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Türkiye’de Güneş Enerjisi

Günümüzde güneşten elektrik üretimi 
yoğun ar-ge ve teknolojik çalışmaların 
yapıldığı bir sektör haline geldi. Konvan-

siyonel enerji sistemlerine göre şimdilik oldukça 
yüksek olan üretim maliyetleri çok hızlı bir şekilde 
düşüyor ve bu alanda yapılacak yatırımlar cazip 
hale geliyor. 2030’lu yıllarda güneş santrallerinden 
üretilen elektriğin birim fiyatının hidroelektrikle 
rekabet edecek düzeye geleceği bekleniyor.
Türkiye’de Fotovoltaik (PV) için toplam elverişli 
alan 4800 km2, ışınım 1650 kWh/m2/yıl ve yıllık 
güneşli gün sayısı 2738 saat alındığında, Türkiye’nin 
toplam PV gücü kapasitesi 450-500 GW olarak 
hesaplanmaktadır (www.gensed.org). Bu miktar 
neredeyse tek başına 2030 yılının elektrik enerjisi 
talebini karşılayacak boyuttadır. Buna karşılık Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, önümüzdeki yıllar 
için toplam 600 MW düzeyinde güneşten elek-
trik üretim kapasitesi planlamış, lisans başvuruları 
31 Aralık 2013’de sona ermiştir. Türkiye yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli 
potansiyele sahip bir ülkedir. Hidroelektrikte ger-
çekleştirilebilir potansiyel (küçük hidro dahil) 42 
GW, kurulu güç ise 21 GW; rüzgarda gerçekleşebi-
lir potansiyel 87 GW, kurulu güç yaklaşık 2,6 GW; 
fotovoltaik 450-500 GW, kurulu güç ise sadece 
8-10 MW civarındadır. Türkiye güneş enerjisini 
daha çok sıcak su amaçlı olarak kullanan belli başlı 
ülkeler arasındadır ve yaklaşık 20 milyon m² civa-
rında kurulu güneş kolektörü yüzeyine sahip olduğu 
hesaplanmaktadır. Türkiye’de güneş enerjisinin sıcak 
su amaçlı kullanımı konusunda üretim teknolojisi ve 
yaygın bir yerli sanayi mevcuttur. Üretim safhası için 

araştırmacılar yeni teknikler üzerinde çalışmalar 
yapmakta ve bu çalışmalar sonucunda fotovoltaik 
panellerinin verimlerinde artış sağlanmaya çalışıl-
maktadır*. 
Meclis’te Ocak ayında kabul edilen Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Kanunu’na göre, güneşten üre-
tilen elektriğin kilovatına 13,3 cent teşvik verilecek. 
Yatırımda yerli ürünlerin kullanılması durumunda 
ilave teşvikler söz konusu. Bir güneş santralinin 
tamamen yerli üretimle yapılması durumunda alım 
garantisi 22,6 dolar/cent’e çıkıyor. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK), lisans almadan ev, 
işyeri, site gibi alanlarda kendi elektriğini üretmek 
isteyenlerin önündeki engelleri kaldırdı. Düzenle-
menin ardından en fazla başvuru güneş için geldi. 
Başvurulardan 418’i güneşten elektrik üretmek 
için gelirken, 158’i rüzgâr, 52’si ise hidroelektrik 
için gerçekleştirildi. Yönetmelikle, lisanssız elektrik 
üretiminde 500 kilovat olan sınır, 1 megavata çıka-
rılmış, EPDK Başkanı Hasan Köktaş, vatandaşların 
kendi elektriğini üreteceğini ve ihtiyaç fazlasını 
devlete satabileceğini açıklamıştı. 

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi 
Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrısı 
Yayınlandı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, 
TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-
ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş ener-
jisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayi-
nin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme 
ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden 
elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının 
artırılması amacıyla oluşturuldu. SOLAR-ERA.
NET kapsamında, güneş enerjisi ar-ge projeleri-
nin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. 
Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvu-
rabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje 
önerisi olmak üzere iki adımlı bir prosedürdür. 
Proje ön başvurusu çağrısı 30 Nisan 2014 tarihinde 
ve proje önerisi çağrısı 2 Ekim 2014 tarihinde 
kapanacak.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.solar-era.net/ 
joint-calls/ 
(*Kaynak: 6 - 7 Aralık 2013 tarihinde TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından düzenlenen 
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu Kapanış Raporu.) TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Pompa ve vanada 
teknoloji liderinden: Calio



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

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

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





ürünler

Ariston’dan Yüzde 35’e Varan Enerji Tasarrufu Sağlayan EVO Serisi Kombiler

Ferroli’den Yeni Ürün: Yüksek Verimli Hermetik Kombi ‘Diva’

Ariston’un sürekli gelişim ilkesinden 
ilham alınarak geliştirilen EVO serisi 
kombiler, enerji tasarrufu ve çevreci 

yönleriyle öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji 
kullanan diğer ısıtma, soğutma ürünleri ve sis-
tem elemanları ile doğrudan entegre olabilen 
EVO kombiler, standart iki yıldız bir kombi 
ile karşılaştırıldığında yüzde 35’e varan enerji 
tasarrufu sağlıyor. Ayrıca havaya salınan NOx 
(nitrik oksit ve nitrik dioksit gazlarının toplam 
yoğunluğu) ve karbondioksit parçacıklarında 
da yüzde 75’lik bir azalma ile çevreyi koruyor. 
Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu amacıyla 
tasarlanan EVO kombiler, 1:10 modülasyon 
oranı ile 35 kW ile 2,4 kW arasında enerji 
ile en verimli çalışma düzeyini sağlıyor. Bu 
sayede açma/kapama çevrimleri azaldığı için 
cihazların kullanım ömrü artıyor, daha fazla 
güvenlik ve düşük emisyon oranı sağlanabili-
yor. Ayrıca cihazlarda kullanılan yüksek verimli 
tam modülasyonlu pompa ile cihazın ısıtma 
sistemine göre pompa gücü otomatik olarak 
ayarlanabiliyor. ‘Auto’ ve ‘Comfort’ özellikleri 
ile kullanıcıya büyük rahatlık ve lüks sağlayan 

Güvenlik ve çalışma performansını 
bu yeni ürününde maksimum sevi-
yeye çıkaran Ferroli, Diva kom-

biyi 24 kW, 28 kW ve 32 kW’lık üç farklı 
kapasite seçeneğiyle tüketiciye sunuyor.  
Paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma verimi 
sağlayan Diva, düşük gaz emisyon değerleri ile 
doğa dostu bir ürün, ayrıca yeniden tasarlanmış 
baca/hava emniyet sistemleri ile daha güvenli. 
Diva’da, sert kış iklimlerinde karşılaşılan olum-
suz durumlara karşı cihazı ve tesisatı güvence 
altına alan 'donma koruması' bulunuyor.  
Olası bir durumda otomatik olarak dev-
reye giren donma koruması, Türkiye’nin 
birçok bölgesindeki iklim koşulları açı-
sından önemli bir avantaj yaratıyor.  
92/42 EEC enerji verimlilik direktiflerine göre 
bu sınıf cihazlar içindeki en yüksek verimli-
lik seviyesi olan  3 yıldızlı enerji verimlilik 
seviyesine sahip Diva, kalorifer devresi ve 
kullanım suyunu ayrı hazırlayan çift eşanjöre 
sahip. Dış hava sensörü bağlantı özelliği de 

yeni EVO kombiler, kişiselleştirilebilir ekran 
özelliği ve süper sessiz çalışması ile fark yara-
tıyor. ‘Auto’ fonksiyonu ile kombi, “kendini 
dış ortam sıcaklığına ayarlayıp gereken oda 
sıcaklığına en hızlı şekilde ve en uygun gazı 
sarf ederek” ulaşıyor. ‘Comfort’ özelliği ile 

bulunan Diva, dışarıdaki hava sıcaklığına göre 
modülasyon yaparak enerji tasarrufu sağlıyor. 
Güneş enerji sistemleriyle entegre çalışarak 
enerji tasarrufunu artıran Diva’nın arıza oluştu-
ğunda uyarıda bulunan ve bazı arızaları gidere-
bilen kullanım kolaylığıyla tüketici dostu olan 
dijital ekranlı akıllı kontrol paneli bulunuyor.  
‘Ekonomi’ ‘Konfor’ modlarında çalışabilme 
özelliği olan Diva’da ‘Konfor’ modunda iken 
kullanım suyu, 45 °C’de eşanjör içinde hazır 
olarak bekletildiği için tüketiciler kullanma 
suyunu çok kısa bir sürede temin edebili-
yor. ‘Eco’ modunda ise, sadece tüketicinin 
kullanım suyu talep etmesi durumunda iste-
nilen sıcaklıkta kullanım suyu hazırlanıyor.  
Bu şekilde yakıt ve sudan tasarruf sağlayan 
Diva, opsiyonel aksesuar olarak sunulan oda 
termostatı ile birlikte kullanıldığında ise sun-
duğu tasarrufu çok daha yukarılara çıkarabili-
yor. Ferroli’nin Türkiye pazarına sunduğu en 
yeni kombi olan Diva, standart 3 yıl garanti ile 
sunuluyor. TM

bekleme süresi olmadan istenilen sıcaklıktaki 
su, hem zamandan hem de sudan tasarruf edi-
lerek kullanılabiliyor. Ayrıca banyo ve mutfak-
lardaki bataryalardan kapama-açma şeklindeki 
kullanımlarda, kesintisiz sıcak su sağlayarak 
termik sıcak su konforu sağlıyor. TM

Dört farklı yüksekliğe 
ayarlanabilir.

Kolay kurulur.Tüm Viega Visign gömme 
rezervuar kapaklarıyla uyumludur.

Viega Eco Plus.
Her kararın  
arkasındaki kalite.

Viega. Çok daha iyi bir fikir! Viega gömme rezervuarlar kolay monte edilir. Yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiş, dört farklı yükseklik 
seviyesine ayarlanabilen, tüm Visign gömme rezervuar kapaklarıyla uyumlu bir üründür. Pratik, teknolojik ve çok yönlüdür. Viega’nın 
uzmanlığı Viega Eco Plus gömme rezervuarda görülmektedir. Viega GmbH & Co. KG · Atilla.Karabulut@viega.com.tr · www.viega.com
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ürünler

Buderus Logano Plus GB402 Yer Tipi Yoğuşmalı 
Kazan, Daha Az Yakıtla Konfor Sunuyor

kazanlar, kompakt yapıları sayesinde işlet-
melere küçük alanlarda yüksek ısıl kapasite 
ve verim değerleri sunuyor. Kolay taşıma, 
yerleştirme ve montaj imkânı bulunan ürün, 
standart kapılardan rahatlıkla geçebilmesinin 
yanı sıra, kazan dış saclarının sökülebil-
mesiyle de dar alanlarda hareket kabiliyeti 
sağlıyor. Kumanda cihazı, kazan yerleşimine 
bağlı olarak kazanın ön veya yan yüzüne 
bakacak şekilde monte edilebiliyor. 
Logamatic 4000 serisi kumanda panelleri 
ile 56 farklı ısıtma devresine kazan kontrol,  
8 adet kazan ile çoklu işletim olanakları 
sunuluyor. Logamatic EMS sistem entegras-
yonuyla da 16 kazana kadar kaskad işletimi 
mümkün kılan ürün, orta ve büyük ölçekli 
sistemlerde, diğer Buderus yer ve duvar tipi 
kazanlar ile birlikte işletim ve kolay enteg-
rasyon imkânı sunuyor.
Logano Plus GB402 serisi yoğuşmalı kazan-
lar, minimum su debisi zorunluluğu ve dönüş 
suyu sıcaklık sınırı gibi işletim şartlarına 
sahip olmaması sayesinde kullanıcıya işletim 
kolaylığı sağlıyor. Ayrıca kazana entegre 
edilmiş basınç sensörleri sayesinde de, ila-
veten minimum basınç presostadı veya su 
seviye kontrolü kullanımına da ihtiyaç duy-
muyor. TM

Buderus, yeni ürünü Logano Plus 
GB402 yer tipi yoğuşmalı kazan-
larıyla, daha az yakıt sarfiyatıyla 

yüksek konfor sunuyor. Yoğuşma teknolo-
jisine sahip olmayan klasik tip kazanlarda, 
kazana zarar gelmemesi için yoğuşmaya 
izin verilmemesi nedeniyle, baca gazı 
sıcaklığı bilinçli olarak yüksek tutulur ve 
içindeki su buharı dışarı atılır. Bu durum, 
ciddi bir enerji kaybına neden olur. Bude-
rus Logano Plus GB402 yer tipi yoğuş-
malı kazanlarda ise, korozyona dayanıklı 
özel Mg-Al-Si alaşımı eşanjör ile baca 
gazı sıcaklıkları düşürülürken, su buharı 
yoğuşturularak baca gazının içindeki enerji 
dışarı atılmamış oluyor. Bu sayede norm 
kullanma verimi % 110’a ulaşırken daha az 
yakıt sarfiyatıyla ısıl konfor elde ediliyor. 
Bunun yanı sıra geniş eşanjör yüzeyleri 
sayesinde, yüksek su sıcaklıklarında da 
verim korunuyor. 
Beş farklı kazan kapasitesiyle 320 - 620 
kW arasında geniş bir ürün yelpazesine 
sahip olan Logano Plus GB402 serisi; 
hafif, dayanıklı Mg-Al-Si ısı eşanjörü ve 
çok iyi ısı yalıtımlı kazan bloğuyla ener-
jinin yüksek verimlilikte ısıtma tesisatına 
aktarılmasını sağlıyor. Logano Plus GB402 
serisi kazanlar, gaz yakıtla çalışan kazana 
entegre; modüler ön karışımlı, % 20-100 
geniş modülasyon aralığına sahip brülör ve 
akıllı ateşleme sisteminin yanı sıra % 110’a 
varan norm kullanma verimine sahip olması 
ve işletim esnasında 60 dB(A)’den daha 
az ses seviyesiyle çalışması nedenleriyle 
tercih ediliyor.
Logano Plus GB402 serisi yoğuşmalı 
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ürünler

Vaillant’tan Yeni Nesil ‘ecoTEC 5 Tam Yoğuşmalı Kombi’

Değişen iklim şartları ve her geçen 
gün artan enerji maliyetleri düşünü-
lerek tasarlanan yeni nesil ecoTEC 

pompası, mini kojenerasyon sistemlere entegre 
olabiliyor. ecoTEC 5 kombi, değişen kanun ve 
mevzuatlara uygun olarak tasarlandı. 7 farklı 
kapasite seçeneği ile pazara sunulacak olan 
ecoTEC 5, geniş kapasite aralığı ile her mekâna 
uygun kapasite seçimi imkânı sunuyor. ecoTEC 
5, Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek yeni 
direktiflere de şimdiden hazır. TM

5 kombi, tam yoğuşmalı ve yüksek verimli 
teknolojisiyle kullanıcısına yakıt tasarrufu ve 
konforu bir arada sunuyor. Alman teknoloji-
siyle üretilen bu cihazlar aynı zamanda çev-
reyi de koruyor. Enerji maliyetlerini düşürmek 
için dizayn edilen ecoTEC 5, Vaillant’a özgü 
teknolojisi ile mekânın ısıtma yükünü kendisi 
algılayarak otomatik kapasite ayarı yapıyor. 
ecoTEC 5 kombide bulunan kullanıcı dostu 
panel dizaynı ve kumanda paneline entegre 
edilebilen calorMATIC akıllı kontrol cihaz-
ları, mekânın ve kullanıcının ihtiyaçlarını 
algılayarak gerekli değişiklikleri yapıyor ve 
tasarrufa kendisi karar veriyor. Ürünün, Vail-
lant calorMATIC kontrol sisteminin dışında, 
akıllı cihazlar ile (smart phone, tablet pc vb.)  
kontrol edilebilen bir altyapısı da bulunuyor. 
ecoTEC 5 bekleme konumunda sınıfının en 
düşük enerji tüketimine sahip. e-Bus altyapısı 
sayesinde diğer tüm Vaillant cihazları ile inte-
raktif iletişim kuran ecoTEC 5, bu özelliğiyle 
tek kontrol sistemi üzerinden güneş enerjisi, ısı 

SFA SANIHYDRO - WC Öğütücüleri ve Pompaları

WC Öğütücüleri; bodrum katı, çatı 
katı ve gider borusuna uzak kalan 
yerlere, tuvalet veya banyo monte 

etme imkânı sunuyor. 
Dikey olarak 7 metreye, yatay olarak 110 met-
reye kadar atıkları pompalayabilen öğütücüler, 
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. 
Atıkların tahliyesi 32 mm çaptaki PVC boru 
aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku 
yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle çalı-
şıyor. Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve 
kolay uygulanabilir bir sistem olup, restorasyon 
ve tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik 
sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane gibi 
alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü özelli-
ğine sahip değildir. Yine kanalizasyona uzak 
kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı olan 
yerlerde, atık suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 
°C sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu sulara 
dayanıklı olarak üretildiklerinden, restoran, 
otel, iş yerleri gibi birçok alanlarda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

SANITOP WC Öğütücü - Teknik 
Özellikleri: 
•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet + lavabo
•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, 
•	 Deşarj boru çapı: 32 mm,

•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35 °C,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
• Boyutlar (g x d x y ): 330 x  

163 x 263 mm. 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

Arçelik A.Ş.’den Çevreci ve Yüksek Verimli Motor Serisi

Dreizler’den Pnömatik Oransal Gaz ve Çift Yakıtlı Brülörler

Arçelik A.Ş., IE2 yüksek verimli motor 
ürün gamına; 55, 75 ve 90 kW pik göv-
deli 250 ve 280 yapı büyüklüğünde 

motorları dahil etmesinin ardından IE3 ürün 
yelpazesini de 90 kW’a kadar oluşturdu. Avrupa 
Birliği 2020 yılında, mevcut tüketim dikkate 
alındığında yüzde 20 enerji verimliliğine ula-
şılmasını amaçlayan politikası çerçevesinde bir 
motor regülasyonu yayımladı. Bu regülasyon 
ile artık AB ülkelerine ihraç edilen endüstriyel 
motorların belirli bir verim sınıfında olması 
zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda; her bir 
AB ülkesi, motorların verim değerinin ölçül-
mesi, standartlara ve regülasyona uyumu ve 
olası yaptırımları uygulayabilecek kuruluşlar 
ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca, AB 
ülkelerinde makine/teçhizat, pompa, kompresör 
ve redüktör üreticileri IE2 motor kullanımına 
başladı. 
Türkiye’de ise, 7 Şubat 2012 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Elektrik Motorları ile 
İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine 
Dair Tebliğ”in uygulanmaya başlaması ile 
birlikte, 4 Nisan 2012 tarihinden itibaren IE2 
motor kullanımı zorunlu hale geldi. 1 Ocak 
2015 tarihi itibarıyla 7,5-375 kW aralığındaki 
motorlar IE3 verim sınıfı veya IE2+inverterli 

Bosch Termoteknik’in Türkiye distribü-
törlüğünü yaptığı Dreizler Pnömatik 
Oransal Gaz ve Çift Yakıtlı Brülörler, 

sağladığı yakıt tasarrufu ve yüksek verimle 

olmak zorunda iken 1 Ocak 2017 tarihi itiba-
rıyla 0,75-375 kW aralığındaki motorların IE3 
verim sınıfı veya IE2+inverterli olması zorunlu 
hale getirildi. Ürün gamına en son eklenen 
250-280 pik gövdeli motorlarda, piyasadan 
ve müşterilerden alınan bildirimler göz önüne 
alınarak konsept tasarım aşamasından itibaren, 
6316 rulman serisi ile 180C’lik rulman gresi 
kullanımı standart hale getirildi.

Wat Motor Hakkında

Makine üreticilerinin ana hareket kaynağı 
olarak kullandığı “Wat Motorlar”; pompalar, 
fanlar, kompresörler, redüktörler, asansörler, 

sektörde fark yaratıyor. Dreizler brülörler, pnö-
matik oransal olması sayesinde kapasite kontro-
lünü, hava klapesi ve gaz klapesinin pnömatik 
olarak beraber çalışması ile gerçekleştiriyor. 
Bu sistemde hava klapesi kazandan gelen sin-
yale göre otomatik olarak açma-kapama yapar-
ken, klapenin arkasında oluşan hava basıncı 
ile kazan yanma odasında oluşan karşı basınç 
ölçülerek, gaz hattındaki gaz klapesi buna göre 
konumunu pnömatik olarak ayarlıyor. Basit ve 
güvenli pnömatik sistemde uzun çalışma süre-
leri boyunca, yeniden ayar gerekmeksizin kapa-
site oransal olarak kontrol ediliyor. Dreizler 
brülörler, % 10 - % 100 arasında modülasyon 
yapabiliyor. Geniş modülasyon aralığı saye-
sinde ise cihaz, anlık ısıtma gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde kapasite ayarı yaparak, 
yakıt tasarrufu ve yüksek verim sağlıyor. Pnö-

vinçler, konveyörler, presler, otomatik testere-
ler, eleme makineleri, fırın sistemleri, brülör, 
ısıtma sistemleri, gıda sanayi, inşaat makineleri 
ve bunların dışında Genel Maksat Motoru ile de 
tabir edilen tüm motorları kapsıyor. TM

matik hava-yakıt karışımlı Dreizler brülörler, 
kazandaki karşı basıncı ölçerek modülasyon 
yaptıkları için dış sıcaklık farklılıkları sebebiyle 
oluşan hava fazlalık değeri değişimlerini hisse-
derek çalışıyor, bu sayede verimin düşmesini 
ve kurum oluşmasını önlüyor. Türbülatörsüz 
karışım sistemi ile sağlanan sessiz yanma saye-
sinde, çok düşük ses emisyonu gerçekleşiyor. 
10 kW – 6500 kW arası tüm modellerde ise ses 
yutucu kapak standart olarak mevcut. Uluslara-
rası ISO9001, DVGW, CE gibi belgelere sahip 
olan Dreizler’in tüm modelleri, Buderus kazan 
kumanda panelleri ile tak-çalıştır mantığı ile 
kolayca çalıştırılabiliyor. ARZ (atık gaz resir-
külasyonu) sistemi sayesinde Dreizler brülör 
en düşük NOx emisyonunu garanti ediyor. Bu 
patentli teknoloji sayesinde Dreizler, 19 yıldır 
temiz atık gaz sağlıyor.. TM
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100+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

100+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Bir FlexlineTM platformda 
Birçok seçenek

esneklik, zamandan tasarruf 
ve modüler yapısıyla…

uygulama

Danfoss Soğutma Sistemleri
Pakdil Sk. No: 5 Bir Plaza Y. Dudullu 34775 İstanbul
Tel: +90 216 526 40 96  www.danfoss.com.tr



ürünler

Onefl ex® FONEC® Yüksek Performanslı Akustik Ses Yalıtım Malzemesi

BAUMIT’ten İnovatif Isı Yalıtım Sistemi: open®

Onefl ex® FONEC® akustik ses yalı-
tım malzemesi Şubat 2014’te ilk kez 
Türkiye ve Onefl ex ihracat pazarına 

sunuldu. DAS Yalıtım San ve Tic. A.Ş., üretim 
sürecinde oluşan tüm fi reyi, etkin bir şekilde 
tekrar kullanım sürecine, farklı ve yepyeni bir 
fonksiyonla çıkararak FONEC®’i pazara sundu. 

Baumit’in yenilikçi yapısını ortaya 
koyan open® Isı Yalıtım Sistemi, 
duvarların nefes almasını sağlayan 

yapısı sayesinde konut iklimini optimize ede-
rek kış ve yaz aylarında konforlu mekânlar 
yaratıyor. “Nefes alan ısı yalıtım sistemi” 
olarak tanımlanan open® Isı Yalıtım Sistemi, 
difüzyona açık olma özelliği ile oda içindeki 

FONEC® % 100 geri dönüşümden üretilmiş 
olup, elastomerik kauçuk köpüğü üretiminin 
fi relerinden oluştuğundan dolayı aynı zamanda 
iyi bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü malze-
mesidir. FONEC® akustik ses yalıtım malze-
mesi aynı zamanda, hammaddesinden dolayı 
bir ısı yalıtım malzemesidir ve hemen hemen 
aynı karakteristik özelliklere sahiptir. FONEC® 
sağlıklı bir üründür. Aynı amaçla kullanılan 
cam yünü ürünlerinin olumsuz sağlık raporları 
mevcuttur, bu göz önüne alındığında FONEC® 
insan sağlığının dikkate alınması gerektiği her 
yerde rahatlıkla kullanılabilir. Bu ürünün kul-
lanıldığı yerler: 

Sanayici için; 

•	 Hijyen özellikleri nedeniyle gıda sektörü, 
•	 Süt ve yoğurt üretimi, 
•	 İlaç sektörü, 
•	 Otomotiv sektörü, 
•	 İnşaat ve enerji sektörü, 

Petrol ve gaz endüstrisi için; 

•	 Jeneratörlerin kullanıldığı yerlerde, 
•	 Klima santrallerinin kullanıldığı her yerde.
 
FONEC® Teknik Özellikleri:

•	 Malzeme Cinsi: Elastomerik kauçuk 
köpüğü

•	 Yoğunluk: 160-240 kg/m3

•	 Isı İletkenliği: 0,0431 W(m.k)
•	 Yangın Sınıfı: EN 13501 C S3d0 
•	 Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 110 °C
•	 Boyut: 1000 mm x 2000 mm
•	 Kalınlık: 20 mm’den 50 mm’ye kadar
•	 Renk: Siyah
•	 Geçiş Kaybı:
Fonec 160 15mm Rw = 5 dB
Fonec 160 25mm Rw = 6 dB
Fonec 240 10mm Rw = 8 dB
Fonec 240 15mm Rw = 10 dB
Fonec 240 25mm Rw = 14 dB TM

kabiliyeti yüksek yapısı ile plakanın bu özel-
liğini destekliyor. Sistemin bir diğer ürünü ise 
StarTrack. Günümüzde dübelleme sistemi, 
delerek, vidalayarak ya da çakarak yapılıyor. 
Bu yöntem, uygulamanın düzgün yapılmadığı 
durumlarda malzemeye zarar veriyor ve ısı köp-
rüsü oluşumuna neden oluyor. Baumit StarT-
rack ise ürünlere herhangi bir zarar vermeden 
yapıştırma yöntemiyle uygulanıyor. Sıva, tuğla 
ve gazbeton için Red, Orange ve Blue olarak üç 
farklı renkte sunulan StarTrack ile ısı köprüsü 
oluşumu engelleniyor. Sağlamlığı ile yıllarca 
güvenli bir kullanım sunan Baumit open® Isı 
Yalıtım Sistemi, nano teknolojisi ile konutla-
rın dış cephesinin temizliğini ve güzelliğini 
de uzun süre muhafaza ediyor. Sistem içeri-
sinde sunulan Baumit NanoporTop Photokat 
Hazır dekoratif Kaplama, mikroskobik düzeyde 
pürüzsüz yüzeyi kirlerin tutunmasını zorlaştırır 
ve cephenin daha az kirlenmesini sağlar. Dış 
yüzeyin kendi kendisini temizlemesini sağlaya-
rak yosun ve mantarların oluşmasını engelliyor; 
böylece binanın cephesinin iki kat daha uzun 
süre temiz görünmesine imkân veriyor. TM

hava neminin optimum seviyede kalmasına 
yardımcı oluyor. Yine bu özelliği sayesinde 
su buharı oluşmasını engelleyerek duvarlarda 
terleme olmasının önüne geçiyor. Bunu da Bau-
mit İnovasyon Merkezi’nde geliştirilen sistem 
içerisindeki bileşenleri ile sağlıyor. 
Difüzyona açık bir ısı yalıtım plakası olarak 
geliştirilen Baumit open® refl ect, özel beyaz 
kaplaması sayesinde plakanın ısınarak gerilme-
sini engelliyor. Normal EPS ısı yalıtım plakaları 
ile karşılaştırıldığında % 23 oranında daha iyi 
ısınma sağlıyor. open® refl ect ısı yalıtım pla-
kası için özel olarak geliştirilen yapıştırıcı ve 
sıva ürünü openContact ise yine nefes alma 
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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



BİRLİKTE ÜRETİYORUZ, DÜNYA’YA SUNUYORUZ.

Ulus Yapı, mekanik ve elektrik tesisatları ile ekipmanlarının deprem koruması ve titreşim yalıtımı alanındaki uzmanlığını  bir adım daha ileri taşıyor. Uluslararası iş ortakları 

Acrefine ve Gripple firmalarına dünya çapında sismik mühendislik hizmetleri sunmakta olan Ulus Yapı, artık bu iş ortaklığına yeni bir boyut kazandırıyor ve bu firmaların 

lisansı ile Türkiye'de üretim yapıyor. Yıllardır müşterilerinin güvenini kazanmış olan Ulus Yapı, Türkiye'de üretilen sismik koruma ve titreşim yalıtımı ürünlerinin, 

Türkiye ve Dünya’ya sunulmasından ve ülkemize bir kez daha katma değer kazandırıyor olmaktan gurur duyuyor.

Tesisatlarda Sismik Koruma & Titreşim Yalıtımı

ürünler

Ulus Yapı’dan Gripple® Çelik Halatlı Sismik Askılama Sistemleri

Gripple Çelik Halatlı Askılama Sistem-
leri 75 ülkede 230 milyon adetten fazla 
kullanılıyor. Sayısız testler ve geliş-

tirme aşamalarının neticesinde Gripple Sismik 
Askılama Sistemleri dünya pazarına sunulu-
yor. Gripple Sismik Askılama Sistemleri, yapı 
içerisinde mevcut yapısal olmayan ekipman 
ve tesisatlara gelecek deprem yüklerini en aza 
indirmek üzere dizayn edilmiştir. Bu sistem dep-
rem sonrasında hizmet vermesi beklenen kritik 
binalar gibi önem arz eden tüm yapılarda mevcut 
cihazların sismik dizaynı için uygundur. Gripple 
hem esas askı elemanını -çelik halatı- hem de 
bağlantı elemanını -orijinal Gripple klipsini- 
içeren özgün bir üründür. Halen yeni tasarımlar 
geliştirmekte olan Gripple Sismik Askılama Sis-
temleri, her türlü bina ve taşıyıcı sistemler için 
güvenlikli birçok halat ucu tasarımı yapmıştır. 
Gripple Sismik Halat Sistemleri ABD, Kanada, 
Avrupa ve tüm dünya pazarlarından sonra Tür-
kiye ve Ortadoğu’ya Ulus Yapı tarafından sunu-

luyor. Gripple Sismik Halat Sistemleri; alışveriş 
merkezleri, iş merkezleri, hastaneler, okullar, 
fabrikalar, depolar ve daha birçok projede sismik 
koruma için tercih ediliyor. Gripple UL®, TÜV, 
Lloyd’s tarafından sertifi kalı ve SMACNA tara-
fından onaylı olup İngiltere’nin Sheffi eld ken-
tindeki ISO 9001 sertifi kalı ve Kraliçe Ödüllü 
(HM Queen’s Award) üretim tesislerinde ima-
lat yapıyor. Gripple Sismik Koruma Halat Sis-
temleri, ilk kez piyasaya çıktığı andan itibaren 
mekanik, elektrik ve diğer tesisatlarda dünya-
daki en hızlı ve pratik askılama sistemi olarak 
kabul görmüştür. Gripple Sismik Halatlarının 
kullanıldığı bazı kuruluşlar ve projeler arasında; 
Abdi İbrahim İlaç Grubu, Vodafone, Forum 
AVM’leri, Real AVM’leri, Metro AVM’leri, Car-
refour AVM’leri, Redevco AVM’leri, Kanyon 
AVM, SSK Hastaneleri (Bolu, Düzce, Adapa-
zarı, Sopalı), Anadolu Sağlık Merkezi, Marriot 
Otelleri, Sheraton, Swissotel, Hilton, Novotel, 
Ibis Otel, Zaman Gazetesi, TEB, Unilever, Efes 

Pilsen, ABD Elçilikleri (Afganistan, Gana, Gür-
cistan, Irak, Pakistan), ABD Hava Üssü (Adana, 
Afganistan, Romanya), Tübitak, Gölcük Askeri 
Binaları, Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası Ada-
let Sarayları, Metro İstasyonları, Havalimanları 
(Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Dalaman, 
Esenboğa), Sabancı Müzesi, Kanal D ve Fox 
TV Stüdyoları, Okullar (Anafen, Fetih ve Burç 
Koleji) bulunuyor.

Ürün Özellikleri:
• 10 kata kadar hızlı montaj
• Sahada işlem gerektirmeyen montaj 

kolaylığı
• Yardımcı malzeme gerektirmeyen montaj
• Kolay saha kontrolü için renk kodlama 

özelliği
• Mevcut ve/veya sonradan imalatı yapılacak 

sistemler için uygun çözümler
• UL, NEBS, GR63 Core 

Sertifi kasyonu TM





ürünler

E.C.A. Güneş Enerjisi Sistemleri, Konforlu Sıcak Kullanım Suyu Sağlıyor   

E.C.A. merkezi ısıtma sistemlerine 
entegre edilebilen, seçici yüzeyli güneş 
kollektörleri ve hızlı boylerler ile kulla-

nıcılarına her mevsim konforlu sıcak kullanım 
suyu temin imkânı sağlıyor. Tüketicilere enerji 
verimliliğini ve konforu bir arada sunan E.C.A., 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının hızla 
arttığı günümüzde, merkezi ısıtma sistemlerine 
entegre edilebilen güneş enerjisi kollektörleri ve 
hızlı boylerleri ile sıcak su kullanımının yoğun 
olduğu işletme ve konutların vazgeçilmezi olu-
yor. E.C.A., “Sellektif” (seçici) yüzeyli yüksek 
verimli güneş kollektörleri ile kullanıcılarına 
bir yandan enerji tasarrufu sağlarken, diğer yan-
dan uzun kullanım ömrü ile ekonomikliği bera-
berinde getiriyor. E.C.A. seçici yüzeyli güneş 
kollektörleri, güneş ışınlarının geri yansımasını 

en aza indiren sellektif yüzeyi ile yüksek verim-
lilik ve tasarruf sağlıyor. Diğer kollektörlere 
kıyasla güneş ışınlarını yaklaşık % 50 oranda 
daha fazla tutabilen E.C.A. seçici yüzeyli güneş 
kollektörleri, yaz aylarında kullanım suyunun 
ağırlıklı olarak güneş enerjisi ile ısınmasını 
sağlarken, bahar ve kış aylarında kazanlardan 
destek alarak, daha az yakıtla boylerdeki suyun 
istenilen sıcaklığa ulaşmasına imkân sağlıyor. 
Türkiye’de çeşitli illerdeki toplu konut, yurt, 
otel gibi sıcak kullanım suyu ihtiyacının yüksek 
olduğu mekânlarda merkezi ısıtma sistemleri 
ve boylerler ile entegre edilen seçici yüzeyli 
güneş kollektörleri, hem enerji ekonomisi sağ-
layan hem de yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanması sebebiyle çevreci ürünler olarak öne 
çıkıyor. TM
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ürünler

Bosch Termoteknik LG MULTI V III Isı Geri Kazanımlı VRF

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima 
Sanayi Ticaret A.Ş.’nin tek yetkili 
distribütörü olduğu ve yurt genelinde 

satışını yaptığı LG Multi V III serisi Isı Geri 
Kazanımlı VRF sistemler, yatırımcılara rakip-
lerine kıyasla ciddi avantajlar sunuyor. Isı Geri 
Kazanımlı VRF serisi, heat pump serilerin de 
sahip olduğu avantajların yanı sıra istenen 
mahalin bağımsız kontrolü ve sıcak su hazır-
lama sistemleri ile bağlantı imkânlarıyla ön 
plana çıkıyor.
Isı Geri Kazanımlı VRF serisi (HIPORTM) 
teknolojisine sahiptir. (HIPORTM) teknolojisi 
kompresöre yüksek basınçlı yağ geri dönüşü 
sağlar. Bunun için yüksek basınç tarafında 
soğutucu akışkan ile birlikte kompresörden 
ayrılan soğutucu akışkan yağı, yağ ayırıcıda 
ayrıldıktan sonra kompresöre geri gönderil-
mektedir. 
Kompresöre girişte mevcut yağ pompası, 
soğutucu akışkan yağının tekrar eski basıncına 
kavuşmasını ve böylece kompresörün daha iyi 
yağlanmasını ve verimli çalışmasını sağlar. Yağ 
pompasından (pompa, kompresör milinden tah-
rik almaktadır) dolayı oluşan kayıplar hesaba 
katıldığında dahi sistem konvansiyonel inverter 
cihazlara göre ortalama % 11 daha verimli 
çalışır. Önceki modellerde mevcut olan 25 Hz 
- 105 Hz çalışma aralığı yerine, 20 Hz - 120 
Hz arasında daha geniş bir çalışma aralığına 
sahiptir. Bu sayede sistem daha fazla adımda 
daha geniş ve hassas kapasite kontrolü yapar. 
Toplamda 1000 metreye kadar uzun bakır boru-
lama, ilave bir aksesuara gerek kalmadan 110 
metre kot farkı imkânı, kritik hatta 225 metre 
borulama, tek bir sistemde 80 HP yani nominal 

soğutma kapasitesinde 768.000 Btu/h soğutma 
kapasitesi ile proje dizayn, sistem çözümü, 
kurulum ve kullanım aşamalarında kolay ve 
kullanışlı hale gelmiştir.
Tüm sistem ısıtma modunda çalışsa dahi top-
lam ısıtma kapasitesini % 17 artıran, parçalı 
defrostu sağlayan “kesintisiz ısıtma teknolo-
jisi” bulunmaktadır.
Sistemin gerekli ve yeterli soğutucu akışkan 
ile şarj edilmesini bu sayede düzgün ve her 
noktada yeterli ısıtma-soğutma kapasitesi ver-
mesini sağlayan “Otomatik soğutucu akışkan 
şarjı” ile donatılmıştır. 
Kapasiteden ödün vermesi karşılığında daha 
sessiz ve daha konforlu bir ortam sağlayan 
“gece sessiz” çalışma modu bulunmaktadır.
Bunun dışında ayrıca Isı Geri Kazanımlı seriye 
özgü birtakım özellikler de vardır. Bunlar:
1.  Eş zamanlı ısıtma ve soğutma modunda 

çalışma durumunda 7,1 mertebelerinde 
COP’ye ulaşır.

2.  Gelişmiş mod değişim fonksiyonu, sadece 
ünitelerdeki soğutucu akışkan sıcaklığını 
değil aynı zamanda basınç değerini de 
kontrol eder. Bu sayede minimum sürede 
maksimum hassasiyette mahal kontrolü 
yapılır.

3.  Mahallerde eş zamanlı ısıtma ve 
soğutmayı sağlayan gaz dağıtım kutuları 
esnek bağlantı imkânı sunar. Gaz dağıtım 
kutuları arası bağlantı; gaz dağıtım 
kutularından önce Y branşman kullanımı 
bu özelliklerden bazılarıdır. Gaz dağıtım 
kutusundaki her bir branşmana bağlı iç 
ünite bağımsız modda çalışabilir. Ayrıca 
bir gaz dağıtım kutusuna bağlı toplam 32 
adet iç ünite toplam 4 ayrı bağımsız zon 
şeklinde çalıştırılabilir.
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4.  Geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip 
LG’nin yeni serisi, ısıtmada -200 °C~160 
°C; soğutmada sistem odalarında da cihaz 
bağlantısına imkân tanıyarak -100 °C ~ 
430 °C aralığında çalışabilir.

5.  Geniş uygulama seçenekleri sunar. Dış 
üniteye direkt bağlı iç üniteler aracılığıyla 
ısıtma-soğutma yaparken; hızlı sıcak su 
üretimi sağlayan ve/veya yerden ısıtma 
imkânı sağlayan Hydro kit ile bağlantı 
yapılabilir; şartlandırılan mahalde 
havalandırma ve nemlendirme imkânı 
sağlayan ısı geri kazanımlı havalandırma 
cihazlarına bağlanır. TM

Dunham-Bush DCLC Serisi Santrifüj Soğutma Grupları

Türkiye’deki vidalı soğutma gruplarının 
öncülerinden olan Dunham-Bush, 120 
yıllık sektör ve 50 yıllık santrifüj grup 

imalat tecrübesini FORM güvencesiyle Türkiye 
pazarına sunuyor. 
Dunham-Bush yüksek verimli vidalı soğutma 
sistemleri; oteller, iş merkezleri, fabrikalar gibi 
birçok geniş hacimli mekânın iklimlendiril-
mesinde kullanılıyor. Günümüzde inşa edilen 
yeni yapılarda, yaşam alanları genişliyor, teknik 
alanlar daralıyor. Bina iklimlendirme yükleri de 
binalar oranında artıyor. Teknik alanları azal-
tılan binalarda daha az sayıda cihazla, daha 
büyük kapasitelere ulaşmak ve aynı zamanda 
verimi yüksek cihazlar tercih ederek, ilk yatı-
rım ve işletme maliyetleri düşük tutulabiliyor. 
Dunham-Bush vidalı soğutma gruplarının 
yanı sıra; yüksek verimli santrifüj gurupları 
ile 14.000 kW’a kadar tek cihazda istenilen 
kapasiteyi sağlayabiliyor. 
Dunham-Bush santrifuj soğutma grupları 
VFD’li kullanımlarda kısmi yüklerde 11 COP 
değerine kadar ulaşabiliyor. Bu değere, patentli 
impeller dizaynı, evaporatör ve kondenser tara-
fında patentli tasarım; skip-fin tube’ler, bağım-
sız yağ dolaşım sistemi ve hareketli difüzör 
sayesinde ulaşabiliyor. Flooded tipi evapora-
tör, kompresöre likit yürümesini önleyen özel 
dizayn alüminyum eleminatörler ve konden-
serde bulunan Subcooler teknolojisi, Dunham-
Bush’un tek cihazla çok yüksek kapasitelere 
nasıl çıktığını açıklıyor. 640*480 mm dokun-

matik LED ekran, cihazda bulunan sensörlerden 
aldığı verileri grafikler vasıtasıyla kolay anlaşırlı 
şekilde kullanıcılara sunuyor. 8 farklı set edilebi-
lir değer sayesinde kullanıcının istediği fiziksel 
koşullar sağlanabiliyor. Kontrolü kolaylaştırıl-
mış ekranda cihazla ilgili tüm verilere kolay-
lıkla ulaşılabiliyor. Cihazda bulunan toplam 
13 koruma modülü sayesinde sistem çalışması 
tamamen koruma altına alınmış durumda. Ayrıca 
son 10 sistem hatası da ekrandan okunabiliyor. 
Dunham-Bush santrifüj chillerler ihtiyaca göre 
tek veya çift kompresörlü olarak tercih edilebilir. 
Üniteler, tek kompresörde; 1000 – 7000 kW, çift 
kompresörde; 6000 - 14000 kW soğutma yükünü 
karşılayabilirler. DunhamBush ürünlerinin kulla-
nıldığı bazı referanslar arasında; Pekin – Capital 
Airport, Yantai – Crown Plaza, Katar – Al Dana 

Tower, Florida – Kennedy Space Centre, Dalian 
– Dalian Sports Centre, Moskova – İnternatio-
nal Business Centre, Yeni Delhi – Sahara Mall 
bulunuyor.

Genel Özellikleri

1. Sınıfındaki en yüksek COP değeri
2. Semi Hermetik Kompresör
3. R134 A gazlı
4. Geliştirilmiş yağ dolaşım sistemi  

(Tek pompalı dizayn)
5. 1.000-14.000 kW Soğutma Kapasitesi
6. VFD (frekans invertörlü) opsiyonu
7. Gelişmiş kontrol sistemi
8. Uluslararası standartlarda üretim ve 

sertifikalar. TM

tesisat market 03/2014 . 19



ürünler

Blue Box firması, 2010 yılında, hava şart-
landırma sistemleri ve ürünleri konu-
sunda dünyanın lider üreticilerden biri 

olan Swegon firmasına katılmıştır. Özellikle, 
büyük ölçekli binaların klimasında kullanılan 
su soğutma grupları, ısı pompalı su soğutma 
grupları, dört borulu su soğutucular/ısıtıcılar, 
doğal soğutmalı su soğutucular ile bilgi merkez-
leri, IT odaları, arşivler gibi mahallere hizmet 
veren hassas kontrollü klima cihazları, iki ana 
başlıktaki ürün gamını oluşturmaktadır. Bunun 
haricinde, özel meskûn mahallerde kullanılan 
hava, su ya da toprak kaynaklı ısı pompaları da 
ürün portföyü içerisindedir.

Su soğutmalı kondensere sahip su soğutucu ve 
sudan suya ısı pompalı seçenekleri de mevcut 
olan TETRIS W serisinin altı farklı kullanım 
şekli ile pazara sunulmuştur.

•	 TETRIS W: Yüksek verimli su soğutucu 
•	 TETRIS W/OH: Yüksek verimli sadece 

ısıtma ihtiyacı olan sistemler için ters 
çevrimsiz ısı pompası.

•	 TETRIS W/HPW: Yüksek verimli ısı 
pompası (su tarafı ters çevrimli) 

•	 TETRİS W/ HP: Yüksek verimli ısı 
pompası (soğutucu akışkan tarafı ters 
çevrimli) 

•	 TETRIS W/LC: Kondensersiz su 
soğutucu iç ünite 

•	 TETRIS W/ LC/HP: Isı pompalı 
kondensersiz iç ünite 

Her bir ısı pompası seçeneğinde, 58 oC’ye kadar 
su sıcaklığı elde etmek mümkündür. Bununla 
birlikte, opsiyonel olarak, bu seçenekler altında, 
yoğuşma tarafındaki enerjiden faydalanarak, 
kısmi ya da toplam ısı geri kazanım elde etmek 
de mümkündür. 
Su soğutmalı kondenserli su soğutucuların ya 
da sudan suya ısı pompalı su soğutucuların, 
hava soğutmalı kondenserli ya da hava kaynaklı 
ısı pompalı su soğutuculara göre avantajları şu 
şekilde özetlenebilir: 
•	 Sürekli büyüyen bina yapıları, çok 

amaçlı kullanım şekilleri, ticari 
alanlar beraberinde büyük soğutma 

yüklerini doğurmaktadır. Bu yüzden, 
soğutmada yüksek EER değerlerine, 
ısıtmada da yüksek COP değerlerine 
duyulan ihtiyaç daha da önemli hale 
gelmektedir. Suyun havaya göre fiziksel 
özellikleri düşünüldüğünde, yoğunluk 
ve özgül ısısından dolayı taşıyabileceği 
ısı ve debi performansı daha iyidir. 
Bununla birlikte soğutma çevrimi 
düşünüldüğünde, daha kon-trollü bir 
sıcaklık aralığıyla çalışmak mümkün 
hale gelmektedir. Neticede, bunlar, EER 
ve COP değerlerindeki yükselmeyi 
sağlamaktadır.  Bununla birlikte, yüksek 
rakımlara sahip şehirlerdeki uygulamalar 
düşünüldüğünde, (1500 m ve üzerinde) 
düşen hava yoğunluğu nedeniyle, 
hava soğutmalı kondenserli cihazların 
soğutma kapasiteleri azalırken, su 
soğutmalı kondenserli cihazların soğutma 
kapasiteleri rakımdan etkilenmezler.

İMAS’tan Blue Box Sudan Suya Isı Pompalı Su Soğutucular
Hvac Sulu Sistem Çözümlerine Uygun, Altı Farklı Kullanım Şekli

• Yeraltı suyu ve şebeke suyu sıcaklıkları, 
havaya nazaran daha az değişkenlik 
göstermektedir. Bunun bir getirisi olarak, 
su soğutmalı cihazların verim değerleri, 
sürekli bir şekilde korunmaktadır.

• Hava soğutmalı cihazlardaki fan ortadan 
kalktığı için daha sessiz çalışmayı temin 
edebilirler. 

• Isıtma konumunda, hava kaynaklı 
sistemlerdeki gibi defrost çevrimine ihtiyaç 
duymazlar. Bu da verimli çalışmaya bir 
katkı sağlamaktadır. 

• Soğuk iklime sahip bölgelerdeki 
uygulamalar düşünüldüğünde, bina 
içerisinde kullanılabildikleri için hava 
soğutmalı seçeneklere göre verim değerleri 
bu anlamda daha yüksek olabilmektedir. 

• Bugünün ticari / konut yapısına sahip 
kompleks binaları, gerek ticari gerekse 
çevresel sebeplerle, cihazlara bina dışında 
ya da teras oluşumları ile yer ayırmak tercih 
edilmeyebilir. Bunun yerine küçük mekanik 
odaların kullanımı, yüksek yapılarda 
zon uygulamaları sebebiyle kapasitelerin 
bölünerek kat bazında çözümler tercih 
edilebilmektedir. Bu anlamda da, bu 
cihazların kullanımı ön plana çıkmaktadır. 

• Su kaynağı olarak; deniz, nehir, göl gibi 
kaynaklar kullanılabileceği gibi su soğutma 
kulesi ya da su soğutma kulesi + kazan gibi 
kaynaklar da kullanılabilmektedir. TM
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ürünler

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren 
Alarko Carrier, çevre ve kullanıcı dostu, 
yüksek enerji verimli, son teknoloji ürünü 

50/48 - UA/UH rooftop cihazlarını 2004 yılında 
Carrier’ın İspanya Guadalajara Fabrikası’ndan 
transfer ederek Gebze Fabrikası’nda üretmeye 
başladı. Yaklaşık 10 yıldır Carrier rooftop 
cihazları başta Avrupa olmak üzere dünyanın 
birçok ülkesinde kullanılmaya devam ediyor. 
2009 yılında Gebze Fabrikası’nda büyük bir 
yatırımla kurulan Psikrometrik Test Laboratu-
varı, rooftop cihazının tasarım ve geliştirilme-
sinde önemli bir role sahip oldu. Ayrıca Gebze 
ve Carrier Fransa’daki Ar-Ge departmanlarının 
uzun süren ortak çalışmaları sonucu yüksek 
enerji verimli, yeni ısı geri kazanım opsiyonlu, 
çevre dostu R410A soğutucu akışkanlı, uzun 
kanal basınç kayıplarını yenebilmek için 3 
farklı kademeli yüksek basınç ve VAV fan opsi-
yonlu, gelişmiş ekranlı Pro-Dialog+ kullanıcı 
dostu kontrolüyle son derece teknolojik bir 
ürün geliştirildi. 
50/48 - UA/UH rooftop cihazlarının enerji 
verimlilik çözümleri: 

göre iç ortam hava 
kalitesi kontrolü de 
sağlıyor. 50/48 - UA/
UH rooftop cihazları 
yüksek verimli scroll 
kompresörler, çevre 
dostu Puron R410A 
soğutucu akışkanı, 
Carrier patentli IV. 
jenerasyon “Flying 
Bird” çift kademeli, 
kompozit malzeme-
den imal kondenser fanları ve yeni kullanıcı 
dostu ara yüzlü Pro-Dialog+ kontrol paneli 
gibi son teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor. 
Sızdırmazlığı kanıtlanmış soğutma devresi, 
kondenser tarafı batarya kaidesinde elek-
trikli ısıtıcı ile defrost koruma ve 20 mm M0  
yanmazlık sınıfına sahip iç izolasyon ise  
rooftop cihazlarının yüksek güvenliğini  
oluşturuyor. TM

Carrier, Yüksek Enerji Verimli Rooftop Cihazıyla Çevre ve Kullanıcı Dostu

•	 Isı Pompası modu ile yenilenebilir enerji 
kaynağı

•	 Eurovent sertifikalı A sınıfına ulaşan 
verimler

•	 Parçalık yükte enerji verimliliğini optimize 
edebilmek için 4 kapasite kontrolü ile 
tandem çalışabilme özelliği

•	 Düşük sıcaklıkta yardımcı elektrikli veya 
sulu batarya ısıtıcıları ile ilave ısıtma 
imkânı

•	 Termostatik veya entalpik kontrollü 
ekonomizör opsiyonu ile uygun dış hava 
koşullarında taze hava ile serbest soğutma 
ve enerji verimliliği imkânı

•	 İleri Pro-Dialog+ kontrol paneli sayesinde 
ikili ayarlanabilir set değerleri ve 7 güne 
kadar programlanabilme özelliği olarak 
öne çıkıyor. 

Isı geri kazanım modülüyle enerji 
tasarruflu

Carrier rooftop cihazları ayrıca Eurovent sertifi-
kalı yüksek verimli ısı geri kazanım tamburu ile 
dışarıya atılan atık ısıdan % 90’a varan verimler 
ile ısı geri kazanım imkânı sağlıyor. 50/48 - 
UA/UH rooftop cihazları % 100’e varan taze 
hava ile ısıtma / soğutma ve serbest soğutma 
yapabilme ve Pro-Dialog+ tarafından kon- 
trol edilen ERM’deki frekans invertörlü plug 
fanı sayesinde değişken debili egzoz havası 
atma imkânına sahip bulunuyor. Carrier roof-
top cihazları yüksek verimli G4+F7 filtreleri, 
alüminyum folyo kaplı 20 mm iç ısı izolas-
yonu ile daha iyi iç hava kalitesi ve ekonomi-
zör kontrollü CO2 sensörleri sayesinde talebe 
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ürünler

Eryap’tan Focus Membran Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri

Zehnder Group’tan Yeni Ürün: Zehnder Subway Radyatörler

Depreme karşı binaların en önemli 
koruyucu kalkanı olan su yalıtımı, taşı-
yıcı donatıyı paslanmaktan koruyor. 

Türkiye’de yapıların yüzde 85’inde su yalıtımı 
bulunmazken yalıtım yapılmayan binaların 
ömrü ise 15-20 yıl içinde yüzde 50 azalıyor. 
Eryap, su yalıtımındaki iddialı markası Focus 
Membran ile yapılacak uygulamalarla suyun 
yapılara verdiği hasarın önüne geçebiliyor. 
Yapıların deprem sonucu yıkılmalarının en 

rında konforlu bir su izolasyonu sağlanması 
amacı ile kullanılan; yapıların temel, perde, 
bodrum, bahçe, teras ve çatılarında, köprü, 
viyadük gibi farklı yüklere maruz kalan alan-
lar için de uygun su izolasyon malzemesidir. 
Focus Membran bitüm esaslı bir yalıtım mal-
zemesi olup, içinde yapısını güçlendirici farklı 
dayanımdaki taşıyıcılar ve polimerler içerir. Bu 
polimerler malzemeye farklı dayanımlar kat-
makla beraber ürünün kolay uygulanmasında 
ve mükemmel bir su izolasyonu sağlanmasında 
önemli bir rol oynar. Polimerlerle takviye edil-
miş bitüm, farklı çekme, kopma ve yırtılma 
dayanıma sahip polyester ya da cam tülü taşı-
yıcılar kullanılarak nihai özelliklerine ulaşır. 
Taşıyıcı özellikleri ile doğru orantılı olarak 
farklı detaylarda ve iklim şartlarında uygulama 
ve kullanım kolaylığı sunar. Focus Membran, 
ulusal ve uluslararası geçerliliği olan tüm serti-
fi kasyonlara sahip tescilli bir markadır. Çeşitli 
ülkelere ihraç da edilen Focus Membran’ın tüm 
ürünlerinin, AB normlarına uygunluk anla-
mına gelen CE standardı bulunuyor. Türkiye 
genelinde özel ve kamusal yapılarda yaygın 
kullanılan Focus Membran; Batışehir, İstwest, 
LÖSEV Ankara, Başakşehir Belediye Stadı, 
Bayrampaşa Forum AVM, Selçuk Üniversitesi, 
İstanbul Başakşehir Pazaryeri Toplu Konutları 
ve son olarak Ankara’da yapımı devam eden 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yeni Hizmet 
Binası gibi önemli referanslara sahip.TM 

modeli bulunuyor. Zehnder Subway, standart 
olarak krom ve fırçalanmış V4A paslanmaz 
çelik seçenekleri ile sunulurken, talep üze-

rine farklı renk seçeneklerinde 
de üretimi gerçekleştirilebiliyor. 
Özel yağ solüsyonu ile doldurul-
muş elektrikli modelinde, kuru 
çalışma koruması, günlük ve 
haftalık programlama, oda sıcak-
lığının ayarlanması gibi çeşitli 
özelliklere sahip olan Zehnder 
Subway, yaşam alanlarını verimli 
ve konforlu ısıtırken tasarım 
farklılığı ile estetik bir görünüm 
sağlıyor. Zehnder Subway, EN 
442 standartlarında ısı çıkış testi 
ve CE Sertifi kasına da sahip.TM 

önemli nedeni olan korozyonun önlenmesi 
için su yalıtımı gerekiyor. Su yalıtımı olmayan 
binaların taşıyıcı donatısının taşıma kapasitesi 
ve olası bir deprem karşısındaki direnci düşü-
yor. Binaların su yalıtımında Focus Membran 
bitümlü su yalıtım örtüleri kullanılması, suya 
ve suyun olumsuz etkilerine karşı yapıların 
ekonomik kullanım ömrünü uzatıyor. Focus 
Membran, yapıların suyun neden olduğu olum-
suz etkilere karşı korunması ve yaşam alanla-

Özel tasarımlara sahip dizayn radyatör-
leriyle dikkat çeken Zehnder Group, 
yatay dizilmiş hassas çelik boruları 

çevreleyen çelik profi lden oluşan 
sade ve şık tasarıma sahip Zehn-
der Subway’i Türkiye pazarına 
sundu. 
Lazer kaynak metodu ile üre-
tilen Zehnder’in yeni ürünü 
Subway’de kaynak izleri, kul-
lanılan özel teknoloji saye-
sinde gözle görülmüyor. Klasik 
dizaynı, havlu asılabilmesi için 
büyük aralıklara ve fonksiyonel 
özelliklere sahip Zehdner Sub-
way radyatörlerin sıcak su veya 
elektrikle çalışabilen iki farklı 
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söyleşi

“Görevimiz, doğanın bahşettiği 
depolanmış kaynakları açığa 
çıkarmaktır”

H. Emin Ergüven:
Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri Mak. 
İnş. Elek. Tur. Ltd Şti. Kurucu Ortağı

Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri, 2009 yılından beri İsveç’te sektörün 
devlerinden Nibe’nin Türkiye münhasır distribütörü olarak faaliyet gösteriyor. 
Enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye’de, alternatif enerji kaynaklarının 

kullanımının önemine değinen ve “Yenilenebilir enerji kaynakları içinde ‘sonsuz ve 
sabit tek enerji topraktır’ bilinci ile Türkiye’de ısı pompalarının daha fazla yayılması ve 
bilinirliğinin artması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Doğal Jeotermal Enerji 
Sistemleri Kurucu Ortağı H. Emin Ergüven ile Türkiye’de enerji sektörünün yaşadığı 
zorlukları ve ısı pompalarının geleceğini konuştuk…
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Günümüzde ısı pompalarının 
kullanımı gün geçtikçe artıyor

Doğal Jeotermal Enerji şirketi 2008 yılında 
kuruldu. Şahsi olarak ısı pompaları ile 1972 
senesinde İsveç’e eğitim görmek amacıyla git-
tiğimde tanıştım ve ısı pompalarına odaklan-
mam bu şekilde başladı. 1998 yılında başka bir 
markanın Türkiye distribütörü olarak faaliyet 
gösteriyorduk, 2007 yılında bu firma ile yolları-
mızı ayırdık. O yıllarda ısı pompaları ülkemizde 
tanınmadığı için birtakım zorluklar yaşadık; 
hükümet tarafında doğalgaza ciddi anlamda 
bir teşvik vardı ve doğalgazın önü açılmaya 
başlamıştı. Doğalgaz hem ucuz hem de devletin 
desteklediği bir konu olduğu için ısı pompası 
sistemleri, Türkiye’de önemsenmiyor ve benim-
senmiyordu. İnsanlar böyle bir sistemin varlı-
ğından bile habersizdi. 2007 yılına kadar 290’a 
yakın toprak kaynaklı ısı pompası projesi ger-
çekleşti, tabii bu kayda değer bir miktar değildi. 
Ancak 2008 yılında Kyoto Anlaşması’ndan 
sonra, hükümet enerji konusunda ciddi adım-
lar attı ve Türkiye’de enerji konusunun önemi 
artmaya başladı. Nibe ile o dönemde tanıştık. 
Nibe; yılda 8 milyar Euro ciro yapan, 8500 
çalışanı olan, bütün sistemi ısı pompası üze-
rine kurulmuş ve 1947 yılından beri uzman 
kadrosuyla faaliyet gösteren dünya devi bir 
markaydı. Şahsen İsveç’te eğitim görmüş, 1997-
2000 yılları arasında İsveç-Türk Ticaret Odası 
Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve 
İskandinav bölgesinin mantık yapısını kavramış 
olmam ve ısı pompası konusunda bilgi sahibi 
olmamız, Nibe için önemliydi. Bu avantajla-
rımız Nibe tarafından dikkate alındı ki, 2009 
yılının Ocak ayında münhasır distribütörlük 
anlaşması imzaladık. O yıllarda ısı pompası 
sistemleri henüz benimsenmediği için Nibe 
markasını Türkiye pazarına tanıtmak amacıyla 
çalışmalarımıza hızla başladık. Günümüzde 
ise ısı pompalarının kullanımı gün geçtikçe 
artıyor. Makine mühendisleri, mekanik proje 
firmaları, mimarlar, müteahhitler ile gerçek-
leştirdiğimiz toplantılarda Nibe markasının 
bilinirliğinin arttığını görüyorum ve bu bizi çok 
mutlu ediyor. İstatistiklere baktığımız zaman, 
2013 senesinde Türkiye’de 20.000’e yakın ısı 
pompası satıldığını görüyoruz. Bu sene ise 
bu rakamın aşılacağı kanısındayım. Örneğin, 
Fransa’da yılda yaklaşık 160.000’a yakın ısı 
pompası satılıyor. Fransa’nın Türkiye’den çok 
üstün bir yanı yok, hatta nüfusu Türkiye’den 

düşük. Ama Avrupalılar enerjinin ne kadar 
önemli olduğunu keşfetti. Türkiye’de de enerji 
önem kazanıyor. Türkiye’de ısı pompası uygu-
lamalarının daha fazla öne çıkacağını tahmin 
ediyorum. Çünkü Türkiye, Ortadoğu ve Türki 
Cumhuriyetler’e çok yakın coğrafyada yer alan 
bir ülke. Birçok dünya markası Türkiye’yi diğer 
ülkelere açılmak konusunda cazip bir basamak 
olarak görüyorlar.

Bize düşen görev doğada var olan 
enerjiyi açığa çıkarmak

Yeni neslin, yenilenebilir enerji kaynaklarını 
önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu 
kaynakların içinde ısı pompaları çok önemli 
bir yer tutuyor. Çünkü güneşin dünyada 4 mil-
yon yıl daha var olacağı tahmin ediliyor ve 
dünyadaki en iyi izolasyon yapısı toprak ve su 
olduğuna göre, bize düşen görev sadece doğada 
var olan bu enerjiyi açığa çıkarmak. Bunu da 
ısı pompaları ile gerçekleştiriyoruz. 40-45 °C’yi 
gören bir ortamda hava kaynaklı klimalar veya 
sistemler çalışmaz. Sistemler 43 °C’ye göre 
dizayn edilmiştir ve 43 °C’yi geçtiğinde sistem 
durur. Ancak toprak ve su kaynaklı ısı pompası 
sistemleri hava kaç derece olursa olsun, daima 
çalışır. Bu sistemler, sabit bir ısıyı transfer ettiği 
için enerji sarfiyatını düşürürler. Örneğin İsveç 
güneşi yılda 1000 saat görüyorsa, İstanbul 2300 
saat görüyor ve bu rakam güneye indikçe 2800 

saatlere kadar çıkabiliyor. Türkiye’de 2800 saat-
lik stoklanmış bir enerjiyi yeteri kadar açığa 
çıkaramıyoruz ama Avrupa 1000 saatlik enerjiyi 
açığa çıkarıyor ve Stockholm’ün tamamında 
su kaynaklı ısı pompası sistemleri kullanılıyor; 
% 93 enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu muazzam 
bir rakam. Dünyada ülkeler ekonomisi sırala-
masında üst sıralarda yer alan İsveç, enerjiyi 
bu kadar önemsiyorsa, Türkiye’de de bu sis-
temlerin daha fazla önemsenmesi gerektiği 
kanısındayım. Bu sistemlerin gelişmesi için 
de Doğal Jeotermal Enerji olarak birçok plat-
formda eğitim-seminer gerçekleştiriyoruz ve 
bu sistemlerin sağladığı avantajları anlatıyoruz. 
Geçen sene Genelkurmay Başkanlığı’nda Milli 
Savunma Bakanlığı’na bu sistemlerle ilgili bir 
seminer verdik. Seminerde dağlardaki karakol-
larda ve birçok gerekli askeri üslerde bu tip sis-
temlerin olması gerektiğini anlatmıştık. İçinde 
ısı pompası uygulaması olmayan ama adı “yeşil 
bina” olan bazı projeler görüyoruz. Teknoloji 
gelişmiş, çağ atlamışız, insanlar artık uzaya 
gidiyor ve biz hâlâ bu tarz sıkıntılar yaşıyo-
ruz. Bu gerçekten çok üzücü. Türkiye’de enerji 
verimli uygulamalara karşı birtakım tereddütler 
var. Isı pompası uygulamaları; toprak kaynaklı, 
su kaynaklı konvansiyonel sistemlerle kıyas-
landığı zaman daha pahalı uygulamalar. Ama 
sonradan sağlayacağınız enerji tasarrufu inanıl-
maz. O yüzden projecilerin, konusunda uzman 
firmalarla çalışması gerektiğini düşünüyorum. 
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Çünkü yanlış uygulamalar görüyoruz. Yanlış 
uygulamalar, bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. 
Bilinçlendirme çalışmalarının daha da artması 
gerekiyor. Biz Doğal Jeotermal Enerji olarak 
bulunduğumuz her ortamda, gerçekleştirdiği-
miz tüm eğitim ve seminerlerde anlatıyoruz ve 
anlatmaya devam edeceğiz. 
Türkiye Avrupa içinde yer alan bir ülke, enerji 
konusunda gün geçtikçe yol kat ediyoruz ama 
yeterli olmadığı kanısındayım. Türkiye’nin 
doğru markalarla, insanların doğru bilinçlen-
mesiyle, yatırımcıların da bilinçlenmesiyle ve 
devletin biraz daha destekleriyle enerji konu-
sunda iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. 
Örneğin Çekoslovakya doğalgazı Rusya’dan 
alıyordu. Birkaç sene önce Rusya ile yaşa-
nan bazı sorunlardan ötürü Rusya doğalgazı 
Çekoslovakya’ya vermeyi kesti. Bunun üzerine 
Çek Parlamentosu hemen bir yasa çıkardı ve 
ısı pompası uygulamasına geçti. Bu yasayla 

beraber teşvik vermeye de başladı. Türkiye’de 
de böyle olmasını umut ediyoruz. Türkiye’de 
tabii ki gelişme var. Geçmişte 5000 adet ısı 
pompası satışı varken günümüzde bu rakam 
35.000’lere çıktı. Daha da gelişmesini umut 
ediyoruz. Türkiye’nin bir vatandaşı olarak bu 
ülkeye yarar sağlamak benim görevim. Tabii 
ki ticaret yapıyoruz, para kazanmamız gereki-
yor, istihdam sağlıyoruz, yatırım yapıyoruz ama 
asıl amaç ülkenin yararı için çalışmak. Biraz 
olsun enerji tasarrufuna katkı sağlamak isti-
yoruz. Yılda petrole ve doğal-
gaza milyar dolarlar harcıyoruz. 
Enerjide dışa bağımlı bir ülke 
olarak birtakım kaynaklarımızı 
kullanmalı, açığa çıkarmalıyız. 
En büyük kaynağımız da güneş, 
su ve toprak. Toprak ısısı konu-
sunda cennet ülkemizde, termal 
sıcaklık çok yüksek, rüzgâr ve 
güneş oldukça elverişli iken, 
bize sadece doğanın bahşettiği 
bu kaynakları açığa çıkarmak ve 
depolamak kalıyor. 

Yeni ürünlerimizle fark 
yaratacağız

Ürün gamımızda, 1345 toprak 
kaynaklı ve su kaynaklı ısı pom-
pası serimiz var. 22 kW’dan 60 
kW’a kadar çeşitlerimiz mev-
cut. 60 kW’larda 9 adet kaskad 

olarak 540 kW’ya kadar tek bir ünite yapabi-
liyoruz ve 5 MW’a yükselebiliyoruz. Küçük 
villa ve bina konseptleri için 1145 ve 1245 
serimiz var. Bu serimize 1155 ve 1255 serisi yeni 
eklendi. Bu ürünler kompresör+inverter sistemi 
ile çalışıyor. Toprak kaynaklı ısı pompalarında, 
kompresör kendi ihtiyacına göre çalışır ama 
burada bir inverter mantığı var. Nibe’de bütün 
hava kaynaklı sistemler inverterdir. İnverter 
olması enerjinin daha verimli kullanılmasını 
sağlıyor. Sıcak su sağlayan ve havuz suyuna 
ısıtma yapan 2300 serimiz var. Bu makineler 
İskandinavya ve Rusya için dizayn edilmiştir. 
Çünkü - 25 °C’de çalışıyor. Piyasada Avrupa 
menşeli birçok makine - 20 °C’de, Uzakdoğu’da 
ise - 15 °C’de çalışır. Ama 2300 serimiz -25 
°C’de 63 °C sıcak su üretebiliyor. Bu da çok 
nadir bir uygulamadır. Yeni ürünlerimiz; 2040 
ve 2030 serimiz. 
Bu ürünlerle sektörde fark yaratacağımız kanı-
sındayım. ISK-SODEX’te de yeni ürünleri-
mizle yer alacağız. 2030 ısıtma, sıcak su ve havuz 
suyu ısıtma yapıyor; 2040 ise ısıtma, soğutma 
ve sıcak su yapıyor. Ürünün tüm komponentleri 
İsveç’te üretiliyor. Bu ürünün en büyük özelliği; 
8-12-16 kW ve hava kaynaklı olması. Bu ürün 
de - 20 °C’ye göre dizayn edilmiş bir ürün. Çok 
rahatlıkla 60 °C sıcak suyu verebiliyor. Ürünün 
bir diğer önemli özelliği ise; kendi içindeki 
otomasyonla 8 adede kadar kaskad yapabiliyor 
olması. Hava kaynaklılarda, yani split dediğimiz 
sistemlerde, kendi içinde iletişim kurabilme-

kaskad özelliği yoktur. Bun-
lar akümülasyon tankı (denge 
tankı) ile sistemle bağlanıyor. 
Bunları denge tankı ile birleş-
tirip, su harekatıyla birbirlerini 
görmesini sağlıyoruz. Yine 
klasik ısı pompalı boyler uygu-
lamamız mevcut. Isı pompalı 
boylerlerin sıcak su panellerinin 
yerini almaya başlayacağı kanı-
sındayım. Çünkü ısı pompalı 
boyler kapalı alanda çalışıyor, 
kapalı alanda çalıştığı için içeri-
deki ortam ısısını alıyor, üstünde 
ısı pompası olması sayesinde 
sıcak suyunu yapıyor ve sıcak 
su ürettikten sonra üst kısmında 
yer alan delikten soğuğu atıyor. 
Ancak soğuğu aynı ortama değil 
atmosfere atıyor. Borular vasıta-
sıyla binada kiler, mahzen varsa, 
bu mekânların soğutulması için 
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PCE-RT 1200 Pürüzlülük Ölçer

PCE-TG 100
Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı

kompakt yapısı vardır
Kolay kullanım
büyük LCD-Ekran
Ölçüm Sondasının pozisyonu için 
Gösterge 

5 Mhz‘a sahip sensör dahil
0,1 mm çözünürlük
4 pozisyonlu LCD ekran
225 mm‘ye kadar mataryal kalınlığı

otomatik kapanma
Veri aktarımı için RS 232-Arayüz
dahili tekrar doldurulabilir Akü
Pürüzlülüğün 4 ölçülebilinen Para-
metresi 

Pil durumu göstergesi 
otomatik kalibrasyon
Kalibrasyonu gerçekleştirmek için 
entegre 3 mm çelik plaka

Pürüzlülüğü hızlı tespiti için taşınabilir Ölçüm Cihazı (Ra, Rz, 
Rq ve Rt) büyük Ekran ve RS-232 Arayüzlü

metal, cam ve homojen plastik gibi farklı materyaller için 
kalınlık ölçüm cihazı, ultrasonik hız ayarlı
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PCE-GM 100
Yüzey Parlaklığı Ölçüm Cihazı

kolay kullanım
ISO 2813, GB 9754-88, GB 9966.5 
standartları tarafından onaylanmıştır
Microkontrolör-Elektronik

Üç ölçüm noktası sayesinde neredey-
se bütün materyal yüzeylerinde ölçüm 
yapabilir

20º, 60º ve 85º ölçüm açılı (seçilebilir), parlaklık ve aynamsı 
parlaklığı belirlemek için Yüzey Parlaklığı Ölçüm Cihazı
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PCE-VT 204 Vibrometre

Titreşim yolu, titreşim hızı ve titreşim 
ivmesi tespiti
Devir (optik ve temaslı)
RS-232-Bilgisayar-Arayüz

Min- / Maks- / Data-Hold Fonksiyonu
iğne uçlu sensör, düz sensör, manyetik 
taban, devir ölçüm tekerleği, devir 
ölçümü için optik sensör

titreşim, yerinden oynama ve ivme hızlarını belirlemek için 
vibrometre / opsiyonel yazılım
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de bu sistem kullanılabiliyor. Sistemde yer alan 
300 lt’lik bir boylerin verdiği enerji 1.6 kW 
ama tükettiği enerji 500 watt ve 24 saat kulla-
nım sıcak suyu sağlıyor. Sistem günde 10 saat 
çalışsa, aylık gelen elektrik faturasında ciddi 
miktarlarda tasarrufa imkân tanıyor.
Lejyonel hastalığı da önemli konular arasında. 
Güneş panelleri kullanıldığında, tanktaki su 
sıcaklığı 49 °C’nin altına düştüğü zaman bak-
teri oluşumu başlıyor. Örneğin hava birkaç 
gün kapalıydı, sıcak su istendiği gibi organize 
edilemedi ve su 49 °C’nin altına indi. O birkaç 
gün insan duş alıyor, yüzünü, ellerini yıkıyor 
ve bakterili bir su ile bunları yapıyor. Bu konu 
gerçekten önemli. Isı pompalı boyler uygula-
ması bu bakterinin oluşumunu da engelliyor. 
Dolayısıyla insanları çok iyi bilinçlendirmek 
gerekiyor.

Ürünlerimiz sayısız projede 
kullanılıyor

Zonguldak’ta bir bina projesinde yer aldık. 
Binada 150 m2’lik daireler var. Henüz otu-
rum başlamadı ama kurduğumuz sistem çalı-
şıyor. Hesaplarımıza göre kurduğumuz sis-
tem sayesinde 150 m2’lik bir daireye ortalama 
70-80 lira ısıtma ve sıcak su parası geleceğini 
düşünüyoruz. Ama aynı büyüklükte bir evde 
doğalgaz kullanılsaydı, bu rakam 350 liradan 

aşağı olmazdı. Üstelik patlama riski, baca ve 
koku sorunu var. Gündemden de takip ediyo-
ruz; doğalgaz patlamalarından dolayı insanlar 
hayatlarını kaybediyor. Ama doğada var olan 
enerji kullanılsa hem atmosfer hem çevre zarar 
görmez hem enerjiden ciddi oranlarda tasarruf 
edilir hem de CO2 salınımı minimum seviyelere 
indirgenir. Bunlar çok önemli unsurlar. Önü-
müzdeki önemli projelerde artık mahallelerde 
ısı pompası uygulamaları yapılması hedefleni-
yor. İşte bu tarz projeler çok önemli. 
Isı pompası uygulamaları sanayide ofis bölüm-
lerinde kullanılıyor ama fabrikanın genel kon-
septinde pek kullanılan bir uygulama değil. 
Çalışanların konforu açısından bu tarz uygu-
lamalar önemli ama Türkiye’de sanayide pek 
tercih edilmiyor. Haramidere’de 8000 m2’lik 
Etiket fabrikasının 1400 m2’lik ofis bölümünde 
hem toprak kaynaklı hem de hava kaynaklı ısı 
pompalarımız çalışıyor. İnanılmaz bir enerji 
tasarrufu sağlıyor. Üretim bölümünde ısı pom-
pası uygulaması ilk başta kullanılmadı. 
Hava sıcak olduğunda her ne kadar binanın 
izolasyonu olsa da, içerideki ortam sıcaklığı 30 
°C’nin altına inmediği için matbaadan çıkan 
boyalar akmaya başladı. Dolayısıyla fabrikanın 
üretim bölümünü klimalarla soğutmaya başla-
dılar ve maliyetler yükseldi. 
Daha sonra oraya hava kaynaklı ısı pompası 
sistemi kurduk ve maliyetler çok ciddi oranlarda 
düştü. Ürünlerimizle yer aldığımız bir diğer 
proje ise Galatasaray Levent Tesisleri’nde yer 
alan bahçe ısıtması ve soğutması projesi. Orada, 
bahçenin zeminine ısı pompası vasıtasıyla ısı 
verdik. Üst kısımda da emişler bulunuyor ve 
içeride 100 kişi aynı anda sigara içse bile, ki 
bunu deneyimledik ve gördük, pis hava emiliyor 
ve sigara kokusundan eser kalmıyor. Geri dönü-
şüm yöntemi ile ısı pompasından hava geçirili-
yor ve zemine temiz havayı transfer ediyoruz. 
Böylece içeride bulunan kişiler kokudan rahat-
sız olmuyor, kışın üşümüyor ve yazın terlemiyor. 
Otel, apartman, market, site uygulamalarında 
çok güzel bir ivme yakaladık ve yolumuza hız 
kesmeden, büyük bir azimle devam ediyoruz.

Türkiye, dünya devi markalar için 
cazip bir pazar

Lokomotif markamız olan Nibe’nin ürünleri-
nin ve satış sonrası hizmet anlayışımızın kaliteli 
olması, müşteri memnuniyetini de beraberinde 
getiriyor. Isı pompası üzerinde çalışan arkadaş-

larımıza seslenmek istiyorum, sattığınız ürüne 
dikkat edin ve sattıktan sonraki hizmetiniz de 
kaliteli olsun. Çünkü asıl iş sattıktan sonra baş-
lıyor. Doğal Jeotermal Enerji olarak 57 bayimiz 
var. Bayilerimiz teknik kökenli olup, hem mon-
taj hem servis ile ilgilenen gruplar. 40 bayi daha 
aramıza katılacak. Her geçen gün bayi sayımız 
artıyor. Bayilerimiz sayesinde yürüyoruz. Sadece 
servis hizmeti verecek yaklaşık 120 kişilik bir 
ekip oluşturmak planlarımız arasında. 
Nibe bizden memnun olduğunu her zaman 
dile getiriyor. 2014’e ertelenen bazı projeler 
oldu, bu istemediğimiz bir şeydi ama satışlar 
açısından 2013 gayet güzel geçti. 2014’e de çok 
hızlı başladık. 
Ciromuz % 20’lere varan artış gösterdi. 2013’te 
yapılması gereken projeleri bu sene gerçek-
leştirirsek müthiş bir 2014 olacağını umuyo-
rum. Otel projelerinde yer alarak, ısı pompası 
uygulamalarını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. 
Hedeflerimizin her zaman üzerinde perfor-
mans sergiliyoruz. Tabii son aylarda Euro’nun 
artışı sektörde bazı yan etkilere sebep oldu. 
Bunun dengeleneceğini umuyorum. Nibe için 
Türkiye, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler’e 
yakın olmasından dolayı çok cazip bir ülke.  
Türkiye, diğer ülkelere ulaşmak açısından tam-
pon bir bölge. Bu yüzden sadece Nibe için değil, 
dünya devi birçok marka için Türkiye cazip bir 
pazar.  TM
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sistem

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri 
ve Türkiye distribütörü KlimaPlus, 
hem ısıtma-soğutma sektörü hem 

de diğer sektörler için önemli bir fırsat yaratı-
yor. Sistemin ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi 
ve ona uygun cihazların seçilmesi, iklimlen-
dirme projelerindeki en önemli konuların 
başında geliyor. Kullanılan cihazların elek-
trik tüketim miktarları, enerji sınıfl arındaki 
yeni düzenlemeler ve yeni yasal standartlar 
da işletmelere sorumluluklar yüklüyor. Bu 
nedenle iş yerleri, konutlar, oteller gibi elek-
trik enerjisinin büyük oranda, ısıtma, soğutma, 
havalandırma, sıcak ve soğuk su üretimleri 
için harcandığı alanlarda elektrik tasarrufl u 
cihazların tercih edilmesi oldukça önemli. Her 
projenin, her otelin, her binanın ihtiyaçları 
farklılık gösterir. Özellikle turizm sektörü bu 
konudaki en hassas sektörlerden biri… Bir 
sezonda, dünyanın farklı yerlerinden birçok 

Mitsubishi Electric’ten 
Verimliliği ve Performansı 
Yüksek Sistem Çözümleri

insan Türkiye’deki otelleri ziyaret ediyor. Her 
misafi re ihtiyacı olan konfor koşullarını sağ-
lamakla yükümlü olan otellerin, genel gider-
lerini de kontrol altında tutmaları gerekiyor. 
Tam bu noktada teknolojinin tüm imkânlarını 
kullanmaya ve gerçek anlamda alanında tec-
rübeli ve birikimli mühendisler tarafından 
tasarlanmış projelere ihtiyaç duyuluyor. Ger-
çekleştirdikleri projelerde Mitsubishi Electric 
Klima ürünleri ile en doğru sistemi en doğru 
maliyet ile yatırımcıya sunabilen KlimaPlus, 
tecrübe ve bilgi birikimini, verimliliği ve per-
formansı yüksek teknolojik cihazlarla birleş-
tirerek müşterilerine sunuyor. 

Yenilenebilir enerji kaynaklı 
sistemler hem enerji tüketimini hem 
de giderleri azaltıyor

Yapılardaki ısıtma, soğutma, havalandırma, 

soğuk ve sıcak su üretimi için yapılan harca-
maların, işletme giderlerinde büyük bir pay 
oluşturması, üreticileri ve tüketicileri daha çok 
yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlerin kul-
lanımına yöneltiyor. Yenilenebilir enerji kay-
nakları kullanan sistemler, öncelikle işletme 
giderlerinin düşürülmesinde etkili olurken 
dünya üzerindeki sınırlı enerji kaynaklarının 
da verimli kullanılmasını sağlıyor.

Mitsubishi Electric ısı pompaları ile 
ısıtma-soğutma enerjisi ve kullanım 
sıcak suyu temini

Yıllardır evlerde kullanılan klima cihazlarının 
çalışma prensibinde ısı pompası teknolojisi 
yatar. Artık su ile ısıtma ve kullanım sıcak 
suyu ihtiyaçlarına da ısı pompası teknolojisi 
ile cevap verebilmek için enerjilerini havaya 
değil suya transfer eden sistemler de var. 
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Mitsubishi Electric havadan suya ısı pom-
paları, havadan kazandıkları enerjiyi, yüksek 
verimli ve ozon dostu soğutucu akışkan R410A 
aracılığıyla suya transfer ederek bu ihtiyaçları 
karşılıyor. Isıtma sezonu boyunca ısıtma ener-
jisi, soğutma sezonu boyunca soğutma enerjisi 
ve yıl boyunca kullanım sıcak suyu üretimini, 
tek bir sistemle gerçekleştirebilen havadan 
suya ısı pompalarının kullanımı her geçen gün 
artıyor. Ayrıca ısı pompalarının verimlilikleri 
(COP/EER) göz önünde bulundurulduğunda, 
bu sistemler kullanıcılara ekonomik ve kon-
forlu bir çözüm sunuyor. Isıtma çalışmasında 
3,8 ve üzerinde COP değerlerine rahatlıkla 
ulaşabilen ısı pompalarıyla geleneksel yakıt 
tüketen diğer ısıtma sistemlerine göre daha 
az enerji tüketiliyor.

Mitsubishi Electric düşük CO2 
serisi ısı pompaları yüzde 20’ye 
varan oranda daha tasarruflu

Mitsubishi Electric, ısı pompaları üzerinde 
yaptığı ar-ge çalışmaları sonucunda ürettiği, 
yüksek verimlilikle çalışan düşük CO₂ serisi ısı 
pompalarını kullanıcıların hizmetine sunuyor. 
Aynı şartlarda çalışan standart bir ısı pom-
pası ile karşılaştırıldığında, yıllık enerji mali-
yetlerinde, model ve kapasiteye bağlı olarak 
% 7 ile % 20 oranında bir enerji tasarrufu 
sağlanıyor. Düşük CO₂ serisi ısı pompaları, 
soğutucu akışkan devrelerinde, ısı değiştirici 
yüzeylerinde ve kontrol sistemlerinde yapılan 
iyileştirmeler ile en yüksek verim değerlerine 
sahip ısı pompalarından biri olma özelliğine 
sahip üniteler. Bir ısı pompasının daha düşük 
enerji tüketmesi demek, daha az CO₂ salımı, 
doğaya daha az zarar vermesi ve böylece sınırlı 
enerji kaynaklarının korunmasına katkı sağ-
laması anlamına geliyor. Elektrik ile çalışan 
klima gibi ürünlerin, dış ortama direkt olarak 
CO₂ salınımı olmuyor. Kullandıkları elektrik 
üretilirken, elektrik üretim tesisinin bir CO₂ 
salınımı söz konusu. Bu durumda daha az 
elektrik tüketen ürünlerde, elektrik üretimi 
sırasında daha az CO₂ salınımı gerçekleşeceği 
için enerji verimliliği yüksek olan ürünlerin 
CO₂ salınımı da düşük oluyor. 

Mitsubishi Electric Hydrodan ile 
sıcak su üretimi

Mitsubishi Electric’in ısı pompası tekno-

lojisi sayesinde, City Multi VRF (Değişken 
Soğutucu Akışkan Debili) sistemlere bağla-
nan, sıcak/soğuk su üretebilen (Hydrodan) 
iç üniteler ile ısıtma, soğutma, havalandırma 
ihtiyaçlarının yanında kullanım sıcak suyu 
ihtiyaçları da karşılanıyor. Hydrodan ile sıcak 
su üretimi, atık ısıdan faydalanılmasını sağla-
yan ısı geri kazanımlı dış üniteler kullanılarak 
sağlanabiliyor. Sistem soğutma modunda çalı-
şırken, dış ünite kondenseri üzerinden atılması 
gereken ısının bir kısmı Hydrodan ünitelere 
gönderilerek sıcak su üretimi sağlanıyor ve 
yüksek COP (ısıtma modundaki verimlilik) 
değerlerine ulaşılıyor. 
Heat Pump City Multi sistemlere oranla, 
Hydrodan iç üniteler ile sıcak su üreten City 
Multi sistemleri, ısıtma sezonu boyunca % 115 
ile % 153 daha fazla COP, soğutma sezonu 
boyunca da % 187 ile % 201 daha fazla EER 
(soğutma modundaki verimlilik) değerleri 
sağlıyor. Böylece özellikle soğutma ihtiyacı 
olan her dönemde atık ısı, dışarı atılmak 
yerine geri kazanılarak ciddi oranlarda tasar-
ruf elde ediliyor. Tüm sistemin sadece ısıtmada 
çalıştığı dönemlerde ise sistem tasarımından 
dolayı tüm statik ısıtma ve sıcak su ihtiyaçları 

kesinti olmadan karşılanıyor. Bu dönemde 
Hydrodan iç ünite, ısıtmada çalışan diğer 
City Multi sistem iç üniteleri gibi çalışarak 
sıcak su üretimine devam ediyor. Mitsubishi 
Electric ürün gamı içinde iki farklı ticari tip 
sıcak su üreticisi bulunuyor: 

BREEAM sertifikası sahibi Smart Plaza'da Mitsubishi Electric Hydrodan kullanılmıştır
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sistem

1. Hydrodan: Tek çevrimli / 50°C çıkış suyu 
sıcaklığı
2. HydrodanPlus: Çift çevrimli (R410A+
R134A) / 70 °C çıkış suyu sıcaklığı City Multi 
sisteme bağlanan Hydrodan tek çevrimli ile 
soğutucu akışkan üzerindeki ısı, suyun üze-
rine transfer edilerek 50 °C’ye varan çıkış 
suyu sıcaklıklarına ulaşmak mümkün. Bu 
sıcaklıktaki sıcak su; yapılarda, yerden ısıtma, 
konvektör ve düşük sıcaklık radyatörleri gibi 
birçok uygulamada kullanmak için ideal. İç 
mekândaki ısıtma ihtiyaçları, dış hava sıcak-
lığına bağlı olarak değiştiğinden, Hydrodan 
iç ünite, gidiş suyu sıcaklığını, dış hava sıcak-
lığına bağlı olarak değiştirerek ortamı sürekli 
istenen sıcaklıkta sabit tutarak kesintisiz kon-
for sağlıyor.  Aynı zamanda soğutma ihtiyaç-
ları için soğuk su sağlayabilen Hydrodan ile 
5°C ~ 35°C arasında çıkış suyu sıcaklıklarına 
ulaşılarak, rahatlıkla tüm konfor ve proses 
uygulamalarında çözüm sunulabiliyor. 

Isı geri kazanımlı City Multi sistemlere bağ-
lanan HydrodanPlus ile 70°C üzerinde sıcak 
su elde edilebilir. 
HydrodanPlus ünitelerin içinde, küçük 
bir kompresör ve R134A soğutucu akış-
kan kullanılan ikinci bir soğutma çev-
rimi bulunuyor. Sistem önce havadan veya 
sudan yani kaynak üzerinden çektiği ve 
R410A soğutucu akışkana aktardığı ısıyı, 
HydrodanPlus ünite içinde dolaşan R134A 
soğutucu akışkana transfer ediyor sonra bu 
enerji, küçük bir kompresör kullanılarak 
R134A soğutucu akışkan üzerinden suya 
transfer ediliyor. 
Yüksek sıcaklıkta elde edilen su ile tüm kul-
lanım suyu ve ısıtma ihtiyaçları çözülebili-
yor. Kısaca City Multi sisteme ilave edilen 
Hydrodan iç ünite ve üniteler sayesinde, ısıtma 
sezonu boyunca hem sistem verimlerinde artış 
(daha yüksek COP) sağlanırken hem de sıcak 
su ve diğer ihtiyaçlara aynı anda tek bir sis-

tem ile çözüm sunmak mümkün. Soğutma 
ihtiyacının başladığı veya binanın tamamında 
soğutma ihtiyacı olduğu dönemlerde ise sistem 
atık ısıdan yararlanarak verimliliğini daha da 
artırıyor. Hydrodan ve ısı geri kazanımlı City 
Multi sistemi ile enerji tüketimlerinde % 50’ye 
varan, CO₂ salınımlarında ise % 70’e varan 
azalma sağlanıyor.

Yeşil binalara uygun cihazlar

Yeşil binalarda kullanılmaya uygun Mitsubishi 
Electric Klima Sistemleri kullanıcılara, enerji 
tüketimi düşük, yüksek verimli ürünler sunu-
yor. Yeşil binalarda, enerji tüketimleri düşük 
ürünlerin kullanılması, derecelendirme sıra-
sında yüksek puanlar alınmasını sağlıyor. 
Bu nedenle LEED ya da BREEAM serti-
fi kasına aday olan projelerde yüksek verimli 
Mitsubishi Electric ürünlerinin tercih edil-
mesi kullanıcılara ilave puan kazandırıyor. TM
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proje

Azerbaycan Bilesuvar Konserve 
Fabrikası Hava Koşullandırma 
Sistemi

Azersun Holding Bilesuvar’da tarım işletme-
lerini geliştirmiş. Çoğunlukla kendi ürettiği 
gıda ürünlerini işliyor ve yirmiden fazla marka 
altında ülke içinde ve dışında pazarlıyor. Bu 
bağlamda geniş bir dağıtım ağına da sahip. 
Azerbaycan’ın güneydoğu bölgesinde, Bilesuvar 
şehrinde yer alan konserve fabrikası Azersun 
Holding’in gıda üretimi alanında önemli bir 
yatırımı. Fabrika kaliteli ürün üretme yönünde 
sürekli ileri adımlar atıyor. Fabrikada 500’den 
fazla işçi çalışıyor ve bu istihdam ile bölgenin 
gelişimine önemli katkıda bulunuyor. Bilesuvar 
Konserve Fabrikası TS ISO-EN-9001:2000 
Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip. 

B ilesuvar Konserve Fabrikası’nın hava 
koşullandırma tesisinde hava soğut-
malı kondenserli vidalı kompresörlü, 

mikro-kanal teknolojili, 3,15 EER enerji 
verimli Carrier 30 XA 1302 model Aqua-
force su soğutma grubu çalışıyor. 1991 yılında 
Azerbaycan’da faaliyete başlayan “Azersun 
Holding”; gıda üretimi, perakende satış ve 
tarım alanında faaliyet gösteren, ülkenin kendi 
pazarında en büyük ve öncü şirketlerindendir. 
Gıda sektöründe, Azerbaycan’ı üretici ve ihra-
catçı ülke haline gelmesinde büyük rol oyna-
yan “Azersun Holding”, bünyesinde faaliyet 
gösteren fabrikalar güçlü üretim potansiyeli 

ile birlikte geniş ihracat ağına sahiptir. Şirket 
müşteri memnuniyeti, kalite teminatı, sosyal 
sorumluluk projeleri ve çevre koruma prensip-
leri ile hizmet ediyor.

Ülkedeki en büyük konserve 
fabrikası

Azersun Holding gıda sektöründe, gıda üre-
timi, tarım, satış ve ticaret, ambalaj ve kağıt 
sanayi müesseseleri ile çalışmalarını sürdü-
rüyor. Bilesuvar ülkenin en sıcak bölgesinde 
yer alıyor ve diğer doğal koşullar bakımından 
tarım yapılmasına çok uygun. Bu koşullarda 
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Bütün belgeler, aynı zamanda üretim sürecine 
ilişkin işler, Azerbaycan Cumhuriyeti kanunları 
çerçevesinde ve uluslararası normlara uygun 
olarak gerçekleştiriliyor. Bilesuvar Konserve 
Fabrikası’nın yönetimi üretilen ürünlerin 
kalitesi ile ilgili bütün standartların (DÜST, 
QOST, TSE) uygulanması konusunda gerekli 
çalışmaları da yapıyor.
Bilesuvar Konserve Fabrikası’nın hava koşul-
landırma tesisinde hava soğutmalı kondenserli 
vidalı kompresörlü, mikro-kanal teknolojili, 
3,15 EER enerji verimli Carrier 30 XA 1302 

model Aquaforce su soğutma grubu çalışıyor. 
Carrier yeni nesil Aquaforce hava soğutmalı su 
soğutma grupları, bakır/alüminyum ısı değiş-
tiricilerden çok daha etkin olan ve yıllardır 
havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum 
mikro kanallı ısı değiştiricilere (MCHX), kul-
lanıcı dostu geliştirilmiş “Dokunmatik Pilot 
Ekranı”na (Touch Pilot Display), “A” sınıfı 
enerji verimliliğine sahiptir. Aquaforce’un 
kalitesi, The Air Conditioning Heating and 
Refrigeration News (USA) dergisinin spon-
sorluğunu yaptığı, 75 imalatçı firmanın 112 

ürün ile katıldığı “Dealer Design Awards-2006” 
yarışmasında, 45 bağımsız yüklenicinin oluş-
turduğu jüri tarafından ticari cihazlar sınıfında 
verilen “Gümüş Madalya” ile belgelendi.
Mikro kanallı ısı değiştiricileri geleneksel 
ısı değiştiricilerden yaklaşık % 10 daha fazla 
verimlidir ve soğutma grubunda kullanılan 
soğutucu akışkan miktarının % 30 oranında 
azalmasını sağlar. Kalınlığı daha az olduğu için 
hava basıncı kayıplarını % 50 oranında azaltır 
ve arızaya (örn. kum nedeniyle) karşı geleneksel 
ısı değiştiricilerden daha az hassastır. Temizliği 
yüksek basınçlı yıkayıcı kullanılarak çok hızlı 
bir şekilde yapılabilir.
Aquaforce soğutma grupları enerji verimliliği 
ve çalışma ses seviyesi bakımından değişken 
kapasite valfli ikiz rotorlu vidalı kompresör, saf 
R134a soğutkan, kompozit malzemeden yapıl-
mış düşük-sesli IV jenerasyon Flying Bird fan-
ları gibi bugün var olan en iyi teknolojiyi kul-
lanır. Aquaforce soğutma grupları (270-1700 
kW nominal soğutma kapasite aralığında 20 
modeli ile) yükleniciler, mühendislik firmaları 
ve bina sahiplerinin optimum performans ve 
maksimum kaliteye ihtiyaç duydukları endüst-
riyel ve ticari uygulamalar için en üst seviyede 
çözüm olanakları sağlıyor. TM
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söyleşi

“Amacımız, Midea’nın 
Türkiye’de üretime 
geçmesini sağlamak

Yeşim Gülcan 
Portakal Altunlu:
CLIMAR Mühendislik Enerji Klima 
Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. 
Genel Müdür Yardımcısı

CLIMAR Mühendislik Enerji Klima Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür 
Yardımcısı Yeşim Gülcan Portakal Altunlu, Midea’nın 1970’li yıllardan itibaren 
üretimini gerçekleştirdiği soğutma gruplarında, 2014 yılı itibarıyla santrifüj 

soğutma gruplarında 7.11 COP değerine ulaşabildiklerini belirtiyor. “Midea’nın Türkiye’de 
üretime geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Altunlu, Climar’ı, Midea’yı ve 
hedeflerini anlattı…
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Midea markalı cihazlar; enerji 
verimliliği, dayanıklılık, 
güvenilirlik esas alınarak üretiliyor

1968 yılında kurulduğu günden bugüne 
Midea; beyaz eşyadan inşaat sektörüne, ısıtma, 
havalandırma, iklimlendirme cihazlarından, 
aydınlatma sektörüne ve bu sektörlere hitap 
eden endüstriyel ürünlere kadar çok geniş yel-
pazede faaliyet gösteren, yapısını R&D çalış-
malarına büyük bütçeler ayırarak geliştirmeye 
endeksli kurmuş global bir şirket grubudur. 
50 milyar USD’ye yaklaşan cirosu ve 220.000 
çalışanı ile kendi markasının yanı sıra sektör-
deki birçok firmaya üretim ve partnerlik yapa-
rak, sektörün öncüsü koltuğuna oturmuştur. 
Sürekli kendini güncelleyen bir firma olarak 
AR-GE yatırımları için toplam bütçesinin % 
2’sini ayırmayı hedef olarak koymuştur ki bu 
oran yaklaşık milyar dolara tekabül etmek-
tedir. Midea kendi bünyesinde cihazları test 
etmek için AHRI, EN, ASHRAE, DIN gibi 
uluslararası standartlara akredite, çok büyük 
test laboratuvarları oluşturmuştur. Midea 
“Dünyanın en değerli ilk 500 markası” ödü-
lünü kazanan ilk Çinli kuruluştur.
CLIMAR, 2008 yılında, Midea’nın mer-
kezi sistem ürünleri konusunda Türkiye dis-
tribütörlüğünü ve satış sonrası hizmetlerini 
yürütmek amacıyla kurulmuş, bu amaçla 
çalışmalarına devam eden; genç, dinamik ve 
sektörel tecrübesi olan bir firmadır. CLIMAR 
ailesi profesyonel ve dinamik çalışma eki-
biyle 16 kişidir. Firma merkezimizin dışında  
Ankara’da da yapılanması devam eden bir 
oluşumumuz vardır. Midea altı sene önce  
Türkiye pazarında distribütör arayışı için-
deydi, bu süreçte kendileri ile iletişime geçerek 
fabrikalarını ziyaret ettim; fabrikaların içinde 
üretim için adeta bir şehir yaratılmış oldu-
ğunu ve uluslararası standartlarda ve kalitede 
üretim yapıldığını gördüm ve çok etkilendim. 
Bu süreçte karşılıklı yapılanmamız çok hızlı 
gelişti ve anlaşma imzaladık. Getirdiğimiz 
ürünler arasında; soğutma grupları, fan coil’ler, 
roof top cihazları ve geçen yıl Türkiye’ye getir-
meye başladığımız hava ve su kaynaklı ısı 
pompası sistemleri var. 
Midea markalı ürünlerimiz, gelecek gereksi-
nimleri düşünülerek yüksek enerji verimliliği, 
dayanıklılık, güvenilirlik, akıllı kontrol ve oto-
masyon sistemleri esasına göre tasarlanarak 
üretilmektedir. Cihaz içinde kullanılan tüm 

komponentler (kompresör otomasyon ekip-
manları vb.) dünyaca kabul görmüş markaların 
ürünlerinden seçilmektedir. Kondenserlerimiz, 
uzun süreli ar-ge çalışmaları ve çok yönlü 
testler sonucunda ortaya çıkmış yüksek verimli 
dizaynlardır. Üniteler çok kapsamlı testlerden, 
uluslararası standartlara göre akredite olmuş 
(EN 14511 – ARI 500/590 vb.) laboratu-
varda test edildikten sonra satışa ve hizmete 
sunulmaktadır. 
Ürün gamımızda hava soğutmalı, su soğut-
malı, split tip, scroll, vidalı, santrifüj ürünler 
bulunduğu gibi,  tüm dünyada kullanıcıların 
istek ve projelerindeki ihtiyaçlarına göre hid-
ronik kit, düşük sıcaklık çalışma kiti, çöl tipi-
tropikal iklim cihazlar, heat-pump, frekans 
inverter gibi pek çok opsiyonel istek ayrıca 
sağlanabilmektedir.   
Hava soğutmalı cihazlarda, scroll kompre-
sörlü modeller 400 kW, vidalı kompresörlü 
modellerimiz 1600 kW kapasiteye kadar yek-
pare olup, daha yüksek kapasiteler, cihazlar 8 
adede kadar kaskad bağlanarak sağlanabiliyor. 
Otomasyon sistemi ile tüm üniteler kendi 
aralarında haberleşebiliyor. Ünitelere uzaktan 
erişim sağlanabiliyor. 
Su soğutmalı vidalı kompresörlü cihazlar 
1970 kW’a kadar, santrifüj cihazlarımız ise 

rımız Shell & Tube ve M tube olarak dizayn 
edilir. Tüm soğutma gruplarımız, soğutucu 
gazları şarj edilmiş ve tüm performans testleri, 
bağımsız kuruluşlarca uluslararası standart-
larda akredite edilmiş laboratuvarlarımızda 
yapılmış olarak sevk edilerek kullanıma sunu-
luyor. Tüm kapasite aralıklarında A enerji sını-
fını sağlayan cihazlarımız bulunmaktadır. 
Merkezi soğutma sisteminin vazgeçilmez 
ürünü fan coil ünitelerinde; değişik tip ve 
model seçeneklerimiz ile mekânlara tasarım 
serbestliği sağlıyor, estetik katıyoruz. Blue Fin 
kaplamalı serpantinlerimiz ile ortama hijyen; 
minimum ses seviyelerine sahip dizaynımız ile 
mekânlara konfor ve sessizlik sağlıyoruz. Tüm 
fan coil modellerimiz üstün teknolojili ar-ge 
laboratuvarlarımızda kullanıcı için tüm estetik 
kaygılar, montaj ve kullanım kolaylığı dik-
kate alınarak geliştirilmiş, sertifikalandırılmış 
ve hastane odaları, oteller, alışveriş merkez-
leri, rezidanslar, ofis binaları, mağazalar gibi 
endüstriyel, ticari ve akıllı binaların ve uygu-
lamaların kullanımına sunuluyor. VRF’lerde 
dijital scroll’lu modelleri getirmeye de bu yıl 
başladık. 

Midea’nın Türkiye’de üretime 
geçmesi için var gücümüzle 
çalışıyoruz

Yurtdışı firmalardan teklifler geliyor elbette 
ama CLIMAR olarak odağımızda Midea 
var. Aynı sektörde fan coil ünitelerinde veya 
chiller gruplarında farklı bir firma arayışında 
değiliz ve bu konuya çok sıcak bakmıyoruz.  
CLIMAR olarak tek marka üzerine yoğunlaş-
tık ve bu şekilde çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. Midea’nın dünyanın çeşitli ülkelerinde 
fabrikaları ve partnerleri bulunuyor. Midea 
dünyanın hemen hemen her yerinde ofisleri 

CLIMAR olarak sektörde 
iyi bir yere gelmemiz, 

servis hizmeti ve 
cihazlarımızdaki yüksek 

kalite sayesindedir. 

5000 kW kapasiteye kadar standart olup, 
daha yüksek kapasiteler özel üretim ile yapı-
lıyor. Modellerimiz standart olarak 53 °C’ye 
kadar, ilave donanımlarla da 55 °C’ye kadar 
dış ortam sıcaklığında dahi verimli soğutma 
yapabiliyor. Daha yüksek dış hava sıcaklıkları 
için (Tropikal iklim) özel tasarımlarımız da 
ayrıca mevcut. 
Vidalı cihazlarımızda Shell & Tube evapo-
ratör standarttır. Scroll kompresörlü cihazla-
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olan Uzakdoğu’dan tutun da batıdaki birçok 
ülkede de joint venture olarak fabrikaları 
bulunan, 50 milyar dolara yakın ciroya sahip 
global bir firmadır. Üretimlerinin yüksek bir 
bölümünü sektörde önemli yer edinmiş firma-
lar için yapan Midea firması ile biz de bu bağ-
lamda CLIMAR olarak Midea’nın Türkiye’de 
üretime geçmesi için var gücümüzle çalışıyor 
ve pazar payımızı artırmak için sektörde stra-
tejik partnerlerimizle işbirliğine gidiyoruz. 
Midea’ya odaklanmamızdaki amaç da bu. Her 
ne kadar Türkiye’de insanların Çin markala-
rına karşı birtakım önyargıları olsa da; Midea 
bunu aşmış, uluslararası ağı çok geniş, çok 
büyük ar-ge bütçesi olan ve sektörde başarı-
larını kanıtlamış kadroları olan, çok güçlü bir 
üreticidir. CLIMAR olarak kurulduğumuz 
ilk yıllarda birtakım zorluklar elbette yaşa-
dık, sektörde tanınmayan farklı bir firmanın 
pazara girmesi zorken, bir de Çin markası 
olunca işimiz biraz daha zorlaştı. Bazı fir-
malar çok agresifti, kendileri de Midea da 
üretim yaptırdıkları halde Çin markası oldu-
ğumuzu vurguluyor aynı kalite olmadıklarını 
söylemlerine katıyorlardı. Biz CLIMAR ola-
rak büyük bir özveriyle çalıştık. Distribütörü 
olduğumuz firmanın büyüklüğü, ciddiyeti, 
yatırımları bilinsin, cihazlarımızın ve satış 
sonrası hizmetlerimizin kalitesi anlaşılsın ve 
müşterilerimiz bizi tercih etsin istedik. Nite-
kim gerek tanıtım faaliyetlerimiz, gerekse 
yurtdışına sıklıkla düzenlediğimiz fabrika ve 
test merkezleri ziyaretleri ile sektörde söyle-
nen veya oluşan algı, zamanla yıkılmış oldu 
ve ziyaret edenlerin hepsi bir yandan da bizim 
sektörde savunucumuz oldu. CLIMAR ola-
rak sektöre girdiğimizden bu yana müşteri-
lerimizden, kontrollerden ve müşavir firma-
lardan oluşan yaklaşık 300 kişilik bir grubu 
Midea’nın fabrikalarına götürdük, testlerde 

bulundurduk. Ürünleri ve laboratuvarları bire 
bir görmelerini istedik ve bunu sağladık, bu 
gezilerden herkes gerçekten çok etkilendi. İlk 
müşterilerimizle çalışmalarımıza hâlâ devam 
ediyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetleri 
bizleri büyüttü diyebilirim. CLIMAR olarak 
sektörde iyi bir yere gelmemiz, servis hizmeti 
ve cihazlarımızdaki yüksek kalite sayesindedir. 
Santrifüj grupların tanıtımına bu yıl ağırlık 
vermeyi planlıyoruz. Midea Santrifüjlü Su 
Soğutma Grupları, 7.11 COP değerine yeni 
geliştirmiş ve patentini almış oldukları tekno-
lojiler ile ulaşmıştır. Yeni serimizin siparişle-
rini almaya başladık. 2014 senesi içinde çeşitli 
illerimizde ve kurumlarda Türkiye genelinde 
sunumlarımız olacak. ISK SODEX 2014’te de 
tanıtım yaparak enerjide dışa bağımlı ülkemiz 
için en doğru seçimler olduğuna inandığı-
mız santrifüjlü grupların bir nevi lansmanını 
başlatmış olacağız. Bildiğiniz üzere ülkemiz 
enerjide dışa bağımlı bir ülke, enerji kulla-
nımı konusunda çok daha dikkatli olunmalı. 
Otel projeleri, birtakım özel projeler ve yeni 
yapılan ve yapılması planlanan büyük kamu 
hastaneleri haricindeki projelerin genelinde 
ne yazık ki yaygın olarak hâlâ hava soğutmalı 
cihazlar kullanılıyor. Yakın zamanlarda üni-
versite projelerinde de görmeye başladığımız 
santrifüjlü soğutma gruplarının kullanımının 
daha da yaygınlaşması ve en basit tabir ile en 
az 2 kat daha tasarruflu olan bu ürünlerin kul-
lanımının yaygınlaştırılması ülkemiz açısından 
olmazsa olmazlardandır ki dünyada da yaygın 
uygulama, su soğutmalı vidalı ya da santrifüj 
gruplardır. Özellikle yaş termometre sıcak-
lığının düşük olduğu bölgelerdeki büyük ısı 
kazancı olan binalarda hava soğutmalı grup-
ların kullanılmasına anlam veremiyorum. Su 
soğutmalı vidalı ya da büyük kapasiteler için 
su soğutmalı santrifüj gruplar kullanıldığında, 
enerjiden en az yarı yarıya tasarruf sağlanabi-
lecektir. Hava soğutmalı gruplarla santrifüj 
grupların ilk yatırım maliyetleri de neredeyse 

eşittir. Özellikle yurtdışı fuarlar enerji verim-
liliği yönündeki bilinci artırırken, üretici fir-
maların da teknik sunumları ile ülkemizde de 
araştırma ve bilgilenme süreci de başlamıştır. 
Devam eden bu çalışmalar ile su soğutmalı 
santrifüj grupların kullanımının artmasını 
umut ediyoruz. 

Farkımız, lokal servis ağımızın 
kaliteli olması  

Her sektörde olduğu gibi satış sonrası hiz-
metler, müşteri memnuniyeti açısından çok 
önemlidir. Markamızın başarısı için servis ağı-
mızın çok iyi olması gerekiyordu. Dolayısıyla 
kurulduğumuz sene servis eğitimleri ve alt-
yapı çalışmalarına yoğunlaştık. Servislerimizin 
kaliteli olmasına odaklandık, özellikle lokal 
servis ağı oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza 
ağırlık verdik ve bu konu CLIMAR’ın en 
büyük avantajlarından biri oldu. Altı yıl önce 
sektörde, split klima ve VRF gibi bireysel ya 
da yarı merkezi sistemlerde lokal servislerin 
olması, merkezi sistemlerde servisi merkezden 
yürütme anlayışı hâkimdi. Daha önceki pro-
fesyonel hayatlarımızda bunun sakıncalarını 
gözlemlemiştik. Güçlü ve deneyimli merkez 
servisimizi, müşterinin telefonunda hemen 
harekete geçebilecek lokal servislerle daha da 
güçlendirmek şeklinde bir yapılanma oluştur-
duk. Cihazlarımızda yüksek standartlı kompo-
nentler kullanılırken, markalaşmış otomasyon 
sistemleri ile donatılmış ürünlerimizde olabi-
lecek her hata ve arıza, cihaz ekranından oku-
nabilmekte ve gerekmesi durumunda, uzak-
tan erişim mümkün olabilmektedir. Ancak 
sektörümüze baktığınızda,  merkezi sistem 
cihazlarının Türkiye’de geçmişi ve yaygınlığı 
uzun değildir, dolayısıyla satmış olduğunuz 
ürünün kullanıldığı işletmelerde merkezi sis-
teme vâkıf, ürünleri tanıyan, kalifiye personel 
bulmak kolay olmamaktadır. Kalifiye personel 
olsa dahi işletme kısmında bu konuya yeterli 
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bütçe ayrılmadığından sonraki aşamalarda bu 
kişiler yerine, teknik olmayan başka görevdeki 
bir personel bu konu ile de ilgilenebiliyor. 
İşletmeye alınmış projelerde personel sirkü-
lasyonu da ayrı bir problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Satmış olduğunuz ürünleri işlet-
mesi için eğitim verdiğiniz personelleri, çoğu 
zaman diğer sezonlarda bulamama riskiniz 
var. Bu, İstanbul-Ankara gibi kentler hari-
cinde çok karşılaşılan bir durum. Dolayısıyla 
ürününüze ne kadar güvenirseniz güvenin, 
işletme personeline ürününüzü anlatamaz, 
işletme ile ilgili sorularını, karşılaşabileceği 
problemleri yerinde ve hızlı yanıtlayamaz-
sanız, memnuniyeti sınırlı olacaktır. Lokal 
servis gerekliliği bu noktada önem teşkil 
eder. Türkiye’nin her bölgesine yayılmış 42 
servisimiz mevcuttur. Cihazlarımıza, mer-

kez ve anlaşmalı servisimize, personelimize 
güveniyoruz ve gelişimleri için sıklıkla yur-
tiçi-yurtdışı eğitimlerini veriyoruz, bu sayede 
müşteri memnuniyetini sağlayabiliyoruz. Satış 
sonrası hizmet anlayışımızın kaliteli olmasın-
dan dolayı iş alma potansiyelimiz de orantılı 
olarak artmaktadır. Referanslarımız arasında 
özellikle oteller, özel ve devlet hastaneleri, 
adalet sarayları, kamu kurumları, alışveriş mer-
kezleri yer almaktadır.

Şartnameler konusunda yaşanan 
sıkıntılar haksız rekabete sebep 
oluyor

Sektörümüzün yaşadığı sancılardan biri olan 
şartnameler konusuna değinmek istiyorum. 
Her şartname olmasa bile, ülkemizde bazı 
şartnameler, kullanıcıyı tek bir kuruma bağlı 
bırakarak belli markalara yönlendirici nitelikte 
olabiliyor. Bu konu eminim Türkiye’de faali-
yet gösteren yerli, yabancı pek çok firmanın 
muzdarip olduğu bir konudur. Gözlemledi-
ğim kadarı ile özel sektör bu konuyu büyük 
oranda aşmıştır ayrıca kısa zaman öncesinden 
de başlamak üzere kamu şartnamelerinin bir 
kısmında da bu mağduriyeti ve haksız reka-
beti önleyecek araştırma, değişiklik, yapılanma 
süreçleri başlatılmıştır. Bahsettiğim sıkıntıyı 
örneklersem, Eurovent’in hangi koşullarda 
sertifika verdiğini burada uzun uzun anlat-
maya gerek yoktur sanırım. Kendi web site-
sinde de detayları belirtilmiştir. Eurovent, 
Hava Soğutmalı Gruplar için kapasite ve diğer 
verilerin testlerini, gönderdiğiniz 600 kw altı 
bir adet üründen, anlaşmalı laboratuvarla-
rına ya da TUV laboratuvarlarına EN 14511’i 
baz aldırarak yaptıran ve onun paralelinde 
ürünlerinize sertifika veren bir sertifikasyon 
kurumudur. Kurum soğutma grupları ve fan-
coiller dışında, diğer ürün gamlarında da aynı 
şekilde, tüm ürünlerden değil de gönderilen 
numune üzerinden değerlendirme yaparak 
sertifikasyonu sağlayan bir kurumdur. Burada 
Eurovent kurumunun sertifika verme şartla-
rını eleştirmiyorum, bu benim çok üzerimde 
bir konu. Sorun, şartnamede Eurovent yazıl-
mış durumlarda diğer sertifikasyonların kabul 
edilmiyor olmasıdır. Örnek olarak AHRI 
kabul edilmiyor. Belki inanılmaz gelecek ama 
o projeye gidecek cihazın testlerini yaptırıp, 
cihazın TUV’den alınmış EN14511 sertifi-
kasını veriyorsunuz -ki bu bir nevi cihazın 

karnesidir- şartnamede sadece Eurovent yazıl-
dığından bu bile kabul edilmeyebiliyor. Labo-
ratuvarlarınız için milyar USD’lara yaklaşan 
yatırımlar yapıp akreditasyonu tamamlasanız 
dahi bu çabalarınız bir kalemde silinebiliyor 
ki bu durumu dünyanın hiçbir yerinde hiç-
bir üreticiye izah edemezsiniz. Özellikle yerli 
klima santrali üreticileri bu tarz şartnameler-
den dolayı senelerdir Eurovent kurumuna çok 
para ödemişler ve ödemeye devam etmekte-
dirler, kanımca bu kurum için harcadıkları 
bütçeleri Ar-ge, Ur-ge konularında harcamış 
olsalardı çok daha verimli sonuçlar alınabilirdi. 
Elbette bu konuda birtakım ilerlemeler kay-
dediliyor, olumlu değişimlerin, gelişmelerin 
varlığını duymak bizi mutlu ediyor. Özellikle 
bir kurumu sürekli ön plana çıkaran, şart-
namelerin ve firmaların da samimiyetlerinin 
sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Yakın 
bir gelecekte herhangi bir sertifikaya ya da 
markaya yönlendiren bu tarz şartnamelerin 
yerini; ürünün vasfını, niteliğini tarifleyen; 
kaliteyi ve enerji verimliliğini ön plana çıkaran, 
normları tarifleyen şartnamelerin alacağını 
düşünüyorum. Sosyal sorumluluk projeleri de 
CLIMAR için önemli konular arasında yer 
alıyor. 2013 yılı için yılbaşı promosyonu olarak 
müşterilerimizin adına Tema Vakfı’na 6000 
adet meşe tohumu dikimi organizasyonunda 
bulunmuştuk, 2014’te de bu tarz çalışmaları-
mız devam edecektir. 
2013 yılı Midea ve CLIMAR açısından bek-
lentilerin karşılandığı hatta aşıldığı bir yıl ola-
rak kayıtlarımıza geçti. 2013 Ankara Sodex 
fuar katılımımızın da bu başarıya olumlu bir 
katkısı oldu. 2014’e de yine hızlı başladık, 
sahip olduğumuz başarı grafiği, özverimizin ve 
çabamızın göstergesi niteliğinde. 2014 yılında 
da aynı azimle yolumuza devam etmeye karar-
lıyız ve başta belirttiğimiz gibi global bir üre-
tici olan Midea’nın Türkiye’de üretim bacağını 
oluşturabilmek için kararlıyız. TM       
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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?



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

Yüksek Japon Teknolojisi
Hitachi

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

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

Toplamda 1000 m’ye kadar borulama  

1 dış ünite grubuna 64 iç üniteye kadar bağlama imkanı  

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

Otomatik soğutucu akışkan şarjı tespit fonksiyonu

PTT defrost teknolojisi ile ısıtma modunda yüksek verim

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

Atık Su Tahliyesinde Gürültü 
Oluşumunu Engelleyen Wavin 
SiTech Sistemi

İ nsanların artan konfor ihtiyaçlarıyla 
birlikte yaşam ortamlarında sessiz boru 
sistemlerinin önemi her geçen gün art-

maktadır. 3 katmanlı Wavin SiTech Sistemi, 
üstün ses yalıtımı özelliği sayesinde tesisatta 
istenmeyen gürültü oluşumunu engelleyerek 
binalarda yüksek yaşam konforu sağlar.

Atık su sistemlerinde gürültü 
oluşumu

Gürültü, bina içi atık su sistemlerinde pis su ve 
atığın boru çeperine çarpması ve akış sesinin 
oluşturduğu düzensiz ses olarak ortaya çıkar. 
Bu gürültü, sistemden titreşim (temas) ve hava 
yolu ile ortama yayılır. Gürültüye, sistemdeki 

çap daralmaları, su hızı ve debisinin artışı, suyun 
yön değiştirmesi, sifonlarda dolum-boşaltım 
gibi birçok unsur sebep olur. Bu gibi rahatsız 
edici ve dikkat dağıtıcı gürültülerin istenmediği 
konut, otel, hastane, kütüphane, bakım evi gibi 
ortamlar için en ideal çözüm ses izolasyonlu 
Wavin SiTech Boru Sistemleridir.

Atık su sistemlerinde ses ölçümü

Bina içi atık su sistemleri tasarlanırken ses 
ölçüm seviyesi DIN 4109’a göre referans alınır. 
Bu standarda göre bina içi atık su tesisatlarında 
azami ses değeri 30 dB(A) olarak talep edilir. 
Bu standart ile insanların yaşam alanlarında 
gürültü nedeniyle rahatsız olmamaları amaç-

lanır. Sitech sessiz boruların 4L/s debideki ses 
ölçüm değeri Fraunhofer Ensititüsü’nün test 
sonuçlarına göre 18 dB(A)’dır. (Ölçüm bod-
rum katta, tesisat duvarı arkasında, sisteme ait 
kelepçelerle yapılmaktadır.)

Wavin SiTech avantajları:

Akustik avantajlarının yanı sıra Wavin 
SiTech birçok kaliteli özelliğe sahiptir: 

•	 Sıkı geçen, sızdırmayan muflu ve 
kendinden contalı boru ve ek parçalar

•	 Mineral katkılı PP’den üretilmiş dayanıklı 
orta katman
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•	 Yüksek şekil dayanımı
•	 Geniş ürün gamı (50-250 mm)
•	 Aşınmaya dayanıklı, pürüzsüz beyaz iç 

yüzey
•	 Kaliteli hidrolik performans
•	 Yüksek sıcaklığa dayanıklılık
•	 -20 °C’a kadar kırılma dayanımı
•	 Birçok kimyasala karşı dayanım

Wavin tavsiyeleri

Beklenen ses ölçüm seviyelerine ulaşabilmek 
için uygulama sırasında aşağıdaki tavsiyelere 
uyulmasında fayda vardır:

•	 Atık su boruları oturma odaları, yatak 
odaları veya çalışma odaları gibi sese 
duyarlı yerlere döşenmemelidir. Sese 
duyarlı odalar ile atık su borusunun 
bağlandığı duvar bitişik olmamalıdır. 

•	 Eğer atık su boru sistemi bunlar gibi bir 
odanın bitişiğindeki bir duvara monte 
edilecekse, o duvarın özgül ağırlığı en 

az 220 k/m2 olmalıdır. Hafif ağırlıktaki 
duvarlarda atık su borusu duvar ile temas 
etmemelidir. Ses için yalıtım malzemesi 
kullanılmalıdır. 

•	 Bu uygulama havalandırma boşluğu duvarı 
veya orta duvara monte edileceği zaman 
da geçerlidir. 

•	 Ses yalıtımı sağlamak için borular, 
havalandırma boşluğu duvarı veya orta 
duvara dikkatlice sabitlenmelidir. Ses 
köprülerini engellemek için Wavin 
Si-Tech Boru Sistemi ve kaplama 
arasındaki temas engellenmelidir. Temasın 
engellenemeyeceği durumlarda borunun 
etrafına bir ses yalıtım malzemesinin 
sarılması faydalı olacaktır. 

•	 Gürültü yoğunluğu borunun yoluna 
doğrudan bağlıdır. Bu yüzden mümkün 
olduğunca ani yön değişimlerinden 
kaçınmak gerekir. 90°’lik dirsek yerine 
kısa ve düz bir boru parçası (en az 25 cm 

Darbeye karşı dayanıklı mavi 
PP homopolimer

Ses izolasyonlu özel yapı

Kimyasallara karşı dirençli beyaz PP kopolimer

uzunluğunda) ile birleştirilmiş iki adet  
45 °’lik dirsek kullanılmalıdır. 

•	 En uygun ses izolasyonu için içinde lastik 
conta olan ve boruyu tamamen çevreleyen 
kelepçeler kullanılmalıdır. 

Dünyanın en büyük plastik boru üreticilerin-
den olan Wavin Grup,  2008 yılında Pilsa’yı 
satın alarak pazardaki faaliyetlerine başladı. 
Wavin Pilsa, geleneksel boru sistemlerinin 
yanında sektöre sunduğu yenilikçi ürünlerin 
satış ve pazarlamasını İstanbul, Adana, Ankara 
ve İzmir Bölge Müdürlükleri’ndeki uzman 
kadrosuyla gerçekleştiriyor. TM
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Indoor-fl ex, Ayvaz’ın bina içi doğalgaz tesisatları için geliştirdiği 
devrim niteliğinde bir yenilik! Size işçilik ve zamandan kazandıran, 

emniyeti ve şıklığı elden bırakmayan esnek bir çözüm!

Bina içi doğal gaz tesisatına

yepyeni bir çözüm!

Güvenli! Ekonomik!Taşıması kolay! İşçilikten tasarruf! Kurulumu kolay! Dekoratif!

Güvenli! Ekonomik!Taşıması kolay! İşçilikten tasarruf! Kurulumu kolay! Dekoratif!

Ayvaz TS-EN 15266 standardına uygun olarak ürettiği 
Indoor-fl ex bina içi doğal gaz tesisat bağlantı hortu-
mu ile rijit boru devrini kapatıyor, ek parçaya gerek 
duymadan tesisat kurmaya imkan sunuyor!

info@ayvaz.com   www.ayvaz.com

AYVAZ, EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR.

Kolay
Hızlı

Ekonomik

KO
LAY BAĞLANTI
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Beton Soğutma 
Sistemleri

B eton kalitesini olumsuz yönde etki-
leyen etkenlerin başında sıcaklık gel-
mektedir. İstenilmeyen sıcaklık değer-

leri aynı zamanda karıştırma, yerleştirme ve kür 
işlemlerinde de problemlere neden olur. Bu 
problemlerin çoğunluğu, hidratasyon hızının 
ve taze beton karışımındaki suyun buharlaşma 
hızının artmasıyla sonuçlanır.

Beton sıcaklığı arttıkça; 

* Su ihtiyacı artar, 
* Kıvam kaybı artar, 
* Priz süresi düzensizlik gösterir,
* Terleme hızı ve süresi dengesizleşir,
* Plastik ve kuruma rötrelerine bağlı çatlama 
eğilimi artar, 
* Soğuk derz oluşumu riski artar, 

Yazan: Murat Kuzucu, Alperen Mühendislik Ltd. Şti., AR-GE Bölüm Başkanı

* Hava boşluklarının kontrolü zorlaşır. 
* Estetik görünüm bozulur.
Sıcaklık, betonun dayanıklılık özelliklerini de 
olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, sıcaklığın 
beton üzerindeki olumsuz etkileri izlenmeli ve 
gerekli önlemler alınmalıdır. 
Günümüze kadar bu problem, betonun karı-
şım suyuna buz veya soğuk su karıştırılması ile 
çözülüyordu. Ancak özel betonlarda özellikle 
de hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde, 
buz veya soğuk su ekleme metodunun, isteni-
len beton kalitesinin elde edilmesinde yetersiz 
kaldığı görülmüştür.
Son dönemlerde Alperen Mühendislik tara-
fından geliştirilen “kalıpta soğutma” metodu 
ile betonun kalıba yerleştirildikten yani dökül-
dükten sonra yerinde soğutulması esas alınmış 
ve bu metotla yapılan çalışmalarda istenilen 

normlardaki yüksek beton kalitesine ulaşılmış-
tır. İlk defa Alperen Mühendislik tarafından 
tasarlanarak imal edilen beton soğutma sistem-
lerinin kullanılması işçilik ve zaman tasarrufu-
nun yanında yüksek kârlılık sağlar. 
Barajlar, köprüler ve enerji santralleri gibi 
endüstriyel inşaatların özel normlardaki beton-
larının soğutulmasında  kullanılan Alp Beton 
Soğutma Sistemleri, betonun karışım suyunu 
değil, betonun kendisini soğutan bir sistemdir. 
Kalıp demirleri döşendikten sonra kullanıla-
cak betonun kriterlerine göre seçimi yapılan 
polietilen borular kalıbın içerisine yerleştirilir. 
Polietilen boruların kalıba yerleştirilmesi daha 
önce hazırlanan proje dahilinde yapılır. Beton 
dökümü tamamlandıktan sonra beton soğutma 
grubunda elde edilen soğuk su, polietilen boru-
larla beton içerisinde gezdirilerek betonun 
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hesaplanan sürede soğutulması sağlanır.
Sistem tam otomasyonlu olup, istenilen sıcaklık 
ve debi değerlerini verebilmekte ve istenilen 
aralıklarla raporlama yapabilmektedir.
Sistemin gidiş ve dönüş kollektörlerindeki debi 
ve sıcaklıklar ayrı ayrı ayarlanabilmekte, ölçü-
lebilmekte ve raporlanabilmektedir. 
Sistem, ülkemizde ilk defa uygulanan İzmit 
Köprüsü Projesi’ne ait özel normlardaki beton-
ların soğutulmasında test edilmiş ve tam not 
almıştır. 
Köprü  projesi için imal edilen beton soğutma 
sistemleri, soğuk su gidiş hattı ve soğuk su 
dönüş hattına sahiptir. Gidiş kollektöründeki 
her bir hat ayrı ayrı istenilen sıcaklıkta ve 
istenilen debide su göndermektedir. Soğutma 
grubunun çalışma aralıkları, gidiş-dönüş sıcak-
lıkları ve hatlardaki debiler otomasyon sistemi 
üzerinden takip edilmekte ve raporlanmaktadır.
Beton soğutma sisteminin gidiş-dönüş kollek-
törlerindeki hat sayısı, sıcaklık miktarı, debi 
miktarı, çalışma aralıkları projenize bağlı olarak 
farklı değerlerde ayarlanabilmektedir.
Alperen Mühendislik tarafından tasarlanan 
Alp Beton Soğutma Sistemlerinin altındaki 
imza Türk mühendislerine aittir. Sistem tasa-
rımı ve otomasyonu ile Türk mühendisleri tara-
fından tasarlanmış, projelendirilmiş ve imal 
edilmiştir.
Sistem, soğutma ihtiyacı olan mekânların, 
binaların ve makinelerin dışında, koşu hayvan-
larının soğutulması gibi birçok farklı alanlarda 
da kullanılma özelliğine sahiptir.

Beton Soğutma Sisteminin 
Özellikleri:

1.  Beton soğutma sistemi; 
kalıba dökülmüş betonun 
istenilen norm ve değerlerde 
soğutulması işlemlerini tek 
ünite içerisinde yapabilen, 
dış hava şartlarında saha 
çalışmalarına uygun yapıda, 
taşınabilir, paket soğutma 
cihazı şeklinde tasarlanmıştır.

2.  Beton soğutma sistemi 
ihtiyaca göre değişik 
kapasitelerde imal 
edilmektedir.

3.  Sistem, istenilen debide soğuk 
su üretebilmektedir.

4.  Sistem, istenilen sıcaklıkta soğuk su 
üretebilmektedir.

5.  Sistem, soğutma suyu gidiş ve 
dönüş sıcaklıklarını ölçmekte ve 
raporlamaktadır.

6.  Sistem, şantiye şartlarında çalışmaya 
dayanıklı bir yapıya sahiptir.

7.  Sistemde gelişmiş otomatik kontrol 
sistemi ve Alp özel otomasyon yazılımı 
bulunmaktadır.

8.  Sistem, kolay kurulma ve kolay taşınma 
özelliğine sahiptir.

9.  Sistem, az yer kaplayan ve paket halinde 
tek üniteden oluşan bir tasarıma sahiptir.

10.  Sistemin kabini dış yüzeyi elektrostatik 

boyalı, modüler panellerden imal 
edilmiştir. Kabinin her bölümüne kolayca 
ulaşılmaktadır.

11.  Soğutma grubunun kapasite kontrolü 
oransal olarak yapılmaktadır. Soğutma 
grubunun performans değerleri ARI 
Standart 550/590-98’e uygundur.

12.  Soğutma grubunda kullanılan 
kompresörler yatık, yarı hermetik 
tipte, tek vidalı ve şantiyede servis 
edilebilecek yapıdadır. Kompresörün 
parçalarına bakım ve onarım için kolayca 
ulaşılabilmektedir. Kompresör yatakları 
min. 100.000 saat çalışma ömrüne 
sahiptir. Soğutma grubunda birden fazla 
kompresör kullanıldığı durumlarda, 
her bir kompresörün soğutucu akışkan 
devreleri birbirlerinden bağımsız 
olarak tasarlanmaktadır. Kompresörün 
ekonomizeri kompresörün yapısını 
basite indirgemek amacı ile kompresör 
dışında bulunmaktadır ve gaz soğutmalı 
yapıdadır.  

13.  Sistemin her bir çıkış hattından 10 0C ± 
1 sıcaklıkta ve 1 ± 0,1 m3/h kapasitede su 
geçişi sağlanmaktadır. Bu değerler görsel 
olarak her an kontrol edilebilir ve sistem 
tarafından istendiği an raporlanabilir.

14.  Sistemdeki pompalar yedekli 
çalışmaktadır.

15.  Sistemdeki gidiş ve dönüş hatlarının 
boru bağlantıları şantiye şartlarında 
kullanıma uygun ve kolay kullanıma izin 
veren malzemeler ile sağlanmıştır.

16.  Sistemde kullanılan ekipmanlar 
otomasyon sistemi ile uyumlu 
çalışmaktadır.
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17.  Sistemin soğutma grubuna ait 
kondenserler ve fanlar şantiye şartlarında 
çalışmaya uygun dizayn edilmiştir.

18.  Sistemde kullanılan fanlar ISO 1940-G 
6.3’e göre statik ve dinamik olarak 
balanslanmıştır. Fanlar, özel yapım 
montaj yuvalarına titreşim yapmayacak 
şekilde monte edilmiştir. Motor ve 
diğer elektrikli armatürlerin bağlantıları 
santral üzerinde minimum IP65 koruma 
sınıfı olan bir bağlantı kutusuna kadar 
taşınmıştır.

19.  Sistemin evaporatör ve kondenser 
serpantinleri bakır boru üzerine hidro 
mekanik olarak geçirilmiş alüminyum 
kanattan mamuldür.

20.  Sistemdeki bataryalar 150 psig'de kaçak 
testine, 450 psig'de basınç testine tabi 
tutulmuştur.

21.  Kondenser finleri dış hava etkenlerine 
karşı korozyona mukavemetlidir. 
Kondenser fanları IP54 sınıfında olup, 
çalışma sıcaklığı – 40 °C ile + 55 °C 
arasındadır. Yüksek verimli ve düşük 
ses seviyesine sahip kondenser fanları 
kullanılmıştır.

22.  Soğutma grubunun kontrol sistemi 
kilitli bir kapısı bulunan dış etkenlerden 
etkilenmeyen bir panel (IP54) 
içerisindedir.  Güç ve çalıştırma panelleri 
emniyet ve kontrol açısından farklı 
kompartmanlarda bulunmaktadır. Her 
kompresör ve her bir kondenser fanı 
için sigorta, termik, faz koruma rölesi ve 
kontaktör bulunmaktadır.

23.  Soğutma grubunda her bir soğutucu 
devre için yüksek ve alçak basınç kesme 
switch’leri, donma termostatı, her bir 
kompresör için akım kesme switchi ve 
her bir kompresör için çalışma zamanını 
gösteren zaman sayacı bulunmaktadır.

24.  DN15 - 40 arasında dişli vanalar, 
daha üst çaplarda flanşlı vanalar 
kullanılmıştır. Vana boyutlandırılması, 
sistem gereksinimlerine uygun olarak 
yapılmıştır. Eşit-yüzdesel akış eğrisi 
sağlayabilen standart Kv değerlerine 
sahip kontrol vanaları kullanılmıştır. 
Kullanılan tüm vanalar PN16 basınç 
sınıfına uygundur.

25.  On/off işlevli vanalar boru çapında 
kullanılmıştır. Tüm vana motorları sistem 
basıncını kapatabilecek güçte seçilmiştir.

26.  Sistemde gidiş ve dönüş hatlarının 

kontrolünü yapmak için test pompası 
bulunmaktadır.  Bu pompanın kullanımı 
ve dizaynı saha çalışmalarına uygundur.

27.  Sistemin tüm elektrik kablo giriş çıkışları 
IP 65 standardına uygundur.

28.  Sistemin elektrik besleme bağlantıları 
şantiye şartlarında çalışmaya uygun 
dizaynda ve mukavemette yapılmıştır.

29.  Sistemin birleşim kısımları sızdırmazdır. 
Dış kısımlar korozyona ve dış hava 
şartlarına dayanıklı perçin veya civata-
somun bağlantıları ile birleştirilmiştir.

30.  Sistem şantiye şartlarında çalışmaya 
dayanıklıdır ve kolaylıkla taşınabilir 
özelliktedir. 

31.  Sistem elektrik enerjisi ile çalışmaktadır.
32.  Sistemin vinç ile kaldırılabilmesi için 

gerekli taşıma kulakları bulunmaktadır. 
Bu kulakların yerleri, cihazın 
kaldırılması sırasında halatların cihaza 
zarar vermesini önleyecek şekilde 
belirlenmiştir.

33.  Soğutma sisteminin tabanında minimum 
3 mm galvaniz sacdan mamul, 200 mm 
yüksekliğinde kaide bulunmaktadır. Bu 
kaide üzerinde taşıma ve yerleştirme için 
gerekli taşıma yuvaları veya kulakları 
bulunmaktadır.

34.  Sistemdeki tüm debi ve sıcaklık değerleri 
ekran üzerinden izlenebilmekte, istenilen 
aralıklarla raporlama alınabilmektedir.

35.  Sistemden alınan sıcaklık ve debi 
raporları hem tablo halinde hem de 
grafik olarak görüntülenmektedir.

36.  Otomatik kontrol sistemi, kullanıcıların 
sistem verisine ulaşmasına, tesis içinde 
yerel ağ üzerinden ve bağlantı sağlanırsa 
tesis dışında internet üzerinden standart 
internet tarayıcı programları ile ulaşımına 
imkân vermektedir.

37.  Otomatik kontrol sisteminin fonksiyonel 
olarak çalışması için gereken her türlü 
işçilik, malzeme ve yazılım Alperen 
Mühendislik tarafından temin 
edilmektedir.

38.  Mekanik ekipman montajları, sisteme 
monte edilmiş ve Alperen Mühendislik 
fabrikasında kalibreli olarak onaylanmış 
şekilde hazırlanmıştır.

39.  Elektrik besleme panosu, otomasyon 
panoları ve bunlarla ilgili sarf malzemeler 
sisteme uygun şekilde monte edilmiştir.

40.  Kurulan sistem, bünyesindeki verilere, 
işlevlere ve özelliklere ulaşmak için 

parola koruması içermektedir.
41.  Otomatik kontrol sistemi, bilgi akışını ve 

farklı senaryolar oluşturulmasını sağlayan 
alt yapıya sahiptir.

42.  Oluşan raporlar bir PC’de saklanarak, 
gerektiğinde geçmişe yönelik olarak 
kullanıcı tarafından incelenebilmektedir.

43.  Alınan veriler ilave hiçbir programa gerek 
kalmadan kullanıcı tarafından rahatlıkla 
grafik ortamda izlenebilmektedir.

44.  Standart bir internet tarayıcı program ile 
sınırsız sayıda kullanıcının ağ üzerinden 
güvenli bir şekilde sisteme ulaşmasına 
imkân tanınmıştır.

45.  Grafik kullanıcı arabirim ortamında her 
kullanıcıya ayrı isim ve şifre atanarak 
yetki seviyeleri oluşturulmuştur. 

46.  Çalışan fanın kanatlarının döner biçimde 
görülmesi gibi animasyonlu grafikler 
tanımlanmıştır.

47.  Grafikler üzerindeki anlık veri değerleri, 
kullanıcı müdahalesi gerekmeksizin 
kendiliğinden yenilenmektedir.

48.  Her kullanıcıya ayrı bir ana sayfa 
tanımlanmıştır. Kullanıcıların kendi 
sayfaları dışındaki grafiklere ulaşmaları 
engellenebilmektedir.

49.  Geçmişe yönelik veri grafikleri 
izlenebilmekte, istenilen tarih ve saat 
aralığında seçim yapılabilmektedir.

50.  Sisteme bağlı her nokta, fonksiyonellik 
testinden geçirilmiştir.

51.  Tesislerde ve kurulu sistem üzerinde 
son kullanıcı personeline eğitim 
verilmektedir. Eğitimi veren kişiler, 
sistemi donanım ve yazılım olarak 
tanıyan, yeterli bilgi seviyesine sahip 
konusunda uzman Alperen Mühendislik 
personelidir.

       Eğitim 3 aşamada verilmektedir:
•	 Ücretsiz Ön Eğitim: Sistem devreye 

alındıktan sonra, 1 gün süreli genel 
kullanıcı eğitimi.

•	 Ücretsiz Tazeleme Eğitimi: Ön eğitim 
tamamlandıktan yaklaşık 2-4 hafta sonra 
yapılan ve daha ileri konuların ele alınıp 
soruların yanıtlanacağı 1 gün süreli 
eğitim.

•	 Ücretli İlave Eğiti: Kullanıcı, Alperen 
Mühendislik firmasından randevu almak 
koşuluyla ilave eğitim alabilmektedir.

52.  Alp Beton Soğutma Sistemleri her türlü  
imalat hatalarına karşı 2 yıl  
garantilidir.  TM
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denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Özge Demirci
ozgedemirci@dogayayin.com

Selçuk Benli
selcukbenli@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Sorumlusu
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

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

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

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

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

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

Abone formu

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

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

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

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

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

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa  Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                                                           Son kullanma tarihi:                               Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

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

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

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

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

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

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

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum

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

ISSN 1306-9721
FİYATI: 5 TL   YIL: 7  SAYI: 41

www.iskteknik.com

TEKNİK

PÜF NOKTASI

İPUCU

BİLGİ

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

Yaygın Termostatik 
Genleşme Valfi (TGV) 
Problemlerinin 
Saptanması

Soğuk Su Hazırlama (Chiller) 
Grubu Montaj Yerini 
Hazırlama*

Chiller Uygulamasının 
Gerekli Olduğu 
Durumlar

EYLÜL - EKİM
2013

41

Tesisat Sembolleri
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Türkiye’de
Sayısız Yeni Otel 
Projesi

Çok Katlı Konutların 
Enerji Korunumu 
Açısından Performansının 
Değerlendirilmesi

122013   .

Güvenli Yapılar
Yol Haritası 
Açıklandı

Yer Değişimi 
Havalandırması

Yer Değişimi 
Havalandırması
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Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 
Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-
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FRANSA 
KATI ATIK TESİSLERİNE 
ZİYARET

BERGAMA’DA 
“TARİH 3 BOYUTLU 
CANLANIYOR”

ALİ YURTSEVER “BİLİŞİM 
ZİRVESİ’NDE KONUŞULANLAR 
GÜNDEMİ BELİRLEYECEK”

Dünyanın en büyük pompa üreticilerindenDünyanın en büyük pompa üreticilerinden

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

www.dogayayin.com

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹
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RÖPORTAJ

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç
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