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Bina Otomasyon Sistemleri

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



•  Seçilebilir scala aralığı
•  LCD display opsiyonlu
•  0...10V veya 4...20mA çıkış özellikli

Ürünlerin indirimli fiyatları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

MS2-W111  -/+25Pa,  -/+40Pa,  -/+50Pa,  -/+125Pa 0-10V DC / 4-20mA / 0-5V DC 195,00 USD

MS2-W111-MCC  -/+25Pa,  -/+40Pa,  -/+50Pa,  -/+125Pa BACnet Haberleşmeli 324,00 USD

MS2-W111-BC  -/+25Pa,  -/+40Pa,  -/+50Pa,  -/+125Pa ModBus Haberleşmeli 324,00 USD

MS2-W101 0...25Pa,  0...40Pa,  0...50Pa,  0...125Pa 0-10V DC / 4-20mA / 0-5V DC 168,00 USD

MS2-W101-MC 0...25Pa,  0...40Pa,  0...50Pa,  0...125Pa BACnet Haberleşmeli 296,00 USD

MS2-W101-BC 0...25Pa,  0...40Pa,  0...50Pa,  0...125Pa ModBus Haberleşmeli 296,00 USD

MS2-W102 0...250Pa,  0...500Pa,  0...750Pa,  0...1250Pa 0-10V DC / 4-20mA / 0-5V DC 168,00 USD

MS2-W102-MC 0...250Pa,  0...500Pa,  0...750Pa,  0...1250Pa BACnet Haberleşmeli 296,00 USD

MS2-W102-BC 0...250Pa,  0...500Pa,  0...750Pa,  0...1250Pa ModBus Haberleşmeli 296,00 USD

MS2-W103 0...2500Pa,  0...3500Pa,  0...5000Pa,  0...6975 Pa 0-10V DC / 4-20mA / 0-5V DC 181,00 USD

MS2-W103-MC 0...2500Pa,  0...3500Pa,  0...5000Pa,  0...6975 Pa BACnet Haberleşmeli 321,00 USD

MS2-W103-BC 0...2500Pa,  0...3500Pa,  0...5000Pa,  0...6975 Pa ModBus Haberleşmeli 321,00 USD

BacNet/ModBus 
Haberleşmeli

Fark Basınç Sensörü

ModBus Haberleşmeli
Fan Coil Termostatı

•  Ürün Kodu :  T7162-F4 
•  RS485 ModBus Haberleşmeli 
    Fan Coil oda termostatı 
•   2 veya 4 borulu sistemler için uyumlu
•  On/Off vana kontrol, 3 hız  fan ayarlı
•  Yaz/Kış mod seçimi
•  Sıva üzeri montaj kolaylığı
•  Uzaktan kumanda dahil139 USD

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

GENEL MÜDÜRLÜK
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok.
No:4 Merkez Rezidans Kat:1 Daire:10
34770 Ümraniye / İstanbul
TELEFON & FAKS
0216 594 73 73 (pbx)
0216 594 73 23
WEB
www.asaliklimlendirme.com 
info@asaliklimlendirme.com

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)
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HitachiHitachiHitachiHitachiHitachiHitachi
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Yönetmek için bilmek, 
bilmek için ölçmek gerek

300 °C/2 saat 
yangın dayanımlı
kolay bakım için 
motoru kızağa 
yerleştirilmiş 
yüksek verimli 
jet fan

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

JET FAN VE DUMAN EGZOZ FAN SİSTEMLERİ

Kapalı Otopark Havalandırması ve 
Duman Tahliyesinde

“                                    ”

Merkez Ofis ve Fabrika: 
Barış Mah. 1802 Sok. No: 3 (Tübitak karşısı) 41400 Gebze/Kocaeli

 T: (0262) 646 75 75 F: (0262) 644 18 19

www.aironn.com.tr
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Günümüzde ölçüm teknolojilerinde yaşa-
nan gelişmeler oluşabilecek pek çok 
sorunun önüne geçebilecek niteliktedir. 

Ölçebildiğimiz her şey, bize reel veriler sunar ve 
bu veriler üretilecek çözümün çekirdeğini oluş-
turur. 
Örneğin validasyon ile hava kanalından üflenen 
havanın içindeki partiküller sayılabilmekte ve 
ortam havasının hijyenik olup olmadığı net bir 
şekilde bilinmektedir. Böylece temiz odalarda, 
ameliyathanelerde, yenidoğan ünitelerinde; özetle 
hastanelerde ve kimya sektöründe yapılan çalış-
malar çok daha sağlıklı olmaktadır. Yine gaz 
analiz cihazları, sensörler, termal kameralar gibi 
cihazlar, tam anlamıyla teknolojinin nimetleri… 

Bu cihazlar sayesinde “ne kadar enerjiyi boşa 
harcıyoruz, binamız sağlıklı mı, yapılan yalıtım 
yeterli mi, ne gibi iyileştirmeler yapılabilir, bu 
iyileşmeler hangi faydaları sağlar, yapılan bina 
depreme dayanıklı mıdır, yangın durumunda 
hangi senaryolar gerçekleşebilir, bu senaryolara 
göre hangi tedbirler alınmalıdır, alınan tedbir-
ler yeterli midir, sistem çalışmakta mıdır” gibi 
soruların tamamının yanıtını vermek mümkün. 
Enerji fiyatlarının her geçen gün arttığını, bina 
ve yaşam alanı algısının her geçen gün değişti-
ğini, günümüzde özellikle “sürdürülebilir” yapı-
ların üretilip talep gördüğünü, yeşil binalarda, 
eser niteliği taşıyan komplekslerde yaşamın  
tercih edildiğini ve hatta bunun yeni bir moda 
akımı gibi takip edildiğini düşünürsek, tüm bu 
kocaman sektör içinde görünmez kahraman-
lar olarak ölçüm elemanlarının hatırı sayılır  
bir yeri var. 

Elbette bu ekipmanların servisler için de önemi 
çok büyük. Üretilen malzemeye en çok değer 
katanlar listesinin üst sıralarında yer alan satış 
sonrası servis bölümü için ölçüm ve kontrol 
ekipmanları tam bir can simidi… Daha iyi ve 
doğru işi daha kısa sürede yapma imkanı veren 
bu cihazlara yatırım yapmak, servis teşkilatlarına 
çok şey kazandırıyor. Galileo Galilei ölçüm mese-
lesinin önemini yıllar önce: “Ölçmek bilmektir. 
Ölçülebileni ölçün, ölçülemeyeni ise ölçülebilir 
hale getirin” sözleriyle özetlemiş.
Aslında her sorunun cevabını verebilecek ölçüm 
teknolojileri alanında dünyada çok büyük ve çok 
rekabetçi firmalar bulunuyor ki bunların büyük 
bir kısmı da ülkemiz pazarında distribütörler, 
temsilciler vasıtasıyla yer alıyor. Ancak altını çiz-
mekte fayda var ki ülkemizde bu alanda faaliyet 
gösteren yerli üretici firma bildiğim kadarıyla 
yok, ya da ticari alana entegre edilebilmiş çalış-
malar yok demek daha doğru olabilir... Pazarda 
bu konuda baskın firmalar genellikle yabancı 
menşeli. Elbette dünya devleri ile rekabet ede-
bilmek için arkanızda ciddi bir dayanağınızın 
olması şart ama gönül bu konuda da, ülkemizde 
üretim yapan ve ürünleriyle dünya pazarında söz 
sahibi olan yerli markaları görmek istiyor… TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

BSK Dikdörtgen Kesitli Yangın Damperleri

Yangın damperleri test ve onay gerek-
tiren ürünlerdir. Hem global hem de 
lokal standart ve şartlara uygun olarak 

üretilmeleri gerekir. Böylece yangın damperle-
rinin fonksiyonu ve güvenilirliği belgelenmiş 
olur. EN 1366:2 test standardı kapsamında 
BSK yangın damperinin yangın dayanım test-
leri gerçekleştirilmiştir. Yangın damperinin EN 
13501-3 standardına göre EI120S sınıfl andırıl-
ması yapılmıştır.

BSK yangın damperinin yapısal 
özellikleri

BSK yangın damperinin kasası 1,5 mm galva-
nizli sacdan imal edilir. Tüm motor-kanat güç 
aktarım elemanlarında çelik, kanatta 30 mm 
kalınlığında inorganik dolgulu kalsiyum silikat 
levha ve iki kasanın birleşim yerinde bulunan 
kısımda intumescent malzeme kullanılmıştır. 
Ayrıca iki kasanın arasında ısı izolasyonu için 
seramik malzeme bulunur. BSK yangın dam-
perleri servomotor ile tahrikli olarak üretilir. 
BSK yangın damperi servomotorları 24V ya da 
230V yay geri dönüşlüdür. Emniyet açısından 
servomotora entegre 72 °C sıcaklıkta otomatik 
olarak kapanmayı sağlayan ETR (Electrical 
Thermal Release) mekanizması da bulunur. 
BSK yangın damperlerinin servomotorları 
uzaktan kumanda edilebilir ya da bir duman 
dedektörü ile de kapatılabilir. EN 1366:2 test 
standardı kapsamındaki BSK yangın damper-
leri 250x250 mm ile 1000x800 mm arasındaki 
tüm ölçüleri kapsar.

BSK yangın damperlerinin 
uygulanması

BSK yangın damperleri havalandırma ve hava 
iklimlendirme sistemlerinde yangın bölgesi-
nin otomatik olarak izolasyonunun sağlanması 
için tasarlanmıştır. BSK yangın damperleri, 
belirlenmiş bir sıcaklık aşıldığında (genellikle 
72 °C) binanın bir bölümünü yangın ve duma-
nın yayılmaması için kapatmak durumundadır. 
Termal kapanmayı tetikleyen sıcaklık sınırının 
aşılmadığı durumlarda da duman yayılmasını 
önlemek için BSK yangın damperleri isteğe 
bağlı bir duman detektörü ile de kapatılabilir.

damperlerin sıcaklık artışında kapanmasını 
sağlayacak termik düzenekler mutlaka 
kullanılmadır.

•	 Yangın damperi, yangın sırasında 
mutlaka kapalı duruma gelmelidir. Kanal 
içerisindeki sıcaklık yükselene kadar 
BSK yangın damperleri kapalı veya açık 
konuma getirilerek duman kontrolüne 
yönelik bazı senaryolar ve konfora yönelik 
senaryolar için kullanılabilir. Ancak 
sıcaklığın yükselmesiyle birlikte BSK 
yangın damperleri kapalı konumunu 
alarak yangın duvarı bütünlüğünü 
sağlamalıdır. Enerji kesilmesi durumunda 
da BSK yangın damperleri kapalı konuma 
gelmelidir. BSK yangın damperinin 
kapandıktan sonra uzaktan müdahale ile 
açılmasına izin verilmez.

•	 Yangın damperlerinin düzenli bakımları 
yapılmalıdır. Normal zamanlarda 
çalışmayan bu damperlerin arızaları testleri 
yapılmadığı sürece fark edilemez. Bu 
yüzden bütün BSK yangın damperlerinin 
belirli sürelerde kapatılıp açılarak test 
edilmeleri gerekir.

BSK yangın damperinin duvara 
montajı

Destekleyici yapıyla BSK yangın damperi ara-
sında hiçbir boşluk olmamalı ve sıkı bir yapı 
oluşturulmalıdır. Motor termik elemanı şekil-
deki gibi üst tarafta olmalıdır. Ayrıca damper 
montaj edilirken BSK yangın damperi klapesi 
destekleyici gaz betonun tam ortasında olma-
lıdır. BSK yangın damperi destekleyici duvar 
yapıya tam dik olarak monte edilmelidir. TM

BSK yangın damperlerinin işlevi

Yangın duvarlarının bütünlüğünü sağlamak. Bu 
tanım gereği öncelikle yangın kompartımanları 
konusunun incelenmesi gerekir. Yangın kom-
partımanları pek çok yönetmelikte can güven-
liğiyle ilgili temel zorunluluklardandır. Kom-
partmanların boyutları ve direnç süreleri farklı 
olsa da, temel prensip tüm dünyada benzerlik 
gösterir; bir yangın sırasında hem güvenli tah-
liye hem de itfaiyenin verimli müdahalesi için 
yangını başladığı bölümde hapsedecek yapısal 
tedbirlerin alınmasıdır. Kompartımanlar arası 
duvarlar yangın sırasında beklenen sıcaklığa 
dayanacak malzemeden imal edilir. Elektrik 
kablosu, boru gibi tesisat için açılan delikler 
yangına dayanıklı malzemeler ile doldurulur. 
İnsan geçişinin gerektiği noktalarda yangın 
kapıları kullanılır. Normalde açık kalması 
gereken havalandırma kanallarında ise yangın 
sırasında otomatik kapatacak yangın damperleri 
kullanılması zorunludur. Bu ihtiyaçtan yola 
çıkarak yangın damperleri hakkında aşağıdaki 
genellemeler yapılabilir:

•	 Yangın damperi, yangın duvarının bir 
parçasıdır. BSK yangın damperlerinin 
öncelikli görevi kanal içerisindeki sıcaklık 
72 °C’ye ulaştığında kapanarak yangın 
duvarının bütünlüğünü sağlamaktır. 
Montaj esnasında yangın duvarıyla BSK 
yangın damperi arasında hiçbir boşluk 
olmamalı ve sıkı bir yapı oluşturulmalıdır. 

•	 Yangın damperi termik elemanlı 
(termal sensör) olmalıdır. BSK yangın 
damperinin kanal içerisindeki sıcaklık 
72 °C’ye ulaştığında kapalı konuma 
gelebilmesi termik 
eleman sayesinde 
gerçekleşir. BSK 
yangın damperleri 
daha erken tepki 
vermek için 
dumana duyarlı 
yangın algılama 
sistemlerine de 
bağlanabilir. 
Ancak bu ilave 
tedbir, esas işlevin 
yerini almamalı, 
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ürünler

Doğuş Teknik Yangın ve Duman Kontrol Sistemleri

Bir yangın durumunda, yangın ve sıcak-
lıktan daha çok, yanma sonucu oluşan 
duman ve zehirli gazlar tehdit oluştu-

rur. Yanan bir binada, çok az insan çökme veya 
yangın nedeniyle ölür ya da yaralanır. Ölüm ve 
yaralanmaların esas nedeni, yangından yayılan 
zehirli gazlardır.
İtfaiyelerin istatistiki çalışmalarında, yangında 
ölenlerin daha çok yanarak değil dumandan 
zehirlenerek öldüğünü, yangınlardaki ölüm 
sebepleri incelendiğinde ölümlerin kabaca  
% 50’sinin karbonmonoksit zehirlenmesinden 
olduğu tespit edilmiştir. 
Dumanın kaynağının önlenmesi için hızlı ve 
etkili söndürme sistemi olmalıdır. 
Otomatik yağmurlama sistemi gibi sıcaklık 
kontrollü sistemler devreye girinceye kadar 
dumanın her tarafı kapladığı görülmüştür.
Bir yangın durumunda, duman kısa sürede 
binanın diğer bölümlerine yayılabileceğinden, 
komşu hacimlerden tahliyeyi gerçekleştirebil-
mek için kaçış yollarını koruyacak bir duman 
kontrol sistemi olmalıdır.

Doğuş Teknik Yangın Damperleri:

Yangın damperleri havalandırma sistemlerinde 
yangın bölgesinin otomatik olarak izole edil-
mesi için tasarlanmıştır.
Yangın damperleri belirlenmiş bir sıcaklık aşıl-
dığında (72°C- 96°C vb.) binanın bir bölümünü 
yangın ve dumanın yayılmaması için kapatmak 
durumundadır.     
  

duman detektörü ile de kapatılabilir.
Yangın ve duman geçişinin önlenmesi için 
kullanılan damperler fonksiyonlarına, tasarım 
tiplerine, kullanım yerlerine ve malzemelerine 
göre sınıflandırılır. Fonksiyonlerına göre;
yangın/duman damperleri, tasarım tiplerine 
göre; 

 Duman Damperi

Çok Kanatlı Yangın Damperi

Yangın damperleri aynı zamanda sıcaklık sını-
rının aşılmadığı durumlarda dumanın yayılma-
sını önlemek amacı ile isteğe bağlı olarak bir 

•	 perde tipi damperler, 
•	 tek kanatlı damperler,
•	 çok kanatlı damperler,
•	 Jaluzi damperler         
                             

Tek Kanatlı Yangın Damperi

                    
Doğuş Teknik Duman Damperleri:

Duman damperleri, yangın damperinden tama-
mıyla farklı bir üründür. Hava ve duman geçi-
şini engelleyecek şekilde tasarlanmış olan kanal 
ve hava girişlerine monte edilmek amacı ile kul-
lanılır. Damperler, duman kontrol sistemleri ile 
otomatik olarak çalışabildiği gibi, gerekli olan 
durumlarda uzaktan kumanda istasyonunda da 
konumları “yangın senaryosuna göre “ değişti-
rilebilir. Yangın esnasında 30 dk. görev yapacak 
şekilde tasarlanmıştır. TM

Jaluzi Yangın Damperi
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ürünler

ESBE, Avrupa’da hidronik sistemlerde ısıtma ve soğutmayı düzenlemeye yönelik en çok 
kaynak tasarrufu sağlayan ürünlerde pazar lideridir.

 
Bugün ESBE, termostatik karışım vanalarına ilişkin piyasanın en geniş ürün yelpazesini 

sunmaktadır. Toplamda, ESBE, Avrupa pazarının gereksinimlerini karşılamak için 142 farklı
termostatik karışım vanasını değişik bağlantıları, akış düzenleri, Kvs değeri ve 

sıcaklık aralıkları ile sunar. 
 

Daha fazla bilgi ve diğer ürünlerimizi de incelemek için 
www.esbe.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

ESBE Türkiye Ofisi  Karanfil Sok. No: 4  TR-34330 1. Levent  İstanbul  Tel: (0212) 282 8498  Faks: (0212) 317 9044  E-mail: info@esbe.com.tr   Web: www.esbe.com.tr

Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke 305, 303 ve 302+ Pens Ampermetreler

Grundfos Yangın Söndürme Sistemleri

Netes Mühendislik tarafından pazara 
sunulan yeni Fluke 305,303 ve 
302+ modelleri küçük, ergonomik 

tasarımlarıyla ve tüm sağlam, güvenilir ve 
hassas özellikleriyle birlikte sunuluyor. Yeni-
likçi gövde tasarımı ihtiyaçları karşılamak için 
daha kompakt bir araç sunar.
999 A (305), 600 A (303) ve 400 A (302+) 
değerlerine kadar AC akımı ölçümleri, geniş 
30 mm’lik çene açıklığı ve CAT IV 300 V/
CAT III 600 V güvenlik derecesiyle, günlük 
elektrik bakımı ihtiyaçlarını karşılayan kulla-
nımı kolay bir araç elde edilir. 

Özellikleri

•	 999,0 A AC akımı ölçümü (305)
•	 600 A AC akım ölçümü (303)
•	 400 A AC akım ölçümü (302+)
•	 Cat IV 300V / CAT III 600V güvenlik 

onayı
•	 Çok sayıda uygulamaya yönelik 30 mm 

ağız boyutu
•	 40 kΩ değerinde direnç aralığı
•	 Taşımayı ve kullanmayı kolay hale getiren 

ince, ergonomik tasarım
•	 Okumayı kolay hale getiren arkadan 

aydınlatmalı ekran  TM

Tüm bileşenleriyle düzgün ve etkili çalı-
şan bir yangın söndürme sistemi, yan-
gınların neden olduğu zararları en aza 

indirebilir. Bu farkındalıkla Grundfos, önce-
likle can ve sonrasında mal emniyeti için baş-

Özellikler ve avantajlar
•	 Elektrik veya dizel motorlu pompa 

seçenekleri sunulur.
•	 Pompaların kurulumu ve bakımı kolaydır. 
•	 Sistem kaçakları için dik tip çok kademeli 

kaçak giderme (jokey) pompası kullanılır. 
•	 Ürünler kompakt boyutlarda 

tasarlanmıştır. 
•	 Her pompa için ayrı ayrı otomatik kontrol 

panelleri mevcuttur. 
•	 Kullanıcıya özel ve güvenilir çözümler 

sunulur. 
• Grundfos yangın söndürme sistemleri NFPA 

standartlarında UL listeli ve FM onaylı, 
VdS, LPC ve benzeri diğer standartlara 
uygun geniş bir ürün yelpazesine  
sahiptir. TM

tan sona profesyonel ellerden çıkmış yangınla 
mücadele sistemleri temin ediyor. Grundfos 
yangın söndürme sistemleri; bir ana pompa ve 
ihtiyaca göre bir yedek pompa, jokey pompa, 
kontrol panelleri ve dizel pompalı sistemler için 
yakıt tankından oluşur. 
Ana pompalar olarak dizel veya elektrik moto-
ruyla çalışan bölünebilir gövdeli, in-line san-
trifüj ve uçtan emişli pompa tipleri kullanılır. 

Başlıca uygulama alanları

Grundfos yangın pompaları, yangın söndürme 
uygulamaları sırasında genellikle yangın hor-
tumlarına, yangın vanalarına veya su serpme 
sistemlerine basınçlı su temin etmek için kul-
lanılır.
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ESBE, Avrupa’da hidronik sistemlerde ısıtma ve soğutmayı düzenlemeye yönelik en çok 
kaynak tasarrufu sağlayan ürünlerde pazar lideridir.

 
Bugün ESBE, termostatik karışım vanalarına ilişkin piyasanın en geniş ürün yelpazesini 

sunmaktadır. Toplamda, ESBE, Avrupa pazarının gereksinimlerini karşılamak için 142 farklı
termostatik karışım vanasını değişik bağlantıları, akış düzenleri, Kvs değeri ve 

sıcaklık aralıkları ile sunar. 
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ürünler

Viking Minimax'tan EconAqua Water Mist Sistemi

Wavin Pilsa QuickStream Sifonik Drenaj Sistemi 

Minimax tarafından geliştirilen ve 
Vikings Sprinkler Sistemleri tara-
fından Türkiye pazarına sunulan 

Minifog EconAqua, yenilikçi düşük basınç ile 
çalışan su sisi sistemidir. Bu özelliği ile oteller, 
iş binaları, yeraltı parkları gibi benzer ticari 
binalarda geniş uygulama alanı bulmaktadır. 
İnsanları, binaları ve çevreyi çok güvenilir 
bir şekilde yangından korur. Bu sistem stan-
dart sulu söndürme sistemlerine göre % 85’e 
kadar su tasarruf edebilir. Bu tasarruf miktarı 
normal olarak 40-120 bar arasındaki yüksek 
basınçlı su sisi sistemlerinde görülmesine rağ-
men EconAqua sistemi 16 Bar basınç altında 
da mümkündür. Suyun verebileceği hasar en 
düşük düzeye indirilmiştir.  Özel sprinkler-
lerin aşağıya ve yukarıya bakan; gizli model 

Avrupa’da 1982 yılından beri sifonik 
sistem uygulamaları bulunan Wavin, 
2008 yılında Pilsa’yı satın alması ile 

Türkiye pazarına girmesinin ardından 30 yıllık 
birikimini, 2012 yılında alınan karar ile Wavin 
Pilsa QuickStream Sifonik Drenaj Sistemi ola-
rak Türkiye’de de firmalara sunmaya başladı. 
Sifonik sistemi oluşturan en önemli 3 unsur; çatı 
süzgeçleri, boru sistemi ve askılama tertibatıdır. 
Wavin Pilsa QuickStream süzgeçleri komple 
paslanmaz metaldir. Bu özelliği sayesinde sifo-
nik süzgeçler; güneş altında çalışmanın etki-
lerinden etkilenmeden sistemin uzun yıllarca 
güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar. Sifonik 
drenaj sisteminin bir diğer önemli unsuru olan 
polietilen borular, PN4 basınç sınıfındadır ve 
-9 bara kadar vakum basıncına dayanıklıdır.  
Çapları; 40 mm’den 315 mm’ye kadar olan 

ile duvar tipi modelleri mevcuttur. EconAqua 
sistemi ile pompa büyüklükleri ve pompa odası 
daha küçük olur. Boru çapları standart sprinkler 
sistemlerine göre daha küçüktür; bu sayede 
özellikle asma tavan içlerinde yer tasarrufu 
ile yapıyı rahatlatır ve eski binalarda tadilat 
sırasında sulu söndürme sistemi ile yangından 
korunma sağlanabilir.
EconAqua Su Sisi Sistemi, kuru borulu da 
uygulanabilir ve borular hava veya azot ile 
doldurulabilir. Düşük basınçlı, standart sprink-
ler sistemi ve hydrant sistemi ile kombine kul-
lanılabilmesine olanak sağlar. Bu da genellikle 
mevcut su rezervini kullanabilme imkânı tanır. 
Yine bina dışından sisteme itfaiye bağlantı ağzı 
bırakılarak sistem itfaiye tarafından da besle-
nebilir. Ayrıca, standart sprinklerlere göre daha 

borular ile mimari tasarımda ve mekanik yerle-
şimde büyük esneklik sağlanır. Sifonik sistemin 
en önemli elemanlarından bir diğeri ise askı-
lama sistemidir. Kullanılan polietilen borunun 
genleşmesini ve sistemin maruz kaldığı ciddi 
boyuttaki titreşimleri sönümleyebilmesi açı-
sından askılama ve kelepçeleme sistemi çok 
önemlidir. Kullanılan askılama sisteminin, uzun 
süreler çalışması durumunda meydana gelen 
yorulmalardan etkilenmemesi gerekir. Wavin; 
askılama sisteminin statik ve dinamik yükler 
altındaki çalışmasını FEA analizi ile test eden 
üreticilerdendir. QuickStream yazılımının 3 
ana ilkesi vardır: AutoCAD ile uyum sağlama, 
yağmurun güvenli deşarj edilmesinin kontrolü 
ve detaylı uygulama çizimleri. Tasarlanan sis-
temin her borudaki basınçları, akış hızları ve 
tam doluluğu test edilerek sistemin güvenliği 

fazla koruma alanına sahiptir. Yüksek basınçlı 
sisteme göre montaj maliyeti daha düşüktür. 
Borular, galvaniz ve plastik olabildiği gibi 
beton içine saklanmasına müsaade edilmek-
tedir. Alman VdS onaylı olup, gerçek bina-
larda kurulan mokap’larda gerçekçi koşullarda  
çok yoğun yangın testleri yapılarak geliştiril-
miştir. TM

teyit edilir. AutoCAD uyumlu çizimler saye-
sinde proje ekibi ve tasarımcılar arasında daha 
sağlıklı iletişim kurulur. En kolay ve anlaşılır 3 
boyutlu izometri dökümanları ile uygulamacılar 
için en doğru yönlendirmeler yapılır. Wavin; 
Kütahya Zafer Havalimanı, Carrefour, Media-
Markt, ETİ gibi önemli firmaların projelerine 
imza atarak yağmur suyu drenajında ismini kısa 
sürede duyurmayı başardı.  TM
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ürünler

ENEKO’dan Isı Pompalı (Dış ünitesiz) (Rotorlu) Enerji Geri Kazanım Cihazı:
Erovent DX Heat-Pump Cihazları

Binalarda iç hava kalitesinin sağlana-
bilmesi için iç ortam havasının egzoz 
edilmesi ve yerine koşullandırılmış taze 

hava verilmesi gerekir ancak bu işlem yapılır-
ken taze havanın en düşük enerji tüketimi ve 
işletme maliyeti ile koşullandırılması enerji 
verimliliği açısından son derece önemlidir. İç 
ortam iklimlendirilmesinde kullanılan diğer 
klima cihazlarının üzerine ilave taze hava yükü 
getirmeden ortamın şartlandırılmış taze hava 
ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış, yük-
sek COP değerine sahip ve heat-pump olarak 
çalışan enerji geri kazanımlı ENEKO-ERO 
DX cihazları ile enerji verimliliği korunarak iç 
hava kalitesi sağlanabilir. Cihaz kaliteli özel-
likleri,  yüksek verimliliği sayesinde; ilk yatırım 
ve işletme maliyetlerinde ayrıca kompakt yapı-
sıyla; montaj aşamasında ve ilave DX dış ünite 
ihtiyacı olmaması nedeniyle mimari açıdan 
yatırımcıya avantaj sağlar. Erovent DX cihaz-
ları; ısı pompası ve tüm komponentleri cihaz 
gövdesi içinde bulunan kompakt yapıya sahip, 
sorption rotorlu ısı geri kazanım eşanjörlü, EC 
fanlı ve tam otomasyonludur. Soğutucu akış-
kan olarak R407C gazı kullanılır. Tak çalıştır 
mantığında üretilen cihaz, hava kanalı bağlan-
tılarının yapılması, güç kablosunun çekilmesi ve 
kumandanın yerine takılması ile çalışır konuma 
gelir. Taze hava, sorption rotorlu ısı geri kaza-
nım eşanjöründen çıktıktan sonra ısı pompası 
kullanılarak mevsim yaz ise evaporatör üze-
rinden, mevsim kış ise kondenser üzerinden 
geçirilir ve koşullandırılarak iç ortama üflenir. 
Egzoz havası, sorption rotorlu ısı geri kazanım 
eşanjöründen çıktıktan sonra üzerinde bulunan 
son enerjiden de faydalanılmak için mevsim yaz 
ise kondenser üzerinden, kış ise evaporatör üze-
rinden geçirilerek dış ortama atılır. Egzoz hava-
sının mevsime göre kondenser üzerinden veya 
evaporatör üzerinden geçirilerek dış ortama 
atılması sayesinde, normal klima cihazlarına 
nazaran daha yüksek evaporasyon ve daha 
düşük kondenzasyon sıcaklıklarında çalışmak 
mümkün olduğundan, kompresörün çektiği 
güç azalır ve cihaz kapasitesi ve verimliliği artar. 
Erovent DX Heat-Pump cihazlarında yüksek 
verimli kendinden devir ayarlı EC fanlar ve 
iki kademeli ısı ve enerji geri kazanım özelliği 
sayesinde yüksek COP değeri elde edilir.

Fonksiyonu

•	 ERO DX serisi cihazlar standart olarak 

taze havanın iklimlendirme yükünü almak 
için tasarlanmıştır. İç ortam iklimlendirme 
cihazları ile birlikte çalışırlar.

•	 ERO DX cihazlarında, taze hava ile 
egzoz havası arasında ısı ve nem transferi 
yapabilen higroskopik enerji geri kazanım 
rotoru kullanılır ve dış ortamdan alınan 
taze havanın sıcaklığı ve nemi yaz 
mevsiminde düşürülür (kış mevsiminde 
artırılır) ve daha sonra ısı pompası ile 
koşullandırılarak iç ortam konfor şartlarını 
bozmayacak şekilde mahale gönderilir.

•	 İç ortamdan emilen egzoz havası 
higroskopik enerji geri kazanım rotoru 
sayesinde taze hava ile ısı ve nem 
transferi yaptıktan sonra yaz mevsiminde 
kondenser üzerinden (kış mevsiminde 
ise evaporatör üzerinden) geçirilerek 
dış ortama atılır. Böylece egzoz havası 
üzerinde kalan son enerji de kullanılarak 
ısı pompasının COP değeri en üst seviyeye 
ulaştırılabilir.

•	 ERO DX cihazının üzerinde gerekli 
sensörler ve elektronik kart standart olarak 
bulunur ve cihaz, dış hava, iç hava, set 
sıcaklığı ve sezon seçimine bakarak şartlar 
uygun olduğunda otomatik free-cooling 
kararını kendisi vererek kompresörü ve ısı 
geri kazanım rotorunu durdurur.

•	 Taze hava ile egzoz havası arasında 
nem transferi yapılmasının istenmediği 
yerlerde EPO DX cihazları tercih edilir. 
Bu cihazlarda duyulur ısı transferi yapan 
alüminyum plakalı çapraz akışlı ısı geri 
kazanım eşanjörleri kullanılır ve daha 
sonra ısı pompası ile taze hava iç ortam 
şartlarına ulaştırılır.

•	 Cihazların MMC ve DCC panoları 
üzerlerindedir. İsteğe bağlı olarak basit 
veya gelişmiş otomasyon uygulaması 
ile müşteri ihtiyaçlarına tam yanıt verir. 
Standart olarak Modbus üzerinden BMS 
bağlantısı sağlanabilir. Ancak opsiyonel 
olarak diğer otomasyon dillerine uygun 
olarak da çıkış verilebilir.

•	 Oda kumanda paneli üzerinden standart 
ve opsiyonel durum bilgileri alınabilir ve 
yaz/kış seçimi, set sıcaklığı girişi, cihaz 
açma ve kapaması yapılabilir.

Avantajları

•	 DX sistem cihaza entegre edilmiştir. İlave 

dış üniteye gerek yoktur.
•	 Cihaza entegre ısı pompası sayesinde taze 

hava koşullandırılır ve konfor şartlarını 
bozmayacak şekilde içeriye verilir. Bu 
sayede iç ortam havasının kalitesini 
yükseltirken, iklimlendirme ünitelerine 
eklenmesi gereken taze hava yükünü 
sıfırlar.

•	 Kullanılan tüm ekipmanların yüksek 
verimliliği ve iç ortamdaki düşük kaliteli 
havayı tahliye ederken, ısı geri kazanım 
eşanjörü sonrası kondenser üzerinden 
geçirerek attığı için, iki kademeli ısı ve 
enerji geri kazanımı sağlaması ve cihaza 
entegre ısı pompasının en verimli aralıkta 
çalıştırılıyor olması sayesinde cihaz COP 
değeri olarak; ısıtmada 9,83, soğutmada 
8,3 değerlerine ulaşır.

•	 Otomatik free-cooling ile bedava soğutma 
imkânı sağlar.

•	 Yüksek verim sayesinde benzer amaca 
yönelik oluşturulan sistemlere göre düşük 
işletme maliyetine sahiptir.

•	 İç ortama verilen taze havanın istenen 
kademelerde filtrelenmesini sağlar.

•	 Cihaz ısı ve ses izolasyonu sağlayacak 
şekilde 50 mm kaya yünü izolasyonlu, çift 
cidarlı, sızdırmaz, iç yüzeyi pürüzsüz ve 
rijit yapıda bir gövdeye sahiptir. Dış veya 
iç ortama monte edilebilir.

•	 Kilitli servis kolu ve menteşeli servis 
kapakları ile kolay bakım imkânına 
sahiptir. Servis kapaklarında sızdırmazlık 
için conta kullanılır.

•	 Otomasyonu üzerinde kompakt yapısı ile 
iç ortamın ihtiyacı olan koşullandırılmış 
taze havanın tümü tek bir cihaz ile 
sağlanabilir.

•	 Cihazların tamamı paket tipte üretilir. 
Şantiye ortamında dış ünite montajı, bakır 
boru vb. bağlantıya ihtiyaç duyulmadan 
sadece elektrik ve hava kanalı bağlantısı 
yapılarak çalıştırılır. Kolay ve çabuk 
montaj imkânı sağlar.

•	 Havanın ortam koşullarına getirilmesi 
için ek bir dış üniteye ihtiyaç 
duyulmayacağından mimari açıdan yer 
avantajı sağlar.

Modeller

•	 1000 ile 22.500 m3/h kapasite aralığında 
üretilir. TM 
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ürünler

Schneider Electric’ten Konforu Verimlilikle Birleştiren Akıllı Bir Çözüm: KNX

Schneider Electric KNX bina kontrol sis-
temleri; aydınlatma, sıcaklık ve jaluzi 
kontrolü gibi bina işlevlerinin kolayca 

çalıştırılmasının yanı sıra evleri gözlemleme 
imkânı sunan akıllı işlevleriyle istenilen her 
an her yerden evlerin güvenliğini kontrol etme 
imkânı sağlıyor.
Evlerin kontrolünü kolaylaştırmanın ve kulla-
nım kolaylığının yanı sıra enerji verimliliğini 
de önemli ölçüde artıran KNX ile evlerin her 
ayrıntısı yüksek standartlara göre tasarlanabi-
lir; akıllı evlerin konforu sürülebilir. Üstelik 
KNX’in sunduğu pek çok fonksiyon akıllı tele-
fonlara ya da tabletlere indirilebilecek InSide 
Control uygulamasıyla internete bağlanabilen 
her yerden kontrol edilebilir. 

Akıllı evler, konforlu yaşam…

İhtiyaçları en gelişmiş teknolojiye göre karşı-
layan KNX ile aydınlatma, sıcaklık ve jaluzi 
kontrolü gibi bina işlevleri kolayca çalıştırıla-
bilir, böylece zaman daha verimli kullanılabi-
lir. KNX, aydınlatmayı, sıcaklığı ve jaluzileri 
gruplayan senaryo kontrolünden, stereo sis-
temi gibi cihazları bir anahtara dokunarak açma 
kapamaya, otomatik bina kontrolü yapmaya 
kadar birçok uygulama sunuyor. KNX tüketim 
ölçümü, akıllı sensörler ve mobil cihazlar ile 
uzaktan erişim sayesinde enerjiden tasarruf 
sağlıyor.

Ev dışında ya da seyahatteyken bile evlerin 
gözlemlenebileceği akıllı işlevleri bünyesinde 

ayrı kontrol edilebilir,
•	 RGB kontrolü sayesinde hoş bir ortam 

yaratılabilir,
•	 Genel kontrol ve farklı kullanımlar için 

senaryolar oluşturulabilir,
•	 Uyarılar ayarlanabilir,
•	 Akıllı ölçüm teknolojisi sayesinde enerji 

verimliliği sağlanabilir,
•	 Odalar ve fonksiyonlar için iki renk 

temasından biri ve kişiselleştirilebilen 
ikonlar kullanılabilir TM

barındıran KNX ile ev dışındaki zamanlarda 
da evlerin güvende olduğu kontrol edilebilir. 
Sensörler, fırtınaları veya aşırı güneş ışığını 
algılayarak panjurları ve jaluzileri otomatik 
olarak indirdiği için evden uzaktayken de 
rahat olmak mümkün. Bahçelerin aydınlatma 
ve sulama sistemi de dokunmatik panel üzerin-
den kontrol edilebilir. KNX, senaryo kontrolleri 
sayesinde istenilen ortama geçiş yapılabiliyor. 
TV izlemek, kitap okumak, keyifl i bir yemek 
yemek gibi birçok duruma uygun senaryolar 
kaydederek bir tuşla istenilen ana geçiş yapı-
labilir. KNX ile istenilen tüm fonksiyonlar 
etkinleştirilebilir ve bu fonksiyonların belli bir 
sırada kusursuzca çalışması sağlanabilir. KNX 
ile tek tuşa basarak banyolar bir spa merkezine 
dönüştürülebilir. Doğru sıcaklıkta ayarlanan 
banyo, ılık havlu askısı ve karartılmış aydın-
latma sayesinde spa keyfi  evlerde yaşanabilir. 
KNX, zaman kontrolü, gece sıcaklığı düşüre-
bilen iklim kontrolü ve yatağın başucundaki 
panik butonu rahat bir uyku sağlar. Gece kuşku 
uyandıran sesler duyulması durumunda panik 
butonuna basılarak ev ve bahçeler parlak ışık-
larla aydınlatılabilir ve jaluzi kaldırılabilir. 
KNX ile yapılandırmadaki işlevler revize edile-
rek büyük bir oda iki çocuk odasına, bir misafi r 
odasına veya çalışma odasına dönüştürülebilir. 
Üstelik KNX’in çerçeve tasarımı ve kontrol 
yüzeyleri de yeni tasarlanan evlere kolayca 
uygulanabilir.  

Schneider Electric InsideControl 
sistemiyle; 

•	 Işıklar ve havalandırma birlikte ya da ayrı 
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ürünler

Ulus Yapı’dan Acrefine Yüzer Oda Çözümleri: Ses, Titreşim ve Darbe İzolasyonu

Ses iletimini ve darbeye dayalı gürültüyü 
(Impact Noise) azaltmak, projelerde 
konforlu ve sessiz mahaller oluştur-

mak için Acrefine Yüzer Oda çözümleri kul-
lanılabilir. Günümüzde birçok bina kalabalık 
caddelere, tren veya metro güzergâhlarına çok 
yakın inşa ediliyor. Yaşam alanlarında belirli bir 
konfor seviyesine ulaşmak için bu çevre şartları 
nedeniyle oluşan gürültü ve titreşimi azaltmak 
gerekir. İş alanları düşünüldüğünde ise otel-
ler, konutlar, ofisler, stüdyolar, tiyatrolar gibi 
mahallerde Gürültü Kriteri (Noise Criterion) 
derecesini en düşük seviyelere indirgemek ve 
titreşimi yok etmek için yüzer oda sistemleri 
kullanılmalı.

ve kauçuk izolatörler ilk tercih durumunda. 
Yüzer odanın frekansı, bir ekipmanın titreşim 
yalıtımı için yeterli şartları tek başına sağla-
yamayacak kadar yüksek olduğundan, siste-
min tek işlevi hava ile iletilen sesi yalıtmak. 
Yüzer odadaki ekipmanların titreşim yalıtımı 
ise ayrıca kullanılacak uygun izolatörler ile 
yapılmalı.

2. Titreşim İzolasyonu

Yüzer döşeme ve/veya tavanları destekleyen 
izolatörün frekansı genellikle bir mimar veya 
akustik danışman tarafından giriş frekansına 

1. Ses İzolasyonu

Yüzer oda sistemleri genel olarak yüksek katlı 
binalardaki makine odasında bulunan cihazlar-
dan çıkan sesi gidermek için kullanılıyor. Bu 
sistem ayrıca uçak ve cadde gürültüsü için de 
koruma sağlıyor. Bu tip uygulamalarda hava 
tarafından iletilen sesin yalıtımı birincil öncelik 
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bağlı olarak belirleniyor. Acrefi ne kauçuk izo-
latörler 30 Hz üzeri titreşimler için ideal. Tit-
reşim genliğinin yüksek olduğu veya frekansın 
20 Hz’den düşük olduğu ortamlarda en doğru 
çözüm, çelik yaylı izolatörlerin kullanılması. 
Spor salonları, restoran mutfakları gibi şiddetli 
darbelerin olacağı düşünülen yerlerde de yaylı 
izolatör kullanılması gerekiyor.

3. Darbe İzolasyonu

Darbe izolasyonu genel olarak ticari mutfak-
lar, spor salonları veya bowling salonları gibi 
mahallerde uygulanıyor. Nesnelerin düşmesi, 
birbirlerine çarpması gibi etkenlerden dolayı bu 
gibi mahallerde gürültü meydana geliyor. Kau-
çuk izolatörler ve yaylı izolatörler darbe izolas-
yonunun sağlanmasında oldukça etkinler. Çelik 
yaylı izolatörler spor salonları gibi mahallerde, 
ağırlıkların zemine düşmesi, salon içerisindeki 
koşma, sıçrama, topların zemin üzerinde sekmesi 
gibi etkilerin oluşturduğu gürültü ve darbeler ile 
başa çıkılmasında yüksek performans sağlıyorlar.

Deprem Koruması

Ses ve titreşim yalıtımı konularını ele alırken 

unutulmaması gereken çok önemli bir husus da 
tesisatlar ve benzeri yapısal olmayan elemanla-
rın deprem koruması. Bu konuda bir uzmanlık 
fi rması olan İngiliz Acrefi ne Engineering, hiz-
metlerini Ulus Yapı bünyesinde sunuyor. TM



tarafta 30, yüksek tarafta 45 bar haline getirildi. 
Bu, soğutma pazarı için önemli bir adım oldu. 
Yatırım maliyetlerinin önemli parametre olduğu 
perakende sektörü için ve yüksek tarafta R134a, 
R407A veya R407F kullanan hibrit sistemler 
için yeni seri Copeland kompresörler, önemli 
avantajlar sunuyor. 
Copeland Digital Scroll™ kompresörler,  
% 10-100 arası sürekli modülasyon özelliği 
ile inverter çözümlerine de iyi bir alternatif 
sunuyor.  TM

CO2 için Yeni Copeland Scroll™ Kompresör Serisi

Emerson Climate Technologies düşük 
sıcaklıklı alt-kritik (subcritical) uygu-
lamalar için iki yeni Copeland Scroll 

kompresörü pazara sundu. 
ZO21K5E ve ZOD34K3E (Dijital scroll) 
modellerinin soğutma kapasiteleri 4.7 kW - 7.4 
kW. Maksimum soğutma kapasitesi 22.1 kW, 
altı tip ZO(D) scroll kompresör ile mevcut ürün 
yelpazesi de eksiklerini tamamlamış oldu. CO2 

ile çalışan tüm scroll kompresörlerin basınç 
seviyelerinde iyileştirmeler yapılarak düşük 

PLATEK’ten Paslanmaz Çelik Pompalar

PLATEK, ürettiği pompalarla dünya-
nın birçok ülkesinde faaliyet gösteren 
PACKO firmasının 2011 yılından beri 

Türkiye distribütörlüğünü yaparak müşterile-
rine hizmet veriyor. 
Tüm endüstriyel uygulamalar için ürettiği 
pompalarda 38 yıllık tecrübeye sahip olan 

ve Belçika’da kurulan PACKO’nun pompa-
larının en ayırt edici özelliği paslanmaz çelik 
olmasıdır. PACKO pompaları, İsveç’ten Yeni 
Zelanda’ya, Japonya’dan Şili’ye tüm dünya 
ülkelerinde kullanılıyor. 
PACKO pompaları en zor uygulamalarda faali-
yet gösteriyor. ISO 9001 sertifikasına da sahip 

Eryap, Wooler markası ile yapılara çok 
yönlü yalıtım sunarken özellikle yan-
gın yalıtımı için yapılarda özel koruma 

sağlıyor. Wooler taş yünü, volkanik kayaç-
lardan elde edilen bazalt, diyabaz, dolomit 
gibi inorganik taşların 1400-1500 °C arasında 
ergitilip, elyaf haline getirilmesiyle oluştu-
rulan yüzde 97 oranında elyaf içeren yan-
gına karşı dayanıklı, su itici özelliği olan ısı, 
ses ve yangın yalıtım malzemesidir. Wooler, 
yangın dayanımının yanı sıra taş yününden 
oluşan bir malzeme olduğu için ısı ve ses 
yalıtımı da sağlıyor. Yapılarda kullanılan sert 
yüzeyli malzemeler sesi çok az yutarak yan-
sıtır. Buna karşılık, Wooler’ın hava geçiren 
ve esnek yapısı sayesinde, ses dalgaları ürün 
bünyesine nüfuz eder, daha sonrasında ise 
ses dalgalarının önemli bir kısmı malzeme 
içindeki boşluk ve taş elyafı arasında ısıya 
dönüştürerek yok olur. Günümüz yaşam ve 
konfor şartlarında Wooler, çok yönlü yalıtım 
sağlaması nedeniyle vazgeçilmez bir yalıtım 
malzemesi olarak tercih ediliyor.TM

olan pompaların karakteristik özellikleri ise; 
standartlara uygun motor ve contaları, elek-
tropolisajlı paslanmaz çelik gövdesi, dayanıklı 
konstrüksiyonu, geniş geçiş aralığına sahip 
olmasının yanında çamurlu, agresif ve kim-
yevi sıvıların transferinde sağladığı kaliteli 
performanstır. TM

Eryap’tan Yangın Yalıtımında Wooler Taşyünü

ürünler
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ürünler

testo’dan Yeni Ürün: Termal Kamera testo 870

Yapı uzmanları, ısıtma uzmanları, ser-
vis mühendisleri ve tesis yöneticileri 
için özel olarak tasarlanan termal 

kamera testo 870; oldukça kompakt, hafif ve 
kullanımı kolay bir cihaz olmasının yanı sıra 
uygulamalarda kullanıcılara sınıf atlatacak 
kaliteli teknik özellikleriyle de dikkat çeki-
yor. Üstün Alman teknolojisinin geliştirdiği 
testo 870; 160 x 120 piksel termal dedektör 
çözünürlüğü, 3.1 MP entegre dijital kamerası, 
34° x 26° derecelik geniş görüş açısı, 3,5” 
geniş LCD ekranı ve uygun fiyatlarıyla dik-
kat çekiyor. Kolay kullanım ve yüksek kali-
tede termal görüntü prensibi ile tasarlanan 
yeni termal kamera serisi testo 870 sayesinde, 
yapı uzmanları - bina yüzeylerinde izolasyon 

Teknik detaylar: 

•	 Dedektör boyutu 160 x 120 piksel
•	 SuperResolution Teknolojisi ile 320 x 240 

piksel termal görüntüler
•	 Termal duyarlılık < 100 mK (0,1 °C) 
•	 34° x 26° derecelik geniş lens görüş açısı
•	 Sıcaklık ölçüm aralığı -20…+280 °C 
•	 Ekran boyutu 3,5”
•	 Entegre dijital kamera
•	 Otomatik Sıcak/Soğuk nokta belirleme
•	 Ücretsiz profesyonel Türkçe yazılım 

programı TM

kaynaklı enerji kaybı yaşanan bölgelerin tes-
piti, iç yüzeylerde de nem kaynaklı tespitler; 
ısıtma uzmanları - zemin altından geçen su 
borularında kaçak tespiti ve ısıtma tertibatında 
performans kontrolü; servis mühendisleri ve 
tesis yöneticileri ise elektriksel ve mekanik 
sistemlerdeki önleyici bakım çalışmalarını hızla 
ve profesyonelce yapabilecek. testo 870 serisi 
testo 870-1 ve testo 870-2 olmak üzere 2 farklı 
versiyonuyla birlikte pazara sunuluyor. Bu iki 
versiyonu birbirinden ayıran en önemli özellik 
ise entegre dijital kameranın sadece testo 870-2 
modelinde bulunuyor olması.

Medisana Antibakteriyel Hava Nemlendirme Cihazı

Türkiye distribütörlüğünü GoldMaster’ın 
üstlendiği Medisana, özellikle klima 
ya da ısıtıcının çalıştığı ortamlardaki 

havanın nem oranının düşmesiyle ortaya çıkan 
solunum yolu rahatsızlıkları için pratik bir 
çözüm sunuyor. 
Sağlıklı bir solunum için ortamdaki ideal 
nem oranının % 45 ile % 55 arasında olması 
gerekiyor. Bu oranın % 45’in altına düşmesi 
birtakım solunum yolları rahatsızlıklarına yol 
açabiliyor. Medisana, bu soruna modern ultra-
sonik teknoloji ile ürettiği UHW Plus 48522 
hava nemlendirme cihazı ile ciddi bir çözüm 

partiküllerin zemine inmesini sağlayarak daha 
temiz bir hava solumaya yardımcı oluyor. Çok 
sessiz ve düşük enerji ile çalışan Medisana 
UHW Plus’ın nem sensörü sayesinde ortamın 
anlık nem oranı görülebilir, istenen nem oranı 
cihaza set edilerek ortamın istenilen nem ora-
nında sabit kalması sağlanabilir. Dört litre su 
kapasitesi bulunan, su haznesi boşaldığında 
otomatik kapanan ve yaklaşık 30 metrekare 
alan için yeterli olan cihazın, 3 yıl garantisi 
bulunuyor. Ayrıca, saatte 300 ml nemlendirme 
özelliği ve zaman ayarlama özelliği ile ön plana 
çıkıyor. TM

sunuyor. Türkiye için özel olarak tasarlanan 
Medisana UHW Plus hava nemlendirme ciha-
zına, Türkiye’deki suların kireç içermesinden 
dolayı yaşanan problemleri gidermek amacıyla 
dünyada ilk defa kireç filtresi eklendi. Suyun 
sertliğini alan kireç önleyici seramik filtresi ile 
dikkat çeken Medisana UHW Plus, temiz bir 
hava için ortama iyon veren, negatif enerjiyi 
alan iyonizer özelliğe sahip. Medisana UHW 
Plus, mikro incelikte ürettiği buhar kalitesi 
sayesinde ortama homojen bir şekilde yayılıyor 
ve ortamdaki havanın nem oranını artırdığı 
gibi solunan havadaki toz, bakteri, virüs gibi 
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ürünler

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

Basınç dengelemeli kontrol vanaları
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Standartları biz belirliyoruz

     www.belimo.com.tr

Balanslama sorunlarına son!

Kontrol, balans ve kesme vanası... Yeni ürünümüzde üçü bir arada. Belimo‘nun yaratıcı yaklaşımıyla kontrol klapesi 
üzerindeki basınç düşümünü sabitleyen vana sayesinde sistemdeki basınç değişimlerinden etkilenmeden ihtiyacınız 
olan debiyi sabit tutabiliyorsunuz. Uygun bir kontrol motoruyla, hatta isterseniz ihtiyacınıza özel programlanmış 
parametrelerle paketi tamamlayabiliyoruz. Uzman kadromuzun kapsamlı desteğiyle bu kusursuz ürünlere 
sahip olmak için hemen arayın.

Ayvaz Bıçaklı Vana ve Çift Plakalı Çekvalf

Ayvaz Bıçaklı Vanalar, düşük mali-
yetli ürünler olduğu için muadilleri 
arasında en çok tercih edilen vana 

türüdür. Bu ürünler, çamur ve aşındırıcı uygu-
lamalar için geliştirilmiş; özellikle aşındırıcı 
partiküller içeren akışkanlarda kullanılır. El ile 
volanlı kullanım dışında elektrik aktuatörlü, 
zincirli, tek ve çift etkili pnömatik pistonlu 
olarak da kullanılır. Tercih edilen kullanım 
şekli, genel olarak manuel ve pnömatik pis-
tonlu olanıdır. Kontrol ve temizliği kolayca 
yapılan bir ürün olan bıçaklı vanaların montaj 
ve demontajı da gayet basittir. DN50 - DN600 
arası standart, DN600 ve üzeri çaplar içinse 
özel olarak üretilen Ayvaz Bıçaklı Vanalar; 
kâğıt sanayi, çimento fabrikaları, madenler 
ve atık su arıtma tesislerinde öne çıkmaktadır.
Ayvaz Çift Plakalı Çekvalfler ise minimum 

akış sınırlaması ile çalışmaya uygun olarak 
dizayn edilmişlerdir. Çift yaylı yarım disklerin 
boru hattında çalışma şekli; kauçuk sitli disk 
herhangi bir geri akışa karşı pozitif bir kapama 
sağlar ve esnek sit ses oluşumunu önler. Ayvaz 
Çift Plakalı Çekvalfler hafiftir ve daha fazla 
esneklik sağlar. Klasik çalpara çekvalflere göre 
montajı daha kolaydır ve flanşlar arası mesafesi 
daha kısadır. Uluslararası flanş standartlarına 
(DIN, ANSI, JIS & BS) uygun olarak üreti-
lirler. DN50 - DN600 arası standart, DN600 
ve üzeri çaplar içinse özel olarak üretilen bu 
ürünler; kompakt dizayn, kolay montaj, iyi bir 
akış özelliği, düşük basınç kaybı ve dikey ve 
yatay montaj imkânı gibi özelliklere sahiptir. 
Ayvaz Çift Plakalı Çekvalfler; atık su hat-
larında, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme 
sistemlerinde, yangın söndürme ve sulama 

sistemlerinde, gemi mekanik ve soğutma sis-
temlerinde, demir, çelik, maden endüstrisinde 
ve kâğıt endüstrisinde de güvenle kullanıla-
bilir. TM 





ürünler

CIAT’tan AQUACIAT 2 HYBRID

Aquaciat 2 HYBRID doğalgaz ile çalı-
şan ve bütünleşik bir yoğuşma kazan 
modülü içeren montaja hazır, açık 

havada çalışan ve tersine çevrilebilir sıcak hava 
pompası çeşitlerinin ilk örneklerindendir. Bu 
yeni ürün çeşidi her iki teknolojinin faydalarını 
kompakt ve kolay kurulan tek bir pakette birleş-
tiriyor. Toplam sekiz muhtemel kombinasyon 
ve 45-80 kW kazanlar ile Aquaciat 2 HYBRID, 
500 m2 ile 1500 m2 arasında değişen yeni ve 
mevcut üçüncül sektör binalarının ısıtma ve 
havalandırma ihtiyaçlarını karşılıyor. Çevreci 
tasarım prensipleri ile tasarlanmıştır ve tüm 
çeşitler minimum % 85 oranında olmak üzere 
geri dönüştürülebilir.
Aquaciat 2 HYBRID sıcak hava pompaları özel-
likle kompakttır ve kullanımı kolaydır. Açık 
havaya yönelik tasarımı, kolay kurulmalarını 
sağlıyor ve binanın makine odasına veya gaz 
kazanı dairesine sahip olmasını gerekli kılmıyor 
ve kapsamlı değişikliklere ihtiyaç duymuyor. 
Sadece küçük bir açık hava alanı ve doğalgaz 
kaynağı bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Aquaciat 2 
HYBRID sıcak hava pompaları, sistem kullanı-
cısının seçimine bağlı olarak ısıyı termodinamik 
şekilde veya gaz ile çalışan kazanlar aracılığıyla 
sağlıyor. Aquaciat 2 HYBRID yıl boyunca siste-
min otomatik olarak çalışmasını kontrol ediyor. 
Açık hava sıcaklık sensörü, soğutma ve ısıtma 

modülleri arasında CONNECT2 kontrolörünün 
değişiklik yapmasını sağlar. Isıtma modunda 
ıstıma pompasının minimum COP’unun elektrik 
için (Fransa’da 2.58) ilk enerji dönüşüm faktö-
ründen yüksek kalmasını sağlar ve hangisinin 
daha ekonomik bir enerji kaynağı olduğuna 
göre otomatik olarak gaz veya elektrik arasında 
değişim yapar. Aquaciat 2 HYBRID elektriği 
verimli bir şekilde kullanır. Elektrik gücü eşik 
değere eriştiğinde veya BMS’den harici bir sin-
yal aldığında otomatik olarak gaz ile çalışan 
kazana geçer. Akıllı şebekelerin avantajı enerji 
kaynağı ne olursa olsun (gaz veya elektrik) tam 
olarak aynı miktarda ısı çıkışı sağlayabilmesi-
dir. Aynı zamanda kış mevsimindeki azami yük 
süreçlerinde kullanıcıların rahatını bozmadan 
hızlı bir şekilde elektrik kullanımını azaltır. 
Aquaciat 2 HYBRID zorlu kış mevsimleri için 
de oldukça uyumludur. Açık havadan-suya ısı 
pompasından farklı olarak aşırı derecede soğuk 
olan kış aylarında maksimum seviyede ısı sağ-
layabilir. Gaz ile çalışan kazanın kapasitesi 
açık hava sıcaklığından bağımsız olduğundan 
dolayı, kapalı mekânlar rahat bir şekilde kalmaya 
devam eder ve en üst seviyedeki ısı ihtiyaçları 
tamamen karşılanır. ‘4-boru/DHW’ seçeneği de 
otel sahiplerinin havadan-suya ısı pompası ile 
ekonomik bir şekilde ısıtmaya devam ederken 
aynı zamanda gaz ile çalışan kazanı kullanarak 

yüksek ısıda kullanma suyu sağlamasına olanak 
tanır. Aquaciat 2 HYBRID montaj yapanların 
işlerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. 
Kompakt kutusu ‘standart’ bir ısıtma pompası ve 
açık hava, döşeme veya verandalarda kolay bir 
şekilde kurulması için tek bir hidrolik bağlantı 
noktası olan yoğuşma kazanı içerir. Aquaciat 
2 HYBRID standart olarak basit su-genleşme 
hesabı ve kapalı mekânların mevcut devrele-
rine kolay bir şekilde bağlanabilmesi için bir 
sistem pompası ve genleşme kabı ile donatılmış 
olarak teslim edilir. Merkezi sıcak su devrele-
rinin kolaylığı sayesinde en karışık projelerde 
dahi herhangi bir ısıtma uzmanı veya montaj-
cının daha kolay ve erişilir bir şekilde kurulum 
yapmasını sağlar. Aquaciat 2 HYBRID çevre 
koşullarına karşı oldukça uygundur. Isıtma veya 
soğutma ihtiyaçları ne olursa olsun kapalı veya 
açık ortamlarda herhangi bir gürültü kirliliği 
oluşturmaz. Gaz ile ısıtmaya ayarlanmış gece 
modunda sadece kazanın düşük sesi duyulur 
ve böylece hem binanın içindeki kullanıcılara 
hem de bina dışındaki sakinlere gece boyunca 
herhangi bir akustik rahatsızlık verilmesinin 
önüne geçilir. Ayrıca Aquaciat 2 HYBRID, 4-8 
Kasım tarihleri arasında Paris’teki Interclima 
ticaret fuarında gerçekleştirilen Yenilik Ödül-
lerinde HAV kategorisinde Gümüş Madalya 
kazanmıştır. TM

Zehnder Group’tan Klasik Konvektör Modeli: Zehnder Stratos

Zehnder Group, klasik konvektör modeli 
Zehnder Stratos ile fark yaratmaya 
hazırlanıyor. Sade ve şık tasarımı ile 

ön plana çıkan Zehnder Stratos, yüksek ısı 
performansı ve enerji tasarrufu özellikleriyle 
diğer modellerden ayrılıyor. Üretimi Zehnder 
Group’un Fransa’daki fabrikasında gerçekleşti-
rilen konvektör, duvar ve zemin olarak iki farklı 
alana uygulanabiliyor. Kullanım alanı cam önü 
olarak konumlandırılan Zehnder Stratos, villa 
ve ofi sler için tasarlandı. Isı verimliliği yüksek 
olan ürün; 6 farklı derinlik, 4 farklı yükseklik 
ve 4 m uzunluğa kadar seçeneği ile tüketici-
lerin beğenisine sunuluyor. Zehnder Stratos’u 
Zehnder renk kartelasında mevcut 700 renk 
tonunda bulmak mümkün.  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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ACO Işıklı Drenaj Sistemi

LG Inverter Klimalar

ACO Lightline, drenaj sistemine yeni 
bir bakış açısı getiriyor. Kaliteyi 
tasarım ile birleştirerek oluşturulan 

ACO Lightline drenaj sistemleri, projelerde 
fark yaratıyor. Türkiye’de de Zorlu Center 
gibi birçok önemli projede kullanılan ACO  
Lightline, özellikle açık alan projelerine yeni 
soluk getirmek isteyenlerin tercihi. ACO Ligh-
tline drenaj sistemleri, mimarlara açık alan 
dizayn etmelerinde yardımcı oluyor. Kompo-
zit ve döküm kapak seçenekleriyle tüm yük 
sınıflarına uygun sistem, son derece ekonomik 
çözümler sunuyor. Üstelik drenaj ve aydınlatma 
tek bir adımla kolayca montaj yapılabiliyor. 
Led aydınlatma aparatları kanal ile ızgara ara-
sına güvenli bir şekilde monte ediliyor. ACO 
yeni ürün serisiyle “Innovation Award Archi-
tecture and Technology”nin de sahibi oldu.

Yazın hızlı soğutma özelliğiyle yaşam 
alanlarını konforlu hale getiren LG 
Inverter klimalar, kaliteli ısıtma per-

formansları sayesinde kışın da enerji tasarrufu 
yaparak ısınmayı sağlıyor. 
Gerçek yeni nesil klimalar olarak gösterilen LG 
klimalar, soğutma ve ısıtmayı ortam sıcaklığına 
bağlı olarak uygun bir şekilde kontrol edebilen 
özgün teknolojik yeniliklerden faydalanıyor. 
Böylece, daha yüksek performans seviyelerine 
ulaşırken, aynı zamanda elektrik tüketiminde 
tasarruf da ediyor.

Diğer klimalardan 4 kat daha hızlı 
ısıtma

Sıcak ve ferah bir ortam yaratmak için kısa 
sürede geniş bir alanı ısıtabilecek niteliklere 
sahip LG klimalar, dört yöne hava salınım özel-
liğiyle mekânlarda homojen bir ısı dağılımı 
sağlıyor. Inverter teknolojili klimalar kolay 
kullanımı ve hızlı çalışmasıyla, istenen hava 
sıcaklığına hızla ulaşmayı mümkün kılıyor. 
Sahip olduğu teknik özelliklerle diğer klimalar-

Kullanıldığı alanlar:

 Alışveriş merkezleri, otoparklar, garajlar, hava-
alanları, limanlar, rezidanslar, peyzajın önemli 
olduğu her projede, meydanlarda, yollarda, 
bina ön cephelerinde, yaya yollarında, bina 
girişlerinde, havuz çevrelerinde.

dan 4 kat daha hızlı şekilde ısıtma yapabiliyor.

Sıradışı düşük hava sıcaklıklarında 
bile etkili ve verimli ısınma 

LG klimalar, Prestige Inverter modeliyle oda 

Avantajları:

•	 Uygun fiyat
•	 Montaj kolaylığı
•	 Estetik görünüşü
•	 Yüksek hidrolik kapasite
• 100000 saat  

kullanım ömrü  TM

sıcaklığını güvenilir bir şekilde ve sadece 5-6 
dakikada 5°C değiştirebiliyor. Düşük dış hava 
sıcaklıklarında (-15°C) da güçlü ısıtma perfor-
mansıyla kullanıcılara kısa sürede konforlu bir 
ortam sunuyor. TM

ürünler
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ürünler

Bosch Therm 8000S Ticari Uygulamalarda Kesintisiz Konfor Sağlıyor 

Bosch Therm 8000S yüksek kapasiteli 
yoğuşmalı hermetik şofben, yenilikçi 
özellikleriyle ticari uygulamalara 

ideal çözümler sunuyor. Kompakt ve modern 
tasarımlarıyla farklı alanlarda uygulanabilen 
şofben, istenen kullanım suyu sıcaklığına kısa 
sürede ulaşabiliyor. Bosch Therm 8000S ileri 
yoğuşma teknolojisi sayesinde, minimum işle-
tim maliyeti ve çevre dostu kullanım sağlıyor.

Anlık ve yüksek miktarda sıcak 
suya deposuz çözüm

Anlık ve yüksek miktarda sıcak su talebi olan 
ve depolama imkânı olmayan ticari uygulama-
larda kesintisiz konfor sağlayan Bosch Therm 
8000S yüksek kapasiteli yoğuşmalı hermetik 
şofben, yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. 
Sağladığı verim ve istenilen sıcaklıkta su üre-
timiyle özellikle spor salonları, stadyumlar, 
fabrikalar, ofisler, depolar, çiftlikler, villa/apart-
manlar, oteller, kamp alanları, oto yıkamacılar, 
kuaför/güzellik salonları, okullar, yurtlar, resto-
ranlar, kafeler, barlar, kuru temizlemeciler gibi 

tisiz şekilde karşılayabilecek sistemler kurmayı 
mümkün kılıyor.

Therm 8000S’le kısa sürede sıcak su

İstenen kullanım suyu sıcaklığına çok kısa 
sürede ulaşabilen Bosch Therm 8000S, hassas 
gaz debisi kontrol özelliği sayesinde değiş-
ken kullanımlarda tepki süresini optimize ede-
biliyor. Gelişmiş yanma yönetim sistemi ve 
yoğuşma teknolojisi, minimum işletim maliyeti 
ve çevre dostu kullanım sağlıyor. Tam güvenli 
işletim için gerekli emniyet ekipmanlarını bün-
yesinde bulunduran dizaynıyla, karmaşık tesisat 
yapısına sahip ve yüksek maliyetli ek sistem 
ekipmanları gereksinimini önlüyor. Hermetik 
yapı ve baca sistemi sayesinde montajı kolayca 
yapılabilirken, yüksek basınçlı fanı 125 mm 
çapındaki konsantrik bacalar ile ek maliyete 
gerek duymadan uygulama yapılabilmesini 
sağlıyor. TM

alanların büyük çoğunluğu için ideal çözümler 
sunuyor.

Dakikada 324 litre sıcak su

Az enerji tüketen ve mevcut alanı en verimli 
şekilde kullanmayı sağlayan Bosch Therm 
8000S yüksek kapasiteli yoğuşmalı hermetik 
şofben, gelişmiş yanma teknolojisine sahip. 
Tek cihazla 47 kW, kaskad işletimle 564 kW’a 
kadar anlık sıcak su üretme özelliği sayesinde 
dakikada 324 litreye kadar sıcak su üretebiliyor. 
Güneş enerjisi sistemlerine ve ısı pompaları 
gibi harici ısı üreticilerine doğrudan entegras-
yon imkânı bulunan ürün, sistem verimliliğini 
artırırken işletim giderlerini de en aza indiri-
yor. Kompakt ve modern tasarımı sayesinde 
farklı uygulama alanlarında çözüm sunabilen 
Bosch yüksek kapasiteli yoğuşmalı hermetik 
şofben, küçük montaj alanlarında, yüksek sıcak 
su gereksinimlerini verimli, güvenilir ve kesin-
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Tesisatınıza dinamizm
katmak ister misiniz?

Isıtma-soğutma sistemleri, bina mekanik tesisatları ve iklimlendirme 
tesisatlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz Ayvaz Dinamik Balans Vanaları, 

yüksek kalite ve uzun ömür sunuyor. Türkiye tesisat sektörünün öncüsü Ayvaz, 
DBV-30 ve DBV-40 modelleri ile tesisatınızın gücüne güç katıyor!

DBV-30
Dinamik Balans Vanası

DBV-40
Dinamik Balans Vanası

Debisi önceden (fabrika) ayarlı paslanmaz kartuşlar
Sistemde, seçilen debi otomatik olarak sağlanır
DBV-40’tan önce veya sonra bir boru uzunluğuna ihtiyaç yoktur

DBV-40 DİNAMİK BALANS VANASI

Akış değişiklik ayarı kolayca yapılabilir
Basınç değişikliğine göre akışı otomatik olarak  kontrol eder

Uygun tasarımları sayesinde ses ve titreşim absorbsiyonları yüksektir

DBV-30 DİNAMİK BALANS VANASI



söyleşi

“Soğutma bölümü, Danfoss 
yatırımlarından sadece biri; 
arkası gelecek…”

Toni Timirci:
Danfoss Soğutma Sistemleri Türkiye 
Ülke Müdürü

Danfoss, sadece soğutma alanında 12.000’e yakın farklı ürün koduyla dünya 
pazarının en etkin oyuncuları arasında yer alan dev bir firma. Soğutma 
Sistemleri kısmında ise Türkiye’de şimdiye dek Totem vasıtasıyla hizmet 

sunuyordu. Ancak 2013 yılında alınan bir kararla Türkiye’de soğutma bölümünü kuran 
Danfoss, bu bölümün başına Danfoss Soğutma Sistemleri Türkiye Ülke Müdürü olarak da 
sektörümüzün yakından tanıdığı bir ismi; Toni Timirci’yi getirdi. Timirci ile Danfoss’un 
yeni yatırımlarını, ülkemize bakışını ve Türkiye’deki hedeflerini konuştuk…
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Danfoss yaklaşık 50.000 farklı ürün 
koduyla hizmet veriyor

Danimarka’nın önde gelen sanayi kuruluş-
larından olan Danfoss Grup, dünyanın 53 
ülkesinde yaklaşık 23.000 çalışanıyla faaliyet 
gösteren, ayrıca dünyanın 18 ülkesinde 56 
fabrikası ve toplamda 51 ülkesinde de satış 
şirketi bulunan dev bir kuruluş. Danfoss ürün 
gamı içerisinde ise soğutma sistemleri ürün-
leri lokomotif bir rol oynamaktadır ve dün-
yanın 15 ülkesinde üretilmektedir. Bunlar; 
ABD, Almanya, Avusturya, Brezilya, Bulga-
ristan, Çin, Danimarka, Fransa, Hindistan, 
İtalya, Meksika, Polonya, Rusya, Slovakya ve 
Slovenya’dır.
Danfoss Türkiye 1998 yılında irtibat ofisi ola-
rak başladığı faaliyetlerini 2003 yılından iti-
baren satış ofisi olarak devam ettiriyor. Firma,  
Türkiye’de, üç ayrı bölümle temsil ediliyor. 
Bunların en büyüğü, ‘‘Heating Solutions” diye 
adlandırdığımız “Isıtma Çözümleri” bölümü. 
Isıtma Çözümleri bölümü yaklaşık 20 perso-
neli ile hizmet sunuyor. Isıtma departmanımız 
ikiye ayrılıyor. Isıtma çözümleri departmanı-
nın haricinde bir de “District and Energy” diye 
adlandırdığımız “Merkezi Isıtma Çözümleri” 
bölümümüz var. Bu bölümde de yaklaşık 9 
kişilik bir personelimiz bulunuyor. Bir de 6 
kişilik kadrosu ile hizmet veren “Power Elec-
tronics” diye adlandırdığımız “Güç Elektro-

niği” adıyla faaliyet gösteren ve frekans kontrol 
ekipmanları satan başka bir bölümümüz var. 
Bunlar haricinde finans ve muhasebe ile ilgili 
tüm konularda bizlerin işini kolaylaştıran 
yaklaşık 6 kişilik ekibi ile “Global Services” 
adlı bir bölümümüz daha bulunuyor. Özetle, 
dünya çapında temsil edilen beş ana bölümü-
müz bulunuyor. Soğutma bölümü ise tıpkı 
ısıtma bölümü gibi kendi içinde ikiye ayrılı-
yor. Bunların biri “Commercial Compressor’’ 

diye adlandırdığımız “Ticari kompresörler”, 
diğeri ise “Refrigeration” diye adlandırdığımız 
“Soğutma Sistemleri ve Kontrol Ekipman-
ları”. Her iki bölüm de birbiriyle aslında çok 
yakın ve müşteri bazında da aynı potansiyele 
sahip olduğu için, ben, Türkiye pazarında 
her iki biriminin başına ülke müdürü ola-
rak Ağustos 2013 tarihi itibarıyla getirildim. 
Danfoss’un yapısı biraz farklı. Tek merkeze 
bağlı olmakla birlikte, dikey bir anlayışla bir-
birinden bağımsız gibi hareket eden şirket-
lerden oluşan bir yapılanma diyebiliriz. Aynı 
zamanda çok geniş bir ürün portföyüne sahip. 
Sadece benim sorumlu olduğum Soğutma 
Bölümünde bile yaklaşık 12.000 farklı ürün 
kodu yer alıyor. Tüm bölümler dahil edildi-
ğinde yaklaşık 50.000 civarında ürün kodu 
yer alıyor Danfoss bünyesinde. Bunlar için 
ayrı ayrı fiyatlar ve kodlar var. Danfoss’ta 
kendi alanında ve ürün bazında uzmanlaşmış 
mühendisler, satış sorumluları ve ülke müdür-
leri bulunuyor. Bunun çok büyük artıları olu-
yor çünkü her bölüm kendi alanında uzmanlar 
ile hizmet sunabiliyor, dolayısıyla müşteriye 
çok spesifik çözümler üretebiliyoruz.

Danfoss’un satış sonrası ve yedek 
parça pazarındaki soğutma 
sistemleri ürünlerini beş ayrı firma 
satacak 

Danfoss’un soğutma bölümünün Türkiye 
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söyleşi

yapılanmasını oluşturmak konusunda biraz 
ağır kaldığı düşünülebilir. Ülkemizdeki 
soğutma pazarının gelişim hızı değerlendi-
rildiğinde buna ben de katılıyorum açıkçası. 
Danfoss soğutma kısmında çok uzun yıllardır 
Türkiye’de Totem fi rmasının distribütörlüğü 
ile yer alıyor aslında. Totem çok başarılı ve 
çok uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, önü-
müzdeki süreçte de çalışmayı sürdüreceğimiz 
bir fi rma. Soğutma pazarının hızlı gelişimi 
neticede yurtdışındaki Danfoss yönetici-
lerinin Türkiye’ye ciddi bir yatırım yapma 
kararı almaları ile sonuçlandı ve böylece 
Danfoss Soğutma Bölümü Türkiye yapılan-
masının oluşturulması söz konusu oldu. Ben 
de bu organizasyonun başında yer alıyorum. 
2013’ün sonuna kadar bir strateji planı hazır-
ladık. Bütçelerimizi, almamız gereken perso-
nel sayısını, yol haritamızı belirledik. Önce-
liğimiz müşterilerimizle doğrudan iletişim 
kurabilmek ve onlara çok iyi teknik destek 
ve satış hizmeti verebilmek. Hem bu amaçla 
hem de ürün portföyümüzde çok sayıda ürü-
nün yer alması sebebiyle Türkiye’de artık tek 
distribütör ile değil, beş ayrı satış kanalı ile 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Totem ile yolu-
muza devam edeceğiz ama Totem’in yanı sıra 
her biri soğutma alanının devleri arasında yer 
alan Frigoduman, Totaline, Yüksel Teknik 
ve Cantaş da ürünlerimizi satacaklar. Zaten 
mevcut bir pazarımız ve ciromuz var burada. 
Önümüzdeki 5 yıl içinde ciromuzu üçe katla-

mayı planlıyoruz; bu süreçte personel sayımızı 
da hızla artıracağız. 
Anlaştığımız distribütörlerimiz dışında yeni 
dönemde OEM diye adlandırdığımız üretici 
fi rmalar ile direkt irtibatta olacağız. Geçmişte 
de üretici fi rmalara direkt satış yapıyorduk, 
sadece OEM müşterilerimize teknik destek 
verecek ve bu konuda faaliyet gösterecek per-
sonel istihdam edeceğiz. Böylece OEM müş-
terilerimiz istedikleri her an Danfoss ürünleri 
hakkında her türlü desteği alabilecekler. Bir 
diğer satış kanalımız ise  “Industrial Refrige-
ration” diye adlandırdığımız daha niş bir alanı 
kapsayan, daha çok amonyaklı ve karbondi-
oksitli soğutma yapan endüstriyel soğutma 
ürünlerini içeriyor.  Sadece bu alanda faaliyet 
gösteren müşterilerimize teknik destek vere-
bilmek için de personel alımımız olacak. Yine 
endüstriyel otomasyon alanında da ürünleri-
miz pazarda yer alacak. Bu konuda Türkiye’de 
sadece iki yetkili fi rmamız olacak; Totem ve 

Devinim Makina. Bu alandaki ürünlerimizin 
satışı bu iki kanal üzerinden gerçekleşecek. 
Son olarak da “Food Retail” diye adlandırdı-
ğımız süpermarket ve perakende sektörüne 
hitap eden ürünlerimiz bulunuyor. Bunlar PL 
25 diye adlandırılıyor ve Türkiye’de çok ciddi 
pazar payına sahip ürünlerdir. Müşteri portfö-
yümüzde akla gelebilecek tüm süpermarketler 
yer alıyor. 

2014 programımız oldukça yoğun… 

Şahsen yıllarca soğutma sektörünün klima kıs-
mında yer aldım. Ama soğutma deniz derya bir 
sektör. Sadece bütün olarak cihazları değil, bir 
de cihazlarda kullanılan komponentleri düşü-
nürsek gerçekten uçsuz bucaksız bir sektör. 
Aynı zamanda soğutma sektörü Türkiye’nin 
de parlayan yıldızı konumunda. Aslında sek-
törümüz, Türkiye’den bağımsız bir büyüme 
içinde gibi… Bundan 15 – 20 yıl önce satılan 
bir soğutma grubunun doğru şekilde devreye 
alınabilmesi için yurtdışından teknisyen çağrı-
lırdı. Bir soğutma grubunu devreye alabilecek 
teknisyen bulmak bile çok zordu ülkemizde… 
Türkiye’de 20 sene evvel bir chiller arızasına 
müdahale edebilecek insan neredeyse yoktu. 
Çok uzağa değil 20 yıl öncesine baktığımızda 
bile gördüğümüz manzara, bugün soğutma 
sektörünün büyüme hızının ne kadar muaz-
zam olduğunu göstermeye yeter. Danfoss da 
bunu görmüş olacak ki soğutma bölümü ile 
ülkemize yatırım yaptı. Şu anda da ülkemizde 
pazar payını artırmak için çaba gösteriyor. 
Danfoss, Türkiye’ye önümüzdeki süreçte de 
çok ciddi yatırımlar yapmayı planlıyor. Zaten 
soğutma sektörü sürekli büyüme trendinde. 
Danfoss da bu gelişmelere paralel ülkemizdeki 
hedefl erini büyüttü. 
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söyleşi

Danfoss’un soğutma bölümünün Türkiye’ye 
gelmesiyle belli bir bilgi birikimi de gelmiş 
olacak. Danfoss’un sahip olduğu bu mühen-
dislik ve bilgi birikimini, sektörümüzle ilk 
elden paylaşacağız. Bu bilgilerin, Türkiye’de 
üretim yapıp dünyanın dört bir yanına satış 
yapan firmalara sağlayacağı katkı bizleri çok 
mutlu eder. Felsefe olarak daima herkesin 
kazandığı sistemden yana olmuş bir kurulu-
şuz; zaten gücümüzün temeli de bu anlayıştır. 
Ocak ayında bir basın sohbet toplantısı düzen-
ledik, Danfoss’un Türkiye yapılanmasını ve 
hedeflerini paylaştık. Şubat ayı içinde ileriye 
dönük partnerlerimiz, potansiyel müşterile-
rimiz ve tasarımcılarımız ile buluşacağımız 
bir lansman düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca 
Danfoss Akademi bünyesinde seminerlerimiz 
de olacak. Danfoss’un ürettiği teknik bilgileri 
bu seminerler aracılığıyla sektörümüzle pay-
laşmayı planlıyoruz. Bazen bir ihtiyaç halinde 
“şöyle bir ürün olsa alır, şu işi kolayca yapar-
dım” diye düşündüğü olur herkesin. Aslında 
belki öyle bir ürün vardır ama sizin haberiniz 
yoktur. Danfoss’un ürün gamında işte tam da 
böyle çok sayıda ürün bulunuyor; müşterimi-
zin işini kolaylaştırabilecek ve büyük katma 
değer katacak ürünler… Bu ürünlerimizin 
teknik bilgilerini, nerelerde nasıl kullanı-
labileceğini de yine küçük eğitim-tanıtım 
toplantıları ile sektörümüzle paylaşacağız.  
Düzenleyeceğimiz eğitimlerde yanlış montaj 
uygulamalarını da ortadan kaldırmayı hedef-
liyoruz. Böylece hem insanları bilgilendirmeyi 
hem de Danfoss’un marka değerini korumayı 

planlıyoruz. Bilindiği gibi montaj hataları en 
çok markanın değerini zedeler. Müşteri hata-
nın montajda olduğunu fark etmezse ürünün 
kusurlu olduğunu düşünebilir. Bu ve ben-
zeri pek çok sorunun önüne geçebilmek için  
Danfoss Akademi’de eğitimlerimiz olacak. 
Mayıs ayında da ISK-SODEX’te yer alacağız. 
Ayrıca Türkiye’deki partnerlerimizle yurtdı-
şındaki fabrikalarımıza geziler düzenlemeyi ve 
ürünlerimizi yerinde incelemelerini sağlamayı 
da planlıyoruz. 

İhtiyaca göre yeni ürünlerimizi 
pazara sunacağız

Türkiye’de, ürün gamımızdaki 12.000 ürün 
kodundan sadece 1000’e yakınını pazara suna-
cağız. Bu 1000 ürünü belirlerken dikkate aldı-
ğımız bazı parametreler oldu elbette. Mesela 
özellikle Avrupa ve Ortadoğu’da satılan, kul-
lanımı yaygın olan ürünleri tercih ettik çünkü 
Avrupa ve Ortadoğu pazarı, Türkiye pazarına 
çok yakın özelliklere sahip. Ayrıca Türkiye’de 
yıllardır satılan, talep gören ürünlerimizin 
bir kronolojisini çıkardık, o ürünlerin yine 
pazarımızda yer almasını sağlayacak seçimler 
yaptık. Bir de rakip firmaların sattığı ürünleri 
inceleyip Danfoss’ta bu ürünlerin muadili ola-
cak ürün gruplarını bu 1000 ürün içine dahil 
ettik. Fiyat listelerimizi oluşturduk, distri-
bütörlerimize dağıttık. Distribütörlerimizle 
kontratlarımız Ocak ayı itibarıyla imzalandı. 
Siparişleri aldık ve fabrikaya girişlerini yaptık. 
Tabii ki zamanla ülkemizde de sektörümüzün 

ihtiyaçları değiştikçe yeni ürünlerimizi pazara 
sunacağız. Bunlar uzun vadeli planlarımız 
arasında yer alıyor. Elbette pazar araştırması, 
daima yaptığımız, bundan sonra da daima 
yapacağımız ve buna göre planlarımızı şekil-
lendireceğimiz bir iş. 

Danfoss’un Türkiye yatırımları 
devam edecek

Yeni dönemde Danfoss’un inisiyatifi ele aldığı 
bir satış sonrası hizmet ve müşteri memnu-
niyeti süreci de başlıyor. Müşterilerimizin 
bize doğrudan ulaşabileceği kanallar oluştur-
maya çalışıyoruz. Ürünlerimiz çok kaliteli ve 
üst düzey ürünler. Bu ürün kalitesini bir de 
mükemmel bir satış sonrası hizmet kalitesi ile 
birleştirdiğinizde ortaya çok güçlü ve güvenilir 
bir marka çıkar. Bundan sonra satış sonrasında 
da Danfoss’un marka kalitesi maksimum sevi-
yede müşterilerimize ulaşsın diye çalışma-
larımızı hızlandırdık. Kısa vadede bir çağrı 
merkezi oluşturacağız. Ayrıca ürün bazında 
eğitimleri organize edecek ve satış sonrasında 
montaj aşamasında destek verebilecek bir pro-
fesyonel ekip kurmak da planlarımız arasında 
yer alıyor. Danfoss, Türkiye’den de önümüz-
deki süreçten de oldukça umutlu. 2014-2015 
döneminden de umutlu. Danimarka merke-
zimiz, Türkiye’de Danfoss’un önümüzdeki 
süreçte büyümesi için hedeflerini belirledi. 
Soğutma bölümü, Danfoss yatırımlarından 
sadece biri; ilerleyen zamanda diğer gruplarda 
da ciddi yatırımlar olacak. TM       
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teknik

Duman Kontrol Sistemleri

Basınçlandırma
Kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması sık 
uygulanan ve düşük maliyetli bir yöntemdir. 
Bu sayede yangın sırasındaki dumanın kaçış 
merdivenine girişi engellenmektedir.
Ayrıca, yangın anında acil durum asansör kuyu-
larının yangın etkisi altında kalmaması için acil 
durum asansörü kuyularının basınçlandırılması 
gerekir.
Basınçlandırma sisteminin etkili olması için 
aşağıdaki üç hesap yapılmalıdır:
1. Basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman, 
bütün kapılar kapalı iken basınçlandırılan mer-
diven yuvası ile bina kullanım alanları arasın-
daki basınç farkının en az 50 Pa olması şarttır.
2. Açık kapı durumu için basınç farkının en az 
15 Pa olması gerekir.

D  uman kontrolü terimi yangın halinde 
duman ve sıcak gazların yapı içindeki 
hareketini veya yayılımını denetle-

mek için alınan tedbirleri ifade eder.

Duman kontrol sistemleri aşağıdaki amaçlarla 
kurulur:
•	 Dumanın binadakilere zarar vermesini 

engellemek
•	 Panik çıkmasını önlemek
•	 Binanın emniyetli bir şekilde 

boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir 
ortam oluşturmak

Duman kontrolü yöntemlerini üçe ayırmak 
mümkündür:
•	 Basınçlandırma
•	 Duman tahliye
•	 Basınç sandvici

Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava 
basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca 
göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını 
önleme yöntemidir. Genellikle kaçış merdi-
venlerine ve acil durum asansör kuyularına 
yapılmaktadır.
Duman tahliye: Dumanın yapının dışına ken-
diliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla zor-
lamalı olarak atılmasını sağlamaktır.

Basınç sandvici: Yangın çıkan kattaki dumanı 
tahliye edip basıncı düşük tutarken bir üst ve 
bir alt kattaki basıncı yüksek tutmaktır.
Aynı hava santrali ile birden fazla yangın kom-
partımanının havalandırılması veya iklimlen-
dirilmesi yapılıyor ise, yangın kompartımanları 
arası geçişlerde, üfl eme ve emiş kanallarında 
yangın damperi kullanılması gerekir.

Yazan: Makina Müh. Esat Ersoy, NFPA Certifi ed Fire Protection Specialist, Esat Ersoy 
Yangından Korunma Mühendisliği
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ve tahliye kanallarının çelik, alüminyum ve 
benzeri malzemeden yapılmış olması gerekir. 
Kanal kaplama malzemesinin, en azından zor 
alevlenici malzemeden olması gerekir. Basınç 
sandvici yönteminde yangın çıkan katın bir 
üstündeki kata ve bir altındaki kata temiz hava 
üflenmektedir. Bu sayede bir üst kattaki ve bir 
alt kattaki basınç, yangın katındaki basınçtan 
yüksek olmaktadır. Buna basınç sandvici adı 
verilmektedir.

Kontrol

Duman kontrol sistemi uzaktan el ile kumanda 
edilerek veya yangın algılama ve uyarı sistemi 
tarafından otomatik olarak devreye sokulabilir. 
Bir binada duman kontrol ve basınçlandırma 
sistemleri kurulması halinde, bu sistemler ile 
ilgili arıza ve konum değiştirme sinyalleri ayrı 
bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kon-
trol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza gös-
tergeleri oluşturularak izlenir ve kontrol edilir. 
Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri-
nin el ile kontrolleri ayrı bir kontrol panelinden 
yapılabileceği gibi, yukarıda belirtilen izleme 
panelleri ile birleştirilerek yangın alarm sistemi 
bünyesinde de gerçekleştirilebilir. Basınç san-
dvici yönteminde yangın çıkan kattaki üfleme 
damperi otomatik kapanmalıdır. Bir üst kattaki 
ve bir alt kattaki emiş damperi kapanmalıdır. 
Bu işlevleri yerine getirebilmek için adresli bir 
yangın algılama ve kontrol paneli gereklidir. 
Duman kontrol sistemi kabloları yangına daya-
nıklı olmalıdır. TM

3. Yangına müdahale sırasında basınçlandırma 
sisteminin, açık bir kapıdan basınçlandırılmış 
alana duman girişini engelleyecek yeterlilikte 
hava hızını sağlayabilmesi gerekir. Hava hızı, 
birbirini takip eden iki katın kapılarının ve 
dışarı tahliye kapısının tam olarak açık olması 
hâli için sağlanır. Ortalama hız büyüklüğünün 
her bir kapının tam açık hali için en az 1 m/s 
olması gerekir.
Merdiven içerisinde meydana gelebilecek olan 
aşırı basınç artışlarını bertaraf etmek üzere, 
aşırı basınç damperi ve frekans kontrollü fan 
gibi sistemlerin yapılması gerekir. Aşırı basınç 
damperi en etkin yöntemdir. Merdiven yuva-
sındaki basınç yükseldiğinde, damper kısa bir 
süre açılarak aşırı basıncı tahliye etmektedir. 
Diğer adı barometrik damper olan bu damper-
ler, herhangi bir elektriksel bağlantıya ihtiyaç 
duymadan çalışmaktadır. Merdiven basınçlan-
dırma fanının kaçış kapısı yüzeyine uyguladığı 
kuvvet, bazı durumlarda yüksektir. Bu durumda 
dışarıdaki birinin fiziksel gücü, kaçış kapısını 
açmaya yetmez. Bu nedenle aşırı basınca karşı 
önlem alınmaktadır. Basınçlandırma fanının 
dışarıdan hava emişine algılayıcı konulur; 
duman algılanması halinde, fan otomatik ola-
rak durdurulur.

Duman Tahliye

Tahliye edilen hava debisi ile giren hava debisi 
birbirine eşittir. Bu nedenle giren hava debisi 
çok az ise tahliye edilebilecek hava debisi de 

azdır. Duman tahliye tasarımı yapılırken bu 
kural dikkate alınmalıdır; gerekiyorsa hava girişi 
için olanaklar sağlanmalıdır. Binaların Yan-
gından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’te 
(Yangın Yönetmeliği) birçok binada ve alanda 
duman tahliye zorunlu tutulmuştur. Atrium-
larda doğal veya mekanik olarak duman kon-
trolü yapılır. Duman tahliye kapakları doğal 
yolla duman tahliyesinin en sık kullanılan 
aracıdır. Sürekli açık menfezler ve fenerler ile 
duman tahliye mümkündür; ancak toz girişi, 
iklimlendirme yapılabilmesi gibi nedenlerle 
sürekli açık menfezler yerine duman tahliye 
kapakları tercih edilmektedir. Mekanik yolla 
duman tahliyesi için bir fan (pervane) gerek-
lidir. Jet fan veya metal kanallı duman tahliye 
tesisatları kullanılır.

Basınç Sandvici

Otellerde ve yüksek binalarda sık kullanılan 
bir yöntemdir. Otellerde ve yüksek binalarda 
konfor amacıyla metal kanallı iklimlendirme 
tesisatı yapılmaktadır. Bu binalar yangın çıkan 
kattaki dumanı tahliye etmek için ayrı bir 
tesisat yapmak yerine, iklimlendirme tesisa-
tını kullanmak istemektedir. Yangın halinde, 
mevcut iklimlendirme ve havalandırma tesisatı 
duman kontrol sistemi olarak da kullanılabilir. 
Bu durumda Yangın Yönetmeliği’nde meka-
nik duman kontrol sistemi için öngörülen 
bütün şartlar, iklimlendirme ve havalandırma 
sistemi için de aranır. Mekanik duman kon-
trol sistemleri için tesis edilen havalandırma 
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sistem

Samsung 
DVM S VRF Sistemleri ile 
Güvenilir Pay Ölçümü

Ö zellikle son yıllarda ofis ve rezidans 
uygulamaları başta olmak üzere, 
VRF uygulamalarında pay ölçer 

sistemleri zorunluluk haline gelmiştir. Aynı 
VRF dış ünitesi  ile iklimlendirilen ofislerde, 
rezidanslarda meydana gelen enerji sarfiyatları 
doğru olarak hesaplanabilmeli ve kullanıcılara 
doğru şekilde raporlanabilmelidir. Samsung 
DVM S VRF Sistemleri’nin uyguladığı pay 
ölçer sistemleri ile yüzde yüz doğru enerji sar-
fiyatı ölçümü ve dağıtımı yapılıyor.

Enerji Paylaşım Teorisi 

Sistemde harcanan toplam enerji miktarı, tüm 
iç üniteler arasında her bir iç üniteye; çalışma 
süresine, çalışma kapasitesine göre pay ölçer 
sistemi ile ayrıştırılmaktadır. Peki bir iç üni-
tenin harcadığı enerji nasıl belirlenir? Bir iç 
ünitenin harcadığı gerçek enerji; çalışma verim-
liliğine göre gerçek kapasitesi (main capacity), 
fan kapasitesi ve hazır bekleme kapasiteleri 

Main capacity = 105
Fan capacity = 20
Stand by capacity = 5
Sum = 130

360 kWh consumed
(outdoor + indoor)

Pd of indoor unit A =
İndoor unit capacity 

Total capacity 
xTotal kWh=

=124.900 kWh

130 x 360

=36.735 kWh

=7.347 kWh

85 x 360

25 x 360

5 x 360

130 + 85 + 25 + 5

130 + 85 + 25 + 5

130 + 85 + 25 + 5

130 + 85 + 25 + 5
= 192.020 kWh

Pd of indoor unit B =

Pd of indoor unit C =

Pd of indoor unit D =

Strong
cooling Weak 

cooling
Fan mode Stop

Main capacity = 60
Fan capacity = 20
Stand by capacity = 5
Sum = 85

Main capacity = 0
Fan capacity = 20
Stand by capacity = 5
Sum = 25

Main capacity = 0
Fan capacity = 0
Stand by capacity = 5
Sum = 5

38 . tesisat market 01/2014



(stand by) belirlenip diğer tüm üniteler sarfiyat 
toplamı ve toplam enerji tüketimi ile oranla-
narak belirlenir.
                      
Gerçek kapasite: A iç ünitesinin çalışma set 
değerlerine bağlı olarak, evaporatör giriş çıkış 
sıcaklıklarına göre dinamik olarak değişen ger-
çek çalışma kapasitesidir. Aynı kapasiteli iki iç 
üniteden, bir tanesi daha güçlü bir soğutma 
devrinde çalışırken diğer iç ünite daha düşük 
bir soğutma devrinde ise harcadıkları gerçek 
enerji aynı olmayacaktır. 

Fan Kapasitesi: İç ünitelerin modeline göre 
sabit olan değeri. 

Stand by: Enerji gelen her iç ünitenin sahip 
olduğu standart tüketim değeri.

                       
Soldaki şemada görüldüğü gibi;
A iç ünitesinin sarfiyatı daha güçlü bir derecede 
soğutma yaptığı için gerçek kapasitesi daha 
yüksek, çalışan fanından dolayı sabit fan tüke-
timine ve sabit stand by tüketimine sahiptir.
B ünitesi daha düşük set değerlerinde çalıştığı 
için daha düşük bir gerçek kapasite tüketim 
değerine sahip ve genel tüketimi A ünitesine 
göre daha düşüktür. 
C ünitesi ise sadece fanda çalıştığı için çalışan 
fanından dolayı fan tüketimine ve sabit enerji 
değer tüketimine sahip, gerçek kapasitesi sıfırdır.
D ünitesinde ise çalışmadığı için sadece gelen 
enerjiden dolayı minimal stand by tüketimine 
sahiptir.

Sistem Nasıl Çalışır?
           
Pay ölçer sisteminin doğru çalışabilmesi için 
VRF sisteminde yer alan her bir ayrı dış ünite 
grubuna pay ölçer bağlantısı gerçekleşir. Dış 
ünitelerin gerçekleştirdiği enerji sarfiyatı ölçü-
lür. Bunun yanı sıra iç ünite fan motorlarının 
enerji tüketimlerinin de gözden kaçmaması 
için iç ünite tarafına da pay ölçer bağlantısı 
yüzde yüz doğru netice için gerekmektedir. Pay 
ölçerlerin hepsi güç dağıtım ara kutusu vasıtası 
ile Samsung DMS otomasyon sistemine bağ-
lanmaktadır. İç ünite verileri Samsung DMS 
otomasyon sistemi ile her saat başı kayda alınır. 
Çalışmaya başlayan iç ünite algılanır ve çalıştığı 
set değeri, süresi, harcadığı enerji sisteme kayıt 
edilir. Böylelikle kullanıcı veya yönetici bilgisa-
yarı başından bütün verileri alabilmektedir.  TM

Measured power 
consumption

Through PIM

IDU A IDU B

IDU C

IDU D

Through On/Off controllers and 
interface modules

Power distribution result

IDU: Indoor unit

IDU A’s electric power  =
consumption

            Total power              x
consumption

Demand capacity of IDU A

Total demand capacity of all IDUs

Operation information
1. Outdoor/indoor unit 
operation
2. Indoor unit fan operation
3. Stand-by operation

Here, Demand capacity = Main capacity + Fan capacity + Stand-by capacity

For power 
distribution

PIM

Watt-hour 
meterElectrical 

substation

On/Off 
controller

R1-R2

R1-R2

R1-R2

F1-F2

F1-F2

F1-F2

DMS2

Power line

DMS2 On/Off controller Outdoor unit

R1R2

Main 0
RMC 0

Main 1
RMC 1

Main 2
RMC 2
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söyleşi

“Üretimde ve hizmette kaliteden 
ödün vermeden, planlı çalışma ve 
eğitimler sonucunda sürekli 
gelişim gösteriyoruz”

Turan Okar:
BSK Havalandırma Ekipmanları A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı:

BSK Havalandırma Ekipmanları A.Ş., 8 yıldır ısıtma-soğutma-havalandırma 
sektörüne havalandırma ekipmanları üreten bir firma. Dinamik ve gelişmelere 
açık çalışanları, kaliteli ve güvenilir ürünleri ile yurtdışı ve yurtiçi pazarına 

üretim yapan BSK Havalandırma Ekipmanları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turan Okar 
firmanın hikâyesini, çalışmalarını ve hedeflerini Tesisat Market okurlarıyla paylaştı…
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EN1366:2 EIS 120 testini geçtik

BSK Havalandırma Ekipmanları A.Ş. olarak, 
2006 yılından beri Sultanbeyli fabrikamızda 
sektöre hizmet veriyoruz. Menfez, anemostad, 
difüzör, panjur, susturucu, kontrol ve müda-
hale kapağı, damper, hepa filtre kutusu ve 
plenum kutusu, VAV, CAV çeşitleri ile ima-
latımıza başladık. 2012 yılında havalandırma-
iklimlendirme üniteleri imalat bölümümüzü 
kurduk ve imalatımıza her yıl yeni ürünler 
ekleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Havalandırma-iklimlendirme üniteleri ima-
lat bölümümüzde; ısı geri kazanım cihazları, 
hücreli aspiratörler, klima santralleri imalatı 
yapıyoruz. 2011 yılında kurduğumuz ar-ge ve 
ür-ge departmanımızın çalışmalarıyla imala-
tımıza yön veriyoruz. Ayrıca havalandırma 
ekipmanları laboratuvarımızı her geçen gün 
geliştiriyoruz. BSK Havalandırma Ekipman-
ları A.Ş. olarak dünya standartlarında bir üre-
tim kalitesine sahibiz, modern teknolojinin 
getirdiği yenilikleri ürünlerimize yansıtıyo-
ruz. BSK, yetki ve sorumluluğunun bilincinde 
olan, sürekli gelişim sağlayarak bunu üretime 
yansıtan, ortak amaçlar doğrultusunda hareket 
etmeyi ilke edinen, çalışmayı, yardımlaşmayı 
başarı ve gururu ortak paylaşımlar olarak 
gören, 55 kişilik bir aile şirketidir. Tüm kay-
naklarımızı verimli bir şekilde kullanarak müş-
terilerimize yüksek kalitede ürünler sunmak 
için çalışıyoruz. Kalsiyum silikatlı BFD-CS 
model yangın damperimiz EN1366:2 standar-
dına uygun olarak İspanya’da tabi tutulduğu 
testi başarı ile geçti. Ürünümüz, standardın 
E (Bütünlük), I (Yalıtım) ve S (Sızdırmazlık) 
sınıflandırmalarının tümünde 120 dakikanın 
üzerinde dayanım gösteren ürün olma özelli-
ğini taşıyor. Türkiye’de sertifikalı ürün ve firma 
ne yazık ki pek yok, o yüzden bu konuya çok 
önem veriyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri takip etmek, 
daima kendini aşmayı hedefleyen 
firmaların görevidir

BSK’nın esas hedefinin kaliteli ürün üretmek 
ve bu ürünleri müşterilere sunmak olması 
gerekiyor. Türkiye dünyaya açıldığı için, dün-
yanın taleplerini karşılamak durumunda. Tür-
kiye, ciddi yatırımlar yapılan bir ülke ama 
yerli firmalarımızın marka değeri oluştur-
ması ve ihracat yapması çok önemli. BSK 
Havalandırma olarak, İtalya ve Almanya’da 
gerçekleştirilen sektörel fuarlara katılıyoruz. 
Dünyadaki gelişmeleri takip etmek, kendini 
aşmayı hedefleyen firmaların görevidir. Fuar-
larda ürünlerinizi sergileyebilmek için hakika-
ten üretiminizin çok kaliteli olması gerekiyor. 
BSK olarak hedefimiz iyi, kaliteli ürünlerle 
bu pazarlarda yer almak. BSK Tunus, İtalya, 
Libya, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’a ihra-
cat gerçekleştiriyor. 
 
Ülkemizde kaliteli üretim yapmayı 
ve o üretim ile kalkınabilmeyi görev 
edinmeliyiz

BSK olarak 2014’te üretmeyi planladığımız 
yeni ürünler var. Örneğin ev tipi ısı geri kaza-
nım cihazları, DX bataryalı klima santralleri 
üretmeyi planlıyoruz. DX bataryalı klima sant-
rali prototipini yaptık. Önce BSK test labora-
tuvarımızda ürünlerimizi test ediyoruz. BSK 

olarak kurumsal bir şirket olmamız nedeniyle 
her şeye iki yönlü bakıyoruz. Bu yönlerden 
biri reel, diğeri dijital. Üretimde ve hizmette 
Kalite Yönetim Sistemine bağlı olarak planlı 
çalışıyoruz. Tüm kaynaklarımızı verimli bir 
şekilde kullanarak müşterilerimize yüksek 
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söyleşi

kalitede ürünler sunuyoruz. BSK olarak işçi 
sağlığına çok önem veriyoruz ve iş güvenliği 
kurallarına uygun bir çalışma ortamı sağlaya-
rak iş kazalarını minimum düzeyde tutmayı 
hedefliyoruz. Türkiye 70 milyonluk bir ülke. 
İmkânlarının da çok olmasından dolayı gele-
cekten umutluyuz. 
 
Üretim ve yönetimin bir arada 
olması büyük avantajlar sunuyor

BSK olarak üretimimiz ve yönetim bir arada 
aynı binada faaliyet gösteriyor. Üretim ve 
yönetimin iç içe olmasının çok ciddi getirileri 
var. Üretimi çok yakından takip edebiliyor, bir 
sorun oluştuğunda anında müdahale edebi-
liyoruz. Sorunları yerinde tespit edebildiği-

miz için üzerinde çalışılması gereken her şeyi 
yerinde görebiliyoruz. Her birim diğerini çok 
daha iyi anlıyor, üretim sürecinde harcanan 
emeği görüyor, neyi sattığını daha iyi kavrıyor, 
üretim birimi de ürettiği ürünün satılması için 
neler yapıldığını görebiliyor. Hal böyle olunca 
kimse ürüne yabancılaşmıyor. Üretilen ürünü 
herkes kendi emeği olarak değerlendiriyor. 
BSK olarak bulunduğumuz yer 3000 m2 açık 
alan ve 4000 m2 kapalı alandan oluşuyor. 
Eğitim salonumuzda çeşitli mesleki konularda 
eğitim çalışmalarımız oluyor. İş güvenliğine 
çok önem veriyoruz. Periyodik olarak bir iş 
güvenliği uzmanı tarafından denetleniyo-
ruz. Eksikliklerimizi bu şekilde düzeltmeye 
çalışıyoruz. Çünkü bu, Türkiye’deki önemli 
eksikliklerden biridir. İnsanların hayatı söz 
konusu olduğunda, çok basit bir ayakkabı bile 
birçok kazayı önleyebiliyor. BSK Mühendislik 
Departmanı her zaman, ‘yaptığımız ürünü 
daha iyiye nasıl götürebiliriz’ mantığı ile çalı-
şıyor. Dünyadaki örneklerine bakıp kendimizi 
geliştirmeye çalışıyoruz. Yenilikleri, teknolo-
jiyi yakından takip ediyoruz. 2014’te de yine 
2013’te olduğu gibi ürün geliştirme yönünde 
çalışmalarımız olacak. Klima santrali, DX 
bataryalı santral ve ısı geri kazanım cihazı 
konusunda atılım yapmayı planlıyoruz. Hede-
fimiz, kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti ile 
hep daha ileriye gitmek.
Günümüzde üretilen ürün kadar satış sonrası 
hizmet de kalitenizin en önemli unsuru olarak 

ön plana çıkıyor. Bu konuda fabrikadan çıkan 
her ürünün montajından sonra takip edilip, 
müşteri memnuniyetinin satış sonrasında 
devam etmesini sağlamayı hedefliyoruz. TM
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sistem

ğin 100°C’nin altına düşerse, sensör bir arıza 
olduğunu gösterir.
CONA® Control bir sensör içerir ve buhar 
kapanına direkt veya ayrı bir sensör odası olarak 
bağlıdır. Her sensör yerel ekran ile bir ampli-
fikatör içerir. Tüm sistem, ASI bus (veriyolu) 
üzerine kuruludur. Amplifikatör içindeki ASI 
PC tablası, bir veriyolu bağlayıcı vasıtasıyla 
tüm popüler veriyolu sistemlerine; Profibus,  
Fieldbus, Ethernet gibi veri değiş tokuşuna izin 
verir. Sistemin ASI veriyolu üzerine kurulu 
olması gerçeği ek olarak arıza raporlama 
hızını artırır. Büyük tesislerde bile, her buhar 
kapanının tek tek ve sürekli izlenmesi sonucu 
arızalı kapanlar gecikme olmadan hızlıca ve 
seçici olarak değiştirilebilir. Ari sistemi sadece 
kaçakları raporlamakla kalmaz; tıkanmış buhar 
kapanlarını da anlık olarak algılar ve bu sayede 

A SI üzerine kurulu CONA Control 
test sistemi, bir Profibus/Fieldbus/
Ethernet ağı içine bağlanabiliyor ve 

Ari Armaturen tarafından müşterilere fayda 
sağlaması adına sunuluyor. Sistemin diğer fay-
daları arasında, kullanıcıların zamanını har-
camadan büyük tesislerde bile tek tek arızalı 
buhar kapanlarının seçilerek değiştirilmesi 
bulunuyor. Çünkü buhar kapanları tek tek ve 
sürekli olarak izleniyor. CONA® Control’un 
Profibus’a veya diğer daha yüksek-seviye bus 
(veriyolu) sistemlere bağlanması sayesinde, 
saniyeler içinde buhar kapanları test edilebili-
yor ve algılanmayan arızalar sayesinde gereksiz 
enerji kayıplarının önüne geçilebiliyor. 
Buhar kapanlarının sürekli olarak çalışması 
gerektiği için, arızaların erken algılanması 
tesisteki enerji kayıplarını önlemek için büyük 

önem teşkil ediyor. Yaygın sistemlerin aksine 
CONA® Control, kondensin iletkenliğini 
değil, sıcaklığını ölçüyor. Oysa geçmişte sen-
sörler, tortular nedeniyle sıklıkla verimli çalı-
şamıyordu. Ari Armaturen tarafından patentli 
olarak sunulan “Kalorimetrik Test Tekniği”, 
kaliteli işleyişi her zaman garanti ediyor. Eğer 
kullanıcı tarafından önceden ayarlanmış bir 
değişken sıcaklığı aralığı aşılmışsa, sistem sabit 
bir buhar kaçağını rapor ediyor ve tıkanmış 
buhar kapanı gibi bir alt-aralık yorumlanıyor.
Eğer sabit bir buhar kaçağı oluşursa, özel bir 
test odasında buhar kapanı içindeki kondens 
aşağı doğru itiliyor. Sonuç olarak sıcak buhar 
içine daldırılmış sensörler ve artan sıcaklık farkı 
nedeniyle hata raporlanıyor. Bir buhar kapanı 
tıkanmışsa, kondens içeride daha uzun süre 
bulunur ve sonunda soğur. Eğer sıcaklık örne-

Ari Armaturen Buhar Kapanı 
İzleme Teknolojileri
Ari Armaturen’in patentli CONA Control test sistemi, tüm Ari Armaturen buhar kapanları için enerji 
tasarrufu sağlıyor. CONA® System kullanılarak tesislerdeki binlerce buhar kapanı üç saniye içinde tek 
tek test edilebiliyor.
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hata oluştuğunda kondens boşaltılmadan ve 
en kısa sürede değişimin gerçekleşmesine izin 
verir. Tesislerde hat durmasına neden olabilecek 
koç darbeleri gibi olumsuz durumlar güvenilir 
şekilde önlenmiş olur.
Ekonomik baskıların eklenmesiyle birlikte 
artan maliyetler, enerji tüketimini optimize 
edecek teknolojilere ihtiyaç duyulmasını sağ-
lıyor. 
ARImetec-S, buhar tesisleri için çok fonksi-
yonlu bir test cihazıdır. 
Bu ultrasonik ölçüm enstrümanı, entegre sıcak-
lık ölçümü ile (opsiyonel 800°C’ye kadar) buhar 
kapanlarının ve diğer vanaların veya bağlantı 
parçalarının ultrasonik ses seviyesini ve buhar 
kapanının yüzey sıcaklığını (kaçak) ölçmek 
için kullanılır. 
Universal Connector, ARI pörtföyündeki başka 
bir üründür. Bu ürün ise, tesis çalışması kesil-
meden buhar kapanlarının hızlı ve kolayca 
değişimine izin verir.

ARImetec-S
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Yapı Ürünleri Yönetmeliği
Avrupa Piyasaları için Yeni Uyum

Y apı Ürünleri Yönetmeliği, serbest 
ticareti tevşik etmeyi ve Tek Avrupa 
Piyasası’nı düzenlemeyi amaçlar. Yapı 

Ürünleri Yönetmeliği, yeni bir yönetmelik 
olmasının yanında, yeni sözcük ve kısaltma-
lar da içermektedir. Bununla beraber endişeye 
mahal yoktur. Bu yazıda yeni yönetmeliğin 
içerdiği özellikler, en önemli olgu ve terimleri 
açıklayan örneklerle anlatılmıştır. Yapı Ürünleri 
Yönetmeliği ile ilgili olarak birçok yeni terim 
ve kısaltma kullanılmıştır. Örneğin, CPR Yapı 
Ürünleri Yönetmeliği’nin kısaltmasıdır. CPR, 
Yapı Ürünleri Direktifi CPD’nin yerine geti-
rilmiştir.
En önemli kısaltmalar anlamlarıyla birlikte 
listelenmiştir (Şekil 1). Bir başka faydalı kaynak 
da Avrupa Komisyonu internet sitesidir (www.
ec.europa.eu). Bu sitede, en sık sorulan sorulara 
(SSS) ve yanıtlarına yer verilmiştir.

1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 
geçerlidir: Yangın damperleri 
ve duman egzoz fanları için 
bağlayıcıdır.

1 Temmuz 2013 tarihinde, Avrupa Yapı Ürün-
leri Direktifi, Yapı Ürünleri Yönetmeliği ile 
değiştirilmiştir. Genel olarak CPR olarak 
ifade edilmektedir. Bir Avrupa Yönetmeliği 

Yazan: Rüdiger Gurny, Ürün Yönetimi Müdürü, Yangın ve 
Duman Koruma, TROX GmbH, Neukirchen-Vluyn, Almanya

olması sebebiyle, Avrupa Birliği’nin tüm üye 
devletleri için derhal geçerlik kazandığı için 
ulusal kanuna aktarılması zorunlu değildir. Bazı 
kaynaklar, muğlak olduğu iddia edilen koşul-
lar nedeniyle, yanlış bir şekilde yönetmeliğin 
“askıda” olduğunu öne sürmektedir, ancak bu 
doğru değildir. Yangın damperleri ya da duman 
egzoz fanları harmonize teknik şartname ve 
dolayısıyla harmonize Avrupa Standartları 
(hEN) kapsamına girmektedir. Koşullar açıktır: 
1 Temmuz 2013 itibarıyla bu ürünler CPR’ye 
uygun olmak zorundadır. 

Üreticiler ne yapmalıdır?

CPR herhangi bir harmonize Avrupa stan-
dardına tabi olan ve AB’de piyasaya sürülen 
tüm ürünlerin standart koşullara uygun olarak 
CE işareti taşımalarını öngörür. Bu kural yan-
gın damperleri (EN 15650) ve duman egzoz 
fanları (EN 12101-3) için de geçerlidir. CE 
işareti, üreticilerin bir Performans Beyanı veya 
DoP sunmalarını gerektirir. Temel özellikleri 
ve onaylı uygulamaları da gösteren Performans 
Beyanı üretici belgelerinin ayrılmaz bir parça-

Şekil 1. CPR ile ilgili kısaltmalar
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sıdır. Performans Beyanı’nın yanı sıra işletim 
ve montaj kılavuzu gibi diğer teknik belge-
ler de sunulmalıdır. Bir başka deyişle, hiçbir 
Uygunluk Beyanı, hiçbir CP işareti ve hiçbir 
Performans Beyanı zorunlu işletim ve montaj 
kılavuzu olmadan olamaz. CPR’nin yürürlüğe 
girmesiyle beraber CE işaretinin önemi de 
değişmiştir. Geçmişte CE işareti, bir ürünün 
harmonize teknik şartname gereklerini karşıla-
dığını gösteren bir kanıttı. Şimdi ise belirleyici 
olan nokta, bir yapı ürününe CE işareti koyan 
üreticilerin, ürünün beyan edilen performansa 
uygun olduğuna dair sorumluluk aldıklarını 
beyan etmeleridir. 

CPR’nin Hedefleri

Avrupa Komisyonu, yapı ürünleri için bir dizi 
üst öncelikli genel hedefe ulaşmak istiyor:

çekte neyi ifade ediyor? CE başlangıçta 
“Communauté Européenne”, yani Avrupa 
Topluluğu’nu ifade etmekteydi. Bugünlerde ise 
CE sembolü yalın anlamını kaybetmiştir. Bir 
ürünün AB’nin herhangi bir yerinde piyasaya 
sürülebileceğini belirtir. CE işareti bir onay 
mührü olmayıp, yalnızca idari bir semboldür 
(Şekil 2).
CE işaretinin bir ürüne konulması için, o ürün 
için Performans Beyanı düzenlenmesi ve sunul-
ması gerekir. Performans Beyanı, yapı ürünü-
nün performans kriterlerini ve temel özellikle-
rini belirtir. Bir yapı ürününün temel özellikleri 

•	 AB genelinde ürün ve test standartları 
haline gelen harmonize teknik şartnameler 
oluşturmak

•	 Ortak bir teknik dile ön ayak olmak

CPR ile ilgili olarak özel hedefler şunlardır:
•	 CE işareti taşıyan yapı ürünleri
•	 Teknik engellerin ortadan kalktığı veya en 

aza indirgendiği serbest ticaret 

CE ne anlama geliyor?

CE, son yıllarda adeta bir sözcük oldu. Ger-

harmonize teknik şartnamelere göre belirlenir.
Bunlar, binalara ilişkin temel gerekleri gösterir-
ler (Şekil 4). Temel gereklerden biri de yangın 
güvenliğidir. CE işareti tek başına, bir ürünün 
performansının veya testleri geçtiğinin (yangın 
koruma) göstergesi değildir. Bu bilgi sadece CE 
işaretli ürün üzerindeki bilgi levhası üzerinde 
verilir (Şekil 3).
 
Performans Beyanı hangi gerekleri 
karşılamalıdır?

Performans Beyanı, bir yapı ürününün temel 

Şekil 2. CE logosu

Şekil 3. CE işareti gereksinimleri
yangın damperi bilgi levhası için (örnek)

Şekil 4. Bina inşaatı için temel gereksinimler
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bilgi

özelliklerine ilişkin performansını belgeler. 
Bunlar, örneğin yangın damperleri için EN 
15650 gibi ürün standartlarında, harmonize 
teknik şartnameler içerisinde tanımlanır.
Performans Beyanı (Şekil 6), üretici tarafından 
verilen teknik belgelere dayanır. Performans 
Beyanı üretici tarafından CPR Ek II’de verilen 
örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazılı 
kopya ve elektronik dosya olarak iki şekilde 
hazırlanabilir.
Ancak alıcı açık olarak istekte bulunduğu 
zaman üretici yazılı kopya vermelidir. Mevcut 
Performans Beyanı’nda, onaylanmış kurum 
değişikliği, yeni ürün ismi, temel özelliklerde 
ya da ürünün performans kriterlerinde deği-
şiklik gibi önemli değişiklikler olduğunda yeni 
bir Performans Beyanı gereklidir. Yeni Per-
formans Beyanı’na bir numara verilir ve yeni 
numara da yeni bir CE bilgi levhası gerektirir.
Performans Beyanı’nı bir TROX yangın dam-
perinde kullanarak, DoP’nin çeşitli kısımlarını 
açıklayacağız. www.troxtechnik.com adresinde 
veya duman egzoz fanları için www.trox-tlt.de 
adresinde daha fazla örnek bulunabilir.

Yangın damperinin temel 
özellikleri şunları içerir:

•	 Ebat
•	 Destekleyici yapı, örneğin duvar
•	 Destekleyici yapı türü, örneğin hafif 

bölme duvar

•	 Montaj türü, örneğin harç tabanlı montaj, 
montaj seti veya yangın keçesi

•	 Performans sınıfı, örneğin yangın 
dayanımı

EN 15650 uyarınca diğer özellikler:

•	 ISO 10294-4 uyarınca nominal 

aktivasyon, koşullar/hassasiyet (ergiyen 
lehim testi)

•	 EN 1366-2 uyarınca tepki gecikmesi 
(kapanış süresi) (yangın damperinin 
zamanında kapanması)

•	 EN 1366-2 uyarınca işletim güvenilirliği 
(açılış, kapanış) (yangın testinden önce 50 
devir)

•	 ISO 10294-4 uyarınca tepki gecikmesi 
devamlılığı (yay geri dönüş servomotorun 
elektriksel serbest kalma testi)

•	 EN 15650 normuna uygun işletim 
güvenilirliğinin devamlılığı (yay geri dönüş 
servomotorla 300 veya 1000 açılış ve 
kapanış devri)

Ayrıca:

Korozyon koruma (EN 15650 ve  
EN 60068-2-52)
Kapalı klape sızdırmazlığı (EN 1751)
Damper kasası sızdırmazlığı (EN 1751)

Destekleyici yapı ve damperin montajı hak-
kındaki bilgiler, bir ürün için uygun montaj 
durumlarını gösterdikleri için müşteriler açı-
sından önemli bilgilerdir.
Bununla beraber müşteriler, işletim ve montaj 
kılavuzu gibi bir belgede üreticilerin, sadece 
Performans Beyanı’na dahil edilen ve belirti-

Şekil 5. CPR uyarınca performans devamlılığı değerlendirme ve doğrulama sistemleri

Şekil 6. Performans Beyanı Örneği
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len temel özelliklerle ilgili olarak bir ürünün 
performansı hakkında bilgi vermek zorunda 
olduklarını bilmelidirler (CPR, Madde 4, 2).
Bu bilgi; sade ve net olmaya, itibarı güçlendir-
meye yardımcı olur. Almanya’da bir harmonize 
Avrupa Standardı (hEN) kapsamındaki yapı 
ürünleri Yapı Ürünleri Liste B, Bölüm 1’de 
(Bauregelliste) sıralanmıştır. Uygulamaya iliş-
kin kurallar Teknik Yapı Yönetmeliği, Bölüm 
II’de verilmiştir. AB, Yapı Ürünleri Listesi’nde 
istenen ilave ulusal onayların piyasaya eri-
şimi haksız bir biçimde engellediğini, dolayı-
sıyla bir ihlal oluşturduğunu düşünmektedir. 
Avrupa Komisyonu’nun Federal Almanya 
Cumhuriyeti’ne yönelik bu şikâyetinin uygu-
lamadaki sonuçları nelerdir? Şu anda piyasa 
üzerinde bir etkisi yoktur, çünkü nihai bir karar 
henüz verilmemiştir. Bununla beraber, bir gün 
yeni hükümler gerekirse, kuralların uyarlanması 
gerekecektir.

Piyasa denetimine ilişkin artan 
gereksinimler

CPR, Avrupa Birliği içinde piyasaların etkin 

denetimi ve üçüncü ülkelerden ürün ithalinin 
kontrolüne ilişkin genel koşullar ihtiva etmek-
tedir. 
Piyasa denetiminin hedefl erinden biri de 
Avrupa Birliği içinde serbest ticareti yapılan 
yapı ürünlerinin ilgili gerekleri (güvenlik) 
karşılamalarıdır. Bu, meşru ve doğru CE işa-
retlemesini içerir. Bir ihlal durumunda, yanlış 
işaretlenmiş hiçbir yapı ürününün piyasaya 
sürülmesine artık müsaade edilmeyecek, söz 
konusu ürünün serbest ticareti durdurulacak 
ve CE işareti geçersiz olacaktır.Almanya’da 
piyasa denetimi eyaletler tarafından, genel-
likle imar bakanlığı ya da yapı denetim dairesi 
tarafından, merkezi işbirliği idaresiyle (DIBt) 
işbirliği halinde yürütülür. AB üye devletleri, 
incelemeler yapmakla yükümlüdür.
Uzman satıcılardan veya özel dağıtım kanalları 
kullananlardan rastgele numune toplarlar. Buna 
faal denetim denir. 
Bunun dışında yapı ürünlerinin tepkisel dene-
timi, yolsuzluklardan şüphe eden gümrük mer-
cilerinin öne sürdükleri şikâyet, itham veya 
raporlar gibi bireysel olaylar sonucunda ger-
çekleşir.

Sonuç

Yapı Ürünleri Yönetmeliği ile Avrupa Komis-
yonu, Avrupa’da işletmeler için olumlu bir eko-
nomik iklim oluşturmayı ve serbest ticarete ola-
nak sağlamayı amaçlar. Yapı ürünlerini alanlar, 
daha fazla güvenliğe ve şeff afl ığa kavuşurlar.
Üreticinin Performans Beyanı’nın sağladığı 
güvenlik, detaylı ve eksiksiz ise, ürünün per-
formansına dair hızlı bir genel bakış sağlar. 
Performans Beyanı ile netlik ve şeff afl ık sağla-
nırken, gerekli bilgi akışı piyasa katılımcılarını 
karşılaştırmaya olanak verir. Reklam mesajla-
rıyla süslenmiş boş vaatlere izin verilmez. Yalnız 
Performans Beyanı’nda verilen bilgiler ürün 
broşüründe veya kılavuzunda yapı ürününün 
temel özelliği olarak tanımlanmalıdır.

Müşteriler aşağıdaki kriterlerin uygulandığın-
dan emin olmalıdır:

1) Performans Beyanı spesifi k ve kapsamlı bilgi 
verir. Bu, ürünün gerekli performansı gerçekten 
karşılayabilmesini sağlar.
2) Ürün CE işareti ve doğru CE işareti taşır TM
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teknik

Isıtma ve tesisat işi ile uğraşan kişilerden 
en çok istenen şey; sıcak su hatların-
daki kaçakların, hattaki tıkanıklıkların ve 

buna bağlı ısınma sorunlarının tespiti ve çözü-
müdür. Bu potansiyel kaçaklar parke altında ya 
da betonarme döşemelerde ise, kaçak bölgesini 
tespit etmek, zeminin büyük bir bölümünü 
kırmak gibi, ciddi zaman kaybına neden ola-
cak zorlu bir işe sebep olabilir. Bunun dışında, 

Isıtma Tesisatında Performans 
Kontrolü ve Kaçak Tespiti

ısınma ile ilgili bazı problemler mevcut ise hat 
üzerindeki performans düşüklükleri ve tıka-
nıklıkların kontrolü uzun zaman alan işlemler 
gerektirebilir. 

Tesisatta kaçak tespiti

Özellikle sıcak su tesisatları (radyatör hattı 
– ısıtma tertibatı) üzerindeki kaçak tespitle-

rinde, basınç yaklaşık 1,5 bar olduğu için diğer 
tespit cihazları etkili olamayabilir. Sıcak su 
hattındaki basınç 3-4 bar civarına çıkarıldı-
ğında ise radyatörler açılmaya başladığından 
tespit güçleşiyor.Termal kameralar problemli 
bölgelerin tespiti için, neredeyse hiç zaman 
kaybetmeden, başka bir gerece ihtiyaç duyma-
dan ve müşterinin mülküne gereksiz şekilde 
zarar vermeden yardımcı olabilirler. 
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Örnek  

Boru hattı ortaya çıkartıldıktan sonra, kaçak 
bölgesine yoğunlaşmak kolaylaşacaktır. Üst 
taraftaki görüntüler, hol ile mutfak arasındaki 
bir alanda bulunan boru hattını göstermekte-
dir. Ev sahibi de fayans altındaki muhtemel 
bir su kaçağından şikâyet etmektedir.
Termal görüntü, yol boyunca ilerleyen ve 
sıcak noktanın rahatlıkla görülebildiği boru 
hattı üzerindeki sıcaklık dağılımının etkilerini 
göstermektedir. Bu, merkezi ısıtma sistemi 
üzerindeki muhtemel bir kaçak olabilir, zira 
sıcaklık dağılımının düzensiz olduğu bölge-
lerde kaçak ihtimali yüksektir.
Buradaki termal görüntü, ısıtma hattı üzerin-
deki sıcak suyun kaçak yaptığı bölgede (sarı 
renk ile gösterilen) yayılmaya başlaması ve en 
yüksek sıcaklık değerinin bu bölgede okun-
masına sebep olması dolayısıyla tespit edilmiş 
ve sonraki çalışmalar da burada gerçekten bir 
kaçak olduğunu ortaya koymuştur. 

Tıkanıklıkların temizlenmesi ve 
radyatör performansının kontrolü

Isıtma teknisyenlerinin sunduğu hizmetlerden 
biri de radyatörlerin temizlenmesi işlemidir. 
Giderlerin artması, enerji tasarrufu yapmanın 
bir gereklilik haline gelmesi anlamına gelmek-
tedir ve tesisat temizleme hem paradan hem 
de zamandan tasarruf sağlandığını gösteren 

bir hizmet olup, potansiyel müşterilerin ilgi-
sini çekecektir.
Termal kameralar sayesinde, radyatörlerin ve 
tesisatların üzerindeki sıcaklık dağılımı ve 
buna bağlı okunan sıcaklık değerleri ile ısıtma 
performans kontrolleri hızla yapılabilir. Bunun 
dışında radyatördeki soğuk (tıkanmış) bölge-
leri tespit etmek için, bazı teknisyenler tara-
fından kullanılan alternatif yöntemler arasında 
elle dokunmak ya da çift noktalı lazer termo-
metre ile sıcaklık kontrolleri bulunmaktadır. 
Bu termometreler radyatör yüzeyi üzerinden 
küçük bölümler almakta ve tüm resmi ortaya 
koyamamaktadır. Dolayısıyla hem en hızlı 
yöntem olması hem de tüm dağılımı ortaya 
koyması açısından bu alanda kullanılabilecek 
en etkin cihazlar termal kameralardır.

Örnek

Aşağıdaki radyatör üzerinde performans kon-
trolü yapıldığında soğuk bölgeler bir bakışta 
görülebiliyor (ÖNCE):

Temizleme işlemi gerçekleştikten sonra ise 
tekrar kontrol ediliyor ve doğru bir işlem 
yapıldıysa radyatör performansı aşağıdaki gibi 
yükseltilebiliyor (SONRA):

testo 875i Termal kamera:

•	160	x	120	piksel	dedektör
•	SuperResolution	teknolojisi	(320	x	240	pik-
sele kadar)
•	Termal	duyarlılık	<50	mK	(0.05°	C)	
•	32°	lens	sayesinde	geniş	alan	görüntüleme
•	Otomatik	sıcak/soğuk	nokta	belirleme
•	Güçlü	 LED	 aydınlatmalı	 entegre	 dijital	
kamera TM
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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 Koşuyolu 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
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www.iskteknik.com

TEKNİK

PÜF NOKTASI

İPUCU

BİLGİ

Kesintisiz Güç 
Kaynakları (KGK) için 
Koruyucu Bakım ve 
Teknik Servisin Önemi 

Yaygın Termostatik 
Genleşme Valfi (TGV) 
Problemlerinin 
Saptanması

Soğuk Su Hazırlama (Chiller) 
Grubu Montaj Yerini 
Hazırlama*

Chiller Uygulamasının 
Gerekli Olduğu 
Durumlar

EYLÜL - EKİM
2013

41

Tesisat Sembolleri
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Türkiye’de
Sayısız Yeni Otel 
Projesi

Çok Katlı Konutların 
Enerji Korunumu 
Açısından Performansının 
Değerlendirilmesi

122013   .

Güvenli Yapılar
Yol Haritası 
Açıklandı

Yer Değişimi 
Havalandırması

Yer Değişimi 
Havalandırması
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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-
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FRANSA 
KATI ATIK TESİSLERİNE 
ZİYARET

BERGAMA’DA 
“TARİH 3 BOYUTLU 
CANLANIYOR”

ALİ YURTSEVER “BİLİŞİM 
ZİRVESİ’NDE KONUŞULANLAR 
GÜNDEMİ BELİRLEYECEK”

Dünyanın en büyük pompa üreticilerindenDünyanın en büyük pompa üreticilerinden

Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...
Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...

www.dogayayin.com
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RÖPORTAJ

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

ETKB, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Mercan:

“Türkiye rüzgar enerjisini sadece 
kullanan değil, satan ülke olmalıdır”

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

ETKB, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Mercan:

“Türkiye rüzgar enerjisini sadece 
kullanan değil, satan ülke olmalıdır”

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç



•  Seçilebilir scala aralığı
•  LCD display opsiyonlu
•  0...10V veya 4...20mA çıkış özellikli

Ürünlerin indirimli fiyatları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

MS2-W111  -/+25Pa,  -/+40Pa,  -/+50Pa,  -/+125Pa 0-10V DC / 4-20mA / 0-5V DC 195,00 USD

MS2-W111-MCC  -/+25Pa,  -/+40Pa,  -/+50Pa,  -/+125Pa BACnet Haberleşmeli 324,00 USD

MS2-W111-BC  -/+25Pa,  -/+40Pa,  -/+50Pa,  -/+125Pa ModBus Haberleşmeli 324,00 USD

MS2-W101 0...25Pa,  0...40Pa,  0...50Pa,  0...125Pa 0-10V DC / 4-20mA / 0-5V DC 168,00 USD

MS2-W101-MC 0...25Pa,  0...40Pa,  0...50Pa,  0...125Pa BACnet Haberleşmeli 296,00 USD

MS2-W101-BC 0...25Pa,  0...40Pa,  0...50Pa,  0...125Pa ModBus Haberleşmeli 296,00 USD

MS2-W102 0...250Pa,  0...500Pa,  0...750Pa,  0...1250Pa 0-10V DC / 4-20mA / 0-5V DC 168,00 USD

MS2-W102-MC 0...250Pa,  0...500Pa,  0...750Pa,  0...1250Pa BACnet Haberleşmeli 296,00 USD

MS2-W102-BC 0...250Pa,  0...500Pa,  0...750Pa,  0...1250Pa ModBus Haberleşmeli 296,00 USD

MS2-W103 0...2500Pa,  0...3500Pa,  0...5000Pa,  0...6975 Pa 0-10V DC / 4-20mA / 0-5V DC 181,00 USD

MS2-W103-MC 0...2500Pa,  0...3500Pa,  0...5000Pa,  0...6975 Pa BACnet Haberleşmeli 321,00 USD

MS2-W103-BC 0...2500Pa,  0...3500Pa,  0...5000Pa,  0...6975 Pa ModBus Haberleşmeli 321,00 USD

BacNet/ModBus 
Haberleşmeli

Fark Basınç Sensörü

ModBus Haberleşmeli
Fan Coil Termostatı

•  Ürün Kodu :  T7162-F4 
•  RS485 ModBus Haberleşmeli 
    Fan Coil oda termostatı 
•   2 veya 4 borulu sistemler için uyumlu
•  On/Off vana kontrol, 3 hız  fan ayarlı
•  Yaz/Kış mod seçimi
•  Sıva üzeri montaj kolaylığı
•  Uzaktan kumanda dahil139 USD

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

GENEL MÜDÜRLÜK
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok.
No:4 Merkez Rezidans Kat:1 Daire:10
34770 Ümraniye / İstanbul
TELEFON & FAKS
0216 594 73 73 (pbx)
0216 594 73 23
WEB
www.asaliklimlendirme.com 
info@asaliklimlendirme.com

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)
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