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İhracatçılar 2014’ten umutlu…

TİM İhracatçı Eğilim Anketi 2014 ilk 
çeyrek sonuçları açıklandı. Anket sonuç-
larının dikkat çekici satırbaşları şöyle: 

Anket sonuçlarına göre; ihracatçıların yılın 
ikinci çeyreğinde ekonomi, talep ve üretim 
anlamında pozitif beklentileri artış gösteriyor. 
Sipariş alma oranları ise son 16 çeyreğin zir-
vesine çıktı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“Yılın ikinci çeyreğine göre olumlu beklentileri 
olan ihracatçıların yüzdesi, ortalama 10 puan 
arttı” açıklamasını yaptı. Ankete göre, yılın ilk 
çeyreğinde yeni pazarlara girebildiklerini belirten 
fi rmaların oranı yüzde 40 ile bir önceki döneme 
paralel. Bu dönemde de Rusya, en yüksek oranda 
hedef pazar olarak belirginleşiyor. Hedefl enen 
pazarlarda AB ikinci sıradaki yerini korurken, 
diğer ülkeler sırasıyla Almanya, Çin ve Irak oldu. 
Almanya ve Irak’ın tekrar öncelikli yerini alması, 
iki ana pazardaki kuvvetli ihracat artışı öngörü-
sünü destekliyor. Yılın ilk çeyreğinde mevcut 
pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldıklarını 
belirten ihracatçıların oranı yüzde 54,4’ten yüzde 
61,1’e yükselirken, tamamen kaybettikleri pazar 
olduğunu belirten ihracatçılar, genelin yüzde 
8,4’ünü oluşturdu. Bu dönemde rekabetçi fi yat 
sunamama (yüzde 51,6) ve hedef ülkelerdeki 
ekonomik sıkıntılar (yüzde 44) en sık karşılaşılan 
pazarlama sorunları olarak ön plana çıktı. Enerji 
maliyetleri (yüzde 50,6) ve döviz kurları (yüzde 
47,8) ihracatçıların yarısı tarafından vurgulanan 
öncelikli sorunlar olarak dikkat çekti. Yılın ilk 

çeyreğinde ihracatçı fi rmaların üretim, tedarik ve 
enerji kullanımı açısından geçen dönemde olduğu 
gibi üzerinde durdukları en önemli gerçekleşme, 
girdi maliyetlerindeki artışlar oldu. Yükselen kur-
ların etkisiyle, girdi maliyetlerindeki artış önemli 
bir gelişme olarak 2013 yılı son çeyreğindeki yüzde 
69’luk seviyesini korudu. Benzer trend, hammadde 
girdi maliyetlerinde de yüzde 42,8 ile görüldü. 
Enerji birim girdi maliyetlerinin arttığını belirten 
fi rmaların oranı yüzde 54,9, elektrik tüketiminin 
arttığını belirenlerin oranı ise yüzde 41,3 olarak 
gerçekleşti.

2014 yılı ilk çeyrekte sektörde ortalama çalışan 
sayısı 196 olarak hesaplanırken, bu dönemde İkinci 
500’de yer alan fi rmalarda toplam çalışan sayısın-
daki artış dikkat çekiyor. Ocak-Mart döneminde 
çalışan sayılarının arttığını belirten fi rmaların ista-
tistikleri ise şöyle: Beyaz yakalı yüzde 21,4, mavi 
yakalı yüzde 28,4, ar-ge yüzde 6,6. Nisan- Haziran 
döneminde yeni çalışan istihdam edeceklerini belir-
ten fi rmaların eğilimleri ise; beyaz yakalı yüzde 24, 
mavi yakalı yüzde 27 ve Ar-Ge yüzde 9,6 olarak 
sıralanmaktadır. 

Firmaların ortalama net +3,9 personel istihdam 
ettiği öngörüsüyle, ihracatçıların ilk çeyrekte top-
lamda net 209.000 istihdam artışı sağladığı tahmin 
ediliyor. Firmaların ikinci çeyrek sonu itibariyle de 
ek 100.000 istihdam sağlaması öngörülüyor. TM
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ürünler

Ayvaz’dan Indoor-flex Bina İçi Doğalgaz Tesisat Hortumu

Doğalgazı bina içi (daire içi) tesisatla-
rında kullanım yerlerine ulaştırmak, 
tesisatçılar için rijit boru ve fitingsle-

rin kullanımından kaynaklanan pek çok neden-
den ötürü hep sıkıntılı bir konu olmuştur. Bu 
malzemeler kullanılarak yapılan klasik bina içi 
doğalgaz tesisatları, zaman ve işçilik maliyetle-
rini artırdığı gibi her dönüş noktasında bakım 
ihtiyacı doğurmaktadır. Ayvaz, komple paslan-
maz çelik malzeme kullanarak, TS EN 15266 
standardına uygun olarak ürettiği Indoor-flex 
gaz hortumlarıyla, müteahhit ve tesisatçılara 
bina içi doğalgaz tesisatlarındaki gaz dağıtımı 
ve gazın tüm kullanım yerlerine ulaştırılması 
için daha esnek, güvenilir ve etkin bir çözüm 
getiriyor. Indoor-flex, rijit boru bağlantılarına 
kıyasla daha iyi bir performans ve tesisat avan-
tajı sunar. Ek parçaya gerek duymayan yapısı 
ve yüksek esneklikte doğalgaz dağıtım sistemi 
olmasının yanı sıra, deprem riski yüksek böl-
gelerde de kullanıcı güvenliği açısından avan-
tajlı özellikler taşıyan bir sistemdir. Avrupa 
Standardı EN 15266’ya uygun olarak üretilen 
sistem, Amerika ve Japonya’da 30, Avrupa’da 
ise 3 yıldır güvenle kullanılıyor.

Indoor-flex bina içi tesisat 
hortumunun avantajları

Indoor-flex sistemi geleneksel uygulama-
lara kıyasla; taşıma, ölçme, kesme, diş çekme, 
boru sabitleme ve bağlama gibi yoğun iş gücü 
gerektiren konularda büyük avantajlar sunar. 
Indoor-flex’in rijit sisteme oranla en büyük 
özelliklerinden biri hafif ve kolay taşınabilir 
olmasıdır. Makara ve kangal formda piyasaya 
sunulduğu için, montajı yapılacak yere bir kişi 
tarafından kolayca taşınabilir. Ayrıca az yer tut-
tuğu için depolama alanından da tasarruf sağlar. 
Indoor-flex pratik bir bağlantı alternatifidir; 
basit kesme ve sıyırma aparatları kullanılarak 
montajı yapılabilir. Daire içi doğalgaz tesisatı, 
rijit boru kullanılan geleneksel sistemlere oranla 
çok daha hızlı yapılır ve zamandan tasarruf 
sağlanır. Indoor-flex’i geleneksel sistemlerden 
ayıran en önemli özelliklerden biri de güven-
liğidir. Rijit boru kullanılarak doğalgaz tesisatı 
yapıldığında, çok sayıda ara bağlantı kullanılır. 
Indoor-flex ise esnek olduğu için ara bağlantı 
parçası veya dirsek gerektirmez; deprem riski 
bulunan bölgelerde rijit boruya kıyasla çok 
daha güvenlidir. Tüm bu avantajlara ek olarak 

Indoor-flex, hortumları gizleyen kanallar saye-
sinde dekoratif bir görüntü sunar.

Indoor-flex’in uygulanması

Indoor-flex, depolaması ve taşıması kadar 
uygulaması da kolay yeni bir sistemdir. Aşa-
ğıdaki adımlar izlenerek güvenli bir bağlantı 
kolayca uygulanabilir:

1 - Tesisat Yolunun Seçilmesi: Tesisat yolunu 
seçerken en kısa ve dönüşlerin en az olduğu yol 
seçilmelidir. Seçim yaparken uygunluk tespitine 
de dikkat edilmesi gerekir.

2 - Hortum Çaplarının Tespiti: Hortum 
çaplarının tespiti, sistemde gereken akışkan 
debisine göre sistemi tasarlayan mühendisler 
tarafından hesaplanır.

3 - Ayrım Noktalarının Tespiti: Ayrım nokta-
larının tespiti, gaz yakıcı cihaz ve tesisat yolu-
nun fiziki durumu ile basınç kayıplarına göre 
tespit edilir.

4 - Hortum Kanalının Montajı: Hortum 
kanallarının daire içlerinde 2 metrenin altın-
daki yerlerde daire dışında kalan kısımda ise 
komple kanal kullanılması zorunludur. Daire 
içinde 2 metrenin üstündeki yerlerde isteğe 
bağlı olarak hortum kelepçesiyle de montaj 
yapılabilir.

5 - Hortum Montajı: Hortumu monte eder-
ken bazı kurallara uyulmalıdır. Hortumun ucu 

4 cm kadar düzleştirilmeli ve PVC kaplama 
sıyrılmalıdır. Hortum kesildikten sonra bağlantı 
parçası montajlanmalı ve son olarak somunlar 
sıkılmalıdır. 

6 - Vanaların Montajı: Vanaların montajında 
dişli bağlantılarında muhakkak sızdırmazlık 
elemanı kullanılmalıdır. Tesisatta hortumların 
burulmaması için öncelikle dişli bağlantılar 
yapılmalı, sonrasında hortum bağlantısı yapıl-
malıdır. Vana bağlantılarında vanaları kelepçe 
ile sabitlenmelidir.

7 - Kaçak Testi: Hattın doğru kurulduğunu 
kontrol etmek ve gaz kaçaklarına mahal ver-
memek için kaçak testi yapılmalıdır.

8 - Plastik Kapakların Kapatılması: Sistem 
montajından sonra kanal kapakları kapatılarak 
işlem tamamlanır. TM
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ürünler

Patentli İnovatif Bir Ürün: A+7 Enerji Sınıflı 
BES Klima Santralleri

% 80’e kadar azaltarak yüksek enerji verimli-
liği sağlar. BES, ayrıca tek fanlı olmasından 
dolayı, rooftop cihazı olarak da kullanılabilir. 
BES, klasik klima santrallerine göre daha az 
alan (% 40), daha az hacim (% 60) kaplar ve 
daha az elektrik tüketir. Klasik santral ise çift 
fan ve çift basınç devresi olmasından dolayı 
fan motorlarının elektrik sarfiyatı yüksektir. 
Bütün BES klima santralleri, mevcut otomas-
yonları sayesinde tasarruf oranını, otomas-
yonsuz klasik klima santrallerine göre % 80 
seviyesine çıkartabilir. BES klima santralinde 
otomasyon, ısı geri kazanım cihazı, hava kalite 
sensörü (CO2 miktarını ölçer) standarttır. 
Otomasyon programı sayesinde debi, basınç, 
sıcaklık, hız, taze hava karışım oranı, hava 
kalitesi değerleri bilgisayar ekranından sürekli 
olarak izlenebilir ve kontrol edilebilir. Ayrıca 
arıza ve uyarı mesajları alınabilir. TM

Asra Teknik, 1(Aspiratör)+1 
(Vantilatör)=2 anlayışını yıkıyor 
ve bunu daha temiz ve çevreci bir 

dünya için ortalama % 60 elektrik sarfi-
yatını (A+7 sınıfı) azaltarak yapıyor. BES 
Klima Santrali, Türk mühendislerinin uzun 
ve detaylı araştırmaları sonucu ortaya çıktı 
ve ürünün patenti Asra Teknik firmasına 
aittir. Klasik klima santralleri iki fanlı ve 
iki basınç devreli iken, BES klima san-
trallerinde ise aynı işi yapan tek fan ve tek 
basınç  devresi vardır. Bu özelliği, toplam 
basınç kaybının klasik santrallere göre daha 
az olmasını sağlar. Karışım hücresi, ısı geri 
kazanım hücresi, taze hava ve egzoz kanal-
ları gibi kritik basınç devresi haricindeki 
elemanlar hesaplanmaz. Tek basınç devreli 
olmasından dolayı tek bir fan seçilir. Tek fan 
olmasından ve fanın, filtre ve serpantinlerin 
gerisinde bulunmasından dolayı, ses seviye-
lerinde kayda değer azalma sağlanır. Emme 
tarafında 10 dBA, üfleme tarafında ise 25 
dBA klasik santrale göre daha sessizdir. 
Üfleme tarafında fan olmamasından dolayı, 
cihazın üfleme ağzı istenen yöne rahatlıkla 
değiştirilebilir. 

BES, enerji tüketimini % 80’e 
kadar azaltıyor

BES, konfor şartlarını otomasyon siste-
miyle sağladığından dolayı, otomasyonsuz 
klima santrallerine göre enerji tüketimini 

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.
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ürünler

KSB’nin Yeni Sistemi, Deniz Suyu Arıtma Maliyetlerini Düşürüyor

KSB, yeni geliştirdiği kompakt ters 
osmoz deniz suyu arıtma ünitesini 
piyasaya sundu. 

SALINO Basınç Merkezi olarak bilinen bu 
sistem, ortak bir mil üzerinde çalışan eksenel 
pistonlu pompa ve eksenel pistonlu motordan 
oluşmaktadır. Diyafram dönüş akımı ile çalı-
şan eksenel pistonlu motor, gücünü doğrudan 

2 kwh’lik bir tüketimle desiline edebildiğini 
göstermiştir. Ayrı ayrı bileşenler arasında her-
hangi bir borulamaya gerek olmadığı için, az 
yer kaplayan bu yeni sistem, mobil konteyner 
içerisinde kullanılmak için oldukça idealdir. 
KSB, RO prosesleri için bu tarz kompakt  
sistemi piyasaya sunan ilk üretici firmadır. Saha 
testleri Ekim 2012’den beri çeşitli Ortadoğu 
ülkelerinde devam etmektedir. RO Sistemleri 
deniz suyundan tuzu arındırmak için kurul-
muştur ve bilinirliği her geçen gün artmaya 
devam etmektedir. Bu tamamen mekanik 
tuzdan arındırma süreci, buharlaştırma yön-
temlerinin aksine, herhangi bir ısı kaynağın-
dan bağımsız olarak çalışır. Yatırım maliyet-
leri bu tür termal sistemlere kıyasla çok daha  
düşüktür. 
Standartlaştırılmış sistem tasarımları kuru-
lum sürelerini minimize eder, operasyon ve  
hizmetlerin basit bir şekilde etkinleşmesini 
sağlar. TM

pompa miline aktarır. Üç fonksiyon, tek bir 
ünite ile başarıyla gerçekleştirilmektedir: yük-
sek basınç oluşumu, basınç kayıplarının karşı-
lanması ve enerji geri kazanımı. Bu sistemde 
ayrı bir basınçlandırma pompasına ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Tüm sistem tek bir elektrik 
motoru ve frekans invertörü ile çalışmaktadır. 
Basınç eşanjöru veya Pelton türbinli geleneksel 
enerji kazanım sistemleriyle mukayese edildi-
ğinde, bu tasarımın enerji maliyetinde % 50 
daha fazla tasarruf sağladığı görülmektedir. 
SALINO Basınç Merkezi, günde 480 met-
reküp kapasiteye kadar ulaşabilen RO (ters 
osmoz) sistemleri için tasarlanmıştır. Elektrik 
motor gücü 29 kW’a kadardır. Tüm bileşenler 
deniz suyuna dayanıklı ve düşük ömür maliyeti 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Deniz suyu 
tuzluluğunun değişimi dahili kontrol sistemi 
ile dengelenebilmektedir. Son yapılan testler, 
yeni kompakt ünitenin, 35.000 ppm değerinde 
tuz içeriği olan 1 metreküplük deniz suyunu 

Buderus’tan Yeni Ürün: duoCLEAN Hijyenik Boyler

sunuyor. Kullanma suyunun bakteri üreme-
sine elverişli, kireçlenme ve korozyona uğra-
mış bir depolamadan geçmesi, sağlığı ciddi 
oranda tehlikeye atarken çeşitli hastalıklara 
yol açabilir. Hijyenik olmayan boyler kulla-
nımı da, zamanla iç yüzeylerinde korozyon 
ve kireçlenmeye, paslanma ve pislik birikmesi 

Buderus’un yeni ürünü duoCLEAN 
Hijyenik Boyler, kullanım suyunu 
hızla ısıtırken aynı zamanda hijyenik 

olarak depolanmasını sağlıyor. Suyun yıkanma, 
kişisel temizlik, yiyeceklerin temizliği için kul-
lanımında bakteri içermesi ve sağlığı tehdit 
etmesi riskine karşı duoCLEAN, evde hijyen 

sonucu bakteri üremesine sebep olabilecek 
bir ortam oluşturabilir, depolanan kullanım 
suyunun kirlenmesine yol açabilir. İç yüzeyleri 
termoglasür adlı cam katkılı bir alaşımla kaplı 
olan Buderus duoCLEAN Hijyenik Boylerin 
kimyasal olarak nötr ve krom-nikel içermeyen 
iç yüzeyi, korozyon ve kireç birikimini önlü-
yor. Bu kaplama da, boyler içinde depo edilen 
kullanma suyunun hijyenik olmasını sağlıyor. 
Etkili gövde izolasyonu kullanılması sebebiyle 
termos özelliğinde olan Buderus duoCLEAN 
ile ısıtılan su, çok uzun süre sıcak kalabiliyor. 
Kazanın devreye girme sayısı ve kalma süre-
sinin azaltılması sayesinde çok daha az yakıt 
harcanıyor. Buderus duoCLEAN Hijyenik 
Boyler, boyutlarının küçük olması sebebiyle 
az yer kaplarken yüksek miktarda sıcak su 
üretme özelliğine sahip bulunuyor. 30 yıldan 
fazla ömrü olan boylerlerin, geniş serpantin 
yüzeyleri ve özel tasarımı sayesinde durma 
kayıplarının az, ısınma sürelerinin kısa olma-
sının yanı sıra, aynı miktarda sıcak su temini 
için kullanılan yakıt miktarını da oldukça azal-
tıyor. TM
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SH ailesi büyüyor
“Mavi Dev” ile daha fazlasını daha az ödeyerek elde edin

daha az devre ve 
kompakt sistem yapısıyla 

Kompresör teknolojimizdeki yenilikler SH kompresör 
ailesinin yeni üyesine öncülük etti. Yeni ve benzersiz 
tasarımıyla SH485, 40 tonluk bir kapasite sunar. 
Kompresöre ait patentli özellikler, HVAC sisteminize 
gelişmiş güvenilirlik, hizmet ve performans sağlar. 

IPLV ve ESEER yönetmeliklerine uyan mükemmel kısmi 
yük verimliliği ve üretim maliyetlerini düşüren geniş 
manifold konfigürasyon aralığı göze çarpan özelliklerdir. 

Sizce de daha fazlasına sahip olmak harika olmaz mı?

%15

standart sistemlere kıyasla; 
ara tahliye vanası kullanılarak 
işletme giderlerinden tasarruf

daha yüksek kısmi yük 
verimliliği

%24

Büyük kapasiteli Chillerler ve Rooftop üniteler için yeni 40 tonluk Danfoss Scroll Kompresör

üretim maliyetlerinden 
tasarruf

Danfoss Otomasyon ve Kontrol
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

40 ton SH485 advert A4 March 2014 Turkey.indd   1 04/04/2014   14:38:49

SH ailesi büyüyor
“Mavi Dev” ile daha fazlasını daha az ödeyerek elde edin

daha az devre ve 
kompakt sistem yapısıyla 

Kompresör teknolojimizdeki yenilikler SH kompresör 
ailesinin yeni üyesine öncülük etti. Yeni ve benzersiz 
tasarımıyla SH485, 40 tonluk bir kapasite sunar. 
Kompresöre ait patentli özellikler, HVAC sisteminize 
gelişmiş güvenilirlik, hizmet ve performans sağlar. 

IPLV ve ESEER yönetmeliklerine uyan mükemmel kısmi 
yük verimliliği ve üretim maliyetlerini düşüren geniş 
manifold konfigürasyon aralığı göze çarpan özelliklerdir. 

Sizce de daha fazlasına sahip olmak harika olmaz mı?
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ürünler

Baymak Kalorimetreler 

Baymak kalorimetre; mobil, kolektörlü 
ve yerden ısıtmalı sistemlerde dairenin 
giriş ve çıkış hattına monte edilerek, 

dairenin tükettiği enerjiyi hesaplayan cihaz-
lardır. İçinden geçen su miktarı ve sıcaklık 
farkını kullanarak harcanan ısı miktarını Kwh 
cinsinden hesaplayan ısı sayaçlarının, hesap-
lama birimi, debimetre ve bir çift sensörden 
oluşur. Baymak daire tipi kalorimetrelerde, 
tüm parçalar bütünleşik olup kompakt yapıda-
dır. Baymak kalorimetreler, debimetre ölçüm 
prensibine göre ikiye ayrılırlar. Debiyi pervane 
aracılığıyla ölçen kalorimetreler mekanik tip 

olup, debiyi ses dalgası prensibiyle ölçen kalo-
rimetreler ultrasonik tiptedir. Baymak ürün 
gamında tüm boru çaplarında ve farklı debi-
lerde kalorimetreler mevcuttur.

Baymak Kalorimetre Çeşitleri 

Baymak Sensonic® II 
Elektromekanik Kalorimetre

Baymak Sensonic® II son teknoloji elektronik 
ölçüm parçalarıyla donatılmış çok akışlı çarklı 
mekanik kalorimetrelerdir. Çark devrinin 
elektronik olarak kayıt altına alınması uzun 
vadede anlık ve hatasız bir ölçüm imkânı sağ-
lar. Farklı kombinasyonları ile ısı ölçümünde 
geniş bir kullanım sahası sağlar.
 
Baymak Ultego® III Ultrasonic 
Kalorimetre 

Baymak Ultego® III Ultrasonic kalorimet-
rede ölçüm ses dalgası prensibine göre yapılır. 
Mevcut ses debisi, iki zıt ses dalgası arasındaki 
geliş süresi farkı ile hatasız bir şekilde tespit 
edilir. Düşük debilerde hassas ölçüm imkânı 
verir ve suyun içerisindeki maddelerden ve 
kompozisyondan etkilenmez. Debi aralığı; 
0.6 - 60 m3/s arasındadır. 

Baymak Kompozit Gövdeli Ultego 
Smart Kalorimetre

Ultrasonik kalorimetre kalitesinde, fi yat avan-
tajı sağlayan bir üründür. Ultego® III ultraso-
nic kalorimetrede; ölçüm ultrasonik prensibe 
göre yapılır. Mevcut ses debisi, iki zıt ses dal-
gası arasındaki geliş süresi farkı ile hatasız 
bir şekilde tespit edilir. Düşük debilerde has-
sas ölçüm imkânı verir ve suyun içerisindeki 
maddelerden ve kompozisyondan etkilenmez. 
Debi aralığı; 0.6 - 60 m3/s arasındadır. 

Mekanik ve Ultrasonik Kalorimetre 
Arasındaki Seçim

Sistemdeki suyun kalitesinden emin olunma-
yan durumlarda ultrasonik kalorimetre tercih 
edilmelidir. Ancak, sistemdeki suyun kali-
tesinin diğer  tesisat ekipmanlarına da zarar 
vereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ult-
rasonik kalorimetreler düşük debilerde ölçüm 
hassasiyetlerini kaybetmedikleri için genellikle 
büyük çaplı tesisatlarda tercih edilir. Bölgesel 
ısı dağıtımlarında bina girişlerinde kullanılır. 
Daire tiplerinde çok düşük debiler çok önemli 
olmadığından mekanik kalorimetreler kullanı-
lır. Projelerin bütçesine göre, fi yat performans 
göz önüne alınarak seçim yapılabilir. TM

TROX’tan Swirl Difüzör XARTO

TROX, işlev ve tasarımı bir arada 
sunma görevini her zaman etkin bir 
şekilde yerine getiriyor. XARTO tipi 

yeni difüzörler bunun önemli örnekleridir. 10 
farklı konfi gürasyona sahip difüzör ön plakası, 

iç tasarım danışmanlarına her türlü yaratıcı veya 
mimari konsepti gerçekleştirebilecekleri geniş 
bir ince tasarım yelpazesi sunar.
Çelik ön plaka arkasına yerleştirilmiş plastik 
swirl ünitesi, etkin bir türbülans sağlamak
için üç boyutlu kanatlara sahiptir. Ancak plas-
tik teknolojisinin kullanımı optimum kanat 
geometrisi sağlayabilir. Dolayısıyla, işgal edilen 
alandaki çok düşük hava hızı ve sıcaklık fark-
ları mükemmel konfor seviyesi sağlar. Plenum 
kutusunun yenilikçi konsepti, nispeten düşük 
ses gücü seviyelerinde yüksek hava debileri sağ-
lar. Çift contalı spigot, hava kanallarıyla hemen 
hemen sızıntısız bağlantı sağlarken, akustik ola-
rak optimize edilmiş damper, sistemin devreye 
alınmasını kolaylaştırır.

Teknik Veriler:

•	 Kare ön plaka, dairesel veya kare 
konfi gürasyona sahip difüzör

•	 Debi aralığı: 90 – 275 l/s; 325 – 990 m³/h
•	 Boyutlar: 600 ve 625 mm TM

12 . tesisat market 04/2014





ürünler

Bilfa Tesisat’tan PD Fittings Boru Bağlantı Elemanları

ONEFLEX artist Lamineli Alüminyum Folyo Arası Kauçuk Köpüklü Flexible Boru

Bilfa Tesisat’ın ithalatını ve dağıtımını 
yaptığı ABD merkezli Parker Davis 
Hvac International, Inc. firmasının 

tescilli markası olan PD Fittingsleri, temper 
veya sfero döküm olarak DIN (EN), İngiliz 
ve Amerikan standartlarına uygun olarak üç 
farklı diş standardında, 1/8" ile 6" arası çap 
ölçülerinde hem siyah hem daldırma galvaniz 
olmak üzere çok geniş bir yelpaze çeşitlili-
ğinde üretiliyor. Üretim; son teknolojik işleme 
ekipmanları ile yapılıyor, üretim boyunca yapı-

Arçelik, ev tipi klimalarda ürün gamını 
yeniledi. Kaliteli özellikleriyle yüksek 
enerji sınıfında bulunan yeni ürünler, 

Mayıs ayından itibaren mağazalardaki yerini 
alacak. Arçelik’in tasarladığı yeni klimalar 
evleri serin bir yaza hazırlayacak. Yüksek 
tasarruf sağlayan ev tipi klimalar, teknolojik 
özellikleriyle dikkat çekiyor. 

“Emniyetli ve Esnek Hava Transferi”

ONEFLEX artist; ısıtma, soğutma, 
havalandırma ve atık gaz geçiş hat-
larında, yüksek gerilimli çelik tel 

takviyeli, iç ve dış yüzeyi lamineli alüminyum 
folyo ve bu yüzeyler arasında kauçuk köpük 
izolasyon malzemesi ile tam lamine edilerek 
üretilen esnek havalandırma kanalıdır.

ONEFLEX artist özellikleri

•	 Malzeme: Alüminyum

lan sıkı gözetim ve denetleme sayesinde ürün 
kalitesi sağlanıyor. Üretimi tamamlanmış PD 
Fittingsler, sevkiyattan önce tek tek hidrosta-
tik basınç testine tabi tutuluyor, sızdırmazlığı 
kontrol edilip olası imalat hatalarına karşı 
kontrol edilerek mekanik tesisat sektörünün 
kullanımına sunuluyor. Ayrıca üretimin farklı 
aşamalarında, döküm kalitesinin mükem-
meliyetini sağlamak üzere tesisin teknolojik 
laboratuvarlarında farklı kimyasal analizler 
uygulanıyor. PD Fittingsleri, ileri teknolo-

126410 A Mirror Süper Ionizer 
Inverter /White 

Arçelik’in A+++ sınıfında yer alan bu yeni kli-
ması, 3G Ionizer sistemi sayesinde ortamın 
havasını sigara dumanı, polen, virüs, bakteri 
ve maytlardan temizleyerek doğal ortamdaki 
havayı evlere taşıyor. 2 milyondan fazla iyon,  

•	 Çap Aralığı: Ø 100mm - Ø 610mm
•	 Isı Dayanımı: -30 ºC + 150 ºC
•	 Hava Akış Hızı: 
•	 max. 30 m/sn
•	 Çalışma Basıncı: 
•	 max. 5000 Pa
•	 Sınıf: Alev yürütmez (m1)
•	 Kutu Ambalaj Şekli: 
•	 Kutu / 7,5mt
•	 İzolasyon: Kauçuk Köpük
•	 Yoğunluk: 50 - 65 Kg/m3

•	 Kalınlık: 3-15mm TM

jik üretim teknikleri ile ekonomik ve kaliteli 
ürünleri mekanik tesisat sektörünün kullanı-
mına sunup güçlü stok, ürün çeşitliliği, doğru 
ve zamanında sağladığı hizmet anlayışı ile 
en iddialı fittings markalarındandır. Gazmer 
sertifika takip sistemine kayıtlı PD fittingsleri, 
TSE belgesinin yanında Gost (Rusya federas-
yonu) ve UKR Sepro1-UKR Sepro2 (Ukrayna 
Cumhuriyeti) belgeleri, ayrıca özel ve farklı 
standartlarda üretilen ürünlerin konusunda 
da ayrıca hizmet vermektedir. TM

1 saat içinde yüzde 99 oranında havayı sterilize 
ediyor. 3M filtresi; virüs, alerjen ve bakterileri 
yakalıyor ve yok ediyor. Ayrıca yıkanabilir anti 
bakteriyel filtreye sahip olan üründe otomatik 
iç ünite kurutma fonksiyonu bulunuyor. Sessiz 
modda çalışan klima, enerji kontrolü de yapı-
yor. Akıllı çalışma sistemi olan üründe dijital 
gösterge yer alıyor.  TM

Arçelik’in Yeni Klimaları Ferahlığı Evlere Taşıyor

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

14 . tesisat market 04/2014



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

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr

TR
T-
IM
AN

ZM
1L
DS

-W
M
-0
1-
TR

Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

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

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

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



ürünler

Yurtiçi ve dışında ısıtma sistemleri ala-
nında çözümler sunan Nota Isı ve Yapı 
Sistemleri; demir, sac, çelik panel rad-

yatörlere göre birçok avantajı bulunan alümin-
yum Notarad radyatörleri tüketicilerle buluştu-
ruyor. Yeni nesil Notarad radyatörler; alışılmış 
ürünlere göre estetik görünümü, dayanıklılığı, 
çevreci yapısı, hafifliği, montaj kolaylığı ve ısı 
iletkenliğinin fazla olması gibi özellikleriyle 
dikkat çekiyor. Bakım ve temizlik kolaylığıyla 
da tüketici dostu olan yeni nesil radyatörler, 
düşük yakıt tüketimi ve yüksek ısı verimliliği 
ile diğer radyatörlere kıyasla ısınma giderle-
rinde önemli oranda tasarruf sağlıyor. Deko-
ratif ve estetik tasarımı ve zarif çizgileriyle de 

öne çıkan yeni nesil Notarad radyatörler, daha 
düşük ısı değerlerinde çalışabildiği için diğer 
radyatörlerin aksine duvarları kirletmeyerek 
toz tutulmasını da engelliyor. 

Çocuklar için tehlikeyi ortadan 
kaldırıyor

Yeni nesil Notarad radyatörler, anne babala-
rın aklındaki en temel kaygıya da son veriyor. 
Radyatörün oval hatları, çocukların yaşayabile-
ceği olası bir çarpma anında yaralanma riskini 
ortadan kaldırıyor. Notarad radyatörler diğer 
radyatörlerde korozyon etkisiyle ortaya çıkan 
bakteri riskine de son veriyor. TM

Nota Isı ve Yapı Sistemleri’nden Yeni Nesil Notarad Radyatörler
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ürünler

Qundis Isı Pay Ölçerler

Zehnder Group’tan Zehnder Nobis Radyatörler

Yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 
dünya ve Avrupa’nın lider ısı pay ölçer 
üreticilerinden Qundis, Türkiye’de 

sektörü yeni nesil ürünlerle tanıştırıyor. Dünya 
genelinde 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren 
Qundis tarafından üretilen ısı pay ölçerler, 
hassas ölçüm sağlayan sensörlere sahiptir. 
Harici ısı sensörü takabilme özelliği sayesinde 
oda sıcaklığını da ölçebiliyor. Qundis, ısı pay 
ölçer ürünlerinde IrDA, Walk-bay ve AMR 
gibi ölçümleme yöntemi olarak farklı alterna-
tifler sunuyor. Uzaktan veri toplama olanağı 
sağlayan sistem olan AMR sayesinde tüketim 
bedelinin belirlenmesi için son kullanıcının 
evine fiziksel olarak gidilmesine gerek kalma-
mıştır. Veri toplama merkezine bir sim kartın 
yüklenmesiyle sayaç tüketim bilgileri otomatik 
olarak toplanıyor. Tüm GSM operatörleriyle 
çalışabilen sistem, online olarak da kontrol 
edilebiliyor. Böylelikle, ani tüketim yüksel-
meleri ve düşmeleri anlık olarak görülebiliyor. 
Qundis ısı pay ölçerlerinde kontrol sayısı ile 
eski değerler depolanabiliyor, veriler üze-
rindeki geniş LCD ekranda görülebiliyor. 
Böylelikle günlük ya da aylık olarak tüketim 
istatistiği çıkarılıyor, tasarruf oranı hesaplana-

Zehnder Group’un Nobis model rad-
yatörü, banyolara ayrıcalık katan 
sade ve şık tasarımıyla fark yaratır-

ken; havluların kolayca asılmasını sağlayan 
geniş aralıklarıyla kullanım kolaylığı sunuyor.  
Zehnder Nobis, şık banyoları tamamlayan özel 
ve elegant tasarımıyla günümüzde mimarların 
tercihleri arasında yer alıyor. Banyolar için özel 
dizayn edilen Zehnder Nobis’in sıcak su veya 
elektrikle çalışabilen iki farklı modeli bulu-
nuyor. Çapı 25 mm olan yatay dizilmiş boru-
ları saran dikey borularla pirinçten yapılmış 
bağlantı elemanlarıyla birleştirilen Zehnder 
Nobis, yüksek kaliteli krom kaplamadır. Şık ve 
zarif tasarımıyla dikkat çeken Zehnder Nobis, 
banyosunda fark yaratmak isteyenlere tasarım 
ve fonksiyonelliği buluşturan bir alternatif 
sunuyor. TM

biliyor. Ayrıca program sayesinde tüketicinin, 
veri alınan günleri seçme ve erteleme şansı 
bulunuyor. 

Her tipte radyatöre uyum sağlar

Açık protokol sistemiyle çalışan Qundis ısı 
pay ölçerleri, standart arayüzü sayesinde her 
tipteki radyatöre uyum sağlıyor. Manuel adap-
törle kolay programlanabilme özelliğine sahip 
olan Qundis ürünleri kullanıcıları, servis hiz-
metini istedikleri firmadan alabilme şansına 
sahiptir. Kolay montaj edilebilen Qundis ısı 
pay ölçerlerinin kolay okuma özelliği saye-
sinde zamandan tasarruf ediliyor.

Manipülasyonu önleyici yazılım

Güneş ışınları ya da odada bulunan diğer ısı 
kaynakları nedeniyle yanlış ölçümlemeyi önle-
yici teknolojiye sahip olan Qundis markalı 
tüm cihazlar, manipülasyonlara karşı özel bir 
yazılımlı güvenlik kontrolü altına alınmıştır. 
Herhangi bir müdahale hızlı bir şekilde tespit 
edilebilir. Standart olarak cihaz açılışı algılama 
özelliği sayesinde de kontrol dışında yapılan 

kaçak kullanımlar anında belirlenebiliyor.

Uzun pil ömrü

Yüzde 100 üretici bir firma olan Qundis, 
özellikle pil ömrünün uzatılması için ar-ge 
çalışmaları yürütmüştür. Qundis markalı ısı 
pay ölçerlerde uzun ömürlü piller kullanılıyor.

Uzman teknik ekip

Qundis, ürünlerin montajı ve veri toplama 
işini üstlenecek olan partner firmalarının çalı-
şanlarına teknik eğitim zorunluluğu getiriyor. 
Uluslararası standartlardaki tüm sertifikalara 
sahip olan Qundis markalı ürünler aracılığıyla 
sağlanacak verileri toplayacak olan personelin, 
cihaz hakkında tam donanıma sahip olması 
şartı getirilmiştir. Böylelikle Qundis markalı 
ürünleri kullanan tüketiciler, ölçümlemede de 
hata olmayacağı güvenini yaşıyor. TM
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ürünler

Baymak’tan Yeni Ürün: Magnus Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar

Yeni Hollanda teknolojili Baymak  
“Magnus” yer tipi premix yoğuşmalı 
kazanlar % 109,6 enerji verimliğine 

sahip olup, düşük emisyon değerleriyle çevre 
dostudur. Tek cihazla 285 kW kapasiteden 
1300 kW kapasiteye kadar 12 değişik modelde, 
binanın ısı ihtiyacına cevap verebilir. Kapasite 
ihtiyacına bağlı olarak; tek kazan kontrol paneli 
ile beraber 15 adet kazanı kaskad olarak çalıştı-
rabilir. Kazan eşanjörü maksimum 7 bar çalışma 
basıncına sahip olup; yüksek katlı binalarda 
kullanım kolaylığı sağlar. Silindirik paslanmaz 
brülörü ve modülasyonlu fan kontrol sistemi 
ile beraber enerji tasarrufu sağlayarak çok ses-
siz çalışır. Kazanlar ısı gücü kapasitesine bağlı 
olarak % 20 - 100 oranında modülasyon yapa-
rak yakıt tasarrufu yaparlar. Magnus kazanlar 
büyük gücüne karşılık çok küçük boyutludur. 
Örneğin 650 kW kapasiteli Magnus I kazan, 

Schneider Electric’ten Yeni Sıcaklık Kontrol Cihazı: Zelio RTC48

Schneider Electric, endüstriyel kulla-
nım için geliştirdiği ısıtma ve soğutma 
amaçlı yeni nesil sıcaklık kontrol cihazı 

Zelio RTC48’i pazara sundu. Schneider 

Electric, yeni sıcaklık kontrol cihazı Zelio 
RTC48 ile kullanım kolaylığı, kalite ve değeri 
bir araya getiriyor. Isıtma ve soğutma uygu-
lamalarında sıcaklık düzenlemenin temel 
bileşenlerini barındıran Zelio serisi sıcaklık 
kontrol cihazlarını ve aksesuarları piyasaya 
sunan Schneider Electric, ekonomik, sade ve 
yüksek performansı birleştiriyor. Programla-
nabilen Zelio RTC48 serisi kontrol cihaz-
ları, dijital ve elektromekanik röleler (PLC) 
ile insan makine arabirimi (HMI) ekranları 
barındırıyor. Cihaz, bu özelliğiyle yeni bir 
arabirim oluşturuyor. Sıcaklık kontrol cihaz-
ları Anlık Durum Değeri (PV), Ayar Değeri 
(SV) ile otomatik olarak karşılaştıracak ve 
SV’yi koruyan bir çıkış üretecek şekilde tasar-
lanan Zelio, yiyecek ve içecek endüstrisinde, 
ambalaj makinelerinde hassas sıcaklık kon-
trolü gibi kritik süreçlerde büyük rol oynuyor.  

Otomatik ayarlama, haberleşme, çıkış 
ve alarmlarla en uygun PID kontrolü  
içeren Zelio RTC48, 48 x 48 mm (1/16-
inç DIN) formatından oluşmakta olup,  
fiyat ve performans açısından kullanıcıları 
cezbetmeyi amaçlıyor.  

Ücretsiz yazılım ve kolay 
konfigürasyon imkânı

Ücretsiz olarak indirilebilen yazılımı ve kolay 
kurulumuyla kullanıcı dostu olan Zelio serisi, 
USB’den bilgisayara bağlandığında ön panelde 
bulunan akıllı durum ekranı, Ayar Değerine 
(SV) bağlı olarak ölçülen PV’yi aktif olarak 
analiz etme fırsatı sunuyor. Kompakt ve ince 
bir tasarıma sahip olan Zelio RTC48 serisi 
sadece 56 mm’lik boyutuyla her panele uyum 
sağlayabiliyor. TM

değerleri kolayca görülebiliyor. Üstelik bilgi-
sayar sistemine bağlanarak uzaktan erişim ile 
kazan değerleri ve ayarları kolayca değiştiri-
lebiliyor. Kapasite ihtiyacına bağlı olarak tek 
kazan kontrol paneli ile 9,75 MW kapasite 
elde edilebilir. Magnus kazanlar yüksek ısıl 
gücü sayesinde farklı mahallerin ve büyük 
hacimli alanların ısınma ihtiyaçlarına cevap 
verebilir. Enerji tasarrufu ve yüksek verimliliği 
ile “Yenilenebilir Enerjili Binalarda ve LEED 
projelerinde” kullanılabilme özelliğine sahip-
tir. Örneğin hastaneler, okullar, konut projeler, 
apartmanlar ve endüstriyel tesisler gibi.

Magnus kazanın özellikleri

•	 Magnus kazanlar enerji verimli - % 109,6 
verim değeri (DIN 4702-8)

•	 Çevre Dostu – düşük emisyon değeri 
(NOx <35 mg/kWh)

•	 % 20 – 100 modülasyon aralığı
•	 Al- Mg – Si döküm eşanjörlü
•	 Sessiz çalışma özelliği – 65 dBA
•	 Tek kazan kontrol mekanizması ile 15 

adet kazana kadar kaskad çalıştırılabilme
•	 Kompakt boyutlar (72 cm genişliğinde)
•	 Kendinden geri akım klapeli TM

makine dairesinde 1,43 m2’lik bir alan kaplar. 
Klasik çelik kazanlarda, baca gazı sıcaklığı yük-
sek olup, atık gaz içindeki su buharını dışarıya 
atar (Magnus baca gazı sıcaklığı = 30-80 °C ). 
Bu durum ciddi bir enerji kaybına neden olur. 
Baymak Magnus yer tipi yoğuşmalı kazanlarda 
ise, korozyona dayanıklı özel Mg-Al-Si alaşımlı 
döküm dilim eşanjör ile baca gazı sıcaklıkları 
düşürülürken, su buharı yoğuşturularak baca 
gazının içindeki enerji dışarı atılmamış oluyor. 
Yoğuşma sonucu oluşan düşük emisyon değeri 
(NOx <35 mg/kWh) değeri ve minimum CO2 
değerleri sayesinde çevre dostudur. 

Magnus = çevre dostu
Magnus = yüksek enerji tasarrufu

Magnus’un kontrol panosu üzerindeki dijital 
ekranı sayesinde çalışma / arıza ve kazan set 
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ürünler

Polenler neredeyse tüm yıl boyunca 
mevcut ancak yaklaşan bahar ve yaz 
aylarında özellikle alerjisi olanlar için 

durum daha da zorlaşıyor. Avrupa’da nüfusun 
yüzde 230’u alerjik rinit ve yüzde 5-10’u alerjik 
astım hastalığına sahip. Alerjinin klasik semp-
tomları kızaran ve kaşınan gözler, hapşırma 
nöbetleri ve astım ataklarıdır. Verdiği rahatsız-
lığın yanı sıra hapşırma nöbetleri trafik kazası 
riskini de artırır. Hapşırma esnasında gözlerin 
refleks olarak kapanması nedeniyle sürücü 80 

Türkiye’de 2007 yılında yürürlüğe giren 
Enerji Verimliliği Kanunu ile birlikte 
önemi daha fazla anlaşılan ısı pay ölçer 

cihazlar; termostatik vanalar ile birlikte ve 
doğru kullanıldığında yüksek miktarda tasarruf 
elde edilmesinin yolunu açıyor. Sistem, kullanı-
cıların her ay ödedikleri doğalgaz faturalarını 
ciddi oranda düşürüyor. Araştırmalardan elde 
edilen sonuçlar, bu sistemin ne kadar yüksek 
bir faydaya sahip olduğunu da gözler önüne 
seriyor. Isı Pay Ölçer cihazları, merkezi kazanlı 
sistemlerde kullanılıyor ve tüketilen enerji 
miktarının ölçülmesini sağlıyor. Radyatörlere 
takılan ısı pay ölçer cihazları, daire sakininin 
ne kadar enerji tükettiğini ölçüyor. Termos-

de neredeyse yüzde 100 oranında filtreler. Araç 
içinde üst düzey rahatlığın sağlanması için  
MANN-FILTER aktif karbon içeren kabin 
filtrelerini de tedarik eder. Bu ürün toz ve par-
çacıkları filtrelemesinin yanı sıra hoş olmayan 
kokuları ve ozon gibi zararlı gazları da yok eden 
aktif karbon tabakasına da sahiptir.

Periyodik bakım önemli

Bir aracın havalandırma sistemi araç içine dışa-
rıdan çok büyük miktarlarda, saatte 420,000 
litreye kadar, hava çeker. Bu da kabin filtre-
sinin aşırı derecede yoğun çalışması gerektiği 
ve zamanla filtreye dolan parçacıklar nede-
niyle tıkanacağı anlamına gelir. Bu nedenle 
alerjisi olanlar ve uzun mesafe sürücülerine 
sağlıklı bir hava sağlanması için filtrelerin 
düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Ticari 
araçlarda kat edilen uzun mesafeler nedeniyle  
MANN-FILTER, filtrelerin altı ayda bir değiş-
tirilmesini tavsiye ediyor.  TM

MANN-FILTER Kabin Filtreleri 

Siemens Isı Pay Ölçerler ile Yüzde 25’e Varan Tasarruf Elde Etmek Mümkün

km/sa bir hızla seyrederken yaklaşık 22 metre 
mesafeyi gözleri görmez bir halde alır. Seya-
hat esnasında direksiyon başındaki tehlikeli 
hapşırma nöbetleri, gözlerde akıntı ve rahatsız 
eden öksürükler kolaylıkla önlenebilir. Yüksek 
kaliteli MANN-FILTER kabin filtresi, araç 
içindekilerin polene maruz kalmasını azaltarak 
rahat nefes almalarını sağlar. Bu tür rahatsızlık 
ve trafik risklerine karşı en iyi korunma, aler-
jenlere maruz kalınmasını önlemektir. Kamyon 
ve otobüslerde seyahat ederken bunu gerçek-
leştirmek kolaydır. Aracın içini sağlıklı temiz 
havanın bulunduğu bir bölgeye dönüştürmek 
için, alerjisi olanlar kabin filtrelerinin düzenli 
olarak değiştirilmesine öncelik vermelidir. Bu 
durum özellikle polenlerin havada uçuşma 
sezonu olan ilkbaharda önemli hale gelir. Sürü-
cünün araç içinde alerjenlerden en üst düzeyde 
korunması yüksek kaliteli MANN-FILTER 
kabin filtreleri ile sağlanır. Kabin filtreleri 
ek olarak dışarıdaki havadan gelen parçacık 
madde, mazot kurumu ve toz gibi maddeleri 

tatik vanalar ise, her şeyden önce kolayca oda 
içi sıcaklık değerlerinin ayarlanmasını yani 
konforu sağlıyor. Konforun yanı sıra evde 
olunmadığı zamanlarda veya kullanılmayan 
odalarda, istenilen sıcaklığı değiştirerek yüksek 
bedelli faturaların, daha kullanım aşamasında 
düşürülmesini sağlıyor. Bu sayede elde edilen 
tasarruf oranları yüzde 25 gibi ciddi oranlara 
ulaşabiliyor. Siemens’in iş ortakları aracılığıyla 
sunduğu Isı Pay Ölçer ve Termostatik Vana 
ürün aileleri, birlikte kullanıldıklarında yük-
sek tasarruf oranlarının kapısını açıyor. Son 
derece kolay kullanıma sahip olan Isı Pay Ölçer 

cihazlar tüketilen enerji miktarının ölçümünü 
sağlarken, termostatik vanalar ise istenilen 
odanın istenilen sıcaklık aralığında tutulma-
sına imkân veriyor. TM
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ürünler

İmbat, MBT Marka Rooftop Klima Cihazları ile Esnek, Ekonomik ve 
Enerji Verimli Çözümler Sunuyor  

sağlayan, cihazın tam otomatik çalışmasını 
temin eden gelişmiş elektronik kontrol 
paneli,

•	 Uzaktan kumanda paneli 
•	 G4 fi ltre
•	 Duman dedektörü
•	 Filtre kirlilik alarmı
•	 Çevre dostu R410A veya R407C soğutucu 

akışkanlar

Opsiyonel özellikler:

•	 % 100 taze hava oranında çalışabilme, 
•	 Tamburlu ve plakalı ısı geri kazanımlı 

modeller
•	 AC plug fan veya EC fanlı modeller 

ile değişken hava debisi ve düşük enerji 
sarfi yatı

•	 Elektronik expansion valf
•	 Bina yönetim sistemine bağlanabilme
•	 3 kademe fi ltrasyon imkânı (G4+F7+F9)
•	 Su soğutmalı modeller
•	 Yüksek dış hava sıcaklığına uygun 

modeller
•	 Özel projelere uygun dizayn ve imalatta 

esneklik
MBT marka tüm cihazlar ISO 9001:2008 kalite 
yönetim sistemi hizmet kalitesi ile sunulur, 
TSEK ve CE Avrupa standartlarına uygunluk 
damgası ile üretilir.  TM

İmbat, MBT marka paket rooftop klima 
cihazları enerji verimliliği, ilk yatırım 
maliyeti, ekipman ve işçilik kalitesi, pro-

jeye uygun esnek çözüm alternatifl eri ve özgün 
dizaynı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 7-350 
kW kapasite aralığında üretilen MBT rooftop 
klima cihazlarının dikkat çeken özelliklerinden 
bazıları: 

- Termodinamik ısı geri kazanımı: Hava 
soğutmalı ve karışım havalı İmbat cihazlarında 
mahalden çekilen egzoz havasının tamamı 
kondenser üzerinden geçirilerek ısı geri kaza-
nımı sağlanır. Termodinamik ısı geri kazanımlı 
cihazlarda kondensere dış hava sıcaklığından 
daha düşük sıcaklıkta (cihazın taze hava ora-
nına bağlı) hava girişi olduğundan konden-
sasyon sıcaklığı düşük gerçekleşir, kompresör 
verimi artar ve % 20-30 oranında enerji tasar-
rufu sağlanır. 
- Asimetrik soğutma: Aynı soğutma devre-
sinde birden fazla kompresörün kullanıldığı 
teknoloji uygulanmıştır. Bu sistemde iki farklı 
güçte kompresör aynı devreye bağlanarak üç 
kademeli kapasite kontrolü, kısmi yüklere en 
uygun cevap dolayısıyla kısmi yüklerde dahi 
yüksek verimlilik elde edilmiş olur. 2 kom-
presörlü cihazlarda standart olarak mevcuttur.
- Termal veya entalpi free-cooling (ekono-
mizör): Tüm çift fanlı cihazlarda standart 
olarak bulunur. Dış hava sıcaklığının düşük 

olduğu zamanlarda % 100 dış hava ile soğutma 
yapmaksızın klimatizasyon sağlanarak enerji 
tasarrufu sağlanır.
- Egzoz fanı ve karışım damperi: Tüm karışım 
havalı cihazlarda standart olarak mevcuttur. 
Dönüş havası taze hava ile karıştırılarak kaliteli 
bir karışım elde edilir. Yenilenecek olan hava-
nın bir kısmı karışımda kullanılırken, dönüş 
havasının bir kısmı egzoz fanı vasıtasıyla atılır.
- Doğalgazlı ısıtma: Doğalgaz ısıtma hücreli 
hava ve su soğutmalı modelleri 19-224 kW 
ısıtma kapasitesi aralığında üretilir. 17-55 mbar 
çalışma aralığına sahip yüksek verimli doğalgaz 
brülörü ve alümine edilmiş çelik borulu ısı eşan-
jörü ile maksimum verim sağlanır.

Standart özellikler:

•	 Kurulum kolaylığı
•	 Ekonomizör (Th ermal veya entalpi free 

cooling )
•	 Asimetrik kompresör güçleri ile kısmi 

yüklerde yüksek verim
•	 Taze hava oranını % 0-% 100 arasında 

otomatik olarak ayarlayabilme özelliği
•	 Doğalgazlı ısıtma modülü 
•	 Sıcak sulu, heat-pump veya elektrikli 

ısıtma
•	 CO2 iç hava kalitesi kontrolü
•	 Termodinamik ısı geri kazanımı 
•	 Günlük, haftalık programlama imkânı 
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ürünler

Carrier 30 XWV Serisi Aquaforce 
Su Soğutma Grupları

Carrier, invertörlü vidalı 
kompresörlü su soğutmalı 
soğutma grubu ve ısı pom-

pası cihazı olan Aquaforce serisini 
piyasaya sundu. Carrier, yeni seri 
Aquaforce’un yenilenen yüzü ile 
değişken yüklü binalar için müşte-
rilerine gelişmiş performans sağlı-
yor. Carrier, United Technologies 
Corp.’un bir parçası olan UTC Cli-
mate, Control & Security’nin bün-
yesinde hizmet veriyor. Greenspeed 
teknolojili Aquaforce cihazlarının en önemli özelliklerinden biri de, parsiyel 
yükte enerji tüketimi ve ses düzeyini büyük ölçüde düşüren invertörlü 
vidalı kompresör teknolojisine sahip olmasıdır. Bu yenilikçi teknoloji 
başarıyla geçtiği testlerin sonucu olarak yüksek yoğuşma sıcaklıklarında 
cihaza surge riski olmadan son derece kararlı çalışma imkânı sağlıyor. 
Surge riski santrifüj kompresörlerin ısıtma modunda, kuru soğutucular 
ile birlikte çalıştığında veya pik yüklerde karşılaşabildikleri istenmeyen 
olaylardan biridir. Greenspeed teknolojili Aquaforce, Carrier ürünlerine 
entegre edilen yeni jenerasyon Touch Pilot kontrol özelliğini de bünye-
sinde barındırıyor. Touch Pilot renkli ve dokunmatik ekranlı kullanıcı 
dostu arayüzü ile cihazın tüm parametrelerine tek bir ekrandan kolay 
ulaşım sağlıyor. Ayrıca Touch Pilot ile cihazın web üzerinden kontrol 
edilebilme imkânı da sunuyor. Aquaforce invertörlü vidalı kompresörlü su 
soğutmalı soğutma grubu 587 – 1.741 kW aralığında 9 farklı kapasitesi 
ve 9,52 (brüt) 8,04 (net-EN14511) ulaşan ESEER verimlilik oranları ile 
sektörünün bu kategoride en verimli cihazlarından biri olarak öne çıkıyor. 
R134A çevre dostu soğutucu akışkana sahip olması, piyasadaki emsallerine 
göre en küçük oturma alanına sahip olması, 50 °C’ye kadar su ısıtma da 
yapabilmesi, yüksek güvenilirlik performansı 30XWV serisi Aquaforce 
soğutma gruplarının en bilinen diğer özellikleri olarak sıralanabiliyor. TM

Artema, X-Line Armatürle Doğaya 
Sahip Çıkıyor

VitrA ve Artema Tasarım Ekibi’nin 
tasarladığı X-Line serisi arma-
türler, banyolarında alışılagelmi-

şin dışına çıkmak isteyenlere alternatif 
sunuyor. Artema’nın doğaya sahip çıkan 
ürünleri arasında yer alan X-Line, suyun 
akış hızını ayarlayan özel kartuşu saye-
sinde % 40’a varan su tasarrufu sağlıyor. 
Yumuşak hatlı ve şık tasarımıyla dik-
kat çeken X-Line serisi; lavabo, banyo 
ve eviye bataryaları seçeneğiyle evin her 
alanında kullanılabiliyor. TM





ürünler

Karyer 2012 yılında üretime başladığı 
plakalı tip ısı geri kazanım eşanjörle-
rine ek olarak 2014’te üretimine baş-

ladığı yüksek enerji verimliliği ve geliştirilmiş 
teknolojisiyle öne çıkan, döner tip duyulur 
(sensible, condensation ) ve toplam enerji tip 
(sorption)  geri kazanım eşanjörlerini klima ve 

havalandırma sektörünün hizmetine sunuyor. 
Isı ve enerji geri kazanım eşanjörleri, kirli hava 
yerine dış ortamdaki taze havayı minimum 
enerji harcaması ile iç ortama kazandıran çevre 
dostu ürünlerdir. Düz ve ondüleli finlerin oluş-
turduğu tekerlek dönerken önce atılan hava ile 
sonra giriş havası ile karşılaşınca ısı ve toplam 
enerji alışverişi, dolayısıyla geri kazanım sağ-
lar. Duyulur ve sorption (toplam enerji) tip 
mevcuttur. Duyulur tipte iki hava arasında ısı 
alışverişi yapılır, nem alışverişi yazın yoktur, 
kışın ise yoğuşma nedeniyle kısmen gerçekleşir. 
Duyulur tiplerde kışın atılan havanın nemi 
finlerde yoğuşur, donma nedeniyle eşanjör veri-
minin azalması ve eşanjörün hasar görmesini 
önlemek için donma engellenmelidir. Toplam 
enerji tiplerinde bu risk daha az olmasına karşın 
dikkate alınmalıdır. Toplam enerji tipinde iki 
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CIAT’tan POWERCIAT2’nin HEE Sürümü
optimize edilmiş basınç düşümleri içerir. Bu tek-
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Dikkat çekici bu seviye her bir öğenin gürültü 
seviyesinde azaltıma gidilmesi ile sağlanır.  
Son nesil sessiz fanlar hava akışını soğutma 
gereksinimlerine göre otomatik olarak ayarlar 
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CIAT2 HEE standart sürümü aynı yenilikleri 
ve performans seviyelerini içerir, piyasadaki 
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önemli teknik yeniliği, tamamı alüminyumdan 
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avantajların arasında: % 45 daha az soğutucu 
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TPI Türkiye Test Cihazları

TPI avantajlarını test edin!
• Sadece satışta değil, kalibrasyon ve 

serviste de en uygun fiyatlar 
• Tam teşekküllü Türkiye Satış ve Kalibrasyon 

Merkezi 
• Satış sonrası etkili ve hızlı destek hizmetleri 
• British Gas, Snap on Tools gibi 

dünya markalarının tercihi 
• Müşteri ve distribütörlere sunulan 

sınırsız satış sonrası desteği

Düzenli olarak yılda bir defa 
kalibrasyona gelindiği taktirde 

sensör değişimleri dahil 
kalibrasyon ücreti

230 TL + KDV

BACA GAZI ANALİZ CİHAZLARINDA
SABİT KALİBRASYON FİYATI

BACA GAZI ANALİZ CİHAZLARINDA

!

• 404A, PURON ® and R-507 
(AZ50®) ve benzeri bütün 
soğutucu gazlar için ideal 
dedektör

• Pompa destekli sensörüyle 
soğutucu gaz karışımlarını 
algılar

• 400 saat sensör ömrü, her 
cihazla birlikte yedek sensör; 
toplam 800 saat sürekli 
kullanım süresi

• Tpi teknolojisinin yeni ürünü 
ile teknisyenlere özel fix ayarlı 
otomatik multimetre

• Elektrikçi olmayan ana 
multimetre kullanan 
tesisatçılar için büyük yenilik 
otomatik seçim

• AC/DC ve OHMS arasında 
otomatik seçim

• 0-600 Volt AC & DC ölçümü
• 40 Meg Ohms ölçümü

• Türkiye’ye özel Türkçe menü ve %100 ve üzeri 2 ayrı verimlilik 
hesaplama formülasyonu

• NO, NoX ve 100.000 ppm kapasiteli High CO sensör takılabilme 
opsiyonlu

• Büyük ekran 4-8 sıralı grafik görüntü
• Aynı anda baca gazı, basınç ve ısı verileri
• Ortam CO ölçüm ve dedeksiyonu
• Hassas dijital gaz kaçak dedektörü opsiyonu
• Difrensiyal manometre ile +- 150 mbar fark basınç ölçümleri
• Diferensiyal termometre özelliği ile her aplikasyonda kullanılabilir 

K tipi fark thermometre özelliği
• IR printer ile anında veri çıktısı alma, hafızaya kaydetme özellikleri
• Bluetooth ve PC/Laptop’a veri aktarma özelliği
• 10 farklı yakıt tipi seçme özelliği

• Türkiye’ye özel %100 ve üzeri 2 ayrı verim analiz formülü
• Maksimum 10.000 ppm CO’da çalışabilme özelliği
• O

2, CO2, baca termometre ısı derecesi, verim 
hesaplamaları, fazla hava, CO/CO2 verim oranları ölçümü

• Ortamdaki CO ölçümü ve dedektörü özelliği
• Diferensiyal manometre ile +- 150 mbar fark basınç 

ölçümleri
• Diferensiyal termometre özelliği ile her aplikasyonda 

kullanılabilir K tipi fark thermometre özelligi
• IR printer ile anında veri çıktısı alma, hafızaya kaydetme 

özellikleri

TPI 753a SOĞUTUCU REFRIGERANT
GAZ DEDEKTÖRÜ, POMPALI

TPI 100 TEK TUŞLU MULTİMETRE

TPI 716 BACA GAZI ANALİZ CİHAZITPI 709 R BACA GAZI ANALİZ CİHAZI

• Sızdırmazlık testi için 
ideal

• Isıya dayanıklı ölçüm 
yapabilme

• +- 150 mbar, 0.01 
ondalık gösterim

• Askı kancası ve mıknatıs 
ile bağımsız kullanım

• Dört farklı ölçüm brimi

TPI 608 DİJİTAL
MANOMETRE

U 
manometreden 

vazgeçme 
vakti geldi

• Yeraltı ısıtmaları için ideal
• Radyatörün soğuk kalan 

kanatlarını kolayca bulma
• Ulaşılması zor alanların sıcaklık 

ölçümü
• °C ve °F ölçü birimleri
• Kızıl ötesi termostat aralığı 

 -20 / 300 °C
• Problu ölçüm aralığı

 -100 / 1200 °C 
• Son ölçüm otomatik ekranda kalır.
• 8:1 Spot mesafe oranı

TPI 381A KIZIL ÖTESİ TERMOMETRE

• Ölçüm aralığı 12000 15 
mikron

• 5 Haneli LCD ekran
• Hassasiyet +- %10
• Seçilebilir ölçüm brimi
• Pil ömrü 200 saat
• Otomatik kapama: ölçüm 

12000 mikronun altında 
ise 10 dakika sonra

TPI 605 VAKUM MANOMETRE

• Regülatör ayarlama
• Sızdırmazlık ve yanma basıncı 

testi
• Besleme basıncı ayarlama
• Hapsolmuş kaçak gaz testi
• Basınç ve bloke etmek için 

regülatör ayarlaması
• İki etaplı gaz cihazlarında 

pozitif ve negatif basınç 
ölçümü

• Su akış hızı ölçümü ile 
kombinin belirli zamanda 
ne kadar su verdiğini 
bulabilir ve böylece 
verimliliği istediğiniz 
düzeye getirebilirsiniz. 312C 
cep termometresi ile su 
sıcaklığını ölçebilir ve kendi 
kitinizi kurabilirsiniz.

TPI 621 ÇİFT GİRİŞLİ DİFERANSİYAL 
MANOMETRE

TPI 361 SU AKIŞ TEST KABI

• Kolay ve hızlı kullanım
• Görsel ve sesli alarm
• Ayarlanabilir buton ile 

gaz kaçağının yerini 
belirleme

• 40 cm sensör 
uzunluğu 

• Tek elle kullanım 
kolaylığı

• Taşıma çantası

TPI 719 GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

• Kolay ve hızlı kullanım
• Okunması kolay geniş lcd ekran
• 0-999 ppm 1 ppm aralıklı
• Karanlık ortamlar için ekran ışığı
• Cihaz açıldığından itibaren MAX 

CO miktarını saat ve dakika bilgisi 
ile gösterme

• Görsel ve sesli alarm
• Ayarlanabilir buton ile gaz 

kaçağının yerini belirleme
• 40 cm sensör uzunluğu
• Opsiyonel kulaklık

TPI 775 ORTAM KARBONMONOKSİT VE 
YANICI GAZ DEDEKTÖRÜ

28 . tesisat market 04/2014



Hürriyet Mah. Abdi İpekçi Cad. Menekşe Sok. No: 5/A, 34876 Kartal / İSTANBUL
Tel: (0216) 309 05 83  Faks :(0216) 309 16 90  Email: info@tpiturkiye.com  www.tpiturkiye.com

TPI Türkiye Test Cihazları

TPI avantajlarını test edin!
• Sadece satışta değil, kalibrasyon ve 

serviste de en uygun fiyatlar 
• Tam teşekküllü Türkiye Satış ve Kalibrasyon 

Merkezi 
• Satış sonrası etkili ve hızlı destek hizmetleri 
• British Gas, Snap on Tools gibi 

dünya markalarının tercihi 
• Müşteri ve distribütörlere sunulan 

sınırsız satış sonrası desteği

Düzenli olarak yılda bir defa 
kalibrasyona gelindiği taktirde 

sensör değişimleri dahil 
kalibrasyon ücreti

230 TL + KDV

BACA GAZI ANALİZ CİHAZLARINDA
SABİT KALİBRASYON FİYATI

BACA GAZI ANALİZ CİHAZLARINDA

!

• 404A, PURON ® and R-507 
(AZ50®) ve benzeri bütün 
soğutucu gazlar için ideal 
dedektör

• Pompa destekli sensörüyle 
soğutucu gaz karışımlarını 
algılar

• 400 saat sensör ömrü, her 
cihazla birlikte yedek sensör; 
toplam 800 saat sürekli 
kullanım süresi

• Tpi teknolojisinin yeni ürünü 
ile teknisyenlere özel fix ayarlı 
otomatik multimetre

• Elektrikçi olmayan ana 
multimetre kullanan 
tesisatçılar için büyük yenilik 
otomatik seçim

• AC/DC ve OHMS arasında 
otomatik seçim

• 0-600 Volt AC & DC ölçümü
• 40 Meg Ohms ölçümü

• Türkiye’ye özel Türkçe menü ve %100 ve üzeri 2 ayrı verimlilik 
hesaplama formülasyonu

• NO, NoX ve 100.000 ppm kapasiteli High CO sensör takılabilme 
opsiyonlu

• Büyük ekran 4-8 sıralı grafik görüntü
• Aynı anda baca gazı, basınç ve ısı verileri
• Ortam CO ölçüm ve dedeksiyonu
• Hassas dijital gaz kaçak dedektörü opsiyonu
• Difrensiyal manometre ile +- 150 mbar fark basınç ölçümleri
• Diferensiyal termometre özelliği ile her aplikasyonda kullanılabilir 

K tipi fark thermometre özelliği
• IR printer ile anında veri çıktısı alma, hafızaya kaydetme özellikleri
• Bluetooth ve PC/Laptop’a veri aktarma özelliği
• 10 farklı yakıt tipi seçme özelliği

• Türkiye’ye özel %100 ve üzeri 2 ayrı verim analiz formülü
• Maksimum 10.000 ppm CO’da çalışabilme özelliği
• O

2, CO2, baca termometre ısı derecesi, verim 
hesaplamaları, fazla hava, CO/CO2 verim oranları ölçümü

• Ortamdaki CO ölçümü ve dedektörü özelliği
• Diferensiyal manometre ile +- 150 mbar fark basınç 

ölçümleri
• Diferensiyal termometre özelliği ile her aplikasyonda 

kullanılabilir K tipi fark thermometre özelligi
• IR printer ile anında veri çıktısı alma, hafızaya kaydetme 

özellikleri

TPI 753a SOĞUTUCU REFRIGERANT
GAZ DEDEKTÖRÜ, POMPALI

TPI 100 TEK TUŞLU MULTİMETRE

TPI 716 BACA GAZI ANALİZ CİHAZITPI 709 R BACA GAZI ANALİZ CİHAZI

• Sızdırmazlık testi için 
ideal

• Isıya dayanıklı ölçüm 
yapabilme

• +- 150 mbar, 0.01 
ondalık gösterim

• Askı kancası ve mıknatıs 
ile bağımsız kullanım

• Dört farklı ölçüm brimi

TPI 608 DİJİTAL
MANOMETRE

U 
manometreden 

vazgeçme 
vakti geldi

• Yeraltı ısıtmaları için ideal
• Radyatörün soğuk kalan 

kanatlarını kolayca bulma
• Ulaşılması zor alanların sıcaklık 

ölçümü
• °C ve °F ölçü birimleri
• Kızıl ötesi termostat aralığı 

 -20 / 300 °C
• Problu ölçüm aralığı

 -100 / 1200 °C 
• Son ölçüm otomatik ekranda kalır.
• 8:1 Spot mesafe oranı

TPI 381A KIZIL ÖTESİ TERMOMETRE

• Ölçüm aralığı 12000 15 
mikron

• 5 Haneli LCD ekran
• Hassasiyet +- %10
• Seçilebilir ölçüm brimi
• Pil ömrü 200 saat
• Otomatik kapama: ölçüm 

12000 mikronun altında 
ise 10 dakika sonra

TPI 605 VAKUM MANOMETRE

• Regülatör ayarlama
• Sızdırmazlık ve yanma basıncı 

testi
• Besleme basıncı ayarlama
• Hapsolmuş kaçak gaz testi
• Basınç ve bloke etmek için 

regülatör ayarlaması
• İki etaplı gaz cihazlarında 

pozitif ve negatif basınç 
ölçümü

• Su akış hızı ölçümü ile 
kombinin belirli zamanda 
ne kadar su verdiğini 
bulabilir ve böylece 
verimliliği istediğiniz 
düzeye getirebilirsiniz. 312C 
cep termometresi ile su 
sıcaklığını ölçebilir ve kendi 
kitinizi kurabilirsiniz.

TPI 621 ÇİFT GİRİŞLİ DİFERANSİYAL 
MANOMETRE

TPI 361 SU AKIŞ TEST KABI

• Kolay ve hızlı kullanım
• Görsel ve sesli alarm
• Ayarlanabilir buton ile 

gaz kaçağının yerini 
belirleme

• 40 cm sensör 
uzunluğu 

• Tek elle kullanım 
kolaylığı

• Taşıma çantası

TPI 719 GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

• Kolay ve hızlı kullanım
• Okunması kolay geniş lcd ekran
• 0-999 ppm 1 ppm aralıklı
• Karanlık ortamlar için ekran ışığı
• Cihaz açıldığından itibaren MAX 

CO miktarını saat ve dakika bilgisi 
ile gösterme

• Görsel ve sesli alarm
• Ayarlanabilir buton ile gaz 

kaçağının yerini belirleme
• 40 cm sensör uzunluğu
• Opsiyonel kulaklık

TPI 775 ORTAM KARBONMONOKSİT VE 
YANICI GAZ DEDEKTÖRÜ



ürünler

Abkay Group’tan Fujitherma Isı Pompaları

Beko’dan Yeni Ev Tipi Klimalar

Isı pompaları, düşük sıcaklıktaki bir ortam-
dan çektiği enerjiyi daha yüksek sıcaklıktaki 
bir ortama aktaran, içinde termodinamik 

bir soğutma çevrimi barındıran paket cihaz-
lardır. Isı pompası sistemleri,  kondenserde 
dolaşan soğutucu akışkan tipine göre çeşitli 
isimler alabilirler; hava kaynaklı ısı pompaları, 
su kaynaklı ısı pompaları gibi. Cihazlar temel 
olarak standart bir soğutma çevriminde yer alan 
kondenser, evaporatör, kompresör ve expansion 
valve ve 4 yollu vanadan oluşur. 4 yollu vana 
sayesinde sistem tersinir olarak çalışır ve cihaz 
soğutma ile birlikte ısıtma yapabilme yeteneği 
de kazanır. Su kaynaklı ısı pompası sistemleri, 
ısı bertaraf şekillerine göre farklı isimler ala-
bilirler; kule-kazan destekli sistemler, toprak 
kaynaklı sistemler, göl-nehir-deniz kaynaklı 
sistemler gibi. Toprak kaynaklı ısı pompası sis-

Beko’nun yeni A sınıfı klimaları mak-
simum enerji verimliliği sağlarken bir 
yandan da yüksek performans gösteri-

yor. Beko’nun yazın rahat geçmesine yardımcı 
olacak klimaları; konfor, enerji tasarrufu, kulla-
nım kolaylığı, dayanıklılık, hijyen ve performans 
gibi özellikleriyle öne çıkıyor.  Beko’nun yeni 
418410 A Plasma Plus Inverter ve 312410 
A Ionizer Inverter klimalarında plasma veya 
ionizer hava temizleme sisteminin yanı sıra, 
anti alerji ve yıkanabilir anti bakteriyel filtre 
bulunuyor. Hızlı soğutma ve ısıtma özellikle-
riyle kullanım kolaylığı sunan klima, 24 saat 
programlanabiliyor. 4 yöne otomatik hava yön-
lendirme yapabilen üründe, buz çözme (defrost) 

temleri yüksek verimli sistemler olmasına rağ-
men, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması 
sebebiyle çok uygulama alanı bulamamaktadır.
Günümüzde ısı pompası sistemleri çoğun-
lukla kule-kazan destekli olarak dizayn edilir-
ler. Özellikle AVM gibi farklı zonlarda farklı 
yükler barındıran yapılar için çok uygun bir 
çözüm sunan wshp sistemleri Türkiye’de de 
yoğun olarak kullanılmaktadır. İki borulu ola-
rak uygulanan wshp sistemlerinde eş zamanlı 
olarak ısıtma ve soğutma yapabilmek mümkün-
dür, cihazlar kapalı ortamlarda kullanılmak için 
tasarlanmıştır ve dış üniteleri yoktur. Bu sebeple 
her cihaz enerjisini içinde bulunduğu mahalin 
elektrik panosundan alır ve bu sayede cihazlar 
arası enerji harcaması paylaşımı yapılmış olur. 
Sistemde bakır boru tesisatı olmaması da, uygu-
lama açısından bir avantaj sağlar. Sistem genel-

özelliği yer alıyor. Klimalardaki ionizer tekno-
lojisi sayesinde 1 milyondan fazla iyon, sadece 
klimanın verdiği havayı değil, çevredeki zararlı 
partikülleri de sterilize ediyor ve kötü kokuları 
bertaraf ediyor. 1 saat içinde ortamdaki sigara 
dumanı, polen, virüs, bakteri ve maytlar arın-
dırılarak hava temizleniyor. TM

likle 5 °C sıcaklık farkına göre çalışır ve ısıtmada 
dönüş suyu sıcaklığı 15 °C altına düşmez, bu 
sayede boru yüzeylerinde yoğuşma meydana 
gelmez ve borular üzerine izolasyon yapmaya 
gerek kalmaz. Kule-Kazan destekli ısı pom-
pası sistemleri, kondenser giriş suyu sıcaklığı  
20 °C-30 °C olarak dizayn edilirler. Kule-Kazan 
destekli sistemlerde kurulacak bir otomasyon ve 
kullanılan kontrol vanaları sayesinde, su sıcak-
lığı 30 °C üzerine çıkarsa, kule 20 °C altına 
düşerse kazan devreye girer ve kondenser giriş 
suyu sıcaklığı dizayn kriterlerini sağlamış olur. 
Eğer su sıcaklığı 20-30 °C arasında kalır ise bir 
by-pass hattı sayesinde su, kule - kazan hattını 
by pass ederek sisteme geri döner. (kule ve kazan 
devre dışıdır). Genellikle geçiş mevsimlerinde 
rastlanan ve dengeli sistem olarak adlandırılan 
bu durum, işletme açısından ciddi bir tasarruf 
yaratır ve AVM gibi farklı zonlarda farklı yükler 
bulunan ticari yapılar için mükemmel bir çözüm 
sunar. Fujitherma ısı pompaları, 2,8 kW - 45 
kW geniş kapasite aralığı ve yatay-dikey tip 
seçenekleri ile kullanıcılara esnek çözüm imkânı 
sağlar. Cihaz içinde yer alan monofaze rotary 
tip (2,8-148 kW) ve trifaze scroll tip (18-45 
kW) kompresörler aşırı yüklemeye karşı termal 
koruma ve kauçuk titreşim engelleyici ile dona-
tılmıştır. IP54 koruma seviyesinde santrifüj fan 
3 kademelidir ve termostat üzerinden kolayca 
fan hızı kontrolü yapılabilir. Fujitherma sudan 
havaya ısı pompaları, yüksek verimlilik ve esnek 
uygulama imkânı sağlarken, kullandığı R410A 
çevreci gazı ile doğaya karşı sorumluluğunu da 
yerine getirir.TM
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SFA SANIHYDRO – WC Öğütücüleri ve Pompaları

ACO’dan Yeni Ürün: S Serisi Çelik Duş Kanalları

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

ACO, lazer teknolojisiyle imal edilen 
paslanmaz çelik duş kanalları ile fark 
yaratıyor. Banyo drenajında yeni stan-

dart getiren S Serisi duş kanalları, her çeşit 
banyo dekoruyla uyumlu olmasının yanı sıra 
paslanmaz çelik ince ızgarası ve neredeyse 
görünmez drenaj kanalı sayesinde güvenilir dre-
naj sağlıyor. Tasarımın ve işlevselliğin bir araya 
geldiği S Serisi duş kanalları, ince ızgarası saye-
sinde sahip olduğu estetik ile banyoları yaşam 
alanına çeviriyor. Ayrıca paslanmaz çelikten 
olan ve kolay çıkartılabilen koku tutucu kilidi, 
rahat temizlik imkânı sağlıyor ve olası koku 
rahatsızlığını önlüyor. Lazerle kesilmiş ve kim-
yasal işlemlerden geçirilmiş ürünleri için ACO, 
kullanıcıya yüksek güvenlik garantisi veriyor.

Özellikler
2 cm - Sadece 2 cm görünür genişlikteki 
ızgarası ile banyolarda istenilen yere kolayca 
montaja uygun. 2 adet paslanmaz çelik ızgara 
seçeneği mevcut.
55 mm - Duş kanalının 55 mm minimum 
montaj yüksekliği, yeni yapıların yanında eski 
yapıların restorasyonlarında da tercih edilebilir 
hale getiriyor. 55-64-80 mm seçenekleri de 
mevcut.
0,8 l/s - Etkileyici drenaj kapasitesi
1500 mm - Standart boyutları olan 700-800-

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 7 metreye, 
yatay olarak 110 metreye kadar atıkları pom-
palayabilen 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 çalışıyor. Basit montaj yöntemi 
sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir sistem 
olup, restorasyon ve tadilat işlemlerinde kulla-
nıcılarına 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 
ºC sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu sulara 
dayanıklı olarak üretildiklerinden, restoran, otel, 
iş yerleri gibi birçok alanda rahatlıkla kullanı-
labiliyor.

900-1000-1200 ve 1500 mm ile bütün ihtiyaç-
ları karşılıyor. 
•	 Yüksek kalite paslanmaz çelik 

•	 İzolasyona uygun paslanmaz çelik flanşlı 

•	 Döşeme-mermer-seramik kalınlığına göre 
ayarlanabilir yükseltme parçaları bulunan 
(11, 14, 16 ve 22 mm) 

•	 Güvenilir drenaj için 1 metreyi geçen 
boylarda birbirine bağlanmış 2 adet süzgeç 
gövdesi bulunan  

•	 Koku tutuculu 

•	 Görünen kısım için 2 farklı dizayn 
paslanmaz çelik ızgara seçenekli TM

SANIPACK WC Öğütücülerin 
Teknik Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: asma klozet + 
lavabo + duşakabin + bide 

•	 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 ):  
462 x 146 x 295 mm.TM
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Emo-Schako’dan KBE Perde Tipi Yangın Damperleri ve Motorlu 
Yangın-Duman Damperleri

KBE fi rması Amerikan-Lübnan menşeli 
olup yangın damperi pazarında önemli 
bir yere sahiptir. Emo-Schako, 2013 

yılından beri KBE Air Movement Products şir-
ketinin Türkiye temsilciliğini üstlenerek pazar-
daki UL Sertifi kalı ürün taleplerini karşılıyor. 

Perde Tipi Yangın Damperi

Yangın damperleri havalandırma sistemlerinde 
duvar veya zemin üzerine takılan, yangın bariyer 
özelliği taşıyan bir havalandırma tesisatı malze-
mesidir. Damperler NFPA 90A gereksinimle-
rini ve UL 555 standartlarını karşılamaktadır. 
Aynı zamanda damperler UL 555 onaylı olup 
1 ½ veya 3 saat yangın dayanımına sahiptir. 
Damper kanatları perde tipi olduğu için kat-
lanmış ve birbirine kenetli bir şekildedir, hava 
akışını engellemeyecek şekilde dizayn edilmiş-
tir. Yatay ve dikey monte edilebilen çeşitleri 
mevcuttur. Yangın halinde sıcaklığın 72°C'ye 
ulaşması durumunda, otomatik olarak kapan-
ması için UL sertifi kalı, değiştirilebilir eriyen 
bağlantılar ile donatılmıştır. 57°, 100° ve 140° 

Damperler NFPA 90, 92A ve 92B gereksinim-
lerini karşılamakla beraber UL555S standart-
larında test edilerek etiketlenmektedir. Dam-
perler UL555S sızdırmazlığına uygun olarak, 
121°C ve 176°C sıcaklığa uygundur. Damper 
motorları fabrika montajlı ve UL555S Dam-
perlere uygun niteliktedir. Motorlar bina oto-
masyon sistemine bağlı olarak 220,120 ya da 24 
volt seçeneğiyle kontrol edilebilir. Damper hava 
performans verileri AMCA standartları doğrul-
tusunda geliştirilmektedir. Damperlerin hava 
sızdırmasını önlemek için klape ile çerçevesi 
arasında sızdırmazlık contası mevcuttur. TM

eriyebilir bağlantıları da mevcuttur. Opsiyonel 
olarak paslanmaz çelik ve izleme anahtarı da 
sağlanabilmektedir. Perde tipi yangın dam-
perlerinin elektrikli kapatılması talep edildiği 
takdirde sistemi devreye sokmak için termal 
link kullanılmaktadır. 72 derecede eriyebilen 
elektrotermal eleman kullanılmaktadır. Üre-
tilebilir ölçü aralığı en düşük 150 x 150 mm 
- 1500 x 1500 mm’dir. Motorlu tip de bu oran 
200 x 200 – 1000 x 1200 mm’dir.

Motorlu Yangın -Duman Damperi

PFI’dan Yeni Ürün: Yana Katlanır Soğuk Oda ve Donmuş Muhafaza Kapıları 

PFI, kapı çözümlerindeki bilgi birikimini 
bu kez de farklı ihtiyaçların çözümüne 
alternatif sunmak için kullandı. Geniş 

geçiş alanlarında tasarımı ve uygulaması en 
kolay kapı türü sürgülü kapılardır. Hem operas-
yon alanı hem kullanım kolaylığı açısından, tam 
yalıtımlı soğuk oda kapılarında, sürgülü kapılar 
tercih edilir. Genel olarak tasarım sırasında 
sürgülü kapıların operasyon alanları da göz 
önünde bulundurularak tasarım gerçekleştirilir. 
Ancak bilindiği gibi projeler yaşayan organizas-
yonlardır. Süreç sonrasında yapılabilecek deği-

şiklikler tasarım aşamasını çoktan geçtiği için 
ilgili revizyona müsaade etmeyebilir. Operasyon 
süreci itibarıyla yana sürgülü kapının montajına 
izin vermeyen ve yine yükseklik kısıtları ile 
yukarı giyotin kayar kapı uygulanamayan geçiş 
alanları için PFI, yeni bir kapı modeli tasarladı. 
Modelin adı “Yana Katlanır Kapı”. PFI, temel 
prensip olarak iki parça kanadın ortadan katlan-
ması ile sağa veya sola doğru katlanarak açılan 
bir kanat sistemi tasarladı. Bu sayede net geçişin 
üzerine 50 cm eklenerek operasyon alanı daral-
tıldı ve özellikle revizyon projeler için uygun bir 

alternatif yaratıldı. PFI, bir kanadı menteşeli, 
diğer kanadı sürgülü prensipleri ile çalışan hib-
rit bir kapı üretti. Kilit sistemi standart olarak 
manyetik kilit olup, ayrıca manuel kullanıma 
izin veren bir kol da eklendi. Bu kapı tasar-
lanırken özel bir orta profi l de geliştirildi. Bu 
alüminyum profi ller ısı köprüsü kesilmiş özel 
profi llerdir ve diğer kanat çerçeve alüminyum 
profi lleri ile uyum halindedir. Ayrıca donmuş 
muhafaza kapıları olarak da kullanılabilen bu 
orta profi lin tasarımına rezistans eklenmiş ve 
olası buzlanmalar engellenmiştir. TM
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PCE Teknik Cihazlar'dan PCE-TC 9 İnfrared Kamera

Hassas infrared mikrobolometreli İnfra-
red Kamera PCE-TC 9, 393 g hafif-
liği ergonomik tasarımı ile profes-

yoneller için idealdir. Ayrıca İnfrared Kamera  
PCE-TC 9 kolay kullanımı, yüksek performansı 
ve taşınabilir maliyeti ile ortaya çıkmaktadır. 
İnfrared Kamera PCE-TC 9 entegre edilmiş 3,0 
megapiksel kamerası rapor oluşturmayı kolay-
laştırır. Güvenli mesafeden çekilen infrared 
resimler ve gerçek termal resimler JPEG format 
şeklinde SD-Hafızakartına depolanır. İnfrared 
Kamera PCE-TC 9’un teslimatına dahil olan 
2 GB SD-Kart 5000 resim kayıt etme imkânı 
sunmakta. Teslimata dahil olan infrared kamera 
yazılımı ile kayıt edilen resimler bilgisayarda 
analiz yapılabilir ve belgelendirilebilir. 3,5 inç 
renkli LCD-Ekran 270 dereceye kadar çevrile-
bilir. İnfrared Kamera PCE-TC 9 maksimum, 
minimum ve ortalama sıcaklık gösterimi yanı 
sıra 3 seçilebilir ölçüm aralıkları (maks. min. ve 
ortalama değer gösterimi) ve 4 ölçüm noktası 
sayesinde birçok termografi çekmeye imkân 
sunmaktadır. Buna ek olarak İnfrared Kamera 
PCE-TC 9 ile yapılan ölçümlerde izoterm- 
veya dikey / yatay çizgiler-fonksiyonları destek 
olarak kullanılabilir. 

•	 Çözünürlük 384 x 288 piksel
•	 3.0 megapiksel dijital kamera
•	 Resim içinde resim fonksiyonu
•	 Termal Füzyon
•	 4 ayarlanabilir ölçüm noktaları
•	 3 Ölçüm aralıkları: min., maks. ve 

ortalama  
•	 270º döndürülebilir ekran
•	 Kameradan bilgisayara RT transferi
•	 Analiz ve Report yazılımı  

(Teslimata dahil) 

•	 Motorlu otofokus sayesinde termal 
kamerayı bir elle kullanım imkânı

İnfrared Kamera PCE TC 9 Teknik 
Bilgileri

İnfrared Kamera ojektifi 

Görüş alanı (FOV): 21° x 16° / 0,4 m
 38° x 28° / 0,3 m (opsiyonel)
 11° x 8,5° / 1,2 m (opsiyonel)

İnfrared kameranın 
mikrobolometresi

İnfrared Kameranın IR çözünürlüğü:  
384 x 288 Piksel
Geometrik çözünürlük (IFOV): 1,2 mRad
Spektral aralığı: 8 ... 14 µm
Termik Hassasiyet: 30 °C’de < 0,65 mK 
Piksel aralık: 25 µm
Focal Plane Array (FPA): Soğutmasız  
Mikrobolometre

İnfrared kamera resim görüntüsü

Mod: IR Resim, Gerçek Resim, Termal Fusion, 
Resim içinde Resim
Ekran: 3,5" Renki LCD, 270º döndürülebilir
Zoom: dijital, 1-8 x (kademesiz)
Dijitalkamera: 3.0 MP (İnfrared Kameraya 
sabit montaj)
Fokus: Otom. / Motor
Resim yenileme hızı: 50 Hz (PAL) / 60 Hz 
(NTSC)

İnfrared kamera ölçümü

Nesne sıcaklık aralığı: -20 ... +250 °C
Hassasiyet: ±2 °C veya ±2 %
Ölçüm noktası: 4 ayarlanabilir ölçüm noktası
Ölçüm aralıkları: 3 ayarlanabilir ölçüm  
aralıkları (maks., min. ve ortlama ölçüm)
Çizgi profili: Yatay / Dikey
Hot / cold Spot: maks., min. ve ortalama  
sıcaklığı
Emisyon derecesi: 0,01 ... 1,0
Renk paleti: 6

İnfrared Kamera resim kayıtı

Hafıza medyumu: SD Kart, dahili  Flash-Bellek
Hafıza kapasitesi: 2 GB SD-Kart (5000 Resim)

Flash (600 Resim)
Kayıt şekli: JPEG

İnfrared kamera lazer pointer

Tip: Class II, 1 mW / 35 nm

İnfrared kamera güç kaynağı  

Akü tipi: Li-Ion Akü
Akü dayanıklılığı: sürekli kullanımda 3 saaten 
fazla
AC Güç kaynağı: 110 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 
Çıkış 5 V DC
Power off: ayarlanabilir

İnfrared kamera çevre koşulları

Çalışam sıcaklık aralığı: -20 ... +50 °C
Depolama sıcaklık aralığı: -40 ... +70 °C
Gövde koruma sınıfı: IP 50
Nem: < 90%,
Şok: 25G, IEC60068-2-29
Titreşim: 2G, IEC60068-2-6

İnfrared kamera fiziksel bilgiler

Boyut: 126 x 62 x 154 mm
Ağırlık: 393 g mit Akku

İnfrared kamera veri iletişimi

USB: Bilgisayara veya bligisayardan transfer
Video Çıkışı: PAL / NTSC
Ses Çıkışı: 2,5 mm Klink. TM
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AFB’den Hisense Markalı Apple Pie Bireysel Klimalar

AFS’den Yeni Bir Ürün Serisi: Klipsli Endüstriyel Hortum

nolojisini Apple Pie klima modelinde uygulayıp 
bu sayede sınırlı frekans aralığında çalışarak 
enerji tasarrufunu en üst seviyelere çıkarır. Hi 
Smart kompresör kontrol teknolojisi sayesinde 
yüksek sürücü verimi sağlanıp, kompresörün 
hataları en aza indirilerek çalışma ömrünü uza-
tır. Bu iki özellik ile DC inverter teknolojisini 
birleştirerek COP (4.0) ve EER (4.0) yüksek 
değerleri ile sınıfındaki diğer cihazlardan ayrılır. 
Apple Pie modelinde bulunan karbon kristal 
yüksek yoğunluklu hava filtresi ile tozları % 97 
oranında tutarak bulunduğu ortamın yaşam 
kalitesinin artırır. Cihazın gövdesinde bulunan 
led ekranı, cihazın çalışma modlarına göre renk 
değiştirir. Isıtma konumunda turuncu, soğutma 
konumunda beyaz olur. İstenildiğinde led ekran 
tamamen gizlenebilir. Apple Pie cihazı 4 farklı 
uyku modu ile farklı yaş gruplarına hitap ede-
bilir ve aşırı ısınmayı veya soğumayı önleyerek 
kullanıcılarına tam konforlu uyku sunar. TM

sahip olan KL ürünlerde; PVC kaplamalı klipsli 
endüstriyel hortumlar-30 ile +80 °C; poliüre-
tan kaplamalı ürünler -30 ile +100 °C sıcaklık 
dayanımına sahipken silikon kaplamalı ürünler 
ise -30 ile +260 °C sıcaklık dayanımına sahiptir.  
Ayrıca poliüretan kaplamalı flexible hava kanal-
ları yanmazlıkla ile ilgili Fransız standardına 
göre M0 sertifikasına sahipken, PVC ve silikon 
kaplamalı ürünler için de sertifika çalışmaları 
devam etmektedir. Gerek Türkiye’de gerekse 
global arenada endüstriyel havalandırma paza-
rının gelişip güçlenmesi için yeni ve geliştirilmiş 
ürün çalışmalarına önem veren AFS, klipsli 
endüstriyel hortumlarda da ürün yelpazesini 
genişletmeyi hedefliyor.  TM

Hisense, bireysel klima alanında sanat 
eseri olarak nitelendirdiği 11,3 cm 
kalınlığında Apple Pie modelini tüke-

tici pazarına sundu. AFB tarafından pazara 
sunulan, DC inverter teknolojisi ile tasarlanan 
ve üretilen Apple Pie’ın en önemli özellik-
lerinden biri, rakiplerine fark atan 11,3 cm 
kalınlığında olması. Hisense, süper ince iç ünite 
yapmak için dünyanın en iyi tasarımcılarını bir 
araya getirerek tasarım kalitesi, işçilik, kaliteli 
malzeme kullanımı, yenilikçi yaklaşım, çevreye 
pozitif etkileri ile üretilmiştir. Şık krom kapla-
malı dekoratif dizaynı, spor otomobil tekno-
lojisi ve çift eğrili kapak çizgisi, Apple Pie’yı 
ev teknolojisinden çok, mobilyaların doğal bir 
parçasına dönüştürüyor. Cinnamon (tarçın) ve 
Sugar (şeker) renklerinde üretilen Apple Pie 

Endüstriyel hortum ürün yelpazesini, 
yaptığı ar-ge ve ür-ge çalışmaları ile her 
geçen gün genişleten AFS, endüstriyel 

havalandırma pazarına yeni bir ürün sundu. 

cihazı, kaliteli boya teknolojisi sayesinde elmas 
gibi parlayan bir yüzeye sahiptir. Standart bir 
klimanın sessiz bir odada çalışma sesi ortalama 
35-40 dba iken, Hisense Apple Pie modeli 23 
dba seviyelerinde son derece sessiz çalışır. Ultra 
geniş yatay panjuru (80 mm) sayesinde 10 m 
gibi uzun mesafelere hava akımını konforlu 
bir şekilde iletebilir. Apple Pie modeli 9.000 
ve 14.000 Btu/h kapasitelerinde üretilmekle 
beraber multi sistemler modelinde de kulla-
nılır. Japon teknolojili DC inverter teknolojisi 
ile üretilen Apple Pie modeli cihazın çalışma 
aralıkları, nominal kapasitesinin % 20 ile  
% 110 aralıklarında ortamın ihtiyacına göre 
çalışabilir. Örneğin 14.000 Btu/h’lık cihaz 
2.800 Btu/h ile 15.400 Btu/h aralıklarında 
çalışır. Hisense, inverter Çift Mod (IDM) tek-

Klipsli (Dış Spiral Takviyeli) Endüstriyel Hor-
tumlar (KL) üretmeye başlayan AFS, en kaliteli 
ve en uygun fiyatlı yeni ürünlerini yurt içi ve 
yurt dışı pazara sunmaya başladı. PVC, poliüre-
tan ve silikon kaplamalı kumaş çeşitleri bulunan 
klipsli endüstriyel hortumlar, galvaniz çelikten 
mamül klips ihtiva ediyor. Yapısı itibarıyla en 
ağır şartlar altında kullanıma uygun olan klipsli 
endüstriyel hortumlar; sürtünme, ezilme, sıcak-
lık gibi fiziki şartlara karşı yüksek mukavemet-
lidir. Her ortamda hava akışı sağlayabilen güçlü 
ve esnek bir yapıya sahip olan klipsli endüstriyel 
hortumlar, 80 mm’den 600 mm’ye kadar 14 
değişik çapta üretiliyor. Üretildikleri kumaşın 
çeşidine göre değişken sıcaklık dayanımlarına 

Merkezi ısıtma sistemli binaların tercihi:
DAF Enerji Isı Tüketimi Ölçme ve Paylaştırma Hizmeti

ISI PAY ÖLÇER TERMOSTAT‹K VANAKALOR‹METRE SU SAYACI

www.dafenerji.com

daire 1 daire  6

daire 7 daire  22
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İklimlendirmeye
Dair Her Şey Tek Cihazda

Değişken Debili Rooftop
Çatı Tipi Klima Cihazı (5-650 kW)

“verimli sistemlerin adresi”

Standart Özellikler
 Sıcaklığa bağlı olarak değişken fan ve kompresör debisinde 

çalışma
 Çevre dostu R410A gazı
 % 10-100 modülasyonlu dijital oransal kontrollü kompresör
 Isı köprüsüz 50 mm çift cidarlı panel yapısı
 Frekans inverterli geriye eğik kanatlı plug fanlar
 800 Pa cihaz dışı statik basınç
 VAV cihazları ile entegre çalışabilme
 G90 galvaniz çelik gövde

Opsiyonel Özellikler
 Elektrikli, doğalgazlı, heat pump ve sıcak su bataryalı
 Ekonomizer
 Dönüş fanı, egzoz fanı
 Hava kalite sensörü
 % 83 verime ulaşabilen patentli tambur tipi ısı geri 

 kazanım ünitesi
 Bacnet, Lon haberleşme kiti
 Sistem manager ile tek merkezden tüm cihazların 

kontrol imkanı
 Modulating hot gas reheat

 Konfor ve endüstriyel amaçlı paket klima 
cihazı (Rooftop)

 % 100 taze havalı paket klima cihazı
 Paket  Tip Havuz Nem Alma Klima Santrali
 Paket Tip Hijyenik Klima Santrali
 Data Center Paket Klima Cihazı

Yeşil Bina Projelerinin En Çok Tercih 
Edilen Rooftop Markası

Dönüş havası 
almadan 

52°C’ye kadar 
% 100 taze 

hava ile 
çalışabilme

50 mm 
kalınlığında 

çift cidarlı 
ısı köprüsüz 

panel

Sıcaklığa bağlı 
değişken debili 

fanlar ile 
% 80’lere varan 
enerji tasarrufu

Üfleme havası 
sıcaklık 

kontrolü

Mahal basınç 
kontrolü

% 83 verime 
ulaşabilen 
Rotary Tip 

Isı Geri 
Kazanımı

Modulating 
Hot Gas 

Reheat nem 
alma sistemi

Dijital oransal 
kontrollü 

kompresörler 
ile % 15-20 

enerji 
tasarrufu

Telemecanique Sensors, makine basın-
cının daha kolay okunmasını sağlayan 
ekranlı OsiSense™ ZMLP anahtarını 

pazara sundu. Fabrika otomasyonu ve güvenlik 
sensörleri üretiminde doksan yıllık geçmişe 
sahip olan Telemecanique Sensors tarafın-

tamamı aydınlanıyor. Bu sayede kullanıcı ciha-
zın eksiksiz olarak kullanıma hazır olduğunu 
anlayabiliyor. Özel ekranlı anahtar, sistem 
çalışmaya başladığında ise basınç vericisinden 
ayrı olarak değiştirilebiliyor.

Özellikleri

•	24	VDC	güç	kaynağı
•	27	seçilebilir	aralık	ile	-14,5…0	-	0…6000	
arasında görüntüleme değeri
•	PNP	veya	NPN,	NA/NK	programlanabilir	
dijital çıkış
•	4…20	mA	Analog	çıkış
•	M12	dişi,	4	pim	çıkış	ile	M12	erkek,	4	pim	
elektrik bağlantısı girişi
•	IP65,	IP67	ve	IP69K	koruma	sınıfı
•	-20	/	+70°C	sıcaklık	aralığı
•	UL	508'i	temel	alan	cULus	sertifikası TM

Makine Basıncını Okumanın En Kolay Yolu: ‘Osisense ZMLP’ 
dan üretilen OsiSense serisinin en yeni üyesi 
OsiSense ZMLP ekranlı anahtar, bir basınç 
vericisi ile bağlantılı olarak basınç bilgilerine 
en kolay erişim olanağını sunuyor. Kullanıcı 
dostu OsiSense ZMLP ekranlı anahtar, hızlı 
montaj braketi kullanılarak basınç vericisinden 
uzaktaki yatay veya dikey düzleme ya da bir 
boruya monte edilebiliyor. Cihaz ayrıca, M12 
konektörü ile basınç vericisinin üzerine de 
monte edilebilme olanağına sahip. Osisense 
ZMLP’nin gövdesi, görüntüleme açısına göre 
kolayca ayarlanacak şekilde döndürülebiliyor. 
Osisense ZMLP’nin kullanımı için sadece üç 
önemli parametre bulunuyor. Bunlar; görün-
tüleme aralığı, ayar noktası ve sıfırlama nok-
tası. Bu parametreler standart tornavidalarla 
uyumlu olup, evrensel başlı iki basit vida ile 
kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabiliyor. 
Osisense ZMLP, her çalıştırıldığında ekranın 

SARBUZ’dan Küçük Ölçekli Soğuk Odalara Yeni Tasarımlar

Soğuk oda evaporatörleri, kondenserleri 
ve muhtelif ısı transfer bataryaları ima-
latını 1974 yılından bu yana yapan ve 

her geçen gün ürün yelpazesini giderek artı-
ran SARBUZ küçük ölçekli soğuk odalar için 
yeni bir seri daha hazırlıyor. SARBUZ, SBL 
ismini verdiği bu serisinde ø250 mm’lik fanlar 
ile 0,6 - 7,0 kW kapasite aralığındaki odaları 
hedefliyor. Bu sayede hem enerjiden hem de 
odadaki kullanım alanlarından tasarruf artan 
bir ivme ile seyrediyor. 

ile düşük enerji tüketimli, yüksek kapasiteli, 
geniş bir kapasite aralığına sahip ve A-B sınıfı 
enerji seviyeli yeni tasarım kondenserler ile 
daha yüksek kapasite değerlerine ulaşıp hızlı 
bir şekilde müşterilere çözüm sunabilmeyi 
amaçlıyor. Ayrıca SARBUZ tarafından SEK 
model kondenserler şaseli olarak da imal edilip, 
SEK-C serisi ile kabinli kondenser talepleri 
karşılanıyor.

Split Tip Kondenser Serisi
 
SARBUZ, piyasanın paket tip kondenser ihti-
yacını karşılamak üzere hazırladığı yaklaşık 100 
çeşit model ile piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Bu 
modeller 2,7 kW ile 163,6 kW kapasite aralı-
ğında her kapasite ihtiyacına cevap verebiliyor. 
Tüm bu yeni modeller, 7-10 Mayıs tarihleri 
arasında ISK SODEX Fuarı’nda da sergile-
necek. TM

SEK-V Modeli

SARBUZ, endüstriyel satış ağının en önemli 
ürünlerinden biri olan SEK Serisi endüstriyel 
kondenser modelleri için yeni bir ar-ge çalış-
ması başlattı ve üç ay gibi kısa bir süre içinde 
tamamlamayı planlıyor. SARBUZ, bu çalışma 

SEK-H Modeli

SEK-C Modeli
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ürünler

Termotes’ten % 100 Yerli Temiz Oda: “Cleanpan”

layacak şekilde üretilen temiz oda kapıları 
ve temiz oda camları, duvarlar gibi 60 mm 
kalınlığa sahip. Bu sayede her iki tarafta çıkın-
tısız (fully flush) yüzeyler elde ediliyor. Hava 
kilidi oluşturmak için kullanılan elektronik 
interlock sistemi, 6 kapıya kadar geçiş kontrolü 
sağlıyor ve süpürme süreleri, açılma sıraları 
gibi özellikler programlanabiliyor. Türkiye’de 
üretimine ender rastlanan ergonomik pass-box 
sistemi, Cleanpan ürün gamında dikkat çeki-
yor. Temiz oda şartlarını bozmadan malzeme 
geçişi sağlayan pass-box’lar, proje gereksinim-
leri doğrultusunda, çok çeşitli boyutlarda imal 
ediliyor. HEPA filtre, UV lamba gibi özellikler 
eklenebiliyor. 
Cleanpan temiz oda partisyon sistemlerinde 
sunulan birçok çözüm markaya özgü; çünkü 
Termotes kurucu ortaklarından makine 
mühendisi Gökhan Çelikelli tarafından biz-
zat tasarlanıyor ve sektörün ihtiyaçlarını daha 
iyi karşılamak amacıyla sürekli geliştiriliyor. 
Temiz oda piyasasında bir ilk olarak sunulan 
kendinden kavisli zemin ayar profili de bun-
lardan biri. Bu özel profil sayesinde temiz oda 
içinde süpürgelik kullanımına gerek kalmıyor. 
Cleanpan temiz oda partisyon sistemlerinin 
kolay kullanım dışında sunduğu en önemli 
avantajlar sürat, esneklik ve ekonomi. Batı 
Avrupa ürünleri ile mukayese edilebilecek kali-
tede ürünlerin Türkiye’de imal ediliyor olması 
maliyeti olumlu etkilerken, nakliye ve gümrük 
sürelerini ortadan kaldırıyor. Bu sayede, üretim 
başladıktan sonra dahi proje değişikliklerine 
kolay uyum sağlanabiliyor.   TM

Türkiye’deki temiz oda firmalarının 
öncülerinden olan Termotes, sek-
törde 27 yıllık tecrübesiyle geliştirdiği 

süratli, esnek, ekonomik temiz da çözümle-
rini Cleanpan markasıyla üretmeye başladı.  
Cleanpan temiz oda partisyon sistemleri geniş 
kullanım alanına sahip: İlaç, aşı ve serum gibi 
farmasötik ürün imalatında, implant ve ame-
liyat malzemeleri gibi tıbbi ürün ambalajlan-
masında,  içecek ve gıda maddelerinin dolum 
alanlarında, kozmetik imalatında GMP (good 
manufacturing practices  - iyi üretim uygula-
maları) doğrultusunda bulaşıklıkların (konta-
minasyon) engellenmesi amacıyla; otomotiv 
sektöründe, elektronik imalatında, litografi 
(sarı oda) çalışmalarında, yüksek hassasiyetli 
optik imalat ve ölçüm laboratuvarlarında 
havada asılı partikül sayısını kontrol altına 
almak amacıyla kurulan, farklı temizlik sınıf-
larında temiz oda ihtiyaçlarının tümüne cevap 
verebiliyor.
Türk temiz oda piyasasında, Türk malı kul-
lanılması amacıyla, özellikle ve sadece temiz 
oda uygulamalarına yönelik olarak üretilen  
Cleanpan, projelendirme, uygulama ve kulla-

nımda kolaylık sağlayan önemli detayları stan-
dart olarak üretiyor. Duvarlar, tavan, kapılar ve 
camlar temiz oda içinde hiçbir çıkıntı olma-
yacak şekilde birleştirilebiliyor. Duvar mal-
zemesi olarak, ağır çalışma şartlarına uygun 
çelik sandviç panel ya da bölümler arası görüş 
sağlamak amacıyla komple güvenlik camından 
yapılmış duvar paneli kullanılabiliyor. Sandviç 
duvarlar için, anti-bakteriyel özellikteki 25 
mikron PVDF ile kaplanan 0,6 mm galva-
niz çelik, yangına dayanımı yükseltilmiş özel 
poliüretan ile doldurularak oldukça hafif ama 
aynı zamanda dayanıklı bir yapı elde ediliyor. 
TS-EN 13501-1 standardına göre Cleanpan 
panellerin yangına tepki sınıfı B.  Sandviç 
yapıdaki Cleanpan tavan sistemleri, 150 kg/m2 
yayılı yük taşıyabiliyor ve üzerinde yürünebili-
yor. Bu sayede, mekanik ve elektrik tesisatları 
için gerektiğinde, bakım ve arıza hallerinde 
oda üzerinden müdahale edilebiliyor. Özel 
olarak imal edilen Cleanpan aydınlatma arma-
türleri, oda içinden veya oda dışından ayrı 
ayrı açıldığında hava geçirmiyor ve temiz oda 
şartlarını koruyor. 
Yüksek güvenlik ve yüksek dayanıklılık sağ-

En büyük zenginligimiz ;
bugüne kadar bizi tercih edenler ile 

aramızdaki güven...

Since 1968
Her zamanki yerdeyiz yine bekleriz.

Tarlabaşı Bulvarı Keresteci Recep Sk . No.10 Beyoğlu / Istanbul  TURKEY 
T.+90212 237 80 70 F.+90212 237 80 73  www.akgunsogutma.com -  info@akgunsogutma.com 
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söyleşi

“Hedefimiz, partnerlerimizin 
Türkiye’de üretime geçmesini 
sağlamak”

Çağdan Yılmaz:
BERROS Klima Müh. San. Tic. Ltd. Şti. 
Genel Müdürü

BERROS Klima Müh. San. Tic. Ltd. Şti., Türkiye HVAC sektörünün öncü 
firmalarında kazanılan mühendislik deneyimini, dünya markalarıyla yapılan 
ortak çalışma ile güçlendirerek Türkiye’ye yüksek verimli sistemler kazandırmak 

amacıyla 2006 yılında İstanbul’da kurulmuş bir firma. “BERROS Klima olarak sektörde iyi 
bir yere gelmemiz; Rosenberg, HK Instruments ve Klingenburg markalı cihazların yüksek 
kalitesi ve özverili çalışmamız sayesindedir” diyen BERROS Klima Müh. San. Tic. Ltd. 
Şti. Genel Müdürü Çağdan Yılmaz BERROS Klima’yı, partnerlerini ve hedeflerini Tesisat 
Market okurlarına anlattı…
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Bir sektörün markası ne kadar 
çoksa, o sektör o kadar değerlidir

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 1997 yılında 
mezun olduktan sonra iş bulmak için 
İstanbul’a geldim. 
Tecrübesiz mühendis olmam ve İstanbul’da 
referansımın olmaması sebebiyle başvurula-
rım kabul edilmedi. HVAC sektörünün dua-
yenlerinden, saygıdeğer İzzet Nasi Bey bana 
bir şans verdi ve TransKlima’da işe başladım. 
O dönem, sektörün en hızlı büyüme göster-
diği dönemdi. Şimdi geriye dönüp baktığımda 
çok daha iyi görüyorum. Çünkü o dönemlerde 
kelimenin tam anlamıyla çömezdim. İzzet 
Bey, bana kendi bilgilerini büyük bir ustalıkla 
aktarıyordu. 
O dönemde özellikle İstanbul merkezli olmak 
üzere, Türkiye’nin güney sahilinde ve Türki 
Cumhuriyetler’de çok büyük projeler vardı. 
Bu büyük projeler ve çalıştığım şirketin 
bulunduğu konum sayesinde, sektörün hep 
üst düzey müteahhitlik ve proje firmalarının 
yöneticileri ile tanışma şansını elde ettim. O 
dönem aynı zamanda ekonomik krizin yaşan-
dığı dönemdi ama çok genç olduğum için 
farkında değildim. İşlerimiz çok yoğundu ve 
çok yüksek kâr marjlarıyla projelere teklifler 
hazırlıyorduk. O dönemle beraber yavaş yavaş 
sektörü sevmeye başladım. Bir süre sonra 
sektörün yine öncü şirketlerinden HSK’ya 
geçtim. HSK’nın üretici kimliğinin olması, 
buraya geçişimi hızlandıran unsurların 
başında yer alıyordu. 
HSK’da çok daha değişik bir pencereden 
sektöre bakmaya başladım. 2001 yılında 
Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, inşaat 
sektörünün alt sektörlerinden biri olan sek-
törümüzde sıkıntılara sebep oldu. Sektör de 
ciddi bir krizin eşiğindeydi ve o dönemde 
birçok firma büyük yaralar aldı. Bazı firma-
lar çabuk atlattı ancak sektörün çok güçlü 
firmalarından bazıları krizle beraber yok 
oldular. Sektörümüze uzun yıllar boyunca 
hizmet eden firmaların yok olmasını izlemek, 
çok üzücüydü. Sektörümüzün büyümesi ve 
gelişmesi için de köklü firmalara ihtiyaç var. 
Avrupa’da 100 yıllık firmalar hâlâ varlıkla-
rını sürdürüyorlar, sektörümüzde ne yazık ki 
köklü firma sayısı çok az. 
Köklü firmaların çoğalması, üretimini artır-
maları ve aynı zamanda marka haline gel-
meleri gerek. Bir sektörün markası ne kadar 
çoksa, o sektör o kadar değerlidir.

BERROS Klima’nın marka serüveni

İlk olarak 2006 yılında Almanya’nın köklü 
firmalarından Rosenberg firmasından bir 
teklif aldık. Türkiye’de yapılanmaya gitmek 
istediklerini ve bu yapılanmayı da benimle 
birlikte yapmak istediklerini belirttiler. Ben 
de, onların gücü ve bizim çalışkanlığımız bir 
araya gelirse Türkiye’de güzel şeyler yapabi-
leceğimizi söyledim. Sayın Karl Rosenberg 
bana inandı ve güvendi. Böylelikle 19 Eylül 
2006 günü BERROS Klima’ya hayat verdik. 
Rosenberg ile çalışmalarımıza ilk başlarda 
klima santrali satışı ile başladık. Türk mekanik 
taahhüt firmalarıyla beraber yurtiçi ve yurt-
dışındaki projelere Rosenberg klima santrali 
satıyorduk. Bu, daha önce çalıştığım firma-
larda kazandığım ilişkilerden ve ticari kültür-
den kaynaklanan tecrübelerin bir sonucuydu. 
Öte yandan Alman markalarının Türkiye’de 
her daim güven uyandırması, Rosenberg mar-
kasının bilinirliğini hızlandırdı. 2009 yılında  
Rosenberg klima santrali satışımızı sona 
erdirme kararı aldık. Türkiye’de yüksek kali-
tede klima santrali üreten yerli firmalara 
rakip olmaktansa, fan tarafında çözüm ortağı 

olmaya karar verdik. 2009 yılından bu yana, 
Türkiye’deki klima santrali üreticilerine ve 
mekanik müteahhit firmalarına Rosenberg’in 
sadece fanlarını tedarik ediyoruz. Rosenberg  
Ventilatoren GmbH ile faaliyetlerimiz başarıyla 
devam ederken, Finlandiya kökenli otomasyon  
firması HK Instruments OY ile tanıştık.  
HK Instruments Türkiye HVAC pazarına 
girmek istiyordu ve Fin-Pro ile araştırma yap-
maya başladı. Fin-Pro, Finlandiya’nın ticari 
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ateşesi olarak görev yapıyor. Yatırım yapaca-
ğınız ülkeyi, o ülkenin pazarına girmek için 
nasıl yol izlenmesi gerektiğini, yerel partnerin 
nasıl olacağını araştırıyor. 
HK Instruments yaklaşık altı ay Fin-Pro 
ile araştırma yaptı ve Türkiye’deki 30 fir-
mayı ziyaret etti. BERROS Klima ola-
rak, HK Instruments yetkililerine oto-
masyon sektörüne bizden daha yakın bir 
firma seçmelerinin daha uygun olacağını 
söyledik. Onlar da hem otomasyon firma-
larına hem de klima santrali üreticilerine 
aynı seviyede yakın olan bir firma istedik-
lerini ve BERROS Klima ile yola çıkmaya  
karar verdiklerini belirtti. Yani aslında  
HK Instruments bizi buldu, hikâyemiz böyle 
başladı. 2010 yılının Mayıs ayında BERROS 
Klima olarak, Türkiye’de HK Instruments’ın 
tek yetkili distribütörü olduk. 
HK Instruments ürünlerini yüksek adetlerde 
stok yapmaya karar verdik. Bütün ürünleri-
mizi stokta tuttuğumuz için hem teslimat 
açısından müşterimizi bekletmiyoruz hem 
de toplu alım yaparak sağladığımız maliyet 
avantajını müşterilerimize yansıtabiliyoruz. 
Müşterilerimiz de stoklu satış yaptığımızı 
bildiğinden yarın kullanacağı ürünün sipa-
rişini bugün verebiliyor. HK Instruments 
ürünleri için iki tane satış yolu belirle-
dik; klima santrali üreticileri ve otomas-
yon satış firmaları. Sektörün klima santrali 

üreticileri bizim zaten çözüm ortağımız ve  
HK Instruments ürünlerini onlara direkt teda-
rik ediyoruz. BERROS Klima olarak otomas-
yon ürünleri ile ilgili son kullanıcıya ulaşmaya 
çalışmıyoruz. Ürünlerin satışı için bayi teşki-
latımız yok. Yaklaşık 10 güçlü satış firmasıyla 
çözüm ortağı olarak çalışıyoruz ve bu firmalar 
üzerinden satışımızı gerçekleştiriyoruz. 
Yani zincir şu şekilde devam ediyor;  
HK Instruments, BERROS Klima, güçlü 
satış firmaları ve son kullanıcılar. Bu zincir, 
tüm tarafları mutlu ediyor. Bu nedenle sis-
temin bu şekilde kalmasından yanayız. Bu 
zincir, bu sene Mayıs ayında dördüncü yılına 
girecek ve biz HK Instruments tarafında her 
yıl büyüme hedefliyoruz. 2013 yılında biz  
HK Instruments ürün grubunda pazardan 

yaklaşık % 40 pay aldık. Yine 2013 yılında 
HK Instruments’ın dünyada çalıştığı 120 
firmanın içinde BERROS Klima olarak  
3. sıraya yerleştik. BERROS Klima olarak bu 
başarılarımız, HK Instruments’ı mutlu ediyor.  
HK Instruments’a Türkiye ve dünya pazarına 
sunmak için yeni ürünler geliştirmelerini tav-
siye ediyoruz. Nem, CO2 ve sıcaklık sensörleri-
nin üretimine 2013 yılında başlandı. Bu ürün-
ler seri olarak üretiliyor ve satılıyor. Yılın son 
dönemlerinde yaptığımız görüşmelerde, onlara 
bir ürün daha sunduk. Bu ürünün de üretil-
mesi gerektiğini ve diğer ürünlerle birlikte bir 
paket haline gelebileceğini söyledik. Sunduğu-
muz ürün, donma termostatı. Bu ürün, klima 
santrallerinin “olmazsa olmazı” niteliğinde. 
Bu ürünün üretimi 1 Mart 2014 itibarıyla 
başladı ve şu anda da yaklaşık 2000 adetlik 
ürünümüz yolda. Bu ürünün de Türkiye’de 
çok beğenileceğini düşünüyorum. Ayrıca şunu 
da belirtmek isterim; son dört yılda teda-
rik ettiğimiz ürünlerin geri dönüşlerini de 
kontrol ettik. Yaptığımız analizde sattığımız 
80.000 adet üründen sadece 7 üründe aksaklık 
yaşanmış olduğunu gördük. Bu sonuç bizi 
çok mutlu etti. Finlandiya mühendisliğe çok 
önem veren bir ülke. Ar-Ge konusunda aşırı 
titiz davranıyorlar. Bu sebeple ürünlerde her-
hangi bir sorun yaşanmıyor. Türkiye pazarında  
HK Instruments’ın marka bilinirliği her geçen 
gün artıyor. Bu durum hem HK Instruments’ı 
hem bizi mutlu ediyor. Bu sene de aynı yüz-
delik payımızı koruyacağımıza inanıyorum. 
2010 yılında HK Instruments ile çalışmaya 
başladıktan sonra, Almanya’nın öncü firma-
larından Klingenburg GmbH ile tanıştık. 
Klingenburg yetkilileri 2010 ISK-Sodex fua-
rında Türkiye’deki klima santrali üreticile-
rini ziyaret ettiler. O ziyaret sırasında klima 
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santrali üreticilerinin tavsiyesi sonucunda 
BERROS Klima ile iletişime geçtiler. Görüş-
memiz sonucunda Klingenburg’un Alman-
ya’daki tesislerini ziyaret ettik.  Klingenburg, 
Avrupa’nın en büyük ısı geri kazanım ürünleri 
(Plate, CounterFlow, Rotor) üreten firması ve 
müşteri kanadını klima santralcileri oluşturu-
yor. Fabrika gezisi sırasında, Klingenburg yet-
kilileri Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmak 
ve bizimle çalışmak istediklerini belirttiler. 
Akabinde hemen orada sözleşme imzaladık. 
Hayatımın en hızlı distribütörlük anlaşma-
sıydı, Klingenburg’un Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü olduk.
Markalarımızın Türki Cumhuriyetler’e satışı 
da BERROS Klima üzerinden gerçekleşiyor.

Ticaret yaparken sektörümüze ve 
ülkemize katkı sağlamalıyız

Türkiye’de o dönemde ısı geri kazanım 
deyince akla hemen plate geliyordu, rotor 
fazla yaygın değildi. Biz BERROS Klima 
olarak projecilerimizi, klima santrali üreti-
cilerini ziyaret ettik ve rotorun Türkiye’de 
enerji tasarrufu açısından fayda sağlayaca-
ğını anlatmaya çalıştık. Akabinde proje-
lerde rotor ürünleri yer almaya ve ardından 
satışlar da artmaya başladı. Yani biz önce 
rotor pazarını artırdık, sonra ürün satışını 
gerçekleştirdik. BERROS Klima olarak ısı 

geri kazanım konusunu görev edindik. Enerji, 
özellikle soğutmada çok pahalı ve enerjide 
dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bazı şeylerin yasal 
olmasını beklememeli, bireysel olarak ülkenin 
kalkınmasına katkıda bulunmalıyız. Ticaret 
yaparken sektöre ve ülkeye katkı sağlamamız 
gerektiğini düşünüyorum. Klingenburg ile 
2010’da başlayan birlikteliğimiz başarılı bir 
şekilde devam ediyor. 2013 yılının sonunda 
Türkiye pazarında Klingenburg ürünleriyle 
pazar payımızı ciddi oranlarda artırdık. Ayrıca 
Klingenburg’un dünyada çalıştığı 164 firma-
nın içinde BERROS Klima olarak 4. sıraya 
yerleştik. Bu başarılarımız BERROS Klima’yı 
büyüttü ve bulunduğumuz yere sığamaz olduk. 
14 Şubat 2013’te Küçükyalı İş Merkezi D19 

Blok’ta yer alan ofisimizi, daha büyük bir yer 
olan A13 Blok’a taşıdık. Şu an bulunduğumuz 
alan toplam 500 m2, bu 500 m2’nin 150 m2’sini 
depo alanı olarak kullanıyoruz. 

Tedarikçilerimizle görüşmelerimiz 
devam ediyor, sektörümüze kısa 
vadede güzel haberler vereceğiz

Distribütörü olduğumuz üç firma da, bizim 
aracılığımızla müşterilerle tanışabildikle-
rinden dolayı bizden memnun oldukla-
rını her zaman dile getiriyorlar. Çünkü biz  
BERROS Klima olarak, tüm müşterilerimizi 
ana firmalarımız ile tanıştırıyoruz. Dolayısıyla 
müşterilerimizle yaşadığımız her şeyden ana 
firmalarımız haberdar oluyor. Onlardan hiçbir 
şeyi gizlemiyoruz, bilgilerimizi her zaman pay-
laşmaya açık, şeffaf bir firmayız. Yabancı firma-
ların partner firma seçerken baktıkları iki ana 
unsur var; dürüstlük ve iyi satış yapmak. Bu 
iki unsur yerel firma tarafından sağlanırsa, her-
hangi bir sorun yaşanmıyor. Yabancı firmalar, 
cirolarının partnerleri sayesinde yükseldiğini, 
lokal firmaların öneminin çok büyük olduğunu 
ve Türkiye’de ticaretin yakın ilişkilerle yürüdü-
ğünü artık benimsediler. Geçmişte de bunun 
kötü örneklerini çok yaşadık; Türkiye’ye gelip 
burada lokal yönetici yerine kendilerinden bir 
yönetici ile yer almaya çalışıp, başarısız olan 
yabancı firmalar oldu. Maddi olarak çok yatı-
rım yaptılar ama geri dönmek zorunda kaldı-
lar. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere; çok para 
harcamak değil, yabancı firmanın lokal firma 
ile çok iyi bir şekilde entegre olması gere-
kiyor. Biz de lokal firma olarak, bu ilişkileri 
kuruyoruz ve müşterilerimizin markalarımıza 
güven duymasını sağlıyoruz. Türkiye’de güven 
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uyandıktan sonra ticaret prosesi kolay işliyor. 
Bu konuda da geri dönüşler olumlu yönde. 
Bu başarımızdan dolayı, distribütörü olduğu-
muz üç firma da Türkiye’de yer almak istiyor.  
Türkiye, HVAC sektörünün üssü haline gel-
meye başladı ve bu sektörün daha da büyüye-
ceğine inanıyorum. Avrupa’da ve Uzakdoğu’da 
faaliyet gösteren tüm firmaların Türkiye’ye 
geleceği kanısındayım. BERROS Klima ola-
rak, partnerlerimizle görüşmelerimiz devam 
ediyor, sektörümüze çok kısa vadede güzel 
haberler vereceğiz. 

Prestijli projelere imza atıyor, sosyal 
sorumluluk çalışmalarına önem 
veriyoruz

Prestijli projelerde üç markamızdan biri 
mutlaka kullanılıyor. Referanslarımız her yıl 
çoğalmaktadır. Türkiye’nin en büyük hangar 
projesi HABOM’da 175 adet Klingenburg 
rotor kullanılmıştır. Ford Otosan Fabrikası, 
Mercedes Fabrikası, Medine Havalimanı, 
Purkova Havalimanı, Vatan Vergi Dairesi, 
SGK Arşiv Binaları, Özdilek Tower, Kuyum-
cukent, Trump Tower, Spine Tower, Röne-
sans Tower, Palladium Tower, Viessmann 
Fabrikası, Türk Traktör Fabrikası, Şişecam 
Fabrikası, Anadolu Motor, HAVAŞ ve THY 
Kargo Binaları, Türkmenistan Olimpiyat 
Köyü, İzmir’de yer alan Türkiye’nin en yüksek 
ikinci gökdeleni Folkart Towers, birçok AVM, 
otel ve üniversite projelerinde ürünlerimiz 
yer almaktadır.
BERROS Klima olarak ayrıca sosyal sorum-
luluk projemiz de var. 2012 yılından itibaren, 

üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ısı geri 
kazanım ürünleri üzerine eğitimler veriyoruz. 
BERROS Klima olarak klima santrali konu-
sunda tecrübeli olduğumuzdan dolayı, gelece-
ğin mühendislerine; ısı geri kazanımı ve klima 
santraliyle ilişkisini detaylandırıyoruz. Isı geri 
kazanım rotorunun seçiminde dikkat edilmesi 
gereken noktaları, ısı geri kazanım rotorunun 
kullanılması ve kullanılmaması gereken yerleri 
anlatıyoruz. Geleceğin mühendislerine tasar-
ladıkları cihazın üstün özellikleri olmasının 
yanı sıra, satılabilen olması gerektiğini söylü-
yoruz. Kısaca öğrencilere, bir cihaz tasarlar-
ken, o cihazın hem verimli hem de satılabilir 
olması gerektiğini vurguluyoruz. Böylelikle 
öğrencilerin bakış açılarını değiştiriyoruz. 
Mezun olan birçok arkadaşımız, şimdi sektö-
rümüzde çalışmaya başladılar. Bu tür haberler 
bizi çok mutlu ediyor. Bu eğitimlerimize bu 
yıl da devam edeceğiz ve öğrencilerin teknik 
bilgisini güçlendireceğiz. 

Türkiye’de klima santrali lokomotif 
sektör olmalı ve kendine yan sanayi 
yaratmalı

2014 yılının ilk üç ayı zor geçti. Döviz kurları-
nın dalgalanması ülkeyi etkilediği gibi bizi de 
etkiledi. Özellikle inşaat sektörü duraklamaya 
geçince, inşaat sektörüne bağlı olarak yoluna 
devam eden HVAC sektörü de duraklamaya 
geçti. 2014 yılı sadece Türkiye’de değil dün-
yada da zor geçeceğe benziyor. Türkiye jeopo-
litik açıdan Doğu ve Batı'nın tam ortasında 
yer alıyor, dolayısıyla bu durum ülkemizin 
ekonomisini etkiliyor. 2014 yılında sektörü-
müz geçen seneyle paralel seyredecektir diye 
düşünüyorum. Türkiye’de klima santrali loko-

motif sektör olmalı ve kendine yan sanayi 
yaratmalı. Demek istediğim şu; klima santra-
lini oluşturan birçok bileşen var. Başta fanlar 
olmak üzere; ısı geri kazanım cihazları, özel 
filtreler, otomasyon ürünleri, buharlı nemlen-
diriciler…	Bunların	hepsi	ithal	geliyor.	Artık	
bu bileşenlerin Türkiye’de üretilmesi ve ihraç 
edilmesi gerekli. Çünkü Türkiye klima santrali 
üretim üssü haline gelecektir. Dolayısıyla sek-
törümüzün devamlı büyümesi, gelişmesi, daha 
fazla ihracat yapması ve ülkemizin kalkınma-
sına daha çok katkıda bulunması gerektiği 
kanısındayım. 

Amacımız, çalıştığımız üç firmanın 
da Türkiye’de üretime geçmesini 
sağlamak

BERROS Klima olarak sektörde iyi bir yere 
gelmemiz; Rosenberg, HK Instruments ve 
Klingenburg markalı cihazların yüksek kali-
tesi ve özverili çalışmamız sayesindedir.  
Sektörümüzün kalkınması için BERROS 
Klima olarak amacımız, çalıştığımız üç firma-
nın da Türkiye’de üretime geçmesini sağlamak. 
Önümüzdeki yıllarda bunu gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. BERROS Klima bu sektörün bir 
parçası, biz bu sektörde doğduk, büyüdük ve 
büyümeye devam ediyoruz. O yüzden biz ken-
dimizi bu sektöre borçlu hissediyoruz. 
Dolayısıyla bu borcumuzu, birlikte çalıştığı-
mız üç firmayı ülkemizde üretime geçirerek 
ve istihdam sağlayarak ödemek istiyoruz. Glo-
bal üreticiler olan bu üç firmanın Türkiye’de 
üretim ayağını oluşturabilmek için kararlıyız. 
Önümüzdeki senelerde de odağımıza bu amacı 
alarak yolumuza hız kesmeden, azimle devam 
edeceğiz.TM
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liNear’dan Bina Tekniği 
Tesisat Tasarımı için 
Profesyonel Çözümler

Çok kazanlı ve birleştirilmiş 
sistemler için ilk grafik destekli 
ısıtma hatları hesaplaması

Y eni program sürümünde ısıtma hatları 
hesaplaması (liNear Analyse Heating), 
genişletilmiş işlev kapsamı ile kompleks 

sistemlerin hesaplanması ve birleştirilmiş sis-
temlerin tasarımı için olanaklar sunar. Komple 
sistem yerine, hat bölümlerine ayırarak kar-
maşık sistemleri tek hesaplama adımıyla kayıt 
edebilirsiniz. Böylece burada hat bölümlerinin 
hesaplama sonuçlarını manuel olarak girmek 
zorunda kalmazsınız. Bu size sonradan yapaca-
ğınız düzeltmeler ve eklemeler sırasında mey-
dana gelebilecek yanlışları önleme fırsatını verir 
ve planlamayı kolaylaştırır. Artık liNear-konfor 
ile; Tichelman-Sistemi, çok kazanlı sistemleri, 
hidrolik ayrıştırıcı, hidrolik ayrıştırıcı olarak ara 
depo, açık kollektörler, sisteme bağlı ısı eşan-
jörü, debi ve diferansiyel basınç regülatörleri 

Yazan: Nadir Sarkuş, Türkiye Satış Müdürü, liNear

Hidrolik ayırıcılar için konforlu seçim asistanı
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gibi hat ayar vanalarını da hesaplayabilirsiniz. 
Bu program, gerekli doğru fiziksel bir karış-
tırma sıcaklığını belirler. 
Bununla birlikte genişletilmiş boru sistem-
lerinde, borulardaki basınç ve ısı kayıpları ve 
sıcaklık düşüşü gidişten başlayarak tüketiciye 
kadar dikkate alınır. Dinamik kontrol seviyeleri, 
birçok diferansiyel basınç regülatörleri veya 
sıralı hat ayar vanalarının hidrolik dengelen-
mesine izin verir. Hatta karmaşık enjeksiyon 
devreleri ve dağıtım şalterleri ve karıştırma 
devreleri (sabit karışım ile ya da olmadan) ekle-
nebilir ve hesaplanabilir. İlgili devreler, seçim 
asistanında hidrolik devreler için de mevcuttur 
ve CAD çiziminin içine otomatik olarak ekle-
nebilir. Bu eklentiler aynı zamanda soğutma 
hatları hesaplamasının (liNear Analyse Coo-
ling) içinde de mevcuttur.
Yazılım, sınır koşulları hesaplanmasında mev-
cut tesisler vb. için maksimum hız, sabit veya 
değişken boru sürtünme basınç kayıpları, vana 
otoritesi, seçilebilir boru çapı veya sabit hat 
boyutları gibi geniş ayar seçenekleri sunuyor. 

Kullanıcı her zaman hesaplama üzerinde kon-
trole ve aynı zamanda bireysel proje özellikle-
rini projeye aktarma imkânına sahip.
Gerçek ürün özellikleri VDI 3805 bazında 
hesaplama için kullanılabilir. Ayrıca istenilen 
bileşenlerin seçimleri ve isteğe bağlı aksesuarlar, 
boru çaplarının sınırlandırılması ve ayrıntılı 
oransal değer seçimi kontrol edilebilir. Tesisatın 
hidrolik dengelemesinde, tüm ayar vanaları 
doğru ayarları değerlerini alırlar. İzin verilen 
basınçların ve sıcaklıkların kontrolü için, VDI 
3805 veri tabanındaki veriler kullanılır.

liNear Building Heating 14

En gelişmiş döşemeden ısıtma 
teknolojisi

liNear Building Heating 14 EN 12831’e göre 
ısı kaybı hesabı, BDH2 ve VDI 3805 veri-
leri ile radyatör tasarımı ve EN 1264/15377’e 
göre döşemeden, duvardan ve tavandan ısıtma/
soğutma sistemlerinin tasarımını içerir.

Önceden planlama ve teklif 
hazırlama

Programa entegre hızlı tasarım, çok kısa bir 
süre içinde birçok üreticinin döşemeden ısıtma 
sistemlerinin yer aldığı kütüphaneden iste-
diğinizi kullanarak normlara uygun tasarım 
yapmanızı mümkün kılar ve böylece teklifler 
ve ihaleler için gerekli malzeme veya parça 
listelerini oluşturma imkânını sunar. Programa 
dahil birçok yaygın ve farklı bina modelleri için 
proje şablonları, girdi maliyetlerini azaltır ve 
projeyi muazzam ölçüde basitleştirir. Aynı proje 
içerisinde, çeşitli döşemeden ısıtma sistemleri 
ve radyatör birlikte kombine edilebilir.

Detaylı tasarım

Uygulama planlamasına göre, U-Değeri belir-
lenmesi dahil olmak üzere ısı kaybı hesabı 
(çizelgesel ya da grafiksel) AutoCAD ya da 
PDF veya JPEG formatındaki çizimler teme-
linde yapılabilir. Taranmış veya faks yolu ile 
gönderilen planlar manuel veya otomatik bina 
analizi için uygun mudur? Program esnek kul-
lanım ve düzenleme olanaklarıyla maksimum 
özgürlük sunuyor. Böylece önceden boyutlan-
dırılmış döşemeden ısıtma bileşenlerinin (örne-
ğin tavandan soğutma için) tasarımı direkt gra-
fiksel olarak çizimin içinde yapılabilir. Sonuçta 
çizilen sistemler liNear Building Heating prog-
ramı tarafından tespit edilir, hesaplanır ve aynı 
anda optimize edilir. 
Mükemmel bir planlama sonucu için tüm 
ısıtma ve soğutma devreleri; döşeme, duvar ve 
tavan sistemleri olarak tasarım içinde uygun 
görünümleriyle ve doğru etiketlemeleriyle bir-
likte grafiksel oluşturulabilir. 

Kapsamlı üretici verileri

Tanınmış üreticilerin veri tabanları; konut, 
ticari ve özel binalar için çok çeşitli sistem 
çözümleri sunuyor. Islak, kuru ve endüstriyel 
sistemlerin yanı sıra spor zeminleri ısıtması ve 
beton çekirdek ısıtması seçenekleri de progra-
mın içindeki seçenekler arasında bulunmak-
tadır.
liNear Building Heating 14 modülü; isteğe 
bağlı ısı kazancı hesaplaması için Building 
Cooling modülü, kontrollü bina içi havalan-
dırma planlaması için Building Ventilation ya 
da görev planlaması için Building Task modül-
leri eklenerek genişletilebilir.

Genişletilmiş boru ağlarında basınç kaybı grafiği
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liNear Program Ailesi

Yeni özellikler - her şeyiyle kompakt 
bir sürüm

liNear 14. yazılım sürümünü İngilizce, 
Almanca, Fransızca, Hollandaca, Türkçe ve 
Rusça dil paketleriyle altı farklı dilde satın 
almak artık mümkün. Ayrıca programın kulla-

nım ya da çıktı dilleri farklı olarak ayarlanabilir. 
Bir dilde projenizi çalışıp, farklı bir dilde çıktı 
almanızı sağlayan liNear programları uluslara-
rası projeleriniz için mükemmel bir araç olacak.

Entegreli otomatik 3B-model-
oluşturma ve hesaplama 

Yeni program sürümleri birçok eklentileri, yeni-

likleri ve özellikleriyle kendini en iyi şekilde 
kanıtlamaktadır. Bu yeniliklerden en ilgi çekici 
olanlarından biri; tüm bölümlerde 1-Çizgi-
İsometriden, 3B-Model-Oluşturma fonksiyo-
nudur. Design 3D Pipe&Power programının 
yardımıyla 1-Çizgi yöntemiyle çizilmiş boru 
ağını, liNear hesaplama modüllerinin ısıtma, 
soğutma, temiz su, atık su ve gaz hesaplama-
larını baz alarak tek tuşla üç boyutlu olarak 
oluşturabilirsiniz. Bu kullanıcı için “klasik” 3-B 
tasarıma göre inanılmaz ölçüde bir zaman tasar-
rufu, ayrıca hesaplanabilir bir karışık 2B/3B 
modelin oluşturulabilmesini sağlar. Bir sonraki 
adımda, bu noktada nötr 2B sembollerden olu-
şan armatürleri, çok kolay bir şekilde milimetrik 
hassaslıkta 3B-Üretici yapı bileşenleriyle ya da 
nötr 3B-Bileşenlerle değiştirebilirsiniz. Dola-
yısıyla planlama süreci, ilk taslaktan uygulama 
planlamasına ve 3B-Bina modeline kadar tüm 
planlama süreçlerinde optimum olarak des-
teklenir.

Otomatik duvar ve tavan 
boşluklarının oluşturulması

Diğer yeni bir özellik ise duvar ve tavan delikle-
rinin ve geçişlerinin otomatik oluşturulmasıdır. 
“Otomatik duvar deliği” komutu, kendiliğinden 
duvarların içinden geçirilecek tüm kanalları, 
boru hatlarını ve kablo tavalarını tanır. Prog-
ram bu noktalarda, kullanıcının isteğine göre 
gerekli delikleri, eğer istenirse etiketlemeyle 
birlikte tasarlar.

Otomatik bağlantı

Kat planı içerisinde ya da isometride, hat modeli 
üzerinde daha kolay çalışarak ve düzenleyerek 
3B-Modeline giden yolu daha da hızlandırmak 
için liNear Desktop komutu “bağla” önemli 
ölçüde genişletildi. Böylece iki hat segmanı 
basit bir şekilde bağla komutuyla seçildiğinde, 
program kendiliğinden çeşitli bağlantı varyant-
larını önerir. Kullanıcı ok işaretleri yardımıyla 
kendisi için uygun olan seçeneği gösterdikten 
sonra, doğru bağlantı liNear programı tarafın-
dan otomatik olarak yapılacaktır.

BIM desteği 

BIM (Building Information Modeling) ve 3B 
bina modelleri tartışmasında BIM yönteminin 
CAD-bölümü, giderek üç boyutlu planlama 
ile eş tutulmaktadır. Teknik bina donanımı 

1-Çizgiden 2B 3B-Modele

Dil paketleriyle birlikte liNear programları uluslararası projeleriniz 
için bir araç

Yeni liNear 14. Sürümde program paketleri

Yeni liNear program ailesi sürüm 14
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planlamasının çoğunluğu, hâlâ anlaşılabilir 
sebepler ile iki-boyutlu ve / veya şematik ola-
rak yapılmaktadır. Burada diğer şeyler dışında 
ayrıca proje büyüklüğü, planlama aşamaları, veri 
alışverişi olanakları ve en son sırada olmasına 
rağmen kullanıcının CAD bilgileri önemli bir 
rol oynamaktadır. liNear’da ön koşul yazılım 
çözümlerinin bir “teorik optimum” planlama 
süreciyle sınırlanmamasıdır. Bu nedenle liNear, 
yazılım geliştirmelerine tüm bölümlerde, model 
tabanlı planlama için devam etmektedir. Bu 
yöndeki BIM düşüncelerini liNear 20 yıldır 
izlemekte ve geliştirmektedir.

liNear boru şebekesi hesaplamaları 
artık Revit 2014 için de mevcut

liNear hesaplama modülleri; ısıtma, su ve gaz 
boru şebekelerinin hesaplanmasında artık 
Autodesk Revit için de mevcuttur. Şimdi iki 
CAD platformu içinde (Autodesk AutoCAD 
ve Revit) liNear’ın güçlü ve tanınmış ağ hesap-
lamalarına tüm üretici verileri de dahil olmak 
üzere sahip olmak mümkündür.

TROX’un VDI 3805 Veri Tabanı 
liNear Programlarına Eklendi 

Neukirchen-Vluyn merkezli, uluslararası faa-
liyet gösteren bileşen ve sistem tedarikçisi 
TROX firması veri tabanının programımıza 
entegresiyle, liNear yazılımları çok büyük 

bir ürün yelpazesini kullanıma açıyor. liNear 
CAD-Kütüphanesi, güncel VDI 3805 TROX 
veri tabanı bazında ürün sihirbazı kullanı-
mıyla tüm ürünleri detaylı olarak ve ihale için 
gerekli açıklamalarıyla birlikte hizmete sunuyor. 
Artık havalandırma difüzörleri, hava filtreleri, 
gürültü kesiciler, yangın klapeleri, havalan-
dırma ızgaraları, debi regülatörleri gibi TROX-
Havalandırma bileşenlerini hem 3B tasarımda 
hem de hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz. 
liNear 20 yıllık CAD-know-how birikimiyle 
kendi geliştirdiği VDI 3805-arayüzünü, kul-
lanıcılarına tasarımda en yüksek işlevselliği 
sağlamak için kullanmaktadır, bu sayede CAD-
Modelleri, liNear 3B-Hava kanalları 
tasarım yazılımı “Design 3D Venti-
lation” ile konforlu bir tasarım imkânı 
için tüm önemli bağlantı verilerini içe-
rirler. Ürün yapılandırma sihirbazının 
ön görünüm fonksiyonu VDI-Verileri 
ile eş zamanlı olarak çalışır ve böylece 
geometride meydana gelen tüm deği-
şiklikleri hemen gösterir. Yapılandırma 
parametrelerinin basit bir modifikas-
yonu ile, elde edilen TROX ürünleri 
için numaralar oluşturulur. Buna ek 
olarak, liNear’ın TROX veri tabanı, 
ihale ve teklif için bütün ürün metin-
lerini içerir. liNear yazılımı vasıtasıyla 
tek tuşla artikel numaraları ve kısa ya 
da uzun metinler dahil komple parça 
listesini oluşturabilirsiniz. Teklif ya da 

ihale dosyaları Excel, CSV ya da ASD-Export 
formatları tarafından da desteklenmektedir. 
Büyük sistemlerde, aynı zamanda görüntü kali-
tesinin ölçeklenebilmesi yararlı olabilir. VDI 
3805’ten oluşturulan bileşenler ile Design 3D 
Ventilation, performansı artırmak veya plotten 
yapmak için değiştirilebilen, basitleştirilmiş ya 
da detaylı görünümü destekler. TROX bileşen-
lerinin entegresi ile verimlilik şimdiye kadarki 
varyant tasarımlarına göre gözle görülebilir bir 
şekilde yükselir. TROX-Veri Tabanı ücretsiz 
olarak download.linearcad.com.tr adresinden 
yüklenebilir. TM

Anlaşılır ürün seçimi ve yapılandırma
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Ufuk Atamtürk
Sondex-Tanpera Genel Müdürü

“ Sondex-Tanpera firması ile    
 Tanpera, uluslararası bir 
 açılım gerçekleştirdi” 
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Tanpera, yeni milenyumla ısı transferi alanında 
hayatımıza girmiş, 2007 yılında % 100 bir  
Türk markası olarak adından sıkça söz ettirmeye 

başlamış dinamik bir kuruluştur. “Değişimler 
yaşatır” sloganı, “heat exchange” yani ısı değiştirme 
prosesinden esinlenmekle birlikte davranışsal olarak 
da sektörde yepyeni bir hizmet anlayışını yansıtmıştır. 
Bugün, Tanpera’nın “değişimler yaşatma” enerjisi, 
hem kendisi hem de Türkiye mekanik tesisat sektörü 
için yeni bir gücü ortaya koydu: Danimarka menşeili 
uluslararası bir kuruluş olan Sondex ile Tanpera ortak 
oldu. Bu yeni oluşum; Sondex-Tanpera şirketi,  
Türkiye ve bölge pazarlarında liderliğe aday…
Biz de Sondex-Tanpera şirketi Genel Müdürü Ufuk 
Atamtürk’le bu yeni ortaklığın detaylarını Tesisat 
Market okurları için görüştük…

Küresel ölçekte, alanında spesifik 
uzmanlar arasında yer alan 
Sondex’le ortak olmaktan mutluyuz

Tanpera olarak özellikle 2007’den bugüne 
kadar marka bilinirliğimizi artırmaya odaklan-
dık. Bunun için ürün programımızı genişlet-
tik, plakalı eşanjör, akümülasyon tankı, boyler 
konularında Türkiye ve civar ülkelerde bilinir 
hale gelmeye, marka saygınlığı yaratmaya özen 
gösterdik. Bunun için güçlü bir mühendis-
lik altyapısı oluşturarak özel taleplere uygun, 
özgün çözümler sunabilmeye çalıştık. Dola-
yısıyla birçok firmanın çözüm ortağı olarak 
sektördeki yerimizi sağlamlaştırdık. Bugün 
Türkiye’de ve civar ülkelerde birçok farklı 
uygulamada çalışan 17.000 adedin üzerinde 
ürünümüz bulunmaktadır. Hedefimiz hiz-
met alanımızı genişletmek, Tanpera markasını 
daha da büyütüp uluslararası bir düzeye taşı-
maktı. Bu süreçte enerjimizi, dinamizmimizi 
ve sıradanlığı aşan ticaret anlayışının ötesinde 
gerçekten çözüm paydaşı olmak hedefimizi 

yansıtan “değişimler yaşatır” sloganımızın 
ardını beslemek için çok çalıştık. Şuna inan-
dık; gereğini layığınca yapabilirsek, faaliyet 
alanımızda Avrupa ve dünya standartlarında 
bir Türk markası yaratabiliriz. Bunun için de 
Tanpera’nın hizmet ve ürün kalitesinin her 
zaman en üst düzeyde tuttuk. 
Geçen dönem içinde Ankara organizasyonu-
muzu yeniledik, üretim tesislerimizi ve ar-ge 
çalışmalarımızı artırdık. TOBB Üniversitesi 
ile birlikte çeşitli ar-ge çalışmaları yaptık, ürün 
geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduk. 
İstanbul organizasyonumuzu da geliştirmeyi 
ağırlıklı bir hedef olarak ele aldık. İstanbul’da 
etkin biçimde örgütlenmiş satış kadromu-
zun bulunduğu ofisimiz bulunmaktadır. Satış 
sonrası hizmetler alanında da önemli yollar 
kat ettik. Satış sonrası hizmetler konusunda, 
alanında gerçekten uzmanlaşmış Türkiye’nin 
en iyi, en başarılı, en çok noktasına temas eden 
firmalarından biri haline geldik. Boyler, akü-
mülasyon tankı ve buffer tank üretiminde de 
hatırı sayılır çalışmalarımız oldu. Müşterile-

rimizi yüksek kaliteli ürünlerle buluşturmanın 
meyvelerini de aldık, alıyoruz. Ürünlerimiz 
Türkiye’nin birçok prestij projelerinde yerini 
aldı. Türkiye’de kataloğu, kalite belgeleri olan 
buffer tankları, ilk defa sektöre sunabilme 
olanağı bulduk. Özetle “değişimler yaşatır” 
demekle kalmayıp, dediğimizi yapmak için 
de ciddi çaba gösterdik diyebilirim. 
Tüm bu enerjimizin ve müşteri odaklı stra-
tejilerimizin bir meyvesi de; alanında güçlü 
ar-ge yapısı ve müşterisine özel çözüm üretme 
esnekliğine ve teknolojisine sahip ve bu alanda 
dünyanın önde gelen marka firmalarından 
Sondex’in ortaklık talebi oldu. Sondex, 1984’te 
bir Danimarka şirketi olarak kurulmuştur. 
Çok geniş basınç ve sıcaklık aralığında çalışan 
yüksek kalite standartlarına sahip plakalı ısı 
eşanjörleri üreticisi olan Sondex, plakalı ısı 
eşanjörleri alanındaki uzmanlığının yanı sıra 
son yıllarda gıda ve endüstriyel tip pompaları 
ve bölgesel ısıtma alanındaki cihaz ve sistem-
leri ile de öne çıkmaya başlamıştır. Türkiye 
ve bölge pazarlarda bizimle yollarına devam 
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İki tarafın da artıları çok, 
müşterilerimize sağladığımız katma 
değeri yükselten bir dönüm noktası 
oldu

Türkiye Avrupa’dan bakıldığı zaman karmaşık 
ve zor bir pazar. Tanpera olarak, sergilediği-
miz başarılı ve istikrarlı grafikle Sondex’in bu 
yönde bir karar almasını kolaylaştırmış olduk. 
Sondex, çok iyi bir üretim firması, geniş bir 
ürün programına sahipler, konusunda uzman-
laşmış kadroları ile kaliteli imalat üzerine kur-
gulanmış bir firma sistematiği bulunmakta-
dır. Ar-ge departmanlarıyla, ürün geliştirme 
sistemleriyle, üretim altyapısı ve kaliteli ve 
uzun ömürlü ürünleri ile dünya pazarında 
hatırı sayılır bir yer edinmiştir. Tanpera’nın da 
Türkiye ve civar ülkelerde pazarının dinamik-
lerine hâkim olması, Sondex için büyük bir 
avantaj anlamına gelmektedir. Bu nedenle her 
iki organizasyon da bu işbirliğinden oldukça 
memnun durumdalar. Bu yeni ortaklık dahi-
linde, özellikle Türki Cumhuriyetler ve civar 
ülkelerde de hem Tanpera hem de Sondex 
ürünlerinin satışı yapılacak. Bu işbirliği ile 
firmamızın ünvanı da değişmiştir. Firmamız; 
çok daha güçlü ve kendinden emin adımlarla 
pazardaki konumunu güçlendirme iddiasıyla 
bundan sonra Sondex-Tanpera Endüstri 
Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. adı altında müş-
terilerimizin hizmetinde olacaktır. TM

etme kararları ile Sondex de, Tanpera da elini 
güçlendirmiş oluyor. Bu yeni ortaklık dahi-
linde, yalnızca Türkiye’de değil özellikle Türki 
Cumhuriyetler ve civar ülkelerde hem Tanpera 
hem de Sondex ürün yelpazesinde yer alan 
cihazların satışı yapılacak.

Sondex-Tanpera güç birliği 
ile kazanımlarımız çok ve 
sıkça rastlanan Batılı şirket 
birleşmelerinden farkımız var…

Sondex, bina sektörünün yanı sıra endüstri, 
gıda, denizcilik gibi birçok alanda güçlen-
memizi ve birçok noktaya temas etmemizi 
sağladı. Yakalanan bu sinerjiyi daha da pekiş-
tirmek için Sondex ve Tanpera firmalarının 
Sondex-Tanpera Endüstri enerji Ltd. Şti. 
adı altında yaptığı güç birlikteliği sayesinde 
çok daha geniş bir vizyon sağlandı diyebi-
lirim. Sondex-Tanpera firması, bu işbirliği 
ile Türkiye’de % 100 yerli olarak üretimini 
yaptığı boyler, akümülasyon tankı ve buffer 
tank gibi ürünlerini, Sondex’in uluslararası 
ağı aracılığıyla dünyanın birçok ülkesine ulaş-

tırma olanağına sahip olacak. Bu sayede sadece 
Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde 
Sondex-Tanpera’nın katacağı ürün grupları 
ile Sondex ürün grubu zenginleşecektir. Bu 
güç birliğinin dinamizminin, esnekliğinin bir 
araya getirdiği avantajlar bu çerçevede her iki 
firmanın da beklentilerini karşılıklı olarak 
sağlamış oldu.

Yapılan işbirliğinin her iki şirket 
için de müşterilerimiz için de artı 
değer yaratacağına inanıyoruz

Sondex’in, standart plakalı ısı değiştiriciler, 
çelik kaynaklı ısı değiştiriciler, spiral ısı değiş-
tiriciler, tekstil ve şeker prosesinde kullanılan 
free flow ısı değiştiriciler, bölgesel ısıtmaya 
uygun çeşitli sistem çözümleri, gıdaya uygun 
çeşitli sistem çözümleri, pastörizasyon ünite-
leri, deniz suyundan distile yöntemi ile tatlı su 
elde edilmesi sistemleri gibi ürünleri bulun-
maktadır. Pazarın taleplerini algılayan, doğru 
değerlendiren ve bu veriler ışığında yeni ürün-
ler geliştiren Sondex, plaka tasarımı konu-
sunda ciddi anlamda uzmanlaşmış bir ar-ge 
sistemine sahiptir. Özellikle son yıllarda bu 
alanda yaptığı çalışmalarla ürün programını 
çok genişletmiştir. Sondex’in plakalı eşan-
jörler konusundaki geniş ürün yelpazesini, 
Türkiye’de daha rekabetçi bir şekilde müşte-
rilerimize doğrudan ulaştırabileceğiz. 
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Taşındık… Mira Tower’dayız

Jetfan, yangın-duman ve basınçlandırma fanları 
alanında üretim, satış, proje uygulama faaliyetle-

rini sürdüren Aironn’da yeni dönem başladı.
337 bin metrekarelik dev fuar alanı projesi Gazi 
Emir, uluslararası gayrimenkul alanında ödüllü 
Batışehir projesi gibi çizgi üstü projelerin tercihi 
olan Aironn, üretim alt yapısını ve hizmet örgütünü 
genişleterek uluslararası pazarlara hazırlanıyor.
Bunun için yenilenen stratejik plan doğrultusun-
da Türkiye’nin en güçlü grup şirketlerinden olan 
Kar Grup ile işbirliğine gitti.
Aironn bu güçlü işbirliğinden sonra, Tuzla Evora, 
Bahçetepe, Mavera ve Konya Mevlana hastane 
gibi prestijli projeleri de referansları arasına kattı.
Kar Grup çatısı altındaki Novaplast-Vesbo, 
Aironn’un lojistik ve üretim faaliyetlerinin pay-
daşı ve destekçisi oluyor. Satış yapısının güçlen-
mesine paralel olarak lojistik altyapısı da geniş-
letmeye yönelen Aironn, müşteri beklentilerinin 

A ironn, müşterilerine daha iyi hizmet 
verebilmek için merkez ofisini Ataşehir-

Şerifali’de Mira Tower’a taşıdı.

Şirketimizin yeni adres ve telefonlarını 
lütfen not ediniz: 
Tatlısu Mah.Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower 
Kat: 2 D:12 Şerifali / Ümraniye - İSTANBUL  
Telefon:0216 594 56 96 Fax: 0216 594 57 17

Tuzla’da 4.304 konut, ticaret ve alışve-
riş bölgelerinden oluşan dev proje Evora 
İstanbul’da Aironn’un aksiyal yangın-du-
man fanları ve jetfanları, akıllı otomasyonu 
ve damperleri ile birlikte uygulandı. 300 dö-
nüm arazi üzerine kurulu, 44 blok ve 5 böl-
geden oluşan Evora İstanbul, 20.000’den 
fazla kişiye ev sahipliği yapacak. Evora İs-
tanbul, bir Teknik Yapı teşebbüsüdür.

Toki iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. kaynak 
geliştirme uygulamaları kapsamında ve 
Makro İnşaat & Akyapı İnşaat ortak girişi-
mi ile Olimpiyat Stadının yakınlarında inşa 
edilen Bahçetepe İstanbul Projesinde; 
yine akıllı otomasyonu ve damperleri ile 
birlikte Aironn’un 124 jetfanı, 38 aksiyal 
yangın-duman egzoz fanı kullanıldı.

Başakşehir’de 10.000 m2 arsa alanına 
sahip olan ve Makro İnşaat tarafından 
yapılan prestij proje Mavera Sarayları’nda 
Aironn ürünleri yerini aldı.

400 yataklı ve akıllı bina konseptinde inşa 
edilen Konya Mevlana Hastanesi’nin yeni 
binası, 42.500 m2 kapalı alana sahip. 50 
milyon $’a mal olan 17 katlı yeni tesiste 
100’den fazla poliklinik bulunuyor. Tıp mer-
kezleri alanındaki bu büyük yatırımda da 
Aironn ürünleri kullanıldı.

B ugüne değin seçkin pek çok yapının 
yangın, duman fanları, basınçlandırma 

fanları ve jetfanlarında Aironn ürünleri tercih 
edildi. Bu güven, güçlenerek devam ediyor.

daha üst seviyelerde karşılanmasını sağlayabil-
mek için, artacak üretim ve teslimat hızına ce-
vap verecek şekilde, toplamda 4.000 m2 kapalı 
alana sahip yeni üretim ve depolama alanlarıyla, 
komponent ve motor stoklarının genişlemesini 
sağladı. 
Aironn Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Akgül: 

“Kar Grup’un, Aironn’un dinamizmine ve ener-
jisine güven duyarak bizimle birlikteliği, bizler 
açısından gurur verici. Biz de gerek Kar Grup\ 
Novaplast, gerekse ürün ve hizmetlerimizi ter-
cih eden birbirinden seçkin müşterilerimizin 
güvenine en iyi karşılığı verebilmek için tüm gü-
cümüzle çalışacağız. Ar-Ge ile, teknoloji gelişti-
rerek çıktığımız yolda, şimdi daha güçlüyüz. ISK 
Sodex 2014 Fuarı’nın 2. salonunda, D20 no’lu 
standımızda yeni ürün ve teknolojimizi Türkiye 
iklimlendirme sektörü ile buluşturmaya hazırla-
nıyoruz” dedi.

Aironn’da Novaplast-Vesbo işbirliği ile 
yeni dönem

Prestijli yapıların tercihi 
yine Aironn oldu

GAZETE

Aironn, Kar Grup şirketlerinden Novaplast-Vesbo ile yaptığı 
işbirliği ile lojistik, servis ve üretim altyapısını güçlendiriyor.

BAHÇETEPE İSTANBUL

MAVERA SARAYLARI

KONYA MEVLANA HASTANESİ

EVORA İSTANBUL
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COCOCOGAZETE

CO2 PbPb

CFD Otopark Analizleri ProjelendirmeAr-Ge & Tasarım Üretim  & Test Sertifikasyon İşletmeye Alma / Otomasyon

COCO

K apalı otoparklar için tasarlanan havalandır-
ma sistemleri iki temel ihtiyaçtan yola çıkıla-

rak planlanır. Bunlardan birincisi günlük işletme-
de insan sağlığının korunmasına yönelik olarak 
otoparklarda hareket eden araçların ürettiği 
tehlikeli bileşenlerin tahliye etmek, ikincisi acil 
yangın durumunda insanların kaçışına, itfaiye 
personelinin yangına müdahalesine yardımcı ol-
mak ve yüksek sıcaklıktan kaynaklı maddi hasarı 
azaltmaktır.

Jet fan sistemlerinde otopark içinde şafttan iti-
baren bir kanal olmadığından sistemin dış ba-
sınç kayıpları daha azdır. Dolayısıyla jet fan sis-
temlerinde kullanılan fanların motorlarının güç 
tüketimleri de az olacak ve işletim maliyetleri 
daha düşük olacaktır.

Jet havalandırma sistemi, saatte 10 hava deği-
şimi oranına sahip geleneksel havalandırma sis-
temine göre dumanı çok daha hızlı tahliye eder.
Jet fanlar tünellerde sadece akışı yönlendirmek 
ve eğer akış hızı kritik hızı geçerse geri katman-
laşmayı engellemek için kullanılır. Otoparklar  
ise çok daha geniş bölgeler olduğundan akış 
kontrolü çok daha komplekstir. Jet fanlar du-
manın enlemesine yayılmasını engellemelidir. 
Bunun için de doğru bir tasarım gerekmektedir.

Jet fan sistemi bir bütündür. Sisteme dair her aşa-
manın çok iyi bir şekilde ve dikkatlice ele alınma-
sı gereklidir. Tasarım ve CFD ile otopark analizleri, 
sistemin planlanmasında önemli adımlardır. Üre-
tim, otomasyon ve servis de önemli süreçlerdir. 
Üretim Ar-ge ile desteklenmelidir.

Kapalı Otoparkların Havalandırma 
İhtiyaçları ve Jet Fan Sistemleri

Jet fan havalandırma sistemi, saatte 10 hava değişimi 
oranına sahip geleneksel havalandırma sistemine göre 
dumanı çok daha hızlı tahliye ediyor

SOSOSOO3

NO2

Sertifikasyon İşletmeye Alma / Otomasyon Satış Sonrası Hizmetler
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WIN Fuarındayız - Salon1 - A130
Telefon:  +90 (0) 212 471 11 47

Fax:  +90 (0) 212 705 53 93
E-Posta:  info@pce-cihazlari.com.tr 

Ölçüm, Kontrol ve Terazi /  Baskül
Teknolojisinde  uzman or tağınız

www.pce-cihazlari.com.tr
PCE Teknik Cihazlar Ltd.Şti.

Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4
34303 Küçükçekmece İstanbul
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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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300 °C/2 saat yangın dayanımlı
kolay bakım için motoru 
kızağa yerleştirilmiş 
yüksek verimli jet fan

Kapalı Otoparklarda Taze Hava ve Yangın Güvenliği için

“                                    ”

Kendinden susturuculu yapısıyla 
en düşük ses seviyesine sahip 
duman tahliye, basınçlandırma ve 
taze hava fanı
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•   U Y G U L A M A S I   
•

Merkez: Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower Kat: 2 D: 12 Şerifali / Ataşehir - İstanbul
E-mail: info@aironn.com.tr Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17

www.aironn.com.tr

7-10 Mayıs 2014 - İstanbul Fuar Merkezi
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sistem

Sismik sınırlandırıcılar, bir deprem 
anında tüm yönlerden gelecek dep-
rem yüklerine karşı test edilerek daya-

nımı sertifikalandırılmış çelik donanımlardır. 
Genellikle çelik veya sünek dökme demir 
türü malzemeden imal edilirler. Açık hava 
uygulamaları için sıcak daldırma galvaniz, 
kapalı mahaller için ise yüksek dayanımlı boya 
ile kaplanmalıdırlar. Alternatif olarak ileri 
teknoloji ürünü kaplamalar da uygulanabilir. 
Sismik sınırlandırıcılar, genellikle kendinden 
açık yaylı (sismik korumasız) titreşim izo-
latörleriyle birlikte tedarik edilen jeneratör, 
kompresör gibi ekipmanlar için kullanılırlar. 
Bu nedenle çoğu sismik sınırlandırıcı modeli, 
ekipmanın normal çalışması esnasında tit-
reşim yalıtımının engellenmemesi amacıyla 
aralarında bir boşluğu olan iki parçadan olu-
şur. Ayrıca bu parçaların birbirlerine bakan 
yüzeyleri, olası bir çarpmaya karşı elastomer 
malzemelerle kaplı olmalıdır. Bazı sismik 
sınırlandırıcılar tek parça olarak da imal edi-
lebilmektedirler ve örneğin levha tipi bir titre-
şim izolatörü ile birlikte kullanılarak, oldukça 
ekonomik çözümler üretmekte kullanılırlar. 
Acrefine AS-Z tipi sismik sınırlandırıcı, buna 
iyi bir örnektir.

AS-Z Modeli

•	 Standart yük kapasitesi sınırı  
1959 kg (4320 Ib)

•	 Sahada uygulama ve kontrol kolaylığı
•	 Devrilme ve dikey hareket problemleri 

için uygun maliyetli çözüm
•	 Çarpma yüzeylerinde 6 mm (1/4’’) 

kalınlığında, değiştirilebilir kauçuk 
durdurucu

•	 Dikey ve yatay montaj imkânı
•	 Yüksek pas koruması için  

kataforetik elektro kaplama 
•	 Kaynak ya da dübel ile sabitleme imkânı

Acrefine AS-Z tip sınırlandırıcılar, zemine 
bağlı cihazlar için dizayn edilmiştir. Bu ürün-
ler, cihazın titreşim izolatörleri üzerine otur-
muş olduğu durumlarda kullanılabilir. Uygu-
lama sonrası normal çalışma durumunda sınır-
landırıcılar cihaza temas etmemektedir. Yatay 
ve düşey sismik yüklere karşı koyarak cihazın 
yerinde kalması sağlanmış olur. Cihazın dört 
kenarına da uygulanmalıdır.

Acrefine® 
Sismik Sınırlandırıcılar

Acrefine AS-Z modeli sismik sınırlandırıcının 
Acrefine API-MC modeli levha tipi titreşim 
izolatörü ile birlikte kullanımı
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•	 Standart yük kapasitesi sınırı  
6000 kg (13225 Ib)

•	 Devrilme ve dikey hareket problemi 
olmayan cihazlar için uygun maliyetli 
çözüm 

•	 Sahada uygulama ve kontrol kolaylığı
•	 Çarpma yüzeylerinde 6 mm (1/4’’) 

kalınlığında, değiştirilebilir kauçuk 
durdurucu

•	 Yüksek pas koruması için kataforetik 
elektro kaplama

•	 Kaynak ya da dübel ile sabitleme

Acrefine AS-C ve AS-CR tip sınırlandırıcılar, 
zemine bağlı cihazlar için dizayn edilmiştir. 
Bu ürünler, sismik aktiviteler esnasında düz-
lemsel öteleme hareketini engelleme ama-
cıyla kullanılabilir. Uygulama sonrası normal 
çalışma durumunda sınırlandırıcılar cihaza 
temas etmemektedir. Yatay sismik yüklere 
karşı koyarak cihazın yerinde kalması sağ-
lanmış olur. Cihazdan açıklığı maksimum  
6 mm (1/4”) olmalıdır. Cihazın dört kenarına 
da uygulanmalıdır.

AS-D ve AS-DR Modeli

•	 Standart yük kapasitesi sınırı  
2400 kg (5290 Ib)

AS-A ve AS-AR Modeli

•	 Standart yük kapasitesi sınırı  
2400 kg (5290 Ib)

•	 Sahada uygulama ve kontrol  
kolaylığı

•	 Tüm yönlerde sismik koruma
•	 Çarpma yüzeylerinde 6 mm (1/4’’) 

kalınlığında, değiştirilebilir kauçuk 
durdurucu

•	 Dikey ve yatay montaj imkânı
•	 Yüksek pas koruması için kataforetik 

elektro kaplama
•	 Kaynak ya da dübel ile  

sabitleme

Acrefine AS-A ve AS-AR tip sınırlandırıcılar, 
zemine bağlı cihazlar için dizayn edilmiştir. 
Bu ürünler, cihazın titreşim izolatörleri üze-
rine oturmuş olduğu ve tüm yönlerde sismik 
sınırlama gereken durumlarda kullanılabilir. 
Uygulama sonrası normal çalışma durumunda 
sınırlandırıcının parçaları birbirine temas 
etmemektedir. Sismik yüklere karşı koyarak 
cihazın yerinde kalması sağlanmış olur.

AS-B Modeli

•	 Standart yük kapasitesi sınırı  
1500 kg (3300 Ib.)

•	 Tüm yönlerde sismik koruma 
•	 Ayarlanabilir yükseklik imkânı
•	 Çarpma yüzeylerinde 6 mm (1/4’’) 

kalınlığında, değiştirilebilir  
kauçuk durdurucu

•	 Yüksek pas koruması için kataforetik 
elektro kaplama

•	 Kaynak ya da dübel ile sabitleme

Acrefine AS-B tip sınırlandırıcılar, zemine 
bağlı cihazlar için dizayn edilmiştir. Yüksek 
dayanımlı bir yapıya ve bağlantı deliklerine 
sahiptir. Bu ürünler, cihazın titreşim izolatör-
leri üzerine oturmuş olduğu ve tüm yönlerde 
sınırlama gereken durumlarda kullanılabilir. 
Uygulama sonrası normal çalışma durumunda 
sınırlandırıcılar cihaza temas etmemektedir. 
Sismik yüklere karşı koyarak cihazın yerinde 
kalması sağlanmış olur.

AS-C ve AS-CR Modeli

tesisat market 04/2014 . 69



sistem

•	 Tüm yönlerde sismik koruma 
•	 Sahada uygulama ve kontrol kolaylığı
•	 Çarpma yüzeylerinde 6 mm (1/4’’) 

kalınlığında, değiştirilebilir kauçuk 
durdurucu

•	 Dikey ve yatay montaj imkânı 
•	 Yüksek pas koruması için kataforetik 

elektro kaplama
•	 Kaynak ya da dübel ile sabitleme

Acrefi ne AS-D ve AS-DR tip sınırlandırıcılar, 
zemine bağlı cihazlar için dizayn edilmiştir. Bu 
ürünler, cihazın titreşim izolatörleri üzerine 

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

oturmuş olduğu ve tüm yönlerde sınırlama 
gereken durumlarda kullanılabilir. Uygulama 
sonrası normal çalışma durumunda sınırlandı-
rıcının parçaları birbirine temas etmemektedir. 
Sismik yüklere karşı koyarak cihazın yerinde 
kalması sağlanmış olur.
ACREFINE sismik koruma ürünleri, 
İngiltere’nin en köklü test kuruluşlarından biri 
olan ve UKAS tarafından akredite edilmiş 130 
yıllık STL (Sheffi  eld Testing Laboratories) 
tesislerinde ANSI/ASHRAE Standard 171’e 
göre test edilmiş ve LLOYDS gözetiminde 
sertifi kalandırılmıştır. TM
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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



söyleşi

“Magnus kazanlar Türkiye 
pazarında büyük paya sahip 
olacak”

Ayten Çakar:
Baymak BDR Thermea Ürün Müdürü

Daha önce Hollanda teknolojili duvar tipi yoğuşmalı kazan Lectus’u ve küçük, 
hafif, sessiz yoğuşmalı kombi İdee’yi piyasaya süren Baymak, tüketiciyi 
Hollanda teknolojili yeni yer tipi yoğuşmalı kazan Magnus ile tanıştırdı. İleri 

teknolojisi ve fark yaratan özellikleriyle dikkat çeken Magnus kazanların çevreci yaklaşımı 
ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Baymak BDR Thermea Ürün Müdürü 
Ayten Çakar, ürün hakkında detaylı bilgileri Tesisat Market okurlarıyla paylaştı…
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Magnus, ileri teknolojisi ve fark 
yaratan özellikleriyle dikkat çekiyor

Baymak, 45 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip 
ve Tepeören’de toplam 60.000 m2 alan üze-
rinde, iki üretim tesisi ile faaliyet gösteri-
yor. Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden 
olan Baymak’ın Türkiye genelinde, 1200 
münhasır bayisi, 2100’den fazla satış nok-
tası ve 250’nin üzerinde yetkili servisi bulu-
nuyor. 800’ün üzerinde çalışanı bulunan ve 
her zaman ileri teknoloji ile üretim yapmayı 
hedefleyen Baymak, 2013 yılı itibarıyla % 100 
BDR Thermea Grup şirketi haline geldi. BDR 
Thermea Grubu, Baxi (İngiltere) De Dietrich 
(Fransa) ve Remeha (Hollanda) şirketlerinden 
oluşan; Türkiye, İngiltere, İtalya, Almanya, 
Fransa, İspanya ve Hollanda’da bulunan üre-
tim tesisleri ile 3 milyar doları aşan ciroya ve 
7.000’e yakın çalışana sahip, ısıtma sektöründe 
Avrupa’nın 3. dev grubu olarak 70 ülkede aktif 
ticaret yapan öncü bir Hollanda firmasıdır. 
Baymak/BDR Thermea; ısıtma, yenilenebilir 
enerji, su ısıtıcılar, soğutma ve su teknolo-
jisi kategorilerinde üretim, ihracat ve ithalat 
yapıyor. 
Isıtma alanındaki ürünleri arasında kombi, 
yoğuşmalı kombi, yer tipi kazan, kat kalori-
feri, panel radyatör, havlu radyatör, vana ve 
genleşme tankları yer alırken, iklimlendirme 
alanında; split klimalar, salon tipi klimalar ve 
ısı pompaları ile tüketicilere ulaşıyor. Yenile-
nebilir enerji alanında; güneş kollektörleri, 
biomass kazanlar, biodiesel brülörler, foto-
voltaik sistemler ile sektördeki yerini alırken, 
su ısıtıcıları ve su teknolojileri alanında ise; 
termosifon, termoboyler, gazlı şofben, boy-
ler, sirkülasyon pompaları, dalgıç pompalar, 
atık su pompaları, çok kademeli kendinden 
emişli santrifüj pompalar ve hidroforlar,  
Baymak/BDR Thermea güvencesi ile kulla-
nıcılara sunuluyor.

Daha önce Hollanda teknolojili duvar tipi 
yoğuşmalı kazan Lectus ve küçük, hafif ve 
sessiz yoğuşmalı kombi İdee ile tüketicileri 
tanıştırdık. Son olarak yine Hollanda tekno-
lojili yer tipi yoğuşmalı kazan Magnus’u piya-
saya sürdük. Magnus, Türkçe’de mükemmel, 
büyük ve önemli anlamlarına geliyor. Yer tipi 
yoğuşmalı kazan Magnus, ileri teknolojisi ve 
fark yaratan özellikleriyle dikkat çekiyor ve 
rakipleri arasından kolayca sıyrılıyor.

Gökdelenler Magnus ile ısınacak

Yer tipi yoğuşmalı kazan Magnus, diğer Bay-
mak ürünleri gibi ileri teknoloji ile üretildi. 
Yüksek enerji verimliliği ile dikkat çeken Mag-
nus kazanlar, 7 bar kazan su çalışma basıncı 
sayesinde 20 veya daha yüksek katlı binaların 
ısıtılması için kullanılabiliyor. Mekanik tesi-
satın yapısına bağlı olarak, değişik mekanik 
tasarımlarla gökdelenlerin ısıtması da yapıla-
biliyor. Bir adet Magnus II-1150 kW kapasi-
teli kazan, her dairesi 100 m2’lik ve her katında 
4 daire bulunan 20 katlı bir binanın ısıtması 
için yeterli oluyor. Tek kazanla minimum/
maksimum 15 adet kazan kaskad bağlanarak 
her katı 1000 m2 olan gökdelende 70 katlı bir 
binanın ısıtması karşılanabiliyor. Ayrıca Mag-
nus yer tipi yoğuşmalı kazan, düşük emisyon 
değerleri ile çevre dostu bir ürün. Magnus, 
tek cihazla 285 kW kapasiteden 1300 kW 
kapasiteye kadar 12 değişik modelde, binanın 
ısı ihtiyacına cevap verebiliyor. Kapasite ihti-
yacına bağlı olarak, tek kazan kontrol paneli ile 
beraber 15 adet kazanı kaskad olarak çalıştıra-
biliyor. Magnus’un kontrol panosu üzerindeki 
dijital ekranı sayesinde çalışma/arıza ve kazan 
set değerleri kolayca görülebiliyor. Ayrıca bil-
gisayar sistemine bağlanarak, uzaktan erişim 
ile kazan değerleri ve ayarları kolayca değişti-

rilebiliyor. Magnus, yüksek ısı gücü sayesinde 
farklı mahallerin ısınma ihtiyaçlarına da cevap 
verebilir nitelikte. Kapasite ihtiyacına bağlı 
olarak; tek kazan kontrol paneli ile 9,75 MW 
kapasite elde edilebiliyor. Enerji tasarrufu ve 
yüksek verimliliği ile Magnus, yeşil binalarda 
ve LEED projelerinde kullanılabilme özel-
liğine de sahip. Magnus yer tipi yoğuşmalı 
kazanlar; hastaneler, okullar, konut projeleri, 
apartmanlar, AVM’ler ve endüstriyel tesislerde 
kullanıma uygun. Magnus, silindirik paslan-
maz brülörü ve modülasyonlu fan kontrol 
sistemi ile beraber enerji tasarrufu sağlıyor. 
Sessiz çalışma özelliğine de sahip olan Mag-
nus kazanlar, ısı gücü kapasitesine bağlı olarak 
% 20 – 100 oranında modülasyon yaparak 
yakıt tasarrufu sağlıyor. 

İlk etapta ithal edilecek Magnus 
kazanların kısa süre sonra 
Türkiye’de de üretimine geçilecek

Yeni Hollanda teknolojili Baymak Magnus 
yer tipi yoğuşmalı kazanlar % 109,6 enerji 
verimliğine sahip olup, düşük emisyon değer-
leriyle çevre dostudur. Ayrıca Magnus kazan-
lar sadece 72 cm genişliğinde ve bu sayede 
standart kapılardan rahatlıkla geçebiliyor. 
Magnus’un alt kısmında dört adet tekerlek var 
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söyleşi

ve bu sayede istenen yere kolayca taşınabiliyor. 
Kullanımı, makine dairesine giriş ve çıkışı 
çok kolay. Hem boyutunun çok büyük olma-

ması hem de kolay taşınabilir olması, kulla-
nıcı açısından büyük avantaj sağlıyor. Örneğin 
650 kW kapasiteli Magnus I kazan, makine 
dairesinde 1,43 m2’lik bir alan kaplıyor. Mag-
nus, hermetik ve yarı hermetik bacalı olarak 
da kullanılabiliyor. Yoğuşmalı olduğu için, 
Magnus’un azot oksit ve NOx değerleri 35’ten 
düşük seviyelerde. Pazardaki diğer ürünler-
den farklı olarak, Magnus yer tipi yoğuşmalı 
kazanlarda geri akım klapesi bulunuyor. Böy-
lece, baca aksesuarları için ekstra bir maliyet 
gerekmiyor. Magnus kazanlar, alüminyum-
magnezyum ve silisyum (Al- Mg - Si) alaşımlı 
döküm dilimli eşanjörden oluşuyor. Bu da 
bakım ve montajlarda kolaylık sağlıyor. Klasik 
çelik kazanlarda, baca gazı sıcaklığı yüksek 
olup, atık gaz içindeki su buharını dışarıya 
atar (Magnus baca gazı sıcaklığı = 30-80 °C ). 

Bu durum ciddi bir enerji kaybına neden olur. 
Baymak Magnus yer tipi yoğuşmalı kazan-
larda ise, korozyona dayanıklı özel Mg-Al-Si 
alaşımlı döküm dilimli eşanjör ile baca gazı 
sıcaklıkları düşürülürken, su buharı yoğuş-
turularak baca gazının içindeki enerji dışarı 
atılmamış oluyor. İlk etapta Hollanda’dan ithal 
edilecek Magnus kazanların kısa süre sonra 
Türkiye’de de üretimine geçilecek. Üzerinde 
beş aydır çalıştığımız Magnus kazanların ilk 
satışlarını da Mart ayında gerçekleştirdik. Şu 
anki gidişatımızdan çok memnunuz. Mag-
nus kazanlar hem çevreci yaklaşımı hem de 
tüketiciye doğalgaz tasarrufu sağlayarak ülke 
ekonomisine katkıda bulunacak. Dolayısıyla 
pazarda iddialıyız ve Magnus kazanların Tür-
kiye pazarında büyük paya sahip olacağından 
hiç şüphem yok. TM       
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uygulama

Sifonik Sistem ve Örnek 
Uygulama Detayları

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

deşarj eden ve binadan uzaklaştıran en güvenli 
yağmur suyu deşarj sistemidir. Çeşitli tip ve 
metrekarelerdeki alanlara uygulanabilir. 
En güvenli yağmur suyu drenaj sistemi olan 
sifonik sistem uygulamaları, bina tiplerine göre 
farklı üstünlükleri sebebi ile tercih edilmekte-
dir. Doğru tasarım ve projelendirme ile şiddetli 
yağmurlarda kısa sürede reaksiyon verebilen ve 
yağmur suyunu hızlıca çatıdan aşağıya indiren 
sifonik sistem; günümüzde sıklıkla görülen şid-
detli ve kısa süreli yağmurlar sebebi ile ihtiyaç 
haline gelmiştir. Havalimanları, fabrikalar, has-
taneler, okul binaları, alışveriş merkezleri, stad-
yumlar, yüksek katlı binalar gibi farklı amaçlar 
için inşa edilen ve farklı tiplerde çatılara sahip 

Yazan: Wavin Ürün Şefi Özlem Özer ve Wavin Ürün Uzmanı Fahri Çağrı Özgümüş

Sifonik Sistem Kullanılabilen Yapılar: Yüksek Katlı Binalar

Sifonik Sistem 
Kullanılabilen Yapılar:  

Stadyumlar
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olan yapılarda yağmur suyu drenajında sifonik 
sistemden faydalanılmaktadır.
Sifonik sistem çalışması; bina ile ilgili gerekli 
verilerin toplanması, ihtiyaçların belirlen-
mesi, firmaların sifonik sistem için özel olarak 
hazırladığı bilgisayar programları ile tasarımın 
yapılması ve fizibilite çalışmasının tamamını 
içermektedir. Her tip binanın ihtiyacı farklı 
olduğu için, tasarımın da bu parametreler ince-
lenerek farklı bakış açıları ile şekillendirilmesi 
gerekir. Bunun için firmaların deneyimli ve 
farklı tasarımlar sağlayabilecek teknik yeterli-
likte bir ekip ile hizmet vermesi çok önemlidir. 
Farklı tipteki binalara aynı bakış açısı ile aynı 
tasarımların yapılması, binanın ihtiyaçlarını 
tam olarak karşılayamadığı gibi doğru sonuç-
lar da vermeyecektir. “Çatının tipi nasıldır?”, 
“Yeşil çatı mıdır?”, “Çakıl çatı mıdır?”, “Askı-
lama nereye yapılabilir?”, “Bina kesitleri nasıl-
dır?”, “Altyapı şebekesi nerededir?” gibi çeşitli 
sorularda alınacak doğru cevaplar ile düzgün 
tasarım yapılabilir. Bu konuda sifonik sistem 
tasarımı talep eden kişilerin de tasarımcıların 
sorularına cevap verebilmeleri çok önemlidir.

Fabrikalarda Sifonik Sistem

Fabrika yapıları incelendiğinde genellikle 
üçgen çatı tipine sahip, holler halinde inşa 
edilen yapılar görülmektedir. Bu tip binalarda 
yağmur sularının toplanabilmesi için dereler 
oluşturulmaktadır. Bu dereler kolonların üze-
rine oturtulur ve çatı eğimleri ile yağmur suyu-
nun bu derelerde toplanması sağlanır. 
Konvansiyonel yağmur sisteminde, genellikle 
dere içinde her kolonun yakınına bir delik 
bırakılır ve yağmur suyu hatları kolona bitişik 
olarak direkt dereden fabrika zeminine indirilir. 
Konvansiyonel sistemin su deşarj kapasitesi 
küçük olduğu için her aksta kolon sayısı kadar 
iniş bulunmaktadır. Bu durum fabrikalarda 

Sifonik Sistem Kullanılabilen Yapılar: Eğimleri farklı olan çatılar

Sifonik Sistem Kullanılabilen Yapılar: Okullar, Yeşil Çatılar İhtiyaca yönelik detaylı proje çalışması

Sifonik Hat İzometrisi
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ciddi riskler doğurmakta ve sıkıntılara neden 
olabilmektedir. İşletme esnasında çarpma sonu-
cunda borularda hasar oluşmakta ve yağmur 
suyu sebebi ile fabrikayı su basabilmektedir. 
Aynı şekilde tehlike oluşturan diğer bir konu 
da fabrika zeminindeki altyapıdır. Konvansi-
yonel sistemde iniş yapılan her borunun altına 
rögar ve bu rögarları birleştiren altyapı boruları 
döşenmektedir. Zamanla zeminde meydana 
gelen çökmeler veya rögar tıkanıklıkları sebebi 
ile yine fabrika zeminini su basabilmektedir. 
Sifonik sistemde ise konvansiyonel sisteme 
göre daha az miktarda süzgeç dereye yerleşti-
rilir. Süzgeçler ana toplama hatları ile tavanda 
toplanır ve bina bitiminde zemine indirilir. Bu 
sayede fabrika içerisinde herhangi bir altyapıya 
ihtiyaç olmamaktadır. Bu yöntem, hem güvenli 
yağmur suyu deşarjı sağlar hem de daha eko-
nomiktir.
Günümüzde fabrikalar daha eskiden döşenen 
konvansiyonel yağmur suyu tesisatlarını sifonik 
sistem ile değiştirmektedir.

EAG Çelik Fabrikası; Ankara’da Temelli Malı-
köy mevkisinde 4.100 hektarlık alana kurulan 
yeni organize sanayi bölgesi Anadolu OSB’nin 
içinde yer almaktadır. Önünde idari ofisler 
bulunan fabrika; OSB’nin içerisinde lokasyon 
olarak da önemli bir bölümdedir. Demir ile 
ilgili birçok ürünün üretileceği yeni fabrikala-
rında hem güvenli hem de ekonomik yağmur 
suyu drenajı Wavin ürünleri ile sağlanmıştır. 
EAG Çelik Fabrikası’nda yağmur suyu drenaj 
sistemi ile ilgili detaylı çalışmalar yapılmıştır. 
Proje safhasında konvansiyonel yağmur suyu 
drenaj sistemi ve ona bağlı altyapı sistemi ile 
çözümlenen fabrikada, daha güvenli ve eko-
nomik bir sistem arayışı sistemin değiştirilme-
sine sebep olmuştur. Toplamda 12.550 m2 çatı 
alanına sahip olan fabrika; birbirine paralel 5 
holden oluşmaktadır. Bu projede sifonik siste-
min sağladığı ekonomi; konvansiyonel yağmur 
suyu sistemi altyapı ihtiyacı ile karşılaştırılarak 
seçim yapılmıştır.
Konvansiyonel yağmur drenajı sisteminde fab-

Üçgen tipteki fabrika çatıları ve yağmur toplama dereleri

Sifonik Sistem

Fabrika içinde uygulanmış hatlar

Fabrikalarda Sifonik Sistem Örneği

EAG Fabrika

Konvansiyonel Sistem
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rika içerisinde kolonların yanından düz boru-
larla zemine inişler yapılması tasarlanmıştı. 
Bu inişler fabrika içerisinde yapılacak altyapı 
toplama hatları ile fabrika dışına alınacak ve 
yine fabrikanın dört bir tarafında döşenecek 
altyapı boruları ile birleştirilerek ana şebeke 
hattına bağlanacaktı. 
Bu yöntem iniş sayısının fazla olması ve gerekli 
kazı ve altyapı yatırımı sebebi ile yüksek mali-
yetli olmaktaydı. Şantiye mekanik sorumlusu-
nun; yağmur suyu deşarj sistemi için daha eko-
nomik ve güvenli bir sistem araması ile birlikte 
sistemin; sifonik sisteme dönüştürüldüğünde 
sağlayabileceği avantajlar araştırılmıştır.
Wavin tasarım ekibi ile birlikte yapılan ince-
leme ve hesaplardan sonra, fabrika için sifonik 
sistem sayesinde daha ekonomik bir yağmur 

altyapı bulunmaması da ilerleyen yıllarda 
meydana gelebilecek altyapı çökmesi, rögar 
tıkanması gibi sebeplerle de fabrika zeminine 
yağmur suyu basmasını da önlemiş oldu.
Sifonik yağmur drenaj sistemi sayesinde  
toplam 440 L/s yağmur suyu güvenli bir 
şekilde; önce fabrika dışına alınmakta son-
rasında da plastik manholler ve koruge boru 
sistemi ile ana şebekeye bağlanarak deşarj edil-
mektedir. TM

suyu drenaj sistemi sağlanmıştır. Eğer konvan-
siyonel sistem yapılsaydı toplam 56 adet iniş ve 
fabrika içinde 56 adet rögar bulunması gereke-
cekti. Rögarları birbirine bağlamak için fabrika 
içinde 600 m altyapı döşenmesi gerekecekti. 
Ayrıca fabrika dışında 30 adet rögar ve 400 
m altyapı kazısı da yapılacaktı. Sifonik sistem 
tercih edildiğinde ise; 42 adet sifonik süzgeç, 
sadece fabrika dışında 7 adet rögar ve 100 m 
altyapı yatırımı ile birlikte çok daha güvenli ve 
ekonomik bir sistem kurulmuş oldu. Fabrika 
içerisinde yağmur iniş borusunun bulunma-
ması sonucunda; işletme sırasında çarpma ile 
meydana gelebilecek yağmur borusu kırılması, 
çatlatması gibi fabrikaya yağmur suyu basma-
sına neden olabilecek tehlikeler önlenmiştir. 
Fabrika zemininde herhangi bir rögar veya 

Dere içine yerleştirilmiş sifonik süzgeç

Uygulanmış yatay hatlar

WAVİN YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ  ÇÖZÜM ELEMENLARI

QuickStream©

Sifonik Sistem

Tegra©

Plastik Manhole ve Muayene 
Bacaları

Wavin
PE Koruge Boru ve Ek 

Parçaları

Seçilen Sifonik Sistem Süzgeci - QS M  75 Paslanmaz Metal
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Ufuk Turgut: 
Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık 
Genel Müdür Yardımcısı

ISK-SODEX Fuarı Türkiye’nin en büyük kapalı fuar alanı olan Yeşilköy  
CNR Expo Center ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenleniyor.  
Bu yıl da 2012 yılında olduğu gibi 11 salona ek olarak 3 adet geçici fuar binası  

kuruluyor. Fuar, Türkiye’de yapılan tüm fuarlar içerisinde en büyük, dünyada  
alanında üçüncü en büyük fuarı olma özelliğini koruyor. İklimlendirme sektörünün 
büyük buluşmasına sayılı günler kala Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık Genel  
Müdür Yardımcısı Ufuk Turgut ile fuar öncesinde yapılan hazırlıkları konuştuk...

“İklimlendirme sektörü ISK-SODEX 
İstanbul Fuarı ile birlikte büyüyor”
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ISK SODEX İstanbul 2014 
Fuarı’nın hazırlık süreci…

İklimlendirme sektörünün iki yılda bir en 
büyük buluşma adresi olan ISK-SODEX 2014 
İstanbul Fuarı için yaptığımız tanıtım faaliyet-
lerini tüm yıl boyunca önemli organizasyon-
larda gerçekleştiriyoruz. İnternet üzerinden 
alınan on-line davetiyeler haricinde yurtiçinde 
350 bin davetiye dağıtımı gerçekleştirdik. Yurt-
dışında dağıttığımız 50 bin davetiye ve on-line 
davetiyelerle birlikte 1 milyon adet davetiye 
dağıtılmış durumda. Uluslararası fuar katılım 
ve ziyaretlerimiz çok önemli yer tutuyor. Fuarın 
tanıtımı için yurtdışındaki birçok büyük fuara 
katılarak davetiyelerimizi dağıttık. Tanıtım 
için Chillventa, Big 5 Dubai, Mostra Con-
vegno Expocomfort, Chillventa Russia, Aqua-
Therm Moskova, Valve World, Climatizacion, 
Climate World, China Refrigeration Expo, 
Aqua-Therm Kazakistan, Iran Hvac&R, Aqua 
Therm Baku, Interclima + Elec, Ahr Expo 
fuarlarına katılarak davetiyelerimizi dağıttık ve 
pek çok uluslararası kurumla iletişim kurduk. 
Yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanan sektörel 
dergilere, web portallarına ilanlar verdik. İtalya 
RCI ve GT, Almanya Sun & Wind, Japonya 
JARN, İspanya El Instalador, A.B.D. Ashrae, 
Yunanistan Thermo Ydravlikos, Bulgaristan 
Soult East European Industrial, Fas INSTAL 
MAROC, Lübnan Arab Water World dergi-
lerine, İngiltere exhibitions.co.uk - biztrades-
hows.com, Rusya exponet.ru, Almanya trade-
fairs.com -expodatabase.com Japonya jetro.

ISK-SODEX Fuarı, iklimlendirme 
sektöründeki gelişimin göstergesi 

İklimlendirme sektörü oldukça fazla sayıda 
alt ürün ve hizmet grubundan oluşuyor. Kul-
lanılan cihaz, makina ve aksamların üretici 
firmalarını, tesisat proje tasarım ve uygulayıcı 
taahhüt firmalarını, ithalatçı ve servis firma-
larını kapsıyor. Sektörün kapsadığı ürün ve 
hizmetler; endüstriyel ve ticari ısıtma, soğutma, 
derin dondurma, iklimlendirme, klima cihazları 
ve aksamları imalat ve ithalatı; havalandırma, 
gaz, yangın, hijyen, sıhhi, buhar, arıtma, proses, 
ısıtma-soğutma mekanik tesisat projelendirme, 
uygulama ve servisi; boru, pompa, vana, baca, 
filtre vb. tesisat ekipmanları imalat ve ithalatı; 
soğuk odalar, yalıtım, güneş enerjisi, test, oto-
masyon sistemlerinden oluşuyor. Birçok firma, 
yeni ürün ve hizmetleri ilk olarak SODEX 
Fuarlarında müşterisiyle buluşturuyor.
İklimlendirme-tesisat sektöründe Türkiye, artık 
tüm	dünyada	çok	güçlü	bir	oyuncu…	
Sadece Avrupa’yı ele aldığımızda ise ülkemizin 
Avrupa’da en hızlı büyüyen pazar olduğunu 
görmekteyiz. Özellikle büyük şehirlerimizde, 
çok sayıda büyük ölçekli modern binaların 
yapılıyor olması sektörümüzü daha da hare-
ketlendiriyor. İklimlendirme Sanayi İhracatçı-
ları Birliği (İSİB) verilerine göre, 2013 yılında 
Türkiye’nin iklimlendirme sektörü ihracatı 
yüzde 10,7’lik artış göstererek 4,2 milyar dolara 
yükseldi. İthalat ise aynı dönem içinde 6,4 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani Türkiye’nin 
toplam iç ve dış pazar hacmi 10,6 milyar dolar 
seviyesine ulaştı. Sektör bu yıl 5 milyar dolarlık 
ihracat hedefliyor. Eğer doğru stratejiler uygu-
lanabilirse iklimlendirme sektörü Türkiye'nin 
hem hızla artan iç talebinin karşılanmasında 
hem de ihracat hacminin artırılmasında ciddi 
katkılar sağlamaya aday bir sektör. Bugün sağ-
ladığı 310.000 civarı istihdam sayısının da ciddi 
olarak artması bekleniyor. Türkiye’den yapılan 
ihracat listesinde ilk sıralardaki ülkelerin geliş-
miş ülkeler olması Türkiye’de üretilen ürünlerin 
kaliteli oluşlarının bir göstergesi. Bu noktada 
ISK-SODEX İstanbul Fuarı’nın iklimlen-
dirme-tesisat sektörünün bulunduğu konumu 
daha üst düzeylere çıkarabilmesi için SODEX 
Fuarları büyük bir öneme sahip. 

Türkiye iklimlendirme ürün ve 
sistemlerinin üretim üssü

Sektörde KOBİ niteliğine sahip firma sayısı 

ağırlıklı olmakla birlikte, tanınmış, büyük 
işletmeler de oldukça etkin faaliyetler yürü-
tüyor. İstanbul Sanayi Odası’nın yayımladığı 
Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi 
kuruluşu raporlarında sektörümüzden çok 
sayıda firmanın yer alıyor olması sektörün 
hızla büyüyen yapısını gözler önüne seriyor. 
Aynı zamanda Türkiye, iklimlendirme sek-
töründe, uluslararası büyük imalatçıların da 
üretim noktalarından biri. Ülkemizin Avrupa, 
Eski Doğu Bloğu Ülkeleri, Ortadoğu, Kafkasya 
ve Akdeniz ülkelerine yakınlığı, kolay iletişim 
ve ulaşım imkânları, Türkiye’de AB talimat-
ları, standartları ve direktiflerinin kullanılıyor 
olması, iyi eğitimli ve kalifiye teknik personel 
yapısı, benzer sosyal hayat tarzının yaşanıyor 
olması, Avrupa ile karşılaştırıldığında daha 
düşük işgücü maliyetleri gibi unsurlar, ulusla-
rarası firmaların Türkiye tercihlerinde önemli 
rol oynuyor. Özellikle Avrupa’da üretim mali-
yetlerinin artması yüzünden ısıtma-soğutma 
sektöründeki üreticileri üretim için Türkiye’yi 
tercih etmeye başladı. Bu durum, Türkiye’nin 
iklimlendirme ve tesisat cihazları üretiminde 
AB’nin üretim merkezi olmasını beraberinde 
getiriyor. Giderek artan yabancı yatırımları da 
bunun ispatı. İklimlendirme sektöründe önemli 
yerlere sahip uluslararası firmalar Türkiye’de, 
ortaklı veya tamamen yabancı sermayeli giri-
şimleri ile üretim yapıyor. Üretimin yanı sıra, 
ithalatın da oldukça yaygın olması sebebiyle, 
yerli ve yabancı markaların ürün ve sistemleri, 
çok geniş bir çeşitlilikle Türkiye pazarında yer 
almaktadır. 
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Sektörde faaliyet gösteren vakıf ve 
dernekler de ISK-SODEX İstanbul 
Fuarı’nı destekliyor

ISK-SODEX İstanbul Fuarı iklimlendirme 
sektörünün gelişimi için çok önemli faali-
yetler yürüten vakıf, dernek, birlik tarafından 
destekleniyor. Çünkü sektör tüm sivil toplum 
kuruluşlarıyla birlikte hareket ediyor, birlikte 
karar veriyor.  Fuarımızı destekleyen; Isıtma, 
Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı 
(ISKAV), Doğalgaz Cihazları, Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği (DOSİDER), İklimlen-
dirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği 
(İSKİD), Isı, Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları 
Derneği (İZODER), Türk Tesisat Mühendis-
leri Derneği (TTMD), Mekanik Tesisat Müte-
ahhitleri Derneği (MTMD), Türk Pompa ve 
Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD), Kazan 
ve Basınçlı Kap Sanayicileri (KBSB), İklimlen-
dirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma 
Derneği (İSEDA), Soğutma Sanayi İş Adam-
ları Derneği (SOSİAD), TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası, Uluslararası Güneş Ener-
jisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER), 
İstanbul Buzdolap Soğutma ve İklimlendirme 
Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Odası, 
İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat ve Kalori-
fer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası, 
Tüm Baca Teknikerleri ve Zanaatkârları Mer-
kez Federasyonu (TBTZMF), İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) ve Orta 
Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB)’ne ayrı 
ayrı teşekkür ediyoruz. TM
 

go.jp, İtalya expoclima.net web portallarına yıl 
boyunca ve reklamlar vererek söz konusu ülke-
lerdeki ilgililerin dikkatini çektik. Fuara daha 
fazla sayıda ziyaretçi gelmesini sağlamak adına 
tüm illerin sanayi odaları ve ticaret odaları ile 
çalışmalar yaparak ilgili üyelerin bu fuarı ziya-
ret etmeleri için girişim ve davette bulunduk. 
Ayrıca geleceğin sektör mensupları olan meslek 
yüksekokullarının ve meslek liselerinin iklim-
lendirme bölümü öğrencileri ve öğretmenleri-
nin fuarı ziyaret etmeleri için İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) ile birlikte 
çalışmalar yapıyoruz. 
Her fuarda ISKAV ile birlikte ilköğretim 
öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenle-
niyor. Başarılı olan öğrencilerimize fuarın açılış 
seremonisinden sonra ödüllerini takdim ediyo-
ruz. Bu yıl ayrıca İSİB tarafından düzenlenen 
ve geleneksel hale getirilmek istenen üniversi-
telerimize yönelik proje yarışması düzenlendi. 
Bu yarışmanın da ödül töreni fuar seremoni-
sinden sonra yapılacak. Görüldüğü gibi fuar 
sadece ürün ve hizmetlerin sergilendiği bir sergi 
organizasyonu değil, iklimlendirme sektörünün 
hayat bulduğu bir organizasyon haline geldi. 

62 ülkeden alım heyeti davet edildi

Biz organizasyon fi rması olarak fuarı ziya-
ret edebilecek uluslararası fi rmalar ve yurt-
dışındaki sektör profesyonelleri kişileri titiz 

bir şekilde belirliyoruz. Bu kişi ve kurumlara 
fuarlarımızla ilgili broşürler ve davetiyeler 
gönderiyoruz. Ticari ateşeliklerimizle ortak 
çalışmalar yaparak bu kişilerin fuara katı-
lımlarını sağlıyoruz. Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri de gelen bu misafi rlerin ülkemizde 
en güzel şekilde ağırlanmasında bize destek 
veriyor. Gelen alım heyetleri fuar öncesinde 
yerli fi rmalarla ikili görüşmeler yapıyorlar. 
Fuarın ilk günü de görüşmelerde bulunduk-
ları fi rmaların ürünlerini stantlarında görme 
imkânı buluyorlar. Biz bu çalışmaları, orga-
nizasyonunu gerçekleştirdiğimiz tüm fuar-
larımızda yapıyoruz. ISK-SODEX İstanbul 
2014 Fuarı için de 62 ülkeden alım heyeti 
gelmesi için çalışmalar tamamlandı. ABD, 
Angola, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bahreyn, Beyaz Rusya, BAE, Bosna Her-
sek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Eti-
yopya, Fas, Filipinler, Gana, Gürcistan, Güney 
Afrika, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İngiltere, 
İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Kamerun, 
Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızis-
tan, Kongo, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, 
Makedonya, Meksika, Nijerya, Özbekistan, 
Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sene-
gal, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, 
Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, 
Umman, Ürdün, Vietnam, Yemen, Yunanistan, 
Zambiya, ISK-SODEX İstanbul 2014 Fuarı 
Alım Heyeti Programı kapsamındaki ülkeler.

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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Yüksek Japon Teknolojisi
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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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proje

Vadistanbul İklimlendirme 
Çözümleri

ihtiyaç duyulması ve her birinde bire bir split 
klima kullanılması söz konusu olduğu için 
dış ünitelerin yerleştirilmesinden doğacak yer 
sıkıntısını ve bina dışında oluşacak görüntü 
kirliliğini önlemek amacıyla, bu projede  
Mitsubishi Electric Multi Sistem Klimaların 
kullanılmasına karar verildi. Mitsubishi Elec- 
tric Multi Sistem Klimalarda, çalışma sıra-
sında tüm odalarda aynı anda ısıtma veya 
soğutma yapılırken, her bir odanın sıcaklığı 
birbirinden bağımsız olarak kontrol edile-
biliyor. 

Mitsubishi Electric Multi Sistem 
Klimalarda sadece iç değil dış 
üniteler de son derece sessiz

Dekorasyona uygun iç ünite alternatifleri, 
bulundukları konum, çevre yapısı, kullanım 
zamanı gibi pek çok kritere göre değerlendi-

İstanbul’da yeni bir simge haline gelme 
hedefiyle Artaş Grup, Aydınlı Grup ve 
Keleşoğlu tarafından hayata geçirilen 

Vadistanbul’un birinci etabı olan Vadistan-
bul Teras’ta iklimlendirme çözüm ortağı  
KlimaPlus oldu. Bin 111 konuttan oluşan 
Vadistanbul Teras’ta her mevsim sorunsuz 
çalışan, sessiz ve kontrolü kolay Mitsubishi 
Electric Multi Sistem Klimalar kullanılacak. 
Projede sadece 17,5 santimetre yüksekliğiyle 
mimari estetiği bozmayan ve tavan yüksek-
liğini azaltmayan Mitsubishi Electric’in tek 
yöne üflemeli kaset tip MLZ-KA serisi iç 
üniteler kullanılacak.  
Projede, yaşam alanlarındaki tavan yüksek-
liklerinin düşürülmemesi için cihaz yüksek-
liği en düşük olan iç üniteler seçildi. Mekân 
estetiğini bozmayacak görünüm, kullanım ve 
bakım kolaylığı ile öne çıkan bu ürünün ter-
cih edilmesinin bir başka sebebiyse montaj 

ve müdahale kolaylığı. Tek yöne üflemeli iç 
ünite kullanılması ile menfez, kanal, müdahale 
kapağı gibi ilave işlere gerek kalmıyor.  

Sorun birden fazla odada klima ise 
çözüm: multi sistemler

Multi sistem klimalar, çoklu split anlamına 
geliyor ve bire bir split klimalarda olduğu gibi 
tek dış ünitesi bulunuyor. Birden fazla iç ünite, 
bu tek dış üniteye bağlanabiliyor. Bu nedenle 
birden fazla odada klima kullanılacak konut-
larda ideal bir çözüm oluyor. Temmuz 2014’te 
teslim edilecek olan Vadistanbul Teras’ta, 1+1, 
2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 dubleks daire seçenek-
leri yer alıyor. Projede farklı büyüklüklerde 
ve farklı oda sayısına sahip konut çeşitleri 
bulunuyor. Bazı evlerde 2 oda, bazılarında 3 
oda, bazılarında ise 4 oda için klima kullanıl-
ması gerekiyor. Birden fazla odada klimaya 
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rildiğinde, klimalardaki en önemli özellikler-
den biri de ses. Hele ki kullanım alanı yaşam 
mahali ise sessizlik en belirleyici özellik haline 
geliyor. Mitsubishi Electric Multi Sistem Kli-
malarda, ses kaynağı olan genleşme vanaları, 
dış ortama konulan dış üniteler üzerinde ya 
da iç ortamdan uzak bir noktaya konulabilen 
branşman kutularında yer aldığı için yaşam 
alanı konforu artıyor. Mitsubishi Electric 
Multi Sistem Klimalarda sadece iç değil dış 
üniteler de son derece sessiz. Vadistanbul 
Teras’ta kullanılan Mitsubishi Electric Multi 
dış ünite fan kanatlarının ve koruyucu ızgara 
şeklinin özel dizaynı sayesinde, çalışma ses 
basıncı değerleri 50 dB(A)’nın üzerine çık-
mıyor. Dış hava sıcaklığı ve iç ortamda ihtiyaç 
duyulan soğutma/ısıtma yükü düştükçe multi 
dış üniteler, otomatik olarak düşük ses seviyesi 
moduna geçiyor. Bu fonksiyonel özellik ile 
çalışma ses seviyesi normalden 3 dB(A) daha 
azalarak 47 dB(A) mertebesine düşüyor. 

Enerji tasarrufu sağlayan 
Mitsubishi Electric Multi Sistem 
Klimalar aşırı soğuma ya da 
ısınmayı da engelliyor

Vadistanbul Teras’ta 2, 3 ve 4 iç ünite bağla-
nabilen Mitsubishi Electric MXZ-D serisi 
Multi Sistem inverter dış üniteler kullanılıyor. 
Standart sabit hızlı (konvansiyonel) klima 
modellerinde, oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa 
ulaştığında kompresör duruyor; oda sıcaklığı 
ayar sıcaklığından uzaklaştığında ise komp-
resör yeniden devreye giriyor. Bu nedenle 
konvansiyonel sistemlerde, kompresörün 
dur-kalk sayısı fazla ve ortam sıcaklığında da 
dalgalanmalar söz konusu oluyor. Mitsubishi 
Electric Multi Sistem Klimalarda, hem enerji 
tasarrufu sağlayan hem de aşırı soğuma ya da 
ısınmayı engelleyen “Inverter Kontrol Tekno-
lojisi” kullanılıyor. 
Yeni enerji verimliliği kriterlerine uygun ola-
rak geliştirilen Mitsubishi Electric MXZ-D 
Multi Split serisi klimalar, konfor seviyesini 
Avrupa standartlarına yükseltiyor. Avrupa’da 
1 Ocak 2013, ülkemizde ise 1 Ocak 2014 tari-
hinde yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre 
12 kilovat kapasitenin altındaki klimalar, artık 
sezonsal performansları ile değerlendiriliyor. 
SEER ve SCOP olarak adlandırılan Sezon-
sal Verimlilik değerlerine, yeni ölçümleme 
yöntemleri ile ulaşılıyor. Daha önce klima 
cihazlarının enerji sınıfları, tek bir çalışma 

noktası yani tek bir dış ortam sıcaklığı için 
belirlenirken şimdi tüm sezonu kapsayacak 
şekilde, birçok çalışma noktası yani farklı dış 
ortam sıcaklıkları için belirleniyor. Bu da son 
kullanıcıların, tüm klima üreticileri arasında, 
çok daha doğru bir kıyaslama yapmalarına 
imkân tanıyor. Mitsubishi Electric Multi Sis-
tem Klimaların tamamı A, A+ ve A++ sezonsal 
enerji sınıfları ile sektörün en yüksek verimli-
lik sınıfına sahip klimaları arasında yer alıyor.  

Her mekânın dekorasyonuna ve 
büyüklüğüne uygun bir  
multi sistem vardır

Mitsubishi Electric Multi Sistem Klimalarda 
tüm mahallerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
iç ünite seçenekleri bulunuyor. İç ünite model-
lerini şöyle sıralamak mümkün:
•	 Duvar tipi
•	 Kompakt döşeme tipi
•	 4 yöne üflemeli kasetli tavan tipi
•	 Tek yöne üflemeli kasetli tavan tipi
•	 Gizli tavan tipi (kanal bağlanabilir)
•	 Asılı tavan tipi
Farklı modeller sayesinde klimanın monte 
edileceği mekânın dekorasyonuna ve odanın 
büyüklüğüne göre en uygun iç ünite seçile-
biliyor.

80 metreye varan uzun borulama 
mesafeleri montajı kolaylaştırıyor

Vadistanbul Teras’ta kullanılan Mitsubishi 
Electric Multi Sistem serisi klimaların top-

lam bakır borulama mesafeleri, modele göre 
maksimum 20 metre ile 80 metre arasında 
değişiyor. Her bir iç ünitenin dış ünite ile 
arasındaki borulama mesafesi ise 15 metre 
ile 25 metre arasında. 2 iç üniteli modellerde 
toplam borulama maksimum 30 metre, iç-dış 
ünite arası borulama mesafesi ise maksimum 
20 metre. 3 ve 4 dış üniteli modellerde ise bu 
mesafeler toplam 60 metre, iç-dış ünite arası 
25 metre olabiliyor. Bu uzun borulama mesa-
feleri, dış ve iç ünitelerin montajı sırasında 
esneklik ve kolaylık sağlıyor.  TM
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Memorial Ankara Hastanesi 
İklimlendirme Sistemleri

çıkarmama özelliği sayesinde cerrah ve has-
taya büyük ölçüde konfor sunuyor.

Projede Kullanılan Ürünler

Projenin hijyenik alanlarının iklimlendirilmesi 
21 adet % 100 taze havalı “run around” ısı 
geri kazanım modülüne sahip hijyenik klima 
santralleri ile sağlanırken, genel alanlarda ve 
hasta odalarında 19 adet plug fanlı rotorlu 
entalpik ısı geri kazanım modülü içeren PK50 
serisi klima santralleri kullanıldı. Üntes’in 
Ankara’daki tesislerinde termodinamik test 
laboratuvarlarında test edilerek üretilen; aynı 
anda hem ısıtma hem de soğutma yapabilen 

Türkiye’deki en ileri tıp teknolojisine 
sahip tanı ve tedavi üniteleri, modern 
mimarisi ve yepyeni bir sağlık anlayışı 

ile bölgenin sağlık üssü olarak hizmet veren 
Memorial Ankara Hastanesi’nin hem hijye-
nik hem de ısıl konfor sistemlerinde Üntes 
hijyenik ve konfor iklimlendirme sistemleri 
kullanıldı.
42.000 m2’lik kapalı alanda hizmet veren 
Memorial Ankara Hastanesi; dünyada refe-
rans merkezi olarak öne çıkan bölümleri, 
Türkiye’deki en ileri tıp teknolojisine sahip 
tanı-tedavi üniteleri, modern mimarisi ve 
yepyeni bir sağlık anlayışı ile bölgenin sağ-
lık üssü olarak hizmet veriyor ve üstün tek-

nolojik altyapısıyla öne çıkıyor. 60’ı yoğun 
bakım ünitelerinde olmak üzere 230 yatak 
kapasitesi, hastaların görüntüleme işlemleri 
için “Ambiyans teknolojisi” ile hazırlanmış 
MR ve BT odaları, dünya standartlarındaki 
Koroner Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım, 
KVC Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Yoğun 
Bakım Üniteleri, Dijital Koroner Anjio Odası, 
Anjio Servisi, tam donanımlı 11 ameliyathane 
ve 63 polikliniği ile Memorial Ankara bir 
dünya hastanesi olarak tasarlandı. En yeni 
sterilizasyon tekniklerinin uygulandığı ulus-
lararası standartlarındaki ameliyathanelerinde 
kullanılan LED lambalar; ameliyatın niteli-
ğine göre ışık rengini ayarlama ve ısı açığa  

88 . tesisat market 04/2014



bunda yer alan soğutma grupları, Avrupa’da 
sadece birkaç üreticinin sahip olduğu ve üre-
tildiği yerde RHOSS Eurovent laboratuvar-
larında test ediliyor. Akusti kompozit fanları 
sayesinde gürültü miktarı da Avrupa’da sınıfı-
nın en düşük ürünlerinden biri olan Z Power 
serileri, 2013’te Türkiye’de en çok tercih edilen 
soğutma grupları arasında yer aldı. TM

754 adet 4 borulu URFC serisi fan coilleri 
başarıyla tesis edildi. Projede ayrıca toplam 
3,2 MW soğutma kapasitesine sahip 2 adet 
hava soğutmalı A sınıfı (EER: 3,11) Rhoss 
soğutma grupları tüm binanın soğutma ihti-
yacını karşılamak için tesis edildi.

RHOSS “Z Power” Vidalı Soğutma 
Grupları 

Yüksek verimli yarı hermetik vidalı kompresör 
ve R134A gazı ile sınıfının en yüksek kapasi-
teli ürünlerinden ve A enerji verim sınıfında 
olan, tam bir çevre dostu ürün. Kompakt yapı-
sına rağmen tasarımı ile en verimli ürün gru-
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“2014 yılı içinde Türkiye'de ilk 
olacak çözümleri piyasaya sunacağız”

Mustafa Alp Koca:
Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş. Satış ve 
Pazarlama Direktörü

Türkiye plastik boru sektörünün lider firmalarından biri olan Wavin TR; inşaat, 
altyapı, yağmurlamaya yönelik geniş yelpazede kaliteli boru, ek parça sistem ve 
çözümleri sunuyor. 40 senelik bir geçmişe sahip olan firma, Türkiye’de ilk 500 

sanayi şirketi arasında yer alıyor. “2014 yılı içinde mevcut ürünlerimizdeki çeşitliliğimizi 
artırmamızın yanı sıra Türkiye’de ilk olacak çözümleri de piyasaya sunacağız” diyen 
Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Alp Koca ile firmanın 
hikâyesi, faaliyetleri, yenilikleri ve hedefleri hakkında konuştuk…
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Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş. 
ülkemiz plastik boru sektörüne yön 
veren lider bir firmadır

40 seneden fazla bir geçmişe sahip olan Wavin 
TR Plastik Sanayi A.Ş. 1971 yılında Adana’da 
kuruldu. 2008 yılına kadar Sabancı Holding 
bünyesinde Pilsa Plastik A.Ş. olarak faaliyet 
gösteren firmamız, bu tarihten sonra mer-
kezi Hollanda’da bulunan kendi alanında 
Avrupa’nın en büyüğü olan Wavin tarafından 
satın alındı. Bu satınalmadan sonra Wavin 
Türkiye olarak faaliyetlerimize devam eden 
şirketimiz 2011 yılında şirket ismini, Wavin 
Group’un Türkiye’deki faaliyetlerini sürdür-
mek için Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş. olarak 
değiştirdi. Şirketimiz Türkiye’de ilk 500 sanayi 
şirketi arasında yer almaktadır. 
Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş. ülkemiz plastik 
boru sektörüne yön veren lider bir firmadır. 
Wavin inşaattan altyapıya, ısıtma-soğutma-
dan arıtma sistemlerine kadar, çok geniş bir 
yelpazede yüksek kalitede boru ve ek parça 
sistem ve çözümleri sunmaktadır.

Basalttherm’in sıcak su 
sistemlerinde vazgeçilmez tercih 
olacağına inanıyoruz

Şirketimiz geniş bir yelpazede kaliteli boru 
ve ek parça sistem ve çözümleri sunmaktadır. 
Geleneksel boru sistemlerinin (PPRC, Pis su, 
Pex, Kompozit boru, Koruge, PE 100 boruları 
gibi) yanında Wavin grubunun geliştirdiği 
ürünlerden Avrupa’daki tesislerinde yüksek 
kalite standartlarında ürettiği PE 100 ek par-
çaları, Quickstream sifonik yağmur suyu tah-
liye sistemleri, Si-Tech sessiz boru çözümleri, 
Tegra enjeksiyon menhol ve muayene bacaları, 
Tempower yüzey ısıtma-soğutma sistemleri 
gibi yenilikçi çözümleri de mühendislik hiz-
metleri ile birlikte tüketicilerimize ulaştırı-
yoruz.
2014 yılı içinde mevcut ürünlerimizdeki çeşit-
liliğimizi artırmamızın yanı sıra Türkiye’de 
ilk olacak çözümleri de piyasaya sunacağız. 
Bunlardan biri de ‘Basalttherm’ ürünümüz. 
Basalttherm, muadillerine göre daha yüksek 
ısı ve basınç dayanımı, iç çap genişliğinden 
dolayı daha fazla su akışı, yüksek ısılardaki 
genleşmesinin düşük olması ve dayanım gibi 
üstün özellikler sunuyor. Bu üstün özellikle-
riyle, Basalttherm’in sektörde özellikle sıcak 

su uygulamalarında güven, kalite, uygulama 
kolaylığı açısından pozitif etkiler yaratacağına 
ve sıcak su sistemlerinde vazgeçilmez tercih 
olacağına inanıyoruz. 
Yeni ürün geliştirme ile ilgili olarak; Hol-
landa’daki Teknoloji Geliştirme Merkezi-
miz, Wavin Türkiye ile işbirliği halinde yeni 
ürünlerle ilgili geliştirmeler yaparken mevcut 
ürünler için kaliteyi üst seviyeye taşıyacak olan 
çalışmaları da yönetmektedir. Grubumuz, her 
yıl toplam cirosunun % 15’ini yeni ürünlerden 
oluşturmak gibi bir inovasyon oranı hedefi ile 
çalışmaktadır. Bu hedef sayesinde sürekli ürün 
gamımızı yenilememiz, yeni ürünleri pazarlara 
sunmamız ve ürün gamımızı rakiplerimize 

oranla daha yenilikçi ve teknolojik olarak yük-
sek kalitede olmasını sağlamamız gerekiyor.

Wavin ürün ve sistemleri temiz 
ve güvenli bir çevre sağlamak için 
tasarlanmıştır

Biz şirketimizin uzun vadeli başarısının, sadece 
kendi iş performansımızı yönetmenin dışında, 
aynı zamanda sosyal ve çevresel ilişkileri en 
uygun biçimde yöneterek gerçekleşeceğine 
inanıyoruz. Bu nedenle tüm Wavin ürün ve 
sistemleri doğayı korumak, enerji verimliliğini 
artırmak, temiz ve güvenli bir çevre sağlamak 
için tasarlanmıştır. Örneğin Wavin INTESIO 
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söyleşi

çeşitliliği ve kalitesi ile değil, Türkiye’nin dört 
bir yanına yayılmış bayi ve servis organizas-
yonuyla da müşterilerinin dikkatini üzerine 
çekiyor. Şirketimizin Ankara, İstanbul, İzmir 
ve Adana’da 4 bölge müdürlüğü ile Samsun 
ve Bursa bölge temsilcilikleri bulunmaktadır. 
Adana’da kurulu fabrikamız ve Adana’da bir, 
İstanbul’da iki olmak üzere toplam üç depo ile 
tüm Türkiye’ye sistem ve çözüm sunuyoruz.
Wavin TR olarak en büyük amaçlarımızdan 
biri de müşterilerimize yeni ürünler ile fayda 
sağlamanın yanı sıra, çözüm ortaklarımıza ve 
geleceğin tesisatçılarına eğitim konusunda 
destek vermek ve onların görüşleriyle yeni 
ürünler geliştirebilmektir. Bu amacımıza 
paralel olarak Adana’daki fabrikamızda inşa-
atı devam eden, bünyesinde uygulama tesisi, 
eğitim salonları ve laboratuvarları bulunan 
ve plastik boru sektöründe bir ilk olacak 
‘Wavin Academy’ isimli eğitim tesisi ile hiz-
met vereceğiz. Wavin Academy’nin yılda 
10.000 tesisatçı, uygulamacı, bayi, mühendis 
ve diğer çözüm ortaklarımıza hizmet ver-
mesini planlıyoruz. Bu eğitim tesisi faaliyete 
girdiğinde sektörümüzdeki kalifiye eleman 
ihtiyacı, doğru uygulama ve çözümler ile genel 
kalite standartlarının yükselmesi gibi konula-

rın çözümüne büyük katkıda bulunacağımızı 
düşünüyoruz. Devam eden seminer ve eğitim 
programlarımızın yanı sıra ayrıca yeni eğitim 
tesisimiz olan Wavin Academy ile yıl boyunca 
binlerce sektör üyesine eğitim vereceğiz. Eği-
timlerimizi bu alanda ilk olan akademimiz 
içerisinde düzenliyor olacağız. Ayrıca yıl içe-
risinde çözüm ortaklarımıza yönelik, Avru-
pa’daki diğer Wavin üretim tesisleri ve referans 
projelere teknik geziler de düzenlemekteyiz.

Prestijli projelere imza atıyoruz

Ürünlerimiz dünyanın birçok ülkesine ihraç 
ediliyor, ulusal ve uluslararası birçok pro-
jede Wavin ürünleri kullanılıyor. Türkiye’de 
DSİ ve il özel idareleri ile altyapı ürün grubu 
ağırlıklı olarak çalışmaktayız. Üst yapı ürün 
gruplarında Türkiye’nin en prestijli konut, 
otel, alışveriş merkezi, spor tesisi, sanayi 
tesisi projelerine ürünlerimizi sunmaktayız. 
Mediamarkt, MetroGross market, Carrefour, 
Optimum, D-Park, Sarar AVM gibi alışveriş 
merkezleri, İstanbul Çınarlıbahçe, My Village, 

Dumankaya Flex, İstanbul İstanbul Doğa Feriloft Konya Medicana Hastanesi

Çevreye Duyarlılık 
Hedeflerimiz

2012  
Gerçekleşen

2011-2012  
İyileştirme

2008-2012  
İyileştirme

GHG Emisyonlarının azaltılması 403 kg /ton -2,9% -12,0%

Enerji kullanımının azaltılması 3,57 GJ/ton -0,0% -8,1%

Katı atıkların azaltılması 3,8 kg/ton -20,8% -47,9%

Su tüketiminin azaltılması 0,6m3/ton -25,0% -45,5%

Wavin 2015 çevresel hedeflerine yönelik 2012 yılındaki ilerleme

yağmur suyu yönetimi çözümleri, yağmur 
suyunun toplanması ve geri dönüşümünü sağ-
layarak çevre koruması ve enerji verimliliğine 
büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca tüm üretim 
tesislerimiz enerji verimliliği ve çevreye olan 
etkisini en aza indirmek için çalışır. 
Ayrıca Wavin 2015 yılına kadar kurumsal 
ve sosyal sorumluluk çerçevesinde ulaşılması 
gereken sürdürülebilirlik ve çevresel hedefle-
rini belirlemiş olup 2008 yılından bu yana bu 
alanlardaki performansını ölçmektedir. 

Wavin Academy, plastik boru 
sektöründe bir ilk 

Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş. yalnızca ürün 
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söyleşi

Çekmeköy Evleri, Ankara Eryaman Konut-
ları, Garden Towers, İstinye Panavia Suites, 
Metroport Residence, Monumento Home 
Office, Ankara Sinpaş Altınoran gibi konut 
ve villa projeleri, Abdullah Gül Üniversitesi, 
Başkent Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Piri 
Reis Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Teknopark, Bahçeşehir Koleji gibi eğitim 
kurumları, Opet Dolum Tesisleri, Eti Kraker 
Fabrikası, Sasa Polyester Fabrikası, Söğütsan 
Seramik Fabrikası, Tüpraş İzmit Rafinerisi, 
Winsa, Saray Süt Fabrikası gibi endüstriyel 
tesisler, Güney Adana Hastanesi, Medicana 
Konya Hastanesi, Mersin 250 Yataklı Devlet 
Hastanesi, Mersin Toros Devlet Hastanesi, 
Muş Devlet Hastanesi gibi hastaneler, Sabiha 
Gökçen Hangar Binası, Kütahya Zafer Hava-
alanı, Çanakkale Havaalanı İnş., Diyarbakır 
Havaalanı Şant., Adıyaman Dış Hatlar Ter-
minali gibi havaalanı projeleri, Adora Golf 
Resort Belek Aquapark, Aura Deluxe Otel, 
Club Alibey Belek Aquapark, Cornelia Dia-
mond Golf Resort&Spa, Emir Royal Otel, 
Kuşadası International Golf, İzmir Rixos 
Otel, Adana Sheraton Otel gibi prestijli otel-
ler referanslarımızdan bazılarıdır.

Türkiye plastik boru sektörü, inşaat 
sektörünün büyüme oranlarına 
paralel bir gelişim gösteriyor

İnşaat sektörü içerisinde Türkiye plastik 
boru ve ek parça sanayiinin önemli bir yeri 

olmakla beraber, gelişim olarak inşaat sektö-
rünün büyüme oranlarına paralel bir gelişim 
göstermektedir. Türkiye plastik boru ve ek 
parçaları sektörü her geçen gün büyümekle 
beraber, artan rekabetin yanı sıra özellikle sek-
törde kalite standartlarının henüz tam olarak 

uygulanamaması söz konusu ve nihai kontrol 
noktasında eksiklikler mevcut. Özellikle alt-
yapı ürünlerinin üretiminde kalite standartları 
yeterince dikkate alınmadığı için, bu, plastik 
boru ve ek parçalarının tüketici nezdinde ima-
jına zarar vermekte ve uzun vadede ülkemizde 
kaynak kaybına yol açmaktadır. Sektörde üre-
ticiler ve tüketiciler nezdinde kalite bilinci 
geliştikçe, teknoloji ve inovasyona yoğunlaşan 
firmaların yeni ürünleri pazara sunmasıyla, 
plastik boru ve ek parça sektörü büyümeye 
devam edecektir. Firmamız kalite ve inovas-
yona odaklılığı ile bu konuda sektörün liderli-
ğini yapmaktadır. Bu liderliği yeni açacağımız 
eğitim tesisimiz Wavin Academy ile tescille-
miş olacağız. 2014 yılında ısıtma-soğutma, üst 
yapı ve altyapı pazarlarına yönelik yenilikçi, 
büyük kullanım kolaylığı sağlayacak, mev-
cut muadillerine göre birçok avantaja sahip 
yeni ürünler sunacağız. Piyasaya şu ana kadar 
sunduğumuz yeni ürünlerle ilgili deneyimle-
rimizden yola çıkarak bu ürünlere de yoğun 
ilgi bekliyoruz.  Ayrıca yeni açacağımız eğitim 
tesisimiz Wavin Academy ile de sektördeki 
marka bilinilirliği konusunda en üst seviyeye 
geleceğimizi düşünüyoruz. TM       
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Yazan: Özgün Beşyıldız, Teknoklima Samsung 
Sistem Klimaları Türkiye Genel Distribütörü 
Ege Bölge Müdürü

sistem

İngilizce variable refrigerant flow kelime-
lerinin kısaltılmışı olan VRF, Türkçe’ye 
değişken debili soğutucu akışkan sistemi 

olarak tercüme edebileceğimiz bir iklimlen-
dirme işletim sistemidir. Bu sistem sayesinde 
tek bir dış ünite ile birden fazla iç ünitenin 
kontrolü mümkündür. 

Bu uygulama otel, restoran, spor salonu, siteler, 
fuar alanları, villalar ve birçok geniş mekâna 
uygunluk göstermektedir. VRF sistemi ile tek 
kontrol panelinden bağlı olduğu tüm odaların 
ve mahallerin havası kontrol edilebilir. Bu tek-
noloji kullanıcılar için birçok pratik seçenekler 
sunmaktadır; iki odanın iklimlendirme derecesi 
birbirlerinden farklı olarak yapılabilirken, aynı 
sisteme bağlı bir odayı soğuturken bir odayı 
ısıtmak da mümkündür. (HR sistemler)
Günümüz dünyasında kapalı alanları iklimlen-
dirmenin yanı sıra bu alanları düşük işletme 
maliyeti ile iklimlendirebilmek büyük bir 

öneme sahiptir. Ar-ge mühendisleri cihaz-
ları daha kompakt hale getirmenin yanında 
özellikle enerji tüketimlerini düşürmek için 
çalışmaktadırlar. VRF sektöründe lider ürün 
geliştiricileri ilk hedef olarak 3,6 COP ve EER 
düzeylerini yakalamayı hedeflemiş ve sektö-
rün bir kısmında bazı kapasitelerde sağlanmış 
durumdadır. Samsung sektörün ilerisinde bazı 
geliştirmelerde bulunmuştur. Öncelikle ana 
hedefi 4.00 COP’nin üzerine ulaşmak olan 
isteyen Samsung, DVM S ile 8 hp’lik kapa-
sitede sektörde 4,94 COP oranına ulaşmıştır. 
Aynı zamanda 4,48 EER oranı ile soğutma 

Yenilikçi 5. Nesil 
VRF Sistemi: Samsung DVM S
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tasarlanmış olması, DVM S’in önemli özellik-
lerindendir. Mevsim geçişlerinde otel, hastane 
gibi alanlarda dış ortam sıcaklıkları 16+ dere-
celerin üzerinde olmasına rağmen sistemin 
ısıtmada çalışması istenebilmektedir. Bu gibi 
durumda Samsung DVM S +24 °C sıcaklığa 
kadar verimli bir şekilde ısıtmada çalışmaya 
devam edecektir.
Yüksek binalar için rakiplerine oranla daha 
fazla borulama metrajına sahip olan Samsung 
DVM S, özellikle dikey borulamada iç ünite 
ile dış ünite arasındaki seviye farkı olarak 110 
m’ye kadar çalışabilmektedir. Bu özelliği ile 
yüksek binalarda tesisat katı bırakarak alan 
kaybı yaşanmasının önüne geçilmektedir. 
Günümüzde birçok yüksek bina projelerinde 
Samsung çözümleri ile tesisat katı, yatırımcılara 
bırakılmıştır. 
Samsung DVM S dış ünite kombinasyonla-
rında 8 Hp – 22 Hp arasında tek dış ünite ile 
çözüm sunmaktadır. Toplam modüler yük ola-

yapmaktadır. Bu yüksek verimlilik oranı 8 HP 
dışındaki kapasitelerde de devam etmektedir.
Bu oran sektördeki en yüksek COP oranının 
% 15 üzerindedir. Bunu yaparken geliştiricile-
rimiz patentli olarak DVM IV’de kullanılan 
“Buhar Enjeksiyonu” teknolojimizi “Çift Buhar 
Enjeksiyonu” noktasına kadar geliştirmişlerdir. 
Yeni nesil bir geliştirme olan Çift Buhar Enjek-
siyonu ve diğer özellikleri ile Samsung DVM 
S dünyanın en yüksek verimliliğine sahip VRF 
sistemi olmaya hak kazanmıştır. 
Tabii ki en iyi verimlilik sadece Buhar Enjeksi-
yonu ile olmamaktadır. Bunun yanında DVM 
S’in birçok özelliği bulunmaktadır. Bunlar:
Öncelikle kompresör Samsung fabrikalarında 
üretilmiş inverter kompresördür, sektörde bir-
kaç markada bulunan “Çift Inverter Kompresör 
Teknolojisi” kullanılmaktadır. 8400 RPM yük-
sek hızlı kompresör, Asimetrik Scroll tasarımı, 
Dayanıklı şaft (370 N/mm2, 269 Brinell sert-
liği), Gelişmiş yağ kontrolü, 0.01Hz gelişmiş 
mikro kontrol, 0~280Hz frekanslarında çalışma 
aralığı ile minimum iç ünite kapasitesinde bile 
verimli çalışabilmesi Samsung DVM S’in en 
önde olmasını sağlayan özelliklerden sadece 
birkaçıdır. 
Samsung teknik özelliklerde kendisini geliş-
tirirken yazılım sektöründeki bilgi birikimini 
DVM S ile VRF sistemlerine de aktarmış-

tır. Özellikle yenilenmiş iletişim protokolü, 
yazılım tabanlı adresleme ve gelişmiş servis 
imkânları, aktif programlanabilir gece modu 
kullanımı, otomatik kar atma programı çalış-
ması,  rotasyonlu defrost ile kesintisiz ısıtma 
(HR model), arayüzsüz otomasyon bağlantısı, 
yeni Zen Manager ile enerji tüketim analizi, 
kontrol, planlama ve uzaktan servis imkânı gibi 
yazılımsal özelliklerini kullanıcılarına kolaylık 
olarak sunmaktadır.
Özellikle merkezi kumanda olarak dokunmatik 
Zen Manager kullanımı ile akıllı telefonlardan 
VRF sisteminin çalışması, durumu kontrol edi-
lebilir istenilen cihazlara müdahale edilebilir 
sistemin çalışmasına şekil verilebilir. DVM S,  
birçok otel yatırımcısı ve özellikle villasında bu 
tarz sistemleri kullanmak isteyen kullanıcılar 
için anahtar çözüm olmuştur.
DVM S geniş bir çalışma operasyon alanına 
sahiptir. Sıcaklık aralığı: Soğutma -10 °C ~ 
48 °C Isıtma -20 °C ~ 24 °C’dır. Özellikle 
otel ve hastane projelerinde yüksek dış ortam 
sıcaklıklarında ısıtmada çalışabilmeye uygun 
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sistem

rak 88 Hp’ye kadar sistem kurulabilmektedir. 22 
Hp’lik bir dış ünite benzerlerinden % 40 daha 
az alan kaplarken % 30 daha hafiftir. Bu özellik 
sayesinde çatı uygulamalarında yatırımcılara 
daha fazla alan bırakılır ve tek bir dış ünite ile 
daha fazla alanda iklimlendirme yapılabilir. 
Özellikle yüksek binalarda dış ünitelerde ısı-
nan havanın binanın dışına atılması, projeciler 
için yer ve uygulama sıkıntısı yaratmaktadır 
Samsung DVM S 80Pa harici statik basınç ile 
montaj esnekliği sağlar.
Samsung kumanda ekipmanlarında kullanı-
cılarına sağladığı görselliği ve teknolojiyi, iç 
ünitelerine de aktarmaya devam etmektedir. 
Benzerleri ile karşılaştırıldığında iç üniteleri 
daha hafif ve kompakttır. Örneğin, Samsung 
tek yöne üflemeli kaset tipi iç üniteleri, dünya-

nın en ince tek yönlü kaset iç üniteleridir (13.5 
cm). Samsung, kurulumu ve devreye alınması 
sırasında servisler için birçok kolaylığa sahiptir. 
Özellikle S-Check ile sistemin devreye alın-
ması sırasında tüm çalışma özellikleri kont-
rol edilmekte ve sıkıntılı bir durumda anında 
müdahale edilebilmektedir. Samsung DVM S 
VRF sistemlerinin kontrollü bir şekilde çalış-
ması aslında proje aşamasında başlamaktadır. 
Projelerin Samsung’a ulaştırılmasının ardın-
dan istenen uygulama Samsung DVM-Pro 
programında mimari proje üzerinde çizilecek 
ve uygulama tüm teknik yönlerden kontrol 
edilecektir. Sistemin kontrol edilip çalıştırıl-
ması üzerine projenin uygulanabilmesi için 
onay süreci başlayacaktır. Sistemde kontrol 
edilmeyen hiçbir uygulama için işleme baş-

lanılamaz. Bu uygulama birçok yatırımcı için 
anahtar çözümdür. Tüm görüşülenlerin proje 
üzerinde işlenmiş olması ve uygulamayı yapa-
cak olan servise bu çıktıda teslim edilmesi, tüm 
çalışmanın proje üzerinden yapılması, sektör 
için artı bir değerdir.  TM
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Paket hidroforlarımız, sirkülasyon pompalarımız,
     sıcak su depolama çözümlerimiz ve konforunuza
         hizmet eden daha birçok ürün grubumuzla
                siz hep gülümseyin diye varız.

konforunuz için
güvenilir güç...
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HALL 1 - STAND D16



Atılım Filtre ve Klima Aksesuarları 
Yayalar Mh. Yayalar Cd. No: 20/A Pendik/İstanbul  Telefon: +90 216 627 06 31 Faks: +90 216 627 06 32

E-mail: info@pramitfiltre.com    satis@pramitfiltre.com    
Web: www.pramitfiltre.com

Tpe Tarafindan Güvence Altına Alınmıştır

YENİ

Antibacterial      % 99 Tutuculuk       Kolay Temizlenebilir       Estetik Tasarım        Uygun Fiyat       Erken Teslimat

AntibacterialAntibacterial
Fan Coil Filtre

Tüm Ölçülere Uyarlanabilir

F e r h a t p a ş a  M a h .  M a r e ş a l  F e v z i  Ç a k m a k  C a d .  N o :  3 2 ,  3 4 8 5 8  A t a ş e h i r  /  İ s t a n b u l   •  0 2 1 6  6 6 0  0 1 3 0   •  i n f o @ e b i t t . c o m . t r   •   w w w . e b i t t . c o m . t r

Paket hidroforlarımız, sirkülasyon pompalarımız,
     sıcak su depolama çözümlerimiz ve konforunuza
         hizmet eden daha birçok ürün grubumuzla
                siz hep gülümseyin diye varız.

konforunuz için
güvenilir güç...

7 - 10 Mayıs 2014  •  ‹stanbul Fuar Merkezi

HALL 1 - STAND D16



söyleşi

“Amacımız, sektörün çözüm 
ortağı olmak”

Işık Yücesoy
Makro Test İklimlendirme Sistemleri 
Ayar Dengeleme Devreye Alma ve 
Servis Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü

Makro Test; hava ve su sistemleri için test-ayar-dengeleme (TAD), ses ve 
titreşim ölçümü, temiz oda performans testi, bina sistemleri kabulü, proje 
öncesinde-esnasında, uygulamada danışmanlık ve eğitim ile sektörün çözüm 

ortağı olma amacıyla kurulmuş bir firma. Makro Test İklimlendirme Sistemleri Ayar 
Dengeleme Devreye Alma ve Servis Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Işık Yücesoy, tasarlanan 
sistemlerin denetimini insanın sağlıklı ve konforlu yaşamını temel alarak yaptıklarını 
belirtiyor. “Görevimiz, sürdürülebilir bir enerji kimliğinin oluşmasına katkı sağlamak” 
diyen Yücesoy’dan Makro Test’i, faaliyetlerini ve hedeflerini dinledik…

100 . tesisat market 04/2014



Kuruluş amacımız, iklimlendirme 
sektöründe önemli bir eksikliği 
doldurmak

Makro Test, 2013 yılının sonunda kuruldu. 
Daha çok yeni bir firmayız. Kuruluş amacımız, 
iklimlendirme sektöründe önemli bir eksikliği 
doldurmak. Bu eksiklik, yaşam alanlarından 
bireysel tüketim alışkanlıklarımıza kadar bir-
çok yerde kendini gösteriyor. İklimlendirme 
sistemlerini yaptıran, tasarlayan ve uygulama-
sını gerçekleştiren taraflar arasında herhangi 
bir denetim mekanizmasının olmaması, yüklü 
maliyetlerin yanında ayrıca çevre kirliliği 
ve sosyal sorunlara da sebep oluyor. Teknik 
gereklilikler ve standartlar çerçevesinde hazır-
lanan projeler, yatırımcının veya saha imalat-
çısının farklı bakış açıları sebebiyle hedeflenen 
sonuçtan uzaklaşabiliyor ve planlanan vazifeler 
gerçekleştirilemeyebiliyor. Herhangi bir bina 
projesindeki küçük bir teknik aksaklık ya da 
önemsenmeyen bir detay, çevre kirliliklerine 
sebep olabiliyor veya daha kötüsü, yüzlerce 
insanın ölümüyle sonuçlanabiliyor. Bizim işi-
miz tam da burada ortaya çıkıyor; herhangi bir 
yaşam alanı veya iklimlendirme tesisi için tasa-
rımlanan ve gerçekleşen sonuçları tespit etmek. 
Tespit ettiğimiz bütün sonuçları, mühendislik 
etiğinden uzaklaşmadan, ticari kaygının birincil 
öncelik haline gelmediği bir şekilde değerlen-
direrek, proje tasarımcısına, uygulamacısına 
ve yatırımcısına rapor ediyoruz. İstenildiğinde 
sistem verimliliğini artırmaya yönelik, den-
geleme ve ayarlama işlerini de yine teknik 
gereklilikler doğrultusunda yapabiliyoruz. 
Resmi olarak kuruluşumuzdan önce, Marma-
ray Projesinin denetimlerinin gerçekleştirilmesi 
için ISKAV bizden destek istedi. Biz de bu 
noktada ISKAV’a destek verdik. Marmaray’ın 
tüm fan (yangın fanları da dahil olmak üzere) 
ve havalandırma sistemlerinin testleri sırasında, 
gerekli prosedürleri oluşturduk ve o prosedür-
lere göre Marmaray’ın denetimini yapmaya 
başladık. Marmaray’da en küçüğünden en 
büyüğüne kadar, tüm istasyonların test, ayar ve 
dengelemesini ISKAV adına yaptık. Yenikapı 
ve Kazlıçeşme istasyonlarından başladık. Ben 
şahsen hem koordinasyonunu yürüttüm hem 
de bilfiil orada çalışmalara katıldım. Bütün fan-
ların, havalandırma sistemlerinin tek tek tüm 
testlerini, menfezlerin dengelemesini yaptık, 
yangın fanlarının hepsinin testlerini gerçek-
leştirdik. Marmaray Projesinin, Makro Test’in 
kurulmasında önemli bir katkısı oldu. 

Amacımız, malzeme bilgisi ile 
proje uygulama bilgisini birleştirip 
sektörde çözüm ortağı olarak yer 
almak

Türkiye’de iklimlendirme sistemleri konu-
sunda denetim mekanizmasının olmaması, 
çok ciddi sorunlar yaratıyor. Akredite olmuş 
firmalar az da olsa var, bu konuda gerekli 
testleri ve denetimleri de yapıyorlar fakat biz 
bir adım ötesine gitmek istiyoruz. Amacımız, 
malzeme bilgisi ile proje uygulama bilgisini 
birleştirip sektörde çözüm ortağı olarak yer 
almak. Çözüm ortağı derken şunu kast ediyo-
rum; biz Makro Test olarak, proje safhasından 
itibaren işin başında yer almak istiyoruz. Proje 
aşamasında işin içinde olmamız, testlerin daha 
erken yapılmasını ve doğru sonuçlar alınma-
sını sağlar, ayrıca hem bizi hem de projeciyi 
rahatlatır. Uygulayıcıya bizim ne gibi testler 
yapacağımızı, neyi amaçladığımızı anlatıyo-
ruz. Çünkü testlerimizi mümkün olan en kısa 
sürede yapmak, en doğru sonuçları elde etmek, 
enerji verimliliğini en üst seviyelere çıkarmak, 
çevreyi ve insan sağlığını korumak Makro 
Test’in başlıca görevleri arasında. Aynı şeyi 
Marmaray Projesinde de uyguladık; sadece 
test yapmakla kalmadık, aynı zamanda prob-
lemli bölgelerin nasıl ve hangi tadilatlarla 
çözülebileceğini de önerdik, o önerilerimiz 
doğrultusunda birtakım tadilatlar yapıldı ve 

sistemler ona göre onaylandı. Yani Makro 
Test olarak sadece test yapalım istemiyoruz, 
biz süreçte beraber hareket edelim istiyoruz. 
Tamamen pozitif sonuçlar alabilmek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Test sırasında 
çok ciddi oranlarda vakit kayıpları yaşanıyor. 
Çünkü hangi testin nasıl yapılacağını kimse 
bilmiyor. Test yöntemleri konusunda sektörün 
bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünü-
yorum. Dolayısıyla biz bir yandan test firması 
olarak, bir yandan da sektörün bu konudaki 
genel bilgisini yükseltmek amacıyla çalışıyo-
ruz; standartları, testlerin neye göre, niçin, 
nasıl yapıldığını, enerji verimliliği ve insan 
sağlığına neden hizmet etmesi gerektiğini 
ve testlerin amacını anlatacağımız eğitimler 
tasarladık. Bu eğitimleri ücretsiz vereceğiz. 
Eğer mümkün olabilirse ISKAV’da uygulayı-
cılar, son kullanıcılar ve sektörümüzün diğer 
değerli kuruluşları ile test yöntemleri, prose-
dürleri ve sistem verimliliği hakkında bilgi-
lerimizi paylaşacağız. Bu eğitimlerle temel 
amacımız, Türkiye’de ve yakın çevremizde bu 
bilgi birikimimiz ile lider olmak. 

Denetleme, dengelemeyi de 
beraberinde getirir

Makro Test olarak birtakım test yöntemle-
rimiz var. Kanal Sızdırmazlık, Fanlar, Klima 
Santralleri, VAV-CAV Üniteleri, Kanal 
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(Travers) Debi, Serpantinler, Enerji Geri 
Kazanım, Menfez Dengeleme, Merdiven 
Basınçlandırma, Asansör Basınçlandırma, 
Pompalar, Dengeleme Vanaları, Ultrasonik 
Debi Ölçümü, Eşanjörler, Kazanlar, Soğutma 
Kuleleri, Soğutma Grupları konularında 
Test-Ayar-Dengeleme (TAD) yapıyoruz. 
Aynı zamanda Temiz Oda gibi yerlerde; hava 
değişim katsayısını tespit etmemiz, partikül 
ölçümünü yapmamız, dumanın dağılımını 
tespit etmemiz, hepa filtrelerin testlerini 
yapmamız gerekiyor. Ama şimdilik sadece 
hava tarafındayız, henüz su tarafına geçmedik. 
Önümüzdeki sene su tarafında da yer almayı 
planlıyoruz. Bu testleri yaparken Amerikan 
NEBB standartlarını kullanıyoruz ve tüm 
test sonuçlarını rapor halinde veriyoruz. Eğer 
proje safhasından itibaren çalışmaya başlar-
sak, bu testleri imalat aşamasında da yapabili-
yoruz. Testleri imalat aşamasında yapmamız, 
uygulamacılar açısından da büyük avantajlar 
sağlıyor; hem maliyetleri azaltıyor hem de 
zamandan tasarruf etmemiz mümkün oluyor. 
Ama bu ‘biz proje sonunda test yapmayız’ 
demek değil. Bizden proje sonunda da destek 

bekleseler, elbette gider destek veririz ancak 
projenin başından itibaren beraber çalışmak 
olası birçok sorunu önlüyor. Proje sonunda bizi 
çağırdıkları zaman; öncelikle onlardan istedik-
lerimizi belirtiyor, teste gitmeden önce proje 
bazında bir ön inceleme yapıyor, sonra sahada 
bir ön inceleme yapıyor ve neler yapacağımızı 
anlatıyoruz. Daha sonra da gidip testlerimizi 
yapıyoruz. 
En önemli hedeflerimizden biri de, yatırım-
cıya ulaşmak. Yatırımcıya bu işin ne olduğunu, 
neden önemli olduğunu anlatmamız lazım. 
Bu testlerin en önemli amacı; istenilen hava 
kalitesini sağlamaktır. Bu sistemlerin temel 

özelliği; fabrikalarda, binalarda veya alışveriş 
merkezi gibi yerlerde insanların ihtiyacı olan 
hava kalitesini karşılamaktır. Bu ancak; kali-
teli bir proje, kaliteli bir uygulama ve kaliteli 
bir test-ayar-dengeleme ile gerçekleştirilebilir. 
Makro Test olarak yatırımcıya da ulaşmak 
ve bunları anlatmak hedeflerimiz arasında. 
Yani projenin başından itibaren işin içinde 
olabilmek, yatırımcıya ulaşmaktan geçiyor. İşe 
yatırımcıyı da dahil edersek bu aynı zamanda 
işletim maliyetlerinde de kayda değer bir düşüş 
sağlayacaktır. Denetlemenin mantığı sadece 
ölçüm yapıp, ‘bu doğrudur, bu da yanlıştır’ 
demek değildir. Denetleme ile kurulumu 
tamamlanmış bir sistemi, çalıştırabileceğimiz 
en düşük enerji maliyeti ile çalıştırabiliyoruz. 
Çünkü branşmanlar arasındaki dengelemeyi 
yaparken, mutlaka her noktada bir referans 
tespit ediyoruz ve o referans tamamen açık 
oluyor. Yani o referanstan istediğimiz debiyi 
alacak şekilde her menfezi dengeliyoruz. Eğer 
iş denetleme prosedürüne göre yapılırsa, bu, 

sistemin en düşük enerji maliyetiyle ve en 
yüksek enerji verimliliğiyle çalışması demek-
tir. Denetleme aynı zamanda dengelemeyi de 
beraberinde getirir. 

Hedefimiz, 2014 senesinde 
önce TURKAK’tan daha sonra 
NEBB’den akredite olmak

Test-Ayar-Dengeleme yapan çekirdek bir 
grubumuz var. Bu grup; elektrik mühendisi, 
makine mühendisi ve teknisyen bir ekipten 
oluşuyor. Daha çok yeni bir firma olmamıza 
rağmen bazı projelerde çalıştık. Başakşehir 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kanal kaçak 
testlerini ve Zorlu Center’da Apple mağaza-
sının test ayar dengelemesini gerçekleştirdik. 
Makro Test olarak akreditasyon aşamasında-
yız. Bu seneyi akreditasyon üzerine yoğun-
laşarak geçirmeyi planlıyoruz. Tüm testleri 
yapabiliyoruz, cihazlarımız son derece kaliteli, 
bu iş için gerekli her türlü kalibrasyonları ve 
sertifikaları olan cihazlardır. Hedefimiz, 2014 
senesinde yurtiçindeki her uygulamaya cevap 
verebilmek için önce TURKAK’tan daha sonra 
NEBB’den akredite olmak. TURKAK’ın ver-
diği akreditasyon Avrupa’da da geçerli. Ama 
özellikle Amerikan firmalarının yaptığı işlerde 
veya onlara yapılan işlerde NEBB isteniyor. 
Dolayısıyla oralarda rekabet edebilmek için 
NEBB akreditasyonuna sahip olmamız gere-
kiyor. O nedenle bu iki akreditasyonu bu sene 
içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
TAD daha önceleri gündemde değildi, şimdi 
ise çok daha gündemde olan bir konu. Biz 
Batı’ya yaklaştıkça enerji verimliliği çok daha 
önem kazanır oldu. Dolayısıyla TAD konusu 
da gündemde yerini aldı. Türkiye’nin kullan-
dığı enerjide, havalandırma ve klima sektö-
rünün payı çok büyük, yaklaşık % 70’lerde. 
O nedenle bu noktada enerji tasarrufu sağ-
lanması gerekiyor. Sektörümüzde test-ayar-
dengeleme yapan, pazarın talebini karşılayacak 
firma sayısı her geçen gün artıyor. TAD bir 
ekip işi. Biz Makro Test olarak ortak çalışmaya 
açığız. Etik anlayışımız birlikte çözmeye daya-
lıdır. Sektörde bu konuda çalışan firmalarla 
da ortak çalışabilecek, tüm tecrübelerimizi 
ve birikimlerimizi onlarla paylaşabilecek bir 
firma olduğumuzun altını çizmek isterim. Bu 
konuda bir rekabet içinde hiçbir zaman olma-
yacağız. Sektörümüz için bu tarz firmalar ne 
kadar fazla olursa o kadar iyi olacaktır. Çünkü 
hiçbir firma tek başına yetişemez, ileride bun-

İşimiz, herhangi bir 

yaşam alanı veya 

iklimlendirme tesisi 

için tasarımlanan ve 

gerçekleşen sonuçları 

tespit etmek
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lar standart haline gelince, o noktaya kadar 
biz bütün bu firmaların gelişmesini destek-
liyoruz. Birlikte pazardaki boşluğu doldur-
mamız gerekiyor. Yavaş yavaş sektörde bu 
konuda bir farkındalık oluştu, dolayısıyla son 
kullanıcılardan da talep gelmeye başladı, bizi 
arayıp kendilerini test etmemizi isteyenler 
oluyor elbette. Çünkü kendilerini garantile-
menin, enerji verimliliğinin ve sistemlerinin 
hakikaten doğru çalışıp çalışmadığını görmek 
istiyorlar. Özellikle yabancı firmalardan bu 
konuda çok talep geliyor. 
Yurtdışında da işler benzer şekilde yürü-
yor. Ama çok daha eskilere dayanıyor tabii. 
Amerika’nın herkesin bildiği gibi ASHRAE 
standartları var. Bütün dünya bunu kullanıyor 
çünkü ASHRAE standartları edinilen tecrü-
belerin sonucunda oluşturulmuştur. NEBB de 
aynı şekilde. Bugün Türkiye’de henüz akredite 
olmayan firmalar da çalışabiliyor ama yakın 
dönemde bu akreditasyon konusunun mut-
laka her firma için geçerli olması lazım. 

TAD, Enerji Verimliliği Yasası 
içinde olması gereken bir konu

TAD’ın ülkemizde zorunlu olması gerektiğini 
düşünüyorum. Ama her şey yasayla olmu-
yor, bu bir zihniyet meselesi. Bu kültürün 
oluşması gerekiyor. Örneğin siz bir yatırım 

yapacaksınız ve yapacağınız yatırımın doğru 
yapılıp yapılmadığını kontrol etmek iste-
mez misiniz? Enerji Verimliliği Yasası içinde 
TAD’ın geçmesinin çok iyi sonuçlar doğura-
bileceği kanısındayım. Bu sene içinde TAD’ın 
Enerji Verimliliği Yasası içinde geçmesi için 
çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Vakıflar; 
ISKAV olsun, İSKİD olsun bu çalışmaları 
yapıyor aslında, biz de bu çalışmalara katkıda 
bulunmak istiyoruz. Yeni bir firma olduğumuz 
için önceliklerimiz farklı, ama bu çalışmalar 
içinde yer almayı istiyoruz elbette. Vakıfların 
tüm çalışmalarına da destek vereceğiz. Çünkü 
işin doğrusu bu. 
Firmalar bizi aramaya çekinebiliyorlar. ‘Test’ 
kelimesi, firmalarda bir tedirginlik oluştu-
ruyor; ‘testten geçemezsem’ diye bir korku 
duyuyorlar. Ama biz de onlara test için neler 
yapacağımızı, ne gerektiğini anlatıyoruz. 
Farkımız burada. Örneğin kanal kaçak testi 
yapıyoruz. Daha teste girmeden kanallarında 
dikkat etmeleri gereken unsurları detaylı bir 
şekilde anlatıyor, yanlış bir şey varsa düzelt-
melerini ve nasıl düzeltmeleri gerektiğini 
belirtiyoruz. Firmaların istenilen standarda 
uygun bir imalat gerçekleştirebilmeleri için 
çalışıyoruz. Periyodik olarak bu testlerin tek-
rarlanması gerekiyor. Çünkü test firmaları tüm 
kontrolleri ve dengelemeyi yapıyor ve sistemi 
belli bir yere getiriyor ama zaman içinde sis-

tem başkaları tarafından değiştirilebilir ya da 
enerji verimliliğinde birtakım aksaklıklar yaşa-
nabilir. O yüzden bu testleri devam ettirmek 
gerekiyor. Biz bu testlerde Travers yöntemi 
ile kanallarda delik açıyoruz. O delikler daha 
sonra düzgün bir şekilde kapatılıyor ve tekrar 
açılabiliyor. Yani herhangi biri gelip o delik-
leri tekrar açabilir ve ölçümleri yapabilir. Biz 
aynı zamanda böyle bir kolaylık da sağlıyo-
ruz. Yöntemlerimizi, hangi noktadan hangi 
ölçümlerin yapıldığını da veriyoruz. Dolayı-
sıyla bundan sonra iş daha da kolaylaşıyor.  
Önemli olan, ölçümlerimizin tekrarlanabil-
mesidir. Aldığımız bir ölçüm ertesi gün değiş-
mez, dolayısıyla aynı noktadan aynı ölçümü 
alma şansı da tanıyoruz. Bu, sürdürülebilir 
bir çalışmadır. Akreditasyon kuruluşları da 
yaptığımız testleri düzgün, istenilen standart-
lara uygun yapıp yapmadığımızı denetliyor. 
Örneğin TURKAK’tan akredite oluyorsunuz 
ve yaptığınız işi belli periyotlarla TURKAK 
denetliyor. 

Misyonumuz; sürdürülebilir bir 
enerji kimliğinin oluşmasına katkı 
sağlamak
Firmalar tek başına bir güç oluşturamaz-
lar, ama ISKAV gibi bir çatı altında bu iş 
Türkiye’de çok daha düzgün ve sağlıklı bir 
şekilde yapılabilir. En önemlisi, haksız reka-
betin önüne geçilir. Biz Makro Test olarak işi-
mizi düzgün yapmaya odaklandık. Rekabeti bu 
nokta üzerinden götürüyoruz. Biz işimizi ne 
kadar iyi yaparsak, son kullanıcı dahil olmak 
üzere uygulayıcıya, projeciye, iş sahibine ne 
kadar iyi hizmet verirsek rekabette o kadar öne 
geçeriz. Makro Test olarak, bu işin yaygınlaş-
ması için birlikte çalışmayı, enerji sarfiyatının 
önüne geçmeyi hedefliyoruz.  Rekabet yalnızca 
işimizi en iyi şekilde yapmak üzerine olabi-
lir. Makro Test’in misyonu; kaynaklarımızın 
daraldığı ve son derece verimli kullanılması 
gerektiği günümüz koşullarında, yapılan bütün 
iklimlendirme sistemlerinin, sürdürülebilir bir 
enerji kimliğinin oluşmasına, temelde insa-
nın sağlıklı ve konforlu yaşamı hedeflenerek 
dizayn edilen sistemlerin, evrensel insan hak-
larına saygılı, insanın temel hak ve hukukuna 
uygunluğuna katkı sağlamanın dışında, mes-
leğini ve mühendislik pratiğini icra ederken, 
çevre kirliliğine ve doğanın dengesini bozmaya 
dönük uygulamaları tespit edip, dünyamıza ve 
insanlığa katkı sağlamaktır. TM

TEMİZ VE KOKUSUZ BİR DÜNYA
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teknik

seviyeleri belirleyen kendi birimleri mevcuttur.
Kanserojen madde olarak bilinen altı değer-
likli krom gibi bazı tozlar için eşik değer, 
metreküp başına 5 mikrogram (0.005 milig-
ram) kadar düşüktür. Bu, diğer bazı toksik 
tozların limitlerinden 10 kat daha katıdır. Toz 
toplayıcıların bu gereklilikleri karşılamak için 
çok verimli filtreleme maddesi ile donatılma-
ları gerekir. Ayrıca, çevre düzenlemelerini de 
göz önünde bulundurmalısınız. Yeni emisyon 
gereklilikleri, uyumluluk sağlamaları için bir-
çok fabrikada çok verimli filtreleme yapılma-
sını gerekli kılabilir.
Toz toplama filtrelerinizin emisyon eşikleriyle 
uyumlu olup olmayacağını nasıl anlarsınız? 

Kartuşlu toz toplayıcı için filtre seçimi 
söz konusu olduğunda, bazen bu par-
çalara bir ticari mal olarak bakılmak-

tadır. Eğer A filtresi ve B filtresi aynı verimi 
sağlıyorsa ve özel gereksinimleri karşılıyorsa 
- örneğin, yanma geciktirici madde ihtiyacı 
- bu durumda, en düşük fiyatlı filtre daha iyi 
bir seçim gibi görünecektir. Gerçekte, tersi 
de doğru olabilir. Fakat emin olmak için bir 
“Toplam Mülkiyet Maliyeti” (TCO) hesap-
lamasının yapılması gerekir. TCO, toz top-
lama filtrelerinin maliyetini belirlemenize ve 
uygulamanız için en iyi filtreleri seçerek nasıl 
para, zaman ve enerji tasarrufu yapacağınıza 
yardımcı olur. 

Maliyet değerlendirmesine başlamadan önce, 
satın almayı düşündüğünüz filtrelerin yeterli 
filtreleme verimliliğine ve hava kirliliği kontro-
lünün işlevi için diğer gerekli özelliklere sahip 
olduğundan emin olmak önemlidir. Nons-
pesifik veya “rahatsız edici” toz ile oldukça 
toksik maddeler arasında değişen yüzlerce 
toz için belirlenmiş Görev Sırasında Maruz 
Kalma Limitleri (OEL) vardır. Bu limitler, 8 
saatlik zaman ağırlıklı ortalama maruz kalma 
süresi esaslıdır. Görev Sırasında Maruz Kalma 
Limitleri (OEL) ile ilgili daha fazla bilgiyi: 
http://www.hse.gov.uk/ press/2003/c03014.
htm web sitesinde bulabilirsiniz. İngiltere ve 
diğer Avrupa ülkelerinin, gerçek izin verilen 

Yazanlar: Tomm Frungillo ve Tony Supine, 
Camfil Hava Kirliliği Kontrolü

Toz Toplamada 
Para, Zaman ve 
Enerji Tasarrufu 
Nasıl Yapılır?
Doğru kartuşlu filtreleri seçmenin, maliyet ve 
performans üzerinde büyük bir etkisi olabilir…
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Eğer havayı tekrar tesisin içine veriyorsanız, 
ekipman tedarikçisi 8 saatlik OEL üzerin-
den ekipmanın maksimum emisyon oranını 
belirten bir yazılı garanti vermelidir. Tedarikçi 
% 99.9 verimlilik taahhüdünde bulunsa bile, 
yüzde olarak belirtilen filtre verimliliği kabul 
edilebilir bir değer değildir. Yetkili birim-
ler sadece havadaki ölçülen toz miktarının 
belirlenen limitlerin altında olup olmadığı 
ile ilgilenir.

Ayrıca, hangi boyutlardaki ve şekillerdeki toz 
partikülleri toplanmalıdır? Toz yanıcı mı? 
Eğer toz yanıcı ise, bütün sistem ATEX yönet-
meliklerine uygun olmalıdır. Bu, sadece onaylı 
bileşenleri satın almanın yeterli olmadığı anla-
mına gelir: Ayrıca, 1999/92/EC yönergesine 
göre sistemde bir değerlendirme yapmanız 
gerekir. Toz yapışkan ya da kuru mu? Bunlar 
ayrıca, en iyi filtre seçimini yapmanızı sağ-
layacak özelliklerden sadece bazılarıdır. Bir 
toz örneğini test etmek, özelliklerinin doğru 
bir analizini yapmanın tek yoludur. Toz testi, 
bağımsız laboratuvarlarda ve birçok ekipman 
tedarikçisinde yaptırılabilir.

Bir filtrenin gerçek fiyatı ne 
kadardır?

Tozun karakteristiklerini test yöntemi ile 

tanımladığınızı, gerekli filtreleme verimlili-
ğini belirlediğinizi ve seçimi, aynı nominal 
verimliliğe sahip iki ürüne -Filtre A ve Filtre 
B- daralttığınızı varsayalım. Şimdi, hangi filt-
reyi seçeneğinize karar vermek için toplam 
mülkiyet maliyeti (TCO) uygulanabilir. Yaşam 
döngüsü maliyetlendirmesine benzer şekilde 
CO, üç kategoriden oluşan bir adım-adım 
değerlendirme işlemini kapsar:
•	 Enerji - elektrik maliyetleri, basınçlı hava 

kullanımı ve CO2 emisyonları dâhil, toz 
toplayıcının çalışması için günlük gerekli 
enerji miktarı.

•	 Sarf malzemeleri - ekipmanın kullanım 
ömrü boyunca periyodik olarak 
değiştirilen malzemeler

•	 Bakım ve İmha - cihazın bakımını 
yapmak için gerekli zaman ve sarf 
malzemeleri imha etme maliyeti.

Eğer tamamen yeni bir toz toplama sistemini 
satın almayı düşünüyorsanız, enerji kullanı-
mını etkileyen elektrik bileşenlerinin seçimi 
gibi, bu değişkenlerden daha fazlasını kontrol 
edeceksiniz. Fakat eğer mevcut bir toz toplayı-
cısında hangi yedek filtrelerin kullanılacağını 
değerlendiriyorsanız, bir TCO analizi size 
yararlı bilgiler ve şaşırtıcı sonuçlar verebilir.
Tablo 1, TCO verilerini almak için kullanılan 
bir örnek toz toplama tablosudur. Aşağıda, 
işlem tablosuna dâhil edilebilen bazı temel 
maddeler ve bu maddelerin TCO’yu nasıl etki-

ledikleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Enerji

Birçok faktör bir toz toplayıcının elektrik 
tüketimini etkiler. Toz toplayıcı ile ilişkili 
çok sayıda elektrik yükü olabildiği halde  
-zamanlayıcı kartları, döner hava kilidi motor-
ları vs.- elektrik yükünün en büyük kısmı, 
havayı sistemin içinde dolaştıran fan ile ilgi-
lidir. Basınç farkı kayıplarının sistem içinde 
dolaşan hava miktarı ile doğru orantılı ve hava 
miktarının ise fan tarafından tüketilen elektrik 
enerjisi miktarı ile doğru orantılı olduğunu 
bilmek önemlidir. Biz, kurulum sırasında 
basınç kaybı miktarını azaltmak için kanalları 
en iyi şekilde ayarlarken, toz toplama işlemi 
sırasında değişik basınç kayıplarına sebep 
olan enerji kontrol cihazlarına ve filtrelere 
odaklanacağız. Toz toplayıcıyı sabit hızlı bir 
fanla çalıştırırken (örn; enerji kontrol aygıtı 
olmayan), toplayıcıdan geçen hava miktarı, 
filtrelerinin kullanım ömrü boyunca farklılık 
gösterecektir. Bunun sebebi nedir? Filtreler 
temiz ve basınç farkı en düşük seviyede iken, 
sistemden gerektiğinden fazla hava geçerek 
enerjiyi boşa harcar. Filtreler tozla doldu-
ğunda, statik basınç artar ve sonuç olarak daha 
az hava akışı olur. Bu yüzden, filtreler kullanım 
ömürlerinin ilk aşamalarında daha fazla ve son 
aşamalarında daha az enerji kullanır. 

Tablo 1. Toz Toplama Filtresi Toplam Mülkiyet Maliyeti Örnek Veri Toplama Tablosu

Bir toz örneğinizi test etmek, özelliklerini 
belirlemenin en iyi yoludur.

Sistem yılda kaç gün çalışacak? 365 gün

Sistem günde kaç saat çalışacak? 24 saat

Sistemi çalıştırmak için gerekli hava miktarı ne kadardır? 17,700 m3/sa

Bir kilowatt-saatin fiyatı ne kadardır? € 0.8 per kWh

Bir saat üretim yapmamanın maliyeti ne kadardır? € 375

Filtre A’nın (sıradan kâğıt filtre) maliyeti ne kadardır? € 68

Filtre B’nin (açık kâğıt filtre) maliyeti ne kadardır? € 90

Toz toplayıcıda kaç filtre kartuşu vardır? 16

Her filtrenin nakliye ücreti ne kadardır? € 7.50

Bir saat için işçilik ve genel gider oranı nedir? € 60

Bir filtreyi imha etmenin maliyeti nedir? € 7.50

Bir değişken frekanslı sürücünün (VFD) maliyeti ne kadardır? € 1,950

Cari faiz oranı nedir? 4.5 %

Filtre A’yı değiştirmek kaç dakika alır? 10 dakika

Filtre B’yi değiştirmek kaç dakika alır? 5 dakika

Sistemi çalıştıran bir VFD olacak mı? Evet
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Bu sorunla karşılaşma riskini azaltmanın bir 
yolu, üfleyici çıkışında bir mekanik sönüm-
leyicinin kullanılmasıdır. Kullanılan filtrenin 
tipine bağlı olarak, hava akışını düzenlemek 
için sönümleyicinin periyodik ayarlanması, 
filtrenin kullanım ömrü boyunca ortalama 250 
Pa statik basınç tasarrufu sağlayabilir. 
Çok daha etkili bir yaklaşım da, fan hızını 
elektriksel olarak kontrol eden bir değişken 
frekanslı sürücünün (VFD) kullanılmasıdır. 
Filtreler yeni iken, istenilen hava akışını elde 
etmek için hız düşürülür. Filtreler yüklen-
diğinde, hava akışını sabit tutmak için fan 
hızlanır. Elektrik kontrolü, istenilen hava 
akışını korumak ve enerji tüketimini büyük 
oranda azaltmak için oldukça etkilidir. Bir 
VFD kullanmanın, filtrenin kullanım ömrü 
boyunca ortalama 1000 Pa statik basınç tasar-
rufu sağladığı kanıtlanmıştır. Toz toplayıcıya 
bir VFD takmanın ilave maliyeti değişiklik 
gösterecektir. Ancak, yatırımın geri dönüşü 
bir yılın altındadır.

Enerji kullanımını etkileyen diğer 
faktörler şunlardır:

•	 Yüksek verimli (IE3) ve standart verimli 
(IE2) fan motorları: Endüstriyel elektrik 
motorları, ABD’deki en büyük elektrik 
tüketicileridir. Bir toz toplayıcı fanını 
çalıştırmak için kullanılan yüksek verimli 
bir motor, düşük elektrik kullanımı ile  
ve/veya çoğu elektrik kurumları tarafından 
sunulan indirimler ve teşvik programları 
ile kendi masrafını çıkarabilir. Bu 
motorlarda soğutucu bulunur ve ömürleri 
daha uzundur; bu özellikler, optimum fan 

hızı kontrolü ve enerji tasarrufu için bu 
motorları VFD’lerle kullanım için ideal 
kılar.

•	 Yüksek verimli fanlar: Yeni bir sistem 
belirlediğinizde, çalışma noktasında 
en az % 70 verimliliğe sahip bir fan 
belirlediğinizden emin olmalısınız. İyi bir 
endüstriyel fanın verimliliği % 85’e kadar 
olabilir. Fanlar arasındaki farklar motor 
sınıfları arasındaki farklardan çok daha 
fazladır. Bu yüzden, enerji tasarrufu için 
burada çok daha fazla potansiyel bulunur.

•	 Basınçlı hava kullanımı: Filtrelerin 
basınçlı temizlenmesi için ve basınç 
düşüşünü düşük tutmak için gerekli 
basınçlı hava miktarının göz önünde 
bulundurulması önemlidir. Basınçlı hava 
gereklilikleri, filtre tasarımına göre büyük 
oranda değişiklik gösterecektir.

•	 CO2 emisyonları maliyeti: TCO’ya 
belirgin bir etkisi olmadığı halde, bir toz 
toplayıcının kullanımı sonucunda ortaya 
çıkan CO2 emisyonu miktarı göz önünde 
bulundurulmalı ve ortam üzerinde bir 
maliyet olarak belirtilmelidir.

Sarf Malzemeleri, Bakım ve 
İmha Etme

Bu iki kategorideki maddeler basittir ve aşa-
ğıdaki gibi özetlenebilir:
•	 Kartuş değiştirme - Sadece filtreleri 

değiştirmek için harcanan para miktarı.
•	 Nakliye maliyeti - Yedek filtrelerin 

işletme yerine teslim edilmesi  
için gerekli para miktarı.

•	 Envanter maliyeti - Genellikle, yedek 

filtreler sisteme yerleştirildikleri gün 
alınmazlar. Bu bileşen, yedek filtrelerin 
envanterini taşımak için gerekli para 
miktarıdır.

•	 İşçilik masrafı - Bakım personelinin 
filtreleri değiştirmesi için gerekli işçilik 
masrafı.

•	 İmha bedeli - Filtrelenen malzemenin 
tipine bağlı olarak, işlem tozu ile dolmuş 
filtrelerin düzgün bir şekilde imha 
edilmesi ile ilgili bir maliyet vardır. Eğer 
tehlikeli bir toz filtreliyorsanız, kartuş 
imha bedelleri daha yüksek olabilir. Filtre 
değiştirme sıklığı azaltılarak ilgili imha 
bedelleri düşürülebilir.

•	 İş aksama maliyeti - Bu, tesisten tesise 
farklılık gösterir ve filtre değişimi için 
toplayıcının kapatılmasından dolayı 
meydana gelen üretim kaybı süresini 
belirtir.

Yıllık bazda bakıldığında, bütün bu faktörler 
büyük oranda filtrenin öngörülen kullanım 
ömrüne bağlıdır. Değiştirme programı; kaç 
filtre satın alacağınızı, nakledeceğinizi, depo-
layacağınızı ve imha edeceğinizi ve filtrenin 
bakımı ile ilişkili işçilik masraflarını ve aksama 
süresini tahmini olarak belirlemenizi sağla-
yacaktır.

TCO örnekleri

Tablo 1’de, her ikisi de standart kartuş filtre-
leme performanslı standart malzeme içeren 
iki farklı filtre karşılaştırılmıştır. € 68 birim 
fiyatlı Filtre A, sıradan çukur kâğıt tipi bir 
kartuşlu filtredir.
€ 90 birim fiyatlı Filtre B, uzun kullanım ömrü 

Filtre A:  Çukur Kâğıt Malzeme Filtre B: Açık Kâğıt Elemanının Yakın Planı
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ve düşük basınç düşüşlü çalışma için tasarlan-
mış açık kâğıt tipi bir kartuşlu fi ltredir.
Tablo 2, Kullanım Ömrü Karşılaştırma 
Raporu, Filtre B ile donatılmış yeni 16 kar-
tuşlu toz toplama sisteminin TCO’sunu yan-
sıtmak için Tablo 1’de verilen verileri kullanır. 
İlk maliyeti Filtre A’dan daha yüksek olduğu 
halde Filtre B, enerji tasarrufu sağlamak için 
daha uzun bir süre boyunca daha düşük bir 
basınç düşüşüyle çalışır. Tablo 2’deki Enerji 
Kategorisi, Filtre B’nin enerji tasarrufl u elekt-
rik bileşenleriyle birleştirilmesiyle elde edilen 
tasarrufl arı göstermektedir. Yüksek verimli bir 
motorun yalnız kullanılması, standart verimli 
bir motordan daha fazla tasarruf sağlar; ancak 
en iyi tasarrufl ar, bir VFD ile yüksek verimli 
motorun kombinasyonu ile elde edilir - 8760 
çalışma saatinde veya bir yılda tahmini olarak 
yaklaşık € 9,000 tasarruf.
Filtre B ayrıca, sarf malzeme maliyetlerinde 
ilave € 573.62 ve bakım ve imha bedellerinde 
€ 1,284.52 tasarruf anlamına gelen, % 50 daha 
uzun kullanım ömrü sunar. Enerjideki düşüş-
lere ilave edildiğinde yıllık toplam mülkiyet 
maliyeti tasarrufu € 10,812.41 olur. Daha önce 
belirtildiği gibi, TCO analizleri mevcut toz 
toplayıcılarda da faydalı olabilir. Bu, üreticinin 
üç benzer toz toplayıcıdaki fi ltre kartuşlarında 
tıkanma sorunu yaşadığı uçak motoru par-
çalarının metal kaplanmasını içeren gerçek 
bir olayda uygulanmıştır. Yanma geciktirici 
maddeli sıradan çukur kâğıt elemanlı Filtre 
A, sadece 1000 saat dayanarak sık değişim 
gerektirdi. Firma, benzer değerli bir “B Filt-
resini” (örneğin, aynı verimliliğe sahip fakat 
uzun ömürlü, düşük basınç düşüşlü açık kâğıt 
elemanlı fi ltre) üç toz toplayıcının ikisinde 
test etmeye karar verdi. Filtre, değiştirilmeyi 
gerektirmeden önce 16 ay veya 5,280 çalışma 
saati dayandı. Tablo 3’te, Filtre B’ye geçilerek 
elde edilen TCO tasarrufl arı gösterilmiştir. 
Üretici, alan deneyimi ve TCO verilerinin 
analizi kombinasyonuna dayanarak her üç 
toplayıcıyı Filtre B’ye değiştirdi ve şimdi yılda 
€ 15,000’nun üzerinde bakım ve enerji tasar-
rufu yapmaktadır. Şu ana kadar, en düşük 
fi yatlı toz toplayıcı fi ltresinin en ekonomik 
veya en dayanıklı seçenek olmadığı açık bir 
şekilde anlaşılmış olmalıdır. TCO, mevcut 
bir toz toplayıcıyı farklı fi ltrelerle kullanma-
nın gerçek maliyetlerini karşılaştırmak için ve 
yenilenmiş toz toplama sistemlerinin tasarı-
mındaki enerji tasarrufl u bileşenlerin etkisini 
değerlendirmek için faydalı bir araç sunar. TM

Tablo 2. Yeni Toz Toplayıcı TCO Örneği 
Filtre B’yi kullanan 16-Kartuşlu Toz Toplayıcı için 8760 saatte (bir yılda) Tahmin 

Edilen Toplam Mülkiyet Maliyeti Tasarrufları

Toz Topl. 1 
(Filtre A)

Toz Topl. 2 
(Filtre B)

Toz Topl. 3 
(Filtre B)

Çalışma Saati 5,280 5,280 5,280

Ortalama basınç düşüşü (Paskal) 1,000 675 625

Fan verimliliği 0.8 0.8 0.8

kWs maliyeti (€) 0.11 0.11 0.11

Hava Akışı (m3/s) 13,600 13,600 13,600

Enerji Maliyeti (€) € 2,945 € 1,924 € 1,764

Filtre Maliyeti € 7,298 € 4,379 € 4,379

İşçilik Maliyetleri € 592 € 296 € 296

İmha Maliyetleri € 730 € 365 € 365

Toplam Mülkiyet Maliyeti - 5280 Saat € 11,565 € 6,963 € 6,803

5280 saatte enerji tasarrufu € 1,021 € 1,181

5280 saatte TOPLAM TASARRUF € 4,602 € 4,762

Enerji

Elektrik tasarrufu

     Standart verimli motor kullanıldığında (IE2) € 1,816.67

     Yüksek verimli motor kullanıldığında (IE3) € 2,201.82

     VFD’li yüksek verimli motor kullanıldığında € 8,807.30

     VFD için yatırım geri dönüşü 2,586 saat

Basınçlı hava tasarrufu € 144.10

Çevre için CO2 emisyon tasarrufu 50.27 ton

Toplam enerji tasarrufu (VFD kontrollü): € 8,954.27

Sarf malzemeleri

Sadece kartuş değiştirme tasarrufu (% 50 daha uzun ömür) € 379.04

Nakliye tasarrufu € 126.35

Envanter tasarrufu € 68.23

Toplam sarf malzeme tasarrufu: € 573.62

Bakım ve İmha

İşçilik tasarrufu € 589.61

İmha tasarrufu € 126.35

İş aksama tasarrufu € 568.56

Toplam bakım ve imha tasarrufu: € 1,284.52

Toplam Mülkiyet Maliyeti (TCO) Tasarrufu: € 10,812.41

Tablo 3. Mevcut Toz Toplayıcı TCO Örneği Toplam Mülkiyet Maliyeti Karşılaştırması – 
16 ayda (5,280 saat) Toz Toplayıcı Yedek Filtre A ile Filtre B’nin Gerçek Tasarrufl arı
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Enerji Verimliliği için 
Hastane Tadilatları

bir enerji çalışmasının yürütülmesidir. Biz 
genellikle ASHRAE Seviye 3 (veya “Yatırım 
Kategorisi”) tetkiki gerçekleştiririz. Çalışma, 
tesis sahibinin işletme takımı ile mevcut 
sorunların ve planların belirlenmesi için detaylı 
bir görüşme yapması ile başlar. Bu görüşmeyi 
her bir sistemin detaylı gözlemi, mevcut Bina 
Otomasyon Sistemi (eğer var ise) üzerinde 
çalışmalar ve geniş kapsamlı veri depolama 
takip eder. 
Genellikle geçmişteki üç yılın enerji fatura 
kopyalarını ve mekanik, elektrik ve kontrol 
sistemlerinin çizimlerini bir araya getiririz. 
Saha tetkikimiz ekipman etiket değerleri, ışık 
seviyeleri, CO2 konsantrasyonları, sıcaklıklar 

Mekanik performans anlamında 
sorunlar yaşayan ama sadece geniş 
çaplı bir bakımla hiç olmadığı kadar 
performans gösterebilecek kaç 
sağlık tesisi vardır?

Tasarımları gereği, akut sağlık mer-
kezleri enerji yoğundurlar. 7 gün 24 
saat kritik hastalara bakım sunarlar ve 

sıcaklık, nem, basınçlandırma ve uygun hava 
değişimleri için katı gereklilikleri olan alanlara 
sahiptirler. Hastaneler, Joint Commission gibi 
bir dizi yerel, bölgesel ve ulusal yönetmelikler ve 
denetlemeler sonucu daha kompleks yapılırlar. 
Fakat söz konusu titizlik isteyen gereklilikler, 

hastanelerin enerji verimli olmalarını engel-
lemezler. Aslında, sağlık tesisleri maliyetleri 
azaltmaları ve iyileştirilmiş bir enerji verimlilik 
seviyesine ulaşabilmeleri konusunda artan bir 
baskı altındadırlar. Daha verimli bir işletim 
için hastanelere tadilat yapmak konusunun 
zorluklarını, anahtar çalışma parametrelerinin 
anlaşılması, varolan sistemin belgelendirilmesi, 
iyileştirilmiş verimlilik için bir tasarım gelişti-
rilmesi ve bu değişikliklerin uygulanabilmesi 
için bir konstrüksiyon takımı ile çalışılması 
gibi konular meydana getirir. Tabii ki tüm bu 
sayılanlar hastane sürekli olarak iskân halinde 
ve çalışır durumda iken gerçekleştirilmelidir.
Verimliliğin iyileştirilmesinde ilk adım, detaylı 

Yazan: Paul Ehrlich, P.E / ES Magazine
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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Onay alındıktan sonra

Bir proje onaylandığında, içerisinde genellikle 
daha fazla saha işini, detaylı plan ve spesifikas-
yonların oluşturulmasını, üstlenici tekliflerini 
ve son olarak üstlenici seçimlerini barındıran 
tam tasarım aşamasına geçer. Mevcuttaki bir 
binanın tasarım iyileştirmesi zordur. Mev-
cuttaki yönetmeliklere veya binanın işletim 
gerekliliklerine ters düşmeden verimli yeni bir 
tasarımın geliştirilmesi için azami dikkat gös-
terilmelidir. Bu, havalandırma oranlarına, hava 
değişimlerine, acil durum sistem kapamasına, 
duman kontrolüne ve tahliyesine özel bir dik-

ve nem seviyelerini kapsayan mevcut şartların 
ölçümünü içerir. Sistem sorunlarını notlar ve 
fotoğraflar ile belgelendiririz. Veri depolama 
binanın Bina Otomasyon Sisteminden; akım, 
sıcaklık, nem ve ışık seviyelerini kaydedebi-
len bağımsız bir veri depolayıcı yoluyla alınır. 
Hastanelerde, tesisin her mahalindeki iskân 
durumlarını ve bu mahallere hizmet veren sis-
temleri belirleyebilmek için hastane sahibinin 
takımını da dahil ederek çalışmalar yaparız. 
Saha çalışmasının takibi, veri depolayıcıların 
birkaç hafta ile bir ay arasında veri aldıktan 
sonra toplanması ve gerekli ek incelemelerin 
yapılmasını içerir. 
Saha çalışmasından sonra  enerji kıyaslama-
sını, Energy Star başarısı kazanmayı ve U.S. 
Department of Energy’nin EQUEST yazı-
lımını kullanarak bir enerji modelinin oluş-
turulmasını da içeren bir dizi görev üzerine 
çalışmaya başlarız. Enerji modelleme bina 
enerji kullanımını simule eden ve öngörü-
len enerji etkisini tahmin etmek için çeşitli 
çözümleri denemeye imkân veren güçlü bir 
araçtır. Modelin geliştirilmesi bina mimarisi 
ve sistemleri üzerindeki detayların girilme-
sini gerektirir. Daha sonra geçmişteki hava 
durumu ve enerji kullanımı verileri kullanıla-
rak modeller kalibre edilir. Model geliştirme 
aşamasında iken, her bir sistemi inceleyerek 
bir dizi potansiyel enerji tasarruf tedbirleri 
geliştiririz (ECM). 
Her bir potansiyel enerji tasarruf tedbiri için, 
gerekli bileşenleri, tavsiye edilen dizilişi ve 
anahtar metrikleri içeren bir şematik tasarım 
geliştiririz. Örneğin, bir enerji tasarruf tedbiri, 
klima santralini günün saatlerine göre prog-
ramlayarak belli bir mahalin iskân durumuna 
göre çalışmasını sağlamak olsun. Bina oto-
masyon sistemi ve veri toplayıcıların eğilimi 
kadar tasarım ve dökümanların dikkatlice 
değerlendirilmesi bu enerji tasarruf tedbirinin 
gerçekleştirilebilmesini mümkün kılar. Her bir 

enerji tasarruf tedbiri için gerekli olan detaylı 
bir bütçenin hesaplanmasını da yapmaktayız. 
Tüm bu bilgiler bir araya toplanarak tavsiye-
lerin, değerlendirmelerin, şematik tasarımların 
ve finansal analizin bulunduğu detaylı bir rapor 
ve sunum oluşturulur. Bu raporun amacı bina 
sahibine enerji verimliliği üzerine yatırım yap-
maya karar vermeden önce yardım etmektir. 
Raporun yanında, bina sahibinin proje ona-
yını güvenli olarak yapabilmesi adına detaylı 
bir sunum ve proje kapsamının birçok tekrarı 
bulunur. Kaynak bulmak her zaman zordur ve 
bu zorluğa çare olarak cihaz alım teşvikleri, 
vergi indirimleri ve hibe ödenekleri görülebilir. 

Mahal veya Sistem Potansiyel Enerji Tasarruf Tedbiri

Klinikler, ofisler, kafeterya, lobi
• Talep kontrollü havalandırma
• Günün zamanına göre programlama
• Egzoz fanları ve bacalarına göre programlama

Ameliyathaneler, prosedür odaları
• Kullanılmadığı zamanlarda hava değişim sayısının azaltılması
• İyileştirilmiş sıcaklık ve nem kontrolü
• Pozitif basınç kontrolü

Hasta odaları
• İskân bazlı kontrol
• Enerji geri kullanımı

Işıklandırma
• İyileştirilmiş verimlilik (T5, T8 veya LED)
• İskân bazlı kontrol
• LED kullanımına geçilmiş dış ortam ve garaj aydınlatması

Klima Santralleri

• İyileştirilmiş ekonomizer kontrolü
• Ekonomizer kontrol
• Statik basınç ayarı
• Mümkün olduğu durumlarda VAV sistemine geçiş

Terminal Üniteler
• Mümkün olduğu durumlarda reheat kullanımının en aza indirilmesi
• Uygun akış ayarları ve kalibrasyon
• İskân bazlı kontrol

Bina Otomasyon Sistemi
• Açık standart kontroller
• Web arayüzü ve mobil işletim
• Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ve analitikler

Merkezi enerji santrali

• Chiller sıralama
• Değişken akışlı pompalama
• Kazan yığın ekonomizerleri
• Kondenser su ayarı

Tablo 1. Hastaneler için enerji tasarruf fırsatları
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çeviri

Service Company (ESCO)’den danışmanlık 
desteği alınmış olmasına karşın herhangi bir 
aksiyon alınmamıştır.
Tesis üzerinde yaptığımız incelemede, siste-
min beklenenden daha az verimli çalıştığını 
tespit ettik. Enerji tüketimi yıllık 300 Kbtu/
ft2 civarındaydı ve bu değerin bulunduğu böl-
gedeki benzer tesislerin Commercial Buil-
ding Energy Consumption Survey – CBECS 
(Ticari Binaların Enerji Tüketim Araştırması) 
ortalamasından % 20 - % 30 daha yüksek idi. 
Saha incelemesinde sürekli aktif olarak çalışan 
mahaller, optimum olmayan chiller sıralaması 
ve fanlarda değişken frekans sürücüleri yerine 
inlet vane’lerin kullanılması gibi oldukça bariz 
sorunların olduğunu gün yüzüne çıkarmıştı.  
Tesisin akıllı şebeke verileri incelendiğinde, 
binanın büyük bir kısmı sadece haftaiçleri çalı-
şıyor olmasına rağmen, geceleri ve haftason-
larında çok az sistem kapama yapıldığı görül-
müştür. Veri depolama bilgileri incelendiğinde 
binanın istenilen sıcaklık ve nem seviyelerini 
çoğunlukla karşıladığı gözlemlenmiştir. Man-
tıksız olan, hava debisinin geceleri veya nemli 

kat gösterilmesini gerektirir. Mevcut şartların 
belgelendirilmesi kritik olup, anahtar konular 
için yerel yetki sahibi kurumlara danışılması 
tavsiye edilir. 
Bir tadilat projesi için üstlenici seçimi oldukça 
kritiktir. İdeal bir üstlenicinin, kontrol sistem-
leri ile ilgili geniş bir tecrübesi ve sağlık tesisle-
rinin havalandırmasının özel gerekliliklerini iyi 
anlamış, deneyimli proje mühendisleri vardır. 
Bu özel gerekliliklerden bazıları; gece ve hafta-
sonu çalışmayı, çalışma alanlarında temizliği ve 
enfeksyon kontrolünü içerebilir. Konstrüksiyon 
safhası, sistemlere ve binanın mahallerine ulaş-
makta çıkan zorluklara bağlı olarak genellikle 
uzar. Binada iskân halinde olanlara belirli bir 
plan doğrultusunda meydana gelmekte olan 
değişikliklerle ilgili bilgi verilmesi tavsiye edi-
lir. Düzenli proje toplantıları projede işlerin 
yolunda gitmesini sağlamak ve karşılaşılacak 
sayısız problemle baş edebilmek için gereklilik 
arz eder. 
Sürecin son basamağı, devreye almadır. Üst-
lenicinin tasarlandığı optimum performansta 
sistemi çalışır hale getirmesinin, tüm sistemi 
kurmasından daha zor olduğunu deneyim 
ettik. Devreye alma süreci boyunca üstlenici 
ile çalışmak sistemin istenilen verimlilik sevi-
yesinde çalışmasını sağlar. Tadilatı yapılacak 
olan binanın mühendis takımının projeye dahil 
edilmesi, çalıştırılmasından sorumlu olacak-
ları yeni sistemin hem kurulumunu hem de 
çalışma mantığını öğrenmek açısından oldukça 
faydalı olacaktır. Sistemin resmi olarak eğitimi 
prosesin çok sonralarında, sistem devreye alın-
dığında verilir. Yeni bina otomasyon sistemi, 
bina havalandırma mühendislerinin enerji 
tüketiminin takibinde, arızalarla ilgilenmede 

ve sürekli olarak işletimsel verimliliğin opti-
mize edilmesinde kritik bir araç olacaktır. 
Projenin tamamlanmasını takiben, ölçüm 
ve doğrulamayı içeren bir takip süreci baş-
lar. Ölçüm ve takip süreci bir enerji temeli 
kurarak, hava koşulları ve iskân durumu has-
saslığını belirler ve sonra geçmişteki enerji 
kullanım temelini, yapılan uygun ayarlamalar 
ile elde edilen yeni enerji temeli ile karşılaştırır. 
Ölçüm ve takip süreci tam anlamıyla bir süreç 
değildir fakat, bir projenin hedeflerini yerine 
getirip getirmediğini görmeye yarayan değerli 
bir araçtır. 

Vaka Çalışması

Tüm sürecin devreye alma yoluyla yapılan bir 
çalışma üzerinden tanımlamak için gerçek 
bir projeye bakmak çok değerli olacaktır. Bu 
vaka çalışmasında Güneydoğu’da bulunan 117 
yataklı bir hastane incelenmektedir. Hastane 
1990’larda inşa edilmiş olup, kurulu büyük 
VAV klima santralleri, santrifüjlü chiller’leri 
ve buhar kazanları bulunmaktadır. Merkezi 
bir BAS tarafından yönetilen; pnömatik ve 
DDC kontrollerin beraber kullanıldığı bir 
kontrol sistemine sahiptir. Birçok hastanede 
olduğu gibi tesis, orijinal sistem üzerinde bir-
çok değişikliğe sebep olan bir dizi tadilattan 
ve ek uygulamadan geçmiştir. Hastanenin 
sahipleri tesislerinin kendi sistemleri ile aynı 
sistemleri kullanan diğer hastanelerden daha 
fazla enerji tükettiğinin farkına varmış fakat 
sebebini netleştirememiştir. Daha öncesinde 
detaylı bir enerji çalışması yapılıp Energy 

Şekil 1. Tadilattan önce ve sonra ortalama elektrik talebi

114 . tesisat market 04/2014



görüntüleyip reaksiyon gösterebilen bir tesis 
elde edilmişti. Proje resmi ölçüm ve validas-
yondan geçmiş ve elde edilen enerji tasarruf 
değerleri % 20’nin üzerinde çıkmıştı. Mahal-
lerde iskân olmadığında bu mahallere hizmet 
veren sistemler kapanmakta ve kritik alanların 
konfor seviyesi sağlık tesislerinin gereklilikle-
rini karşılamakta idi. 
Bu proje ile birçok ders öğrenilmiştir. Bunlar-
dan ilki mevcut durumda neler olduğu, tasa-
rımcının asıl amacı ve ekipmanların çalışma 
durumlarının anlaşılması için detaylı bir sistem 
yaklaşımının önemidir. Hastane gibi kom-
pleks bir tesisin değerlendirilmesi yoğun bir 
“dedektif çalışması” gerektirir ve bu çalışma 
çizimlerin takip edilmesi, ölçümler alınması 
ve neyin neden orada olduğunun bulunmasını 
içerir. Bunların yapılmasından sonra neyin 
yenilenip yenilenmeyeceği veya iyileştirilip 
iyileştirilmeyeceği konusunda yaratıcı ve ger-
çekçi olunabilir. En önemli derslerden biri de, 
hiçbir zaman zaten orada olan bir ekipmanın 
basitçe yenilenmemesi, ekipmanın iyileştiril-
mesi veya optimizasyonu için fırsatlar aranması 
gerekliliğidir. 
Detaylar üzerinde çalışma yapmak ve güçlü bir 
üstlenici takımına sahip olmak hayatsal öneme 
sahiptir fakat tüm bunlardan da önemli olan 
en kritik nokta, bina sahibinin güçlü desteği-
dir. Çalışan herhangi bir binaya değişiklikler 
yapmak gerçekten zor bir iştir ve hafife alın-
mamalıdır. Bahsi geçen bu zorluklar sağlık 
tesislerinde daha da zor bir hale gelmektedir. 
Bu projenin en önemli parçası bina sahibinin 
projenin her bir seviyesinde verdiği destektir. 
Bu desteğin yokluğunda, böyle başarılı bir tadi-
latın başarılması mümkün olamaz. TM

dış ortam koşullarında dahi hiç değişiklik gös-
termemesiydi, çünkü beklenti VAV kutuları-
nın binadaki yük azaldığında minimum hava 
debisi koşullarına ayar yapması idi. 
Çalışmamız süresince, pnömatik kontrolleri 
besleyen kompresörün sistemde yıllar boyunca 
meydana gelen yağ kirlenmesi sebebiyle uzun 
bir süredir arızalı olduğu belirlenmiştir. Hasa-
rın giderilmesi için filtreler getirilmiş, arızalan-
dıklarında kontrol elemanları değiştirilmişti. 
VAV kutularındaki pnömatik hacim regüla-
törlerinin birçoğu değiştirilmiş fakat bu yeni 
üniteler minimum ve maksimum akış durum-
ları için kalibre edilmemişti. 
Teorimizi doğrulamak için, tek bir klima san-
trali tarafından hava beslenen VAV kutularını 
inceleyip her birini kalibre ettik. Bu kutuların 
hizmet ettiği mahallerdeki sıcaklık değişim-
lerini simule ederek klima santralinin debiyi 
olması gerektiği gibi ayarlayamadığını gördük. 
Uygun olmayan akış kontrolünün normalde 
mahallerde konfor problemlerine sebep olması 
gerekirdi fakat bu projede her bir VAV kutusu-
nun sıcak su reheat serpantinleri bulunmakta 
idi. Değişken debili VAV kutuları, termostat-
lar tarafından reheat vanasının çalışmasının 
kontrol edildiği sabit debili ve reheat’li sisteme 
dönmüştü. Sonuçta yüksek konfor seviyesi ama 
düşük verimlilik ortaya çıkmıştı. 
Aşağıda sıralananları içeren bir program tav-
siye ettik:
•	 Genel – Tüm mahaller için hava debisi 

ayarlarının mevcut yönetmeliğe göre 
değerlendirilmesi. Sürekli iskân halinde 
olmayan mahaller için “mahal boş 
çalışma modu”nun tanımlanması. Aynı 
anda ısıtma ve soğutmanın engellenmesi 
(veya minimize edilmesi). Sıralama ve 
kontrolün iyileştirilmesi.

•	 VAV Kutuları – Pnömatik kontrollerin 
DDC kontroller ile değiştirilmesi. Tüm 
kutuların yeni maksimum – minimum 
hava debisi ayarları ile yeniden 
dengelenmesi. Isıtma ve soğutma için 
ayrı ayar noktalarının tanımlanması. 
Günün iskân olmadığı bölümleri 
bulunan mahallerin belli bir çalışma 
çizelgesine dayalı olarak, iskânın olmadığı 
zamanlarda kutuların kapanması.

•	 Klima Santralleri – Mevcut pnömatik 
kontrollerin yeni DDC kontröller ile 
değiştirilmesi. Fan kontrolü, statik basınç 
ayarı ve entalpi ekonomizeri için yeni 
bir program belirleyerek sıralamaların 

tanımlanması. Fanlara dişli beltler ve 
değişken frekans sürücüleri ile tadilat 
yapılması.

•	 Chiller Ünitesi – Kule kontrolü 
(kondenser suyu ayarı da dahil olmak 
üzere) ve ikincil pompa kontrolü için yeni 
kontroller ve sıralamaların belirlenmesi. 
Su tarafı ekonomizer serpantini için yeni 
sıralamanın belirlenmesi. 

•	 Enerji Geri Kazanım Ünitesi – Tek 
mahal VAV işletimine geçilmesi. 
Nem alma çarkının nemli havalarda 
çalıştırılmaması. 

•	 Ameliyathaneler – Ameliyathanelerin 
kullanılmadığı durumlarda hava değişim 
sayısının kullanıldığı durumdaki 20 – 25 
hava değişiminden, 8 – 10 hava değişim 
sayısına düşürülmesi. 

Bu değişiklikler sayesinde elde edilecek potan-
siyel enerji tasarrufunu hesaplayabilmek için, 
EQUEST kullanarak bir enerji modeli geliş-
tirdik. Bu model kullanıcıya her bir potansiyel 
enerji tasarruf tedbirinin sağladığı enerji tasar-
ruf miktarının tahmin edilebilmesini mümkün 
kılar. Her bir tedbir için, tasarım, kurulum ve 
devreye alma bütçesi belirledik. 
Projenin toplam maliyeti, bina sahibinin kar-
şılayabileceğinden yüksek çıktı. Projeyi birden 
fazla safhaya bölerek, bina sahibinin ödeyeceği 
miktarı yıllara yaydık. En sonunda, bina sahi-
bini bir devlet enerji teşviğine başvurmayı ikna 
ederek, hem cihazlar için teşvik aldık hem de 
bina sahibinin karşılayabileceği ve de sahip 
olmak isteyeceği bir projeye imza attık. 
Tasarım süreci daha çok saha çalışmaları ile 
geçti. Her bir mahal için yük hesaplamalarının 
yapılması, yıllar boyunca yapılan tadilatların 
sisteme getirdiği değişikliklerin incelenmesi 
ve plan ve şartnamelerin tam olarak gelişti-
rilmesi gerçekleştirildi. Üstlenici seçim süreci, 
kalifikasyon çağrısı ve toplantılar ile başladı. 
Seçilen üstleniciler tasarım dökümanlarını 
gözden geçirip teklif hazırlamaları için davet 
edildiler. Sonunda, BACnet tabanlı olan ve 
bina sahibinin mevcuttaki Tridium Niagara 
Server’ına bağlanabilen Honeywell WEBS 
bina otomasyon sistemini kuracak üstlenici 
seçildi. Tasarım ve kurulum, çalışmaya devam 
eden ve iskân halinde olan hastanede yapı-
lan birçok değişiklikle beraber bir yıldan fazla 
süre aldı. Sonunda, proje tamamıyla devreye 
alınmıştı.
Sonuçta, gözle görülür biçimde iyileştirilmiş 
bir kontrol sistemine sahip olan ve problemleri 
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sistem

Selpro Fan Hız Kontrolörleri

S elpro Fan Hız Kontrolörlerinin kullanı-
mındaki amaç, klima ve/veya soğutma 
sistemlerinde, uzak kondenserin fan 

kontrolünün optimizasyonu ile sistemin enerji 
performansını artırmaktır. Sadece aksiyel ve 
radial fanlar için tasarlanmış güç üniteleri, hatta 
hibrid çözümler de dahil, AC & EC, tek fazlı 
ve 3 fazlı motorlarda, inverter kullanımlarında 
sıkça rastlanan elektriksel dalgalanmalar üret-
mez. Proje, oransal kontrol teknolojisi ve PID 
kullanılarak fanlar için üretilmiş motorların 
hız kontrolü ile fanların hızını düzenleyen 
sistemlerinin geliştirilmesi ile başlar. Selpro 
fan hız kontrol cihazları; endüstriyel iklimlen-
dirme ve soğutma sistemlerinde, kondenser-
deki fanların hızlarının bir ayar noktasına bağlı 
olarak, hız optimizasyonu sağlamaktadırlar. 
Sonrasında ise; tesisin çalışma parametreleri 
üzerinde yapılan tüm ayarlamaların geçerli-
liğini de denetleyen, veri toplama ve analiz 
yapabilmeyi de olanaklı kılan, uzaktan erişimi 
ve yönetimi mümkün olan yazılım eklenerek, 
optimizasyon daha ileri bir seviyeye taşınabilir. 
Böylece, soğutma sisteminin çalışma özellikleri 
kontrol edilip hassas ayarlanabilmesi olanaklı 
kılınarak, doğrulanan enerji tüketimi doğrultu-
sunda, çalışma parametrelerine direkt ve/veya 

uzaktan müdahale edilip en uygun ayarlamalar 
yapılır ve bununla birlikte bu ayarlamaların, 
sistem üzerindeki etkileri hemen gözlenebi-
lir. Görüntüleme sistemi ile sistemin enerji 
tüketimi ile çalışma parametreleri ölçülebilir, 
kontrol prosesinde doğrudan COP değerini 
etkileyen dinamik ayar değeri ile kontrol prosesi 
üzerinde yapılan değişikliklerin sonuçları test 
edilebilir ve doğrudan COP sonuçlarını etki-
ler (bu sadece hava soğutmalı kondenserlerin 
doğru regülasyonunda geçerlidir). Görüntü-
leme sistemi ayrıca, sistemde çalışan cihazla-
rın mekanik ve elektriksel ömürlerini artırarak 
performanslarının devamlılığını sağlar, kom-
presörün ortalama ömrünü uzattığı gibi aynı 
zamanda da diğer sistem devre elemanlarında 
da meydana gelebilecek arızalanmaları azaltır. 

Selpro Fan Hız Kontrol 
Kazanımları:

•	 Yıllık tahmini % 20’nin üzerinde enerji 
tasarrufu

•	 Daha iyi kompresör çalışma koşulları
•	 Uzun ve istikrarlı performans
•	 Sistem sıcaklığının çok daha iyi 

yönetilebilmesi

•	 Düşük ortam sıcaklıklarında ve enerji 
tüketiminde daha iyi yönetim

•	 Kompresör mekanik parçalarında daha az 
aşınma ve yıpranma

Örnek Saha Çalışması

Problemin Çözümü

Scroll kompresörlü, soğuk su üretici gru-
bunun kondenserinin fanlarının hızlarının 
ayarlanması
Klima sistemleri için temel alınıp kullanılan 
scroll kompresörün karakteristiği, soğutucu 
akışkanın içerisinde zamana bağlı oransal ola-
rak pulse-darbe türbülansı yaratabilmesidir. 
Amaç; standart bir donanım ile kontrol edilen 
3 fazlı AC fan motorlarının regülasyonunun, 
müşterinin geliştirerek yarattığı yazılımı ile 
beraber kullanılabilmesinin sağlanmasıdır. 
Kontrol sistemi temel olarak, scroll kompre-
sör tarafından oluşturulan, soğutucu akışka-
nın pulse (darbe, nabız) basıncını algılayan bir 
algoritma üzerine tasarlanmıştır. Bu algoritma, 
fan hızlarını düzenleyerek dengeler ve böylece 
sistemin enerji tasarrufunu optimize eder.
Yandaki grafiklerde standart düzenleme ile aktif 
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dijital filtreleme sonucunda sistemde meydana 
gelen gelişmelerin sonuçları görülebilir.

İpuçları:
•	 Kondenser basıncının ve sıcaklığının 

stabilizasyonuyla elde edilen ‘enerji 
tasarrufu’ uygulaması.

•	 Standart ürünlerin kullanılarak sisteme 
özel düzenlemelerin yapılması ile sistem 
maliyetlerinin düşürülmesi.

•	 AC elektrik motorlu, aksiyel EBM ve 
ZIEHL fanlarının verimliliklerinin 
artırılması.

Scroll kompresörün çalışma karakteristiğine 
ait grafik;

Scroll Kompresör için SW 
Filtreleme

1) Kontrol sistemi

•	 SELPRO RDM312 rPr045, fan hızı 
% 20 ile % 100 arasında bulunan, scroll 
kompresör tarafından üretilen basınç 
sinyali için filtre ile donatılmıştır.

•	 Basınç Transmitteri 4-20 mA, Ölçüm 
Aralığı 0-45 bar

•	 Soğutma devresi ve test kondenseri

2) Fan hız farklılıklarının 
düşürülmesi için yapılan test

Oransal Band Ayarı = 8 bar
PDS = Önce % 50, Sonra % 20
SP maksimuma kadar

3) PDS adım artışına karşı tepkisi

Oransal Band Ayarı = 8 bar
PDS = % 20 ile % 80, daha sonra % 100 ortam 
sıcaklık artışı sebebiyle, kondenser doygunluğu 
(% 100 kadar hızlandırılmış) TM
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teknik

Pasif Evler için Havalandırma 
Sistemleri ve Havalandırmada 
Gözetilmesi Gereken Koşullar

Giriş

Y eni yapılarda, insan sağlığı ve konforlu 
yaşamı sağlamak için yaşam mahallerini 
doğru havalandırmamız gerekmekte-

dir. Yapılan yanlış havalandırma uygulamaları 
sonucunda enerji kayıpları oluşmakta ve her 
geçen gün enerji fiyatlarının artması da ciddi 
enerji maliyetleri getirmektedir. Bu çalışma, 
günümüzde uygulanan klasik havalandırma ile 
modern havalandırma sistemlerine dikkat çek-
mek ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 

Evin havalandırması

Havalandırmanın temelde iki hedefi vardır: 
İlki temiz bir ortam havası yaratmak, diğeri 

ise odanın nem oranını dengelemektir. Yaşam 
mahali olan odalarda sürekli olarak su buharı 
oluşmakta, bu da iç ortamdaki nemi artırmak-
tadır. Doğru havalandırma, enerji tasarrufu 
anlamında da oldukça ciddi fayda yaratır. 
Banyo ve mutfak gibi ortamlar binanın nem 
oranını sürekli olarak artırır; bu da toz, küf ve 
bakteri oluşturur. Bu bakteriler alerjiye neden 
olur. Havanın fazla kuru olması da sağlığı 
olumsuz yönde etkiler. 

Havanın nem oranı ve sıcaklık 

Ev içinde insanların kendilerini rahat hisset-
tikleri ortamın nem miktarı odanın sıcaklığı 
ile ilişkilidir. Odanın sıcaklığı arttıkça nem 
oranı düşer. Örneğin 18 ºC ortam sıcaklığına 

Hazırlayanlar: 
Mak. Y. Müh. Muammer Akgün / Genel Koordinatör-BACADER
Diplom–İng. (FH) Erkin Çetin / Teknik Sorumlu-BACADER

Şekil-1. Oda içerisinde önerilen nem oranı

Kuru hava şartlarındaki şikâyetler genellikle 
yüksek oda sıcaklıklarında havadaki toz miktarı 
veya havada bulunan farklı partiküllerden 
kaynaklanmaktadır. Ortamda oluşan hava kirliliği 
kaynağından çözümlenmelidir. 
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•	 Yetersiz havalandırmada, havanın kalitesi 
düşer ve yapıda yoğuşma tehlikesi 
oluşabilir. 

•	 Fazla havalandırmada ise hava fazla kuru 
kalır ve çok fazla enerji tüketimine neden 
olur. 

Havalandırmanın amacı odanın nem oranını 
düşürmektir. Çok yüksek nem oranı yapıya 
zarar veren temel nedenlerdendir. Havadaki 
nem oranı çok iyi ayarlanmalı, fazla düşük ve 
kuru da olmamalıdır. 
Havalandırmanın tek nedeni doğru nem ora-
nına ulaşmak değildir. Bununla birlikte iç 
ortamdaki sağlıklı hava kalitesi için havanın 
içerisinde bulunan toz ve partiküllerden temiz-
lenmesi ve arınması da gerekmektedir. 

Günde iki kez pencere açmak neden 
yetersiz kalır? 

•	 Anlık havalandırma için pencere 
yeterince açık kaldığında, içerideki kirli 
hava dışarıdan gelen temiz hava ile yer 
değiştirmiş olur.

•	 Hava değişimi tam olarak tamamlandıktan 
sonra pencereyi açık tutmanın bir anlamı 
yoktur. 

•	 Anlık havalandırma süresi tek seferde bir 
hava değişimini gerçekleştiriyor.

•	 24 saat içerisinde iki kez pencereyi açarak 
anlık havalandırma yapıldığında, 24 saat 
içerisinde hava değişimi gerçekleşmiş 
olur veya ortalama 2/24 h-1 < 0,1 h-1 
anlamına gelir. Bu miktardaki hava 
değişimi sağlık ve konfor şartları açısından 
uygun değildir.

Yeterli taze hava neden önemli?

Şekil-4. Yalıtımsız eski bir yapıda yatak odasındaki 
iklimlendirme grafiği

Odalarda özellikle geceleri nem oranı artmak-
tadır.

göre genel ortam nem miktarının maksimum  
% 75 olması rahatlık hissi verir.  23 ºC oda 
sıcaklığında bu değer yaklaşık % 50 kadar düş-
mektedir. Ortam sıcaklığı arttıkça nem ora-
nının düşmesi gerekmektedir. Oda havasının 
normal şartlarda nemlendirilmesine genellikle 
ihtiyaç yoktur.

Binanın havalandırma çeşitleri 

Planlamanın asıl hedefi oturan kişilerin sağ-
lıklı ve rahat bir ortamda bulunmasıdır. Bunun 
için özellikle havanın kalitesi çok önemli bir 
unsurdur. İyi bir hava kalitesi, sürekli kirlenen 
havanın, taze hava ile değiştirilmesiyle sağla-
nır. Günde iki kez pencereleri açma yöntemi 
ile kaliteli hava değişimi tam olarak sağlana-
maz. Pasif evlerde taze hava için, havalandırma 
konforunu ayarlayabilen sistemler gereklidir. 
Soğuk hava şartlarında sürekli, güvenilir ve 
yeterli havalandırma transferi ancak konforlu 
bir havalandırma sistemi ile sağlanabilir; yeni 
yapılar için de bu geçerlidir.  

Sürekli havalandırma yerine anlık 
havalandırma

Anlık havalandırmada hacimsel olarak kısa 
sürede yüksek miktarda hava değişimi sağlanır. 
Pencerelerin üstten açılması ile de yukarı çıkan 
sıcak havanın dışarı atılması söz konusudur. 
Özellikle kış aylarında ısıtılmış havanın kaybı 
söz konusu olacaktır. Anlık havalandırmanın 
tercih edilmesi, bu kaybı minimize edebilmesi 
açısından tercih edilmelidir. Anlık havalan-
dırma, enerji tasarrufu dışında iki sebeple daha 
tercih edilmelidir. Bunlar; duvarların soğu-
masının engellenmesi ve termostatik vananın 
önceden kapatılmasıyla sıcak hava kaybının 
engellenebilmesidir.

Havalandırmanın süresi

Dış ortam ne kadar soğuk ise nem oranı da 
o kadar düşüktür ve o nedenle havalandırma 
süresi de kısa tutulabilir. Aşağıdaki şekilde yıl 
içerisinde yaklaşık verileri vermektedir. Farklı 
zaman birimleri dış ortamdaki havanın nem 
oranına göredir. 

Pencere açarak havalandırma mı, 
yoksa havalandırma tesisatı mı?

Klasik pencere havalandırmalarında pencere-

nin konumu ve havalandırma süresi itibari ile 
hava akışı çok değişkenlik göstermektedir ve 
gerçekte ise havalandırma süresi yukarıda öne-
rildiğinden daha az yapılmaktadır. Bu nedenle 
de havanın kalitesi düşük ve nem oranı yüksek-
tir. Direkt olarak ortamdaki havanın kalitesini 
algılarımız ile hissedemediğimiz için pencere 
ile havalandırmayla sağlıklı bir hava değişimini 
elde edememekteyiz.

Şekil-2. Kapı ve pencerenin açılımına göre 
yaklaşık hava sirkülasyonu

Şekil-3. Günlük Havalandırma Periyodları

Hangi aralıklar ile anlık havalandırma 
yapılması gerekir?

Bu sorunun yanıtlanabilmesi için pencerelerin 
boyutları, yapının konumu gibi ortam şartlarının 
bilinmesi gereklidir. Taze hava temini için 
sürekliliğin sağlanması açısından en iyi çözüm 
ise doğru havalandırma sisteminin kurulmasıdır. 
Birçok insan ise bu konfora sahip olmadığı için 
asgari şartlarda pencereden havalandırmayı 
tercih etmektedir. Bu yöntemi analitik 
olarak irdeleyen araştırma sonuçlarına göre, 
havalandırma sistemi bulunmayan bir dairenin 
taze hava ihtiyacının karşılanabilmesi için en az 
6 saat aralıklarla günde minimum 4 kez anlık 
havalandırılması gerekmektedir. Pasif evlerde 
yaşayan insanlar için bu tip havalandırmaya 
ihtiyaç bulunmamaktadır.
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Yapıların tasarım kalitesi arttıkça toplam ısı 
kaybı içindeki en büyük pay, klasik pencere ile 
yapılan havalandırmadadır. 

Havalandırma tesisatı
 
Yalıtımın kalitesinin artması ile birlikte hava-
landırma sistemlerindeki ısı kaybının optimize 
edilmesi sağlanmıştır. Uygun havalandırma sis-
temleri için iki seçenek bulunmaktadır:

1. Havalandırma Tesisatı 
2. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi

Havalandırma sisteminde hava fi ltrelendiği 
için havalandırmadan kaynaklanan ısı kaybının 
yanında havadaki nem oranının ayarlanabilir 
olması ve oluşabilecek küfl erin engellenmesi 
mümkündür. Bu da havanın kalitesini artır-
maktadır. 

Klasik mekanik havalandırmada 
kontrollü taze hava temini ve kirli 
havanın atılması 

Apartman dairelerinde, tüm odalarda taze 
havanın iyi dağılımı ve ıslak hacimli yerle-
rin sağlıklı havalandırılması; ayarlı taze hava 
temini ve kirli havanın atılması ile sağlanır. 
Bu sistemde kirli hava kanallar sayesinde tek 
merkezden veya birkaç noktadan fanlar ile dışa-
rıya atılmaktadır. Pratikte tek merkezli sistem 
elektrik tasarrufu sağladığı için daha ekono-
miktir. Bu durumda taze hava çekişi, kon-
trollü olarak oturma, çalışma, çocuk ve yatak 
odalarına verilmektedir. Bu odalarda en az bir 
besleme (taze) hava girişi mevcuttur. Kirli hava 
tesisatları mutfak, banyo, tuvalet vb. yerlerde 
kontrollü olarak atılır. Bu odalarda da kirli 
hava çıkışları mevcuttur. Genel olarak kirli hava 
tertibatları, taze hava merkezi olmayan açıklık-
lardan, örneğin pencere üstlerinden sağlanacak 
şekilde tasarlanmaktadır. Bina tadilatlarında 
yatak ve oturma odalarında havalandırma ter-
tibatını direkt duvarlara da monte edilebilir. Bu 
durumlarda kirli (atık) hava tertibatı gerekmez. 
Dairede doğru bir hava akımı sağlanmış olur. 
Taze hava öncelikle yaşam alanlarına gelmek-
tedir. Daha sonra ara akış bölgelerinden (hol 
veya antre/giriş) ıslak hacimli bölgelere doğru 
akış oluşur. Islak hacimli bölgelerde ciddi bir 
hava değişimi oluşmaktadır. Örneğin banyo-
daki havlular bile hızlıca kuruyabilir. 

•	 Ortamdaki hava yenilenmedikçe havanın 
bağıl nemi artmakta ve bu nem oranı çok 
daha hissedilir hale gelmektedir. 

•	 Her anlık havalandırmada nem oranın 
düştüğü Şekil 4’te görülmektedir. Bu gibi 
durumlarda insanlar gün içerisinde çok 
daha fazla aralıklar ile evi havalandırırlar. 
Buna rağmen her seferinde nem oranı 
artar ve % 60’ın üzerinde çıkar. 

•	 Şekil 4’teki yeşil çizelge dış duvarın iç 
yüzeyindeki nem oranını göstermektedir. 
O bölgedeki nem oranının sürekli % 
80’in üzerinde olduğu görülmektedir. Bu 
gibi durumlarda küf ve mantar rahatlıkla 
oluşabilir (mavi bölge).

Sonuç: Bu ölçümde toplamda havalandırma 
yetersizdir. Ortamdaki nemin atılması için çok 
daha fazla havalandırma yapılması gerekiyor. 
Not 1:  Şekil 4’te ifade edilen istisnai bir durum 
değil, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Burada 
binalarda nemden kaynaklanan zararların çok 
yüksek olmasının sebepleri görülmektedir. Dış 
cepheye bakan bir duvarın önünde bir dolap 
veya duvardaki bir resmin arkası bile daha 
soğuktur, çünkü bağıl nem oranı o bölgede daha 
da yüksektir. Aynı durum ısı köprüleri oluşan 
bölgeler için de geçerlidir. Bu gibi sorunlar 
kesinlikle ısı yalıtımdan oluşmamaktadır. Tam 
aksine çok iyi yalıtılmış dış cepheler daha sıcak 
ve daha kuru bir iç yüzey nedeniyle daha az 
mantar oluşumu anlamına gelmektedir.
Not 2:  Şekil 4’te yetersiz hava transferi sonucu 
su buharı konsantrasyonu (nem) ile örnek ola-
rak gösterilmiştir. Hava kirliliğini oluşturan 
unsur sadece su buharı değildir ve ilk sırayı 
bile almamaktadır. Daha çok odadaki hava 
içerisindeki organik maddeler, radon gazı, toz-
lar ve diğer partiküllerin oluşması daha büyük 
sorun oluşturmaktadır. Bu gibi maddelerinde 
konsantrasyonu yetersiz havalandırma sonucu 
çok fazla yüksek olmaktadır. Yeterli bir hava 
transferi sadece konforu içermemektedir, aynı 
zamanda sağlıklı bir ortam için gereklidir.

Derz havalandırması

Pencere, kapı ve kepenk gibi yerlerde sızıntılar 
nedeniyle ev sürekli havalandırılmaktadır. Hava 
miktarı, rüzgâr ve hava şartlarına bağlı ve kont-
rolsüzdür. Bu durumda yüksek miktarda enerji 
kaybına neden olmaktadır.
Sızdırmazlığı sağlayamayan derzlerden oluşan 

havalandırma kesinlikle rahatlatıcı ve konforlu 
değildir. 
•	 Orta Avrupa’da rüzgâr ve sıcaklık dağılımı 

çok farklılık göstermektedir. Zaman 
zaman sızdırmazlığı sağlamayan bir 
evde, aşırı rüzgârlarda iç ortamlar çok 
soğuk olmakta, az rüzgârlı havalarda 
ise havalandırma yeterli seviyede 
sağlanamamaktadır. 

•	 Almanya’da 1984 yılından beri yapılan 
tüm yapılar sızdırmazlık kalitesini 
sağlamaktadır. Buna restore edilmiş eski 
yapılar da dahildir. Bu nedenle derz ve 
açıklıklardan binanın hava alması ile 
içerdeki havanın kalitesi etkilenmez. 

•	 Binanın bağlantı noktalarından nemli 
sıcak havanın sızması, yoğuşmaya ve 
böylelikle yapının çürümesine neden 
olabilir.

•	 Derz sızıntıları, pencerelerin 
kombinasyonuna uygun bir çözüme engel 
olmaktadır. 

•	 Rüzgârsız havalarda, havalandırmanın 
yeterli olmasını sağlamak gerekir.

•	 Rüzgârlı havalarda ısı kaybı hissedilir 
biçimde fark edilir.

Şekil-5. Rüzgâr ve hava şartlarına göre derz 
havalandırmasındaki değişim grafiği

(Rüzgâr ve hava değişimine göre ‘açık’ havalan-
dırma ile oluşan hava değişimi) 

Havalandırmada Isı kaybı

Klasik havalandırmaya alternatif çözüm geliş-
tirilirken hava kalitesi ve enerjinin kaybı ciddi 
bir önem arz etmektedir. Binaların ısı iletim 
kayıpları bina zarfından (dış duvarlar, pencere, 
kapı ve çatıdan kaçan ısı kayıpları) ve havalan-
dırmadan kaynaklanır.

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

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

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

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

Ben nereye
klimam oraya
Yüksek kapasite ve A sınıfı enerji tüketimi ile
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Isı geri kazanımlı havalandırma sistemi saye-
sinde havalandırmadan kaynaklı ısı kaybı önle-
nebilir. 

Konforlu çözüm: Taze hava temini 
ve kirli hava atma ile ısı geri 
kazanma tertibatı

Sistemin doğru çalışması için, kirli hava sürekli 
olarak mutfak, banyo tuvalet ve benzeri kirli 
ortamlardan atılır. Karşılığında oturma, çocuk, 
çalışma ve yatak odalarına temiz hava temin 
edilmesi gerekmektedir. Şekil 9'da sistemin 
şematik prensibi görülmektedir.

Taze hava ancak odalarda ve sağlık açısından 
gerektiği kadar sağlanmaktadır. İkamet edilen 
ortamlara sadece taze hava temin edilmektedir. 
Böylece yüksek bir hava kalitesi elde edilmek-
tedir. Buraya kadar yapılmış tanımlama normal 
bir havalandırma tesisatıyla da sağlanmaktadır. 
Pasif evler için havalandırmadan kaynaklanan 
ısı kaybı çok yüksek olacaktır. 
Orta Avrupa’da pasif ev sisteminin temelinde 
iyi bir ısı geri kazanım ile enerji verimliliği 
vardır. Sistemde kirli havadaki ısı geri kaza-
nılır ve ısı transferi ile taze havanın ısıtılması 

Havalandırma, kirli havanın sürekli olarak 
mutfak, banyo, tuvalet ve farklı kirli ortamlar-
dan atılması, taze havanın da oturma, çocuk, 
çalışma ve yatak odalarına verilmesi ile sağlıklı 
biçimde gerçekleştirilir. 

Taze hava, merkezi bir sistemle kanallarla oda-
lara yönlendirilebilir. Ancak bu durumlarda 
kapılarda menfezlerin olması gerekmektedir. 
Taze hava temin için yapılan açıklıklar duvar, 
pencere veya jaluzi kenarlarına ve kalorifer 
peteklerine yakın yere monte edilmelidir. Böy-
lece giren soğuk hava, oda sıcaklığı sayesinde 
ısınır ve ortam havası ile karışır.
Bu temel akış prensibinden yola çıkarak taze 
hava en uygun biçimde değerlendirilmektedir: 
Öncelikle ikamet alanlarındaki havanın kalitesi 
artırılır, daha sonra ara akış bölgelerdeki kirli 
hava atılarak (örneğin, ortamdaki kıyafetlerden 
oluşan koku), ıslak bölgelerin havalandırması 
sağlanır. 
Bu gibi tertibatlar, taze havanın temini ve kirli 
havanın atılması ile birlikte kirli havadaki ısıyı 
geri kazanmayı da sağlar. Dairelerdeki yeterli 
havalandırmadan kaynaklanan ısı kaybı miktarı 

20 ile 30 kWh/(m²a) arasındadır. Pasif evdeki 
tüm ısı akışkanları ile kıyaslandığında çok yük-
sek bir değer oluşturmaktadır. 
Bu sistemlerin, bakım ve filtre değişimi gibi 
nedenlerden ötürü radyatör peteğinin arkasına 
monte edilmesi uygulama açısından çok doğru 
değildir. Taze hava boşluğu açısından yaklaşık 
2,00-2,30 m yüksekliğe monte edilmelidir ve 
koku oluşturacak kaynaklardan uzak yerlerde 
olması şarttır.

Hava temini için gerekli menfezlerde dikkat 
edilmesi gereken hususlar:

•	 Haşarat ve kaba partikül filtresi
•	 Yağmur koruması
•	 Taze hava akışının ayarlanması için 

manuel veya otomatik ayar imkanı 
•	 Caddeye doğru olan bir sistemde ses 

önleyici tertibatın eklenmesi

Isı geri kazanımlı havalandırma 
sistemi

Havalandırma sistemlerinde hava direkt olarak 
dışardan odaya aktarılmamaktadır. Taze hava 
tek merkezden alınmaktadır ve kendi kanal sis-
temi ile odalara iletilmektedir. Model ve yapı-
sına göre değişmekle berber, eşanjör sayesinde, 
havalandırma kanalından dışa atılacak olan 
ısınmanın % 90’ı ortama geri kazandırılabilir.

Bu gibi durumlarda, duvar, pencere gibi yerler-
den merkezi olmayan havalandırma yapılabilir. 
Tadilat durumlarında sırf salon ve yatak odasına 
ısı geri kazanım ünitesi monte edilerek yeterli 
ve enerji verimli havalandırma sağlanabilir. Bu 
durumlarda atık hava hattına ihtiyaç olmaz.

Şekil-7. Kirli Hava Atma Sistemi

Şekil-6. Daire içerisinde hava akışının grafiği

Şekil-9. Konforlu Bir Evin Havalandırma Uygulaması

Şekil-10. Karşı Akışlı Isı Transferi Uygulaması

1- Banyo ve 
mutfakta kirli 
hava atma sistemi
2- Aspiratör
3- Oturma ve 
yatak odaları 
için dış duvarda 
bulunan taze 
hava temini 
sistemi

Şekil-8. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemli Ev 
Uygulaması
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Planlaması esnasında dikkat edilmesi gereken 
noktalar:
•	 Boru hattın uzunluğunun az olması
•	 Odaların doğru boyutlandırılması
•	 Tesisatın akış hacmine göre düzgün 

planlanması.

Önemli bir husus da ısı kazanımına göre 
harcanan elektrik (fan nedeniyle) miktarıdır. 
Kullanılan elektrik miktarı, kazanılan ısıya 
göre yılda en az 1/5 olması gerekmektedir. 
Sistemin verimliliği imalatçı fi rma tarafın-
dan belirtilmelidir. Elektrikle çalışan küçük 
ısı pompaların kullanımı, tüketim oranı yılda 
1/4 ise uygundur.

Havalandırma tesisatın 
değerlendirilmesi

Havalandırma tesisatları ortamın hava kalite-
sini artırmaktadır.

1. Havada oluşan toz ve polenlerden fi ltreler.
2. Yapıların zarar görmesi engeller.
3. Isı kayıplarını azaltır.

Hava sızdırmazlığı  (Blower – Door 
– Test yöntemi)

Düzgün bir mekanik havalandırma tesisatı 
ancak sızdırmaz binalarda etkin çalışma 
performansını garanti edilebilir. Bu nedenle 
Blower-Door-Test yöntemi ile binanın sız-
dırmazlığının önce test edilmesi tavsiye edilir. 
Isı geri kazanımlı havalandırma sistemleri 
pahalı bir yatırım olması nedeniyle ancak 
uzun vadeli planlanması durumunda tercih 
edilmektedir. Havalandırma sisteminin yatı-
rım maliyetleri daha azdır ve kışın ısı geri 
kazanım sayesinde odaların ısınmasında da 
kullanılmaktadır.
Pasif enerji yapılarda ısı geri kazanımlı hava-
landırma sistemi, bu yapıların kalite stan-
dardının yüksek olması nedeniyle şarttır. Bu 
binalarda kalorifere ihtiyaç olmadan ortamın 
sıcak kalması sağlanabilir.

sağlanır. Bu sistemde hava akışları birbiri ile 
karışmaz. Günümüzün modern havalandırma 
teknolojisinde atık ısıdan % 75 ile 90 arasında 
geri kazanım yapılabilmektedir. Karşı akışlı 
ısı transferi ve enerji verimliliği sağlayan özel 
havalandırma sistemleri ile yüksek verim elde 
edilmektedir. 
Bu yüksek verimli ısı geri kazanım uygulaması 
pasif evlerde kullanım için özel olarak gelişti-
rilmiştir. Cihazlar kirli ve temiz hava arasında 
iyi bir ayrım sağlarlar, az elektrik tüketir ve 
çok sessiz çalışırlar. Böyle bir yüksek ısı geri 
kazanımı ile havalandırmadan kaynaklanan ısı 
kayıpları ihmal edilebilir. Kayıplar sadece 2 - 7 
kWh / (m² a) değerlerinde kalmaktadır. Bu da 
pasif ev için bir ön koşuldur.

Isı geri kazanım ile taze hava, oda sıcaklığına 
yakın bir sıcaklığa yükseltilmektedir. Böylelikle 
içeri giren taze hava sıcak olacaktır. Binanın 
ısı yalıtımının çok iyi olması, pencerelerinden 
daha az enerji kaybı olması ile sıcaklığın korun-
ması, böylelikle yatırım maliyetinin azalması 
sağlanır.
Pasif evlerde giren taze hava içerideki nemi 
düzenler. Havanın sıcaklığı kontrollü artırıla-
bildiği için taze hava ile ısınma, kapasitesi az 
olan yapılarda da uygulanabilir. 
Pasif evler için geliştirilmiş olan yüksek verimli 
havalandırma üniteleri, mevcut binaların 
modernizasyonunda kendini kanıtlamıştır. 
Hava kalitesinin iyileştirilmesi, binanın dış 
cephelerinde kalan zayıf bölümlerde mantarın 
önlenmesini ve enerjinin verimli kullanılmasını 
sağlar.

Topraktan ısı kazanımı

Havalandırma sistemlerin verimliliğini artır-
mak için toprak kaynaklı ısı eşanjörü kul-
lanılabilir. Toprak, kış aylarında ortamdaki 
havaya göre daha sıcaktır, yaz aylarında ise 
daha serindir. Taze hava, topraktan gelen ısı 
ile ön ısıtılabilir veya soğutulur. Topraktan ısı 
transferi 1–2 m derinliğe yerleştirilen plas-
tik bir borudan oluşmaktadır. Bu, doğrudan 
hava kanalları üzerinden (tuzlu su, zemin ısı 
değiştiricisi içerisinden akıtılmaktadır) veya 
dolaylı olarak bir hidrolik sistem (hava-toprak 
ısı değiştirici/eşanjör) ile yapılabilir.

Tesisat Elektrik tüketimi

Atık hava tesisatı Taze-/Kirli hava 0,25 Wh/m2 (Harcanan elektrik/Hava debisi)

Isı geri kazanımlı 0,5 Wh/m2   (Harcanan elektrik/Hava debisi)

Şekil-12. Modern Havalandırma Tesisatı

Şekil-13. Bina Sızdırmazlık Testi Uygulaması

Şekil-11. Karşı akışlı Isı Transferi Uygulamasının Termal 
Görüntüsü

Yapıda aradığınız ne varsa burada!

Marsilya tipi kiremit 

Yüksek performanslı ısı yalıtım çözümleri 
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teknik

Avrupa’daki enerji performans yönetmeliğine 
göre, havalandırmadan kaynaklanan yıllık ısı 
kaybı 3.000 – 8.000 kWh seviyesindedir.
Sızdırmaz yapılar talebi arttırmaktadır, (n50 ≤ 
1,5 l/h). 50 Pa bir basınçta evin havası 1,5 kez 
değişmektedir.*

* Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne 
uygun olmalıdır. 

Sonuç
 
Taze havayı sürekli ve orantılı olarak odaya 
aktarmak, konforlu havalandırmanın asıl ama-
cıdır. En basit çözüm ise atık hava sistemidir. 
Bu sistemi kullanılarak kirli ve nemli hava, 
mutfak, tuvalet ve banyolardan atılır. Aynı 
zamanda dışardaki derzler sayesinde taze hava 
(özellikle kışın soğuk hava) odalara girecektir. 
Bu sistem Fransa’da her yeni yapıda zorunlu 

olarak uygulanmaktadır. İsveç’te 1980’den beri 
havalandırma yasal olarak şarttır. Almanya’da 
tadilat yapılan binalar ve yeni yapılar için 
BEP’e göre çözümleme yapmak zorunludur. 
Eski yapılar için zorunlu değildir.
Pasif evler için atık hava sistemi kesinlikle 
uygulanamaz. Çünkü, dışarıdan soğuk hava 
akımı nedeniyle “havalandırmadan kaynakla-
nan ısı kaybı” çok yüksek olacaktır. O nedenle, 
hem taze hava emiş menfezinin yakınlarında 
kurulan radyatörden ısı kaybı oluşacaktır hem 
de yıllık ısı ihtiyacı pasif eve göre en az iki kat 
daha yüksek olacaktır. Daha az havalandırma 
yapmak çözüm değildir. Bununla birlikte enerji 
tasarrufu için hijyenden kesinlikle ödün veril-
memelidir. 
Pasif evlerde her zaman ısı geri kazanımı ile 
entegre havalandırma sistemi vardır ve genel-
likle bina teknolojisinin merkezi bir bileşe-
nidir. Pasif evler için sadece yüksek kaliteli 

havalandırma ekipmanları uygundur. Pasif Ev 
Enstitüsü tarafından, merkezi havalandırma 
ekipmanları için gerekenler derlenmiştir: Yük-
sek ısı geri kazanım verimi ile birlikte düşük 
güç tüketimi, sağlıklı ve sessiz çalışma garanti 
edilmelidir.

Kaynaklar

1) http://www.passipedia.de
2) Feist, Wolfgang: Empfehlungen zur 
Lüftungsstrategie, in Protokollband 23 des 
Arbeitskreises kostengünstige Passivhäuser, 
Passivhaus Institut, 2003
3) http://www.kaykrampe.de 
4) Fotos: Mit freundlicher Genehmigung 
der Firmen Bosch Junkers und Aerex 
HaustechnikSysteme GmbH und BINE 
Informationsdienst  TM
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Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 
Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-
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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‹
İ k i  ayda bi r  yay ınlanı r  •  K as ım -  Ara l ık  2013 •  Y ı l :  7  •  Say ı :  37 •  7 ,5  TL •  ISSN 1307-9212 •  www.yeniener j i . info

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
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Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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



Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com  www.dsygkitabevi.com

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

1992’den bugüne, ilkeli, güvenilir, çağdaş sektörel yayıncılık...

www.iskrehberi.com
www.hvacr-guide.com
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