aralıklarında 62 ayrı 
model olarak üretilir. Yarı hermetik kompresörlü 
ve hava soğutmalı kondenserlidir. Cihaz uzaktan 

kumanda paneline sahiptir. Dış hava şartlarına 
uygun olarak kasetlenmiştir. Avrupa Birliği 
normlarına uygun olup CE markalı olarak imal 
edilir. Soğuk hava deposu, dış ünite ve iç ünite 
azot şarjlı olarak teslim edilir. Elektrik panosu 
ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte 
montaja hazır olarak sevk edilir. TM

Panel tip soğuk hava deposu; kaliteli ısı 
izolasyonu, kolay ve hızlı kurulumu, 
hijyenik yapısı ve hesaplı fi yatı nede-

niyle hızlı ve güvenilir olarak soğutulması 
gereken tüm ürünler için dünya standardını 
oluşturmaktadır. 
Endüstriyel soğuk hava deposu, kaliteli izolas-
yona imkân veren sandviç paneller ve yalıtım 
materyallerinden oluşmaktadır. Uluslararası 
standartlara uygun olarak tesis edilen soğuk 
hava depoları, hastaneler, laboratuvarlar, süper-
marketler, pastane ve lokantalar gibi farklı kul-
lanım alanlarına uygun olarak istenen ölçülerde 
kurulabilir, poliüretan dolgulu sandviç paneller 
sayesinde yüksek ısı yalıtımı sağlayarak büyük 
oranda enerji tasarrufu sağlar. 
Also Soğutma Panel Tip Soğuk hava depo-
sunun avantajlarının başında çok yüksek ısıl 
izolasyona sahip olarak sağladıkları enerji 
tasarrufu gösterilebilir. Panel tip soğuk hava 
depoları, hijyenik yapıları ve kolayca temizle-
nebilmeleri sayesinde kullanım kolaylığı sağ-
larlar. Poliüretan dolgulu prefabrik sandviç 
paneller; teknik nitelikleri, dayanıklılıkları, 
kolay monte edilebilmeleri ve yüksek ısı izo-
lasyonları nedeniyle soğuk hava depoları için 
mükemmel sonuç veren en ideal malzemedir. 

Panellerin iç ve dış yüzeylerinde kullanılan 
polyester veya PVC kaplı galvaniz sac yüzey 
malzemesi hijyenik özelliği, temizlenebilme 
kolaylığı ve dayanıklılığı ile et, sebze ve tüm 
gıda maddeleriyle tıbbi ve medikal ürünlerin 
tazeliklerini ve özelliklerini en iyi ve en uzun 
süre bozulmadan korumalarını ve muhafaza 
edilmelerini sağlar. 
Tüm gıda maddelerinin yanı sıra kimyasal ve 
medikal ürünlerin uygun koşullarda saklanabil-
mesi panellerle kurulan prefabrik soğuk hava 
depoları ile mümkün olabilir. Soğuk hava depo-
ları; grosmarket, hipermarket, süpermarketlerde 
kullanılan buzhane ve soğuk muhafaza depoları, 
otel, restoran, yurt ve konaklama tesisleri, süt, 
süt mamülleri işleme ve soğuk muhafaza tesis-
leri, et ve et ürünleri işleme ve muhafaza tesis-
leri, sebze, meyve ve her türlü gıda maddeleri 
işleme tesisleri, sanayi tipi soğutma, saklama 
ve donmuş muhafaza tesisleri, laboratuvar ve 
hastaneler, deniz mahsulleri soğuk muhafaza ve 
işleme tesisleri, dondurma ve dondurulmuş gıda 
maddeleri işleme, soğuk ve donmuş muhafaza 
tesisleri, pastaneler, unlu mamül üretim tesis ve 
işletmeleri, çikolata, yağ gibi maddelerin üretim 
tesis ve işletmeleri, ilaç, tıbbi malzeme depo-
lama ve muhafaza tesislerinde kullanılır. TM
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23,5*33,5 cm  

55 YILLIK 
TECRÜBE

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

General Soğutma’dan Split Tip Endüstriyel Soğuk Hava Deposu 
Cihazı (Semi Hermetik)



sistem

YAZKAR 
Soğuk Depo Sistemleri
Soğuk oda, özel anlamı ile gıda maddele-

rinin normal şartlarda saklanabilir süre-
lerinden daha uzun süre saklanabilmesi 

için ihtiyaca uygun şartlarda soğutulan ve nem 
durumu kontrol edilen, dış atmosferden ısı ve 
nem kazancına karşı yalıtılmış mahaller olarak 
tanımlanabilir. Soğuk hava deposunda amaç, 
mümkün olduğu kadar değişmez sıcaklık ve 
bağıl nem sağlamak olmalıdır. Çok kısa süreli 
de olsa her sıcaklık artışı mikroorganizmaların 
gelişiminde hızlanmaya neden olur. Bu yüzden 
soğutma mikropsuz bir ürüne uygulanmalı ve 
ürünün hasadından tüketimine kadar aralıksız 
sürdürülmelidir. Bununla birlikte saklama süresi 
sınırlıdır ve üründen ürüne değişir.
Soğuk odalarda kimyasal enzim tepkimelerini 
yavaşlatıp, mikroorganizma gelişimini geciktire-
rek besin maddeleri ilk hallerine çok yakın halde 
saklanabilir. Ancak soğutma, mikroorganizma 

popülasyonunun çoğalmasını geciktirmekle bir-
likte sınırlı sayıda bozulma yapıcı mikroorganiz-
manın ölmesini sağlar. Bu nedenle ürünlerin baş-
langıçta mikroorganizma enfeksiyonundan korun-
ması önem kazanmaktadır. Soğuk hava deposunda 
sıcaklık ve bağıl nemdeki denge durumu aşağıdaki 
etkenlere bağlı olarak değişim gösterir.

Soğuk Depoya Konulacak Ürünün 
ve Ambalajın Özellikleri
Soğuk odadaki ürünün transpirasyon yoğunlu-
ğundaki değişmeler özellikle ürünün soğutulmaya 
başlanması anında büyük etkiye sahiptir.

Soğuk Hava Deposunun 
Doldurulma Şekli
Soğuk odalarda ürünler yerleştirilirken havanın 
serbestçe dolaşımına engel olmayacak istifleme 
yapılmalıdır. Böylelikle soğuk oda havasının yete-

rince ve kolayca karışması sağlanarak sıcaklığın 
uygun limitler içinde kalması temin edilmiş olur.

Evaporatörlerin Yüzey Alanları ve 
Yapıları
Evaporatörlerin yüzey alanları, fanların sayısı, fan-
ların kesit alanları, fanların hava debileri soğuk 
deponun nem ve sıcaklığını direkt etkilemektedir.

Evaporatör Yüzey Sıcaklığı ile Oda 
Sıcaklığı Arasındaki Fark
Hesaplanan ısı geçirgenliğinden meydana gelen 
kayıplar da dikkate alınarak, soğutucu akışkan ile 
soğuk oda arasındaki sıcaklık farkının mümkün 
olduğu kadar az tutulmasına dikkat edilmelidir. 
Uygulamada, soğuk odanın ortalama sıcaklığı ile 
soğutucu akışkan sıcaklığı arasında 5 ºC'lik bir 
fark makul kabul edilebilmektedir. Soğuk oda 
ortalama sıcaklığı ile soğutucu akışkan sıcaklığı 
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arasındaki farkın 5 ºC'den fazla olması duru-
munda havadaki su buharında kondens oluşumu 
başlar; bu durum evaporatörde karlamanın oluş-
masına sebep olabilir.

Soğuk Hava Deposunun İzolasyonu
Soğuk depoculukta yalıtım malzemesinin cinsi 
ve ekonomik kalınlık değeri son derece önemli-
dir. Soğuk depo izolasyonları genelde iki şekilde 
yapılmaktadır. Bunlardan ilki klasik (inşai tip) 
soğuk depo izolasyonudur, inşai tip izolasyonda;
•	 Styrofor plakalar
•	 Extrude polystyren plakalar
•	 Poliüretan plakalar kullanılan başlıca 

malzemelerdir.
Soğuk depo izolasyonunda kullanılan ikinci ve 
modern yöntem poliüretan dolgulu prefabrik 
panel uygulamasıdır.
•	 Pratik, hızlı montaj ve demontaj özelliği,
•	 Yerden ve zamandan tasarruf sağlaması,
•	 % 40'a varan enerji tasarrufu,
•	 Kolay temizlenebilme özelliği,
•	 Hijyenik ve dayanıklı yüzey malzemesi 

kullanımı,
•	 Yeniden kullanılabilir ve taşınabilir olması
•	 Gözle kolayca kontrol edilebilir olması, 

panel izolasyonunu vazgeçilmez hale 
getirmiştir.

Soğuk Hava Deposundaki Hava 
Dağılım Ortamı
Soğuk hava depolarında hava hareketi ya da sir-
külasyonu öyle olmalıdır ki, tüm hacimlerde eşit 
bir sıcaklık ve nem seviyesi oluşmalıdır. Aşırı hava 
hareketi gıda maddelerinde su kaybına sebep 
olabilir. Bu durum hem gereksizdir, hem de zarar-
lıdır. Buna mukabil iyi bir hava dağılımı faydalı 
ve gereklidir. Depolama kötü yapılmış ve hava 
dağılımını engelliyorsa, soğuk hava depolarında 
kanallı hava dağıtımı tercih edilmelidir.

Şoklama (-30-45 °C)

Şoklama bir muhafaza tipi olmamakla beraber 
genelde yapılan halalar nedeni ile tanımlanma-
sında fayda vardır Şoklama taze ürünleri mer-
kez sıcaklıklarının 4-7 saat gibi kısa bir sürede  
-18 ºC'ye düşürülmesi işlemidir. Soğuk veya don-
muş soğuk deponun boyutlandırılması depola-
nacak ürünün miktarına, türüne ve ambalaj 
durumuna bağlıdır. Ayrıca önceden bilinen veya 
belirlenen depo yüksekliği de boyutlandırmada 
etkilidir.

Kaynak: www.yazkar.com.tr   TM

Soğuk Oda Cihazlarının Çalışma 
Süresi
Soğuk oda cihazlarının çalışma süresi, oda sıcak-
lığı, evaporasyon sıcaklığı ve günlük de frost 
süresine bağlıdır. Soğuk oda cihazlarının günlük 
toplam çalışma süreleri muhafaza edilecek ürünün 
cinsine bağlı olarak 16 ile 18 saat olarak alınabilir.

Soğuk Muhafaza Sıcaklık Aralıkları 
ve Muhafaza Şekilleri

Serin muhafaza(+5/+15ºC)

Bazı özel gıda maddelerinin (yeşilbiber, domates, 
muz vb,) muhafazası ile gıda işleme alanlarının 
sıcaklık aralığıdır.

Soğuk muhafaza (-5/+5°C)

Taze muhafaza edilen gıda ürünlerinin Çoğu bu 
sıcaklık aralığında muhafaza edilir.

Donmuş muhafaza (-15/-25°C) 

Tüm dondurulmuş gıdaların muhafazası bu 
sıcaklık aralığında yapılır. Donmuş muhafaza 
daha önce yoklanarak merkez sıcaklığı -18 °C'ye 
düşürülmüş ürünlerin sıcaklıklarının muhafaza 
edilmesidir.
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söyleşi

“AFB, binalara ‘çözümler’ 
üretmek için kuruldu”

Harun İz
AFB Genel Müdürü

AFB, tecrübeli bir gruptan oluşan yeni bir firma. AFB’nin Nisan 2012’de iş 
dünyasına girdiğini ve var olan yapıları ve yeni bina tasarımlarını daha 
konforlu, verimli ve çevreci kılmak adına tecrübelerini, hizmetlerini ve 

ürünlerini sektöre sunduklarını söyleyen AFB Genel Müdürü Harun İz “Her şey binalar 
için” diyor ve ekliyor: “Bildiğimiz işi en doğru şekilde yapıyoruz.”
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burada çok iyi hissettik. Ama bir yandan şunu 
da görüyorum; kişilerin network’ü, satış-pazar-
lama kabiliyetleri, etraflarına verdikleri güven… 
Bunlar da son derece önemli kriterler. Başarılı 
bir firma, ancak bunların güzel bir kombinas-
yonundan oluşabilir. 
Kadromuzu 2014’te genişleteceğiz. Ancak artık 

hedefimiz genç arkadaşları bulup çıkarmak ve 
firmanın 5-10 yıl sonraki kadrosunu hazırla-
mak. Çok değerli iki arkadaşımızı, ekibimize 
kattık. Bu arkadaşlarımızdan biri üniversite 
son sınıfta, pırıl pırıl bir genç. Diğer arka-
daşımız ise üniversiteden mezun olur olmaz 
Ankara ofisimizde çalışmaya başladı. Hedefi-
miz, yılların kazandırdığı tecrübeleri böyle genç 
arkadaşlarımıza aktararak onları yetiştirmek, 
sektöre değer katmak. Ben birkaç yıl önce bir 
toplantıda dinleme fırsatı bulduğum eski ABD 
Başkan Yardımcısı Al Gore’dan çok çarpıcı bir 
gerçek öğrendim. Bunu sizlerle de paylaşmak 
isterim. 1960 yılında o dönemin ABD Başkanı 
J. F. Keneddy ABD’nin 10 yıl içinde aya ayak 
basmak için hedef koyduğunu soylemişti. ABD 
1969’da aya ilk insanlı aracı indirdi. Bu aracı 
(Apollo III) aya indiren kontrol merkezindeki 
yaş ortalaması sadece 28’miş. Yani J. F. Keneddy 
bu hedefi gösterdiğinde, o grubun yaş ortala-
ması 19’du. Bu, bir liderin gösterdiği hedef için 
var güçleri ile çalışan ve adeta mucize yaratan 
gencecik bir grubun başarı hikâyesidir... Sadece 
sektörümüzde değil, iş hayatının her alanında 
tecrübeli ve lider insanların, gençleri böyle yön-
lendirebilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun 
milyonda biri her organizasyonda yaşansa, hep 
beraber çok büyük adımlar atarız. 
Yeni bir firma olduğumuz için “nasıl hızlı başa-

AFB’nin vizyonu binaların enerji 
kullanımını minimize etmek

Bir Afrika atasözü söyle der: “Çabuk gidecek-
sen yalnız, uzağa gideceksen beraber git”.
AFB hem uzağa hem de çabuk gidecek. Bu 
sebeple yıllarca beraber çalışmış, sektörü çok 
iyi tanıyan, hem kalite hem de sonuç odaklı, 
müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan 
son derece tecrübeli bir çekirdek grup tarafın-
dan kuruldu. AFB’nin omurgasını oluşturan 
arkadaşlarım yıllarca York ve Johnson Controls 
kimlikleri ile HVAC ve Otomasyon sistemle-
riyle yıllarca yoğurulmuş insanlar. Biz bunların 
üzerine başka ürün ve hizmetleri de eklemek 
istedik ve AFB’yi oluşturduk. 
Firmamız, Nisan 2012’de iş dünyasına girdi. 
AFB’nin satış-pazarlama, servis ve yönetim 
kadrosu şu an için 15 kişiden oluşuyor. Bunun 
8 kişisi satış-pazarlama departmanını oluş-
turuyor. Firmamızın ismi AFB, yani All for 
Buildings; Türkçe’ye iki şekilde çevrilebilir: 
“Her şey binalar için” veya “Binalar için her 
şey”. Bizim için ikisi de doğru, yani hem sun-
duğumuz ürünlerin çeşitliliği, hem de hizmet 
verdiğimiz binalara verdiğimiz önem olarak 
açıklayabilirim. Bu isme uygun, olabildiğince 
fazla hizmeti ve ürünü AFB’ye zaman içinde 
entegre edeceğiz. Bunu gerçekleştirmek elbette 
kolay değil. Ekibimizdeki arkadaşlar; kaynak-
ları, gücü sonsuz olan, 45 milyar dolar cirosu 
olan bir firmadan koptu. Bunun önemini 
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rılı oluruz”u düşünmemiz gerekiyordu. Tecrü-
beli insanların bir arada olmasının hem avan-
tajları hem de dezavantajları var; çok çabuk 
başarılı olmanız gerekiyor. Sektörün sizden 
beklentileri oluyor, piyasa size bu şekilde bakı-
yor. Dolayısıyla öncelik sıranızı çok iyi bir 
şekilde ayarlamanız gerekiyor: Hızlıca yüksek 
ciro, çabuk gelen projeler, siparişler, kâr, daha 
sonra ise firmanın emin adımlarla iştigal ala-
nını geliştirmesi. Tecrübemizin belki büyük 
kısmının York döneminden gelmesi sebebiyle; 
klima, soğutma grupları, klima santralleri, fan 
coiller, fanlar, havalandırma tarafından baş-
lamak istedik. Ondan sonra otomasyon sis-
temleri ile bunları birleştirmek, pekiştirmek 
istedik. Firmamıza; kolay kullanılabilen kon-
trol sistemleri entegre etmek istiyoruz. İlk kez 
ABD ve Kanada dışına ihracat yapacak bir 
firma ile görüşmelerimizi tamamlamak üzere-
yiz. Klimayla başladık ve 1.5 yıla yaklaşıyoruz, 
önümüzdeki yılın sonlarına doğru otomas-
yon sistemlerinin AFB’ye entegre olduğunu 
göreceksiniz. Sonrasında da, firma belli bir 
ciroya, seviyeye, bilgi birikimine, insan gücüne 
ulaştıktan sonra; binaların enerji kullanımını 
minimize edecek şekilde enerji performans 
taahhüt projeleri yapmak istiyoruz. AFB’nin 
vizyonu bu. 
Havalandırma-klima, sonrasında otomasyonu 
bir araya getirip binalar için enerji minimi-
zasyon taahhütlerini oluşturacağız. Dolayı-
sıyla müşterilerimiz için daima doğru çözümü 

sunabilen bir firma olma yolundayız. AFB’de 
olmanın en güzel yanı; parlak bir fikri, hızlı bir 
şekilde hayata geçirebilmemiz. AFB’de çalış-
maktan aldığımız en büyük tat bu. 

AFB’nin iki lokomotif tedarikçisi: 
Hisense ve Petra

Türkiye pazarında bir sürü firma var. Bir  
distribütör firmadan diğerine hareket eden, 
birkaç tanesi ile çalışan, distribütörlerini zaman 
zaman yaralayan firmalar var. Aslında çok fir-
mayla konuştuk ama bizim için doğrusunun 
global pazarda kuvvetli, düzgün, etik açıdan, 
finansal açıdan, ürün geliştirme, ürün gamı 
açısından güçlü firmalar ile çalışmak olaca-
ğına karar verdik. Şans da bizden yana oldu 
ve çok başarılı firmalarla anlaştık. AFB’nin 
iki tane lokomotif tedarikçisi var: Hisense 
ve Petra. Hisense, 1965 yılında kurulmuş bir 
firma. Yıllarca domestik olarak kalmış ama 5 
yıl önce dünyaya açılmaya başlamış. Markasına 
büyük önem veren ve yatırım yapan bir firma. O 
yüzden Hisense’i çok sevdik. Katıldığımız her 
etkinliği destekliyorlar, buradan onlara teşek-
kür ediyorum. Biz Hisense’in daha iyi yerlere 
gelmesinde AFB’nin katkısı olmasını istiyoruz. 
Dolayısıyla omuz omuza çalışıyoruz. Bugün 
Hisense’nin Türkiye’nin birçok yerinde yaklaşık 
40 tane bayisi var. Bunlardan 30’u teşhir salon-
larına sahip. Ayrıca 72 servis noktası ile hizmet 
sunuyoruz. Hisense, sadece marka için birtakım 

pazarlama faaliyetleri yapmıyor aynı zamanda 
yatırım da yapıyor. Inverter teknolojisi ile çok 
ciddi seviyelerde uğraşları var. Hisense, yaklaşık 
18 sene önce inverter klimaları yapan firmadır. 
Dolayısıyla işbirliğimizden sonra Türkiye’de 
bazı OEM müşteriler de edindi. Sadece bizim 
sayemizde değil elbette, aslında ürün doğru 
olunca insanlar da o tarafa doğru yöneliyorlar. 
Biz markanın elçileri olduğumuz için, işbirli-
ğimiz, ürünlerimiz farklı. Apple pie adlı ürün, 
sadece Hisense markası ile satılabilen bir ürün. 
Hisense markası için geliştirdikleri ürün sayısı 
fazla. Gittikçe OEM satışları düşüyor. Beş yıl 
önce dünyaya açıldıkları zaman, % 95 civarında 
OEM markayla ihracat yaparken, bugün bu  
% 40’lara kadar gerilemiş durumda. Hedefleri 
de bunu sıfırlamak. Hisense’in bizi ilgilendiren 
tarafı, yani distribütörlüğünü yaptığımız taraf 
klimaları. Bireysel sistemlerden yani mini split 
cihazlardan başlıyor; ticari, hafif ticari cihazlar, 
salon tipi, kaset tipi, kanal tipi cihazlar var. 
VRF’de Hitachi ile % 49 - % 49 ortaklıkları var. 
Bu ortak girişimin % 2’si Çinli bir dış ticaret 
şirketine ait. İmzayı atmadan önce ürünlerinin 
son derece iyi olduğunu zaten gördük. Şimdi 
de ürünler kuruldukça müşterilerimiz kaliteyi 
görüyor. Hisense dünyanın önde gelen televiz-
yon üreticilerinden, elektronik sistemler üreti-
cilerinden biri olduğu için bu ortak girişime 
kattığı çok fazla şey var. Hitachi’nin Japonya 
ve Avrupa fabrikalarından Hitachi markasıyla 
satılan ürünlerdeki PCB kartlarını geliştiren ve 
inverter teknolojileri üzerine ciddi bir şekilde 
ar-ge yapan Hisense. Bu “teknoloji Japonlardan, 
üretim Çinlilerden” gibi bir ortaklık değil. Hem 
teknoloji hem üretim Çinlilerden, Japonlardan 
ise finansa, üretime, yönetime, ar-ge’ye destek 
var. Dolayısıyla sağlıklı bir ortak girişim. Bu 
ortak girişimden Hisense markası ile VRF ihra-
catı bizle başladı. Ben bununla gurur duyuyo-
rum ve şu anda İtalya, Almanya, ABD, Türkiye, 
Türki Cumhuriyetler’den bazılarında ve Asya’da 
Hisense markasıyla ihracata başladılar. Şu anda 
AFB olarak en başarılı distribütörlerin başında 
geliyoruz. Birbirimize güven duyuyoruz. Şimdi 
beraberce markaya daha fazla yatırım yapmak 
istiyoruz. 
Diğer lokomotif tedarikçimiz olan Petra’yı 
ise çok uzun yıllardır tanıyorum. York’ta 
1997’de işe başladım. 1997-2001 arası benim 
Ortadoğu’nun Doğu Akdeniz ülkelerine bakan 
bir rolüm vardı. Dolayısıyla Suriye, ambargo 
öncesi İran, Irak, Ürdün, Lübnan, Mısır gibi 
ülkelerde epeyce dolaşırdım. Bu ülkelerin o 
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söyleşi

dönemki pazarları hakkında bilgi sahibiy-
dim. Akaba bölgesindeki projelerin gelişimi 
sırasında, Ürdünlü distribütörü sık sık ziyaret 
ederdim. Petra lokal bir üretici olduğu için 
son derece güçlüydü. Suudi Arabistan’da spe-
sifi kasyonların çok ağır olduğu, petrokimya 
projelerinin çok fazla olduğu projelerde hep 
vardı. Ortadoğu’nun her yerinde; otel yatı-
rımlarında, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hep 
varlar. Yine o hikâyeye geri dönüyorum, bize su 
tarafında da bir tane iyi, güçlü, başarılı bir fi rma 
gerekiyordu. Petra’yı da önceden biliyorduk, 
ürünlerinde herhangi bir problem olmadı-
ğını görmüştük ama Türkiye’de Ürdünlü bir 
fi rmaya karşı algı nasıl olur diye tereddütü-
müz oldu elbette ve bu konu bizi başlarda 
gerçekten çok zorladı. Türkiye endüstriyel bir 
ülke, Ortadoğu’da hiçbir şeyin bir endüstrisi 
yok, Türkiye klima konusunda da üreticile-
rin olduğu, ciddi bir pazar. “Avrupa, Amerika 
dururken neden Ürdün? Niye onların malları 
olsun? Üstelik fi yatları da Carrier, York, Trane 
seviyesindeyken Petra ürünlerini nasıl satacak-
sınız?” gibi yorumlar geliyordu. Bunlar bizde 
tereddüt yaratmasına rağmen, gittik, konuştuk. 
Petra’nın Osama Hussein adında bir sahibi var, 
kendisi yaklaşık 26 yıl önce Petra’yı kurmuş. 
Hussein, duyduğuma göre, bir şeyi yapmadan 
önce uzun uzun ölçüp biçen, tüm detayları ile 
değerlendiren bir yapıya sahip ama AFB’nin 
Petra’yı temsil etmesi konusunda, oturduk 1 

saat konuştuk ve el sıkıştık. Daha önce Türkiye 
içinde Petra’nın iki potansiyel işbirliği senar-
yosu olmuş, ikisi de mevyalanamadan hüsranla 
sona ermiş, hoş olmayan şeyler yaşanmış. Biz, 
istediğimizi, ürünlerine inandığımızı söyledik. 
Onlar da artık soğuk dönemden sonra tekrar 
Türkiye’ye dönmek istediklerini, bir daha dene-
mek istediklerini söylediler ve Mayıs 2012’de 
çok iyi birer partner olduk. Petra grubunun 
içinde, 10 yılı aşkın süredir çalışan çok köklü 
distribütörleri var. Biz de aileye yeni katıl-
mamıza rağmen hızlı bir yükseliş yaşıyoruz. 
Suudi Arabistan’dan sonra en büyük pazarları 
olmayı hedefl iyoruz. Suudi Arabistan devasa bir 
pazar. Projeler çok fazla. Oradaki ciroya erişmek 
zor ama birkaç yıl içinde bunun olabileceği 
kanısındayım. Petra’ya da buradan, özellikle 
misafi rperverlikleri için teşekkür ediyorum. 
Hussein Osama Petra’ya aşık bir insan der-
sem abartmamış olurum. İşte bu yüzden de 
başarı ister istemez geliyor. Dolayısıyla biz de 
başarılı oluyoruz çünkü hem kendimize hem 
onlara inanıyoruz. Petra, sadece kendi markası 
ile çok geniş bir ürün gamı ile hizmet sunuyor. 
Ürdün’de lokal piyasada tüketilmek üzere mini 
split bile üreten bir fi rma. Ticari cihazlar, kanallı 
cihazlar, paket cihazlar, roof top’lar üretiyorlar. 
Türkiye pazarının Petra’nın roof top’larına ihti-
yacı olduğunu düşünüyoruz. Hedefi miz bu seg-
mentte birinciliğe oynamak. Petra’da çok geniş, 
350 mühendisin barındığı bir ürün geliştirme 

bölümü var. “Custom made” ürün konusunda 
olağanüstü başarılılar. Dolayısıyla müşterinin, 
projenin, pazarın isteğine göre ürün ve kali-
teli ürünler yapıyorlar. Soğutma grupları son 
derece kaliteli. AFB tarafından bugüne kadar 
80’e yakın soğutma grubu ve 95 roof top ünitesi 
piyasaya sürüldü.

AFB’nin pazar payını artırmak için 
çalışıyoruz

Türkiye sadece Hisense ve Petra için değil, her-
kes için çok önemli, çok büyük bir pazar. Bence 
klima konusunda çok daha fazla büyüme potan-
siyeli olan bir pazar. Bireysel/merkezi sistem-
ler, sulu sistemler, DX’ler gibi ürünleri düşün-
düğümüzde, pazarın 5 ile 7 kat büyüyeceğini 
söylemek mümkün. Zaten ülkemize yabancı 
fi rmaların ilgisi konusundaki artış da bunun 
göstergesi. Hisense ile omuz omuza çalışarak 
bazı pazar dinamiklerine daha hızlı müdahale 
edebilmek için tüm işlerinin yönetilebildiği bir 
branch ofi s açabiliriz. Bunun dışında, havalan-
dırma cihazları üretmeyi arzu ediyoruz. Geçen 
yıl bu konuda KLS (Klas) fi rması ile bir işbir-
liğimiz oldu. Klas, son derece kaliteli, profes-
yonel insanlar tarafından yönetilen bir fi rma ve 
bize yazılımlarımızı, lisanslarımızı hazırladılar, 
santralleri istediğimiz biçimde beraber tasarla-
dık. Beraber, hiç de yabana atılmayacak yurtiçi 
ihracat rakamlarına eriştik. Klima santralleri-
nin olması gerekiyor ama günün birinde AFB 
bunları üretebilir. Neden olmasın? 
AFB’nin altında başka markalar da var. İstedi-
ğimiz ivmeyi yakaladığımızda, bize ait ürünler 
olsun, bunların bazılarını üretip yurtiçi-yurtdışı 
pazara sunabiliriz diye bunların marka tescil-
lerini yaptırdık. Bizim ‘Water for Buildings’, 
‘Air for Buildings’, ‘Effi  ciency for Buildings’, 
‘Controls for Buildings’, ‘Service for Buildings’ 
markalarımız da var. Air for Buildings’de KLS 
bizim için üretim yapıyor. Sattığımız klima 
santrallerinin markası Air for Buildings, 
kaidelerine bakarsanız kaidelerinde All for 
Buildings’i görürsünüz. İki tane fan coil teda-
rikçimiz var. Biri üst düzey Çinli bir fi rma, belki 
Çin standartlarına göre % 8-10 pahalı ama 
tamamen Doğu Avrupa’ya, Batı Avrupa’da bazı 
ülkelere ve Ortadoğu’ya ihracat yapmak üzere 
faaliyet gösteren, Shangai’de yer alan bir fi rma. 
Onlarla da güzel bir işbirliğimiz var. Eurapo ile 
bir anlaşmamız var. Eurapo çok üst düzey bir 
fan coil üreticisi. Elit projelerde yer alabilecek, 
özellikle mimarların çok sevdiği ürünleri var. 

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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tepkiler aldık. Katılımcılar, üretim yerini gör-
düklerinde çok etkilendiklerini dile getirdiler. 
Hisense’nin misafirperverliğinden çok mem-
nun kaldıklarını da söylediler. Bu gerçekten, 
bizim adımıza çok mutluluk verici... Fabrika 
gezisinden sonra Nisan ayında bir lansman 
yaptık; bayilerimizi, projecileri ve taahhüt 
sektöründen misafirlerimizi ağırladık. Sayın 
hocamız Birol Kılkış sağ olsun bizi kırmadı, çok 
güzel bir sunum gerçekleştirdi. Hisense konu-
sundaki faaliyetlerimizi bu etkinlik ile 2013 
için tamamlamış olduk. Petra’ya ise birçok kez 
ziyaretler yapıldı. Bu ziyaretlerde ağırladığı-
mız tüm konuklarımızdan çok güzel yorumlar 
aldık. Petra yetkilileri geçen hafta buradaydı. 
Bir planlama yaptık; bu sene içinde bir seminer 
ve lansman, bir de fabrika ziyaretimiz olacak. 
Önümüzdeki yıl ISK-Sodex fuarında da yer 
alacağız. İki firma (Hisense ve Petra) için iki 
ayrı standımız olacak. Agresif büyüklükte yer-
lerimiz olacak, bütün ürünlerimizi sergilemeye 
çalışacağız. 2014 için ana hedeflerimizi böyle 
özetleyebiliriz.  

Bildiğimiz işi en doğru şekilde 
yapmayı, işimizi öğrenmeye devam 
etmeyi felsefemiz olarak benimsedik 

Şu anki hüviyetimiz daha çok ithal etme 
üzerine görünse bile, ihracatçı tarafımızın da 
olduğu yadsınamaz bir gerçek. Klima sektö-
ründe fazla sayıda firma olunca, firmalar ayakta 
kalabilmek için kendi bildikleri konunun dışına 
çıkıyorlar. Görüp beğendiği bir ürün ya da 
sistemle ilgili hemen faaliyete geçmek isti-
yorlar. Çok sayıda alanda faaliyet göstermek, 
firmaları uzmanlık alanlarından uzaklaştırı-
yor ve neticede ne yazık ki kalıcı olmalarını 
engelliyor. AFB olarak bildiğimiz işi en doğru 
şekilde yapmayı felsefemiz olarak benimsedik. 
Birlikte çalıştığımız firmalara olan inancımız 
da yolumuza ışık tutuyor.  TM

Referanslarımız kalitemizin 
göstergesi

Güncel olarak enerji tesisleri kuran bir firma 
ile türbin giriş havası soğutması konusunda bir 
projeye başladık. Projede Petra’nın 15 MW’lık 
soğutma sistemi var. VRF konusunda Tür-
kiye içinde ve dışında 100’den fazla projede 
yer aldık. Europa ile birlikte imza attığımız 
güzel projelerimiz oldu. KLS ile çok sayıda 
başarılı proje gerçekleştirdik ve yüksek ihracat 
rakamlarına ulaştık. Hastaneler, ofis binaları, 
kamu binaları, camiler gibi her yerden bolca 
referansımız oldu. 

Alternatif pazarlarda olmak, bize 
fayda sağlıyor

Biz, pazarı sadece farklı ürünlerden gelişmiş bir 
sepet değil, farklı pazarlardan da gelişmiş bir 
sepet yapmak için çalışıyoruz. AFB’yi kurar-
ken bu felsefe ile ilerledik ve başarılı olduk. 
Alternatif pazarlarda olmak, bize kârlılık ve 
farklı müşterilerle olma açısından yarar sağ-
lıyor, güç veriyor. İstanbul’da ve Ankara’da 
bir ofisimiz var. Adana’da home ofis çalışıyo-
ruz, Türkmenistan’da bir ofisimiz var. 2014’e 
geçerken; Türkiye’de bir ofisimiz daha olacak, 
Türki Cumhuriyetler ile ilişkilerimizi daha 
fazla geliştirmek istiyoruz. Fan konusunda da 
ürün gamını biraz daha genişleteceğiz. Her 
şeyden önce ekibi geliştireceğiz, önceliğimiz 
bu. İstanbul ve Ankara’da bulunan ofisleri-
mize, yetiştirebileceğimiz, uzun yıllar bizlerle 
beraber çalışabilecek eleman entegre etmek 
istiyoruz. Sistemlerimizi, altyapımızı kuvvet-
lendirmek istiyoruz. 2012 bizim için çok yoğun 
geçen bir sene oldu, son bir yıl da keza öyle 
geçti. Gittikçe toparlayıp mükemmelleşmeye 
çalışıyoruz. Hisense-Hitachi fabrikasına yak-
laşık 28 tane bayimizi, bazı müşterilerimizi, 
birkaç projeci arkadaşımızı götürdük bu sene. 
Bir haftalık bir geziydi, son iki gün Pekin’e de 
bir kültür ziyareti düzenledik ve çok olumlu 

söyleşi
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

DANFOSS SONOMETER1100, 
ultrasonik ölçüm prensibi sayesinde tıkanma riski olmadan, seneler boyunca hassas ve 
hatasız ölçüm imkanı sağlar.

Patentli okuma prensibi
Patentli tasarımımız hatalı ölçüm ihtimalini ortadan 
kaldırır. Sadece silindir tüp boyunca iletilen sinyaller 
ölçülebilir. Yanlış gelen sinyallerin alıcı aynaya ulaşması 
mümkün değildir.

Uzun ömürlü kalorimetre

ile kalorimetre kendi kendisini temizler. Ayrıca, 
benzerlerinin aksine içinin açılması ve temizlenmesi 
mümkün olan tek kalorimetredir.

150 °C’ye kadar ısı yükü ölçümü
SONOMETER serimiz ölçtüğü suyun sıcaklığıyla 
ilgili sınır tanımamaktadır. 150 °C sıcaklığa kadar 
performansından hiçbir şey kaybetmeden ölçüm 
yapmaktadır. 

5 °C’den itibaren soğutma yükü 
ölçümü
SONOMETER serimiz 5 °C’den itibaren herhangi bir 
sıcaklıktaki suya uygundur.

Sınır tanımayan sistem uyumluluğu
M-bus, RF ve RS232 protokolleri ile her türlü 
uzaktan okuma sistemine uyum gösterir.

Garanti edilmiş maksimum hassasiyet
SONOMETER dünyada Class 2 EA onayına sahip 
ilk ultrasonik kalorimetredir. (Dinamik oran 1:250) 
SONOMETER düşük ve yüksek debi ölçümlerinde 
de aynı hassasiyeti sağlamaktadır. 

12 sene pil ömrü
Düşük enerji tüketimi ile 20 yıla kadar çıkabilen 
pil ömrü standart pil ile 12 yılı bulmaktadır. 

DANFOSS SONOMETER SERİSİ
UZUN ÖMÜRLÜ ISITMA VE SOĞUTMA ÖLÇÜM UZMANI 

Avaza Otel - Türkmenistan
All for Buildings fan coil ve Petra chiller

Prime Mall - Gaziantep
Petra roof top

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Bngöl
Hisense VRF

Dwores -  Türkmenistan
Hisense VRF
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Hazırlayan: Özkan Sarıözkan, Teknoklima Satış Müdürü

sistem

VRF klima sistemleri artık birçok otel, 
ofis, villa, hastane, rezidans projele-
rinde yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Teknolojik üstünlükler, kolay bakım ve mon-
taj, düşük işletme maliyeti, merkezi takip ve 
kontrol imkânları, yüksek ve büyük binalarda 
dahi çok kolay uygulanabilme gibi özellikleri 
bu tercihte etkili olmaktadır.
İklim koşullarının çok değişken olduğu ve 
geçiş mevsimlerinin daha uzun olduğu bölge-
lerde, özellikle Heat Recovery özelliği olan 3 

borulu VRF sistemleri daha çok tercih edil-
mektedir. Bu tercihin sebepleri, klima kulla-
nıcılarının aynı anda farklı iklim isteklerinin 
olabilmesi, çekirdek ve dış zone’ların aynı 
anda soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarının çakı-
şabilmesi olarak sayılabilir. Özellikle otel ve 
ofis projelerinde karşımıza çıkan bu talepler,  
Heat Recovery özelliği olan VRF sistem-
ler kullanılarak aynı anda, aynı dış üniteye 
bağlı olan iç ünitelerin ısıtma veya soğutmada 
istediği gibi özgür çalışma imkânını sağlar.  

Samsung VRF sistemleri, bu özellikteki 
cihazlarla birçok projede çözüm ortağı olmuş-
tur. Yeşil bina kavramının ve enerji sarfiyat-
larının çok önemli olduğu günümüzde, tüm 
atık enerjilerin yeniden kullanılması, farklı 
ihtiyaçlarda değerlendirilmesi farklı sistem 
tasarımlarını berberinde getirmiştir. DVM 
Hydro da bu mantıkla ortaya çıkmış ve mev-
cut çalışan bir klima sisteminden binanın 
kullanım sıcak suyunu minimum enerji harca-
yarak elde etme mantığına dayanan bir sistem 

Yeni Samsung Hydro  
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olmuştur. Sistemin genel 
çalışma mantığı; özellikle 
soğutma esnasında ortaya 
çıkan ısının, kondenser-
den atmosfere atılmak 
yerine, bir Hydro Üni-
teden geçirilip, enerjisi-
nin suya aktarılmasıdır. 
80 °C’ye kadar sıcak su 
elde etme imkânı olan bu 
çevrim ile yazın hiç enerji 
harcamadan bir binanın 
kullanım suyu ihtiyacı 
kolaylıkla karşılanabilir. 

Binada soğutma yapılırken, mutfak, duş ve 
diğer sıcak su ihtiyaçları sıfır maliyet ile kar-
şılanmış olur.
Kış çalışmasını düşündüğümüzde ise, uygun 
kapasite seçimi ve depolama üniteleri ile her 
türlü binanın yerden ısıtma, kullanım, duş 
gibi tüm sıcak su ihtiyaçları kesintisiz karşı-
lanmış olur. Olası problemlerde Hydro Unit 
ve boylerdeki elektrikli ısıtıcılar devreye girer. 
Anti bakteriyel çalışma ve temizleme özelli-

tesisat market 10/2013 . 39



sistem

ğine sahiptir. Bir binada, tek bir sistemle hem 
ısıtma – soğutma, hem de sıcak su ihtiyacı 
karşılanabileceği gibi, istenirse sadece sıcak 
su ihtiyacı bile kurulacak bu tür bir sistemle 
karşılanabilir. 
Doğalgazın çekilmesinin zor veya maliyetli 
olduğu bölge ve binalarda, zaten heat reco-
very kurulacak olan binalarda, kazan dairesi 
maliyetlerinin ortadan kalkmasının düşünül-
düğü binalarda, yüksek verimli DVM Hydro 
kullanmak çok daha cazip hale gelmektedir. 
Üretilen sıcak yerden ısıtmada, duş ve lava-
boda, yerden ısıtmada kullanmak mümkündür. 
Eğer iç ortamda su ile soğutma düşünülürse 
5 ºC’ye kadar elde edilen soğuk suyu, fancoil 
kullanarak ortam soğutmasında rahatlıkla 
kullanabilirsiniz.
 
Tek bir dış ünitede 50 kW’a kadar ulaşan 
kapasiteler sayesinde, büyük konut ve villala-
rın, ofis ve otellerin tüm proje çözümlerinde 
bu sistemleri kullanmak mümkün hale gel-
miştir.

Sistem VRF sistemin sahip olduğu tüm oto-
masyon imkânlarına sahiptir. 
 
İklimlendirme ve sıcak su ihtiyacının olduğu 
her yerde kullanılabilecek olan bu sistem-
ler çok hızla yaygınlaşacak olup, doğru 
seçim ve proje kriterleri ile yapılması çok 
önemlidir. ofis, yurt, otel, villa, apartman,  
mağaza ve sera gibi alanlarda rahatlıkla uygu-
lanabilir. TM

Kablosuz 
el kontrol ünitesi

Uzun 
prob seçenekleri

YILBAŞI ERKEN GELDİ ...
Yıl sonuna kadar            J2KN ve EN2
modellerinde %20 indirim.
* Diğer modeller ve ürünler için indirimli fiyatlarımızı sorunuz.

Otomatik 
su boşaltma 
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söyleşi

“Türkiye pazarı, beklentilerimizin 
çok yüksek olduğu bir pazar”

Flavino Lorenzon
Comefri İtalya Genel Müdürü

Rinaldo Asquini
Comefri Fabrikalar Müdürü

Bilindiği üzere Temmuz 2012 itibarıyla Aironn ile bir ortaklığa imza atan İtalyan 
Comefri firması, Türkiye’ye yaptığı yeni yatırımıyla da adından söz ettirmeye 
devam ediyor. Gebze’de faaliyete geçen 6500 metrekarelik fabrikası ve lojistik 

merkezi ile Comefri fanları Türkiye iklimlendirme sektöründe de etkinliğini artıracak 
stratejiler geliştiriyor. Comefri İtalya Genel Müdürü Flavino Lorenzon ve Comefri 
Fabrikalar Müdürü Rinaldo Asquini’den firma hakkında bilgi aldık, Comefri’nin  
Türkiye pazarına bakışını ve pazardan beklentilerini konuştuk…
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Fanlarda enerji tasarrufu, 
Comefri’nin teknoloji geliştirme 
sürecinin odak noktasıdır

40 yılı aşkın süredir radyal ve endüstriyel fan-
ların üretimi, mühendisliği ve dünya çapında 
dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Comefri 
SpA, kalite ve performansı global ölçekte kabul 
görmüş bir firmadır. 1972 yılında kurulan 
Comefri’nin altı ülkede üretim tesisi bulun-
makta ve firmamız dünya çapında 30’dan fazla 
ülkeye fan satışı gerçekleştirmektedir.
Comefri büyüyen ve ses getiren bir grup ola-
rak karakterize edilebilir. Bu, adanmış çalışma 
gücünün çabaları ve çalışanların doğrudan 
sonucudur. Firmamız her zaman yeni sorum-
lulukları almak ve zorlukları karşılamak için 
hazırdır. İş yaptığımız bölge neresi olursa olsun, 
çok uluslu takımımız, müşterilerimize gerekli 
olan kaynakları ve deneyimini sağlar. Comefri 
ileriye devamlı olarak yatırım yapan bir fir-
madır. Biz pazardaki varlığımızı mükemmel 
çalışanlarımız, ürün ve servislerimiz aracılığıyla 
artırıyoruz. Bizim bakış açımızla müşteri, bir 
partnerden daha fazlası olmalıdır. Bu, sürekli 
bilgi alışverişi, teknolojik gelişim ve uygulama, 
eğitim ve yeni fikirler sayesinde mümkün ola-
bilmektedir.
Fanlarda enerji tasarrufu, Comefri’nin tek-
noloji geliştirme sürecinin odak noktasıdır. 
Doğru ürünün doğru şekilde kullanılmasını 
sağlamak amacıyla müşterilerimize özel bir  
“Aeolus Plus” fan seçim programı da hazırladık. 

Yazılım, müşterilerin büyük miktarda katalog 
bilgisi, fan eğrileri, fiyatları, fonksiyonel fan 
aralığına ve uygulama koşullarını elde etmesini 
sağlıyor. Kullanıcı dostu Aeolus Plus programı; 
hesabını, seçimini ve doğru fan yapılandır-
masını kolayca yapar. Program ayrıca doğru 
iletimi (kayış&kasnak) seçebilmektedir. Aeolus 
Plus ile müşterilerimiz, geniş ürün yelpazemiz 
içinden ihtiyaçlarına uygun fanı kolaylıkla seçe-
bilmektedir. Bütün datalar uluslararası kabul 
edilmiş standartlara, normlara ve fan kanunla-
rına uygundur. Ayrıca yazılım uluslararası dil 
gereksinimlerine ve değişen iş diline uyarlana-

bilme imkânı vermektedir. Program, çalışma 
koşulları, seçim, yapılandırma, iletim analizi 
gibi müşteri/proje datalarını saklamaktadır.

Comefri SpA laboratuvarları, 
AMCA’nın akredite 
laboratuvarlarındandır

1987 yılında, Comefri SpA, BSI (British 
Standards Institution) tarafından kendi 
kalite sistemi belgelendirme yetkisi standart 
BS 5750:Part.1:1987 (ISO 9001-1987) göre 
alınmıştır. Comefri ürünleri, 1988 yılından 
1994 yılına kadar UNI EN 29001 standardına, 
sonrasında EN ISO 9001 standardına uyarlan-
mıştır. 2003’ten günümüze kadar Comefri’nin 
kalite yönetim sistemi, yeni standart EN ISO 
9001:2000 (vision)’ı kendine uyarlamıştır. 
Ayrıca Comefri SpA’nın fabrika bünyesinde 
bulunan laboratuvarları AMCA’nın akredite 
laboratuvarlarındandır.
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söyleşi

Ürünlerimiz, prestijli projelerin 
tercihi…

Sadece İtalya’da değil, dünyanın dört bir yanında 
ürünlerimiz prestijli pek çok projede tercih edil-
miştir. Mesela; Hong Kong Uluslararası Finans 
Merkezi (IFC II – International Finance Cen-
ter), BMW’nin Dingolfing/Almanya’daki yeni 
fabrikası, Shaw Studios - Movie City - Hong 
Kong, One Island Doğu Finans Merkezi-Hong 
Kong, İtalya’nın Rho kentindeki yeni fuar alanı, 
yine İtalya’nın Maranello bölgesinde bulunan 
Ferrari fabrikası, Cleveland Clinic -Abu Dhabi, 
British Council-Yeni Delhi/Hindistan, Mısır 
Merkez Bankası ve Tahran Milad Tower, Burj 
Towers-Dubai ürünlerimizin yer aldığı proje-
lerden birkaçıdır.

Aironn ile ortaklığımızdan 
memnunuz

Aironn ile bir yıllık bir partnerliğimiz var. 
Bizim bu ortaklığımızın belli amaç ve hedefleri 
var. Her iki tarafın da katılımı ile oluşturdu-
ğumuz bir iş modeli ile ilerliyoruz. Aironn 
ürünleri ve Comefri ürünleri tamamen aynı 
değil ama aynı sektöre hizmet sunan firmalarız. 
Aironn tarafında aksiyel fanlar ve jet fanlar, 
Comefri tarafında ise santrifüj fanlar pazara 
sunuluyor. İki firmanın ürünlerinin bir araya 
gelmesi ile çok daha geniş bir ürün gamı ile 
sektöre hizmet sunabiliyoruz. 
Comefri, kendi sektöründe dünya lideri fir-

malardan biri olmakla beraber Türkiye’de de 
bilinen bir markadır. Gerek finansal rapor-
larda, gerekse en prestijli fan üreticileri arasında 
Comefri’nin sahip olduğu yer bellidir. Aironn 
ise gerçekten çok iyi bir ivme ile büyümekte 
olan bir firma. Aynı zamanda pazarda iyi bir 
prestiji yaratmayı başardı. Bu partnerlikle iki 
firmanın gücünü tek bir organizasyon çatısı 
altında birleştirmek istedik. Burada yaptığı-
mız fabrika yatırımı ile de ortaklığımız adına 
güçlü bir adım attık. Ortaklığımızda Aironn, 
kendi iş hacmini artırmaya yönelik faaliyetlerini 
sürdürüyor. Comefri ise İtalya’dan Türkiye’ye 
teknoloji transferi yapıyor. Asıl amacımız 
tüm ürünlerimizin montajını burada yapmak; 

bazı ürünlerimizin birtakım komponentleri 
İtalya’dan, bir kısmı ise Türkiye’den temin edi-
lecek ama tamamının montajı burada yapılacak. 
Comefri’den Türkiye’ye yaptığımız bu tek-
noloji transferi ile Aironn ile şöyle bir sinerji 
yakalanmış durumda; mevcut üretim prosesleri 
hem ortaklığımıza bir katkı, hem de Aironn 
ürünlerine destek sağlamaktadır. Bu anlamda 
iki tarafın da birbirini beslediğini söyleye-
biliriz. Hedeflerimize ulaşabilmek için daha 
kat etmemiz gereken yollar var elbette ama  
genel anlamda Aironn ile ortaklığımızdan 
memnunuz. 

Türkiye pazarı, önümüzdeki süreçte 
ciddi bir büyüme gösterecektir

Türkiye pazarı bizim beklentilerimizin çok 
yüksek olduğu bir pazar. Şu anda iyi bir ivme 
yakaladık ama pazar potansiyelinin çok daha 
yüksek olduğunu biliyoruz. Avrupa ile Orta-
doğu arasındaki doğal köprü olması sebebiyle 
Türkiye, coğrafi konum anlamında da bizim 
için çok önemli. Eğer Türkiye’nin sahip olduğu 
pozisyon, iyi değerlendirilirse Türkiye pazarı 
önümüzdeki süreçte de ciddi bir büyüme gös-
terecektir. Fabrikamızın burada bulunmasına 
iki farklı bakış açısı ile karar verdik. Bunların 
biri makro, diğeri mikro bakış açımızdır. Makro 
bakış açısı derken; Türkiye’nin bugünkü ekono-
mik durumu ve gelecekte sahip olacağı büyü-
meyi; mikro bakış açısı derken de halihazırda 
sektörü besleyen projelerin fazla olmasını kast 
ediyoruz. Firma olarak burada bulunmamız, 
bugünün büyüyen Türkiye ekonomisine katkıda 
bulunuyor ve bulunmaya da devam edecek.  TM       
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proje

Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi, 
211 yatak kapasitesiyle Kastamonu 
il sınırları içindeki en büyük kamu 

hastanesidir. 1938 yılında 50 yatak kapasitesiyle 
kurulan hastane, 4 ayrı zamanda yapılan 4 ayrı 
bina ile genişlemiştir.
 
Hastaneye doğalgaz gelmesiyle birlikte, mer-
kezi ısıtma sisteminde bulunan her biri 600.000 
kcal/saat kapasiteli 2 adet kömür kazanı yerine, 
doğalgaz kazanları kurulması gündeme gelmiş-
tir. Alarko Carrier Kastamonu bayisi Ümran 
İtimat Elektrik, hastaneye yoğuşmalı doğalgaz 
kazanlarıyla çalışan yeni bir sistem kurmuş, eski 
kazanları ise yedek olarak çalışacak şekilde yeni 
sisteme eklemiştir.

Yeni sistemde 8 adet 187 Kw’lık (160.000 kcal/
saat) ADK-Y kazan kullanılmıştır. Sistemin 
tesisat şeması aşağıdadır:

Kazanlar kaskad olarak çalışmaktadır. Her 
kazanın kendi pompası ve 50’şer litrelik gen-
leşme tankı vardır. Pompaların nominal değeri, 
14 m³/saat-8 mSS’dir. Pompalar ve genleşme 
tankları dönüş hattındadır. Tüm kazanlar denge 
kabına sıcak su basmaktadır. Denge kabından 
çıkan hat üçe ayrılmaktadır. Hattın biri, şu anda 
halen pompaları mevcut olan yoğun bakım 
ünitesindeki radyatörlere ve klima santralinin 
eşanjörüne gitmektedir.
İkinci hat, kullanım sıcak suyunu temin eden 
mevcut plakalı eşanjörü beslemektedir. Bu hatta, 
yedekli çalışan ve nominal değeri 12 m³/saat-3 
mSS olan 2 adet sirkülasyon pompası takıl-
mıştır. Plakalı eşanjör, yeni konulan her biri 
2.000 litre olan 2 adet akümülasyon tankını 
beslemektedir. Böylece hastanenin pik zaman-
lardaki kullanım sıcak suyu talebi ile rahatlıkla 
karşılanabilmektedir.
Son hat üç yollu vanaya gitmektedir. Üç yollu 
vanadan mevcut ısıtma sistemine kontrollü su 
beslemesi olmaktadır. Yoğun bakım bölümü 
ısıtması ve kullanım sıcak suyu sisteminin 

ısıtma ihtiyacını öncelikli olarak karşılayacak 
şekilde çalışan sistemde, bu iki kısımdaki ısı 
talebi karşılandıktan sonra mevcut ısıtma tesi-
satına sıcak su gönderilmektedir.

Sistemin geneli için her biri 1.000 litre olan 3 
adet genleşme tankı kullanılmıştır. Hastanedeki 
su yumuşatıcılar yaklaşık 14-17 fransız sertli-
ğinde (°Fr) ve 400-430 mikrosiemens iletkenli-
ğinde olan şebeke suyunu 0 (sıfır) fransız sertlik 
ve 450-500 mikrosiemens iletkenliğe dönüştür-
mektedirler. Isıtma tesisatına bu yumuşak su 
konulmuş böylece kazan suyu standardı olan 
VDI2035’e uygunluk sağlanmıştır.
Havanın durumuna göre kazanların hangi 
sıcaklıkta çalışacağına sistem kendisi karar 
vermekte, haftalık zaman saatine göre gündüz, 
gece ve tatil sıcaklıkları önceden programlana-
bilmektedir. Havanın çok soğuk olduğu durum-
larda, belirli aralıklarla pompalar çalıştırılarak 
tesisat suyunun donması engellenmektedir. 
Minimum ve maksimum hava sıcaklıkları oto-
matik olarak kayıt altına alınarak, kullanıcıya 
programlama için ileriye dönük olarak kulla-
nabileceği veriler sağlanmaktadır.
Çalışma sürelerini eşit tutacak şekilde sıralı 
olarak çalışan kazanlar eşit yaşlanacaktır. 

Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi 
Kalorifer Kazanı Dönüşümü
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Kazanlar aynı anda devreye sokularak en 
verimli oldukları düşük kapasitelerde çalışma-
ları sağlanmaktadır. Gidiş suyu sıcaklığı yük-
selmesine rağmen, dönüş suyunda beklenen 
sıcaklık artışının olmaması durumunda brülör 
durdurulmaktadır. Böylece kazanda veya tesi-
satta herhangi bir nedenle (kireçlenme, kirlilik 
vs.) ısı transfer edilemiyorsa, kazan suyunun 
aşırı ısınmasının önüne geçilmektedir. Ayrıca 
dinamik basınç kontrolü yapılarak kazan pom-
pasının çalışmaması durumunda kazanlar da 
durdurulmaktadır.
Sistemdeki kazanlardan birinin bakım-arıza 
vs. nedeniyle elektriğinin kesilmesi gerekirse, 
kablolamada herhangi bir değişiklik yapılma-
sına gerek kalmadan sistem otomatik olarak 
diğer kazanlarla çalışmaya devam edebilmek-
tedir. TM 

Kaynak: Alarko Carrier, Teknik Bülten, Eylül 
2013, Sayı 87

www.termodinamik.info
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söyleşi

“Başarılı olmak için idealist 
olmak ve üretimin hakkını 
vermek şart”

Şeref Yarımbaş
PAMSAN Yönetim Kurulu Başkanı

PAMSAN, sektörde 43. yılını yaşayan, köklü bir firma. Modern teknolojinin 
getirdiği yenilikleri ürünlerine yansıtan PAMSAN’ın dünya standartlarında 
bir üretim kalitesine sahip olduğunu söyleyen PAMSAN Yönetim Kurulu 

Başkanı Şeref Yarımbaş’tan firmanın hikâyesini ve hedeflerini dinledik…
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yurtiçi ve yurtdışındaki prestij projelerin 
vazgeçilemez tedarikçileri konumundayız. 
PAMSAN’ın ürün gamında; klima santral-
leri, ısı geri kazanım cihazları, hava dağıtım 
ekipmanlarının tamamı, susturucular var. Bu 
ürünleri yaparken, hepsini belirli seviyelerdeki 
laboratuvarlarda test ediyoruz. Mesela Fransa 
Elektrik İdaresi’nin kuru soğutucularının 
üstünde susturucularımız kullanılıyor. Meksika 
savunma sanayisi için de verdiğimiz cihazları-
mız var. Singapur’a ürün veriyoruz. Dubai’ye 
de servis ve ürün hizmeti sunuyoruz, Hamburg 
Limanı’na da gönderiyoruz. Dünyanın dört bir 
tarafındayız. Bir önceki satış bir sonrakini geti-
riyor çünkü aldıkları ürünlerden memnun kalı-
yorlar. Bilhassa denizde kullanılan cihazlarımız 
konusunda iddialıyız. Sistemimizde 10 yılı kap-
sayan bir bilgi bankamız bulunuyor. Dolayısıyla 
kime hangi ürünü sattığımızı biliyor ve arıza 
durumunda olası arıza nedenini önceden kes-
tirebiliyoruz. Böylece çok hızlı servis sağlıyoruz. 
Bu da müşteri memnuniyetini ciddi anlamda 
etkiliyor. Tüm müşterilerimiz bu uygulamadan 
memnun olduklarını dile getiriyorlar.

Yerli firmalarımızın marka değeri 
oluşturması ve ihracat yapması çok 
önemli

Türkiye dünyaya açıldığı için, dünyanın arz ve 
taleplerini karşılamak durumunda. Türkiye, ciddi 
yatırımlar yapılan bir ülke ama yerli firmalarımı-

zın marka değeri oluşturması ve ihracat yapması 
çok önemli. Bir de fuarlar var tabii… PAMSAN 
olarak, 1988’li yıllardan bu yana fuarları takip 
ediyoruz, böyle etkinliklere katılıyoruz, yenilikleri 
görüyoruz. Dubai’de, Moskova’da, Kazakistan’da, 
Kiev’de gerçekleştirilen sektörel fuarlara katıl-
dık. Katılamadıklarımıza izleyici olarak iştirak 
ettik. Dünyadaki gelişmeleri takip etmek, daima 
kendini aşmayı hedefleyen firmaların görevidir. 
Fuarlar da bunu yapmak için en uygun ortamlar-
dır. Bu nedenle olabildiğince çok fuara katılarak 
gelişimimize katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Haksız rekabet önlenmeli

PAMSAN üreticiliğe geçtikten sonra her yıl 
hedeflerini % 30-% 40 büyüttü ve bu hedeflere 
ulaştı. En son 2012 yılında, şu anki yerimize 
geçmeden önce  “2013 yılında ciromuzu % 
50 artıracağız” dedik, 6. ay itibarıyla % 70’lere 
ulaştık. Bugün yurtdışında olan satışlarımızda 
önemli bir artış başladı. Sadece ar-ge’mizin 
geliştirdiği özel menfezler ürettik. Bugün hiz-
met verdiğimiz binaya Kasım 2012’de taşındık. 
Şu an bulunduğumuz fabrika 8000 m2 kapalı, 
1000 m2 açık alana sahip. Başarılı olmak için, 
idealist olmak ve üretimin hakkını vermek şart. 
İşin gereği neyse onu yapmak lazım. Türkiye’de 
her iş bu bakış açısıyla yapılmıyor ne yazık 
ki… Halen ilk yatırım maliyeti gözetilerek 
yapılan işler var. “Aynı ürüne neden daha fazla 
ödeyeyim” mantığı hâkim olduğunda, kalite 

Müteahhitlikten üreticiliğe…

PAMSAN, sektörde 43. yılını yaşıyor. Aslında 
müteahhit kökenli bir firmayız. 1990’lı yıllara 
kadar işin müteahhitlik kısmıyla sektörde varlık 
gösterirken, kendimizi bir anda üretimin içinde 
bulduk. Devam eden bir projemizde alüminyum 
menfez kullanma ihtiyacımız hasıl oldu fakat 
maliyet açısından ciddi bir sorunla karşı kar-
şıyaydık. Bu da alüminyum menfez üretimine 
itti bizi. 1979 yılı itibarıyla başlayan bu üretim 
sürecinin başlangıcında müşteri portföyümüzde 
99 müşterimiz vardı ve bize yetiyordu. Sonra 
rekabet başladı, biz de müteahhitlik ile üretim 
arasında bir tercih yapmak durumunda kaldık. 
Neticede üretici olarak yolumuza devam etme 
kararı aldık. Bugün Orta ve Batı Avrupa’da 
8-9 ülkeye ihracatımız var. OEM olarak, bazı 
Fransız, Belçikalı ve Hollandalı firmalara cihaz 
üretiyoruz. Son dönemde Uzakdoğu pazarında 
da OEM olarak var olabilmek üzere görüşme-
lerimiz sürüyor. Hollandalı firmalar için klima 
santrali yapıyoruz ki bu, çok iddialı olduğumuz 
bir konu. 

Pek çok prestijli projenin tercihi 
PAMSAN ürünleri

Ürünlerimiz çok sayıda projede kullanılıyor. 
Türkiye’de yapılan MİLGEM projelerinde, 

tesisat market 10/2013 . 49



söyleşi

göz ardı ediliyor. Bu konu, sektörümüzün en 
büyük sancısı. Sektör olarak önemli bir gelişme 
içerisindeyiz. Diğer sektörlere göre çok daha 
hızlıyız. Sektörde üretim anlamında bazı boş-
luklar doldurulmaya çalışılırken ar-ge, ür-ge 
faaliyetlerini ciddi şekilde sürdürmek ve ürün-
leri sertifikalandırmak çok önemli. Kalite poli-
tikamız; PAMSAN’ın hedefi deneyimli kad-
rosu ile ilkelerinden ödün vermeden bir önceki 
yılın başarısını bir yıl sonra gölgede bırakmak 
ve sağladığı müşteri memnuniyetini üstüne 
koyarak sağlıklı bir büyüme içinde olmaktır. 

•	 İmalatı yapılan ürünlerin müşteri 
kriterlerine uyması, müşteri 
memnuniyetinin artırılması ve varsa 
müşteri şikâyetlerinin en aza indirilmesi  

•	 Tüm personeline kalite bilincinin 
yayılması, sürekli eğitimlerle  

bilgi ve becerilerinin artırılması, 

•	 Tüm personelin takım çalışması anlayışı 
içerisinde görevlerini eksiksiz yerine 
getirmesi, 

•	 Teknolojik gelişmelerin ürün kalitesi 
ile birleştirilmesi ve bunun her zaman 
takipçisi olunması, 

•	 İlk seferde doğru yap ilkesi ile hareket 
edilmesi, 

•	 Kaynakların etkili ve ekonomik 
kullanılmasının teşvik edilmesi, 

•	 İş ve çevre güvenliği koşullarına uyulması, 

•	 İnsana ve çevreye saygılı davranılması için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. TM
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Düz çatı sistemleri, yapıların yüke en 
çok maruz kalan bölümleridir. Dolu 
yağması gibi doğal etkenler bir 

tarafa, aşırı sıcak ve soğuk havalara da direnç 
göstermesi gerekmektedir. Ayrıca binalardaki 
statik hareketlenmelere karşı mukavemet sağ-
lanması da önemli hususlardan biridir. Tüm 
bu gereksinimler sadece yüksek kaliteye sahip 
yalıtım ürünleri ile karşılanabilmektedir. Sert 
hava koşulları ve doğal etkenler yalıtım mal-
zemelerinin kullanım ömrünü kısaltabildi-
ğinden, hiçbir şey şansa bırakılmayarak ürün 
tercihinin doğru yapılmasına özen gösterilme-
lidir. Doğru ürün tercihi ve detaylara verilecek 
önem, yapının kullanım ömrüne doğrudan 
etki ederek çevresel faktörlerden ve yoğun 
kullanımdan ötürü çatının hasara uğramasının 
önüne geçilebilmektedir. Bauder GmbH’nın 
geliştirdiği bitümlü membranların yanı sıra, 
su yalıtımında giderek artan bir popülariteye 
kavuşan PVC ve TPO (FPO) membranlar da 
söz konusu ihtiyacı en iyi şekilde gidermeye 
yaramaktadır.

Bauder Bitüm Esaslı Su Yalıtımı

Mevcut veya yapılması planlanan çatı zemi-
nine ve çatının kullanım amacına göre uygu-
lanması gereken malzeme farklılık göste-
rebilmektedir. Doğru bir yapının meydana 
getirilebilmesi için Bauder’in geniş ürün yel-
pazesinden ihtiyaca göre kombinasyonlar bir 
araya getirilebilmektedir. Örneğin uygulama 
kolaylığı sayesinde zaman tasarrufu sağlana-
bilecek BauderTHERM serisi veya soğuk 
yapıştırılabilen BauderTECH sistemleri, arzu 

edilen ısı yalıtım katmanı ile birleştirilerek 
kullanılabilmektedir.

Soğuk Yapıştırılabilen Sistemler

Isı yalıtım levhaları gibi ısıya karşı hassas alt 
tabakalar için geliştirilen ve pürmüz ile kay-
nağa gerek duyulmadan aynı kalitede yapışma 
özelliği sergileyen ürünlerdir. BauderTEC ve 
BauderTEC DUO serileri bu özelliğe sahip 
olmalarının yanı sıra, kolay ve hızlı şekilde 
uygulanabilen sistemler olarak su yalıtımında 
şüpheye yer bırakmaksızın ekstra avantajlar 
sağlamaktadırlar.

Güçlü ve Ekonomik - Kaynak 
Uygulaması

BauderTHERM şalümolu uygulamalar için 
ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Özel bir 
bitüm malzemeden üretilen THERM – şerit-
leri, kısa süreli ısıtma işleminden sonra bile 
sağlam bir şekilde kaynak olmaktadır. Bu özel-
lik sayesinde hem zaman hem de gaz tasarrufu 
sağlanmaktadır.

Onlarca Yıl Güvenle Kullanılabilecek 
Sistemler

Elastomer katkılı BauderKARAT ve Baukubit 
K5K, özel plastik içeriği sayesinde yüksek ısı 
farklarında bile fonksiyonlarını yerine geti-
rebilmektedirler. Yüksek esneme özellikleri 
sayesinde yapıda meydana gelebilecek hare-
ketlenmeler bu ürüne zarar verememekte ve 
doğru uygulanması halinde bir ömür boyu 
kullanılabilmektedir.

PVC-TPO(FPO) Esaslı Su Yalıtımı

Hafif çatı sistemlerinde kullanılan su yalıtım 
malzemeleri ağırlıklı olarak plastik bazlı ter-
cih edilmektedir. Bitümlü çatılarda olduğu 
gibi burada da ürün kalitesi en önemli faktör 
durumundadır.
BauderTHERMOPLANT – T, en yüksek 
kalite standartlarına sahip FPO su yalıtım 

Bauder Su ve Isı Yalıtım 
Sistemleri 
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ürünlerinin başında gelmektedir. Ürün; güven-
lik, uzun ömürlülük ve uygulama kolaylığı 
konusunda alternatif ürünlere kıyasla çok daha 
verimlidir. Bu su yalıtım örtüleri farklı kalın-
lıklarda mevcut olup, her türlü gereksinimi 
karşılayabilecek çeşitliliktedir. Söz konusu 
sisteme ait yan ekipmanlar, kolay bir uygu-
lama ve farklı koşullar için en ideal çözümü 
sunabilmektedir. İster yeni bir yapıda kulla-
nılsın, isterse restorasyon amaçlı veya yeşil 
çatı sistemlerinin su yalıtımında tercih edilsin, 
geliştirilen bu ürün, hafif çatılardaki her türlü 
zemine uyumludur.
BauderTHERMOPLANT – T, FLL kri-
terlerine göre bitüme ve zararlı bitki kök-
lerine karşı dayanıklıdır. Bunun yanı sıra 
UV-ışınlarından, sert hava koşullarından 
etkilenmeyerek malzeme yorgunluğuna izin 
vermemektedir. Tercihe göre üst tabaka olarak 
kullanılarak çatının su yalıtımını sağlayabile-
ceği gibi, çakıl taşlarının, yeşil bitki örtüsünün 
veya teras paletlerinin altına döşenerek de 
işlevini yerine getirebilmektedir. Ürün kolayca 
serilmekte ve sıcak hava ile dumansız ve koku-
suz bir şekilde birleştirilmektedir. Su yalıtım 
örtüsünün zemine sabitlenebilmesi için iste-
nilen biçimde bir uygulama yapılacağı gibi, 
üzerine çakıl veya plaka da döşenerek rüzgarın 
örtüyü kaldırması engellenebilmektedir. Bau-
derTHERMOPLANT – T, yıllar sonra bile 
geri dönüştürülebilmektedir.

Örnek Su - Isı Yalıtım Sistemleri

Isı, nem, mekanik ve doğal etkenlerden 
koruma sağlayabilmek için gerekli yalıtım, 
çok sayıdaki katmanın bir araya getirilmesi 
sonucunda oluşturulmaktadır.

Likit Yapıştırıcı

Zeminin üzerine tozun yapışması ve üst kat-
manların daha iyi tutturulabilmesi için bir 
çeşit soğuk bitüm karışımı kullanılmaktadır. 
Bauder’in Burkolit V isimli ürün, neredeyse 
her türlü zeminde kullanılabilir.

Ayırıcı Katman

Ahşap zeminlerin üzerine söz konusu karışım 
doğrudan uygulanmamaktadır. Bu zeminlerin 
ateşten korunması ve mekanik aktarımların 
dengelenmesi gerekmektedir. BauderFLEX 
TA 600 ayırıcı / dengeleyici örtü, bu tip uygu-

lamalar için geliştirilmiştir. Esneklik ve yır-
tılma mukavemetinin yanı sıra rulolar kolayca 
serilebildiğinden zaman ve maliyet tasarrufu 
da sağlanmaktadır.

Buhar Tutucu

Katmanların nemden ıslanmasını engelle-
mek için kullanılacak buhar tutucunun her 
türlü difüzyonu önleyebilmesi gerekmektedir. 
Bu ihtiyacın giderilebilmesi konusunda hızlı 
uygulama imkânı sunan BauderTHERM DS1 
DUO ve BauderTHERM DS2 serileri geliş-
tirilmiştir. Örtülerin üzerinde bulunan termo 
şeritler, kendinden yapışma özelliği bulunan 
bitüm alanı aktifleştirerek uygulama zama-
nını asgariye indirerek ısı yalıtım plakalarının 
ekstra bir yapıştırıcı kullanılmadan hemen 
döşenebilmesine imkân tanımaktadırlar. Alt 
zeminin trapez sac veya ahşap olduğu durum-
larda soğuk yapışma özelliğine sahip Bauder-
TEC KSD DUO veya BauderTEC DBR 
serisi buhar tutucular tercih edilerek uygulama 
zamanından ve pürmüz kullanımından tasar-
ruf edilebilmektedir.

Isı Yalıtım Katmanı

Isı yalıtım katmanı oda sıcaklığını sabit tutarak 
ısı kaybını minimize etmektedir. Polysio – Sert 
Köpük (PIR) serisi düşük kalınlıklarda bile 
yüksek ısı yalıtım katsayısı sayesinde en verimli 
korumayı sağlayabilmektedir: BauderPIR FA 
(WLS 024), BauderPIR M (WLS 028 – 030) 
ve BauderPIR T (WLS 30).

Ön Katman – Su Yalıtımı

Güvenli bir su yalıtımının gerçekleştirilebil-
mesi için güçlü yapısıyla öne çıkan elastomer 
katkılı bitüm su yalıtım örtüsü BauderFLEX 
ve uygulama kolaylığı sunan BauderTHERM 
UL50 geliştirilmiştir. Soğuk esneyebilir özel-

likleri ve olağanüstü ısı dayanım kapasite-
leri sayesinde onlarca yıl sonra bile işlevlerini 
sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmektedir-
ler. Bu katmanın, EPS ısı yalıtım plakaları gibi 
ısıya duyarlı malzemelerin üzerine döşenmek 
istenmesi durumunda sıcak yapıştırma işlemi 
söz konusu olmamaktadır. BauderTEC KSA 
DUO veya BauderTEC KSA soğuk yapış-
tırma özelliğine sahip örtüler, bu tip gereksi-
nimler için geliştirilmiştir.

Su Yalıtım Katmanı

Kombinasyonun en üstünde yer alan örtü 
olan su yalıtım katmanı, diğer tüm tabakaları 
örttüğünden her türlü hava koşuluna ve sert 
rüzgârlara karşı koruma sağlayabilmelidir. Su 
yalıtım katmanının kullanım ömrü, çatının 
kullanım ömrünü belirleyen en önemli faktör 
durumundadır. Bauder’in lokomotif ürünlerin-
den BauderKARAT, sağlamlığı ve kalitesi ile 
DIN kriterlerinin çok ötesinde bir performans 
ortaya koyabilmektedir. 
Baukubit K5K ise, yine yüksek kalitesi ve 
uygulamada sağladığı zaman tasarrufu ile 
Bauder grubuna ait tercih edilebilecek başka 
bir üründür. Yapılacak uygulamada pürmüz 
ile çalışmak mümkün değilse, soğuk yapışma 
özelliği sayesinde BauderTEC KSO SN diğer 
ürünlere kaliteli bir alternatif oluşturmakta-
dır. Yeşil çatı sistemlerinin tercih edilmesi 
halinde, üst katmanın zararlı bitki köklerine 
karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Özel 
bitümlü BauderPLANT E bu konuda kesin 
çözüm sunarak yapıyı uzun seneler dış etken-
lerden koruyabilmektedir.
Bitümlü su yalıtım katmanlarının yerine özel-
likle hafif çatı sistemlerinde kullanılabilecek 
BauderTHERMOPLAN da bitki köklerine 
karşı dayanıklıdır. Plastik bazlı bu ürün, tüm 
gereksinimleri yerine getirerek Bauder’in diğer 
ürünleri gibi uygulama kolaylığı ve uzun kul-
lanım ömrünü garanti edebilmektedir.
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Kullanım – Koruma Tabakası

Statik gereksinimlerin haricinde çatı yüzey-
lerinin de değerlendirilerek kullanılabilmesi 
önemli avantajları da içinde barındırmaktadır. 
Örneğin çatıda yapılacak yeşillendirme gör-
sel, ekolojik ve yapısal getiriler sağlamakta-
dır. Aynı şekilde çatı yüzeyinin kısmen veya 
tamamen plakalar ile kapatılması da diğer 
bir alternatiftir. Bu sistemlerin ikisi bir arada 
kullanılabileceği gibi, ayrı ayrı da tercih edi-
lebilmektedir. Her iki uygulamada da yalıtımı 
kombinasyonuna ek bir ısı ve UV koruması 
sağlanmaktadır.

Bauder PIR Isı Yalıtım Sistemleri

Bauder firması Avrupa genelinde en büyük 
poliüretan köpük üreticileri arasında göste-
rilmektedir. Günümüzde doğanın tahrip edil-
mesi ve enerji kaynaklarının giderek azalması 
sonucunda enerji tasarrufuna ilişkin ihtiyaç 
sürekli olarak artmaktadır. Tam da bu ihtiya-
cın giderilmesi için tasarlanan BauderPIR ısı 
yalıtım plakaları, yüksek kaliteleri ve ısı yalıtım 
değerleri ile dikkat çekmektedir. 
Polisio-Sert köpük bileşimi (PIR), düşünü-
lebilecek en iyi yalıtım özelliklerine sahip 
olmaktadır. Diğer avantajları arasında su 
geçirmezlik özelliği, yüksek taşıma kapasitesi 
ve deformasyona karşı gösterdiği mukave-
met sayılabilmektedir. BauderPIR, su yalıtım 
katmanlarının altında erimediğinden, yangın 
güvenliği standartlarını da yerine getirerek 
sanayi tipi geniş çatı alanlarında bile rahatlıkla 
kullanılabilmektedir. BauderPIR plakalarının 
ısı yalıtım katsayıları 0,024 olduğundan, daha 
ince bir tabakayla daha iyi performans alına-
bilmektedir. Bu durum, uygulama kolaylığını 
ve zaman tasarrufunu da beraberinde getir-
mektedir.

BauderPIR Isı Yalıtım Plakaları

Özellikle sanayi tipi hafif çatı sistemleri için 
BauderPIR FA geliştirilmiştir. Söz konusu 
ürünün özelliği, ısı katsayısının çok iyi olması 
nedeniyle düşük kalınlıklarda bile en iyi yalıtı-
mın sağlanmasıdır. Kalın plakaların yerine bu 
ince ısı yalıtım plakaları kullanılarak, çatının 
daha az yüke maruz kalması büyük avantaj 
oluşturmaktadır.

BauderPIR Kompakt Sistemler

Bu sistemde su yalıtım tabakaları ile ısı yalıtım 
plakası bir bütün olacak şekilde birbirine yapış-
tırılmaktadır. Söz konusu sistem zemine de 
yapışık olduğundan, suyun sızması veya büyük 
hasarların oluşması engellenebilmektedir.

Bauder Teras Sistemleri

Bauder, özel olarak teraslar içinde ısı yalıtım 
sistemleri geliştirmiştir. Örneğin BauderPIR 
FA-TE, poliüretan – sert köpükten üretilmiş 
teras tipi ısı yalıtım plakaları olup, yük taşıma 
mukavemetleri çok yüksek durumdadır. Bu 
plakaların üzerinde ayrıca bir de alüminyum 
tabaka mevcuttur. BauderVIP TE ise, yine 
özel olarak teraslar için geliştirilmiştir. Bu ürü-
nün özelliği, ince yapısıyla bile ihtiyaç duyulan 
ısı yalıtımını sağlayabilmesidir.

Restorasyon Çalışmaları

Teras tipi düz çatı sistemleri günümüzde 
rüştünü ispatlamış durumdadır. Hatta yeni 
geliştirilen modern yalıtım teknolojilerinin 
kullanımı ile çatıların kullanım ömürleri çoğu 
zaman, yapının kendi ömründen daha uzun 
olmaktadır. Buna rağmen inşaat maliyetini 
düşürmek için çoğu kez yalıtım malzeme-
sinden tasarruf edilmeye çalışıldığından, kısa 
– orta vadede daha büyük masraflara yol açıl-
maktadır. Zamanında yapılacak restorasyon 
çalışmaları, söz konusu hatayı telafi edebil-
mektedir. Bu sebepten yalıtım malzemesin-
den tasarruf etmek için aynı hataya iki kere 
düşülmemelidir.

Tespit Çalışması

Restorasyon çalışmaları için öncelikle mev-
cut çatının durumu ile ilgili olarak detaylı 
bir tespit yapılmalıdır. Bu tespit kapsamında 

çatının zemininden, en üstte bulunan su yalı-
tım katmanına kadar bir kontrol çalışması 
yürütülmelidir. İlk olarak görsel bir kontrolün 
yapılması yeterlidir. Bu şekilde çatlaklar tespit 
edilerek, sızıntının oluşabileceği noktalar belir-
lenir. Daha sonra birleşim noktaları, kabarcık-
lar, pürüzler de gözden geçirilerek Bauder’in 
hiçbir noktanın atlanmaması için oluşturduğu 
formdaki maddeler dikkate alınır. Eğer görsel 
olarak çatıda bazı eksiklikler tespit edilirse, 
çatının belli noktalardan açılarak detaylı ince-
lemeye tabi tutulması gerekmektedir. Öncelikli 
olarak bu kontrollerde ısı yalıtım katmanının 
nemli olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer bir 
buhar tutucu kullanılmadıysa, bunun da kayda 
geçirilmesi önemlidir.

Restorasyon Seçenekleri

Restorasyon çalışmasını doğrudan mev-
cut çatının üzerine yapmakta mümkündür. 
Eski çatının gerekli mukavemeti gösterdiği 
durumlarda, yeni kombinasyon doğrudan eski 
sistemin üzerine uygulanabilmektedir. Eski 
çatının işlevi böyle bir çalışmayı kaldırabilecek 
durumda değilse, önceki sistemin tamamen 
sökülüp, yeni çatı sisteminin yerleştirilmesi 
daha uygundur. Yenileme çalışmasının doğru-
dan mevcut çatının üzerine yapılması, birtakım 
avantajlar sunmaktadır:
•	 Eski çatının sökülmesinden ötürü 

doğacak zaman ve maliyet kaybı 
engellenir,

•	 Eski çatının bertaraf edilmesine ilişkin 
sorunlar ortadan kalkar,

•	 Eski sistemin buhar tutucu örtüsü, yeni 
sistemde de kullanılabilir,

•	 Mevcut ısı yalıtım plakaları, ek koruma 
sağlar.

•	 Mevcut çatı üzerine yeni bir sistemin 
uygulanabilmesi için aşağıdaki kriterlerin 
yerine getirilmesi gerekmektedir:

•	 Mevcut çatıdaki şekil bozukluklarının ve 
kabarmaların giderilmesi gerekir,

•	 Mevcut çatıdaki ısı yalıtım plakalarının 
kuru ve kullanılabilir nitelikte olması 
gerekir,

•	 Eski çatı ile yeni yalıtım kombinasyonu 
arasına etkin bir ayırıcı örtü 
kullanılabilmelidir (teknik olarak gerekli 
ise – örneğin eski sistemdeki bitüm 
bazlı bir membran ile yeni sistemin 
plastik katkılı örtüsü doğrudan temas 
etmemelidir). TM
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en çok okunan dergisi
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