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Dünyada ve Türkiye’de 
Pompa ve Vana Sektöründeki 
Gelişmeler

Makine İhracatçıları Birliği, “Pompa ve 
Vana Sektör Raporu”nu yayımladı. 
Raporda verilen bilgiler şöyle: “2012 

yılında, Türkiye pompa ve vana sektörü toplamında 
ihracat % 11 artışla 842 milyon $’a ulaşmıştır. Sek-
törde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2011 
yılında % 41 iken 2012 yılında % 53’e yükselmiştir. 
Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü veri-
lerine göre, 2010 yılında 51 milyar $ olan dünya 
pompa ihracatı 2011 yılında % 18 artarak 61 milyar 
$’a ulaşmıştır. Almanya, ABD ve Japonya pompa 
ihracatında ilk 3 sırada yer almaktadır. Almanya’nın 
ihracatı 2011 yılında % 20 artarak 11,5 milyar $ 
gerçekleşmiştir. İlk on ülke arasında  en fazla ihracat 
artışı % 48 ile Kanada’da (1,6 milyar $) yaşanmıştır. 
Türkiye, 2011 yılında pompa ihracatında 26. sırada 
yer almaktadır. Türkiye’nin pompa ihracatı 2012 
yılında artış göstererek (% 6) 365 milyon $’dan 387 
milyon $’a yükselmiştir. Türkiye’nin 2012 yılında 
pompa ihracatı en fazla Almanya’ya (128 milyon 
$) gerçekleşmiştir. Almanya’yı Irak ve ABD takip 
etmektedir. En fazla pompa ihraç edilen ilk 10 ülke 
arasında en fazla ihracat artışı yaşanan ülke (% 98) 
ABD olmuştur.
Dünya pompa ithalatı 2011 yılında bir önceki 
seneye göre % 20 artış göstererek 65 milyar $ kay-
dedilmiştir. ABD, 9,1 milyar $ ile dünya sırala-
masında birinci konumdadır. ABD’nin ardından 
en fazla pompa ithalatı gerçekleştiren Almanya 
ve Çin 5 milyon $ ithalat gerçekleştirmiştir.  
Türkiye, pompa ithalatında,  bir önceki yıla göre  

% 17 artışla 876 milyon $’a yükselerek 25. sırada yer 
almıştır. Pompa ithalatında en önemli tedarikçile-
rimiz Almanya, Fransa ve İtalya’dır. Almanya’dan 
gerçekleşen sektör ithalatı 2011 yılında bir önceki 
yıla göre % 8 artarak, 178 milyon $ kaydedilmiştir. 
İthalat yapılan ilk 10 ülke arasında en fazla artış 
% 179 ile İspanya’dan gerçekleşmiştir. 2010 yılına 
göre 2011 yılında Fransa ve ABD ‘den gerçekleşen 
ithalat aynı oranda (% 11) azalmıştır. 
Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü veri-
lerine göre, 2010 yılında 65,2 milyar $ olan dünya 
vana ihracatı 2011 yılında % 17 artarak 77 milyar 
$’a ulaşmıştır. Çin, Almanya ve ABD vana ihraca-
tında ilk 3 sırada yer almaktadır. Çin’in vana ihracatı 
2011 yılında % 21 artarak 11,9 milyar $ olarak 
gerçekleşmiştir. İlk on ülke arasında  en fazla ihracat 
artışı % 37 ile G. Kore’de  (1,5 milyar $) yaşanmıştır. 
Türkiye, 2011 yılında vana ihracatında 27. sırada yer 
almaktadır. Türkiye’nin vana ihracatı 2012 yılında 
artış göstererek (% 15,1) 395 milyon $’dan 455 mil-
yon $’a yükselmiştir. Türkiye’nin 2012 yılında vana 
ihracatı en fazla Almanya’ya (62 milyon $) gerçek-
leşmiştir. Almanya’yı Irak ve Mısır takip etmektedir. 
En fazla vana ihraç edilen ilk 10 ülke arasında en 
fazla ihracat artışı gerçekleşen ülke  Mısır olmuştur. 
2012 yılı ihracatımızda en fazla azalma yaşanan 
ülke (% 42) İtalya olmuştur.
Vana ithalatı ise 2011 yılında bir önceki seneye göre 
% 18 artış göstererek 80,7 milyon $ kaydedilmiştir. 
ABD, 12 milyar $ ile dünya sıralamasında birinci 
konumdadır. ABD’nin ardından en fazla vana 
ithalatı gerçekleştiren Çin 7,4 milyar $, Almanya 
ise 5,9 milyar $ ithalat gerçekleştirmiştir. Türkiye, 
vana ithalatında 963 milyon $ ile 26. sırada yer 
almaktadır.
Türkiye’nin vana ithalatı 2011 yılında bir önceki 
yıla göre % 36 artarak 709 milyon $’dan 963 mil-
yon $’a yükselmiştir. Vana ithalatında en önemli 
tedarikçilerimiz Çin, İtalya ve Almanya’dır. Çin’den 
gerçekleşen sektör ithalatı 2011 yılında bir önceki 
seneye göre % 26 artarak 194 milyon $ kaydedil-
miştir. 2011 yılı verilerine göre, ithalat yapılan ilk 
10 ülke arasında en fazla artış % 140 ile G. Kore’ye 
gerçekleşmiştir. TM
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ürünler

Flygt SPM Yeni Nesil Anahtar Teslim Paket Pompa İstasyonları

Günümüzde paket pompa istasyonları 
gerek atık su gerekse yağmur suyu 
pompalama uygulamalarında teslim 

sürelerinin kısalığı, montaj kolaylığı, ürün 
çeşitliliği, düşük maliyet gibi birçok nedenle 
betonarme terfi istasyonlarına göre tercih edi-
lir durumdadır. Uygun pompa istasyonunun 
tasarımı işletme güvenilirliği açısından çok 
önemlidir. Doğru tasarımın olmaması, çökel-
menin ve çamur birikiminin büyük sorunlar 
doğurmasına, personel için güvenlik tehdit-
leri oluşmasına ve pompa istasyonunun çalış-
mamasına neden olabilir. Uzunca bir süredir  
1 m-2.2 m aralığında değişen 5 farklı çapta, 2 
pompalı ve 100 l/s kapasiteye kadar olan Flygt 

TOP serisi ile paket pompa istasyonu konu-
sunda hizmet veren ve bu alanda Türkiye’nin 
her bölgesinde paket pompa istasyonu refe-
ransları olan Anadolu Flygt yeni, ürünü Flygt 
SPM ile ürün çeşitliliğini ve kapasitesini artırdı.
Flygt SPM ürünü 2 m 2.8 m ve 3 m olmak 
üzere 3 farklı çapta sunulmaktadır ve 12 metre 
derinliğine kadar üretilebilmektedir. 3 pompa 
montajına izin veren hazne tasarımı ile 350 l/s 
kapasiteye kadar pompa istasyonu gereksinim-
lerine cevap vermektedir. 
Flygt SPM pompa istasyonları, istasyon içinde 
en iyi akışı sağlayacak şekilde pürüzsüz yüzey-
ler oluşturmaya imkân veren ve Flygt TOP 
pompa istasyonları ile aynı malzeme olan 
mukavemeti yüksek, hafif ve tamiratı kolay 
olan CTP (Cam elyaf takviyeli polyester)’den 
imal edilmektedir. Pompa istasyonunun alt haz-
nesi ve kapağı RTM (Reçine transferi ile kalıp-
lama) yöntemi ile üretilmektedir. Kalıplama 
yöntemi ile üretilen alt haznenin köşeleri katı 
madde birikmesini engelleme amaçlı yuvarlatıl-
mıştır. Dip yıkayıcı vana opsiyonu ile sunulan 
SPM hazır (paket) pompa istasyonları; pompa 
tıkanma sorununu, bakım, temizlik, pompa 
tamiratı gibi giderleri asgariye indirmektedir.
SPM yeni nesil hazır pompa istasyonlarının 
bir diğer özelliği ise, güvenlik ve görünüm 
açısından sorunlar doğurabilecek herhangi bir 
havalandırma borusuna ihtiyaç duymaksızın 
kapak ve destek halkasının özel tasarımı saye-

sinde havalandırma kanalları ile 
istasyonun havalandırılmasını 
sağlamasıdır. Standart olarak 
kapak ile birlikte kapağın altında 
bulunan koruyucu ızgara ile per-
sonel güvenliği düşünülmüştür.
Flygt TOP serisi gibi Flygt SPM 
pompa istasyonları da sürgülü 
(penstok) kapak, sepet ızgara, 
bakım platformu, emniyet ızga-

rası, pergel vinç, öğütücü (muncher), vana ve 
kolektör sistemi için ayrı CTP vana odası, harici 
CTP öğütücü odası, araç yükü altında kullanılan 
yol tipi uygulama opsiyonları ile sunulmaktadır.
Anadolu Flygt paket pompa istasyonlarını pom-
palar, pompa haznesi, vana ve borulama aksamı, 
seviye kontrol cihazları, kontrol ekipmanları, 
pergel vinç, montaj, süpervizyon, devreye alma 
gibi ihtiyaç duyulan tüm bileşenleri ile bir-
likte tam bir paket olarak müşterilerine anahtar 
teslim sunmaktadır. Montaj alanına tamamen 
bitmiş olarak gelen hazır pompa istasyonunun 
kurulumu, mevcut kesona yerleştirilmesi ile  
1 gün içinde tamamlanabilmektedir. Pompa 
istasyonunda seviye kontrolü seviye şamandı-
raları, ultrasonik sensörler, hidrostatik basınç 
sensörleri gibi farklı opsiyonlarla yapılabil-
mektedir.
Flygt hazır pompa istasyonları ile birlikte kon-
trol ve haberleşme Flygt’ın RTU haberleşme 
cihazları olan APP serileri ile yapılabilmektedir. 
Bu sayede pompaların otomatik kontrolü sağla-
nabilmekte ve pompa istasyonlarında oluşabile-
cek sorunlar ilgililerin cep telefonlarına anında 
iletilebilmektedir. Bu da işletme giderlerinin 
azalmasında önemli bir faktör olarak dikkat 
çekmektedir. TM
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ürünler

Buderus’tan Havadan Suya Isı Pompası: 
Logatherm Comfort & Logatherm Hibrid

Buderus, artan ısınma maliyetlerini 
düşürmek ve enerji tüketimini 
azaltmak amacıyla tercih edilen 

yüksek verimli ısıtma sistemlerine bir 
yenisini ekleyerek, çevre dostu ve yüksek 
konforlu çözümler sunan ısı pompalarını 
piyasaya sundu. Buderus’un yeni ürünleri 
Logatherm Comfort ve Logatherm Hibrid, 
en iyi şekilde izole edilen ve az enerjiyle 
ısıtılabilen tüm mekânlarda gün geçtikçe 
daha fazla kullanım alanı buluyor. 
Isı enerjisini dış ortamdan emen, ardından 
sıcaklığını yükseltip iç ortama taşıyan ve 
bu işlem için elektrik kullanan sistem olan 
ısı pompaları, doğada mevcut olan ancak 
sıcaklığı düşük olduğu için kullanamadığı-
mız enerjiyi kullanmamızı sağlıyor. Hava-
dan suya ısı pompaları havanın içerisin-
deki doğal enerjiyi emerek onu daha soğuk 
hale getiriyor ve emdiği enerjiyi tesisattaki 
suyu kullanarak iç ortama getirip, sıcaklığı 
yükseltilmiş olarak veriyor. Fosil yakıtlı 
kazanlara göre çok daha az enerji tüketen 
yüksek verimli ısı pompalarıyla 4 birim-
lik ısıtma elde etmek için 1 birimlik elek- 
trik enerjisi kullanmak yeterli olabiliyor. 
Doğalgaz temin edilemeyen yerlerde de en 
ucuz ve temiz ısınmayı ısı pompaları sağlı-
yor. Konutlarda ve küçük ticari uygulama-
larda en çok havadan suya ısı pompaları 
kullanılıyor. Ayrıca uygun mekân ısıtma 
elemanları kullanıldığında yazın ters çalış-
tırılıp soğutma da yapılabiliyor. Buderus’un 
havadan suya ısı pompası Logatherm kali-
teli özellikleriyle öne çıkıyor. İç ünite, dış 
ünite ve sıcak su boylerinden oluşan sistem, 
ısıtma için iç ünite olarak yerden ısıtma, 
radyatör veya fancoil cihazları, soğutma 
için ise sadece fancoil cihazları ile birlikte 
kullanılıyor. Kumanda panelinin Türkçe 
olması ve çok kolay ayarlanabilmesi özel-
liğiyle pratik kullanım imkânı sağlayan 
sisteme istenirse oda sıcaklığına göre ayar-
lama yapan (opsiyonel) oda termostadı da 
bağlanabiliyor. Sıcak kullanım suyu ihtiya-
cını da çözen sistemde, ihtiyaca göre 200L 
veya 300L olmak üzere iki farklı hacimde 
sıcak su boyleri kullanılabiliyor.

Logatherm Comfort serisi, ısıtma, 
soğutma ve sıcak su konforunu bir 
arada sunuyor

Logatherm Comfort serisi, 8 - 11 - 14 - 16 
kW olmak üzere dört farklı kapasiteden olu-
şuyor. Sistem tesisat suyunu ısıtma modunda 
55°C’ye kadar ısıtabilirken, soğutma 
modunda ise 5°C’ye kadar soğutabiliyor. 
Isıtmada -20°C dış hava sıcaklığına, soğut-
mada ise +46°C’ye kadar sorunsuz çalışa-
biliyor. Seride, su tesisatı tarafında gerekli 
olan tüm elemanlar (sirkülasyon pompası, 
kapalı genleşme tankı, pürjör, takviye ısıtıcı, 
filtre gibi) iç ünite içerisinde dahil bulunu-
yor. İç ünite bileşenlerinin tümünün yoğuş-
maya karşı kauçuk izolasyon malzemesiyle 
izole edilmesi sayesinde sistemin oldukça 
uzun ömürlü olduğu görülüyor.

Maksimum verim ve konfor için 
Logatherm Hibrid

Başka ısıtma sistemi kullanan ve sistem 
verimini artırmak isteyen kullanıcılar için 
tasarlanan Logatherm Hibrid serisi, mev-
cut kazan ile eş zamanlı olarak çalışabili-
yor. Isı pompasının yeterince verimli çalı-
şamadığı dış hava sıcaklığının çok düşük 
olduğu durumlarda sıvı/gaz yakıt kazanı 
devreye giriyor. Logatherm kumanda paneli  
220V on-off sinyal hattı üzerinden sıvı/gaz 
yakıt kazanını devreye alıyor veya kapata-
biliyor. TM
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ürünler

WILO-SiBoost Helix Hidroforlar

Hidroforlar artık, hem verimli hem este-
tik hem de kullanımları ve bakımları 
kolay. WILO’nun yeni nesil hidroforu 

olan SiBooster Helix EXCEL konforu, estetiği 
ve verimliliği bir arada sunuyor. Hidroforun bu 
kadar özelliğiyle birlikte, cazip fiyat avantaj-
ları da kullanıcıların dikkatini çekiyor. Maksi-
mum 320 m3/h ve 156 mSS kapasiteye ve 22 
kW’a kadar 1 ile 4 pompalı sistemleri içeren  
SiBooster Helix ailesinde, güvenilir hidrofor 
kurulumu amacıyla sensörlerin (manometre, 

düşünüldü. Bu sayede ürün yerine kurulana 
kadar oluşabilecek herhangi bir hasar riski en 
aza indirgenmiş oldu. Ayrıca yüksekliği ayar-
lanabilen titreşim sönümleyiciler ile titreşim 
minimize edildiğinden düşük ses seviyelerine 
ulaşıldı. Hidroforlarda kullanılan pompa çark-
ları, 3 boyutlu lazer kaynaklı tasarımıyla yük-
sek hidrolik verimlere ulaşabiliyor. Pompadaki 
tüm hidrolik parçaların en az AISI 304 kalite 
paslanmaz çelik malzemeye sahip olması dik-
kat çekiyor. Sistemde yer alan emiş ve basınç 
kollektörlerinin de malzemesi, maksimum hij-
yene ulaşmak için AISI 304 kalite paslanmaz 
çelik olarak seçildi. Sökülebilir flanşlar ara-
sına monte edilmiş çekvalflerle bakım zamanı 
ve bakım maliyeti azaltıldı. Ayrıca çekvalf ve 
pompa, kollektör sökülmeden değiştirilebi-
lecek şekilde dizayn edildi. WILO’nun tüm 
cihazlarını ve ürünlerini bilgisayardan takip 
etmek ve denetimini sağlamak günümüzde artık 
çok kolay. WILO’nun birçok ürünü ve sistemi, 
bina otomasyon sistemleriyle kolayca iletişim 
kurabiliyor. Bu sayede sistemler, hem güvenli 
ve risksiz hem de daha az maliyetle takip edi-
lebiliyor. SiBoost Helix hidroforlar Modbus, 
LON ve Bacnet işletim sistemleriyle iletişim 
kurabilecek altyapıyla tasarlandı. TM

basınç dönüştürücüsü) korunması yeni bir 
koruma örtüsü ile sağlandı. Ayrıca hidrofor-
daki teknik çalışmalarda arıza riskini en aza 
indirgemek için güç ve kontrol kablosu, kablo 
kanalı içerisine saklandı.
SiBooster Helix ailesinin bir üyesi olan  
SiBooster Helix EXCEL hidroforlar, IE4 
verimli motoru ve % 80’e varan hidrolik veri-
miyle en verimli hidrofor olarak gösteriliyor. 
Hidroforun kontrol panosu, şase üzerine mon-
tajlanmış ve kullanıcının kullanımını kolaylaş-
tırmak için LCD ekran ve kırmızı düğme ile 
zenginleştirilmiştir. Kolay menüsü sayesinde 
ana parametrelere erişmek çok hızlı ve basittir. 
Pompa ve sistemin durumu ile gerçek değerleri, 
ekran üzerinden her an görüntülenebilir. Siste-
min güvenliği açısından sistem erişimi kod ile 
korunmuştur. Ekran, hata görüntüleme ve son 
16 hata mesajını hafızasında tutma özelliğine 
sahiptir. WILO için sistem güvenliği kadar ürü-
nün transport güvenliği de büyük önem taşıyor. 
Ürün satın alındıktan sonra taşımadan işletime 
almaya, arızadan bakımına kadar hem üretim 
olarak hem de servis olarak WILO, kullanıcı-
nın dostu olma konusunda çalışmalarını sür-
dürüyor. Güvenli hidrofor taşıma ve nakliyesi 
için pompalarda ve hidroforda taşıma kancaları 

Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke 805 Titreşim Ölçer

Fluke Corporation, yataklar ile motorların 
ve diğer döner ekipmanların genel sağ-
lık durumu hakkında ölçülebilir bilgiler 

sağlayan, taşınabilir ve çok fonksiyonlu titreşim 
ölçüm cihazı Fluke® 805 Titreşim Ölçeri pazara 
sundu. Netes Mühendislik tarafından Türkiye 
pazarına sunulan Fluke 805, zorunlu uygun/
uygun değil bakım kararları vermek amacıyla 
güvenilir ve tekrarlanabilir ölçümlere ihtiyaç 
duyan kritik mekanik sorun giderme ekipleri 
için idealdir.
Fluke 805 şu ölçümleri yapar:
•	 Genel titreşim - 805, 10 ile 1000 Hz 

arasında genel titreşim ölçümü yapıp  
genel titreşim ve yatak durumu için  
dört seviyeli önem değerlendirmesi  
sağlar.

•	 Yatak durumu (CF+ veya Crest Faktörü 
Plus) - 805 Titreşim Ölçer makaralı 
yatakların 4000 Hz ile 20.000 Hz titreşim 
sinyali değerlerinde tepe noktalarını tespit 
eder ve yatağın kötüye gidip gitmediğini 
belirlemek amacıyla şiddeti yorumlamak 
için özel bir algoritma kullanır. 

•	 Yüzey Sıcaklığı - Kızılötesi bir sensör 
otomatik olarak yüzey sıcaklığını ölçer 
ve bu ölçümü, makinenin sağlığını daha 
kapsamlı bir şekilde anlamak için titreşim 
değeri ile birlikte görüntüler.

805 Elde Taşınabilir Titreşim Ölçer, cihazın 
açısı veya yüzey teması nedeniyle oluşan ölçüm 
varyasyonlarını en aza indiren bir sensör ucu 
tasarımına sahiptir. Bu, operatör hatasını azal-
tarak hızlı titreşim ölçümünün hassaslığını ve 

tekrarlanabilirliğini artırır. Ayrıca bu ölçer, ben-
zer titreşim kalemlerine kıyasla daha fazla bilgi 
sağlayarak hem titreşim hem de yatak durumu 
değerleri için önem derecesi sağlar. Trend oluş-
turma raporları oluşturmak için kayıtlı veriler 
kolayca Excel’e yüklenebilir. TM
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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. 
 

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



ürünler

Metrans'tan Wilden Marka Hava Tahrikli Çift Diyaframlı Pompalar

Dover Grubu bünyesinde 1998 yılından 
beri faaliyet gösteren Wilden Pump, 
basınçlı hava ile çalışan diyaframlı 

pompaları geliştiren öncü firmalardan biridir. 
Wilden marka ürünlerin Türkiye distribütörü 
ve satış sonrası hizmet sağlayıcısı Metrans’ın 
faaliyetleri; uygun ekipmanı belirlemek için 
mühendislik hizmetleri, pompa ve yedek parça-
ların yurtdışından temini, ihtiyaca göre montajı, 
işletmeye alınması, standart ürünler ve yedek 
parçaların stoğunun tutulması ile satış sonrası 
servis ve bakımların yerine getirilmesinden 
oluşuyor. 

Wilden Ürün Programı

1. Metal Gövdeli Hava Tahrikli Çift Diyaframlı 
Pompalar
2. Plastik Gövdeli Hava Tahrikli Çift Diyaf-
ramlı Pompalar
3. Hava Tahrikli Mikserler
4. Plastik Manyetik Kavramalı Santrifüj Pom-
palar

Gıda Uygulamaları için Özel:

1. SANIFLO Hava Tahrikli Çift Diyaframlı 
Gıda Pompaları
2. Büyük Parçacıklı Sıvı Transferi için Dik 
Kolon Pompaları (Saniflo-VC)
3. Büyük Parçacıklı Sıvı Transferi için Çift 
Diyaframlı Gıda Pompaları (Saniflo-LSH)

Maden Uygulamaları için Özel:

1. BRAHMA Model Pompalar

 
Ürünlerin Temel Teknik Özellikleri:

•	 Ayarlanabilir hava tüketimi ile enerji 
tasarrufu

•	 Düşük hava tüketimi ile yüksek kapasite
•	 Taşınabilirlik
•	 Kuru çalışabilme
•	 Yüksek emme kabiliyeti
•	 Değişken kapasite
•	 Tam sızdırmazlık
•	 Yanma ve patlamaya karşı koruma  

(ex-proof ) özelliği, ATEX sertifikasyonu
•	 Bakım ve kullanım kolaylığı
•	 Kapalı vanaya karşı çalışabilme
•	 Donmadan çalışabilme özelliği (anti-freezing)
•	 Takılmadan çalışma özelliği (non-stalling)
•	 Açma/kapama (on/off ) güvenirliği
•	 Dalgıç çalışabilme

Gıda Uygulamaları için Özel 
Ekipmanlardaki Ek Özellikler:
•	 Hassas transfer

•	 Yağlamasız çalışma
•	 Yüksek viskoziteli sıvılar transfer edebilme
•	 Ayarlanabilir hava tüketimi ile yüksek 

kapasite
•	 İri parçacık transfer edebilme
•	 EHEDG, 3A, CE, ATEX, USP Class VI, 

FDA sertifikasyonları

Maden Uygulamaları için Özel 
Ekipmanlardaki Ek Özellikler:

•	 76,2 mm parçacık geçirgenliği
•	 Sıvı içindeki parçacıkların pompa içinde 

çökerek pompayı tıkamasını önleyen özel 
tasarım

Kapasite Değerleri 
(Gıda Uygulamaları hariç)

Azami kapasite: 66 m³/saat
Azami  kuru emme mesafesi: 7,6 m
Azami katı partikül geçirgenliği: 6 inç
Azami çıkış basıncı: 8 bar (standart seri)
   17 bar (yüksek basınç serisi)
Sıcaklık aralığı: (-) 51 - (+) 176
Azami viskozite: 30.000 cP

Aksesuarlar

1. FCS II dolum kontrol düzeneği  
(Batch Controller)
2. Equalizer akış dengeleyiciler
3. Wil-Gard II diyafram arıza tespit  
düzeneği
4. PCMI pompa vuruş (strok) sayıcısı
5. Gürültü önleyici pompa muhafazası
6. SPCI solenoit pompa kontrol  
düzeneği. TM

10 . tesisat market 02/2014





ürünler

Daikin’den Eco Label Ödüllü Altherma Isı Pompaları

Daikin, Eco-Label ödüllü Altherma ısı 
pompaları ile fark yaratıyor. Kullanı-
cılarının ısınma ve sıcak su ihtiyacına 

ekonomik, çevre dostu ve konforlu bir çözüm 
sunan Daikin Altherma, Avrupa’da olduğu gibi 
Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Daikin’in 
Eco Label ödüllü Altherma ısı pompaları, yeni 
ve yenilenen binaların ısıtma ve sıcak su ihti-
yaçlarının karşılanmasında önemli bir alternatif 
oldu. Pahalı fosil yakıtlar tüketen geleneksel 
ısıtma sistemlerine göre çok daha az enerji ile 
daha yüksek verim sağlayan Daikin Altherma, 
kullanıcılarına önemli bir maliyet avantajı 
sunuyor. Daikin’in sunduğu yenilikçi ve çev-
reci ürünlerin üst düzeydeki tüm standartlarını 
taşıyan Daikin Altherma, fosil yakıtlara veya 

elektriğe dayalı klasik bir ısıtma sistemine göre 
5 kat daha verimli çalışıyor. Dış havadaki ısıyı 
kullanarak daha az enerji sarf eden Daikin 
Altherma, kullandığı her 1 kW’lık enerjiye 
karşılık en az 5 kW’lık ısı üretiyor. Kurulum 
ve bakım ihtiyacı düşük olan Daikin Altherma, 
inverter kompresör teknolojisi ile yüksek enerji 
tasarrufu sağlıyor. Hem dış hem de iç ünitesi 
ile kompakt bir tasarıma sahip olan Daikin 
Altherma, ısıyı havadan alıyor. Herhangi bir 
yerin kazılmasına veya sondaja gerek olma-
dan kurulumu gerçekleşen Daikin Altherma, 
dumansız ve alevsiz çalışıyor. Üretilen ısının 
yüzde 80’ini yenilenebilir kaynaktan (hava) 
sağlayan Daikin Altherma, düşük karbondioksit 
(CO2) emisyonu ile çevreci bir çözüm sunuyor. 
Tek bir merkezden yönetilebilen Daikin Alt-
herma, bu özelliği ile konutların yanı sıra otel, 
spor merkezi, SPA, hastane, kütüphane ve okul 
gibi mekânlarda da tercih ediliyor.

4 mevsim kesintisiz konfor

Altherma, aynı zamanda Eco-Label amblemi 
taşıyor. Çevre performansı yüksek olan ürün ve 
hizmetleri logosundaki “çiçek” amblemi ile taç-
landıran Avrupa Eco-Label ödülünü sektörüne 

kazandıran Daikin Altherma, esnek uygulama 
seçenekleri de sunuyor. Standart radyatörlere, 
döşemeden ısıtma sistemlerine ve fan coil üni-
telerine bağlanabilen Daikin Altherma, düşük 
maliyeti ile yeni ve yenilenmekte olan yaşam 
alanları için iyi bir yatırım olarak görülüyor. 
Ekonomik, çevre dostu ve konforlu çözüm-
ler sunan Daikin Altherma ısı pompaları, kış 
aylarında kullanıcılarının ısınma ve sıcak su 
ihtiyaçlarını karşılarken, sıcak yaz günlerinde 
de soğutma yaparak dört mevsim kesintisiz 
konfor yaşatıyor. TM
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Bina tekniğinde çözüm ortağınız...

“Konfor,
 Enerji Verimliliği,
 Yangın Güvenliği...”

Alp Pompa Teknolojileri Tic. ve San. A.Ş. 
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu Caddesi No: 267/B 34775 Ümraniye İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 561 47 74 (Pbx)   Faks: +90 216 561 47 50   www.alppompa.com.tr   info@alppompa.com.tr



ürünler

SFA SANIHYDRO – Yoğuşmalı Klima için Drenaj Pompalar

Yatay pompalama: 60 m
Maks. Debi: 15 L/saat 
Maks. Emiş yüksekliği: 2 m (şamandıra ve 
pompa aralığı)
Besleme voltajı ve frekans: 220-240 V / 50 Hz 
Maks. Emiş gücü: 22 W 
Koruma sınıfı: IP 20 
Güvenlik: - Termik koruma - Alarm - Toprak-
lama TM

pompanın çalışmasını tetikler. Pompa şaman-
dıra da bulunan suyu emip tahliye eder.
  
SANICONDENS Clim mini 
teknik bilgileri: 

Bağlantı yapılabilen üniteler: 34000 BTU’ya 
kadar split klimalar
Dikey pompalama: 6 m

SANICONDENS Clim mini, klima 
yoğuşma sularını tahliye eden bir 
pompadır. Kompakt olduğundan split 

klimalara monte edilip asma tavana kolayca 
gizlenebilir. 
21 dB (A)’lik düşük ses seviyesiyle SANICON-
DENS® Clim mini fark edilmeyecek kadar 
sessizdir.

Çalışma prensibi

SANICONDENS® Clim mini 2 parçadan oluş-
maktadır: 
Şamandıra ve pompa. Şamandıra içindeki 
yoğuşma suları belirli bir seviyeye ulaştığında 

Gider Borusu

Pompa

Şamandıra

Yoğuşma suyu haznesi

Standart Pompa’dan Endüstriyel Uygulamalarda Emme Kabiliyeti Yüksek 
Pompa: SCP Serisi Pompalar 

SCP Serisi Pompalar, akışkanın iletiminde 
yüksek güvenirlilik ve uzun ömürlülük 
esas alınarak üretiliyor. Kimya ve petrol 

endüstrisi, kâğıt ve selüloz sanayi, demir çelik 
endüstrisi, madencilik, gıda ve içecek endüs-
trisi, enerji santralleri gibi pek çok yaygın kul-
lanım alanı olan SCP Serisi Pompalar, arkadan 
sökülebilir tasarımı sayesinde salyangoz göv-
deyi boru tesisatından ayırmaya gerek kalma-
dan; yatak grubu, salmastra yatağı, pompa mili 
ve çarkı sökülebilen pompalardır. Bu tasarımın 
haricinde, serinin oluşturulmasında modüler 
tasarım esas alınmış ve mümkün olan en az 
sayıda parça kullanılmıştır. Bu şekilde yedek 
parça temininde daha hızlı hareket edilebilme-
sine imkân sağlanır. Standart malzemeli üreti-

marka-model pompa için tesisat değişikliği 
yapmadan birebir değişim kolaylığı sunar. SCP 
Serisi Pompaların tasarlanmasında Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği (CFD)’nin üstünlükleri 
kullanılmış ve bu sayede en optimum çözümler 
elde edilmiştir. Tasarım kriterlerinde öncelikle 
düşük NPSHr ve optimum verim esas alınmıştır. 
Düşük NPSHr, pompanın kavitasyonda çalışma 
riskini azaltır ve bu şekilde pompa kullanıcıla-
rının en fazla karşılaştıkları kavitasyon proble-
mine de optimum çözümler sunar. 
CFD Analiz yöntemi ile aynı zamanda kaçak 
kayıpları modellenerek eksenel kuvvet den-
gelenmesi için de en uygun tasarımlar elde 
edilir. Dolayısıyla rulman ömürleri maksimize 
edilmiş olur. TM

min yanı sıra, SCP Serisi Pompalar daha ziyade 
paslanmaz çelik türevlerinin de kullanıldığı 
geniş malzeme seçenekleri ile üretilirler. Bası-
lan akışkana uygun çok farklı tipte sızdırmazlık 
çözümleri de yine SCP Serisi Pompaların sağ-
ladığı avantajlardandır. SCP Serisi pompala-
rın tercih edilmesindeki en önemli unsur ise, 
düşük seviyelerde NPSHr değeri, yani bir başka 
deyişle yüksek emme kabiliyeti sağlamalarının 
yanı sıra tasarımlarında hedefl enen optimum 
verimliliktir. Ana boyutları bakımından TS EN 
22858 /ISO 2858 standartlarına uygun 28 adet 
pompadan oluşan SCP Serisi Pompalar, bir-
birinden çok farklı uygulamalarda değişiklik 
yapmak açısından büyük esneklik sağlar ve 
aynı standarda uygun olarak üretilmiş bir başka 
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ürünler

BİRLİKTE ÜRETİYORUZ, DÜNYA’YA SUNUYORUZ.

ULUS YAPI TESİSAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
A  Gülbahar Mh. Salih Tozan Sk. No:13 İyigün İş Mrk. K:2 Şişli, İstanbul 34394 

T  (212) 213 4100  F  (212) 213 4103  E  tesisat@ulusyapi.com

www.ulusyapi.com

Acrefine® Sismik Koruma ve Titreşim Yalıtımı Ürünleri

Ulus Yapı başta mekanik ve elektrik 
tesisatlar ile ekipmanlar olmak üzere, 
yapısal olmayan bileşenlerin deprem-

den korunması, titreşim yalıtımı ve akustik 
kontrol alanlarında bir uzmanlık fi rmasıdır. 
Ulus Yapı, sismik koruma, titreşim yalıtım ve 
akustik kontrol ürünlerinin lider üreticilerinden 
Acrefi ne Engineering fi rmasının yüksek kaliteli 
ve sertifi kalı ürünlerini de stoktan hemen teslim 
etmek suretiyle sektöre sunuyor. 

Sertifikalı Ürünler = Güvenli 
Yapılar

Sismik koruma amacıyla kullanılacak her türlü 
ürünün, bağımsız kuruluşlarca test edilip ser-
tifi kalandırılmış olması hayati bir gerekliliktir. 

Çünkü bir sismik koruma uygulamasının devreye 
alınmak üzere test edilmesi söz konusu değildir. 
Bir deprem olduktan sonra hatalı olduğu tespit 
edilen bir sismik koruma uygulamasının sonucu 
can kayıplarıyla ödenebilir ve dolayısıyla bu affe-
dilir bir hata değildir. 
2012 yılı itibarıyla bu alanda dünyadaki en gün-
cel test standardı, Amerikan Ulusal Standartlar 
Enstitüsü (American National Standards Insti-
tute - ANSI) ve Amerikan Tesisat Mühendisleri 
Birliği (American Society of Heating, Refrigera-
ting and Air-Conditioning Engineers - ASHRAE) 
tarafından yayımlanmış olan ANSI/ASHRAE 
Standard 171 - Tesisat Ekipmanları İçin Sismik 
Koruma Donanımlarının Test Edilme Yöntemleri 
(Method of Testing Seismic Restraint Devices for 
HVAC&R Equipment) adlı standarttır. 

Acrefi ne sismik koruma ürünleri, İngiltere’nin 
en köklü test kuruluşlarından biri olan ve 
UKAS tarafından akredite edilmiş 130 yıllık 
STL (Sheffi eld Testing Laboratories) tesisle-
rinde ANSI/ASHRAE Standard 171’e göre test 
edilmiş ve LLOYDS gözetiminde sertifi kalan-
dırılmıştır.

Acrefine® Sismik Koruma ve 
Titreşim Yalıtımı Ürün Grupları

1. Sismik Sınırlayıcılar
2. Titreşim İzolatörleri ve Titreşim 
    Askı Elemanları
3. Sismik İzolatörler
4. Modüler Kauçuk İzolatörler
5. Yüzer Döşeme Ürünleri TM
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ürünler

Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları; enerji 
tasarrufu sağlamanın yanında, yüksek iç 
hava kalitesi elde etmek için tasarlan-

mış cihazlardır. Isı geri kazanımlı havalandırma 
cihazları ile taze hava ve egzoz havası arasında 
plakalı ısı eşanjörü vasıtasıyla ısı transferi ger-
çekleştirilerek havalandırma sırasında kaybe-
dilen ısı enerjisi geri kazanılır. Enerji tasarrufu 
avantajının yanında taze hava ihtiyacını da sağ-
lamaya dönük cihazlardır.
- İç ortama gerekli taze havayı sağlar ve hava 
kalitesini yükseltir.
- İç ortamdaki düşük kaliteli havayı tahliye 
eder.
- Egzoz havasının enerjisinden faydalanarak 
taze havayı koşullandırır. 
- İç ortama verilen taze havanın filtrelenmesini 
sağlar.
Dünyada yapılan araştırmalar teknoloji bakı-
mından gelişmiş toplumlarda insan ömrünün % 
70’inin iç ortamlarda geçtiğini göstermektedir. 
İşyerlerinde çalışan insanların yaşamlarının % 
40’ı kapalı alanlarda geçmektedir. Bu yüzden 
iç ortam hava kalitesinin yükseltilmesi, insan 
sağlığı için önem kazanmaktadır. Dünyadaki 
enerji kaynaklarının sınırlı olması tüketilen 
enerjinin daha verimli kullanılmasını ve kaza-
nılmış ısıtma-soğutma yüklerinin fazla olmasını 
gerektirmektedir. Artan enerji maliyetleri ile 
birlikte her alanda tasarruf bir zorunluluk haline 
gelmiştir. İşletmeciler yatırım maliyeti ucuz ve 
enerji tasarrufu olmayan iklimlendirme cihazları 
kullanmamalı ve işletme maliyeti düşük enerji 
tasarruflu cihazlar kullanmalıdır. BSK, ürettiği 
ısı geri kazanım cihazlarını laboratuvarındaki 
çalışmaları doğrultusunda sürekli geliştiriyor ve 
bu yöndeki ar-ge çalışmalarını devam ettiriyor. 
BSK, ısı geri kazanım cihazlarını en verimli 

m³/h debi aralığında 8 model AC motor fanlı 
ve çapraz akışlı alüminyum plakalı (crossflow 
plate heat exchanger) ısı eşanjörleri kullanılarak  
% 60’a varan verimlilikte imalatları vardır. Üre-
tilen modeller asma tavan arasına konulabilecek 
yükseklikte, kolaylıkla montaj ve bakım yapıla-
bilecek şekilde tasarlanmışlardır. BHRS modeli 
tavan tipi ısı geri kazanım cihazları tek cidarlı, 
9 mm kalınlığında ısıl - akustik izolasyonludur. 
BHRS serisi standart tavan tipi ısı geri kazanım 
cihazları BSK’nın stoklarında 8 modelde akse-
suarları ile birlikte bulunuyor. Aksesuar olarak 
kanal tipi elektrikli ısıtıcı ve panosu, kanal tipi 
sulu ısıtıcı, kontrolör - oda paneli, kanal tipi 
susturucu ve hız anahtarı vardır. Ayrıca müşteri 
isteğine göre on-off veya oransal hava damperi 
motoru, CO2 veya hava kalite sensörü, oransal 
motorlu vana, fark basınç anahtarı, donma ter-
mostatı, sıcaklık sensörü tedariki de gerçekleş-
tirilir. Müşteri isteğine bağlı olarak alüminyum 
profilden karkaslı, 25 mm taşyünü izoleli olarak 
da özel üretim mevcuttur. Bu cihazlar standart 
kontrolör ve oda paneli veya hız anahtarları ile 
sunuluyor. BSK’nın 2013 yılında çalışmalarını 
bitirdiği özel tip kontrolör ve oda paneli ile; 
fanların kademeli kontrolü, filtrelerin kirlendi 
sinyali vermesi, fanların çalışıp çalışmadığı sin-
yali vermesi, sulu batarya ve elektrikli ısıtıcıların 
oransal kontrolü, CO2 veya hava kalite sensö-
rünün bilgilerinin değerlendirilip otomasyonu 
kontrol etmesi, donma termostatının otomasyonu 
kontrol etmesi, üç ayrı noktada bulunan sıcaklık 
sensörlerinin otomasyonu kontrol etmesi, taze 
hava ve by-pass damperlerinin kanat konumla-
rını kontrol etmesi, bina otomasyon sistemine 
bağlanabilmesi ve haftalık program yüklenebil-
mesi gerçekleştirilmiştir. TM

hale getirmek için basınç kayıplarını düşürme, 
verimli fan debisi ve basıncına ulaşma, uygun 
ısı eşanjörü seçimi, hava kaçaklarının minimum 
seviyede tutulması, otomasyon yazılımı ve kartı 
konularında çalışmalar yapıyor. Ayrıca BSK’nın 
ürettiği BHRP serisi yüksek verimli tavan tipi 
ısı geri kazanımları ile de EC motorlu fanlar ve 
karşı akışlı (counterflow plate heat exchanger) 
ısı eşanjörleri kullanılarak verimlilik % 80 mer-
tebesine yükseltilmiştir. EC motor teknolojisi en 
basit anlatımıyla, daimi mıknatıslı senkron bir 
motora sahip, komutasyonu motor arkasında 
entegre yarı iletkenler - elektronik kompo-
nentler - sürücü ile sağlanan en verimli motor  
(% 92’ye kadar) teknolojisidir. BSK, bu seride 
enerji ve akustik performans anlamında standart 
bir konvansiyonel motor uygulamasına oranla 
% 30-40 daha yüksek performans ve frekans 
invertörü ile motorun sürülmesi alternatifine 
karşılık ise yaklaşık % 10’a varan daha yük-
sek enerji verimi sağlayacak şekilde EC motora 
sahip plug fanlar kullanmaktadır. BSK’nın, 
üretimini yaptığı BHRP serisinde 500 m³/h ile 
1500 m³/h debi aralığında 4 model olarak ima-
latı vardır. BSK’nın standart ve seri üretimini 
yaptığı BHRS serisinde ise; 500 m³/h ile 4000 

BSK Havalandırma Ekipmanları’ndan Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
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ürünler

Akıllı CIATControl

Makro Teknik’ten Perfore Profiller

Özellikle 500 m2 - 5000 m2 arasında 
değişen binalar için tasarlanmış olan 
Akıllı CIATControl Hysys, su-kaynağı 

sisteminin işleyişini kurulan her konfor biriminin 
ısıtma veya soğutma ihtiyaçlarına göre gerçek 
zamanlı olarak en üst seviyeye çıkartır. Hysys 
sistemindeki dokunmatik ekran aracılığıyla tüm 
öğelerin, üç adet bağımsız su devresinin ve ağının 
yönetimi sağlanır. Sistemin enerji verimliliğini 
% 40’tan daha yüksek değerlere çıkartmak ve 
uzaktan raporlama için gerekli bilgileri gönderir, 
zaman çizelgelerini çalıştırır ve optimizasyon 
işlevlerini ön plana çıkarır. Ana sayfada binanın 
enerji kullanımına ait genel görünüşü bulunur. 
Dokunmatik ekran ve sezgisel ara yüzüyle, Akıllı 
CIATControl bütünleşik bir BAS’a göre daha 
basittir, ayrıca kurulum ve kullanım maliyeti 
daha uygundur. CIAT tarafından geliştirilen ruh-
satlı programlama algoritması bina doluluğun-
daki değişikliklere göre HVAC sistemlerini en iyi 

Makro Teknik U profilleri, farklı mon-
taj kabiliyetleri ile geniş kullanım 
alanına sahiptir. 

Dış cephe kaplama askılarında, boru askı sis-
temlerinde destek ve bağlantı elemanı olarak 
kullanılır. Müşteri gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde farklı boy ve kalınlıklarda üretilir. 
Tek olarak kullanılabilecekleri gibi, diğer pro-

seviyeye çıkartır ve böylece enerji tüketimini  
% 40 oranında azaltır. İlk olarak su devresin-
deki soğutma/ısıtma değişikliği binanın önce-
likli ihtiyaçlarının hesaplanması ile otomatik 
olarak gerçekleştirilir. Ardından, soğutma 
ve ısıtma modundaki yeniden başlatma ve 
durdurma süreleri binanın devinimsizliğini 
hesaplayan bir programlama kullanımı ile 
en iyi seviyeye çıkarılır. Son olarak, dona-
nımdan en iyi performansı almak amacıyla 
Akıllı CIATControl, su devresi sistemini ger-
çek zamanlı olarak en iyi seviyeye çıkartmak 
için ‘Optimal Water®’ işlevini kullanır. Akıllı 
CIATControl aynı zamanda programlanmış 
bina yönetimine izin verir. Bunun sonucu 
olarak, yoğunluk seviyelerine, tatillere ve 
sezonluk kapanışlara, günlük ve haftalık prog-
ramlara göre parçaların belirli zamanlarda 
çalışması ayarlanabilir. Bu programlama dört 
adet ayar noktası seviyesi (rahat, bekleme, 

fillerle birlikte de kullanılabilirler. Delikleri 
montaj ve kurulum kolaylığı sağlar. SMACNA 
ve DW142 standartlarında kanal sistemlerinde 
kullanılabilecek alternatif bağlantı profilleri 
verilmiştir. 
Makro Teknik C profilleri, farklı endüstriyel 
sistemlerde geniş kullanım alanına sahiptir. 
Dış cephe askılarında, elektrik tesisatlarında, 
boru askı sistemlerinde destek ve bağlantı 
elemanı olarak kullanılır. Tek olarak kulla-
nılabilecekleri gibi, diğer profillerle birlikte 
de kullanılabilirler. Geniş bağlantı elemanı 
seçenekleri ile desteklenmiştir.
Makro Teknik L profilleri, farklı montaj kabi-
liyetleri ile geniş kullanım alanına sahiptir. 
Dış cephe kaplama askılarında, boru askı sis-
temlerinde destek ve bağlantı elemanı olarak 
kullanılır. Müşteri gereksinimlerini karşı-
layacak şekilde farklı boy ve kalınlıklarda 
üretilir. Tek olarak kullanılabilecekleri gibi, 
diğer profillerle birlikte de kullanılabilirler. 
Delikleri montaj ve kurulum kolaylığı sağlar. 
SMACNA ve DW142 standartlarında kanal 
sistemlerinde kullanılabilecek alternatif bağ-
lantı profilleri verilmiştir. TM

ekonomi, dona karşı koruma/kapalı) kullana-
rak ve düzenleyici gereksinimler ile uyumlu 
olarak gerçekleştirilir. Akıllı CIATControl aynı 
zamanda her bir odanın veya tüm alanların ayar 
noktalarını yönetir ve sıcaklık (su kaynağı, oda, 
açık alan vb.) ve tüketim okumaları gerçekleş-
tirebilir. Kolay bir şekilde erişilir olan Akıllı 
CIATControl, IP adresi aracılığıyla uzaktan kon-
trol edilebilir. Aynı zamanda HVAC verisinin bir 
BACnet protokolü kullanarak gönderilmesini 
de sağlar. Geleneksel bir BAS’a kıyasla Akıllı 
CIATControl’ün basit ayarlama aracı CIAT’ın 
ürünler ile oldukça kolay bir şekilde bütünleş-
mesini sağlar, başlatma esnasında zaman tasar-
rufu sağlar ve alan düzenlemeleri tarafından 
gerekli kılınan değişiklikleri kolaylaştırır. Akıllı 
CIATControl’ün üç farklı boyutu (birim sayısına 
göre değişmektedir) vardır ve 180 rahatlık birimi, 
üç soğutucu ve beş hava işleme birimi ile birlikte 
ağ oluşturabilir. TM
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ürünler

Ayvaz Islak Alarm Vanası

Ayvaz, yangın ürünleri konusunda atı-
lım yapmaya devam ediyor. Bu ürün 
grubuna son olarak Islak Alarm Vana-

sını dahil eden Ayvaz, vana ve bağlantı ekip-
manlarının tamamını FM onaylı ve UL listeli 
olarak sektöre sunuyor.
 Islak Alarm Vana Sistemi, sprinkler tesisa-
tında ısıtılan hacimler ve suyun +4°C’nin altına 
düşüp donma olasılığı olmayan ortamlarda 
mekanik ve elektriksel alarm vermesi ama-
cıyla tasarlanmıştır. Bu vanalar; depolar, fabrika 
ve atölyeler, hastaneler, alışveriş merkezleri, 
konutlar ve rezidanslarda kullanılır. 3, 4, 6 ve 
8 inç ölçülerinde üretilen Ayvaz Islak Alarm 
Vanası; flanşlı-flanşlı, yivli-yivli ve yivli-flanşlı 
bağlantı alternatiflerine sahiptir. Sprinkler hat-
tına dikey olarak monte edilen ürün, 200 ile 
300 psi aralığında onay basıncında çalışabilir. 
20 bar pompa basıncına dayanabilecek şekilde 
tasarlanan Ayvaz Islak Alarm Vanası, yüksek 
katlı yapılar için de uygun bir çözüm sunar. 
Bu sistemin önemli bileşenlerinden biri ‘Gecik-
tirme Hücresi’dir. Yanlış alarmların önüne 
geçilmesi amacıyla tasarlanan Geciktirme Hüc-

resi, sprinkler sisteminde meydana gelebilecek 
küçük basınç dalgalanmalarından kaynaklana-
bilecek ikazları engeller.
Sistemdeki diğer bileşen ise ‘Basınç 
Anahtarları’dır. Islak, kuru, baskın ve ön tep-
kili otomatik sprinkler sistemlerinde de yer alan 
ürün, 4-20 psi aralığındaki basınç düşüş veya 
artışını tespit ederek elektriksel alarm vermesi 
amacıyla kullanılır. 
Su motor gongu, ıslak, kuru ve baskın sistemlerle 
birlikte iç ve dış ortamlarda mekanik alarm ver-
mesi amacıyla kullanılan yüksek desibelde ses 
üreten bir çandır. Geciktirme hücresi veya trim 
seti ile de kullanılabilir. Duvara ve alarm vanası 
üzerine monte edilebilen olmak üzere iki modeli 
vardır. Alarm vanası veya geciktirme hücresin-
den gelen hat üzerinde önce pislik tutucu vana 
kullanılır. Sonra su motor gongu montaj edilir.

Islak Borulu Sprinkler Sistemi 
Prensip Şeması

Sprinkler (1)  patlayınca, su akışının başlama-
sıyla alarm vanasının klapesini (2) kaldırır ve 

su akışı aynı anda alarm trim setine (3) doğru 
ilerlerken oradan da geciktirme hücresine (4) 
gider. Geciktirme hücresi saniyeler içerisinde 
dolarken, önce basınç anahtarı (6) sayesinde 
elektriksel alarm verip, sonrasında su motorlu 
gonga (5) gelen su mekanik alarm vererek çanı 
çaldırır. TM

Ari Armaturen Temptrol - Kendinden İşletimli Sıcaklık Kontrolörü 

Temptrol harici (elektrik, hava, vb.) bir güç 
kaynağı olmadan çalışan kendinden işle-
timli bir sıcaklık kontrolörüdür. Termal 

kapama vanası sıcaklık artışıyla kapatır. Termal 
açma vanası sıcaklık artışıyla açar. Termal karış-
tırıcı tip üç yollu vana, artan sıcaklıkla B girişini 
kısar veya kapatır. Dağıtıcı tip üç yollu vana, artan 
sıcaklıkla B çıkışını kısar veya kapatır. Tasarım 

olarak basınç denge körüklü 2-yollu veya 3-yollu 
vana normalde maksimum 150 °C’ye kadar, 
soğutma parçası ile maksimum 300 °C çalışma 
sıcaklığına kadar kullanılabilir. DN 15 ile DN 100 
arası flanşlı, 1/2" ile 2” arası dişli bağlantılı olarak 
PN16, 25, 40 basınç sınıfında EN-JL 1040, EN-JS 
1049, 1.0619+N, 1.4408, pirinç gövde malzemesi 
ve paslanmaz çelik 1.4541 iç aksam malzeme seçe-
nekleriyle sunulur. Ayar noktası tertibatı kendili-
ğinden kalkarak bu durumu gösterir. Tip onayları; 
DIN EN 14597 (DIN3440 yerine) TÜV-Rheinland, 
DIN CERTCO, Germanischer Lloyd.

Kontrolör Fonksiyonu

ARI-Sıcaklık Kontrolörü (Temptrol) termal gen-
leşme esasına göre çalışır. Kendinden işletimlidir 
ve çalışmak için ekstra enerjiye ihtiyaç duymaz. 
Kapiler ve sensör sistemi içindeki akışkan hac-
minde sıcaklık hareketi ile değişiklikler meydana 
gelir. Bu vana mili üzerindeki aktüatör ile hare-
ketin oluşumu anlamına gelir. Termal kontrolör 
ve dedektör kontrol sıcaklığı aralığı -20 – 50 °C / 

0 – 70 °C / 30 – 100 °C / 60 – 130 °C / 130 – 200 
°C isteğe göre belirlenebilir. Temptrol’ün oransal 
çalışması isteniyorsa ürüne ait veri sayfasında 
bulunan tablolara göre uygun kontrolör boyutu 
tayin edilebilir. Oransal aralık, sensör sıcaklığın-
daki değişimde vananın tamamen açıktan tama-
men kapalıya ne kadar hareket edeceğini belirler. 
Yüksek sıcaklık koruması, artan sensör sıcaklı-
ğıyla vananın zarar görmesini engeller ve vanayı 
kapatır. Ayar noktası tertibatı kendiliğinden kalka-
rak bu durumu gös-
terir. Sensör sıvısı-
nın ek hacmi elde 
edilir. Sıcaktan 
soğuğa hızlı ayar 
değeri değişimine 
karşı koruma sağlar. 
Termal dedektörün 
tanımı; bir termal 
dedektör ancak alet-
lerle ayarlanabilen 
bir termal kontrolör-
dür. TM
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Yeni Nesil Bosch Kombiler Tasarruflu ve Uzun Ömürlü

Akıllı ve kolay kullanımlı kumanda 
paneline sahip Bosch kombiler, düşük 
yakıt tüketimi ve uzun ömrüyle dikkat 

çekiyor. Kompakt ve şık tasarımlı Bosch Class 
6000 W kombiler, enerjiyi tasarruflu kullanması 
sayesinde yüksek müşteri memnuniyeti sağlı-
yor. Su sıcaklığını sabit tutarak konfor sağlayan 
Bosch Class W kombiler, sessizliğiyle de tercih 

ediliyor. Yeni aydınlatmalı LCD display ve 
opsiyonel programlanabilir oda kumandasıyla 
günlük ve haftalık olarak programlanabilen 
kombiler, kullanıcılara eve gelmeden belirle-
nen saatte ortam sıcaklığını hazırlıyor. Monte 
edildiği tüm mekânlara uyum sağlayan kom-
biler, farklı kapasitelerdeki ihtiyaçlara cevap 
verebiliyor. TM

Fonksiyonel Zemin Altı Konvektör: Zehnder Terraline

Dizayn radyatörler konusunda ‘Red 
Dot’, ‘Plus X Award’ gibi tasarım 
ödülleri sahibi olan İsviçreli yüksek 

kalitede ısıtma ekipmanları üreticisi Zehnder 
Group, insan hayatının büyük bir bölümünün 
geçtiği yaşam alanları ve iş ortamlarını modern 
dekorasyonu ile tamamlayan, son derece  
ergonomik koşullarda yüksek verimlilik sağ-
layan Zehnder Terraline modelini piyasaya 
sundu. 
UN model serisi 4 farklı yükseklik ve 5 
farklı derinliği olan içine yerleştirilmiş bakır  
alüminyum ile bir zemin panelinden oluşuyor. 
Zehnder’e özgü olan bu geniş model çeşitli-
liği özel ölçü ve projeye uygun taleplere göre 
şekillenebiliyor.

Hızlı tepki süresi, çok yönlü 
kullanım imkânları

Radyatörlerin tek tek birbirine eklenmesiyle 
daha uzun ısıtma bantları oluşturulabilirken, 
ızgara ve çerçeve alüminyum kaplamalı olup, 
eloksallı bir yüzeye sahip. 
Zehnder Terraline standart olarak natürel kapla-
malı ve siyah renkte piyasaya sunuluyor, talep 
üzerine kahverengi ya da altın renginde temin 
edilebiliyor. 
Hızlı tepki süresi, göze çarpmayan ısıtma 
sistemi, sessiz işletim, çok yönlü kullanım 
imkânları, EN 442 standartlarında ısı çıkış testi 
ve CE Sertifikası ile Zehnder Terraline, dizayn 
konvektör alanında dikkat çekiyor. TM
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ürünler

Schneider Electric’ten SE8000 Serisi Oda Kontrol Cihazları

Schneider Electric, son teknolojiyle 
geliştirdiği SE8000 Serisi oda kontrol 
cihazında, bir termostat/sıcaklık sensörü 

ile programlanabilir kontrol cihazını tek bir 
ünitede birleştirdi. Kolay kullanım imkânına 
sahip olan SE8000 Serisi oda kontrol cihazları, 
herhangi bir alanda hassas sıcaklık kontro-
lüyle önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlıyor. 
Schneider Electric’in geliştirdiği SE8000 Serisi 
oda kontrol cihazları, çok bileşenli (DDC) sis-
temlerde bulunan tüm konfor ve kontrol işlev-
lerini küçük ve kurulumu kolay bir pakette 
sunuyor. Ofi sler, perakende mağazaları, okul-
lar, oteller dâhil birçok ortam ve dekora uygun 
son derece özelleştirilebilir yüzeyleriyle zarif 

Schneider Electric’in SmartStruxureTM ve 
SmartStruxure Lite çözümleri gibi bina yöne-
tim sistemlerinin çoğuyla kolayca entegre ola-
cak şekilde yapılandırılan oda kontrol cihazları, 
şebekeye kablolu ve kablosuz haberleşme seçe-
nekleri sağlamaları ve bina yönetim sistemleriyle 
ölçeklenmeleri sayesinde hem yeni yapı projeleri 
hem de yenileme projeleri için oldukça uygun. 

SE8000 Serisi’nin temel özellikleri:

•	 Zarif tasarım: İki farklı muhafaza, 10 
kaplamalı şerit ve beş farklı ekran rengi ile 
SE8000 Serisi her tür dekora uygundur. 

•	 Marka bilinirliği: SE8000 Serisi, 
kullanıcıların yeni veya mevcut bir 
uygulamada marka bütünlüğünü 
tamamlamak üzere termostatları, seçtikleri 
marka logosu, görüntüsü veya mesajı ile 
özelleştirmelerine olanak tanır.

•	 Çoklu dil desteği: İngilizce, Fransızca, 
İspanyolca, Çince ve çok daha fazlası için 
kullanıma hazır çoklu dil desteği içerir.

•	 Gizli hareket sensörü: Yerleşik bir hareket 
sensörü, oda doluluğuna dayalı otomatik 
enerji tasarrufu sağlar.

•	 Tamamen özelleştirilebilir dokunmatik 
ekran. TM

bir tasarıma sahip olan SE8000 Serisi, ayrıca 
kontrol cihazları, HVAC sistemlerinin enerji 
kullanımını optimum hale getirmek ve işletim 
maliyetlerini azaltmak için tesisin her nokta-
sında ölçeklendirilebiliyor. Çeşitli sektörlerden 
bina sahiplerinin ve tesis yöneticilerinin ihti-
yaçlarını karşılamak için tasarlanan SE8000 
Serisi oda kontrol cihazları, yenileme projele-
rinde kurulum işçiliğini ve toplam sahip olma 
maliyetini azaltarak, hızlı yatırım geri dönüşü 
sağlıyor. Oda kontrol cihazlarında gelişmiş 
uygulamaya özel kontrol teknolojisi, alarm 
izleme, opsiyonel nem ve varlık kontrolleri, 
çoklu dil desteği, dokunmatik ekran arabirimi 
ve opsiyonel gizli varlık sensörü bulunuyor. 
Kişiye özel herhangi bir dekoru tamamlayan 
kombinasyonu sağlamak için tam özelleştirme, 
beş ekran rengi, iki muhafaza ve 10 kaplamalı 
şerit arasından da tercih yapılabiliyor. Oda 
kontrol cihazları, mevcut HVAC ve bina yöne-
tim sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre 
olarak, enerji tasarrufu ve operasyonel verim-
lilikle hızlı rol sağlıyor ve oda kontrol cihazla-
rının kurulumu ve devreye alınmasının kolay-
lığı, bina sakinleri, son kullanıcılar ve işletme 
operasyonlarını minimum düzeyde etkileyerek 
hızlı uygulama olanağı sunuyor. 

Termoteknik tarafından 2013 yılının 3. 
çeyreğinde İngiltere’den Türkiye’ye 
getirilen ve yoğun ilgi gören duvar tipi 

yoğuşmalı kazan Evomax, hata oranı sıfıra 
yakın dayanıklı yapısı, 160 kW’a kadar varan 
yüksek ısıtma kapasitesi ve yüzde 110’a ula-
şan verimliliği ile dikkat çekiyor. İngiltere’nin 
duvar tipi merkezi ısıtma sistemlerinde öncü 
üreticilerden Ideal Heating tarafından 6 Sigma 
ile üretilen duvar tipi yoğuşmalı kazanlar 
Türkiye’de Termoteknik tarafından pazara 
sunuluyor.

Küçük boyut, maksimum ısıtma 
kapasitesi

Evomax, küçük ölçüleri ile yüksek yer tasar-
rufu sağlarken, güneş kolektörü ile de entegre 

çalışabiliyor ve maksimum enerji tasarrufu 
sağlayabiliyor. Hem ısınma hem de sıcak su 
konforunu birlikte sağlayan Evomax, tüketici 
ve teknik servise kullanım kolaylığı sunan geniş 
Türkçe menülü kontrol ekranı özellikleri ile de 
bir adım daha öne çıkıyor. 
Evomax, ileri teknoloji teknik tasarımı ve geliş-
miş kontrol aksesuarları sayesinde, özellikle 
geçiş mevsimlerinde sabit verimlilikte çalışarak 
istenen sıcaklığı yakalayabiliyor ve bu sayede 
minimum enerji tüketimi ile maksimum konfor 
sağlıyor. Evomax; 42, 65, 90, 105, 125, 160 
kW ısıtma kapasiteleri ile farklı büyüklükteki 
ısıtma ihtiyaçları için de kullanılabiliyor. Talep 
edildiğinde tek kontrol paneli ile15 adet kazanı 
birlikte sıralı (Kaskad) çalıştırabilme şartıyla 
2400 kW’a varan ısıtma kapasitesine bile ula-
şılabiliyor. TM

Termoteknik’ten Evomax Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan
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Yer Tasarrufu Sağlayan Mitsubishi Electric Su Soğutmalı Dış Üniteler

Mitsubishi Electric, geniş ürün gamı 
sayesinde her türlü ihtiyaca uygun 
cihazlarıyla çözüm üretiyor. City 

Multi WY Heat Pump ve WR2 (Isı Geri 
Kazanımlı) Su Soğutmalı VRF Serisi ile bir 
VRF Sisteminin avantajları ve bir su çevrimini 
birleştirmek mümkündür. Bu durumda ısı, dış 
ortam havası yerine suya transfer edilir. Su 
soğutmalı Sistemler, ısı değiştirgeci dışarıda 
olmadığı için özellikle ılıman ve soğuk iklim-
lerde kullanıma çok uygundur. Ayrıca, her kata 
ana bir su borusu hattı çekilerek yüksek bina-
larda rahatlıkla kullanılabilir. Sistemde, 10 °C 
~ 45 °C arasında su temin edebilen herhangi 
bir su kaynağı kullanılır. Kaynak olarak; doğal 
kaynaklar olan göl, nehir, deniz, yeraltı suyu gibi 
kaynaklar kullanılabildiği gibi soğutma kule-
leri de kullanılabilir. Su soğutmalı dış üniteler 
antifriz uygulaması ile düşük su sıcaklıklarında 
çalışmaya uygundur. Su soğutmalı sistemlerin 
avantajı, suyun optimum sıcaklık ve debide 
çevrilebilmesi sayesinde esnekliğin artması, 
COP (ısıtmadaki enerji verimliliği) ve EER 
(soğutmadaki enerji verimliliği) değerlerinin 
yükselmesidir. Mitsubishi Electric tarafından 
geliştirilen soğutma teknolojisi sayesinde, su 
soğutmalı dış üniteler gövdeden ısı yaymazlar. 
Bu nedenle, bulundukları ortamda ilave bir 
havalandırma yapmaya ihtiyaç yoktur. 

City Multi Su Soğutmalı WY Serisi 
Dış Üniteler  (Heat Pump – Isı 
Pompası)

Su kaynağını kullanan WY serisi üniteler, hava 
soğutmalı Y serisi ürünlerin tüm avantajlarına 
sahiptir. WY serisi üniteler bina boyut sınır-
laması olmaksızın geniş tasarım esnekliğine 
olanak sağlayarak iç ortama yerleştirilebilir. 

nan günümüzün modern binaları için ideal bir 
çözüm haline getirir. Tüm yıl boyunca soğutma 
ihtiyacı olan binalarda, örneğin; içinde mutfak 
ve ofi s bir arada bulunan binalarda ya da içinde 
sistem odası ve ofi s bir arada bulunan binalarda 
tercih edilmesi uygundur. Kış aylarında ofi s 
bölümlerinde ısıtma yapılırken, sistem odası 
ya da mutfak gibi alanlarda soğutma yapılabilir. 
Bu şekilde eş zamanlı yapılan ısıtma/soğutma 
çalışmalarında, atık ısıdan faydalanılarak, sis-
tem verimliliği artırılmış olur. Ayrıca ısı geri 
kazanımlı City Multi sistemleri, güneş alan 
odalar ile almayan odalar arasında büyük sıcak-
lık farkı bulunan binalar ve özellikle oteller için 
de uygun bir tercihtir.

Su Soğutmalı City Multi 
sistemlerin avantajları:

•	 Dış hava sıcaklığı (-) eksi değerlere 
düştüğünde, hava soğutmalı sistemlerin 
kapasiteleri de düşer. Su soğutmalı 
sistemlerin çalışma mantığı dış hava 
sıcaklığından bağımsızdır.

•	 Isıtmada defrost çevrimine gerek yoktur.
•	 Hem ısıtma hem de soğutma için yüksek 

verimlilik sağlar.
•	 Toprak ve su sıcaklığı, yaz ve kış 

mevsimlerinde havaya göre daha az 
değişkenlik gösterir.  Bu sayede yüksek 
verim değerleri elde edilir.  

         Hava    = -5 ~ 35 °C
          Su           = 10 ~ 15 °C (6 m derinlikte)
          Toprak  = 10 ~ 15 °C (4 m derinlikte)
•	 Enerjinin tekrar kullanımı mümkündür. 

(Çift ısı geri kazanımı)
•	 CO₂ salınımı düşüktür.
•	 Sessiz çalışma sağlanır.
•	 Dış ünite boyutları küçüktür. TM 

Kapasiteye bağlı olarak, 17-50 arası iç ünite 
modelleri bireysel veya merkezi kontrollü ola-
rak tekli WY serisi ünitelere bağlanabilir. Seri-
nin kompakt boyutları da önemli bir özellik 
olarak öne çıkıyor. Geliştirilmiş kart soğutma 
teknolojisine sahip dış ünite bunu fan yardı-
mıyla değil, soğutucu akışkan devresi ile ger-
çekleştirir. Böylelikle gövdesinden ısı yaymaz, 
sadece ön bölümde servis müdahale boşluğu 
gereklidir.

City Multi Su Soğutmalı WR2 
Serisi Dış Üniteler (Heat Recovery - 
Isı Geri Kazanımlı)

Isı geri kazanımlı City Multi su soğutmalı 
dış üniteler ile eş zamanlı ısıtma ve soğutma 
çalışması yapılabilir. Çift ısı geri kazanım tek-
nolojisi sayesinde yüksek verim değerlerine 
ulaşılır. Birinci ısı geri kazanım soğutkan sis-
teminde gerçekleşir. İç üniteler arasındaki ısı 
geri kazanımı sayesinde eş zamanlı soğutma 
ve ısıtma çalışması yapılabilir. İkinci ısı geri 
kazanım PQRY ünitesi (dış ünite) sayesinde su 
döngüsü içinde gerçekleşir. Aynı anda ısıtma ve 
soğutma modunda çalışan dış üniteler arasında 
da bir ısı geri kazanımı gerçekleşir. Çift ısı geri 
kazanımı, enerji verimliliğini artırırken sistemi 
kışın bile bazı alanlarda soğutma ihtiyacı bulu-
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Heat Recovery, 4 Borulu, Freecooling Soğutma Grupları

İTALYA

Maksimum Verimlilik

• Manyetik yataklı kompresor
• Yağlama gerektirmeyen,
 sürtünmesiz tasarım
• Web monitoring
• Flooded evaporator
• Optimizing panel

Hava soğutmalı turbocor
• 248-1456 kW kapasite aralığı
• Maks. EER 4, IPLV 6,7
• 61 dBA ses seviyesi @1m
• Free cooling ve heat recovery opsiyonu

Su soğutmalı turbocor
• 333-3700 kW kapasite aralığı
• Max EER 6,9 IPLV 10,93
• 66 dBA ses seviyesi @1m
• Heat recovery opsiyonu

Türkiye’deki tüm
turbocor chiller’lar

tarafımızdan
temin edilmiştir.
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“Suyun olduğu her yerde 
 olmaya çalışıyoruz”

Levent Topel:
İlpa Su Teknolojileri Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürü

Dünyanın lider su teknolojisi sağlayıcılarından Xylem, suyun daha iyi kullanımı, 
korunması ve gelecekte tekrar kullanılması için yeni teknolojiler geliştiriyor. 
Xylem-Lowara Türkiye Distribütörü İlpa Su Teknolojileri Ticaret A.Ş.  

Genel Müdürü Levent Topel; endüstriyel, ticari, evsel, kamu ve zırai amaçla  
kullanılan suyun transfer edilmesi, arıtılması, analiz edilmesi ve çevreye yeniden 
kazandırılarak en verimli şekilde kullanımına imkân tanıdıklarını dile getiriyor.  
“Lowara, ıslak rotorlu sirkülasyon pompası pazarına girmeye hazırlanıyor” diyen  
Topel yenilikleri ve şirket hedeflerini anlattı…
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Xylem, küresel pazarın en büyük 
pompa üretim grubuna sahip 
şirketi haline geldi

Dünyanın önde gelen teknoloji ve sanayi 
kuruluşlarından ITT Corporation, üç ana faa-
liyet kolundan biri olan ve dünyanın en büyük 
pompa üretim grubu olan Akışkan Teknolo-
jileri bölümünü ayrı bir şirkete dönüştürdü. 
Xylem adını alan bu yeni şirket,  Ekim 2011 
tarihinde resmi faaliyetlerine başladı. Mar-
kaların isimlerinde herhangi bir değişiklik 
yapılmadı; sadece ana şirketin ismi Xylem 
oldu. ITT,  Xylem olunca önce birtakım 
karışıklıklar yaşandı elbette. Üç ana gruba 
ayrılan ITT, Amerika’da özellikle savunma 
sistemleriyle çok meşhur bir firma. Ayrılmayla 
birlikte, savunma sistemleri şirketi Exelis oldu 
ve en üst düzeyde global havacılık, savunma 
ve bilgi teknolojisi çözümleri sunan bir firma 
olarak faaliyetini sürdürüyor. Şirketin diğer 
bölümü olan ITT Corporation ise enerji, ulaş-
tırma ve endüstri alanlarında çalışmalarına 
devam ediyor. Xylem ise dünyada lider su 
teknolojisi sağlayıcısı olarak suyun daha iyi 
taşınması, korunması ve gelecekte yeniden 
kullanılması amaçlı teknolojiler geliştiriyor. 
Merkezi New York’ta bulunan Xylem, yaklaşık 
4 milyar dolarlık gelire sahip. Konusuna daha 
fazla odaklanabilmek ve hızlı ilerleyebilmek 
adına yapılan bu dönüşüm ile Xylem’in, bün-
yesinde bulunan birçok üst düzey marka ile 
konusunda küresel pazarın en büyük pompa 
üretim grubuna sahip şirketi haline geldiğini 
söyleyebiliriz. Lowara, Flygt, Bell & Gosset, 
AC Pump, Vogel, Goulds, Xylem’in bünye-
sinde bulunan üst düzey pompa markaların-
dan bazıları. Bu markaların hepsi Xylem çatısı 

altında. Bu markalar da “Atıksu” ve “Temiz Su” 
olmak üzere iki bölüme ayrıldı diyebiliriz.  Bu 
iki bölümün içinde faaliyet gösteren birçok 
marka var. Atıksu Bölümü “Water Soluti-
ons” olarak adlandırılıyor ve içinde; atık su 
pazarı ile ilgili olan pompa firmaları, bu pazara 
yönelik ürünler hizmetler üreten firmalar yer 
alıyor.  Mesela küresel lider Flygt, bu bölümün 
lokomotif markasıdır. 
Temiz Su diye ayrılan bölüm ise “Applied 
Water Systems” olarak adlandırılıyor ve içinde 
temiz su pazarına yönelik pompa ve ekipman 
üreten firmalar bulunuyor.
İlpa Su Teknolojileri olarak bu bölümün en 
önemli markaları olan Lowara ve Vogel’in 
Türkiye distribütörlüğünü gerçekleştiriyoruz. 

Lowara, ıslak rotorlu sirkülasyon 
pompası pazarında oyuncu olmaya 
soyundu

Lowara’nın İtalya, Avusturya, Polonya ve 
Macaristan’da olmak üzere 4 tane fabrikası 
var. Ana fabrika kuzey İtalya’da, tüm fabri-
kasyon paslanmaz çelik pompa ve yeni nesil 
flanş bağlantılı sirkülasyon pompalarını üreti-
yor. Avusturya, aynı zamanda Vogel’in üretim 
üssüdür. Avusturya’da Lowara ve Vogel için 
tüm döküm ve hassas döküm yüzey ve altyapı 
pompaları, frekans kontrol sistemleri üretili-
yor. Polonya’daki fabrikada fabrikasyon pas-
lanmaz çelik derin kuyu pompaları ve motor-
ları, IE2 ve IE3 sınıfı yüzey pompa motorları, 
Macaristan’daki fabrikada ise rakorlu, yeni 
nesil frekans kontrollü ıslak rotorlu sirkülas-
yon pompaları üretiliyor.
Lowara 2013’te ıslak rotorlu sirkülasyon 
pompası pazarına giriş yaptı. Satış programı 
içinde ısıtma, iklimlendirme ve havalandırma 
sistemleri adına çok önemli bir ürün olan ıslak 
rotorlu sirkülasyon pompaları yeni yapılan 
yatırım sayesinde bu yıl yer alacak.  Oldukça 
kullanıcı dostu bir ürünü piyasaya süreceğiz.
Xylem Lowara’ya durmaksızın yatırım yapı-
yor. Bu ürün grubunu da tamamen kendi fab-
rikalarında üretmek adına ciddi bir teknoloji 
ve makine yatırımı yapıldı. 2015 yeni ErP 
direktifleri gereği ürünler devamlı yenileniyor. 

Ecocirc Basic Ecocirc XL / XL Plus 
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Islak rotorlu sirkülasyon pompaları tamamen 
Lowara fabrikalarında üretilen ürünler olarak 
Mart ayı itibarıyla satışa çıkıyor. Ciddi bir 
oyuncu olarak bu pazarın içinde yer almaya 
çalışacağız. Lowara’nın kalitesi çok yüksek 
bir marka olması, işimizi kolaylaştırıyor.  Kısa 
zaman içinde bu pazardaki pozisyonumuzu 
sağlamlaştıracağız. 

Ürün portföyü tamamen 
yenileniyor

Sirkülasyon pompaları ile birlikte e-HM diye 
adlandırdığımız; yatay ve dikey, çok kade-
meli, paslanmaz çelik pompalarımız komple 
yenilendi. Sınıfında Avrupa’nın en verimli 
pompaları çıktı dersek yanlış olmaz. Tüm 
norm tipi döküm pompalar, inline sirkülas-
yon pompaları yenilendi. Bu sene içinde bu 

grupları satışa sunacağız. Deniz suyu uygula-
maları için yüksek basınç pompaları ve split 
case pompalar da sırada. Bunların hepsi bizim 
için çok ciddi avantajlar. Hem endüstride hem 
de bina sistemlerinde çok daha etkin ve geniş 
ürün portföyüne sahibiz.
Satış programına giren ürünler ile ilgili bu 
yılın ikinci çeyreğinde satış partnerlerimize 
yönelik eğitimlerimize başlayacağız. 
Enerji verimliliği de önemli konular arasında 
ama Türkiye’de fi yat genellikle ön planda 
tutuluyor. Yatırım maliyetinin aslında ikinci 
planda olduğunu kullanıcılara ciddi olarak 
anlatmak gerekiyor. Teknik ürünü satabilmek 
için konuya hâkim teknik personelin, o ürü-
nün avantajlarını müşterilere iyi aktarması 
gerekir. Müşteri de ürünün faydasını görüp 
ikna olup karar verir. Fakat bina sistemleri 
söz konusu olduğunda durum maalesef böyle 

olmuyor. Bina sistemlerinde en önemli nokta; 
marka bilinirliği ve fi yat oluyor ne yazık ki. 
Yani markanız çok iyi bilinecek ve fi yatınız 
da çok iyi olacak. Lowara’nın özellikle proje 
fi rmaları tarafından iyi tanınması için gayret 
ediyoruz. Dolayısıyla projecilerle sürekli masa 
başında yer almaya, ortak çalışmaya ve çözüm 
üretmeye gayret ediyoruz.

Pompalar, çok farklı kullanım 
alanlarına sahiptir

Suyun hareket edebilmesi, basınçlanabilmesi, 
bir yere ulaştırılabilmesi için pompaya ihtiyaç 
var. Dolayısıyla çok farklı mecralarda pompalar 
kullanılıyor. Pompanın kullanılacağı alanları 
ve satın alma kararını; yatırımcılar, mekanik 
taahhüt fi rmaları, fabrika veya kamu kuruluş-
larındaki teknik satın alma bölümleri, kontrol 
fi rmaları belirler. Pompa çok kritik bir ürün 
olmakla beraber hane halkı tarafından önemi 
çok iyi kavranamayan bir üründür. Isıtma-
soğutma sistemlerinde suyun radyatörler 
içinde dolaşmasını sağlayan, hangi katta bulu-
nursanız bulunun musluğu açtığınızda suyu 
size ulaştıran, atık suyu sistemden deşarj edip 
toplama hattına gönderen pompalar, binaların 
gizli kahramanları gibidir. Yangın sisteminde, 
acil bir uyarıda ya da bir yangın durumunda, 
sprinklere su gönderen ve bir kaçış koridoru 
oluşmasını sağlayan yine pompalardır. Aslında 
pompaya tesisatın bir nevi kalbi demek yersiz 
olmaz. 
Pompalar hem ticari binalarda hem evsel hem 
de endüstriyel uygulamalarda kullanılmakta-
dır. Üretiminde su kullanan fi rmalar, otomotiv, 
kâğıt, arıtma, boya-ilaç, sulama sektörü, bu 
sektörlere ekipman üreten makine imalatçıları 
da var. Bu sektörlerde pompa olmazsa olmaz 
elemandır. Pompalar, bunların dışında bir de 
zirai sulama alanında yoğun olarak kullanılı-
yor. Burada da tarımsal sulama, kamuya yöne-
lik su temini var. Bunların içinde sadece atıksu 
pompaları ya da sadece temiz su pompaları ile 
ilgilenen birimler var. Bu da apayrı bir alan. 
Kısacası su, hayati öneme sahiptir ve suyun 
olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz.

Doğru pompa seçimi çok önemli

2007’nin başında küresel bir stratejiye paralel 
bina sistemlerine biraz daha ağırlık verdik. 
Ürün satış programının içinde bina sistemleri Ecocirc PremiumEcocirc Pro
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ile ilgili olan pompalar yer almaya başladı. 
Yüzümüzü ve enerjimizi biraz o tarafa çevir-
dik fakat kolay değildi elbette. Lowara gibi 
sorunsuz, yüksek kaliteli bir ürünün olması, 
buradaki teşkilatımızın gerek satış gerek satış 
sonrası hizmetlerde iyi olması ve rekabetçi 
fi yatların sağlanmasıyla, bu pazardan pay 
alma hızımız çok çabuk gelişti ve gelişmeye 
devam ediyor. Pazardan çok hızlı pay alıyoruz. 
İnşaat sektörü inanılmaz bir trendle yükse-
liyor. Dolayısıyla inşaat sektörünün yükselişi 
bizde de olumlu sonuçlar doğuruyor ve büyü-
memizi sağlıyor. Bu bende şahsen biraz endişe 
yaratsa da bu yükseliş devam ettiği sürece, 
bizim de yükselişte olmamız kaçınılmaz. Çok 
sayıda güncel proje var. Nitelikli proje yapan 
tüm fi rmalar, kaliteli ürün kullanmak isteyen, 
enerji verimliliğine dikkat eden, ürünlerin 
hidrolik ve motor performanslarına özellikle 
endüstriyel kesimde dikkat eden tüm kuru-
luşlar potansiyel müşterimiz. Türkiye’de bina 
sistemleri daha çok marka ve fi yat odaklı bir 
pazar ve verimlilik biraz daha ikinci planda 
kalıyor. Ama biz bu konuda mekanik taahhüt 
fi rmalarına, seçimlerinde yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. En doğru ürünü, en doğru uygu-
lamaya vermeye gayret ediyoruz. Çünkü tesi-
satta herhangi bir problem oluştuğu zaman, 
günah keçisi genelde pompa oluyor. Dolayı-
sıyla doğru ürünü vermek ve doğru şekilde 
montajlanmasını sağlamak çok önemli. 
İşin bir de çok önemli olan satış sonrası 
hizmetler kısmı var. Bunun da kusursuz bir 

şekilde işlemesi gerekiyor. Bu noktada satış 
sonrası hizmetler departmanımızı devamlı 
geliştiriyor ve yatırım yapıyoruz. Güçlü bir 
merkez servisimiz var, bu merkez servisinin 
altında da 40 tane bağımsız satış sonrası hiz-
metler şirketi var. Türkiye’deki her yere kısa 
sürede ulaşabilme yeteneğine sahibiz.
Bunun yanında, merkezleri Türkiye’de olup 
yurtdışında şantiyeleri olan fi rmalara da ciddi 
anlamda pompa ve sistemlerimizi pazarlıyo-
ruz. Yakındoğu diye adlandırabileceğim Türk-
menistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan 
bunun yanında Libya ve civar ülkelerde müte-
ahhitlerimiz çok etkinler. Türk fi rmalar çoğu 
zaman alımlarını buradan yaparlar. Servis hiz-
metlerini büyük ölçüde buradan karşılıyoruz 
fakat lokal distribütörlerden veya şubelerden 
yardım alıyoruz. Xylem çok uluslu bir yapıya 
sahip olduğu için her ülkede güvenle temsil 
edilen ofi sler var.
Organizasyonumuz zincirin halkaları gibi. 
Bir şey noksan yapılırsa çark dönmüyor. Biz 
ürün ve satış desteğini Xylem’den alıp kendi 
birikmiş gücümüzle birleştirip bayilerimize 
aktarıyoruz, onlar da kullanıcılara…  Bu zin-
ciri iyi yönetebilmek gerekiyor. Kendimizi ana 
fi rmaya ne kadar iyi ifade edersek, Türkiye 
pazarının ihtiyaçlarını ne kadar iyi açıkla-
yabilirsek, onların da anlaması o kadar kolay 
oluyor. Bunu gerçekleştirmek elbette kolay 
değil ama yurtdışı ile her gün yoğun iletişim 
halindeyiz. Dolayısıyla işler düzgün ve kurum-
sal bir yapıda yürüyor. Daima iletişim halinde 
olmak, işlerin sağlıklı yürümesini sağlıyor.

Prestijli projelere imza atıyoruz

Özellikle endüstri ve bina sistemleri pazarında 
tüm nitelikli yatırımcılar müşterimiz. Bunlar 
arasında; oteller, hastaneler, büyük fabrikalar, 
alışveriş merkezleri, kamu binaları ve büyük 

konut projeleri var. Buna güncel bir iki örnek 
vermek istersek Türkiye’nin belki de en büyük 
konut projelerinden biri diyebileceğimiz, Tek-
nik Yapı’nın Tuzla’daki Evora projesinin ürün 
teslimlerine başladık. 5.500 konutluk orta-üst 
segmentte ve ciddi seviyelerde pompa büyük-
lüğü olan bir proje. Finans merkezinin ilk pro-
jesi Sarphan Finans’ta da tüm ürünler Lowara 
olarak tercih edildi.

2014 bizim için iyi bir sene olacak

Türkiye pazarı bizim için gelişen bir pazar ve 
gelişmeye devam ediyor. 2013 bizim için çok 
iyi geçti. Satış hedefl erimize ulaştık. Buna 
paralel olarak da 2014 hedefl erini belirle-
dik. 2014’ün ilk çeyreğinde gelen sinyaller 
hedefl erimizin ütopik olmadığını gösteriyor 
ancak Türkiye’de yaşadığımızı hiçbir zaman 
unutmamamız lazım. Pazardaki gidişatımız, 
markanın algılanışı, ürün portföyüne yeni gire-
cek ürünlerin getireceği sinerji, 2014’ün siyasi 
ve ekonomik konjonktürde bir terslik olmaz 
ise bizim için iyi bir sene olacağını gösteri-
yor. Yeni ürünlerimizle de Mostra Convegno 
ve ISK-SODEX’te yer alacağız. Amacımız, 
satış ve servis departmanını kusursuz hale 
getirmek. Bu konu ile ilgili çok çalışıyoruz. 
Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek 
için yeni birtakım yazılımlar adapte etmeyi 
planlıyoruz. Başarılı olduğumuzu düşünüyo-
rum, rakiplerimiz de başarılarımızı görüyor. 
Misyonumuz Lowara’yı Türkiye’de iyi temsil 
etmeye devam etmek, satış grafi ğimizi daha 
üst seviyelere çıkarabilmek; bunları yaparken 
aynı zamanda satış sonrası hizmet kalitemizi 
ve müşteri memnuniyetini artırmak. Çabamız, 
müşterilerimize de yansıyor. Sahip olduğumuz 
başarı grafi ği, harcadığımız çabanın göstergesi. 
2014 yılında da aynı azimle yolumuza devam 
edeceğiz. TM       

Sarphan FinansparkEvora Istanbul 
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Sezonsal Verimlilik ve 
Klimalarda Yeni Enerji Etiketi

kapasitesi 12 kW’ın altındaki klimalar için per-
formans ölçüm metotları da değişmiş, sezonsal 
verimlilik terimi tanımlanmıştır.

Bütün bunların sonucu olarak yeni enerji eti-
keti oluşturulmuştur. 01.01.2013’ten itibaren 
minimum verimlilik gerekliliklerini karşılama-
yan ürünler CE işaretini taşıyamayacak ve bu 
ürünler Avrupa’da satılamayacaktır.
Tablo 1’de Eko-Tasarım direktifinde SEER ve 
SCOP olarak belirtilen minimum verimlilik 
gereklilikleri görülmektedir. Bu gereklilikler 
kademeli olarak 2013 ve 2014 yıllarında artırıl-
maktadır. Ayrıca bu direktifte iç ve dış ortama 

A  vrupa’da yeni “Eko-Tasarım Direk-
tifi” ve yeni “Klimaların Enerji Eti-
ketlemesi Regülasyonu” 01.01.2013 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Eko-
Tasarım direktifi kapasitesi 12 kW’dan küçük 
olan klimalar için minimum enerji verimlilik 
gerekliliklerini belirler. Bu çalışmada önce-
likle, klimalarda nominal verimliliğe göre daha 
doğru bir verim tanımı olan “Sezonsal Verimli-
lik” terimi açıklanmıştır. Daha sonra Avrupa’da 
kullanılan yeni enerji etiketi detaylı olarak tanı-
tılmıştır. Son olarak, Türkiye’de 19.07.2013 
tarihinde yayımlanan “Klimalar ve Vantilatörler 
ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine 
Dair Tebliğ” ve 24.12.2013 tarihinde yayım-
lanan “Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair 
Tebliğ” sonrası klimalar için minimum enerji 
verimlilik gereklilikleri ve yeni enerji etiketi 
hakkında güncel bilgilere yer verilmiştir.

1. Giriş

Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin artması 
ve bu konuda önlemlerin alınması amacıyla 
2005 yılında Kyoto protokolünün imzalan-

masının ardından, Avrupa Komisyonu hem 
çevreye olan etkilerin azaltılması hem de enerji 
verimliliğini artırmak için 20/20/20 denilen 
bir enerji politikası ortaya koymuştur. Bu poli-
tikayla 2020 yılına kadar % 20 daha az CO2 
emisyonu, % 20 yenilenebilir enerji payı ve  
% 20 daha az birincil enerji tüketimi hedef-
lenmektedir.

Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Avrupa 
Komisyonu Eko-Tasarım Direktifini yayımla-
mıştır. Bu direktif enerji kullanan ürünler için 
minimum verimlilik gerekliliklerini belirler [1]. 
Gerçek çalışma şartlarını yansıtması amacıyla 

Yazan: Dr. Andaç Yakut, Daikin Türkiye Proje Mühendisi

Şekil 1. Avrupa 20/20/20 Politikası
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göre maksimum ses gücü seviyesi gereklilikleri 
de belirtilmiştir. 

2. Sezonsal Verimlilik

Konuyu daha iyi anlamak için önce nominal 
verimlilik ile sezonsal verimlilik arasındaki 
farklara bakalım. Bu iki tanım arasında 3 temel 
fark vardır (Şekil 2).
Bu temel farklardan birincisi sıcaklıktır. Nomi-
nal verimlilikte verim hesabı tek, sabit bir dış 
hava sıcaklığına göre yapılırken (örn. soğut-
mada 35 °C, ısıtmada 7 °C) sezonsal verimlilik 
tüm soğutma veya tüm ısıtma sezonunu dikkate 
alır. Şekil 3’teki grafikte görüldüğü üzere bir 
soğutma sezonu boyunca farklı sıcaklıklar farklı 
sürelerde görülmektedir. Grafikte bu frekans 
olarak belirtilmiştir. Grafiğe dikkatlice bakacak 
olursak nominal verimlilik hesabında kulla-
nılan sabit 35 °C dış hava sıcaklığı, görülme 
süresi (frekans) açısından oldukça düşük bir 
yüzdeye sahiptir. Yani cihaz soğutma sezonu 
boyunca bu sıcaklığa çok az bir süre maruz 
kalacaktır. Buna karşılık cihaz yaklaşık 16 °C 
ile 25 °C arasındaki sıcaklıklara soğutma sezo-
nunun büyük bir bölümünde maruz kalacaktır 
ki bu da yaklaşık % 70 civarındadır. Bu yüzden 
nominal verimlilik gerçek çalışma koşullarını 
yansıtmamaktadır. Aynı durum ısıtma sezonu 
için de geçerlidir (Şekil 3).
Bir diğer fark ise yüktür. Nominal verimlilikte 
cihazın % 100 yükte çalıştığı koşul göz önüne 
alınırken, sezonsal verimlilikte ise kısmi yükler 
de göz önüne alınmaktadır. Burada inverter 
teknolojisinin önemi devreye girer yani kom-
presör çalışma frekansını yüke göre ayarlayarak 
enerji tasarrufu sağlar.
Son temel fark ise sezonsal verimliliğin yar-

Şekil 2. Nominal Verimlilik - Sezonsal Verimlilik Şekil 3. Sezonsal verimlilik tüm ısıtma veya tüm soğutma sezonunu dikkate alır

Tüm soğutma veya
ısıtma sezonunu
dikkate alır

Tam yük ve çeşitli 
kısmi yük şartları

Termostat kapalı
standby konumu
kapalı konum
kartel ısıtıcısı

EER için mevcut 
nokta

Frekans
(Saat sayısı)

Frekans
(Saat sayısı)

COP için mevcut 
nokta

Ortalama 
ısıtma sazonuSoğutma sezonu

Dış ortam sıcaklığı °C Dış ortam sıcaklığı °C

dımcı konumlardaki enerji tüketimini de dik-
kate almasıdır. Yardımcı konum derken burada, 
nominal verimlilik hesabında dikkate alınma-
yan, cihazın kapalı konumda veya bekleme 
konumunda tükettiği enerjiden bahsediyoruz. 
İlk başta bu miktar çok az gibi görünse de 
bütün bir soğutma veya ısıtma sezonu düşü-
nüldüğünde bu miktar verim hesabında önemli 
ölçüde etkili olmaktadır. Sonuç olarak sezon-
sal verimlilik gerçek çalışma şartlarında daha 
doğru bir verim tanımı sağlar.

2.1 Sezonsal Enerji Verimliliği 
Oranı - SEER 

Soğutmada nominal verimlilik yani EER,  

35 °C’deki soğutma kapasitesinin yine aynı 
sıcaklıktaki güç tüketimine bölünmesiyle elde 
edilir.

                                                                   (1)

Soğutmada sezonsal verimlilik yani SEER ise 
yıllık soğutma ihtiyacının, yıllık soğutmada 
çekilen güç ile yardımcı konumlarda çekilen 
gücün toplamına bölünmesiyle elde edilir.

       (2)

EN 14825 standardında SEER hesabı için 
Strasburg şehrinin iklim verileri baz olarak 
alınmış ve tasarım sıcaklığı 35 °C seçilmiştir [3]. 

Yıllık Soğutma İhtiyacı
Yıllık Soğutmada Çekilen Güç + Yardımcı Konumlarda Çekilen Güç

SEER =

Tablo 1. Eko-Tasarım direktifi minimum verimlilik gereklilikleri [2]

Eğer GWP >150 Minimum SEER Minimum SCOP
Maksimum ses 
gücü iç ortam 

dB(A)

Maksimum ses 
gücü dış ortam 

dB(A)

* 1/1/2013             6kW 3,6 3,4 60 65

6-12kW 3,6 3,4 65 70

* 1/1/2014             6kW 4,6 3,8 60 65

6-12 kW 4,3 3,8 65 70

Tablo 2. SEER için test şartları [3]

Nokta Kısmi Yük 
 Oranı (%)

Dış ortam kuru  
termometre sıcaklığı (°C)

İç ortam kuru termometre 
/yaş termometre sıcaklığı (°C)

A 100 35 27(19)

B 74 30 27(19)

C 47 25 27(19)

D 21 20 27(19)

Soğutma Kapasitesi (35 °C)
Güç Tüketimi (35 °C)

EER =
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Parantez içinde % olarak gösterilen değerler 
kısmı yük oranlarını ifade etmektedir.

3. Avrupa Birliği Yeni Enerji Etiketi

Avrupa Birliği’nde 01.01.2013 tarihi itibarıyla 
Klimaların Enerji Etiketlemesi Regülasyonu 
yürürlüğe girmiştir [5]. Şekil 5’te kapasitesi 12 
kW’dan küçük olan klimalar için yeni enerji 
etiketi görülmektedir [6]. Bu etikette sol üst 
köşe soğutma için ayrılmış olup sırasıyla cihaza 
ait Ptasarım yani 35 °C tasarım sıcaklığındaki 
cihazın kapasitesini, SEER değerini ve Yıl-
lık Enerji Tüketimini göstermektedir. Sol alt 
köşede ise cihaza ait iç ve dış ortam ses gücü 
seviyeleri dB(A) cinsinden gösterilmektedir. 
Yeni etiketin sağ tarafı ise ısıtmaya ayrılmıştır. 
Ortada yeşil renkle belirtilen alan, ısıtmada 
ortalama iklim bölgesi için sırasıyla cihazın 
Ptasarım yani -10 °C tasarım sıcaklığındaki 
gerekli ısıtma kapasitesini, SCOP değerini ve 
Yıllık Enerji Tüketimini göstermektedir. Yine 
aynı şekilde turuncu ve mavi ile gösterilen alan-
lar ise sırasıyla daha sıcak ve daha soğuk iklim 
bölgelerini belirtmektedir. İlgili regülasyona 
göre klima üreticileri yeni enerji etiketinde 
ortalama iklim bölgesine göre gerekli değerleri 
hesaplayıp enerji etiketinde göstermek zorun-
dadır. Diğer iki iklim bölgesi için ise böyle bir 
zorunluluk yoktur.
Tablo 5’te ise ilgili regülasyonda sezonsal 
verimliliğe göre tanımlanan yeni enerji sınıf-
ları görülmektedir. Görüldüğü üzere eskiden 
en verimli sınıf A iken, yeni enerji etiketiyle 
beraber A+, A++, A+++ gibi yeni enerji sınıfları 
tanımlanmaktadır.

4. Türkiye’de Yeni Enerji Etiketi

Türkiye’de 19.07.2013 tarihinde Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Klimalar 

Tablo 4. SCOP hesabı için test şartları

Nokta Ortalama Daha Sıcak Daha Soğuk

      -15/20 ˚C (82 %)

A -7/20 ˚C (88 %)   -7/20 ˚C (61 %)

B 2/20 ˚C (54 %)  2/20 ˚C (100 %) 2/20 ˚C (37 %)

C 7/20 ˚C (35 %) 7/20 ˚C (64 %) 7/20 ˚C (24 %)

D 12/20 ˚C (15 %) 12/20 ˚C (29 %) 12/20 ˚C (11 %)

Tablo 3. Farklı iklim bölgeleri için tasarım sıcaklıkları

Ortalama Daha Sıcak Daha Soğuk

-10 ˚C 2 ˚C -22 ˚C

Energy Efficiency Class SEER SCOP

A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10

A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60

A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00

B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40

C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10

D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80

E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50

F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20

G SEER < 2,60 SCOP < 1,90

Tablo 5. Yeni Enerji Sınıfları

Şekil 4. 3 farklı iklim bölgesi için dış ortam 
sıcaklıklarının görülme süresi (frekans)

Standartta 4 tane test noktası tanımlanmıştır 
(Tablo 2). Bunlar 20, 25, 30, 35 °C’dir. Değişik 
dış ortam sıcaklıklarında soğutma ihtiyacı farklı 
olduğundan cihaz kısmi yüklerde çalışabilir. 
Bu yüzden cihaz ayrıca farklı kısmi yüklerde 
de test edilmektedir (% 74, % 47, % 21 gibi). 
İnverter teknolojisi sayesinde cihaz kolaylıkla 
kapasitesini ihtiyaca göre ayarlayabilir. Bu 4 test 
noktasında hesaplanan EER değerlerinden yola 
çıkarak SEER değeri hesaplanır.

2.2 Sezonsal Performans Katsayısı 
– SCOP

Isıtmada nominal verimlilik yani COP,  
7 °C’deki ısıtma kapasitesinin aynı sıcaklıktaki 
güç tüketimine bölünmesiyle bulunur.

       (3)

Isıtmada sezonsal verimlilik SCOP ise yıllık 

ısıtma ihtiyacının, yıllık ısıtmada çekilen güç ile 
yardımcı konumlarda çekilen gücün toplamına 
bölünmesiyle bulunur.

       (4)

EN 14825 standardında SCOP hesabı için 
3 farklı iklim bölgesi tanımlanmıştır. Bunlar 
ortalama iklim bölgesi, daha sıcak iklim böl-
gesi ve daha soğuk iklim bölgesidir. Ortalama 
iklim bölgesi için Strasburg şehri (A), daha 
sıcak iklim bölgesi için Atina şehri (W), daha 
soğuk iklim bölgesi için Helsinki şehri (C) 
baz alınmıştır. Şekil 4’te bu iklim bölgelerine 
ait sıcaklıkların bir yıl boyunca görülme süresi 
yani frekansı görülmektedir [4]. SCOP hesa-
bında bu verilerden yararlanılmaktadır. Ayrıca 
Tablo 3’te ilgili standartta verilen her bir iklim 
bölgesine ait tasarım sıcaklıkları ve Tablo 4’te 
de farklı iklim bölgeleri için SCOP hesaplama-
larında kullanılacak test şartları görülmektedir. 

Yıllık Isıtma İhtiyacı
Yıllık Isıtmada Çekilen Güç + Yardımcı Konumlarda Çekilen Güç

SCOP =

Isıtma Kapasitesi (7 °C)
Güç Tüketimi (7 °C)

COP =
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ve Vantilatörler İle İlgili Çevreye Duyarlı 
Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ” 28712 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır [7]. Bu 
tebliğ Türkiye’de kapasitesi 12 kW’dan küçük 
olan klimalar için minimum enerji verimliliği 
gerekliliklerini belirlemektedir. Tebliğe göre 
(Bkz. Tablo 6, Tablo 7, Tablo 8) şeklinde olmak 
zorundadır. Belirtilen tarihlerde ilgili gerekli-
likleri sağlayamayan ürünler üretilemeyecek 
veya ithal edilemeyecektir.
24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi 
Gazete’de ise “Klimaların Enerji Etiketle-
mesine Dair Tebliğ” yayımlanmıştır [8]. Bu 
tebliğde ısıtma sezonu için Türkiye’nin iklim 
haritası çıkarılarak Türkiye 3 farklı iklim böl-
gesine ayrılmıştır. Şekil 6’da görüldüğü üzere, 
Avrupa’da kullanılan enerji etiketiyle Türkiye’de 
kullanılacak olan yeni enerji etiketi arasındaki 
tek fark, enerji etiketinde ısıtma bölümünde 
Avrupa haritası ile birlikte iklim bölgelerine 

Tablo 6. Tek kanallı ve çift kanallı klimaların haricindeki klimalar için 
asgari enerji verimliliğine dair gerekler

SEER SCOP (Ortalama Isıtma Sezonu)

Soğutucu maddenin GWP’si > 150 3,60 3,40

Soğutucu maddenin GWP’si ≤ 150 3,24 3,06

Tablo 7. Tek kanallı ve çift kanallı klimaların haricindeki klimalar için azami ses gücü 
seviyesine dair gerekler

Anma kapasitesi  ≤ 6 kW 6 < Anma kapasitesi ≤12 kW

dB(A) cinsinden iç 
ortam ses gücü seviyesi

dB(A) cinsinden dış 
ortam ses gücü seviyesi

dB(A) cinsinden iç 
ortam ses gücü seviyesi

dB(A) cinsinden dış 
ortam ses gücü seviyesi

60 65 65 70

Tablo 8. Tek kanallı ve çift kanallı klimaların haricindeki klimalar için asgari enerji verim-
liliğine dair gerekler

SEER SCOP  
(Ortalama Isıtma Sezonu)

Soğutucu maddenin GWP’si >150, < 6 kW için 4,60 3,80
Soğutucu maddenin GWP’si ≤150, < 6 kW için 4,14 3,42

Soğutucu maddenin GWP’si >150, 6-12 kW için 4,30 3,80
Soğutucu maddenin GWP’si ≤150, 6-12 kW için 3,87 3,42

Tablo 9. Yeni enerji sınıflarına 
geçiş tarihleri

1 Ocak 2014 → A, B, C, D, E, F, G

1 Ocak 2015 → A+, A, B, C, D, E, F

1 Ocak 2017 → A++, A+, A, B, C, D, E

1 Ocak 2019 → A+++, A++, A+, A, B, C, D

Şekil 5. Avrupa Birliği Yeni Enerji Etiketi

01.01.2014’ten itibaren;                        

ayrılmış Türkiye haritasının da bulunmasıdır. 
Bu tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe gire-
cektir. Tablo 9’da, yayımlanan tebliğe göre yeni 

enerji sınıflarına geçiş tarihleri görülmekte-
dir. Görüldüğü üzere belirlenmiş yıllara göre 
en düşük enerji sınıfı kaldırılıp buna karşılık 
yeni bir yüksek enerji sınıfı tanımlanmaktadır. 
Böylece düşük verimliliğe sahip ürünler piya-
sadan elenerek (örneğin sabit hızlı cihaz olarak 
tanımlanan inverter olmayan cihazlar) cihaz-
ların daha verimli olması sağlanmış olacaktır.

5. Sonuçlar

Türkiye’de yakın zamanda yayımlanan “Klima-
lar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı 
Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ” ve “Klima-
ların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ”e göre 
01.01.2014 tarihinden itibaren; bütün klima 
üreticileri;
•	 Türkiye pazarına sürülecek bütün ürünler 

için (SEER) ve (SCOP)  değerlerini 
hesaplamak,

•	 SEER ve SCOP bazında minimum 
gereklilikleri ve ses gücü seviyesi bazında 
maksimum gereklilikleri karşılamak,

•	 Yeni enerji etiketinde, yeni enerji 
verimliliği değerlerini, enerji sınıflarını, 
soğutma ve ısıtmada yıllık enerji 
tüketimini ve iç ve dış ortamdaki ses gücü 
seviyelerini belirtmek,

01.01.2015’ten itibaren; 
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bilgi

Labeling of Air Conditioners.
6. http://www.sezonsalverimlilik.com
7. 19.07.2013 tarihli ve 28712 sayılı 

resmi gazetede yayınlanan “Klimalar ve 
Vantilatörler İle İlgili Çevreye  
Duyarlı Tasarım Gereklerine  
Dair Tebliğ”.

8. 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan “Klimaların Enerji 
Etiketlemesine Dair Tebliğ”. TM

•	 Ürün karşılaştırması için gerekli olan 
tüm verileri herkesin erişebileceği 
şekilde internet ortamında yayımlamak 
zorundadırlar.

Daikin sezonsal verimliliğe uygun üretim yapan 
ve konut tipi ve hafif ticari klimalar için sezon-
sal performans değerlerini Avrupa’da yayımla-
yan ilk firma olmuştur. Ayrıca Daikin’in bütün 
ürünleri Türkiye şartları için sezon verimlilik 
kriterlerine uygundur. 

Kaynaklar 

1. DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL of 21 October 
2009, Eco design Requirements for 
Energy-Related Products.

2. COMMISSION REGULATION 
(EU) No 206/2012 of 6 March 2012, 
implementing Directive 2009/125/
EC of the European Parliament and of 
the Council with regard to Eco design 
Requirements for Air Conditioners and 
Comfort Fans.

3. EN 14825:2012, Air conditioners, liquid 
chilling packages and heat pumps, with 
electrically driven compressors, for space 
heating and cooling — Testing and rating 
at part load conditions and calculation of 
seasonal performance.

4. “Calculation of SCOP for heat pumps 
according to EN 14825”, Prepared for the 
Danish Energy Agency by Pia Rasmussen, 
Danish Technological Institute 31 
December 2011.

5. COMMISSION DELEGATED 
REGULATION (EU) No 626/2011 of 
4 May 2011 supplementing Directive 
2010/30/EU of the European Parliament 
and of the Council with regard to Energy 

Şekil 6. Türkiye’de Yeni Enerji Etiketi

Üreticinin ve ürünün ismi

SEER: soğutmada sezonsal 
verimlilik değerleri

A+++ (en yüksek verimli) ve D 
(en düşük verimli) arasında 
sınıflandırma

A+++ (en yüksek verimli) ve D 
(en düşük verimli) arasında 
sınıflandırma

SCOP: Isıtmada sezonsal
verimlilik değerleri

Soğutma için tasarım yükü Isıtma için tasarım yükü

Soğutmada yeni sezonsal 
verimlilik değerleri (SEER)

Isıtmada yeni sezonsal verimlilik 
değerleri (SCOP)

Isıtma sezonu boyunca yıllık enerji 
tüketimi
İklimlendirme bölgelerine ayrılmış
Türkiye Haritası

Mavi: Daha soğuk iklim bölgesi
Yeşil: Ortlama iklim bölgesi (zorunlu)
Turuncu: Daha sıcak iklim bölgesi

Soğutma sezonu boyunca 
yıllık enerji tüketimi

İç ve Dış üniteler için 
ses gücü seviyeleri
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sistem

Sifonik Sistemin Tercih 
Edilmesinin Nedenleri

S ifonik Sistem; çatılar, teraslar ve peyzaj 
alanlarındaki yağmur sularını, hatlarda 
oluşturulan vakum kuvveti ile toplayıp 

deşarj eden ve binadan uzaklaştıran sistemdir. 
Çeşitli tip ve metrekarelerdeki alanlara uygula-
nabilir. İyi bir sifonik sistem; kaliteli malzeme, 
gelişmiş yazılım ile yapılan hesaplama ve iyi 
uygulama işçiliğinin sonucunda oluşmakta-
dır. Bu üç temel ihtiyaçtan herhangi birinde 
problem yaşanırsa, sistemden istenilen verim 
alınmaz.

Sifonik Sistem Avantajları

•	 Daha az süzgeç, çatıda daha az delik
•	 Daha az düşey iniş ihtiyacı
•	 Daha az toplam boru metrajı
•	 Daha küçük çaplı borular
•	 Daha az izolasyon ihtiyacı
•	 Daha az altyapı kazısı ve hafriyatı
•	 Daha az altyapı boru ve rögar ihtiyacı
•	 Hatlarda eğim yok, tasarım kolaylığı
•	 Daha hızlı montaj
•	 Daha düşük bakım gideri

Yazanlar: Wavin Şef Ürün Uzmanı Özlem Özer 
Wavin Ürün Uzmanı Fahri Çağrı Özgümüş

Sifonik Yağmur Toplama Sistemi Konvansiyonel Yağmur Toplama Sistemi

Örnek Karşılaştırma: Aynı çatı alanına ait konvansiyonel ve sifonik sistem 
çözümü
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Yağmur suyu drenajında sifonik sistemin ter-
cih edilmesi; bilinen konvansiyonel sisteme 
göre çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bilinen 
konvansiyonel sistemler; yağmur suyunu çatı-
dan aşağıya indirirken yer çekimi kuvvetinden 
faydalanmaktadır. Borulardan, büyük oranda 
hava içeren su ve hava karışımı aşağıya yer 
çekimi ile akmakta ve su, bu şekilde deşarj 
edilmektedir. Sifonik sistem ise yağmur suyunu 
yer çekimi kuvveti ile değil, boruların içerisinde 
oluşturulan vakum kuvveti ile çatıdan aşağıya 
indirmektedir. Özel süzgeçler ve vakum saye-
sinde boruların içinde su ile tam dolu bir akış 
sağlanmaktadır.
Tam dolu akış, sifonik sistemin konvansiyonel 
sisteme göre sağladığı en önemli farktır. Bu 
sayede aynı çatı alanı için daha küçük çaplı 
borular ile yağmur deşarjı mümkün olmakta-
dır. Örneğin; konvansiyonel sistemde Ø100 
çapında bir boru ile taşınabilecek yağmur suyu 
miktarı, sifonik sistemde Ø56 çapında bir boru 
sistemi ile taşınabilmektedir.
Konvansiyonel sistemlerde çatıya yerleştiri-
len her bir süzgeç, bir düşey iniş borusu ile 
bağlanmaktadır. Sifonik sistemde ise; çatıya 
yerleştirilen süzgeçler tavanda yatay kollektör 
boruları ile toplanıp tek bir noktadan aşağıya 
inen düşey iniş borusu ile birleştirilmektedir. 
Ayrıca bu toplama sırasında yatay hatlarda 
herhangi bir eğime ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Hem küçük çaplı borular kullanılması hem de 
eğime ihtiyaç duyulmaması sebebi ile sifonik 
sistem, mimar ve mühendislere tasarım kolay-

Sifonik Sistem – Eğimsiz sifonik hatlar

Sifonik Sistem – Tam dolu su akışı

Konvansiyonel Sistem – Su ve Hava karışımı
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lığı sağlamaktadır. Özellikle tavan kotu ile ilgili 
sıkıntılar yaşanan geniş çatı alanlarında, yağmur 
şebekesine uzak kalan süzgeçlerin deşarjında 
sifonik sistem tercih edilmektedir. Örneğin; 
otoparklar gibi tavan kotu düşmesinin sıkıntı 
yarattığı peyzaj yağmur suyu toplamasında 
sifonik sistem tek çözüm yoludur.
Çatı alanları büyüdükçe çatılarda oluşacak 

yağmur yükü artmaktadır. Bu sebeple çatıya 
yerleştirilecek süzgeç ihtiyacı da artmaktadır. 
Konvansiyonel yağmur sisteminde süzgeçler-
den su ve hava karışımı birlikte alındığı için 
kapasiteleri düşüktür. Sifonik sistemde ise süz-
geç başına 40L/s’ye kadar yükselen debilerde 
yağmur suyu toplamak mümkündür. Bu sayede 
sifonik sistemin çatıda daha az süzgeç ve daha 
az delik ihtiyacı olmaktadır. Çatıda daha az 
delik olması, su izolasyonu açısından da çok 
önemlidir.

Sifonik sistemin diğer en önemli avantajların-
dan biri de, iniş sayısı daha az olduğu için bina 
etrafı ve içerisindeki kazı ihtiyacının azalma-
sıdır. Konvansiyonel sistemde çatıdaki her bir 
süzgeçten inecek düşey hatlar, fabrika içerisinde 
oluşturulacak altyapı toplamalarına bağlana-
caktır. Fabrika içerisinde kullanılacak küçük 
rögarlar ve altyapı hatları; ciddi miktarda kazı, 
yataklama ve hafriyat giderleri meydana getir-
mektedir. Sifonik sistemde ise fabrika veya bina 
içerisinde düşey iniş olmadığı için, yapı içeri-
sinde yatay altyapı toplamaları veya rögarlara 
ihtiyaç olmamaktadır. Bu, işletmeyi hem kazı 
maliyetinden hem de altyapıda kullanılacak 
yatay altyapı boru ve rögar maliyetinin yanı 
sıra işçilik maliyetinden de kurtarmış olacaktır.  
Ayrıca fabrika içerisine döşenen yatay alt-
yapı hatları ve altyapı içerisindeki rögarlarda 
zamanla meydana gelen tıkanma ve çökmeler 
işletmelerde ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. 
Tıkanan altyapı sebebi ile yağmur suları şebe-
keye ulaşamayıp fabrika zemininde yükselmek-
tedir. Bu da fabrika içerisindeki ekipman ve iş 
makinelerine zarar verebilmektedir. Sadece bu 
sebepten ötürü fabrikalar mevcut kurulu kon-

vansiyonel yağmur tesisatlarından vazgeçmekte 
ve sifonik sistemle yağmur inişini bina dışına 
taşımaktadır.
Konvansiyonel sistemde yağmur inişlerinin 
tıkanması, sıklıkla yaşanan bir durumdur. Kon-
vansiyonel sistemde yağmur suyu taşıma hızı 
1- m/s hız ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple 
çatıdan taşınan pislik ve çamurlar, boruların 
çeperlerine yapışmakta ve akış kesitini dol-
durmaktadır. Su hızı kiri uzaklaştırmak için 
yeterli değildir. Sifonik sistemde ise su hızları 
3-6 m/s gibi yüksek değerlerde olduğu için, 
sifonik sistemin kendi kendisini temizleme 
özelliği bulunmaktadır. Bu sebeple de bakım 
giderleri düşüktür. Binanın bulunduğu bölgeye 
göre yılda 2-4 kez arasında çatıya çıkılıp, süz-
geç etrafında biriken yaprak, tüy gibi kirlerin 
temizlenmesi yeterli olacaktır.

Sonuç olarak, sifonik sistemde konvansiyonel 
sisteme göre boru çapları daha küçük ve boru 
metrajı daha azdır. Ayrıca daha az rögar ihtiyacı, 
altyapı borulaması ve izolasyon ihtiyacı sunar-
ken, süzgeç sayısını ciddi oranda düşürmektedir. 
Buna ek olarak daha az karot işi, daha az kazı, 
daha az hafriyat ve daha az bakım gideri ile 
sifonik sistem bilinenin aksine pahalı bir sis-
tem olmamakta, tam aksine sağladığı tasarım 
kolaylığı sebebi ile projelerde vazgeçilmez bir 
ihtiyaç haline gelmektedir.  TM

Konvansiyonel olarak çalışan ve düşük su hız sebebi 
ile tıkanmış bir çatı süzgeci

Su İzolasyonu Tipine Göre Sifonik Süzgeç Tipleri Değişmektedir.

Bitüm İzolasyona Göre Membran İzolasyona 
Göre

Metal Dereye Göre
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Yenilenebilir enerjiler konusundaki en son gelişmeleri, 
haberleri Yeni Enerji Dergisi’nden takip edin.
Ulusal medyadaki tek tük haberlere harcayacağınız zamandan 
tasarruf edip, sektörde olup bitenlerden, firmaların gelecek 
vizyonlarından ilk elden haberdar olun.

www.yenienerji.info

Doğa Sektörel Yayın Grubu
T: (0216) 327 80 10  F: (0216) 327 79 25

reklam@dogayayin.com • www.dogayayin.com

Yenilenebilir Enerjiler Sektörü’nde 
neler oluyor?



proje

Korozif Ortamlar için İdeal Hava 
Dağıtım Çözümleri: FabricAir Tekstil 
Bazlı Hava Dağıtım Sistemleri

K orozif ortamlarda gerçekleştirilen 
HVAC uygulamalarında karşılaşılan 
en büyük gereksinimlerden biri de, 

hava dağıtım sistemlerinin korozyona karşı 
dayanıklı sistemler olmasının gerekliliğidir. 
Korozif ortamlardan bahsedilince doğal ola-
rak akla ilk gelen uygulamalar da, su sporları 
merkezleri ve kapalı yüzme havuzları ile ilgili 
HVAC uygulamaları oluyor. 
WaterMarc Su Sporları Merkezi, Avustralya’nın 
en büyük su sporları merkezlerinden ve yaklaşık 
42 milyon dolarlık bir bedelle de Avustral-
ya’daki en önemli spor tesisi yatırımlarından 

biri. WaterMarc tesisinin HVAC danışman-
lığını ve müteahhitliğini yapan Avustralyalı 
Waterman AHW firması, projelendirme 
aşamasında tesiste korozif ortamlardan etki-
lenmeyen ve işlevini sorunsuz sürdürebilen  
FabricAir Tekstil Bazlı Hava Dağıtım Sistem-
leri ürünlerinin kullanılmasını tesis yetkililerine 
önermiş ve yapılan ön çalışmaların neticesinde 
tesiste FabricAir Tekstil Bazlı Hava Dağıtım 
Sistemlerinin (ürünler kumaş hava kanalı ya da 
hava çorabı olarak da bilinmekte) kullanımına 
karar verilmiş.
FabricAir ürünlerinin en önemli özelliği, 

ürünlerin % 100 polyester kumaştan üretiliyor 
olması. FabricAir ürünleri, kumaş yapılarından 
ötürü korozif ortamlardan negatif etkilenmiyor 
ve % 98 bağıl neme kadar işlevini kaliteli bir 
şekilde devam ettirebiliyor. Bu ana nedenlerden 
ötürü de WaterMarc gibi dünya çapında birçok 
önemli su sporları merkezinde de FabricAir 
ürünleri kullanılıyor. 
Su sporları tesisleri ve kapalı yüzme havuzları 
için mekân içi homojen hava dağılmı da, bir 
diğer önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. 
WaterMarc yetkilileri, bu noktada da FabricAir 
ürünlerinden oldukça etkilenmişler. Çünkü, 

Proje Künyesi

• Proje Adı: WATERMARC SU SPORLARI 
MERKEZİ (Greensborough, Avustralya)

• Yatırımcı: WaterMarc Multi Activity 
Regional Centre

• HVAC Müteahhidi: Waterman AHW 

• Havalandırma Çözümleri: FabricAir 
Tekstil Bazlı Havalandırma Sistemleri

• Tamamlanma Yılı: 2012

• Toplam Hava Debisi: 175.842 m3/h
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kumaştan yapılma FabricAir Hava Dağıtım 
Sistemleri projeye göre birçok farklı hava atış 
modeliyle birlikte dizayn edilebiliyor ve mekân 
içi hava konforunu maksimuma çıkarıyor. Top-
lamda 175.000 m3/h hava atışı yapılan ve günde 
ortalama 1000 kişinin, tesisin farklı kısımla-
rında yüzdüğü ve spor yaptığı WaterMarc tesisi 
için bu detay çok önemli bir detay.
WaterMarc temelde bir su sporları tesisi ancak 
diğer yandan, ziyaretçilerine sunduğu çeşitli 
hizmetlerle aynı zamanda da bir eğlence mer-
kezi ve böyle bir mekân için hava konforu kadar 
mekânın estetiği de çok büyük önem taşıyor. 
Mekânın genel atmosferiyle ve mimarisiyle 
büyük bir uyum içinde olan açık gri ve mavi 
renkteki FabricAir ürünleri WaterMarc’ın 
estetiği açısından da tesise önemli bir katkıda 
bulunmuş.
Ürünlerin bakımı ve temizliği de çok kolay; 
ürünlerin montajında çok işlevsel askı tipleri 
kullanılıyor, ürünlerin sökülmesi ve geri takıl-
ması bu sayede çok basit bir hale getirilmiş. 
Eğer hava dağıtım sisteminin temizlenmesi 
ve bakımı gerekiyorsa, kumaş kanallar sökülüp 
çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. Yıkama 
bittikten sonraysa kanallar tekrar takılıyor ve 
sistem çalıştırılıyor, kanallar bu sayede hızlı bir 
şekilde kuruyor ve temizliği de yapılmış oluyor. 
Sonuç itibarıyla FabricAir ürünleri büyük 
ölçekli su sporları tesislerinin ve kapalı yüzme 
havuzlarının havalandırma ve iklimlendirme 
işlemlerinde korozyondan etkilenmeme 
özellikleri açısından ön plana çıkıyor. Aynı 
zamanda, FabricAir Tekstil Bazlı Hava Dağı-
tım Sistemleri, kullanıcılarına homojen hava 
dağılımı, dizayn serbestliği, estetik, bakım 
kolaylığı, hijyen ve hafiflik gibi farklı yönlerden 
de birçok avantajlar sağlıyor. WaterMarc Su 
Sporları Merkezi’nde yapılan uygulama, Fabri-
cAir ürünlerinin korozif ortamlarda kullanmak 
için ne denli uygun ürünler olduklarının güzel 
bir kanıtı. TM

Kullanılan FabricAir Kumaş Tipi: Combi 70

•	 Geçirgen Yüzey
•	 10 Yıl Garanti
•	 Ateşi Yürütmezlik (UL 723 NFPA 

90A)
•	 Yıkanabilirlik
•	 Geniş Renk Seçeneği
•	 Oeko-Tex Sertifikası
•	 Kendinden Yoğuşmasız
•	 Sabit Ölçüler

Kullanılan FabricAir Hava Atış Tipleri

NozzFlow™, kanal üzerinde sıra halindeki nozullardan çıkan 
havanın akışının, istenilen istikamete sabit şekilde gitmesini 
sağlar. Nozullar sayesinde hava kanal boyunca homojen dağıtılır 
ve yüksek konfor sağlar.

Akış Prensibi:
Karma havalandırma

Üflenen hava koşulu:
Soğuk ve sıcak hava

Çıkış hızı:
7-20 m/s 
[1,400-4,000 fpm]

Atış tıpı:
Uzak mesafe

Kullanılan Askı Tipi

Hepsi Bir Arada Askı Sistemi

FabricAir® Hepsi-Bir-Arada Sistemi kulla-
nıldığında, kanalda hava olmasa bile, kanal 
sönmez ve formunu korur. Bunun yanı sıra, 
sistem çalıştırılırken kalkış esnasında zorlan-
madan devreye girer. Sönmüş kanal (klasik) 
kapalıdır ve havanın, kalkış esnasında kanal-
dan geçebilmesi için kanalın tekrar şişirilmesi 
gerekir ve bu da kalkışta dirence, dolayısıyla 
sarsıntılara neden olur.

Hepsi-Bir-Arada Sistem Tip8 H profil ile birlikte kullanıl-
dığında, kanallar çok daha çabuk takılabilir ve yıkanması için 
daha çabuk indirilebilir.
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Bakırın Kullanım Alanları 
ve Avantajları

Bakır, insanoğlu tarafından yaklaşık 7000 
yıldır kullanılmaktadır. Bilinen en eski 
bakır yatakları Kıbrıs adasında idi. Bu 

nedenle Bakır, ismini (AesCyprium) ve simge-
sini (Cu) bu adadan almıştır. Bakırın bulunması 
ile taş devrinden sonra gelen tunç devri, çok 
daha modern bir yaşamın başlangıcı olmuştur. 
Bu devirde insanlar bakırın çok kolay şekillen-
dirilebilen bir metal olduğunu keşfetmişler ve 
savaş aletlerini bakır kalay alaşımı olan tunçla 
imal etmişlerdir.
Dövülmüş bakırdan yapılmış en eski eşyalar M.Ö. 
4500 yıllarında kullanılmış ve bunlar bugünkü 
İran'da yapılan arkeolojik kazılarda bulunmuştur. 
Mısır'da Nil Nehri Vadisinde yapılan kazılarda ise 
M.Ö. 3600 yıllarında yapılmış bakır yüzükler ve 
bilezikler gibi süs eşyaları bakırın ne kadar değerli 
ve kolay şekillendirilebilen bir maden olduğunu 
göstermiştir.
Bakır boru, eski Mısırlılar tarafından M.Ö. 2750 
yıllarında su taşımak için kullanılmıştır. Bu örnek-
ler daha sonraları Romalılar tarafından benimsen-
miş ve özellikle bakır su depoları uygulamalarına 
rastlanmıştır. En eski bakır tesisat örnekleri ise 
M.S. 79 yılında Vezüv yanardağının yerle bir ettiği 

Herculaneum arkeolojik şehrindedir. 
Bakır boru, önce çok pahalı bir malzeme olarak 
biliniyordu. Galvaniz ve çelik borularda uygulanan 
dişli sistem yüzünden kullanılan bakır boruların 
etleri çok kalın tutuluyordu. Ancak 1930'larda 
bugünkü lehimli sistemin geliştirilmesiyle et 
kalınlıkları inceltilerek bakır boru tesisat mali-
yetleri yaklaşık % 50 ile % 75 arasında düştü. 
Örneğin, bugün İngiltere'de ısıtma, gaz ve sıhhi 
tesisat uygulamalarında bakır boru % 95'lik bir 
paya sahip. 21. yüzyılda ise bakır sanayide ve inşaat 
sektöründe en çok kullanılan maddelerden biri 
haline gelmiştir. 

Bakır Borunun Kullanım Alanları

1) İçme suyu tesisatları 
2) Sıhhi tesisatlar (soğuk ve sıcak su) 
3) Isıtma tesisatları 
4) Yerden ısıtma tesisatları
5) Soğuk su tesisatları 
6) Doğalgaz tesisatları 
7) Her türlü tıbbi gaz 
8) Soğutucu akışkan devreleri 
9) LPG, yağ, yakıt, mazot, gaz tesisatları vs.
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Bakır Borunun Avantajları

1- Korozyona Dayanıklılık

Bakır dış etkenlerden etkilenmeyen bir madde 
olması sayesinde inşaatlarda çok rahat kullanıl-
maktadır. Alçı, çimento, beton veya su, bakıra 
hiçbir zarar vermez. Ayrıca bakır ultraviyole ve 
enfraruj ışınlarından etkilenmediği için uzun 
yıllar boyunca güvenle kullanılabilir. 

2- Kullanım Kolaylığı 

Bakır kolay şekillendirilen bir madde olduğun-
dan kullanılması basit ve işlenmesi süratlidir. Bu 
sayede tesisatçı zaman kazanmakta, dolayısıyla 
işçilik maliyeti düşmektedir. Ayrıca çok ucuz alet-
lerle çalışılabilmekte ve lehim sistemi sayesinde 
kaçak olmayan bir tesisat kurulabilmektedir.

3- Genleşme Özelliği

Düşük bir genleşme oranı (16,6x10 - 6 mm °C) 
ve bu oranın betonun genleşme oranına (14,0x10-
6mm°C) çok yakın olması sayesinde bakır boru 
çok güvenilirdir. 

4- Antibakteriyeldir

Bakır boru yüksek ısıda bile % 100 oranında oksi-
jen veya gaz geçirmeme özelliğine sahiptir. Bu 
sayede mantar veya bakteri üretmez. Bakır anti-
bakteriyel özelliği sayesinde özellikle durgun su 
ihtiva eden tesisatlarda bakteri ve yosun üremesini 
engellemektedir. 

5- Enerji Verimliliği 

Plastikten 1000 kat fazla olan ısı iletkenliği saye-
sinde bakır boru özellikle yerden ısıtma tesisat-
larında enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktadır. 
Bakır boruların diğer tesisat borularına kıyasla iç 
yüzeyleri çok kaygan olduğundan küçük çaplı 
borularla bile randımanlı bir tesisat kurulabil-
mektedir. Bu sayede daha küçük pompalar kul-
lanılmakta ve dolayısıyla enerji tasarrufu sağlan-
maktadır.

6- Sağlamlık

Bakır borunun çekme mukavemeti diğer mal-
zemelere göre çok yüksektir. İnşaatlarda oluşan 
zor şartlarda bile bakır boru önlem alınmadan 
kullanılabilmektedir. Ayrıca ateşten ve kemirgen 
hayvanlardan da etkilenmemektedir.

7- Basınca Dayanıklılık

Bu özelliği sayesinde bakır boru tesisatta basınç 
veya ısı kısıtlanması olmadan kullanılabilmek-
tedir. Örneğin 22x1 ölçüsündeki bir bakır boru 
içindeki suyun 200 °C’ye çıkması halinde bile 
16 bara dayanabilmektedir. Bu değerler boru 
çapı düştükçe daha da artmaktadır. Dolayısıyla 
zaman zaman 80 °C’yi aşması muhtemel kalorifer 
tesisatlarında bile bakır boru mükemmel netice 
vermektedir.

8- Estetik

Bakır borunun ve bağlantı elemanlarının inceliği 

tesisata çok estetik bir görünüm sağlar. Bakır boru 
kolaylıkla boyanabilir.

9- Yangına Dayanıklılık

Metal olması sebebiyle bakır boru evlerde mey-
dana gelebilecek yangın olaylarından etkilenmez. 

10- Çevreye Duyarlılık

Bakır doğadan elde edilen saf bir madendir. Çev-
reye hiçbir zarar vermediği gibi tamamen geri 
dönüştürülebilmektedir. TM

tesisat market 02/2014 . 51



teknik

Çok çeşitli sektörlerde kullanıldığı için 
ve de basit bir ara malzeme olarak 
bilinmesine rağmen küresel vanalar 

bazen 40 küsur parçadan oluşan karmaşık 
malzemelerdir. Her sanayinin farklı ihtiyaç-
larına cevap verebilmesi için kolu, gövdesi, 
sızdırmazlık elemanları ayrı ayrı tasarlanır. 
Aşağıda küresel vanaların tipleri ve kısmen 
birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları 
üzerine basit değerlendirmeler yer almaktadır.

Geçiş delik büyüklüğüne göre: 

•	 Tam geçişli vanalar: Geçiş deliği; 
vananın anma ölçüsüne bağlı olarak 
standartlarda verilen ve genelde anma 
ölçüsünün mm cinsinden ifade edilmiş 
değerine çok yakın olarak belirlenmiş 
çapta olan, türbülanssız, düzgün bir akış 
sağlayan vanalar.

•	 Dar (redüksiyon) geçişli vanalar: Geçiş 
deliği; anma ölçüsünün mm cinsinden 
ifade edilmiş değerinden düşük olarak 

Küresel Vana Nasıl Seçilir? 
belirlenmiş ve genelde vana anma 
ölçüsünden bir küçük anma ölçüsü için 
verilmiş çapta olan vanalar.

Anılan tiplerin;

Avantajları:

Tam geçişli vanaların geçiş deliği, bağlı olduk-
ları boru iç çapına çok yakın bir ölçüde oldu-
ğundan, vananın tam açık pozisyonunda çok 
düşük bir akış direnci gösterirler ve sistem 
toplam direnç faktörünün düşük seviyede kal-
masını sağlarlar.

Dezavantajları:

Dar geçişli vanalarda, akış önce daralan, sonra 
tekrar genişleyen bir yol izlediğinden, türbü-
lans oluşmakta ve vana direnç faktörü artmak-
tadır. Bu artış, sistemde artan vana sayısına 
paralel, daha büyük pompa basma yüksekliği 
ve artan enerji sarfiyatı anlamına gelmektedir

Akış yönüne göre: 

•	 2 yollu
•	 3 yollu
•	 4 yollu 

2 yollu vanalar en geniş şekilde kullanılan 
tiplerdir. 3 ve 4 yollu vanalar, 2 yollu vanalarda 
bulunan doğrusal geçiş deliğine dik olarak, 
akış eksenine dik olarak delik (delikler) delin-
mesi ile üretilir ve tesisata bağlantı şekline 
göre dağıtım veya karışım vanası olarak kul-
lanılırlar.

Gövde yapısına göre: 

•	 Tek parçalı: Gövdenin tek parça olup, 
küre ve contaların yandan (Side entry) 
veya üstten (Top entry) monte edilerek, 
sıkıştırıldığı tiplerdir. Top entry tiplerde, 
vana hattan sökülmeden bakım ve parça 
değişikliği yapılabilir.
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•	 İki veya üç parçalı: Vana gövdesini 
oluşturan parçaların birbirine vidalı 
olarak veya cıvata, saplama ve somunlarla 
birleştirildiği tiplerdir.

•	 Tam kaynaklı: Vananın bütün 
parçaları monte edildikten sonra gövde 
parçalarının birbirine kaynatıldığı, bakım 
yapmanın mümkün olmadığı tiplerdir. 
Bu tipler genelde, bağlantı yerlerinden 
atmosfere kaçak istenmeyen akışkanlar 
ile yüksek basınç ve sıcaklıklarda 
kullanılırlar.

Kontrol kabiliyetine göre: 

•	 Kesme vanası: Küresel vanalar genelde 
bu tipte olup, geçiş kesiti engelsiz bir 
deliktir. Sadece, tam açık ve tam kapalı 
kullanılmaları uygundur.

•	 Kontrol vanası: Geçiş kesitine 

yerleştirilmiş özel form delikler sayesinde 
kontrol kabiliyeti kazanmış tiplerdir.

Küre yataklama şekline göre: 

•	 Yüzer küreli (Floating ball): Kürenin 
sadece iki tarafındaki sızdırmazlık 
contaları ile yataklandığı vanalardır. 
Vananın kapalı konumunda, açma-
kapama mili, küreye akış ekseninde 
hareket edebilme imkânı veren, bir 
kanal içinde bağlanmaktadır ve akışkan 
basıncı, küreyi karşı tarafta kalan contaya 
doğru iterek, sızdırmazlığa olumlu 
katkıda bulunmaktadır. Vana anma 
basıncına göre değişmekle beraber, bu tip 
yataklama DN 100-125 anma ölçülerine 
kadar kullanılabilmektedir. Basınç-
Sıcaklık değerleri düşük uygulamalarda 
kullanılırlar.

•	 Yataklanmış küreli (Trunnion ball): 
Kürenin akış eksenine dik doğrultudaki 
ekseni üzerinde alttan ve üstten mile 
doğrudan bağlı olarak yataklandığı 
vanalardır. Kapalı vana geçiş kesiti 
üzerinde oluşacak basınç kuvveti contalar 
değil, alt ve üst yataklar tarafından 
karşılanır. 

•	 Tabak yay takviyeli: Sızdırmazlık 
contalarının tabak yay içine 
yerleştirilmesi ile akışkan geliş yönünde 
de, contanın küre yüzeyine yapışması 
sağlanarak, sızdırmazlığa olumlu katkı 
sağlanmaktadır. Hem “yüzer küreli”, 
hem de “yataklanmış küreli” tiplerde 
kullanılabilmektedir.

Kaynak: Gemels Vana İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. 
e-bülteni TM
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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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