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Küçük boyutlara sığan yüksek kapasite, şık tasarım ve sessiz çalışma Isssimo 11 ile bir 
arada. Taşınabilir monoblok klimanız yazın yanınızda, kışın deponuzda. Ayrıca dış 
ünitesiz yapısıyla iç tasarıma olduğu kadar dış tasarıma da saygılı. Uzaktan 
kumanda ile kullanımı kolay. Drenaj bulunmaz.

12,000 Btu/saat kapasiteli Isssimolar A 
sınıfı enerji tüketimi ile ekonomik bir 

konfor yaratıyor. Avrupa’da tüketiciler 
tarafından en iyi mobil klima seçilen 

Isssimo, bu yaz sizi de her me-
kanda serinletsin.

Ben nereye
klimam oraya
Yüksek kapasite ve A sınıfı enerji tüketimi ile
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Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

ları, beklenen işi yerine eksiksiz getirebilmeleri 
için malzeme kaliteleri çok önemli. Neticede 
hiç kimse, günü kurtarmak için cihaz satın alma 
eğiliminde değildir.

İhtiyaçlara uyum sağlama: Kullanılan yakıtın 
verimli tüketilmesi için cihazların içindeki kom-
ponentlerin verimleri de önemli. Mesela yakma 
sistemlerindeki gelişmeler, son yıllarda sıkı takip 
edilen ve benimsenen özellikler arasında: Cihazın 
atık gazların ısısından da faydalanabiliyor olması, 
ihtiyaca göre gerektiği kadar çalışıp durması 
gibi… Otomatik kontrol sistemleri ile uyumlu 
olma özelliğini de bu başlığa dahil edebiliriz.

Çevreyle dost: Yine, doğadan (güneş, rüzgar, 
toprak vs.) olabildiğince yararlanan cihaz ve sis-
temler ya da ısı pompası, güneş panelleri gibi, 
konvansiyonel sistemlere uyumlanabilen ürünler 
rakiplerinden bir adım önde. Bu gruba dahil edil-
mesi gereken bir diğer başlık ise çevre dostu cihaz 
ve sistemler. Elbette üretim aşamasında, kullanım 
aşamasında doğaya olabildiğince az zarar veren 
ürünler, özellikle son yıllarda oldukça ilgi gören 
yeşil binaların tercihleri. 

Fiyat: İşte sektörün yatırımcıyı en çok eleştir-
diği başlık… Yukarıda sıralanan ve muhtemelen 
herkesçe kabul görebilecek bütün bu özelliklere 
sahip ve sıfır maliyetle üretilen bir cihaz olama-
yacağından, elbette tüm bu güzide özelliklerin bir 
de maliyeti var.  Gönül elbette olabildiğince makul 
fiyattan yana ama teknolojinin takip edilmesi ve 
cihazlara uygulanması, ar-ge, ür-ge bedava değil. 
Üstelik ülkemiz yasalarınca bünyenizde oldukça 
kalabalık bir ar-ge ekibiniz yoksa, teşvik de yok… 
Bu durumda iyi cihaz için üreticinin hak-
kını ödemek gerekiyor. Şahsen “biraz” iyimser 
davranıp şu fiyat konusunu “en sona” koydum. 
Belki de sektörün temennisini dillendirmek 
için… İyi sonuç elde edebilmenin yolunun  
iyi cihaz ve ekipmandan geçtiğinin, bunun 
da bir maliyetinin olduğunun unutulmaması  
için…  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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Biraz moda dergilerine özenmiş gibi olacak 
ama bu yazıda cihaz ve sistemlerin seçim 
aşamasında hangi kriterler etkili oluyor 

buna bir göz atacağız. İşte cihazların rakiple-
rinden bir adım öne çıkabilmelerini sağlayan 
özellikleri: 

Verimlilik: Isıtma-soğutma sistemlerinin har-
cadığı enerji, binalarda harcanan toplam enerji 
miktarı içindeki en ciddi kalemlerden biri. Doğal 
olarak da özellikle endüstriyel ısıtma-soğutma 
sistemlerinde sağlanabilecek en küçük iyileştir-
menin bile çok yüksek getirileri var. Bu durumda 
enerji cimrisi cihaz ve sistemler, bu tesislerin 
vazgeçilmez elemanları arasında en üst sıralardaki 
yerini koruyor. 

Güvenlik: Hayatımızın her alanında ihtiyaç 
duyduğumuz ısıtma-soğutma-havalandırma 
sistemleri için enerji verimliliği dışında olmazsa 
olmaz özellik, elbette güvenlik. Cihazların kulla-
nıldıkları alanlarda canlı-cansız hiçbir şeye zarar 
vermemeleri ve taşıdıkları olası risklerin azlığı 
tercih edilmelerindeki en önemli etkenler ara-
sında. Mesela verimli bir sistemin yangın riskinin 
yüksek olması, cihazı bir anda gözden düşürmeye 
yetebilir. 

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 
Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-







ürünler

DemirDöküm’den DT3 Termosifon ve Hermetik 
Şofbenler

DemirDöküm DT3 Termosifon ve her-
metik şofbenleriyle fark yaratıyor. DT3 
termosifonlarda bulunan geniş mavi 

LCD ekran, termosifondaki su sıcaklığının en 

hassas şekilde takip edilerek istenen değerin 
ayarlanmasını sağlar. Bu ekrandaki simgeler 
yardımıyla hangi fonksiyonların devrede olduğu 
kolayca görülebilir. Bu termosifonlar çift cidarlı 
olup, iki cidar arasındaki monoblok poliüretan 
izolasyon, ısının uzun süre muhafaza edilmesine 
yardımcı olur. DT3 termosifonlardaki Legionella 
(Anti–Bakteriyel) fonksiyonu, cihazda bakteri-
lere karşı koruma sağlar. Bu özellik cihazın ilk 
çalıştırılmasından 3 gün sonra devreye girer ve 
su sıcaklığını 70 °C’ye çıkartarak bakterileri 
dezenfekte eder. Cihaz stand-by konumunda 
iken 30 günlük periyotlarla bakterilere karşı 
korunma işlemi otomatik olarak devam eder. Ter-
mosifon kazanının içinde kullanılan korozyona 
karşı koruyucu magnezyum anot termosifonun 
ömrünü uzatır. Otomatik hata bildirim fonk-
siyonu, cihazda herhangi bir zamanda oluşan 
hatayı tespit etme imkânı sağlar ve sorunla ilgili 
uyarı verir. Donma koruma emniyeti ile cihazda 
su sıcaklığı 6 °C’nin altına düştüğünde donma 
koruma özelliği otomatik olarak devreye girer 
ve suyun sıcaklığı 10 °C’ye çıkarılarak suyun 
donması önlenmiş olur. DemirDöküm DT3 Ter-
mosifonlarda, cihazın optimum sıcaklık sevi-
yesinde çalışarak minimum enerji harcamasını 
sağlayan ‘Eco Mod’ özelliği bulunur. Bu mod 

süresince cihaz 47–53 °C aralığında çalışır. DT3 
Termosifonlar, sıcaklığın aşırı derecede yüksel-
diği durumlarda ‘aşırı ısınmaya karşı koruma’ 
özelliğiyle tam emniyet sağlar. 
DemirDöküm, ‘Su Isıtıcıları’ ürün gamında ter-
mosifonların yanı sıra Hermetik Şofbenleriyle 
de sektörün öncü markalarındandır. Ürünlerinde 
yüksek güvenlik standartlarını benimseyen 
DemirDöküm Compact Şofbenler 6 ayrı emniyet 
sistemine ve CE belgesine sahiptir. Doğalgaz ve 
LPG ile kullanılabilen hermetik şofbenler 11 lt/
dk ve 14 lt/dk olmak üzere iki farklı kapasitede 
tasarlandı. Baca bulunmayan ortamlar için ideal 
çözüm sunan hermetik modellerde bulunan diji-
tal ekran, suyun sıcaklık değerleri ve arıza kod-
larının tüketici tarafından rahatlıkla görülmesine 
imkân sağlıyor. Çok soğuk havalarda devreye 
giren ‘donma emniyet sistemi’ cihaz içindeki 
suyu otomatik olarak ısıtarak cihazın donmasını 
engelliyor. DemirDöküm’ün Bozüyük’teki tesis-
lerinde, en son teknolojiyle üretilen su ısıtıcıları, 
Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. TM

FORM’dan ClimateMaster Su Kaynaklı Isı Pompaları

Su ve toprak kaynaklı ısı pompası 
konusunda 50 yılı aşkın deneyimi ve 
yılda 50 bin adet üzerindeki imalatıyla 

konusunda dünyanın en yüksek imalat hac-
mine sahip firmalarından ClimateMaster’ın 
1993 yılından beri temsilciliğini yapan Form 
Endüstri Ürünleri A.Ş.,  çevre dostu ürünüyle 
hem soğutma hem de ısıtma ihtiyacını aynı 
anda sağlıyor. Su kaynaklı ısı pompası ünite-
leri kondenseri su soğutmalı olan ve heat pump 
çalışabilen ünitelerdir. Sudan havaya (havayı 
ısıtıp soğutan) ve sudan suya ısı pompası 

(suyu ısıtıp soğutan) olmak üzere iki gruba 
ayrılabilir. Sistemin en önemli özelliği; tüm 
cihazlar kondenser atık enerjilerini aynı çev-
rimde paylaştıklarından sistem kendi içinde 
ısı geri kazanım yapar. Bu enerjinin toprak-
deniz-göl gibi sonsuz enerji kaynaklarına bağ-
lanabilmesi ile hem soğutma hem de ısıtmada 
oldukça yüksek verim değerlerine ulaşılır. 
Çevrimde dolaşan su sıcaklığı 20-30°C ara-
sında tutulmaya çalışılır ve tüm ünitelere eşit 
sıcaklıkta dağılır. Ünitelerin çalışma durum-
larına göre çıkış suyu sıcaklıkları değişiklik 
gösterir. Isıtma yapan bir cihazdan çıkış suyu 
5°C civarında soğutmakta ve soğutma yapan 
çıkış suyu 5°C civarında ısınmaktadır. Sonuçta 
tüm ünitelerden çıkan sular birleşip karışarak 
tek bir ortak değere gelir. Bu değer 20-30°C 
arasında kaldığı sürece cihazlar kendi içeri-
sinde ısı geri kazanımı yapmış olur. 
ClimateMaster Su Kaynaklı Isı Pompaları, 

hem soğutma hem ısıtma ihtiyacını bağımsız 
olarak aynı anda sağlar. Çevre dostu soğutucu 
akışkan kullanımı nedeniyle verimliliği yük-
sek ve çevreyi koruyan sistemlerdir. 

ClimateMaster ısı pompaları;

•	 Düşük miktarda enerji tüketimi
•	 Klasik ısıtma soğutma sistemlerine göre 

CO2 emisyonlarının daha düşük olması
•	 Düşük yatırım ve bakım maliyeti
•	 Uzun kullanım ömrü
•	 Mimari değişikliklere kolayca uyum 

sağlayabilme
•	 Bağımsız kontrol ve 50 yıldan fazla 

denenmiş teknoloji

özellikleriyle birbirinden bağımsız alanlara 
sahip mekânların (AVM, ofis, otel ) iklimlen-
dirilmesinde kullanılıyor.  TM
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UFO’dan Üç Kat Daha Uzun Ömürlü Mikatronik Teknolojili Yeni Dikey Isıtıcı

UFO patentli Mikatronik teknolo-
jisiyle üretilen UFO Mikatronik 
Isıtıcılar, üç kat daha uzun ömürlü 

yapısı ile farkını ortaya koyarken, dikey kul-
lanımı sayesinde de mekânlara estetik bir 
boyut katıyor. UFO Mikatronik ısıtıcılarda, 
filamentin içine yerleştirilen doğal mika 
ve onun üzerine nano kaplamalı 4 eksenli 
tetragonal sarım teknolojisi, sarılan direnç 
telinden oluşuyor. Mika, dikey kullanımda 
direnç telini desteklerken, zamanla aşağıya 

kayarak telin belirli bölgelerde toplanmasını 
engellemiş oluyor. Bu özellik, sorunsuz dikey 
kullanım imkânı sağlarken, nano kaplama 
ve tetragonal sarım sistemi ise filamentin 
ömrünü üç katına çıkartıyor. UFO Mikat-
ronik, ısınma alışkanlıklarını değiştiriyor. 
Tamamen iç ortam için tasarlanan, dekoratif, 
estetik tasarımı ile dikkat çeken UFO Mikat-
ronik, yaşam alanlarını daraltmadan ısıtmayı 
mümkün kılıyor. Çift güvenlik sistemi ile 
donatılan UFO Mikatronik Isıtıcı, içerisine 
yerleştirilmiş olan mesafe algılama sensörü ile 
yakındaki cisimleri otomatik olarak algılıyor. 
Cihaza 1 m’den daha fazla yaklaşıldığında 
gücü otomatik olarak azalmaya başlıyor. Yak-
laşık 30 cm gibi kısa mesafedeki cisimleri 
algılayarak kendisini otomatik olarak kapatı-
yor. Ayrıca devrilme emniyeti sayesinde cihaz 
devrildiğinde otomatik olarak kapanıyor, bu 
da can ve mal güvenliğini tam olarak sağlıyor. 
Programlanabilir kapanma özelliği, uzaktan 

kumanda ile 5 kademeli güç ayarı, yüksek 
gerilim koruması gibi özellikleri ile de dik-
kat çeken UFO Mikatronik Isıtıcı; ofis, ev, 
kafe ve restoranlar gibi kapalı mekânlara, 
maksimum performansı ile ısınma alternatifi 
sunuyor. Evde bebeği ve çocuğu olanlar, yaşlı-
lar başta olmak üzere herkesin tercih edeceği 
UFO Mikatronik, dikey konumu sayesinde 
ısıyı vücut hizasında ileterek hızlı ve konforlu 
bir şekilde ısınmanın keyfini yaşatıyor. TM 
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ürünler

Samsung CAC Profesyonel Seri Klimaları 

VRF sistem klimalarında yeni teknolo-
jiler ve inovatif yaklaşımlar gösteren 
Samsung, Ticari Klima (CAC)  ala-

nında da hızla adından söz ettirmeye başladı. 
Ticari klimalar genel olarak mağazacılık sek-
töründe, ofislerde, sistem odalarında, hızlı ve 
kolay montaj gerektiren küçük ve orta ölçekli 
mekânlarda kullanılır. Bu tür klimalarda tercih 
yapılırken genel olarak inverter olmayan ve 
fiyatı düşük markalar tercih edilebilir. Ama ener-
jinin ön plana çıktığı, kalitenin önemli olduğu 
projelerde kesinlikle inverter özelliği olan, filtre 
ve temizleme özellikleri fazla olan, servis ve 
yedek parça imkânları geniş, bilinen markalara 
tercih artıyor. Bu anlamda Samsung hem marka 
bilinirliği hem kalite anlamında tercih edilen ve 
aranan markaların arasında yer alıyor. Ticari 
klimalarda Kaset Tip, Kanallı Tip ve Döşeme 
Tipi gibi değişik tip ve kapasitelerde geniş bir 
ürün yelpazesi vardır. Tüm seride Smart Inverter 
kompresör kullanılmaktadır. Bu kompresör A 
sınıfı enerji harcayıp sessiz ve verimli çalış-

hareket ve ısıya karşı hareket sensörü kullanan, 
tavan kirlenmelerini önleyen özel kanat yapısı 
bulunan, 4 yön kasette her kanadı ayrı kontrol 
edebilen birçok özelliğe de opsiyonel olarak 
sahip olma şansı vardır. İç üniteye ilave edilen 
wi-fi kit sayesinde cep telefonu veya tablet bilgi-
sayar ile klimayı kumanda etme, eve gelmeden 
önce çalıştırma, mode ve sıcaklık ayarlama şan-
sına sahip olmak mümkündür. Samsung, klima 
pazarında da Smart kavramını hızla yaymaya 
başlamıştır. Ticari klimalar, VRF serisinde kul-
lanılan tüm otomasyon ve kontrol ekipmanları 
ile uyumlu çalışabilir.   TM

Sarbuz Şaseli V Kondenserler

Sarbuz, kullanıcıların ihtiyaçları doğrul-
tusunda V kondenser serisini opsiyo-
nel olarak şaseli imal etmeye başladı. 

Sarbuz şaseli V kondenser ürünleri, üreti-
cinin chiller ve grup imalatlarında daha az 
işçilik yapmasını sağlayarak işçilik giderlerini 
düşürür bundan dolayı daha rekabetçi fiyatlar 
vermesini sağlar. Şaseli ürünlerde kompresör, 
shell&tube evaporatör ve diğer soğutma sis-
temi parçaları için montaj yerleri özel olarak 
belirlenmektedir böylece müşterilerin mon-
taj süresini de kısaltmak hedeflenmektedir. 
Daha iyi hizmet sunabilmek için sürekli 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam 

eden Sarbuz ar-ge ekibi tarafından tasarlanan 
şaseli V kondenserler; ergonomik yapısı, kısa 
teslim tarihleri ve kullanışlı özellikleri saye-
sinde chiller ve grup üreticileri tarafından çok 

tercih edilen bir üründür. Ön tarafında yer 
alan pano boşluğu müşterilerin istediği gibi 
pano yapabilmelerine müsaade edebilecek 
ölçülerdedir.  TM 

maktadır. Ticari klimaların en büyük özellik-
lerinden biri de, soğutma kullanımının dışında 
-15 °C dış sıcaklığa kadar, yüksek verimli ve 
kesintisiz ısıtma da yapabilmesidir. Samsung, 
aynı zamanda estetik ve kompakt cihazlar üre-
tiyor. Tek yön kaset iç ünitelerin yüksekliğinin 
13.5 cm olması buna örnek gösterilebilir. Asma 
tavan kotlarının sıkıntılı olduğu tüm mekânlarda 
rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca 14 kW’lık bir 
dış üniteye, joint kullanarak 2 adet 7.1 kW’lık 
iç ünite bağlanabilir. Bu hem dış ünite için yer 
tasarrufu hem de yatırımcı için fiyat tasarrufu 
anlamına gelir. Kaset ve döşeme tiplerinde kul-
lanılan S Plasmaİon filtresi sayesinde, ortamda 
hiçbir gribal mikrop ve bakteri yaşama şansı 
yoktur. Filtre aktif olduğunda, ortama negatif 
hidrojen iyonları salarak orman veya yeşil bir 
alandaymış hissi verir ve hava kalitesini maksi-
mum düzeye çıkartır. Nefes darlığı, astım veya 
solunum hastalıkları olanlar için rahatlatıcı bir 
ortam sağlar. Kendi filtresini kendi temizleyen, 
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ürünler

Tam kadro. Belimo damper motorları

Her ihtiyaca uygun bir Belimo mutlaka vardır.

ag
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yıl garanti

İSVİÇRE KALİTESİ 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

Damper motoru konusunda 30 yılı aşkın tecrübeye sahip dünya lideri, eksiksiz ürün yelpazesini sunuyor. 
Geniş bir güç aralığında değişik kontrol seçenekleri... Doğrusal ve 360° dönüş açılı motorlar özel 
uygulamalarda kolaylık sağlıyor. Ürün tasarımında dayanıklılık kadar, enerji tüketimi, montaj kolaylığı, 
aksesuar seçenekleri ve ses seviyesi de göz önüne alınmakta. Kısaca, damper motoru demek Belimo 
demektir.

Standartları biz belirliyoruz 

     www.belimo.com.tr

Damper motoru konusunda 30 yılı aşkın tecrübeye sahip dünya lideri, eksiksiz ürün yelpazesini sunuyor. 

Siemens’ten Symaro Ürün Ailesine Yeni Akış Sensörleri ve Akış Anahtarları

Siemens Bina Teknolojileri bölümü, 
Symaro sensör ürün ailesine akış uygu-
lamalarında maksimum ölçüm kalitesi 

için yeni akış sensörleri ve akış anahtarlarını 
ekledi. Ayrıca QVM62.1 hava hızı sensörüne 
de yeni çıkış (ouput) seçeneği eklendi. Böy-
lece Siemens tüm standart HVAC ölçümü 
için genişletilmiş ürün gamına sahip oldu. Yeni 
akış sensörleri ile Siemens Bina Teknolojileri 
bölümünün Symaro ürün gamı, tüm sıvı ve 
hava uygulamalarında enerji ve maliyet verimli 
uygulamalar için uygun bir yapıya ulaştı. Likit 
ortamlara yönelik yeni vortex akış sensörleri, 
farklı analog çıkış seçeneği ile temin edilebilir. 
Fiberglas takviyeli plastik ya da kızıl pirinç 
olarak temin edilen ürünler yüksek hassasi-
yet sağlar. Sensörlerde hiçbir hareketli parça 
bulunmaması, ürünlerin kir tutmamasına yar-

dımcı olur böylece kaliteli bir ortam direnci 
oluşur. Bu şekilde uzun dönemli istikrar ve ürün 
ömrü sağlanır. Fiberglas takviyeli plastikten 
üretilen yeni akış anahtarları, pirinç boru ve 
reed kontak ile temin edilir. Yay geri dönüşsüz 
manyetik alan temassız şekilde tepki verir ve 
böylece anahtarlama noktası sabit kalır. Anah-
tarlar, 10 bara kadar basınç aralığında çalışır. 
Anahtarlama noktası, basınçtan bağımsızdır ve 
sadece hacimsel akışa bağlıdır. Akış sensörleri 
özellikle chiller, ısıtma sistemleri, ısı pompaları 
gibi uygulamalarda, likit veya akış izlemek için 
uygundur. Hem akış sensörleri hem de akış 
anahtarları 4 nominal boyutta temin edilebilir; 
DN 10, DN 15, DN 20 ve DN 25. Sensörler, 
1,8-150 litre/dakika’lık ölçüm aralığında çalışır. 
İçme suyu, ısıtma suyu ve su/glikol karışımla-
rında farklı sıcaklıklarda kullanılabilirler. Tüm 

ürünler, DC 0 – 10 V,  DC 4 – 20 mA veya 
anahtarlama çıkışı sağlar. QVM62.1 hava hızı 
sensörü 0 – 5, 0 – 10, ve 0 – 15 m/s. aralığını 
kapsar. Özel geliştirilmiş ince fi lmli algılama 
elemanı sayesinde, ölçüm sonucu, geniş bir 
aralıkta olup akış yönünden bağımsızdır. Ayrıca 
kire dayanıklıdır. Bu sensörü de DC 0 – 10 Vve 
DC 4 – 20 mA seçenekleri ile temin etmek 
mümkündür.  TM 
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Yüksek Japon Teknolojisi
Hitachi

SET-FREE
(Heat-Pump - Heat Recovery - Water Cooled - IVX Mini - Front Flow)

VRF Klima Sistemleri
3 dış ünitenin birleşmesi ile tek bir sistemde 150 kW maksimum kapasite

Toplamda 1000 m’ye kadar borulama  

1 dış ünite grubuna 64 iç üniteye kadar bağlama imkanı  

80 Pa cihaz dışı statik basınç sayesinde kanal bağlanarak kat arası uygulama imkanı

Otomatik soğutucu akışkan şarjı tespit fonksiyonu

PTT defrost teknolojisi ile ısıtma modunda yüksek verim

Gece sessiz modu ile 41 dBA’ya kadar düşük ses seviyesinde dış üniteler (8 HP)



Tam kadro. Belimo damper motorları

Her ihtiyaca uygun bir Belimo mutlaka vardır.
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İSVİÇRE KALİTESİ Standartları biz belirliyoruz 
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BELIMO Otomasyon Ltd, Turcan Cad 17, 34775 Şerifali İstanbul
Tel: 0216 527 98 70, E-posta: info@belimo.com.tr
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aksesuar seçenekleri ve ses seviyesi de göz önüne alınmakta. Kısaca, damper motoru demek Belimo 
demektir.
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ürünler

Ferroli’den Econcept Tech ve Yüksek 
Verimli Çelik Kazanlar

Ferroli, hem tasarruflu hem de doğa dostu ürünleriyle tüketi-
cilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefliyor. 
Doğa dostu duvar tipi yoğuşmalı kombi Econcept Tech, yüzde 

109 ve yeni TR G çelik kazanlar merkezi ısıtma sistemlerinde yüksek 
verimlilik ve konfor sunuyor. 
Econcept Tech serisi tüm kapasite aralıklarında yüksek verim sağlar-
ken, premix teknolojisiyle de çevreye yayılan gaz salınımını minimuma 
düşürerek doğayı koruyor. Ayrıca cihaz, güneş enerji sistemleri ile tam 
uyumlu çalışarak kullanım suyu temininde de yakıt tasarrufu sağlaya-
biliyor. Tasarımdaki ince dokunuşların yanı sıra çalışma performansı 
konusunda da öne çıkan Econcept Tech, akıllı LCD ekranıyla arıza 
bildiriyor. Modülasyonlu, uzaktan kumandalı, on-off oda termostatları 
ve dış hava sensörüne bağlanabilme olanağı (opentherm protokolünü 
desteklemektedir) ve kaskad kullanıma uygunluğu ile de çok fonk-
siyonlu bir cihaz. 
Ferroli, yeni ‘TR 2G’ ve ‘TR 3G çelik kazanları’ ile merkezi ısıtma 
sistemi ürün gamını daha da zenginleştiriyor. TR G yer tipi çelik 
kazanlar, 2 ve 3 geçişli olmak üzere, iki farklı model seçeneğine sahiptir. 
Tüm TR G kazan modelleri (ve tüm kapasiteler) için standart çalışma 
basıncı 4 bar olup, talep edilmesi durumunda 6 bar çalışma basıncına 
sahip kazanlar da üretilebilir. TR 2G model kazanlar 2 geçişli (karşı 
basınçlı) olup, 200.000 kcal/h ile 800.000 kcal/h arasında toplam 11 
farklı kapasite seçeneğine, TR 3G model kazanlar ise 3 geçişli olup, 
200.000 kcal/h ile 1.200.000 kcal/h arasında toplam, 11 farklı kapasite 
seçeneğine sahiptirler. TR 2G ve TR 3G model kazanlarda, 800.000 
kcal/h’e kadar olan modellerde sulu ön kapak, 800.000 kcal/h ve üstü 
modellerde ise refrakter’li ön kapak kullanılmıştır. Kullanılan sulu 
ön kapak sistemi ve kazan dizaynı sayesinde TR G kazanların verimi 
diğer kazanlara göre çok daha yüksektir. 
Bu sistemle TR 2G 2 geçişli kazanlar % 94.5, TR 3G 3 geçişli kazanlar 
ise % 95,2’ye varan (% 30 kısmi yükte) verim değerlerine sahiptirler. 
(TSE EN 303-1, 303-3, TSE 497 göre) TR G serisi kazanlar TSE 
ve CE belgelerine sahiptir. TSE, belgesi, Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) Pendik Isı Laboratuvarında yapılan testler sonucunda alın-
mıştır. TR G kazanlar imalat hatalarına karşı, 3 yıl garanti süresine 
sahiptir. TM 





ürünler

Isınırken Tasarruf da Sağlayan Arçelik Kombiler

Arçelik, yüksek teknolojili kombi ürün-
lerini tüketicilerin beğenisine sunu-
yor. Isınırken tasarruf da sağlayan 

Arçelik kombiler çok özel seçenek ve avantaj-
larla tüketicileri bekliyor. Arçelik tüketicilere 
kombi ile birlikte 300 TL değerindeki kombi 
keşif hizmeti, ürün nakliye hizmeti, eski kom-
binin demontaj hizmeti, kombi montaj seti 
ve kombi montajını ücretsiz olarak sunuyor. 
Ayrıca Arçelik kombi sahiplerine 4 yıl ek 
garanti süresi ve bu süre içinde 4 adet yıllık 
bakım hizmeti de hediye ediliyor. 4 yıldız 
enerji verimliliği sınıfında bulunan Arçelik 
DGK Y 20 PRMX LCD kombi LCD kontrol 
paneliyle son derece kolay kullanım imkânı 
sunuyor. Kısmi yük ve 40-30 test koşullarında 

yüzde 109 verimli olan Arçelik kombi Hava-
Gaz ön karışımı ile tüm çalışma aralıklarında 
yüksek verim sağlıyor. 10°C sıcak su hassa-
siyeti bulunan ürün paslanmaz çelik brülör 
grubunda yer alıyor. 3 yıldız enerji verimliliği 
sunan Arçelik DGK 20 EK LCD kombi ise 
kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplama-
sıyla dikkat çekiyor. LCD kontrol paneliyle 
kolay kullanım imkânı sunan Arçelik kombi 
arıza durumunda survivor özelliği sayesinde 
yetkili servis müdahalesine kadar kullanım 
suyunu ısıtmaya devam ediyor. Geniş modü-
lasyon aralığı ile yüksek verim ve yakıt tasar-
rufu sağlayan ürün, kontrol paneline taşın-
mış olan su basınç göstergesi ile de kullanım 
kolaylığı sunuyor. TM 

www.aesseal.com.tr

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

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

Riello’dan Yeni Golia Serisi 
Brülörler

Brülör sektörünün öncü oyuncularından Riello, partnerle-
riyle yaptığı pazar ar-ge’si sonucunda yeni bir ürün olan 
Golia serisini geliştirdi.  Tüm ürünlerinde yüksek verimli-

lik ve performansın yanında, ergonomi ve tasarımsal üstünlükleri 
de göz önünde bulunduran Riello, orta büyüklükteki kapasitelerde 
(2.500 – 6.500 kW ) pazarın daha ekonomik ve kompakt bir 
brülöre ihtiyacını tespit etti. Bu amaçla 2 yıldır sürdürülen ar-ge 
ve saha testleri sonucunda Riello yeni Golia serilerini geliştirdi. 
Riello Türkiye distribütörü E-Gaz Ltd. Şti. tarafından pazara 
sunulan Golia serisi brülörler; yine Riello’nun dinamik ve ergo-
nomik tasarımını içeriyor, kullanıcılara kompakt yapısıyla yüksek 
performans sunuyor. 4 farklı kapasitede üretilen Golia brülörler; 
600/3.900 – 800/4.900 – 800/5.520 – 820/6.300 kW kapasite ara-
lıklarına sahiptir. Mekanik modülasyonlu seçeneklerin yanında, 
elektronik modülasyonlu – Low Nox – frekans kontrollü ve O2 
trim sistemli opsiyonları da mevcuttur. Golia serisi ürünler; RS 
310 – RS 410 – RS 510 – RS 610 modellerinden oluşuyor.  TM

Kablosuz 
el kontrol ünitesi

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

Yıl sonuna kadar             J2KN 

Otomatik 
su boşaltma 
pompası

Opsiyonel 
Peltier soğutucu

Büyük ve güçlü 
emiş pompası

iPhone ve Android akıllı telefonlar için kablosuz 
Wi� bağlantı (Opsiyonel)

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

RAM ÖLÇÜ ve KONTROL SİSTEMLERİ
  DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
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ürünler

Alarko ALDF Serisi Frekans Kontrollü Hidrofor

Alarko ALDF Serisi Frekans Kon-trollü 
Hidroforlar, enerji tasarrufunu maksi-
mize etmek ve en yüksek konforu sağ-

lamak amacıyla geliştirilmiştir. ALDF azalan 
debi veya basınç ihtiyacına göre pompa devrini 
ve şebekeden çekilen gücü azaltan değişken 
frekanslı sürücü (VDF) sistemine sahiptir. Sını-
fının en iyilerinden biri olan TOSHIBA inver-
terler ile yüksek verim ve korumaya sahiptir. 
Değişken debi ihtiyacında sürekli sabit basınçlı 
su sayesinde su kullanan tüm cihazlarda ekstra 
verim artışı sağlar.

Özellikleri

•	 Yüksek enerji tasarrufuyla daha ekonomik 
•	 Yükseltilmiş güvenlik sistemleriyle kaliteli 

koruma 
•	 LCD kontrol paneli ile daha estetik 
•	 Kompakt yapısı ile daha ergonomik 
•	 Türkçe yazılımı ile kullanıcı dostu 

Sistemi (On/Off pompalar)
• LCP: Dijital – Dokunmatik Kontrol Paneli
• OMD: Otomatik Mod Değiştirme 

(Arızada manuel moda geçiş)
• YBKS: Yüksek Basınç Koruma sistemi 

(Ani basınç yükselmelerinde)
• Pmin: Ani basınç düşüşlerinde sistem 

blokajı (Emmede tıkanma veya basma 
hattında patlama sonucu ani basınç düşüşü 
koruması) 

Geniş Ürün Yelpazesi

• 123 m³/saat debi, 10 mSS basınca kadar
• Toplam 63 model. 

Geniş Kullanım Alanı 

• Villalar, apartman ve siteler 
• Hastane, okul, iş merkezi, otel, sosyal 

tesisler ve tatil köyleri
• Bahçe, park, sera ve çiftlikler
• Depo, rafineri, tersane, fabrika ve su 

arıtım tesisleri. TM

•	 Bina otomasyon sistemlerine uyumlu 
•	 Kolay kurulum ile zamandan tasarruf 
•	 Daha Sesiz çalışma 
•	 Daha düşük hacimli kapalı genleşme tankı 

kullanımı
•	 Elektronik olarak kontrol edilen yüksek 

verimli motorlar 
•	 Orijinal yedek parça ve 2 yıl Alarko 

garantisi 

Avantajlar

• Daha düşük kalkış akımı (invertere bağlı 
pompalarda)

• Ayarlanabilen kalkış ve duruş zamanıyla 
daha düşük su koçu riski

• Basınç transmiteri ile hassas basınç 
ölçümü

• Daha düşük hacimli Mebranlı tank 
kullanımı

• Kurulum için daha az yer gereksinimi
• Yüksek güvenlik ve konfor 
• MTS: Motor Tanıma Sistemi
• RTS: Rotasyon ile Eşit Yaşlandırma 
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ürünler

Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke 1730 Üç Faz Güç Kayıt Cihazı

Netes Mühendislik tarafından pazara 
sunulan yeni Fluke 1730 Üç Faz Güç 
Kayıt Cihazı, elektrik enerjisi kayıp-

larının kaynağını bulmak için yeni bir basit-
lik sunuyor. Servis girişinden her bir devreye; 
tesisin neresinde ve ne zaman güç tüketimi 
yapıldığı bulunabilir. Tesislerdeki enerji kul-
lanımının profilini çıkarmak, enerji tasarrufu 
olanaklarını belirlemeye yardımcı olur ve bun-
ları etkilemek için gereken verileri sağlar. Yeni 
Enerji Analizi Uygulama yazılım paketi, enerji 
kullanımına ilişkin resmin bütününü oluştur-
mak için zaman içinde çoklu veri noktalarını 
karşılaştırmayı sağlar, bu da elektrik faturalarını 
azaltmak için ilk adımdır.
•	 Temel ölçümler: Gerilim, akım, güç, 

güç faktörü ve ilişkili değerler enerji 
tasarrufu stratejilerini optimize etmeye ve 
uygulamaya olanak tanır.

•	 Parlak, renkli dokunmatik ekran: İlgili 
şantiye analizlerini ve veri kontrollerini 
tam grafik görüntüsü ile gerçekleştirir.

•	 Kapsamlı kayıt: Ölçülen tüm değerler 

otomatik olarak kaydedilir, kayıt sırasında 
ve hareket halinde analiz için indirmeden 
önce incelenebilir. 20’nin üzerinde kayıt 
oturumu ayrı ayrı cihaza kaydedilebilir.

•	 İyileştirilmiş kullanıcı arayüzü: Hızlı, 
yönlendirmeli, grafiksel kurulum, 
her zaman doğru verileri yakalamayı 
sağlar; ayrıca akıllı doğrulama işlevi 
doğru bağlantılar yapıldığını göstererek 
kullanıcının şüphelerini ortadan kaldırır.

•	 Ön panel vasıtasıyla komple ‘yerinde’ 
kurulum: İndirme ve kurulum için iş 
yerine dönmeye veya elektrik paneline 
bir bilgisayar getirmeye gerek yok. Enerji 
kaydı artık çok kolay - enerji kaybı 
yaşanan yerler keşfedilip, tesislerdeki enerji 
kullanımı optimize edilebilir ve faturalar 
azaltılabilir.

•	 Geniş güç aralığı: Doğrudan ölçülen 
devreden çıkan güç aleti bir elektrik prizi 
arama gerekliliğini ortadan kaldırırken 
aynı zamanda aletin elektrik paneli içinde 
güvenle saklanmasını sağlar.

•	 İki USB bağlantı noktası: Biri bilgisayar 
bağlantısı diğeri ise standart USB flash 
belleklere veya diğer USB aygıtlarına hızlı 
ve basit şekilde indirme yapmak için.

•	 Kompakt boyut: Dar alanlara ve panellere 
sığacak şekilde tasarlanmıştır.

•	 Endüstrideki en yüksek güvenlik 
derecesi: 600 V CAT IV/1000 V CAT 
III sınıfı, servis girişi ve aşağı akımda 
kullanım için.

•	 İyileştirilmiş ölçüm aksesuarları: Düz 
voltaj kablosu ve ince esnek akım probları, 
dar alanlarda bile kolay montaj sağlar.

•	 Pil ömrü: Şarj edilen bir lityum iyon pil 
dört saatlik çalışma süresine (yedekleme 
süresi) sahiptir.

•	 Güvenlik: Kensington kilidi ile hırsızlığa 
karşı koruma sağlar.

•	 Enerji analizi uygulama yazılımı: 
Otomatik raporlama işlevi ile enerji 
tasarrufu potansiyelinin anlık görüntüsü 
indirilebilir ve analiz edilebilir. TM 

Seramik plakalı açık alevli infrared ısı-
tıcılarda 70 yılı aşkın tecrübeye sahip 
Schwank ürünleri E-Gaz Ltd. Şti 

dis-tribütörlüğü ile Türkiye’de tüketicilerle 
buluşuyor. Schwank’ın geniş ürün yelpazesi 
içinde bulunan terrasSchwank-7 (7 kW) ve  
terrasSchwank-4 (3,5 kW) kapasitesindeki 
doğalgaz yakıtlı açık alan ısıtıcıları kullanıcı-
larına hem konfor hem de ekonomi sunuyor. 
Özellikle kafe - restoran sektöründe, mekânın 
tam açık veya yarı açık alanlarının ısıtılmasında 
yüksek ışınımlı infrared doğalgazlı Schwank 
ürünleri kullanılıyor. Güneş ışığı gibi yansıdığı 
yüzeyde ısıya dönüşen infrared enerji cihazların 
çalışma prensibini oluşturuyor. 
Bu ürünlerin teknik avantajları; 
•	 Pilot alev sistemi sayesinde  

rüzgârdan etkilenmemesi, 
•	 Özel koruyucusu sayesinde yağmurdan 

etkilenmemesi, 
•	 Özel patentli seramik plakaları ile yüksek 

yanma verimi ve % 0 CO/Low NOx 
yanma emisyonlarıdır. 

Bu özellikleri ile Schwank ürünleri kullanıldığı 
mekânlarda, konuklar açık alanda bile yaz kon-
forunu hissediyor, atık gazlardan etkilenmiyor. 
Ayrıca yakıt ekonomisi ile restoran sahibi düşük 
yakıt maliyeti ile müşterilerine konfor sunabili-
yor. Uzaktan kumanda cihazı ile de çalıştırılabi-
len Schwank seramik plakalı ısıtıcılar, çok kolay 
monte edilebiliyor ve her mekânda rahatlıkla 
kullanılıyor. Distribütörlüğünü yapan E-Gaz 
Ltd. Şti.’nin yaygın servis ağı ile Türkiye’nin 
her köşesinde hizmet veriliyor.  TM 

Schwank Ürünleri ile Kafeler Daha Sıcak

iyi olmak
 yetmez,

iyinin yesili.
olmak lazım.

verilir.

Good Design ödüllü DemirDöküm
Nitromix simdi de dünyanın
Green Good Design* ödülü alan
ilk kombisi oldu.

,
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ürünler

Schmidt’ten Plakalı Eşanjörde Endüstriyel Uygulamalara Yönelik Optimum 
Çözümler

Baymak’ın Yeni Yoğuşmalı Kombisi: IDEE 

P latek’in distribütörlüğünde Türkiye’de 
de faaliyet gösteren Schmidt’in eşan-
jör plakalarının kullanımı dünyanın 

birçok ülkesinde günden güne artıyor. Farklı 
uygulamalar için farklı geometrilerde dizayn 
edilen plakalar, her uygulamaya optimum 
çözümler sağlıyor. Schmidt, 40’ın üzerinde 
eşanjör plaka modelini 4 farklı seri altında 
müşterilerine sunarak uygulamalara özel 
çözümler getiriyor. Schmidt eşanjör plakala-
rından ‘SIGMA FIT’ serisi, bilgisayar tabanlı 
optimize edilen dağıtım alanı ile kendini diğer 
eşanjörlerden ayırıyor. Bu sayede homojen bir 
dağılım gerektiren tüm uygulamalarda hiçbir 
kısıtlama olmaksızın kullanılabiliyor. 
•	 Tüm sıvılar hatta iyi suspense olmuş katı 

parçacıklar içeren sıvılara uygun.
•	 2000 m³/h’e varan kapasitelere kadar,
•	 Balıksırtı dizaynında yumuşak ve sert akış 

plaka modelleri,
•	 2.5 ve 4 mm akış derinliğine sahip,
•	 Yapıştırıcısız contalama sistemi 

SIGMAFIX veya yapıştırıcı ile yüksek 
performans contalarına uygun, 

•	 Geniş eşanjör plaka ve conta malzemesi 
seçme olanağı, 

•	 SIGMACOAT’a (PTFE kaplı 
SIGMAFIX elastomer conta) uygun.

‘SIGMA X’ serisi ise sıcak ve soğuk taraf akış-
kanlarının sıcaklık farklılıklarının az olduğu 
uygulamalar için özellikle geliştirilmiştir. 
X serisinin daha ince plaka kalınlığı ve daha 
az akış derinliği, ısı transferinin daha kolay 
olmasını ve yüksek ısı transfer katsayısını 
sağlar. 

Baymak’ın yeni yoğuşmalı kombisi 
IDEE bilinen kombi ebatlarından çok 
daha küçük ebatları ile dikkat çekiyor. 

Yüksek performansı, küçük ve estetik tasarımı, 
sessiz çalışma özelliği ile IDEE, teknoloji ve 
estetiği bir araya getiriyor. Ultra kompakt ve 
hafif dizaynı sayesinde bu küçücük dev, en dar 
alanlara bile monte edilebiliyor. IDEE, sadece 
26 kg, ebatları ise 541x368x364 mm. Üstelik 

•	 Temiz, homojen, katı partikül içermeyen 
sıvılara yönelik

•	 Çok yüksek termal performans, 
•	 Patentli yumuşak ve sert balıksırtı akış 

modellerinde plakalar, 
•	 2 ve 3 mm arasında değişen akış derinliği,
•	 SIGMAFIX yapıştırıcısız contalama 

sistemi ile veya özel yapıştırıcılar ile 
contalanarak kullanabilme imkânı,

•	 Geniş plaka ve conta malzemesi seçme 
olanağı.

Son olarak ‘SIGMA T’ serisi plakalar geniş 
akış kanalları geometrisi sayesinde büyük çap-
taki katı partiküllerin kolayca geçebileceği 
bir dizayna sahiptir. Ayrıca çok düşük basınç 
kayıpları istenen özel uygulamalarda, T serisi 
plakalar rakiplerine göre kaliteli özellikler 
sunar.

• Büyük partikül ve fiberler içeren 
akışkanlarda,

• Kir ve pislik bulunduran akışkanlarda,
• Buhar kondensasyonunda,
• Geniş aralıklı yumuşak ve sert balıksırtı 

akış modelleri,
• 4 - 6 mm arasında akış derinliği,
• Geniş plaka ve conta malzemesi seçme 

olanağı.  TM

oda termostatlarıyla opsiyonel olarak kullanı-
labiliyor. Her türlü güvenlik önlemine sahip 
bu teknoloji harikası akıllı kutucuğun aşırı 
ısınmaya karşı emniyet sistemi de mevcut. 
Baymak IDEE kombi, birbirine entegre olmuş 
yedi bütünleşik parça ile üretiliyor. Baymak 
IDEE’nin tüketici için avantajları ise; yüksek 
konfor, kurulum kolaylığı, düşük bakım mali-
yeti ve sahip olduğu kalite. TM

Teknoklima Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Samsung Klima Sistemleri Türkiye Genel Distribütörüdür
Genel Md: Flatofi s İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No: 78 C Blok Kat: 2A Eyüp / İstanbul   Tel: 0212 608 17 17 Fax: 0212 437 80 71
Ankara Md: 0312 472 79 98 İzmir Md: 0232 449 30 00 Bursa Md: 0532 609 07 43 Antalya Md: 0242 322 09 54 G.Antep Md: 0342 321 35 70
info@teknoklima.net      www.teknoklima.net

System Airconditioners

Değişime Hazır mısınız?
ÇOK YAKINDA!

“Biz onu havaya hükmetmesi için yarattık ve ona Rüzgar Tanrısının adını verdik..”
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ürünlerürünler

CIAT’tan Yeni Ürün: Borulu Konfor Ünitesi Serisi Comfort Line

Tamamen ölçeklenebilir ve modüler olan 
CIAT’ın Comfort Line konfor üniteleri, 
ister tamamen termal yönetmeliklere 

uygun inşa edilmiş yeni binalarda, ister enerji 
tasarrufu, konfor ve kapalı alanlarda hava kali-
tesini iyileştirmeye yönelik yenileme projele-
rinde olsun tüm projelerin kendine özgü gerek-
liliklerine uyum sağlar. Comfort Line üniteleri 
CIAT’ın Hysys su çevrim sistemi çözümlerinin 
ayrılmaz bir parçasıdır ve üç sektöre özgü yapı-
landırma ile gelir: Ofi sler için Comfort Line 
Offi ce ve ona bağlı geniş ürün yelpazesi, oteller 
ve sağlık tesisleri için Comfort Line Hotels/
Seniors ve toplu konutlar için Comfort Line 
Home. Ürünün üç versiyonu mevcuttur: Com-
fort Line Premium (HEE motoru + CIAT’ın 
özel Epure fi ltreleme), Comfort Line Standard 
(HEE motoru + standart fi ltreleme) ve Comfort 
Line Basic (standart motor, standart fi ltreleme). 
Standart fi ltrelemeli Comfort Line konfor üni-
teleri sonra da fi ltreleme modülü değiştirilerek 
kolaylıkla Epure fi ltreleme işleviyle güçlendi-
rilebilir. Benzer şekilde, HEE motorlar da çok 
kolay bir şekilde, herhangi bir modifi kasyon 
yapılması gerekmeksizin yükseltilebilir. Com-
fort Line, asma tavanlar ve yükseltilmiş döşe-
meler için çok çeşitli kapasiteler (0,7 kW ile 6,1 
kW) ve daha düşük kalınlık sunar (215 mm ile 
280 mm). Yüzde 87’ye varan enerji tasarrufu 

sağlayan yüksek enerji tasarrufl u model (HEE) 
2013 ve 2015 ErP direktifl erine uygundur. CIAT 
tarafından özel olarak tasarlanan erfoil kanatlı 
fanlar da HEE’dir. Halihazırda Coadis Line 
ürün yelpazesine entegre olan Epure teknolojisi 
iç hava kalitesi (IAQ) meselelerine çözüm sağ-
lar ve bina sakinlerinin sağlığını korumak için 
havadaki partikülleri yok eder. Comfort Line 
havadaki PM2.5 konsantrasyonlarını, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün önerdiği 10 µg/m3 eşiği-
nin altına çekerek mükemmel bir IAQ sağlar. 
Bu serideki her ünite, içindeki havanın dışarı 
sızmasını azaltmak ve bobin çevresinden hava 
baypasını önlemek için tasarlanmış patentli 
bir termoplastik drenaj tavası ile donatılmıştır. 
Tava aynı zamanda minimum kondensat tuta-
cak, pompa çalışma süresini optimize edecek 

ve bobin bakımı sırasında emniyet artıracak bir 
tasarıma sahiptir. Kondensat, eğimli tavanın 
alt kısmından dışarı boşaltılır. Manuel olarak 
ters çevrilebilen drenaj adaptörleri ünitenin 
arka veya ön kısmına yakın konuşlandırılmıştır. 
Tava, kolay çıkarılması için bobinle birlikte bir 
çekmece içine monte edilmiştir. Ünitenin alt 
kısmından da çıkarılabilir. Comfort Line, kon-
vansiyonel Eurovent 7/12 aralığına ek olarak, 
farklı su sıcaklığı aralıklarına uyum sağlayan 
iki borulu hidrolik bobin ile piyasada bulu-
nabilir. Sonuç olarak, gittikçe değişen sıcak-
lık aralıklarına uyum sağlaması için ünitenin 
boyutunun artırılması gerekmez. Dört borulu 
bobinler ve elektrikli ısıtıcılar içeren üniteler 
oluşturmak için hidrolik bobinden sonra kolay-
lıkla bir elektrikli ısıtıcı da takılabilir. Comfort 
Line, CIAT Group’un sürdürülebilir gelişim 
programına ve özellikle de eko-tasarım ilke-
lerine uygun şekilde tasarlanmıştır. Her ünite 
tamamen sökülebilir ve bu da ürünü % 94 geri 
dönüştürülebilir hale getirir. Comfort Line için 
yapılan yaşam döngüsü değerlendirmesinde 
(LCA), serinin çevreye bundan önceki model-
lere kıyasla % 13 daha az etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Comfort Line’ın düşük bir karbon 
ayak izi vardır. Fransa’da imal edilen ürün, 
fabrikanın yakınında bulunan tedarikçilerden 
alınan hammaddeler içerir. TM

Termo Teknik’ten Komple Isıtma Sistemi Çözümleri

Ideal Stelrad Group’un (ISG) Türkiye’deki 
iştiraki olarak faaliyet gösteren Termo Tek-
nik, ürün gamını genişleterek kullanıcıların 

ısıtma sistemlerine ilişkin farklı taleplerine tek 
noktadan yanıt veriyor. Türkiye’nin köklü panel 
radyatör üreticisi olarak tanınan Termo Teknik, 
Ideal Stelrad Group’un Ideal Heating fabrika-
sında üretilen, sınıfının en yüksek verimliliğine 
ve en küçük boyutlarına sahip kombilerinden 
olan, tasarrufl u yoğuşmalı kombi Logic’i ve 
İngitere’de sınıfında pazar lideri olan yoğuş-
malı kazan Evomax’ı Türkiye’ye getirerek 
satış ve servis desteği veriyor. Logic kombi 
mutfakta, iki ayrı banyoda ve ısıtmada aynı 
anda yeterli sıcak su sağlayabilen, yüksek per-
formanslı, tasarrufl u, az yer kaplayan yapısı ile 
dikkat çekiyor. Evomax kazanlar ise, hata oranı 

sıfıra yakın dayanıklı ve kompakt yapıya, 160 
kW’ya kadar varan yüksek ısıtma kapasitesine 
ve yüzde 110’a ulaşan yüksek verimlilik özel-
liklerine sahip. TM

23,5*33,5 cm  

55 YILLIK 
TECRÜBE

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

Kış Boyu Tasarruflu Isınmak için Bosch Slim Inverter Klima

Bosch Slim Inverter klimalar, kış boyu 
tasarruflu ısınmak isteyenlerin tercihi 
oluyor. Özellikle kışların daha ılıman 

geçtiği Türkiye’nin güney kesimlerinde rahat-
lıkla ısıtma aracı olarak kullanılabiliyor. Ayrıca 
yalnız yaşayanlar, öğrenciler, çalışanlar ve 1+1 
dairelerde oturanlar için de son derece ideal 
ve hesaplı bir ısıtma aracı oluyor. Sadece 15 
cm’lik kalınlığı ve oldukça kompakt boyut-
larıyla incecik bir tasarıma sahip Bosch Slim 
Inverter klimalar, her mekâna kolayca sığıyor. 

Akıllı i-mod tuşu 

i-mod, Bosch Slim Inverter klimaların 
öne çıkan bir özelliği. Akıllı i-mod tuşuna 
basıldığında, klima direkt olarak ideal 
sıcaklıklar olan; 20 °C ısıtma ve 26 °C 
soğutma modunda çalışıyor. Son derece akıllı 
bu sistem sayesinde fan devri hiç beklemeden 
otomatik olarak ayarlanıyor. Bu sayede de 
elektrik israfı edilmeksizin, konforlu ısıtma 
ve soğutma sağlanıyor. 

Çok gözenekli Cold Catalyst filtresi

Bosch Slim Inverter klimalar, normal toz filt-
relere göre yüksek yoğunluklu, çok gözenekli 
Cold Catalyst toz filtreye sahip. Cold Catalyst 
filtre, çeşitli kimyasal ve uçucu organik mad-
deleri, sağlığa zararlı gaz ve kokuları yakalayıp 
parçalayan bir filtre sistemi olarak dikkat çeki-
yor. Aynı zamanda antibakteriyel etkiye sahip 

•	 Çok ince (derinliği sadece 15 cm) iç 
üniteli Inverter modeli

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

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

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

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

•	 Self-Cleaning (oto. iç ünite temiz.) özelliği
•	 Otomatik iki yönlü üfleme tekniği (yatay/

dikey)
•	 Auto-Restart Function (Elektrik 

kesintilerinde otomatik yeniden başlatma 
özelliği)

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

•	 Temp. Compensation (Isı eşitleme sistemi)
•	 Self-Diagnosis and Auto-Protection 

Function (Hata teşhis ve otomatik koruma 
fonksiyonu)

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

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

gecikmeli çalışma
•	 7 m’lik çalışma uzaklığına sahip LCD 

uzaktan kumanda
•	 Kapalı mekân sıcaklık ayarı aralığı: 17 °C-

30 °C TM

olan bu filtre, insan sağlığını da gözetiyor. Cold 
Catalyst filtre, normal klimalarda olduğu gibi 
ön panel içinde olmayıp, Bosch Slim Inverter 
klimanın üst kısmına yerleştirilmiş durumda. 
Mıknatıslı üst mazgal sayesinde paneli açma-
dan kolayca filtre değişimi ve temizliği yapı-
labiliyor. Kolayca değiştirilip, temizlenebildiği 
için de hiç zahmet vermeden hayatı daha kon-
forlu hale getiriyor. Tüm Bosch klimalar TÜV 
tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onay-
lanmış olarak, güvenle tüketicilerle buluşuyor. 

Özellikler

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

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

yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre: Cold 
Catalyst filtre

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

•	 3 kademeli ve otomatik fan hızı ayarı 
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söyleşi

“Hedefimiz; kendi markalarımızla 
yurtdışına daha fazla ihracat 
yaparak ülkemize katkı sağlamak.”

Ömer Cihad Vardan
Çukurova Isı Sistemleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti. Genel Müdürü

Çukurova Isı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., tecrübeli bir gruptan oluşan köklü bir 
firma. Çukurova Isı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ortağı ve aynı zamanda Genel 
Müdürü Ömer Cihad Vardan, ısıtma sektöründe hizmet etmek üzere, ısıtılması zor 

olan büyük ve geniş hacimler için tasarlanmış radyant ısıtma sistemlerinin pazarlama, satış 
ve satış sonrası hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulduklarını söylüyor. “Prensibimiz; 
müşterilerimize mümkün olduğunca en iyi ürünü sunmak, hep ileriye bakmak, ihtiyacı iyi 
tespit etmeye çalışmak ve o ihtiyaca göre ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek” diyen Vardan 
ile Çukurova Isı’yı ve dünden bugüne ısıtma sektörünü konuştuk…
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Isıtılması zor mekânların daha 
ekonomik ve verimli bir ekipmanla 
ısıtılması konusu, uzmanlık 
alanımız

Çukurova Isı Sistemleri, 1991 yılı başlarında 
ısıtılması zor olan büyük ve geniş hacimler için 
dizayn edilmiş radyant ısıtma sistemlerinin 
pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini 
yürütmek amacıyla ayrı bir kimlikle Çuku-
rova İnş. San. ve Tic. A.Ş. bünyesinden doğdu. 
Çukurova Isı Sistemleri olarak ilk çalışmaya 
başladığımız alan, düşük yoğunluklu radyant 
ısıtma sistemleridir. Diğer bir deyişle borulu 
radyant ısıtma sistemleri konusunda çalış-
maya başladık ve yaklaşık 23 senedir bu alanda 
çalışıyoruz. Zaman içinde radyant ısıtma sis-
temlerinin uygulama imkânının olmadığı 
yerlerde alternatif çözümler üretme ihtiyacı 
ortaya çıktıkça, portföyümüze farklı ürünleri 
de eklemeye başladık. Dolayısıyla 1990’lı yıl-
ların sonunda tanışıp, 1991 başında satmaya 
başladığımız radyant ısıtma sistemlerinden 
sıcak hava üreteçelerine, açık alevli seramik 
plakalı ısıtıcılara, elektrikli quartz ısıtma sis-
temlerine ve hatta doğalgaz yedekleme sistem-
lerine varıncaya kadar endüstriyel alanda ciddi 
bir çalışma alanı oluşturduk.  
Radyant ısıtma sistemlerine adım atmadan 
önce, bizler çok farklı alanlarda araştırmalar 
yapıyorduk. Aslında firmamızın kökeni 1970’li 
yıllara dayanıyor. Bir süre sonra yeni alan-
larda çalışma ihtiyacı hissettik ve araştırmalara 
başladık. Bunlardan biri de 1990’lı yılların 
başlarında girmeye karar verdiğimiz, araçlarda 
LPG kullanımı konusuydu, hatta biz bu konu 
ile ilgili tüm çalışmalarımızı tamamlamıştık, 
temsilciliklerimizi de almıştık. Fakat LPG ile 
ilgili bir mevzuat yoktu, bunu arabalara nasıl 
vereceğimiz konusu netleşmemişti, istasyon-
larımız yoktu, dolayısıyla o cihazları satıyor 
olmamız hiçbir mana ifade etmeyecekti. Biz de 
böyle problemlerle karşı karşıyaydık ve doğal-
gazın geleceğini daha iyi gördüğümüz için 
doğalgazla ilgili ekipmanlar konusunu tercih 
ettik ve radyant ısıtma sistemlerine yöneldik. 
Bu alana adım attığımız ilk günden beri 
çalışma alanımız ve bununla ilgili hedefimiz; 
büyük ve yüksek, ısıtılması zor mekânların 
daha ekonomik ve verimli bir ekipmanla ısı-
tılmasıydı. Bu alanlarda radyant ısıtma sistem-
leri, mükemmel çözümler sunuyordu. Fakat ilk 
zamanlarda radyant ısıtma sistemlerini ülkede 
hemen hiç kimse bilmiyordu. Çünkü daha 

önceleri Türkiye’de böyle bir uygulama alanı 
henüz gelişmemişti. Bizler de insanlara bir 
yandan cihazlarımızı tanıtmaya çalışıyor, yarar-
larını anlatıyor, diğer yandan da gaz tedarikini 
halletmeye çalışıyorduk. En büyük zorluğu-
muz, cihazları kullanma konusunda insanları 
ikna etsek dahi, o yıllarda doğalgazın yaygın 
olmaması sebebiyle bu cihazları satamamaktı. 
Çünkü bizim bu alanda çalışmaya başladığımız 
yıllar, doğalgazın Türkiye’de yeni yeni yaygın-
laşmaya başladığı dönemlerdi. Ve o yıllarda 
doğalgaz, sadece Ankara, İstanbul, Eskişehir 
ve Bursa’da kullanılabiliyordu. Doğalgazın her 
yerde kullanılabilir olmamasından dolayı çoğu 
kimse için radyant sistemlerinin kendilerine 
yararlı olacağı hususu bir anlam ifade etmi-
yordu. Gaz olmadan da bu sistemleri çalıştır-
mak mümkün değildi. Doğalgazın alternatifi 
LPG idi. Biz de doğalgazın bulunmadığı yer-
lerde LPG’yi kullanmaya çalışıyorduk. LPG 
de ancak 115 m3’lük büyük tanklarda veya 
45 kiloluk sanayi tüplerinde verilebiliyordu. 
Bizim bugünlerde gördüğümüz 1, 1.5, 3, 5 m3 
tanklar, kiralama sistemleri o yıllarda yoktu. 
115 m3 tankları her yerde kullanmıyorduk, 
LPG tüpleri de pratik değildi. Sonuçta işimize 
böyle sıkıntılarla başlamış olduk. Tabii zaman 
içinde Türkiye’de doğalgazın kullanıldığı böl-
geler yaygınlaşmaya başladı, sanayi bölgele-

rinde doğalgaz kullanılmaya başladı. Bugün 
geldiğimiz noktada ise yaklaşık 72 ilde doğal-
gaz kullanılıyor ve bu durum da haliyle uygu-
lama sahamızı genişletiyor. Biz daha ziyade 
endüstriyel alanda çalıştığımız için, hitap etti-
ğimiz bölgeler doğalgazla birlikte, sanayinin 
de olduğu bölgeler oldu. Tabii o yönden bak-
tığınızda İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, 
Konya, Kayseri ve kısmi olarak İzmir, Manisa 
gibi sanayinin yoğunlaştığı illerde biz yoğun 
olarak faaliyet göstermeye başladık. Bayile-
şerek bölgelerde hizmet vermeye gayret ettik. 
Bu da bizi sektörümüzdeki rakip firmalardan 
farklı kılan unsur oldu.

Gelişmelere ayak uydurarak 
ihtiyaca cevap verebilecek sistemler 
sunmayı başardık

Zaman içinde sadece bir ekipmanla kalamadık, 
ihtiyaca göre farklı alanlarda da faaliyet göster-
meye başladık; sıcak hava üreticileri gibi. Fakat 
doğalgazın yaygınlaşma çalışmaları sürerken 
başka bir problemle de karşılaştık. Bu problem 
de, doğalgaz arzında bazen sıkıntı yaşanabil-
mesiydi. Buna bir örnek vermek gerekirse; 
tüm hatlarında doğalgaz kullanan bir sera-
mik ya da cam fabrikasını düşünün. Bunlar 
doğalgazdaki en ufak kesintiden ciddi zarar 
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görür. Bu nedenle, bu gibi kritik tesislerde, 
doğalgazın yedeklenmesi ihtiyacı doğdu. 
Biz de doğalgaz yedekleme sistemleri veya 
LPG stand-by sistemleri olarak adlandırılan 
ekipmanlar konusunda çalışmaya başladık. 
Bu ürün grubu da Türkiye açısından yeni bir 
teknolojiydi ve Türkiye’de imalatı yoktu. Bu 
nedenle doğrudan ithal etmek durumunda 
kaldık. İthal ederken de diğer ürünlerimizde 
de olduğu gibi sertifikasyonu tam, teknolojisi 
kendi içinde en gelişmiş ve ülkemizde rahat-
lıkla kullanılabilecek ekipmanlar olmasına 
dikkat ettik, hiçbir insanın sıhhatine zarar 
vermeyecek cihazları seçtik. 
Bu doğalgaz yedekleme sistemlerinden hare-
ketle, çalışma alanımızda proses sistemlerine 
adım atmış olduk. Bu alanda çalışmak önemli 
bir hizmetti ve hâlâ önemini korumakta. 
Getirdiğimiz sistemler; o gün için mev-
cut çalışma sürecinde herhangi bir şekilde 
aksama ve ciddi anlamda değişikliğe ihti-
yaç hissettirmeden, bir vanayı kapayıp öbür 
vanayı açacak şekilde çalışacak sistemlerdi. 
Tabii o da kullanıcıya kolaylık sağladı. Daha 
sonra doğalgazın daha tanınır hale gelme-
siyle birlikte proseslerde de farklı ihtiyaçlar 
belirmeye başladı. Mesela bisküvi fırınları, 
seramik fırınları, ergitme, pişirme, tavlama 
fırınları, otomobil sektöründe boya kurutma 
fırınları gibi alanlarda doğalgazın daha etkin 
bir şekilde kullanılma ihtiyacı belirdi. Biz de o 
alanlara ciddi bir şekilde girerek yine dünyanın 
bu konuda çok kaliteli, tecrübesi çok geniş 
bir firmasıyla anlaştık ve ürünlerini ülkemize 
getirmeye başladık. 
Bu proses ısıtma sistemleri tabii ki bizim için 

ayrı bir tecrübe oldu. Alan ısıtması yaptığınız 
yerlerde, o gün doğalgaz yoksa veya cihazlarda 
bir aksaklık varsa, o an için ısınamamak belki 
sizin işinizi aksatmayabilir. O gün biraz serin 
olur, üzerinize daha kalın bir şeyler giyer ve 
çalışabilirsiniz ama sanayide böyle bir şey söz 
konusu olamaz. Eğer gaz gelmezse veya ciha-
zınız, yakma sistemleriniz bozulursa o tesis 
çalışmaz. Bu da üretimin durması demektir. 
Eğer bu proses sistemleri alanında çalışan bir 
firmaysanız, önemli olan husus, hizmet verdi-
ğiniz kişi ve kurumların ihtiyaçlarına en kısa 
zamanda cevap verebilmenizdir. Çukurova Isı 
olarak bunu çok iyi başardığımızı düşünüyo-
rum. Sunduğumuz çözümler hem bizi, hem 
de müşterilerimizi mutlu etti. Aynı zamanda 
piyasada ciddi anlamda güvenilir bir firma 
olmamızı sağladı. Çünkü biz hep kendimizi 
müşterimizin yerine koyduk, onların problem-
lerini kendi problemimiz gibi gördük. Sonuçta 
müşterilerimiz bizim için hep ayrı bir yerdedir, 
biz de Çukurova Isı olarak onlar için ayrı bir 
yerdeyiz…

Özveri olmadan başarı olmaz

Faaliyet gösterdiğimiz alan, aslında ısıtma sek-
törünün tamamının içinde küçük ve spesifik 
bir alan. Isıtmayı genel olarak ele aldığımızda; 
domestik, ticari ve endüstriyel ısıtma olarak 
üç temel başlıktan bahsedebiliriz. Bizim asıl 
faaliyet alanımız olan radyant ısıtma, endüs-
triyel ısıtma içinde yer alıyor ancak çok 
küçük bir hacmi teşkil ediyor. Buna rağmen  
Çukurova Isı, kurulduğu ilk günden beri büyük 
bir özveri ve adanmışlıkla çalışıyor. Başarımızın 
asıl sırrı bu. Bunun dışında elbette doğru adım-
ları atmak, doğru yatırımları doğru zamanlarda 
yapmak da olmazsa olmaz. Bizim prensibimiz 
şuydu: “Hep ileriye bak, ihtiyacı doğru tespit 
etmeye çalış ve o ihtiyaca göre kaliteli hizmet 
ve ürün sun.” Böyle olduğumuz için sektörde 
kalıcı bir yer edinmeyi başardık.

Açık alan ısıtma konusunda da 
lideriz

Düşük yoğunluklu radyant ısıtma sistemleri 
ile başlayan serüvenimiz; açık alevli seramik 
plakalı ısıtıcılar ve elektrikli quartz ısıtıcılar 
alanlarına da sıçradı. Kendi markamızla bu 
alanda ürünleri imal ve ihraç etmeye de başla-
dık. Daha sonra bu ürünlerin farklı çeşitlerini 
de üretmeye, diğer bir deyişle ürünlerimizi 
çeşitlendirmeye yöneldik. 

Zaman içinde bizim açımızdan bir başka pazar 
daha ortaya çıktı; o da Fenerbahçe Şükrü Sara-
çoğlu Stadı'nın tribünlerinin ısıtılmasıyla baş-
layan açık alanların ısıtılması konusu. Daha 
önceleri bu tür alanlarda birkaç tatbikatımız 
olmasına rağmen, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu 
Stadı'nın ısıtılması, ülkemizde açık alanların 
ısıtılmasına yönelik ilk büyük tatbikat ola-
rak tarihe geçti. Orada uygulama yaparken, 
“ısınır mı, ısınmaz mı?” diye düşündük ama 
çok başarılı olduk. Daha sonra Kayserispor 
Stadı’nda da benzer bir uygulama yaptık. Şimdi 
de önümüzdeki günlerde Başakşehir Stadı'nı 
da ısıtmış olacağız. 
Bu arada ülkemizde başka bir gelişme de 
yaşandı; Kapalı alanlarda sigara içme yasağı 
getirildi. Bundan sebep; restoranların, kafelerin 
önünde, sigara sebebiyle açık alanların oluştu-
rulması gereği ve doğal olarak da bu alanlarda 
ısıtma ihtiyacı hasıl oldu. 
Çukurova Isı, bu duruma zaten hazırlıklıydı. 
Tecrübemiz vardı, ekipmanlarımız vardı, yeni 
bir ürün geliştirmek durumunda değildik. 
Daha önce de açık alanlarda iş yaptığımız için 
konuya yabancı değildik. Biz sadece tatbikat 
alanımızı genişletmiş olduk. Sonuçta hem 
bizim gibi sektörün eski oyuncular hem de bu 
pazarı görüp bundan nemalanmak isteyen yeni 
gelen oyuncular için artık yeni bir pazardan 
bahsediyoruz. Bu sektörde çok güzel ve zevkli 
uygulamalarımız oluşmaya başladı. Bugün 
Starbucks, Mado, Saray, Kahve Dünyası, 
Pelit, Filizler Köfte vb. kafe, restoran, pastane 
zincirlerinde veya müstakil birçok restoranda 
bizim ürünlerimizi görebilirsiniz. Daha geçen 
günlerde Huqqa’da çok güzel bir uygulama 
gerçekleştirdik. İstanbul Ticaret Odası’nın 
kafelerinde, çeşitli üniversite kafelerinde ve 
İstinye Park, Kanyon, Buyaka, Paladium, Bran-
dium ve hatta Zorlu gibi muhtelif AVM’lerde 
hep bizim tatbikatlarımızı görebilirsiniz. Belki 
bundan 15 sene önce bu kadar kafe ve res-
toran açılacağını düşünemeyebilirdik. Fakat 
ülke geliştikçe, insanların gelirleri yükseldikçe, 
dışarıda yeme alışkanlıkları da artmaya başladı. 
Ülkemizde restoran zincirleri oluştu, dışarıdan 
restoran zincirleri ülkemize geldi ve ülke gene-
line yayıldı. Tüm bu gelişmeler bizim çalışma 
alanımızı da genişletti. Yaptığımız iş aslında 
basit bir iş değil. Mesela yanlış bir uygulama, 
büyük bir yangın riski anlamına geliyor. 23 yıl-
dır bu sektöre hizmet verdiğimiz için yaptığı-
mız işin bilincindeyiz; nerede, neyi, nasıl tatbik 
edeceğimizi, nelerin yapılmaması gerektiğini 
çok iyi biliyoruz. Tabii ki bu alandaki müşteri 
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kitlesi, bizim daha önceki endüstriyel müşteri 
kitlesinden çok farklı. Taleplere anında cevap 
verebilme yeteneğiniz ve hizmet sunabilme 
imkânınız olmalı.
 
Goldsun ve Silversun markalarını 
oluşturduk

Goldsun ve Silversun, zaman içinde oluş-
turduğumuz markalar. Çukurova Isı olarak 
daha önce bazı ürünleri ithal ederken, zaman 
içinde onların imalatına da başladık, kendi 
markalarımızı oluşturduk. Özellikle yüksek 
yoğunluklu cihazlarda “Goldsun” markasını, 
düşük yoğunluklu cihazlarda ise “Silversun” 
markasını kullanıyoruz. Öyle bir stratejimiz 
var. Goldsun dediğimizde, içinde açık alevli 
seramik ısıtıcılar da, elektrikli infrared quartz 
ısıtıcılar da var. Bu elektrikli ısıtıcılar alanında 
ithalat neredeyse kesildi. Çünkü yurtdışında bu 
işi yapan firmalar, “Türkiye’de Çukurova Isı var” 
diyorlar ve ülkemize gelmek istemiyorlar. Bu 
da ülkemiz için çok önemli bir konu. Tabii asıl 
hedefimiz bundan sonra bu ürünlerin ihraca-
tına yoğunlaşmak. 
Bizim imal ettiğimiz elektrikli infrared quartz 
ısıtıcılar, piyasada domestik kullanım için 
imal edilmekte olan harcıâlem ısıtıcılardan 
farklı ekipmanlar. Zaten elektrikli ısıtıcıla-
rımızla piyasada mevcut olan ısıtıcıları yan 
yana koyduğunuz zaman, cihazlarımızın far-
kını hemen anlıyorsunuz. Müşteri de özellikle 
yüksek yoğunluk ve hızlı ısıtma istedikleri dış 
mekânlarda kullanım için bizim ürünleri ter-
cih ediyor. Bu cihazlar ayrıca yağmur altında 
da ıslak mekânlarda kullanılabiliyor, şemsiye 
altlarında özel geliştirdiğimiz aparatlarla çok 
pratik bir şekilde hizmet veriyor.

Devamlı Ar-Ge yapıyoruz, 
önümüzdeki yıl Silversun marka 
ürünlerimizi de sunacağız

Çukurova Isı olarak, özellikle kendi markala-
rımızın geliştirilmesi ve tanınması için çaba 
sarf ediyoruz. Bu yönde yatırımlarımızı yap-
tık ve geliştirdik, KOSGEB destekleri aldık. 
Ürünlerimizi geliştirmek, yeni ürünler ortaya 
çıkarabilmek için devamlı Ar-Ge yapıyoruz. 
Bu konuda devletin bazı destek mekanizmala-
rından istifade ettik. Şimdi hakikaten Türkiye 
adına övünebileceğimiz, güzel, verimli cihazlar 
üretiyoruz. Bu da kullanıcılar tarafından takdir 
ediliyor. Cihazlarımız verimliliklerinin yanı 
sıra uzun ömürlü. Bu durum da bizim açımız-
dan çok önemli. Yani arıza oranı çok az. Böyle 
olmasına çok dikkat ediyoruz.
Öte yandan üzerinde çalıştığımız ve piyasanın 
ihtiyacına göre ürettiğimiz, CE’sini de aldığı-
mız yeni bir cihazımız var. Onun imalatına da 
başladık, gerekli siparişler verildi. Bu ürün-
leri önümüzdeki sezon, Silversun markası ile 
piyasaya sunacağız. Her zaman olduğu gibi 
bayilerimize yeni ürünlerin satış pazarlama 
eğitimlerini de vereceğiz. 

Sektörümüzün öncüsü, 
lideri olduğumuzu rahatlıkla 
söyleyebilirim

Stratejik yol haritamız; en iyi ürünü yapmak, 
bunu da en iyi şekilde takdim etmek, hem 
satış öncesi hem satış sonrası hizmetlerini en 
iyi şekilde vermekten geçiyor. Bütün bunlar 
aslında düzenli, istikrarlı bir ortamda oluşabilir. 
Ülkemizin son 10-12 yılda gelişmesiyle bera-
ber, biz de kendi içimizde daha da istikrarlı ve 
düzenli olduk. Hatırlanacağı üzere 1994, 1999, 
2001 yıllarında ülkemizde yaşadığımız ekono-
mik krizlerden dolayı ciddi inişler ve çıkışlar 
oluştu. Bu da dengesiz bir durumdu, yatırımı 
engelliyordu. Yolumuzu bilemiyorduk. Hatta 
birkaç sefer yurtdışından birkaç firma ile ortak 
yatırım yapalım diye düşündük ancak bütün bu 
ekonomik krizler belimizi hep büktü. İleriye 
dönük, sağlıklı bir karar almamızı engelledi. 
O nedenle hem bizim hem ülkemizin genel 
yatırımcıları ve firmaları için, ülkenin istikrarlı 
gitmesi çok önemli.  Öyle bir istikrarı yaka-
ladığımız anda, sadece bir kesim değil, herkes 
olumlu yönde etkilenecektir. Sonuçta ülkenin 
iyi gitmesi, tüm sektörler adına olumlu bir 
hadisedir.  Ben bizatihi şirketimizdeki çalış-
malarımın yanı sıra sektörümüzde dört farklı 

kurumda görev yapıyorum. Hem DOSİDER 
başkanıyım, hem TOBB’un İklimlendirme 
Meclisi’nde üyeyim, hem Enerji Verimliliği 
Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesiyim hem 
de İSO’da sektörümüzü temsilen Mecliste yer 
alıyorum. Sonuçta hem doğalgaz, hem iklim-
lendirme, hem enerji verimliliği, hem de ısıtma 
sektöründe varım. Bu sektörler birbiriyle kar-
deş ve birbirlerini destekleyen sektörler. Bu 
sektörlerdeki iyileşmenin ülkenin istikrarıyla 
paralel olarak geliştiğini söylemek yanlış olmaz. 
Sektörümüz hakikaten büyüyen bir sektör. 
Ülkenin iyi gitmesi, buraya yatırımların gel-
mesine de imkân tanıyor. Doğalgazlı cihazlar 
alanında çalışan birçok firma Türkiye’ye gelip 
yatırım yaptı, fabrika kurdu. Şimdi bunlar yerli 
üreticilerimizle beraber hem iç pazar hem de 
dış pazara yönelik üretim yapıyorlar. Ülkemiz 
kombi, kat kaloriferi, kazan ve radyatör konu-
larında neredeyse Avrupa’nın üretim merkezi 
haline geldi. Bunların hepsini düşündüğünüz 
zaman ülkenin iyi gitmesinin nelere imkân sağ-
ladığını görüyorsunuz. Bu da bir Türk vatan-
daşı olarak bizim hoşumuza giden bir durum. 
Ülke büyüdükçe biz de büyüyoruz. Sonuçta 
bizler de Çukurova Isı Sistemleri olarak, 23 
yıllık serüvende, gelişen Türkiye bünyesinde 
borulu radyant ısıtma sistemleri, seramik pla-
kalı radyant ısıtma sistemleri, elektrikli Quartz 
ısıtma sistemleri, sıcak hava üreteçleri, proses 
ısıtma sistemleri konularında kendi alanında 
isim yapmış hale geldik. Türkiye’de güzel bir 
müşteri portföyümüz ve önemli bir pazarımız 
var ve bu pazarda dürüstçe, kaliteden ödün 
vermeden hizmet sunmaya gayret ediyoruz. 
Bu şekliyle kendi sektörümüzün öncüsü, lideri 
olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.

Hedef, kendi markalarımızla 
yurtdışına ihracatı artırarak 
ülkemize katkı sağlamak

Şirketimiz bir aile şirketi. Tecrübelerimiz çok 
uzun yıllara dayanıyor. Firma içinde hepimiz 
bu tecrübemizle ülkemize katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. Bundan sonra da hedefimiz; iç 
piyasada elde ettiğimiz başarıyı, ihracatta da 
yakalamak. Bu vesileyle, ihracat konusunda 
biraz daha aktif olarak, kendi markalarımızla 
yurtdışına daha fazla ihracat yapabilmek ve bu 
şekilde ülkemize değer katmak için çalışıyoruz. 
Bu da ayrı bir planlama, hassas bir çalışmayı 
gerektiriyor. Böyle olursa hem kendimizi hem 
sektörümüzü hem de ülkemizi geliştiririz, ciddi 
anlamda katkı sağlarız diye düşünüyoruz.    TM       
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proje

Hotel Manastır & Suites, 
Bodrum Türkiye

Bodrum’da 1987’den beri buluşma noktası 
olan eşsiz Bodrum manzarası ile tanınan 
Hotel Manastır & Suites adını ve simge-

sini Bodrum Kalesi’ne bakan manzara tepesin-
deki 18. yy başlarında inşa edilen ‘Manastır’dan 
almaktadır. 20 yılı aşkın süredir konuklarına 
günün ilk ışıklarından geceye her anı doyumsuz 
Bodrum manzarasını ve huzur dolu bahçesi ile 
büyülü bir ortam sunan Hotel Manastır & Suites 
7 farklı konseptte 15’i suit olmak üzere 73 oda, 
1 açık yüzme havuzu, kişisel spa seçeneği ile 
Myspa deneyimini, sezon boyunca bahçe resto-
ranında da dünya mutfağının leziz örneklerini 
sunmaktadır. 1930 postmodern bir dizayn ile 
dekore edilmiş suitlerde, konforlu bir konsept 
sunarken özel servislerle konukların kendilerini 
özel hissedeceği bir hizmet sunmaktadır. Hotel 
Manastır & Suites; hamam, buhar odası, jakuzi 
ve SPA paketleri ile konukların kendilerine 
zaman ayırmasını sağlıyor.

7 farklı konseptte hazırlanan suitler ve odalar 
için farklı ısıtma soğutma çözümleri gerekmek-
tedir. Bu noktada mühendislik hesaplamalar 
ile en ideal çözümler oluşturulmuş projeye özel 
çözümler sayesinde estetik ve konforlu sonuçlarla 
otel konsepti desteklenmiştir. Hotel Manastır & 
Suites müşterilerine konforun yanında sorunsuz 
hizmet de sunabilmektedir. ALDEA Isı Pompası; 
ısıtma soğutma, ani sıcak su ihtiyaçları için kulla-
nılan farklı sistemleri tek bir cihazla bünyesinde 
toplamaktadır. Yatırım maliyeti olarak işletmeci 
kâra geçerken konuklar da sorunsuz hizmetlerini 
almaktadır.

Otellerin en büyük sorunu olan ısıtma, soğutma 
ve ani sıcak su ihtiyaçları ALDEA Isı Pompası 
ile tek cihazda çözüm bulmakla birlikte Serkon 
A.Ş. bünyesindeki mühendislik desteği ile sistem-
lere hızlı ve doğru çözüm felsefesi ile yaklaşılıyor. 
Zahmetsiz bakım periyotlarına sahip ALDEA Isı 
Pompası Serkon A.Ş.’nin yaygın teknik servisleri 
ile sorunsuz sağlanıyor.

Günlük 12 ton sıcak su ihtiyacı olan Hotel Manas-
tır & Suites için Serkon mühendisleri detaylı bir 
inceleme yapmıştır. Güneş enerji sistemi olmayan 
otelde yakıt olarak CNG kullanılmakta ve kazan 

Proje Künyesi

Proje Adı: Hotel Manastır & Suites, Bodrum 
Türkiye
Yatırımcı: Bodrum Manastır Otel
Isı Pompası Tedarikçisi: Serkon A.Ş.
Isı Pompası Çözümleri: ALDEA Isı Pompası
Tamamlanma Yılı: 2011
Kapasite: 15’i suit olmak üzere 73 oda
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dairesinde 5 adet 1.000 lt. tek serpantinli boy-
lerler kullanılmaktadır ancak boylerlerin yanlış 
bağlandığı saptanmış ve sistemin doğru çalış-
mamasından dolayı yıllık yaklaşık 118.000 TL 
sadece sıcak su ihtiyacını karşılama amacı ile bir 
bedel ödendiği belirlenmiştir. Fizibilite çalışmaları 
neticesinde mevcut sistemdeki hatalar düzeltilmiş, 
ekstra yer ihtiyacı bulunmayan 80 kW kapasiteli 4 
adet 21 kW ALDEA Isı Pompası ve ekipmanları 
sisteme entegre edilirken depolama hacmi yük-
seltilerek projeye çözüm bulunmuştur. 
Serkon A.Ş. olarak yapılan tüm sistem çözümle-
rin takibi yapıldığından dolayı sistemin devreye 
alınmasından sonra, sistem için özel olarak takı-
lan ayrı bir elektrik sayacı ile tüketim miktarları 
gözlemlenmiştir. Kurulumdan 1 yıl sonra yakıt 
maliyetlerinin 18.000 TL seviyelerine düştüğü 
tespit edilmiştir. İşletme 2 yıl içerisinde de yatırım 
maliyetlerini amorti etmiş olacaktır.
Otelin suit odalarında bulunan hamam, buhar 
odası, jakuzi ve SPA hizmetlerinde farklı zaman-
larda farklı steril sıcak su ihtiyacı bulunmaktaydı. 
ALDEA Isı Pompasının içerisinde bulunan 
özel vana, çıkış suyu sıcaklığını 65 °C çıkararak 
konforlu ve hızlı sıcak su temini sağlamakta-

dır. Bunun yanı sıra ısıtma yapabilirken soğutma 
da yapan akıllı cihazlar, % 75 enerjisini havadan 
aldığından dolayı tamamen doğaya dost tekno-
lojilerdir. 3 kW ile 5 kW enerji üretebilmek için 
sadece 1 kW enerji tüketir. Bu da % 300 ile % 500 
oranında tasarruf anlamına gelmektedir. ALDEA 
Isı Pompasında tesisata gönderilen herhangi bir 
gaz olmadığından patlama, yangın, zehirlenme 
gibi tehlikeleri de tamamen ortadan kaldırmak-
tadır. TM

Projede Kullanılan ALDEA Isı Pompasının Özellikleri
Isıtma Kapasitesi: 24,26 kW
Nominal Güç: 6,1 kW
FAZ: 380V/50Hz
Çalıştırmada Akım: 15A
Maksimum Akış Isıtma: 65 °C
Giriş/Çıkış Bağlantı Çapı: DN25
Boyutlar (mm): 997*1771*894
Ağırlık: 250 kg
Ses Seviyesi: 62 dB
Kompresör: Copeland
Fan Tipi: Aksiyal
Soğutucu Akışkan Tipi: R410A
Çalışma Sıcaklık Aralığı: (-15 °C ~ +43 °C)
Teknik detayları değiştirme hakkı tamamen Serkon A.Ş’ye aittir. 
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Yazan: Ersun Gürkan - Ayvaz A.Ş. Ari-Armaturen Ürün Sorumlusu

sistem

Bilindiği gibi işletmelerde makinele-
rin ve sistemlerin ihtiyaç duyduğu ısı 
çoğunlukla buhar, kızgın su ve kızgın 

yağ gibi akışkanlar kullanılarak iletilmektedir. 
Buhar; üretim kolaylığı, yoğun ısıl yükü, büyük 
tesislere ölçeklenebilmesi, temiz olması, diğer 
akışkanlara göre güvenli olması, geri kazanıla-
bilmesi (Flaş buhar ve kondens arıtma vb.) ve 
çevre dostu olması nedeniyle daha çok tercih 
edilmektedir. 

Öncelikle buhar tesisatınızla ile ilgili dikkat 
edilmesi gereken bazı konulara beraber baka-
lım. Boru hatlarında doymuş buhar için izin 
verilen azami hız 25 m/s’dir. Daha yüksek 
hızlar kullanılıyorsa boru tesisatınızın ömrü 
kısalacaktır. Tesisatınızdaki buhar hızlarınızı 

düşürmek için gereken yerlerde boru hattı 
çapını büyütünüz. Yatay boru hatlarında, 
boru içindeki kondensin düzgün akabilmesi 
için buhar hatlarına 1/100 eğim verilmesi 
ve çap değişimlerinde eksantrik redüksiyon 
kullanılması gerekmektedir. Dikey hatlarda 
ise konsantrik redüksiyon kullanılmalıdır. 
Uzun buhar hatlarında sıcaklık artışıyla 
boru boyunda oluşan eksenel genleşmeleri 
sönümlemek için eksenel metal kompansa-
tör (MKDF veya BKDF serisi), ısı kaçışıyla 
kondens oluşumunu engellemek içinse yük-
sek performansa sahip izolasyon malzemesi 
(Aerojel içeren izolasyon & aerojel izolasyon 
malzemesi ile hazırlanmış vana ceketleri) kul-
lanınız. 
Özellikle hidrofobik bir izolasyon malze-

mesi boru hattınızı korozyondan koruyarak 
hizmet ömrünü artıracaktır. Yer çekimi veya 
çevresel kuvvetlere dayanıklılığı ile izolasyon 
kalınlığını koruyarak, size güvenilir bir izo-
lasyon ve enerji tasarrufu sağlayacak; inceliği 
sayesinde dar alanlarda kolayca ve güvenilir 
bir şekilde kullanıma izin verecektir. Uzun 
boru hatlarında 30-50 metrede bir kondens 
cebi kurmanız önerilir. Burada amaç,  hat 
boyunca sürtünme ve ısı kaybı sonucu oluşan 
kondensi buhar hattından uzaklaştırmaktır. 
Hat sonlarında ise hava atıcı ve vakum kırıcı 
kullanılmalıdır.

Buhar tesisatında kullanılan ürünleri gruplara 
ayırırsak karşımıza 4 farklı segmentte ürün 
çıkmaktadır.

Buhar Hatlarında 
Kullanılan Vana Grupları
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1.Kesme: 

Metal körüklü glob vana (Faba), yumuşak sal-
mastralı globe vana (Stobu), üçlü ofset proses 
vanası (Zetrix). Buhar için kullanılan suyun 
doğru şartlandırılmaması, su kalitesinin düşük 
olması ve koç darbesi sonucu kesme vanaları-
nın sızdırmazlık elemanları ve iç aksamları kısa 
sürede zarar görebilmektedir. Buhar hatları-
nızda fonksiyonel tasarıma sahip, kaliteli mal-
zemelerden imal edilmiş vanalar kullanmaya 
dikkat ediniz. Eğer çok sık kullanacağınız ve 
neredeyse bakım gerektirmeyen bir vana isti-
yorsanız metal körüklü glob vana kullanma-
nız gerekmektedir. Metal körüklü glob vanayı 
ciddi bir kol kuvveti gerekmeden kolayca açıp 
kapatabilirsiniz. Çünkü mil kısmında bulunan 
paslanmaz metal körük sızdırmazlık elemanı, 
yumuşak salmastralı glob vana gibi salmastra 
kutusu ile sıkıştırılmadığı için neredeyse sür-
tünmesiz bir şekilde vanayı açıp kapamanızı 
sağlar. Yumuşak salmastralı bir glob vanada 
ise mil ile salmastra kutusu arasında kesil-
miş spiral grafit salmastra sıkıştırılmıştır. 
Açma-kapama esnasında ciddi bir sürtünme 
kuvveti ortaya çıkmakta, açma-kapama için 
ciddi bir kuvvet gerekmektedir. Beraberinde 
açma-kapama sıklığınıza göre spiral kesilmiş 
grafit salmastra kısa sürede aşınabilmekte ve 
sızdırabilmektedir. Sonuç olarak grafit sal-
mastranın değişimi için hattın durdurulması 
gerekmektedir. Buhar için kullandığınız suyun 
ciddi bir şekilde kazan öncesinde ve kazan 
içinde şartlandırılması gerekmektedir. Bunun 
yanı sıra buhar hatlarında pislik tutucu (Stra-
iner) ve çek vana (Checko-V) kullanılmalıdır. 
Özellikle buhar hatlarında pislik tutucular, 
kondens cebi oluşumunu engellemek için 
filtrenin bulunduğu kısım 90° yan çevrilerek 
monte edilmelidir. Bu şekilde boru içinde alt 
yüzeydeki kondensin filtre içinde toplanması 
engellenerek düzgün akış sağlanır. Ayrıca 
buharda kullanılan pislik tutucuların filtrele-
rinin inceliği 250 mikron (0.25 mm) olmalıdır. 
Çek vanalar ise sistemde kondensin geri akışını 
engellemek için kesinlikle kullanılmalıdır. Bu 
bölümde özellikle Faba Plus metal körüklü 
glob vananın benzerlerine göre üstün sadece 
birkaç özelliğine beraber bakacağız. Marji-
nal sitli klape, ikincil emniyet olarak grafit 
salmastra grubu, isteğe bağlı değiştirilebilir 
klape tasarımları ve kolay limit şalter (switch) 
montajı vb. birçok farklı özellik…

Önemli Not:        
Faba serisi metal körüklü glob vanalar 2009 
yılında yenilenen tasarımları içinde; Faba Plus 
(Genel uygulamalar) , Faba Supra I (Endüs-
triyel Uygulamalar), Faba Supra C (Kimyasal 
Uygulamalar) ile DIN PN16-25-40 ve ANSI 
150-300LB basınç sınıflarında düz geçişli tip, 
köşe tip ve y-tipi olarak flanşlı, soket dişli ve 
kaynak boyunlu bağlantı, EN JL 1040, EN 
JS 1049, 1.0619+N, 1.0460, 1.4408 malzeme 
seçenekleriyle sunulmaktadır.

Stobu serisi yumuşak salmastralı glob vanalar 
2012 yılı başında yenilenen tasarımları içinde; 
Stobu DIN PN16-25-40; EN JL 1040, EN 
JS 1049, 1.0619+N, 1.0460, 1.4408 malzeme, 
düz geçişli, y-tipi; flanşlı, kaynak boyunlu 
Stobu DIN PN63-100-160; 1.0460, 1.5415, 
1.7335 malzeme, düz geçişli; flanşlı ve kaynak 
boyunlu bağlantı seçenekleriyle ve isteğe bağlı 
pirinç malzeme iç aksam seçeneğiyle denizci-
lik uygulamaları için sunulmaktadır.
Marjinal sitli klape (Faba); konik tasarımı 
sayesinde kısma ve ayar fonksiyonu artırıl-
mıştır. Bu tasarım aynı zamanda kapama 
esnasında bir “kesme etkisi” oluşturarak sit 
yüzeyine gelip oturan tortu ve pisliklerin 
uzaklaştırılmasını sağlar. Bu tasarım vana siti-
nin zarar görmeden tam kesmenin ve uzun 
hizmet ömrünün sağlanmasında yardımcıdır.

"Kesme etkisi” ile vana kapandığında yüzeydeki 
kalıntılar uzaklaştırılmış olur.

Çift fonksiyon - serbest klape ve yay sayesinde sıkı 
kapama özelliğine sahip bir kesme vanası ve bir çek 
vana olarak aynı anda kullanılabilir.

Kapak tasarımı - şimdi koç darbesine daha da dayanıklı
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sistem

Kapama esnasında volanı çevirirken harici bir 
anahtar veya destek kuvvet alınacak bir ekip-
man kullanılmamalıdır. Tam kapama esna-
sında zorlanma hissedilirse vana tekrar açıla-
rak buharın sit yüzeyindeki tortu ve pislikleri 
süpürmesi için beklenmeli ve vana tekrar 
kapatılmaya çalışılmalıdır. Vanayı kapatırken 
zorlanma fark edilmesine rağmen kapatmaya 
devam edilir ve harici anahtar vb. bir ekipman 

kullanılırsa metal körük zarar görebilir veya 
vana siti çizilebilir ve/veya ezilebilir. Bunun 
sonucu olarak metal körük zarar görmüşse 
zamanla mil tarafında kaçak veya vana siti 
çizilmişse ve/veya ezilmişse vananızda tam 
kapatılmasına rağmen kaçak oluşur.
Vana siti çizilmişse, lebleme ekipmanlarıyla 
vana siti leblenerek sızdırmazlık sağlanabilir. 
Bu yöntem 1 veya 2 defa bir vana siti için tek-
rarlanabilir. Bu yüzden buhar ve su kalitenizi 
sürekli kontrol etmek ve kesme vanalarının 
kapatılması esnasında kullanma talimatlarına 
harfiyen uymak bir zorunluluktur.
İkincil emniyet grafit salmastra grubu; metal 
körükte oluşacak herhangi bir zararda ani 
kaçakların önüne geçmek için tasarlanmıştır. 
Milde en üst kısımdaki saf grafit salmastra 
grubu ani mil kaçaklarını engeller. Kaçak 
esnasında gövde üzerindeki rakor, anahtar 
ile sıkılarak grafit salmastra grubu sayesinde 
sızdırmazlık sağlanabilir.

2. Kontrol:

Pnömatik ve elektrik aktüatörlü kontrol vanası 
(Stevi), termostatik vana (Temptrol), basınç 

düşürücü (Predu), fazla basınç vanası (Predex), 
basınç ayar vanası (Preso).

• Aktüatörlü Kontrol Vanaları: 

Stevi 405/460 serisi aktüatörlü kesme vanaları 
shell & tube eşanjörlerde ve otomatik kesme 
yapılması gereken sistemlerde kullanılabilir. 
Pnömatik ve elektrik aktüatörlü seçenekleriyle 
sistemde amacına en uygun çözüm oluşturu-
labilir. Pnömatik aktüatörlü kesme vanasında 
emniyet konumu fonksiyonu daha ucuz bir 
şekilde gerçekleştirilebilir. Elektrik aktüatörle 
isteğe göre biraz daha yüksek maliyetle bu 
fonksiyon gerçekleştirilebilir. 

Marjinal klape ("kesme etkisi")

Sit kılavuzlu klape

Ayar klapesi

Basınç dengeleme klapesi
("kesme etkisi")

PTFE contalı ayar klapesi

Stellit kaplı klapeSerbest klape
(Kesme özellikli çek vana)

ENERJİNİ BOŞA

Ayvaz, işletmenizde ihtiyaç duyduğunuz enerjinize sahip çıkıyor ve üstün 
yalıtım çözümleri ile size büyük tasarruf sunarak kazandırıyor!

Ayvaz Vana ve Kondenstop Ceketleri %90’a varan* oranda enerji tasarrufu 
sağlıyor. Yüksek termal performansı sayesinde, yalıtıma ayırdığınız bütçeyi 

kısa zamanda amorti etme imkanı sunuyor!

Ayvaz Tamir İzolasyonu ise, hasar gören yalıtım malzemenizi iyileştiriyor ve 
eski sağlığından daha iyi hale getirerek size kazanç sağlıyor!

HARCAMA!
Çünkü enerji kaybetmek, para kaybetmektir!

* Hesaplama; DN 150 çapında küresel vana, 160 °C’lik akışkan ve 20 mm’lik Cryogel X201 kaplı Ayvaz Vana Ceketi ile yapılmıştır.

YÜKSEK ISIL
KAZANÇ

KOLAY
MONTAJ

DAYANIKLI
YAPI

İNCE
MALZEME

UZUN
ÖMÜR info@ayvaz.com | www.ayvaz.com
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sistem

Stevi 440/470/472/422/425 serisi kontrol 
vanalarıyla buhar için sıcaklık, basınç ve debi 
kontrolü yapılabilir. Burada kapalı kontrol 
sistem mantığına göre bir sensör, bir pid kon-
trolör ve bir oransal kontrol vanasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Sıcaklık kontrolü için sıcaklık 
sensörü, pid kontrolör, oransal elektrik veya 
pnömatik kontrol vanası kullanılmalıdır. Debi 
kontrolü için sıcaklık sensörü yerine buhar 
için debimetre kullanılmalıdır. Basınç kontro-
lünde ise sistem basınç transmitteri, pid kon-
trolör, oransal pnömatik kontrol vanasından 
oluşur. Basınç kontrolünde pnömatik kon-
trol vanasının kullanılmasının sebebi, kont-
rol vanasının tepkisinin hızlı olması istendiği 
içindir. Diğer kontrol tipleri içinde sistemin 
büyüklüğü nispetinde kontrol vanasının per-
formansı elektrik aktüatörün tepki hızına 
bağlıdır. Eğer tesiste basınçlandırılmış hava 
mevcutsa çoğunlukla hızlı tepki için pnöma-
tik aktüatörlü kontrol vanasının kullanılması 
tavsiye edilir. Kontrol sisteminin yatırım mali-
yeti ve enerji tasarrufu açısından ise elektrik 
aktüatörlü oransal kontrol vanası içeren sistem 
tercih edilmelidir.

Kontrol vanaları mil sızdırmazlık 
elemanları

Buhar için kontrol vanalarında yaklaşık 6 tip 
klape tasarım kullanılmaktadır. 

Kontrol vanaları klape tasarımları

Klape Akış Karakteristiği Çap Aralığı Uygulama

Düz klape Açık/Kapalı DN 15 - 500 Kesme ve zamanlı işletim

Parabolik klape Doğrusal
Eşit yüzdeli DN 15 - 500 Tasarıma uygun fark basınçları ile 85 

db(A)’a kadar uygulamalar

Basınç dengeleyici 
parabolik klape 

Doğrusal
Eşit yüzdeli DN 40 - 500 Düşük kuvvetli aktüatörler ile yüksek 

kapama basınçları için

V-port klape Doğrusal
Eşit yüzdeli DN 65 - 500 Büyük çaplarda yüksek fark basınçları

Delikli klape Doğrusal
Eşit yüzdeli DN 15 - 500 Gürültü azaltma ve yüksek fark 

basınçları

Basınç dengeleyici 
delikli klape 

Doğrusal
Eşit yüzdeli DN 40 - 500

Gürültü azalma <= 85d (BA) ve 
yüksek fark basıncı + düşük kuvvetli 
aktüatör

Mil Sızdırmazlık Elemanı Sıcaklık Akışkan

PTFE-V Halkası Birimi Maks. 220°C
Kızgın Su

Doymuş Buhar
Kızgın Buhar

PTFE - Salmastra Maks. 250°C
Doymuş Buhar

Kızgın Buhar
Endüstriyel Gazlar

Graphite - Salmastra Maks. 450°C Kızgın Buhar
Endüstriyel Gazlar

Kontrol vanaları mil sızdırmazlık elemanları

Buhar için kontrol vanalarında yaklaşık 6 tip klape tasarım kullanılmaktadır. 

Klape Akış Karakteristiği Çap Aralığı Uygulama

Düz klape Açık/Kapalı DN 15 - 500 Kesme ve zamanlı işletim

Parabolik klape
Doğrusal
Eşit yüzdeli

DN 15 - 500 Tasarıma uygun fark basınçları ile 
85 db(A)'a kadar uygulamalar

Basınç dengeleyici 
parabolik klape 

Doğrusal
Eşit yüzdeli

DN 40 - 500
Düşük kuvvetli aktüatörler ile 
yüksek kapama basınçları için

V-port klape
Doğrusal
Eşit yüzdeli

DN 65 - 500
Büyük çaplarda yüksek fark 
basınçları

Delikli klape
Doğrusal
Eşit yüzdeli

DN 15 - 500
Gürültü azaltma ve yüksek fark 
basınçları

Basınç dengeleyici 
delikli klape 

Doğrusal
Eşit yüzdeli

DN 40 - 500
Gürültü azalma <= 85d (BA) ve 
yüksek fark basıncı + düşük 
kuvvetli aktüatör

Kontrol vanaları klape tasarımları

                                              

2.2. Kendinden İşletimli Regülatörler:

2.2.1. Basınç Düşürücü (Predu); özellikle eşanjörden, serpantin gruplarından ve degazör tankından önce 
basıncın düşürülmesi için basınç düşürme istasyonlarında (Şekil-2) kullanılır. Direkt tesirli diyafram 
aktüatörlü basınç düşürücüler de sıcaktan diyaframı korumak için dengeleme kabı ile kullanılmalıdır.

 

Düz klape Parabolik  klape PTFE contalı
parabolik  klape

Delikli klape V-port klape

DN15-150 DIN PN16-25-40; EN JL 1040, EN JS 1049, 1.0619+N 
malzeme 
1”-6” ANSI 150-300 LB; SA216 WCB malzeme ve NBR veya EPDM 
diyafram seçenekleriyle sunulmaktadır.

Çıkış basıncı aralığı Aktüatör

0,2-0,6 bar DMA-400

0,5-1,2 bar DMA-250

0,8-2,5 bar DMA-160

2-5 bar DMA-80

4,5-10 bar DMA-40

8-16 bar DMA-40

Düz klape Parabolik  klape PTFE contalı 
parabolik  klape

Delikli klape V-port klape

Buhar için kontrol vanalarında mil sızdırmazlık elemanı olarak 3 tip tasarım kullanılmaktadır:
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• Kendinden İşletimli 
Regülatörler:

Basınç Düşürücü (Predu); özellikle eşanjör-
den, serpantin gruplarından ve degazör tan-
kından önce basıncın düşürülmesi için basınç 
düşürme istasyonlarında (Şekil-2) kullanı-
lır. Direkt tesirli diyafram aktüatörlü basınç 
düşürücüler de sıcaktan diyaframı korumak 
için dengeleme kabı ile kullanılmalıdır.

3. Emniyet:
Emniyet ventilleri (Safe); buhar kazanları, 
degazör tankları, basınç düşürme istasyon-
ları vb. buhar kullanan sistemlerde ani basınç 
yükselmelerine karşı set basıncında tahliyeyi 
yaparak ekipmanı emniyete alır. 

Buhar kazanı emniyet ventili uygulaması

Degazör tankı üzeri emniyet ventili uygulaması

Basınç düşürme istasyonu emniyet ventili uygulaması

Buhar için önerilen emniyet ventili tipi açık 
kapak / açık kaldırma tertibatlı tam kalkışlı 
bir emniyet ventilidir. Oransal kalkışlı emniyet 
ventilleri de kullanılabilir fakat oransal kal-
kışlı emniyet ventillerinin tahliye kapasiteleri 
tam kalkışlılara göre çok düşüktür. Ayrıca gaz 
fazındaki akışkanlar için tam kalkışlı açma 
karakteristiği tercih edilmelidir. Buhar jenera-

Çıkış basıncı 
aralığı

Aktüatör

0,2-0,6 bar DMA-400

0,5-1,2 bar DMA-250

0,8-2,5 bar DMA-160

2-5 bar DMA-80

4,5-10 bar DMA-40

8-16 bar DMA-40

Giriş basıncı 
aralığı

Aktüatör

0,2-0,6 bar UDA-400

0,5-1,2 bar UDA-250

0,8-2,5 bar UDA-160

2-5 bar UDA-80

4,5-10 bar UDA-40

8-16 bar UDA-40

Giriş basıncı 
aralığı

Aktüatör

0,2-0,6 bar UDA-400

0,5-1,2 bar UDA-250

0,8-2,5 bar UDA-160

2-5 bar UDA-80

4,5-10 bar UDA-40

8-16 bar UDA-40

DN15-150 DIN PN16-25-40; EN JL 1040, 
EN JS 1049, 1.0619+N malzeme 
1”-6” ANSI 150-300 LB; SA216 WCB mal-
zeme ve NBR veya EPDM diyafram seçenek-
leriyle sunulmaktadır.

DN15-150 DIN PN16-25-40; EN JL 1040, 
EN JS 1049, 1.0619+N malzeme 
1”-6” ANSI 150-300 LB; SA216 WCB mal-
zeme ve NBR veya EPDM diyafram seçenek-
leriyle sunulmaktadır.

DN15-100 DIN PN16-25-40; EN JL 1040, 
EN JS 1049, 1.0619+N malzeme ve NBR veya 
EPDM diyafram seçenekleriyle sunulmaktadır.

Fazla Basınç Vanası (Predex); Sistemlerde 
emniyet amaçlı ve sistemi rahatlatmak için 
Predex kullanılabilir. Predex artan basınçla 
açılan bir vanadır. Sıcaktan diyaframı 
korumak için dengeleme kabı ile kullanıl-
malıdır.

Termostatik Vana (Temptrol);  Isıtma ve 
soğutma sistemlerinde sıcaklık kontrolü 
için kullanılabilen kendinden işletimli bir 
regülatördür. Sıcaklık kontrolörüne bağlı 
bir borunun içindeki kapiler sıvısı ile vanaya 
kumanda eder. Sıcaklık kontrolörü, sıcaklık 
yükseldiğinde vanayı kapatır (ısıtma) veya 
açar (soğutma).
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sistem

Yakınlık şalteri (Proximity switch)

4. Buhar Yakalama:

Buhar hatları üzerinde kondens cepleri 
kurularak oluşan kondensin tahliye edilmesi, 
eşanjör ve benzeri buharı kullanarak ısı soğu-
ran makinalarda oluşan kondensin tahliyesi 
için buhar kapanları kullanılmaktadır. Buhar 
kullanan makine ve cihazlardan önce, hatta 
seperatör kullanarak da, sistemin kuru buhar 
ile beslenmesi sağlanmaktadır. Fakat bu nok-
tada seperatörün altında toplanan kondensin 
tahliye için buhar kapanı grubunu kurmak 
gerekmektedir. İlk olarak buhar kapanlarını 
ele alırsak genel olarak karşımıza 3 tip ana 
grup çıkmaktadır.

törleri için 1 bar basınca kadar 904 serisi tam 
kalkışlı emniyet ventili kullanılabilir. Metalik 
disk sayesinde yüksek seviyede sızdırmaz-
lığa ve EPDM körük sayesinde karşı basıncı 
dengeleyen bir tasarıma sahiptir. Emniyet 
ventillerinde karşı basınç, set basıncını belirli 
bir oranda aştığı zaman körük kullanılması 
gerekmektedir. Bu körük emniyet ventil-
lerinde genellikle paslanmaz çelikten imal 
edilmektedir.

EPDM körüklü mil-disk tasarımı

900 Serisi Tam Kalkışlı 
Emniyet Ventili 

920 Serisi Oransal 
Kalkışlı Emniyet Ventili

Basınçlandırılmış bir tank üzerinde paralel 
iki emniyet ventili kullanıldığında set basınç-
ları arasında % 2 fark olmalıdır.

Örneğin: Tank 10 bar (g)
SV1 = Pe 9,8 bar
SV2 = Pe 10 bar(g)

Emniyet ventilinin açılma anını merkezi bir 
kontrol sistemiyle izlemek için yakınlık şal-
teri (proximity switch) kullanılabilir.

• Mekanik Buhar Kapanları

Şamandıralı Buhar Kapanları; kondensin 
kaynama sıcaklığında sürekli tahliye gerçek-
leştirirler ve diğer buhar kapanı türlerine göre 
nispeten daha yüksek kondens tahliye kapasi-
telerine sahiptirler. İçlerinde sıkışan havayı ve 
gazları tahliye etmek için membran kapsüllü 
veya bi-metalik elemanlı tahliye mekanizma-
ları bulunmaktadır. Cona-SC ve Cona-SC 
Plus serisinde membran kapsüllü standart 
ürünlerde dahili çek vana vazifesi gören bir 
tasarım mevcuttur. İstenirse y-tipi harici pis-
lik tutucu içeren modeller de kullanılabilir. 
Cona-S serisinde ise bi-metalik tahliye ele-
manlı üründe dahili çek vana ve dahili pislik 
tutucu standart olarak bulunmaktadır. Ayrıca 
pislik tutucu ve çek vana kullanmadığınız için 
buhar kapanı grubu içinde fazladan 2 vanalık 
yer kazandığınız anlamına geliyor. Cona serisi 
şamandıralı buhar kapanlarının merkezi orifi s 
tasarımı sayesinde dikey ve yatay hatlara mon-
taj mümkündür. Yapılması gereken, sadece 
kapak cıvatalarını söküp kontrolörü ve kapağın 
akış yönünü kontrol ederek 90° çevirmek ve 
tekrar yeni conta kullanarak cıvatalarını ve 
somunlarını takarak toplamaktır.

I. Mekanik Buhar Kapanları                             
Şamandıralı  
Ters Kovalı                                                      

II. Termostatik Buhar Kapanları         
Membran Kapsüllü
Bi-metalik
  

III. Termodinamik Buhar 
Kapanları

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

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

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

mazlık) ile bağlıdır. Bu tasarımla conta bulun-
durulmasına gerek kalmamaktadır.
•	 Sabit alt-soğutma, sıvı dolu kapsül 

tarafından sağlanır.
•	 Flash buharı azaltmak ve enerji tasarrufu 

için alt-soğutma.
•	 Başlangıç süresini düşürmek için hızlı hava 

tahliyesi.
•	 Buhar hatları veya tanklardan hava 

tahliyesi için en verimli buhar kapanı.
•	 Dahili düz veya y tipi pislik tutucu.
•	 Dahili çek vana

Avantajları:

•	 Kaynama sıcaklığında acil kondens 
tahliyesi

•	 Hattan kondenstobu demonte etmeden 
kontrol birimine kolay erişim

•	 Entegre geniş yüzeyli pislik tutucu filtresi
•	 Entegre termal hava tahliye mekanizması
•	 Yüksek performans ve ekonomi için 

standart olarak dahili çek vana

• Ters Kovalı Buhar Kapanları; adından da 
anlaşılacağı gibi ters kovaya benzer bir meka-
nizma ile kondens hapsedilir ve sonrasında 
tahliye edilir. Artık çok yaygın kullanılmayan 
ters kovalı buhar kapanları genel olarak aşa-
ğıdaki dezavantajlara sahiptir.

Dezavantajları

•	 Aşağıdan yukarıya kısıtlı akış
•	 Dahili çek vana yok
•	 Kapama için minimum kondens seviyesi 

gerekli 
•	 Donma ile hasar alma hassasiyeti
•	 Koç darbesine karşı hassas
•	 Ters kovanın yükselmesi için su mühürü 

gereklidir
•	 Basınç düşümü durumunda min. kondens 

seviyesi atılır - su mühürü gevşer - kapan 
hatalı açılır

•	 Başlangıç ve çalışma esnasında hava 
tahliyesi problemi

•	 Küçük orifisler nedeniyle limitli  
kapasite

•	 Kesikli çalışma modu; kondensin sürekli 
tahliyesi mümkün değil

• Termostatik Buhar Kapanları:

Membran Kapsüllü Buhar Kapanları; 
Membran kapsüllü termostatik buhar kapan-
ları alt soğutma etkisine sahiptir. Kondens 
belirli bir sıcaklığa soğutulduktan sonra tah-
liye edilir. Bu kesikli bir tahliyenin olduğu 
anlamına gelir. Neredeyse her şekilde hatta 
monte edilebilir ve membran kapsül değişti-
rilerek istenen kondens tahliye sıcaklığı için 
ayar yapılabilir. 
Normalde birçok buhar kapanında kapak 
ile gövde arasında conta kullanılmaktadır. 
Cona-M buhar kapanlarında ise kapak ile 
gövde birbirine dişli bağlantı (metalik sızdır-

Bimetalik Buhar Kapanları da alt soğutma 
etkisine sahiptir. Kondens belirli bir sıcak-
lığa soğutulduktan sonra tahliye edilir. Bu 
kesikli bir tahliyenin olduğu anlamına gelir. 
Neredeyse her şekilde hatta monte edilebi-
lir ve bimetalik plakalar arasındaki açıklık 
veya plakalar değiştirilerek istenen kondens 
tahliye sıcaklığı için ayar yapılabilir. Plakalar 
sıcaklık etkisiyle yay şeklini alır ve plakalar 
klapenin bulunduğu mili çekerek klape orifisi 
kapatır. Normalde birçok buhar kapanında 
kapak ile gövde arasında conta kullanılmak-
tadır. Cona-B buhar kapanlarında ise kapak 
ile gövde birbirine dişli bağlantı (metalik 
sızdırmazlık) ile bağlıdır. Bu tasarımla conta 
bulundurulmasına gerek kalmamaktadır.

Başlangıçta, gelen soğuk kondens ve hava acilen 
tahliye edilir.

Vana Açık

Soğuk Sıcak

Vana Kapalı

Sıcak kondens ve doymuş buhar, içerideki sıvının 
hacmini genişletir ve buhar kaybı olmadan kapsül 
orifisi kapatır

Kapsülün ayırt edici özellikleri:

•	 Çift katmanlı membran
•	 Güçlendirilmiş sert metal plaka ile 

kapama vanası olarak
•	 8 delikli düşük muhafaza

Kapsülün avantajları:
•	 Daha uzun ürün ömrü
•	 Daha yüksek kapasite

Termodinamik Buhar Kapanı; Diğer buhar 
kapanlarından farklı bir prensiple çalışır. Ber-
noulli ilkesiyle sıcaklık, basınç ve hız ara-
sındaki eşitliğe göre; farklı şartlarda farklı 
hızlara sahip akışkanın disk üstünde ve altında 
oluşturduğu kuvvetlerle beraber diskin orifisi 
kapaması veya açması sağlanır. Bu şekilde 
kondensin tahliyesi gerçekleştirilirken canlı 
buhar kaybı da gerçekleşir. Termodinamik 

Isı
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sağlamak için döngü oranları azaltılmıştır.
•	 Diğer TD modelleri aksine kapsül 

yenilenebilir.
•	 Koç darbesine ve donmaya karşı dayanıklı.
•	 Dahili düz veya y tipi pislik tutucu.
•	 Disk, bir çek vana gibi çalışır.
•	 Düşük kapasite (LC) büyük çap seçimini 

engellemek için (Örn.: takip hatları)

Genel termodinamik buhar kapanı 
problemleri:

•	 Termodinamik prensibi (hız) buhar ve 
hava arasında ayrım yapmaz → kötü 
başlangıç hava tahliyesi

•	 Buhar kapanı medya ve basınç ilişkisine 
bağlı olarak çalışır → sıcaklık sensörü yok

•	 Buhar kapanı zaman zaman açık olmalıdır, 
özellikle kızgın buhar ve düşük kondens 
yükünde buhar kaçağı 

•	 Düşük fark basınçları için önerilmez  
<1bar (g)

•	 Mekanik ve termostatik buhar kapanları gibi 
kesin ve net bir karakteristiğe sahip değildir.

 

Kaynakça 
1. Ari-Armaturen Faba Serisi Eğitim Sunumları
2. Ari-Armaturen Cona Eğitim Sunumları
3. Ari-Armaturen Safe Eğitim Sunumları
4. Ari-Armaturen Predu Eğitim Sunumları
5. Ari-Armaturen Stobu Eğitim Sunumları
6. Ari-Armaturen Checko-V Eğitim Sunumları
7. Ari-Armaturen Strainer Eğitim Sunumları
8. Ari-Armaturen Stevi Eğitim Sunumları
9. Ari-Armaturen - The Steam Pressure Reducing 

Station: Design and flow concept / Buhar Basınç 
Düşürme İstasyonu: Tasarım ve akış konsepti 
http://www.ari-armaturen.com/_appl/files_tb/files/
t000005801.pdf

10. Ari-Armauren - Valves for steam facilities (Article 
for practice manual "Industrial valves") / Buhar 
tesisleri için vanalar (“Endüstriyel vanaların” pratik 
kılavuzu için makale)  
http://www.ari-armaturen.com/_appl/files_tb/files/
t000009294.pdf

11. Ari-Armaturen - The benefits of system solutions 
for valve users / Vana kullanıcıları için sistem 
çözümlerinin faydaları  
http://www.ari-armaturen.com/_appl/files_tb/files/
t000014343-2.pdf

12. 12. Ari-Armaturen - A Practical Guide to Steam 
and Condensate Engineering / Buhar ve Kondens 
Mühendisliği için Pratik Rehber. TM

kondenstoplar herhangi bir sıcaklık sensö-
rüne sahip değildir ve diğer buhar kapanlarına 
göre kondens tahliye miktarları daha düşük-
tür. Normalde birçok buhar kapanında kapak 
ile gövde arasında conta kullanılmaktadır. 
Cona-TD kondenstoplarda ise kapak ile gövde 
birbirine dişli bağlantı (metalik sızdırmazlık) 
ile bağlıdır. Bu tasarımla conta bulundurul-
masına gerek kalmamaktadır.

CONA TD 45.641 Avantajları:

•	 Buhar ceketi; rüzgâr, yağmur veya soğuk 
gibi dış koşullar ne olursa olsun sürekli 
çalışma modunu sağlar.

•	 Buhar tasarrufu ve uzun bir hizmet ömrü 
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bilgi

Yazan: Mustafa Durukan
ENERSİSTEM Şirket Müdürü

Açık alevli radyant ısıtıcılar komple 
mekan ısıtması için değil, nokta/tez-
gah ısıtması için daha uygun olan ve 

bu kapsamda genelde tercih gören ısıtıcılar-
dır. Borulu radyant ısıtıcılar ise; gerek komple, 
gerekse de bölgesel ısıtmada homojen ve kon-
forlu ısıtma tesisi için daha uygun olan ancak 
nokta/tezgah ısıtmasına çok uygun olmayan 
sistemlerdir. Açık alevli radyant ısıtıcılar ile 
borulu radyant ısıtıcılar arasındaki farklar ve 
borulu radyant ısıtmanın sunduğu avantajlar, 
bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. 
Açık alevli radyant ısıtıcının yangın riski, 
borulu radyant ısıtıcıya göre daha yüksektir. 
Açık alevli radyant ısıtıcıda yanma sonrası atık 
gazlar içeri bırakılmak zorundadır. Borulu rad-
yant ısıtıcıda ise bu gazlar istenildiğinde içeri, 
istenildiğinde ise basit bir baca borusu ilavesi 
ile dışarı atılabilmektedir. Gazların içeri bıra-
kılması halinde; TSE ve iş güvenliği yönet-
meliklerine göre iş ortamında teneffüs edilen 
havadaki gaz oranları aşağıda verilmiştir.
CO2: 2800 ppm
CO: 50 ppm
NO2: 5 ppm
NO: 25 ppm
Aldehidler: 2 ppm
Yukarıdaki belirtilen gaz limitlerine uyulması 
ve bunların sürekli sağlanması bir zorunlu-

luk halindedir. Aksi durum, ileride Çalışma 
Bakanlığı İş Güvenliği Kontrollerinde sorun 
oluşturabilecek bir unsurdur. Ayrıca, doğalgaz 
kullanımı halinde TSE'nin bir zorunluluğu 
gereği, BOTAŞ mekan içinde kullanılan ve atık 
gazı ortama bırakılan radyant ısıtıcının her bir 
kW değeri başına 37.5 m3/saat yer seviyesinde 
mekanik havalandırmayı zorunlu kılar.
Bu, örneğin 1000 m2 alan ve 6 metre yüksek-
likteki bir binada ortalama kullanılacak 200 
kW'lık bir radyant ısıtma sistemi için 7500 
m3/saat’lik bir zorunlu havalandırma anlamına 
gelir. Bu ise yaklaşık 50 kW'lık ek bir enerji 
gereksinimi ya da kurulu kapasite de % 25’lik 
bir artış anlamındadır.
Atık gazın içeri bırakılması halinde göz önünde 
bulundurulması gerekli bir diğer unsur da atık 
gaz içerisindeki su buharıdır. Ortama bırakı-
lan toplam atık gazın % 15'i su buharı olup 
çalışma ortamındaki rutubet oranını ciddi 
oranda artırır. Bu ise binada gerek terleme ile 
yapı elemanlarında bozulmaya, gerekse makine 
ve ekipmanda korozyona yol açabilecektir.
Açık alevli radyant ısıtıcıların 900 °C'lik yüzey 
sıcaklığına karşı borulu radyant ısıtıcıların orta-
lama yüzey sıcaklığı 350 °C civarındadır. Bu 
değer başlangıçta 550 °C sonlarda ise 140 °C 
civarında olan sıcaklığın yaklaşık bir ortalama-
sıdır. Bu nedenle açık alevli ısıtıcıların ışıma 
şiddeti noktasal olarak daha şiddetli olmasına 
karşın radyant verimde bu geçerli değildir.
Şöyle ki;
Radyant ışınım/enerji formülü 
Q=5.67 x 10 -8 e A T 4’tür.
Bu formülde;
Q= radyant enerji miktarı (Watt cinsinden)
A= radyant yüzey alanı (m² cinsinden),
-örnek 6.5 kW'lık ısıtıcı 435 cm2 (0.0435 m²)

T 4 =yüzey sıcaklığı-oda sıcaklığı (Kelvin cin-
sinden)
-standart yüzey sıcaklığı 900 °C'dir. [(900-
20)+273]4
e= Alev emissivite değeri LPG için 0.5 (doğal-
gaz için bu değer 0.3'tür) aldığınızda ısıtıcının 
radyant oranı ile ilgili ulaşabilecek en iyi değer 
% 35-40 civarındadır. Bu bize seramik ısıtıcı-
larda enerjinin büyük bir çoğunluğunun radyant 
değil konvektif olarak ortama bırakıldığını ifade 
etmektedir.
Aynı hesap borulu radyant için yapıldığında, 
örneğin 15 m boyunda (ortalama 5 m² yüzey 
alanı anlamındadır) 0.97 emissivite değerine 
ve ortalama 325 °C boru sıcaklığına sahip 50 
kW'lık borulu Ambirad radyant ısıtıcı için 
radyant oran % 60 civarında bulunmaktadır. 
Burada, ısıtıcının ışınım şiddetinden ziyade, 
yaydığı radyant enerji oranının verimi belir-
lediğini ve yüksek tavanlı binalarda bu oranın 
önemli olduğunu, çünkü tavan seviyesinde ası-
lan radyant ısıtıcıların içerdiği ve yaydığı kon-
vektif enerjinin tavanda asılı kalıp hatta daha 
üst noktalara doğru çıkma eğiliminde olacağını 
ve insanların çalıştığı yer seviyesine katkısının 
çok iyi izolasyonlu binada dahi ihmal edilecek 
düzeyde kaldığını vurgulamak isteriz.
Özellikle seramik tipi açık alevli radyant ısıtıcı-
lar, işletmeye ilk alındıklarında seramik yüzeyde 
binlerce minik delik üzerinde akkor halinde 
tam yanma ile en üst verimde issiz ve kokusuz 
çalışırlar. Ancak, zamanla sürekli olarak ısıtı-
cıların ısınıp genleşmesi ve soğuyup büzülmesi 
sonucu yüzeyde çatlakların oluşması kaçınıl-
mazdır. Bu termik sürecin yanı sıra endüstri-
yel ortamda her zaman söz konusu olan yağ, 
toz, rutubet ve diğer kirliliklerin de tıkanmaya 
yol açıp, tıkanan yerler ile tıkanmayan yerler 
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zamanla bozulan verimsiz yanma ve çalışmaya 
değil aynı zamanda sık seramik brülör değişimi 
gibi çok ciddi mali portreler oluşturacak bakım 
onarım giderlerine yol açacaktır.
Seramik ısıtıcıların, küçük yüzey alanları ve 
düşük birim ünite kapasiteleri nedeniyle borulu 
radyant ısıtma sistemi ile kıyas edildiğinde aynı 
alanda aynı kapasite için borulu radyant ısıtıcı-
nın minimum iki katı sayıda ısıtıcı kullanılmak 
zorunluluğu vardır. Bu durumda çalışma şart-
larının ve ısıtıcının oluşturacağı bakım onarım 
gider ve problemlerinin hangi ölçülerde yüksek 
olacağı kolayca öngörülecektir. Borulu rad-
yant ısıtıcılar ise çok uzun yıllar boyunca hiç-
bir aksam değiştirmeksizin sıfır bakım onarım 
maliyeti ile çalışabilmektedirler.

Sistem Seçimi

Radyant ısıtma uygulamasında, öncelikle ısıtma 
ihtiyacının nokta ısıtma/bölge ısıtma ya da 
komple tüm alan ısıtma şeklinde belirlenmesi 
ve daha sonrada uygulama alanı için olası sistem 
seçenekleri içinde en uygun sistemin seçilmesi 
esastır. TM

arasında dengesiz yüzey sıcaklık farklılıkları 
oluşturması da yine kaçınılmazdır.
Bunun doğal bir sonucu olarak, ilk çalışma 
anında akkor halinde oluşan yanma, zamanla 
alevli, isli, kokulu ve hem verimsiz hem de 
sağlık koşullarını tehdit edici zehirleyici gaz 
yayan bir yanma haline dönüşür. Bu süreç 
birçoğumuzun, endüstriyel ortam ile kıyas 
edilemeyecek düzeyde çok temiz olan evlerde 
kullanılan katalitik sobadan bildiğimiz ve aşina 
olduğumuz sorunlardır. Döner ocakları ise 
konuyu çok abartılı olarak da olsa vurgulayan 
bir başka örnek olarak kabul edilebilir. Borulu 
radyant ısıtma sisteminde ise tıkanma, çatlama 
gibi problemler söz konusu olmayıp bu tür 
nedenlerle yanma verimi, ısıtıcıların tüm ömrü 
boyunca (yaklaşık 30 yıl) değişmez.
Seramik tip açık alevli radyant ısıtıcıların küçük 
yüzey alanları nedeniyle mekanın tamamını, 
radyant ışınım ile homojen olarak tarayabil-
meleri oldukça zordur ya da çok fazla sayıda 
ısıtıcı kullanılması halinde bu mümkün olabil-
mektedir. Bu ise doğrudan ilk yatırımı artıran 
bir unsur olması nedeniyle genelde uygulana-
mayan bir çözümdür. Bunun yerine, çoğunlukla 

borulu radyant ısıtıcının kapasitesine kıyasla 
daha küçük kapasitede ve sayıda seramik ısıtıcı 
seçilir ve mekanın homojen olarak taranması 
hususundan feragat edilir. Bu ise çalışma meka-
nında ciddi konfor bozukluğu ve işçilerin has-
talanması neticesinde iş gücü kaybına yol açan 
sıcak-soğuk bölgelerin oluşmasına yol açar.
900 °C’lik yüzey sıcaklığı ile daha şiddetli bir 
ışınım gücüne sahip seramik tipi açık alevli rad-
yant ısıtıcıların, yaydığı yüksek sıcaklık nede-
niyle, yüksek binalarda aşağıdan daha kolay 
algılanabilmesi bakımından daha avantajlı 
olacağı bir gerçektir. Ancak bu borulu rad-
yant ısıtıcının yüksek binalarda sıcaklığının 
hissedilemeyeceği anlamında değildir. Bunun 
en çarpıcı örneği İstanbul-Gebze TAYSAD 
Organize Sanayi Bölgesi’nde Enersistem 
tarafından yapılan TOYOTETSU fabrikası 
örneğidir. Burada 18 metre tavan yüksekliğine 
sahip pres bölümünde radyant ısıtıcıların asılma 
yüksekliği 15 metrenin üzerindedir ve mükem-
mel bir homojen ışınım ile ısıtma üç sezondur 
başarı ile çalışmaktadır.
Seramik tipi açık alevli radyant ısıtma sistem-
lerinde yukarıda belirtilen doğal süreç, sadece 

SİSTEM / UYGULAMA BORULU RADYANT
AÇIK ALEVLİ 

RADYANT
ELEKTRİKLİ RADYANT

GAZ YAKMALI SICAK 
HAVA ÜRETECİ

NOKTA      

BÖLGE  

KOMPLE    

AÇIK ALAN    

FABRİKA

ATÖLYE

OTO SERVİS

SPOR SALONU

CAMİ, KİLİSE  

DEPO

HANGAR  

SERA

HAYVAN ÇİFTLİĞİ  

KAFE, RESTORAN  

BAHÇE, TERAS  

 TAVSİYE EDİLEN                 OLABİLİR                UYGUN DEĞİL
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sıcaklığı gereksinimi ile bu sistemlerde kul-
lanılan ısıtıcı ya da soğutucuların verimleri 
ciddi ölçüde arttığı için, enerji tüketimi ve 
işletme maliyetleri düşmekte ve doğal kay-
nakların korunmasına ciddi oranlarda katkıda 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu sistemle 
hem ısıtma hem de soğutma yapılabildiği için 
aynı mahalde ısıtma ve soğutma sistemlerini 
ayrı ayrı kurmaya gerek kalmadan, aynı sistem 
akışkan sıcaklığı değiştirilerek tüm yıl boyunca 
kullanılabilmektedir. 
Aynı zamanda binalarda hem ısıtma hem de 
soğutma için radyant sistemlerin kullanımı ile 
klasik sistemlere göre mahal içerisinde daha 
fazla yaşam alanı tasarrufu sağladığı gibi, daha 
estetik bir görünüm de elde edilmiş olunur.    

B u çalışmada kullanımı çok eski tarih-
lere dayanan döşemeden ve duvardan 
ısıtma-soğutma sistemleri anlatılmak-

tadır. Düşük sıcaklıktaki atık enerjilerin veya 
düşük sıcaklıklardaki doğal enerji kaynakla-
rının kullanımına imkân tanıyan, verimleri 
oldukça yüksek olan bu sistemler ciddi mik-
tarda enerji tasarruf etme imkânı sunmaktadır-
lar. Bu çalışmada radyant ısıtma sistemlerinin 
tarihçesinden, günümüzdeki kullanım şekilleri 
ile bu sistemlerin avantaj ve dezavantajlarından 
bahsedilmiştir.

1. Giriş

Radyant ısıtma-soğutma sistemleri, sıcak ya da 

soğuk akışkanı taşıyan boru ya da kanalların 
duvar veya zemin içine gömülerek uygulanan 
ısıtma - soğutma sistemleridir. 
Bu sistemlerde ısıtılan ya da soğutulan döşeme 
veya duvar ile mahal arasında gerçekleşen ısı 
transferi, büyük oranda uzun dalga boyların-
daki elektromanyetik dalgalarla gerçekleştiği 
için bu sistemler radyant ısıtma-soğutma sis-
temleri olarak adlandırılmaktadır. Mahallerin 
zemin ya da duvar yüzeyleri, ısı transfer yüzeyi 
olarak kullanılmakta dolayısıyla mahal için 
gerekli olan ısı yükleri geleneksel ısıtıcılara göre 
çok daha büyük alanlardan gerçekleştirildiği 
için düşük sıcaklık farkları ile gerekli ısıtma 
veya soğutma sağlanabilmektedir. 
Oda sıcaklığına yakın sıcaklıktaki akışkan 
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sebeplerden dolayı birçok Avrupa ülkesinde 
tam havalandırmalı klasik ısıtma soğutma sis-
temlerinin kullanımı önerilmemekte ve hatta 
yasaklanmaktadır [8]. Bu tür mekanik ısıtma 
soğutma sistemlerine alternatif olarak boruları 
döşeme, tavan, duvar gibi bina yapısına ya da 
çok katlı binalarda beton levhanın merkezine 
gömülü, radyant ısıtma ve soğutma sistemleri 
kullanılması çok daha uygun olacaktır [9]. 
Isıtma-soğutma sistemleri değerlendirilirken 
bu sistemlerin sıcaklık, bağıl nem, hava hareketi, 
asimetrik termal radyasyon, sıcak veya soğuk 
döşemeler ve düşey sıcaklık tabakalaşması gibi 
faktörlere bağlı olan insan vücudu için gerekli 
konfor şartlarını ne ölçüde sağladığı dikkate 
alınmalıdır. Örneğin konfor için hava hızı kışın 
9 m/dk, yazın ise 15 m/dk’nın altında olma-
lıdır. Vücudun farklı taraflarının, sıcaklıkları 
farklı yüzeyler ile radyasyon ile alışverişi sonucu 
rahatsızlığa sebep olan durumu önlemek için 
asimetrik sıcaklık asimetrisi düşey doğrultuda 
5 °C ve yatay doğrultuda 10 °C’yi aşmamalıdır. 
Termal konfor için bir diğer önemli paramet-
relerden olan düşey sıcaklık farkının oturan 
insan için (0.1 m seviyesindeki ayak bileği ile 
1.1 m seviyesindeki başı arasındaki) en fazla  
3 °C olması önerilmektedir [10]. 
Konfor şartları ve işletme maliyetlerinde sağla-
dığı çok ciddi iyileşmelerden dolayı ülkemizde 
son yıllarda özellikle cami gibi büyük hacimli 
mekânların ısıtılmasında döşemeden ısıtma 
sistemleri giderek daha çok tercih edilmek-
tedir. Çok eski çağlardan itibaren bilinen ve 
yaygın olarak kullanılan bu sistemlerin avantaj 
ve dezavantajları bu çalışmada tartışılmıştır. 

2. Döşemeden ısıtma-soğutma 
sistemleri

Modern döşemeden ısıtma sistemleri, tabanı 
yalıtımlı zeminin içine belirli desenlerle gömü-
len boruların içerisinden sıcak akışkanın sir-
küle edilebilmesi ile sağlandığı gibi (hidronik 
sistemler), aynı zamanda zemin örtüsü altına 
yerleştirilen elektrik direnç telleri kullanıla-
rak da kurulabilmektedir. Hem ısıtma hem 
soğutma amaçlı kullanımlarda sadece hidro-
nik sistemler uygundur. Hidronik sistemlerde 
oda sıcaklığı mertebelerine yakın, sıcak ya da 
soğuk akışkan, zemine gömülü borular içeri-
sinde sirküle ettirilerek döşemenin dolayısıyla 
mahalin istenilen konfor şartlarını sağlayacak 
şekilde ısıtılması veya soğutulması sağlanır. 
Sistemde genellikle uzun ömürlü ve korozyona 

Son yüzyılda ortaya çıkan sıcak sulu kalorifer 
ısıtma sistemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde 
yaygınlaşması sonucu, unutulmaya yüz tutmuş 
olan döşemeden ısıtma sistemlerinin tarihçesi 
aslında binlerce yıl önceye uzanmaktadır. Yay-
gın olarak bilinenin aksine, döşemeden ısıtma 
sistemleri ilk olarak eski Roma döneminden 
çok daha önce Asya’da kullanılmıştır. Sıcak 
suyun, su buharının veya baca gazının bina 
döşemesi altında dolaştırılması ile mahal ısıtıl-
ması sağlanan bu tip eski sistemler yüzyıllardır 
dünyanın birçok yerinde kullanılmıştır. Çin’de 
kang, Kore’de ondol, Bizans ve Yunan impara-
torluklarında hypocaust, İspanya’da gloria olarak 
adlandırılan ve Arap ülkeleri ile Türkiye gibi 
ülkelerde de eskiden beri kullanılan bu sistem-
lerin çalışma prensipleri temelde aynıdır [1,2]. 
Şekil 1’de görüldüğü gibi, binanın yanında ya 
da altında bulunan ocaktan elde edilen buhar 
ya da baca gazları, ısıtılmak istenen mahalin 
altından veya duvarlarının arasından geçirilerek 
ısıtma gerçekleştirilmektedir. Şekil 2’de Efes 
antik kentinde bulunan bir hamamın ısıtılma-
sında kullanılan döşemeden ısıtma sisteminde 
zeminin taşıyıcı sütunları görülmektedir. Bu 
sütunlar sayesinde, yukarı kaldırılan zemin ile 
döşeme arasındaki aralıktan gönderilen sıcak 
baca gazı ya da buhar ile hamamın ısıtılması 
sağlanmıştır. Şekil 3’te ise yine Efes antik ken-
tinde duvardan ısıtma için kullanılan, içerisin-
den buhar ya da duman geçirilen tuğla duvar 
ve mermer kaplama arasına gömülmüş ısıtma 
künkleri görülmektedir. 

Şekil 1. Ondol sisteminin şematik gösterimi [3].

Şekil 2. Efes antik kentinde hamam ısıtmasında 
kullanılan döşemeden ısıtma sistemi [4].

 

Şekil 3. Efes antik kentinde mahal ısıtmasında 
kullanılan duvardan ısıtma sistemi [5].

Radyant ısıtma sistemlerindeki ısıtılmış ya 
da soğutulmuş suyun döşeme altına belirli 
bir desende yerleştirilmiş borulardan dolaş-
tırılması fikri ile bu sistemin modern şekli ilk 
olarak 1900’lü yıllarda İngilizler tarafından 
geliştirilmiştir.  Daha sonra bu teknoloji Avru-
palı ve Asyalı göçmenlerin etkisiyle 1930’lu 
yıllarda Kuzey Amerika’da benimsenmiştir. 
Günümüzde birçok ülkede hidronik radyant 
döşeme sistemleri sadece konutlarda değil aynı 
zamanda hastane, endüstriyel bina, spor salonu, 
yüzme havuzu gibi yüksek binaların ısıtılma-
sında ve soğutulmasında geniş bir şekilde kul-
lanılmaktadır. Örneğin, Kore’de binaların % 
95’i, Çin’in kuzeyinde ise binaların % 85’inin 
ısıtılmasında döşemeden ısıtmadan faydala-
nılmaktadır. Avrupa’da yeni yapılan binaların 
çoğunda, ısıtma sistemi olarak hidronik sis-
temler tercih edilmektedir. Kuzey Amerika’da 
ise 2010 yılına kadar binaların sadece % 5’lik 
bir kısmında hidronik sistemler kullanılırken, 
yeni yapılan ticari binaların % 7.5’lik kısmında 
bu tip sistemler tercih edilmiştir ve bu kullanım 
oranının giderek artması beklenmektedir [6].
Son yıllarda kapalı alışveriş merkezleri, hava 
limanları, iş hanları gibi çağdaş mimariye sahip 
binalarda geniş camlı yüzeylerin kullanımı 
giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu binalarda 
ısıtma ve soğutma ihtiyacının karşılanması için 
çeşitli yöntemler ve cihazlar kullanılmaktadır. 
Örneğin kullanımının kolay olması ve hem 
yaz hem de kış aylarında sürekli olarak çalış-
ması sebebiyle, klima cihazları sıklıkla kulla-
nılmaktadır. Ancak bu cihazlarda kullanılan 
soğutucu akışkanların çevreye ciddi oranda 
zararları bulunmaktadır. Bununla birlikte, geniş 
camlı yüzeylerin tercih edildiği binalarda özel-
likle ılıman iklimlere sahip bölgelerde güneş 
ısı kazanımını artırmasından ötürü binanın 
soğutma yükünü ciddi mertebede artırmakta, 
bu da elektrik tüketiminin ciddi şekilde art-
masına sebep olmaktadır [7]. Yüksek yatırım 
maliyeti, yüksek enerji tüketimi, gürültü gibi 
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yen en önemli parametreler olduğu gösteril-
miştir [17].  Dolayısıyla zeminden ısıtmanın 
uygulanacağı mahallerde sistem tasarımında 
öngörülen zemin yapısı ve zemin üstü örtüleri 
sistemin çalıştığı sürece değiştirilmemelidir.  
Aksi takdirde sistemin ısıtma veriminde ya da 
konfor şartlarında ciddi kötüleşmeler yaşana-
bilir. Tasarım değerlerinden habersiz olan bir 
kullanıcının döşeme üzerinde halı kullanma-
sıyla, zeminin ısıl direnci artırılarak sistemin 
ısıtma verimi düşürülür dolayısıyla mahalin 
konfor şartlarını sağlayacak şekilde ısıtılması 
engellenebilir. Benzer şekilde zeminde bulu-
nan kaplamanın değiştirilmesi yani ısıl diren-
cinin tasarım değerlerinin altına düşürülmesi 
ile zemin üzerine çıplak ayakla basılamayacak 
kadar ısıtılarak konfor şartları bozulabilir. Bu 
durumda su sıcaklığının kontrol edileceği bir 
otomasyon sistemi kullanılmalıdır. Dolayısıyla 
döşemeden ısıtma sistemlerinin genel perfor-
mansının zemin direncine bağlı olması ve gele-
neksel Türk kültüründe odaların zeminlerinde 
halı, kilim gibi örtü bulunması nedeniyle, bu 
sistemlerin ülkemizde uygulanmasında sıkın-
tılar yaşanmaktadır. 

3. Duvardan ısıtma-soğutma 
sistemleri

Boruların döşeme yerine duvarlara monte edil-
mesiyle ortamın konfor şartlarının sağlandığı 
duvardan ısıtma-soğutma sistemleri, döşeme-
den ısıtma-soğutma sistemleri kadar çok yaygın 
biçimde kullanılmamakla birlikte, günümüzde 
sahip olduğu avantajların anlaşılması sonu-
cunda giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle 
Türk gelenek ve görenekleri ile yerden ısıtma 
sisteminde yaşanan çatışmaları bertaraf ettiği 
için bizim kültürümüze çok daha uygun bir 
ısıtma soğutma sistemi olarak ortaya çıkmak-
tadır. Duvardan ısıtma-soğutma sistemlerinin 
bir mahale uygulaması ve boruların döşendiği 
duvar kesitinden bir görünüş Şekil 5’te veril-
miştir.
Şekilde görüldüğü gibi, bu sistemlerde döşeme-
den ısıtma sisteminde olduğu gibi mukavemet 
artırıcı elemanlara ihtiyaç duyulmaması sebe-
biyle, sistemin hem yatırım maliyetleri hem 
de ısıl direnci düştüğü için sirküle edilecek 
suyun sıcaklığını düşürmekte, bu da ısıtıcının 
veriminde artış sağlayarak işletme maliyetleri-
nin de düşmesini sağlamaktadır. Ayrıca, düşük 
ısıl kapasitesi sebebiyle sistemin rejime gelme 
süresi döşemeden ısıtma-soğutma sistemle-

dayanıklı olması sebebiyle yüksek yoğunluklu 
polietilen ve türevleri olan borular kullanıl-
maktadır. Ancak bazı uygulamalarda bakır ve 
çelik borular da hâlâ kullanılmaktadır. Bununla 
birlikte borularda herhangi bir delinme vb. 
olumsuzlukların yaşanmaması için döşeme 
üzerine mukavemet artırıcı malzemeler kul-
lanılmaktadır. Döşemeden ısıtma-soğutma 
sistemlerinde döşeme konstrüksiyonunda 
kullanılan malzemeler, mahal içerisine olan 
ısı geçişini dolayısıyla konfor şartlarını sağ-
lamak için sistemde sirküle edilmesi gereken 
su sıcaklığını direkt olarak etkilediği için çok 
önemlidir. Sistemin uygulanmasında en alt 
katman bir yalıtım malzemesinden oluşmak-
tadır. Daha sonra döşemeye doğru içerisinde 
ısıtılmış ya da soğutulmuş suyun dolaştırıldığı 
boruları ihtiva eden şap malzemesi ve en üstte 
de döşeme bulunmaktadır. Şekil 4’te bir mahal 
için döşemeden ısıtma-soğutma sistemlerine 
ait bir döşeme kesiti görülmektedir.

Şekil 4. Döşemeden ısıtma-soğutma sistemlerinin bir 
mahale uygulanması ve döşeme kesitinden görünüş.

Radyant ısıtma-soğutma sistemleri, konvan-
siyonel sistemlere nazaran soğutma için daha 
yüksek sıcaklığa ve ısıtma için daha düşük 
sıcaklıktaki akışkana gereksinim duymasın-
dan dolayı, bu tip ısıtma sistemlerinde düşük 
sıcaklıktaki atık enerjilerin veya düşük sıcak-
lıklardaki doğal enerji kaynağının direkt ya da 
dolaylı olarak kullanımına imkân tanımakta 
ve sistemin veriminin daha yüksek olmasını 
sağlamakta.  Dolayısıyla ciddi miktarda enerji 
tasarruf etme imkânı sunmaktadır [11]. Ayrıca 
döşemeden ısıtma sistemlerinde radyasyonla 
ısı geçişi direkt döşeme ile mahal içerisinde 
bulunan insanlar ile duvar ve tavan arasında 
olduğundan, termal olarak daha homojen bir 
ortam sağlanmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen avantajlarından dolayı 
kullanımı gittikçe artan döşemeden ısıtma 
sistemleri, boruların içerisinden soğuk akışka-
nın sirküle edilmesi ile mahalin soğutulması 
için de kullanılabilmekte ve bu şekilde sistem 
tüm yıl boyunca çalıştırılabilmektedir. Kla-
sik soğutma sistemlerinde ısı transferi sadece 
konveksiyon ile yapılırken döşemeden soğutma 
sistemlerinde mahal ile olan ısı transferi, döşe-
meden ısıtmaya nazaran çok daha düşük ısı 
taşınım katsayısına sahip olmasına rağmen hem 
konveksiyon hem de radyasyon ile gerçekleş-
mektedir [12]. Düşük ısı taşınım katsayısının 
yanında, kabul edilebilir döşeme sıcaklığı, düşey 
doğrultudaki sıcaklık farkı ve çiğ noktası sıcak-
lığı döşemeden soğutma sistemlerinin soğutma 
kapasitesini azaltan faktörlerdir. Bu sebepler-
den dolayı yüksek soğutma kapasiteleri için 
döşemeden soğutma sistemlerinin tasarımı, 
döşemeden ısıtma sistemlerinin tasarımına 
göre çeşitli farklılıklar içermektedir [13]. Geniş 
cam yüzeylerinin kullanıldığı binalarda döşeme 
üzerine direkt olarak düşen radyasyon ısı akısı, 
döşemeden soğutma sistemlerinin kapasite-
sini belirlemek için en önemli parametrelerden 
biridir. Isı akısı yüksekse döşeme yüzeyinin 
sıcaklığı ortam sıcaklığına yakın olup ısı taşı-
nım katsayısı önemsiz kalır [14]. Döşemeden 
soğutma sistemlerinde ısı transferi, soğutul-
muş döşeme yüzeyi ile ortamdaki sıcak hava 
arasında gerçekleşir. Bundan dolayı özellikle 
soğutma ihtiyacının en fazla olduğu yaz döne-
minde ve sıcak ve nemli hava şartlarına sahip 
iklimlerde, soğutulmuş döşeme yüzeyinde çiğ 
noktası sıcaklığına bağlı olarak yoğunlaşma ola-
sılığı oldukça yüksektir, [8,9,15,16]. Bu nedenle 
döşemeden soğutma sistemlerinde soğutma 
kapasitesini artırmak ve döşeme yüzeyinde 
yoğuşmayı önlemek için sistemle birlikte nem 
alıcı havalandırma sistemleri kullanılmalı-
dır.  [8, 15, 16]. Dünyada döşemeden ısıtma-
soğutma sistemlerinin başarılı bir şekilde uygu-
landığı birçok örnek vardır. Örneğin Bangkok, 
Tayland’da bulunan havalimanının büyük yolcu 
salonu ve ana terminal binasının hem ısıtılması 
hem de soğutulması döşemeden yapılmaktadır. 
Bu uygulama döşemeden hem ısıtma hem de 
soğutma yapılan dünyadaki en büyük projedir 
[15].
Literatürde, döşemeden ısıtma (ya da soğutma) 
sisteminde kullanılacak boru malzemesi ve 
boru çapının sistem performansı üzerindeki 
etkisinin çok küçük olduğu, döşeme kaplama 
malzemesi ve kalınlığının performansı etkile-

52 . tesisat market 11 /2013



rine göre çok daha kısalmaktadır [16]. Çalışma 
esnasında meydana gelen herhangi bir sızıntı 
sonucu, arızaya hemen müdahale edilerek 
tamiri kolaylıkla yapılabilmektedir. Bununla 
birlikte mahal içerisindeki duvar yüzey alanı, 
döşeme yüzey alanına göre daha fazla oldu-
ğundan, gerekirse boruların birden fazla duvara 
monte edilmesiyle ısıtma-soğutma yüzey alanı 
artırılarak sirküle edilecek su sıcaklığı ısıtma 
için daha da azaltılıp soğutma için daha da 
artırılarak sistem verimi yükseltilebilir.
Literatürde sunulan bir çalışmada [13], bir ofis 
için döşemeden ısıtma ve soğutma sistemleri-
nin toplam ısı taşınım katsayılarının, minimum 
ve maksimum önerilen yüzey sıcaklıkları ile 
ısıtma-soğutma kapasitelerinin karşılaştırıl-
dığı Tablo 1’den görülebileceği gibi duvardan 
ısıtmadaki ısıtma ve soğutma kapasitesi, döşe-
meden ısıtma-soğutma sistemine nazaran çok 
daha yüksektir. 

Bir odanın döşemeden ve duvardan ısıtılma-
sının mukayese edildiği bir diğer çalışmada 
[18] ise, ısıtılan mahal içerisindeki hava hız ve 

sıcaklığının düşey ve yatay doğrultudaki deği-
şimleri (sırasıyla, Şekil 6 ve Şekil 7) verilmiştir. 
Şekil 6’dan görüldüğü gibi döşemeden ısıtma 
sisteminde hava hızları ayak bileği seviyesinde 
20 cm/s değerlerine ulaşmaktadır. Döşemeden 
uzaklaştıkça hava hızı azalmakta ancak daha 
sonra tavana yaklaştıkça hızlar tekrar artmak-
tadır. Duvardan ısıtma sisteminde ise hava 
hızlarının çok düşük olduğu ve hız profilleri-
nin çok daha homojen olduğu görülmektedir. 
Oda içerisinde farklı noktalardaki yatay hız 
değişimleri incelendiğinde ise hava hızlarının 
düşey doğrultudaki hızlar ile neredeyse aynı 
olduğu ancak duvardan ısıtma sisteminde hız-
ların neredeyse iki kat arttığı görülmektedir. 
Her iki sistemde mahal içerisinde gerçekleşen 
hava hızları konfor şartlarını bozacak değerlere 
ulaşmasa da, duvardan ısıtma sisteminde mahal 
içindeki akışkanın çok daha durağan olduğu 
görülmektedir. 

Her ne kadar her iki ısıtma sisteminde de ula-
şılan hava hızları konfor şartlarını aşmasa da, 
şekillerden görüleceği gibi döşemeden ısıtma 
sistemi mahal içerisinde bir sirkülasyon oluş-
turmaktadır. Bu sirkülasyon sonucu cidara 
yakın bölgelerdeki yüksek hava hızları mahal 
içindeki toz ve partiküllerin çökelmesini engel-
leyerek mahal havasında zamanla birikmesine 
sebep olacaktır. Bu durum insan sağlığı açısın-
dan özellikle akciğer rahatsızlıkları bulunan 
insanlar için birtakım olumsuzluklara sebep 
olabilmektedir. Bununla birlikte döşemeden 
ısıtma sistemlerinde direkt olarak döşeme ısı-
tıldığı için, özellikle çok soğuk günlerde maha-
lin artan ısı kayıplarını karşılayabilmek için 
sistemde sirküle edilen akışkan sıcaklığının 
yükseltilmesinden dolayı çeşitli sağlık sorunları 
görülebilmektedir. Sıcaklık profillerinin karşı-

laştırıldığı Şekil 7’de görüldüğü gibi duvardan 
ısıtma sisteminde döşemeden tavana doğru bir 
sıcaklık tabakalaşması görülmektedir. Ancak bu 
durum termal konfor açısından herhangi bir 
sorun teşkil etmemektedir. Döşemeden ısıtma 
sisteminde ise genel olarak mahal içerisinde 
daha homojen bir sıcaklık dağılımı görülmekle 
beraber ayak bileği seviyesinde ciddi sıcaklık 
değişimleri görülmektedir. Duvardan ısıtma 
sistemindeki zemin sıcaklığı duvardan ısıtmaya 
göre daha düşük olmakla beraber zeminin ısıl 
direncine de bağlı değildir.   

Tüm bu olumsuzluklar düşünüldüğü zaman 
özellikle Türkiye gibi ülkelerde duvardan 
ısıtma-soğutma sistemleri hem pratik uygu-
lama yönünden hem de Türk kültürüne olan 
uyumluluğu nedeniyle döşemeden ısıtma-
soğutma sistemlerine göre iyi bir alternatif 
olmaktadır. 

Şekil 6. Döşemeden ve duvardan soğutmada oda 
içerisinde üç farklı konum için yatay ve düşey 
doğrultulardaki hız dağılımları [18].

Şekil 5. Duvardan ısıtma-soğutma sistemlerinin bir 
mahale uygulanması ve duvar kesitinden görünüş. 

Tablo 1. Isı taşınım katsayısı, önerilen minimum ve maksimum yüzey sıcaklıkları ve ısıtma ve 
soğutma kapasiteleri [13].

Toplam ısı taşınım katsayısı           
(W/m2K)

Yüzey Sıcaklığı
 (°C)

Kapasite 
(W/m2)

Isıtma Soğutma Maksimum Minimum Isıtma Soğutma

Döşeme 11 7 29 20 99 42

Duvar 8 8 -40 17 160 72
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Şekil 7. Döşemeden ve duvardan ısıtmada oda 
içerisinde üç farklı konum için yatay ve düşey 
doğrultulardaki sıcaklık dağılımları [18]. 

Şekil 8’de ise döşemeden ve duvardan soğutma 
sistemlerinde oda içerisindeki düşey ve yatay 
doğrultulardaki sıcaklık profilleri gösterilmiştir. 
Şekilden görüldüğü gibi döşemeden soğutma 
sisteminde mahal içerisindeki hava sıcaklığı 
duvardan soğutma sistemine göre az da olsa 
daha yüksektir. Duvardan soğutma sisteminde 
döşemeden tavana doğru gidildikçe, sıcaklı-
ğın lineer olarak arttığı ve zemin ve tavan 
seviyeleri arasındaki sıcaklık farkının 0.5 °C 
mertebesinde olduğu görülmektedir. Döşe-
meden soğutma sisteminde ise sıcaklığın diz 
seviyesinin altında ani olarak düştüğü, diğer 
bölgelerde neredeyse sabit kaldığı söylenebilir. 
Sonuç olarak duvardan soğutma sistemi, döşe-
meden soğutma sistemine göre az da olsa daha 
iyi termal konfor şartları sağlamaktadır.

4. Sonuç

Yüzyıllardır mahal konfor şartlarını sağla-
mak için kullanılan döşemeden ve duvardan 
ısıtma-soğutma sistemleri son yıllarda tüm 
dünyada tekrar rağbet görmeye başlamıştır. 
Daha önceleri sadece ısıtma amacıyla kullanı-

lan bu sistemler günümüzde hem ısıtma hem 
soğutma amaçlı tüm yıl boyunca kullanılabil-
mektedir. Diğer ısıtma sistemlerine nazaran 
birçok avantaj sunan bu sistemlerin düşük 
sıcaklıktaki atık enerji kaynakları veya düşük 
sıcaklıklardaki yenilenebilir enerji kaynakları 
ile beraber kullanılması, bu sistemleri daha 
da cazip hale getirmektedir. Konutların yanı 
sıra özellikle cami, giriş holü,  yüzme havuzu, 
havalimanı, spor salonu gibi geniş binalarda 
kullanımı tavsiye edilen döşemeden ısıtma-
soğutma sistemlerinde, sistemin performansını 
belirleyen en önemli faktörlerden biri, döşeme 
kaplama malzemesidir. Bu nedenle döşemenin 
halı ile kaplanarak sistemin performansının 
ciddi bir şekilde düşürüldüğü sıklıkla görülen 
ülkemizde, özellikle konutların ısıtılmasında 
duvardan ısıtma-soğutma sistemi tercih edile-
bilir. Döşemeden ısıtma-soğutma sistemlerinin 
sunduğu tüm avantajları ihtiva eden bu sis-
temlerde, konfor şartları daha fazla ısı transfer 
yüzey alanı kullanılarak ısıtma için daha düşük, 
soğutma için daha yüksek su sıcaklığı ile sağ-
lanabilmektedir. 
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Yazı İşleri Müdürü
Gökçen Parlar
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Sorumlusu
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Özge Demirci
ozgedemirci@dogayayin.com

Selçuk Benli
selcukbenli@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Sorumlusu
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Baskı ve Cilt
Altan Basım Ltd.
Yüzyıl Matbaacılar Sitesi/Bağcılar
Tel: 0212 629 03 74

Yayımlayan
Doğa Yayıncılık ve İletişim 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Yeri
Alinazım Sk No: 30 34718 
Koşuyolu-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (216) 327 80 10 Pbx.
Faks: (216) 327 79 25
Internet: www.dogayayin.com
E-posta: info@dogayayin.com

Fiyatı: 6,5 TL.
Yıllık Abone: 70 TL.
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Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

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

Abone formu

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

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

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

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

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

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa  Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                                                           Son kullanma tarihi:                               Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

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

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

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

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

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

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

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum

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



Küçük boyutlara sığan yüksek kapasite, şık tasarım ve sessiz çalışma Isssimo 11 ile bir 
arada. Taşınabilir monoblok klimanız yazın yanınızda, kışın deponuzda. Ayrıca dış 
ünitesiz yapısıyla iç tasarıma olduğu kadar dış tasarıma da saygılı. Uzaktan 
kumanda ile kullanımı kolay. Drenaj bulunmaz.

12,000 Btu/saat kapasiteli Isssimolar A 
sınıfı enerji tüketimi ile ekonomik bir 

konfor yaratıyor. Avrupa’da tüketiciler 
tarafından en iyi mobil klima seçilen 

Isssimo, bu yaz sizi de her me-
kanda serinletsin.

Ben nereye
klimam oraya
Yüksek kapasite ve A sınıfı enerji tüketimi ile
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