
AYDA BİR YAYIMLANIR • MAYIS 2014 • YIL:18 • SAYI: 184 • 6,5 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

Kalbimiz Soma’da…
Sahibinin sesinden Soma’yı dinledik… 

Anladığımız şudur: “Yasal olarak yaşam 
odası yapma zorunluluğumuz yok. Biz 

buna rağmen yapacaktık, düşünün ki ne büyük 
insanlarız… Ah o kazanın gözü çıksın… Az daha 
bekleseydi, daha neler neler yapacaktık… Elbette 
kaza a dostlar, ihmal diye bir şey yok! Sanki sadece 
bizim madende mi? Her yer böyle… Onlara da 
bakın… Hem biz öyle vicdan sahibiyiz ki, ölen 
işçilerin ailelerine yardım bile ediyoruz. Efendim? 
Yanmaz malzemeler mi? Ama herkes aynı anda konuş-
masın duyamıyorum. Hatta hiç duymamış olayım!”  

Yüzlerce can! Yüzlerce aile… Perişanlığın, yoksul-
luğun, çaresizliğin büktüğü boyunlar… Göz göre 
göre yitirilen canlar… Soma Faciası ile ilgili yapılan 
yüzlerce açıklama var, ben birkaç tanesini paylaşa-
cağım sizlerle:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Soma’daki acı 
olaydan sonra yaptığı açıklamada, iş kazasının mey-
dana geldiği işyerinin “sürekli denetlenen bir işyeri” 
olduğunu, son denetimlerde de işçi sağlığı ve güven-
liği yönünden hiçbir eksikliğin bulunmadığını belirtti. 
Ama hazin ki “hiçbir eksiğin bulunmadığı” belirtilen 
işyerinde en az 300 kişi yaşamını kaybetmiştir… İşçi 
sağlığı ve güvenliği ile biraz ilgisi olan herkes bilir ki 
bütün kazalar öngörülebilir. Her kaza, yönetim sistemi 
kurulması, mühendislik ve idari önlemlerin alınması 
ile önlenebilir. Kaza meydana gelmesi olasılığı da göz 
önünde bulundurularak zarar azaltıcı önlemler alınır. 
Olumsuz durumlara yönelik acil durum planlaması 
kriz yönetimi sistemi kurulur. Kriz yönetimi halkla 
ilişkileri de içeren bir yönetim fonksiyonu olarak tasar-
lanır. Ancak sormak isteriz: En az 300 işçinin hayatını 
kaybettiği bu olayda, yukarıda söylenenlerden hangisi 
uygulanmıştır?”

TMMOB Makine Mühendisleri Odası

"Yüzlerce canımız gitti. Binlerce insanımız çok değer 
verdikleri sevdiklerini kaybettiler. Zaman fırsatçılık 
zamanı değil dayanışma zamanıdır. Kaybettiğimiz 
canları geri getiremeyiz; onların arkasında doğan boş-

luğu ancak kısmen doldurabiliriz. Bunu yapmak 
için maddi ve manevi olanaklarımızı seferber 
etmemiz gerekiyor. Biz yardım kampanyası 
demiyoruz; dayanışma diyoruz; çünkü aslında 
kimse kimseye yardım etmiyor; zor günde bir-
birimize destek oluyoruz; örnek bir dayanışma 
sergilemek istiyoruz."
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 

Ankara Şubesi Başkanı Türker Naslı

“Soma’daki maden kazası, insan yaşamını tüm değer-
lerin üstünde tutan yasal, sosyal ve toplumsal düzen-
lemeleri tekrar gözden geçirmemiz ve işlerlik kazan-
dırmamızın gerekliliğini bizlere bir kez daha, ağır bir 
bedelle ve açık olarak ifade etmektedir.”

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD) 

Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener

“Bu bir doğal afet değil, o halde kusur var. Buradaki 
kusur tartışılmaz. Kim ve hangi kuruluş olursa olsun 
sonuna kadar gidilecek. Bunu söylemekten çekinmeme-
liyiz. ‘Bizim kusurumuz yok’ deyip, üstünü örtemeyiz. 
Hepimiz sorumluyuz. Bir siyasi sorumlu aranıyorsa 
ben o sorumluluğu üstleniyorum.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız

“Kömür ocaklarında bu olanları, lütfen buralarda bu 
olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan 
şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. 
Bunun yapısında fıtratında bunlar var.”

T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan

Yaşamını ölümün elinden henüz söküp almışken, 
“benden sonraki arkadaşlarım için sedyeyi temiz 
bırakmak istedim” diyen Murat Yalçın kardeşim, 
“beni bırakın arkadaşımı götürün önce hastaneye, 
onun karısı hamile” diyen güzel kardeşim, “ben çıka-
bildim ama çıkamayan arkadaşlarım için birkaç kez 
daha girdim içeri, az sonra tekrar gireceğim” diyen 
canım kardeşim… Memleketime dair içimdeki cılız 
ümide de hayat verdiniz, var olun… 

Soma’da sizler gibi ben de eşimi, babamı, kardeş-
lerimi, ağabeylerimi, kuzenlerimi, amcalarımı, 
dayılarımı kaybettim. Soma’da hepiniz gibi ben de 
kalbimden bir parça bıraktım. Allah’tan yitirdiği-
miz canlar için rahmet, geride kalanlara ise sabırlar 
diliyorum. TM
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ürünler

Ferroli’nin Yüksek Konforlu Yeni Kombisi: Bluehelix Tech

üstünlükle güvenlik ve çalışma performansını 
Bluehelix Tech’te maksimum seviyeye çıkaran 
Ferroli, kullanıcılarına güvenle ve konforla kul-
lanabilecekleri bir ürünle buluşturuyor. Isıtma 
devresinde 26,5 kW ve 34 kW’lık iki kapasite 
seçeneği sunan kombi, Ferroli patentli titan-
yum alaşımlı AISI 316 paslanmaz çelik, sert 
yoğuşma sularına karşı son derece dayanıklı bir 
yoğuşma eşanjörüne sahip. Kompakt ölçüleri ile 
montaj avantajı taşıyan Ferroli Bluehelix Tech 
kombiler EN 13203 standardına göre sıcak 
kullanım suyunda en yüksek konfor sınıfı olan 
3 yıldızlı kullanım suyu konforu sunuyor.

Ferroli Bluehelix Tech, sessiz ve 
yüksek enerji verimliği ile çalışır

Uluslararası yüksek Ferroli standartlarında 
üretilen kombiler 92/42 EEC direktifine göre 
dört yıldızlı enerji verimlilik sınıfı ile dikkat 
çekiyor ve aynı zamanda 2009/142 EEC gaz 
yakan cihazlar direktifine uygun bulunuyor. 
Ayrıca Bluehelix Tech 14 farklı ileri emniyet 
sistemi ile yüksek güvenlik standartlarına sahip. 
Özel olarak tasarlanmış yeni, ergonomik LCD 
ekranlı kontrol paneli ile rahat kullanım sağla-
yan kombide, doğalgaz veya LPG ile kullanım 
ve dönüşüm yapılabiliyor. Birbirine entegre 
hava/gaz mikseri, modülasyonlu fan ve mikro 

Kampmann’dan İndüksiyonlu Yer Konvektörleri - Katherm ID 

Alman üretici Kampmann, Agon 
Mekanik ile yapmış olduğu tem-
silcilik anlaşması ile Türkiye paza-

rına yeni çözümler sunmaya başlıyor.  
Bu çözümlerden biri de yükseltilmiş döşeme 
uygulamaları için geliştirilmiş olan Katherm 
ID model ismi ile üretilen indüksiyonlu yer 
konvektörüdür. Günümüz ofis binalarında veri 
aktarımı ve enerji dağıtımı için gerek duyulan 
kablo ağı genellikle yükseltilmiş döşeme uygu-
lamasını zorunlu hale getirir. Bu yüksekliğin aynı 
zamanda havalandırma ve klima sistemi için de 
kullanılması dünyada oldukça yaygın şekilde 
uygulanır. UFAD (under floor air distribution) 
olarak anılan bu sistemler kat yüksekliğinin opti-
mum düzeyde tutulması ve inşaat maliyetlerinin 
azaltılması için tercih edilir. Katherm ID, yüksel-
tilmiş döşemeye entegre edilerek havalandırma, 

ısıtma ve serinletme ihtiyacının tek ürün ile 
yapılmasını sağlar. Klima santralinde şartlandı-
rılmış olan taze hava, Katherm’in nozulları ile 
mekâna iletilirken, yüksek miktarda iç hava kon-
vektör üzerinden çevrilmiş olur. Bu sayede ünite 
içinde bir fana ihtiyaç olmadan hava dağıtımı ve 
şartlandırılması sağlanır. Son derece sessiz bir 
çözüm olan bu sistem ayrıca yüksek sıcaklıklı 
serinletme sayesinde yüksek konfor sağlamakta 
aynı zamanda enerji tasarrufu yapar. 4 borulu 
sistemde, standart olarak 18 cm yükseklik ve 
34 cm genişlikte üretilen Katherm ID, pro-
jede ihtiyaç duyulan uzunlukta üretilir. Roll–up 
esnek tipte ve sabit lineer kanatlı gril seçenekleri 
bulunur. Katherm ID; mimarlar, tasarımcılar ve 
yatırımcılar tarafından ilgi gösterilen bir seçenek 
olup, günümüzün ticari binalarında ana sistem 
veya tamamlayıcı sistem olarak tercih edilir.  TM

Ferroli’nin çok sessiz çalışan yeni yoğuş-
malı kombisi Bluehelix Tech teknik 
özellikleri, dekoratif ve az yer kaplayan 

kompakt yapısı, dört yıldızlı enerji verimlilik 
sınıfı ve yüksek güvenlik standartları ile Fer-
roli ailesinin seçkin ürünleri arasındaki yerini 
aldı. Bluehelix Tech’in ilk dikkat çeken özel-
liklerinden biri, özel izolasyon teknolojisi ile 
çok sessiz çalışması. Premiks yoğuşma tek-
nolojisi ile yüksek verimlilik ve düşük yakıt 
tüketimiyle dikkat çeken Bluehelix Tech, çok 
küçük ölçüleri (60x40x32 cm) ile dar mekânlara 
montaj imkânı sunuyor. Teknolojinin sunduğu 

alevli paslanmaz çelik brülörden oluşan pre-
miks brülör grubu, düşük emisyon değerlerine 
sahip. Geniş modülasyon aralığı bulunan kombi 
(% 23-% 100) ısı ve ses yalıtımı ile de dikkat 
çekiyor. Kombide, ısı ve ses yalıtımı için soft 
izolasyon malzemesi ile komple kaplanmış bir 
iç yüzey, mükemmel bir izolasyon ve sistemin 
ısı taleplerine göre çalışan modülasyonlu sir-
külasyon pompası bulunuyor. Dış hava sen-
sörü, modülasyonlu ve on-off oda termostatları 
ile çalışma imkânı veriyor. Ferroli Bluehelix  
Tech yoğuşmalı kombiler 3 yıl servis ve yedek 
parça garantisi ile yetkili satıcılarda satışa sunu-
luyor. TM
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ürünler

Ayvaz’dan Ex-Proof Kablo Koruma Kılıfı (Esnek Metal Hortum)

toplam yükleme devir sayısına eşittir. Yükleme 
devir sayısı hortumun tek yönlü hareketinde yer 
değişimi sonunda, ilk harekete başladığı nok-
taya dönme sayısıdır. Servis ömrü birçok nok-
taya bağlıdır. Bunlardan en önemlileri; sıcaklık, 
montaj şartları ve hareket açısıdır.

Bağlantı

R/R (Rakor+Rakor), N/R (Nipel+Rakor) veya 
N/N (Nipel+Nipel)
BSP veya NPT dişli bağlantı makoronlu veya 
makoronsuz
Malzeme: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Örgü: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Fitings: Karbon Çelik-Paslanmaz Çelik
Sertifika: IEP 13 ATEX 0184U
Uygulama: II 2 G Ex-e II C/Gb;I M2
Bölge: Zone 1 &2; 21 & 22
Koruma Sınıfı: IP66/67
Sıcaklık: Ta (-20; +80) °C TM

ve ark bu ortamları tehlikeye düşürmekte ve 
patlamalara neden olmaktadırlar. Bu nedenlerle 
bu gibi iş yerlerinin patlayıcı ortamlarında kul-
lanılan elektrik aletleri farklı olmak zorundadır. 
İşte bu olaya Ex-proof ve kullanılan elektrikli 
aletlere de exproof elektrikli aletler adı veril-
mektedir. Elektrik kıvılcım ve ark gibi olayların 
oluşma riski olan elektrik kablolarının geçtiği 
yerlerde, elektrik kabloları ex-proof özelliği 
olan flexible hortumlarla korunmaktadır.

Kullanım Amacı

Elektrik kablolarının sebep olabileceği ark ve 
kıvılcıma karşı kablo koruma kılıfı olarak kul-
lanılmaktadır.

Servis Ömrü

Değişebilir ortam koşulları söz konusu ise; 
sızma başlayana kadar geçen zaman içindeki 

Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, 
doğalgaz, kömür madenleri, şeker fab-
rikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, 

ekmek fırını ve fabrikaları gibi yanıcı, parlayıcı 
ve patlayıcı maddelerle uğraşan birçok sanayi 
kollarında normal çalışma şartlarında, arıza ve 
bakım gibi hallerde (gaz, toz veya yanıcı madde 
buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam oluşabil-
mektedir. Elektrik aletlerinin çıkardığı kıvılcım 

Invent TR’nin Yeni Ürünü: Farklı Bir Çatı Fanı “THT/HATCH-F400”

THT/HATCH alışılagelmişin dışında 
bir çatı fanı. Yangın anında duman 
tahliyesi için tasarlanmış, 400 °C / 2 

saat dayanım sertifikalı ve içeriğindeki tüm 
ekipmanları ile bir bütün olarak EN-12101-3-
2002/AC:2005’ e tam uyumlu. 6.115 m3/h ile 
76.445 m3/h kapasite aralığında 30 ayrı model. 
Hızlı duman tahliye kabiliyeti sayesinde hem 
insanların etkin bir şekilde kaçışlarına olanak 
sağlıyor hem de yangından kaynaklı maddi 
hasarı azaltıcı yönde itfaiyeye destek veriyor. 
Ayrıca,  THT/HATCH’in yüksek kapasite ve 

fandan 30 sn önce kadar çalıştırılması önerilir. 
Aksi halde fan kabini içerisinde aşırı basınç söz 
konusu olabilir.

Kolay montaj

Her türlü çatıya (farklı eğim ve inşai malze-
meye sahip) kolaylıkla montajı yapılabilir. 
Çatı üzerinde fanın oturacağı zeminin kiriş 
üstü olmasına dikkat edilmelidir. Vida ile mon-
tajı kolaylıkla yapılır. Fan herhangi bir kanal 
bağlantısı olmadan mahalden serbest emiş 
yapabileceği gibi flanşlı bir kanal bağlantısı ile 
de egzoz yapabilir.  TM

etkinliği sayesinde, büyük kapasite gerektiren 
duman tahliyesi ihtiyaçları için kullanılacak 
fan adetlerini düşürerek projenin ilk yatırım 
maliyetinin ciddi oranda azaltılmasına katkı 
sağlıyor.

Isı kaybı ve yalıtım

Tipik çatı fanlarının en büyük dezavantajı kış 
aylarındaki ısı kaybıdır. İç ortamdan dış ortama 
fanın dışarıya bakan kısmındaki açıklıklardan 
sürekli ısı kaybı söz konusudur.  Yüksek yoğun-
lukta taş yünü ihtiva eden 60 mm kalınlığındaki 
çift cidarlı ısı yalıtımı sağlanmış ve ilaveten 
hermetik bir tasarıma sahip kabin sayesinde 
ısı kaybı miminize edilmiştir. 

Motorlu kapak

Motor tahrikli 2 kollu açılıp kapanabilir bir 
kapağa sahip olan fan, bu sayede yoğun rüzgâr 
ve kar yağışı gibi hava koşullarının olumsuz 
etkilerinden korunmuştur. Kapağın mekaniz-
ması en az 10.000 aç-kapa işlemi için garan-
tilidir. Normal şartlarda kapalı olan kapağın 
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ürünler

Form A.Ş.’den ClimateMaster Su Kaynaklı Isı Pompaları   

ClimateMaster’ın 1993 yılından beri 
temsilciliğini yapan Form Endüstri 
Ürünleri A.Ş., çevre dostu ürünüyle 

ofislerin hem soğutma hem de ısıtma ihtiyacını 
aynı anda sağlıyor. İklimlendirme sistemi ısı 
pompası olarak çözülen projelerde, yatırımcı 
sadece sistemin ana hatlarını oluşturan kule-
kazan ve borulamayı içeren ekipmanları alı-
yor; ofisler, mimari çözümlerinde cihazlarını 
kendileri alıyor. Bazı ofisler açık ofis olarak 
mimari çözüm yaparken kimi ofis de odalardan 
oluşan çözümler yaptığından, mahalde kulla-
nılacak olan cihaz model ve sayısının önceden 
planlanması yapılamıyor. Su kaynaklı ısı pom-
pası sistemi ile bu sıkıntılar ortadan kalkıyor. 
Yatırımcı açısından değerlendirildiğinde ise, 
su kaynaklı ısı pompalarının ofisler tarafından 
alınıyor olması mekanik olarak ilk yatırımda 
% 50’nin üzerinde tasarrufla birlikte mimari 
olarak esneklik sağlarken, satış ve kiralamada 
da avantaj sağlıyor.

ClimateMaster ısı pompalarının 
sağladığı faydalar

Isı pompaları, kondenseri su soğut-
malı olan ve heat pump (hem ısıtma hem 
soğutma) çalışabilen ünitelerdir. Her cihaz 
kompresörü+evaporatörü ve kondenseri üze-
rinde olan paket bir klimadır herhangi bir dış 
üniteye ihtiyaç duymaz. Dış ünite olmadığı 
için mimaride estetik görünüm ve yer kazancı 

sağlanır. Sistemin en önemli özelliklerinden 
biri de; tüm cihazların enerjilerini aynı loop 
(su çevriminde) içinde paylaştıklarından, ısıtma 
ve soğutmanın aynı anda yapıldığı zamanlarda 
sistem kendi içinde ısı geri kazanımı yapar 
ve birbirlerinin enerjilerinden faydalanarak 
maksimum sistem verimi ile minimum enerji 
tüketilir.
Mimari değişikliklere kolayca uyum sağlaya-
bilir. Böylelikle diğer çalışan cihazlar hiç etki-
lenmeden ünite değişimi ve ilavesi kolaylıkla 
yapılabilir. Sistemin bütünlüğü ve konforu 
bozulmamış olur.
Isı pompası sisteminde her birimin harcadığı 
enerji bedeli kendi faturasına gelir. Böylelikle 
birbirinden bağımsız alanlara sahip mekânların 
(AVM, ofis, otel) iklimlendirilmesinde kul-
lanıcılara önemli enerji tasarruf avantajları  
sağlar. TM

Yüksek Verimli Buderus Kombiler Hassas Oda 
Sıcaklığı Sağlıyor 

Enerjiyi verimli kullanma özelliğiyle 
dikkat çeken Buderus kombiler, yük-
sek teknolojik donanımıyla hassas oda 

sıcaklığı kontrolü yapıyor. Gaz basıncı ve voltaj 
düşse bile sorunsuz olarak çalışmaya devam 
eden Buderus U072 kombiler, en zorlu kış şart-
larında kesintisiz müşteri memnuniyeti sağlıyor. 
Bir kütüphanede hedeflenen ses seviyesinin 
altında bulunan 38 db(A) ses seviyesi ile sürekli 

konforu garantileyen kombiler, modülasyonlu 
fanı sayesinde yüksek yanma verimi sağlıyor. 
Buderus U072 kombiler, Buderus’a özel pompa 
sıkışmasını önleyen anti-blokaj sistemi ve soğuk 
kış aylarında cihazı koruyan donma koruma 
teknolojisine sahip bulunuyor. Plakalı eşanjör 
sayesinde yüksek kullanım suyu konforu sunan 
U072, farklı kapasitelerdeki ihtiyaçlara cevap 
verebiliyor. TM

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

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

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

sıcaklık aralıkları ile sunar. 
 

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

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

Fujitherma Havadan Suya Isı Pompaları

ACO Easy Flow Yer Süzgeçleri

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

namik bir soğutma çevrimi barındıran paket 
cihazlardır. Isı pompası sistemleri, kondenserde 
dolaşan soğutucu akışkan tipine göre çeşitli 
isimler alabilirler: Hava Kaynaklı Isı Pompaları, 
Su kaynaklı Isı pompaları gibi.
Cihazlar temel olarak standart bir soğutma çev-
riminde yer alan kondenser, evaporatör, kom-
presör 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. Fujitherma hava 
kaynaklı ısı pompaları, iç-dış üniteli olarak 
6-16 kW aralığında 6 farklı modelde üretilirler. 
Kompakt yapısı ve geniş çalışma limitleri ile 
ön plana çıkan Fujitherma ısı pompaları ( -20 
°C – 48 °C ), DC inverter kompresörü saye-
sinde yüksek performans ve verimlilik sunar.  
Fujitherma havadan suya ısı pompaları yazın 7 
°C soğuk, kışın maksimum 55 °C sıcak su üretir. 
Bu sayede hava kaynaklı ısı pompaları ile yazın 
soğutma kışın ısıtma yapmak mümkündür. Isı 
pompası sistemlerinde dikkat edilmesi gereken 
husus ısı pompası ile entegre çalışacak iklim-
lendirme sistemini iyi seçmektir. Hava kaynaklı 
ısı pompaları ile en çok kullanılan sistemler;

1. 2 Borulu FCU Sistemi: Cihazın soğutma 
fonksiyonundan yararlanmak için kullanılması 

ACO’nun ıslak zeminler için özel 
olarak geliştirdiği ACO Easy Flow 
yer süzgeçleri, apartman dairelerin-

den villalara, yurtlardan, otellere kadar birçok 
alanda güvenle kullanılırken tasarımlarıyla 
da fark yaratıyor. Paslanmaz çelik ızgaralı ve 
plastik gövdeli yapısıyla dikkat çeken Easy 
Flow yer süzgeçleri, sağladığı hijyen sayesinde 
son kullanıcılar tarafından da tercih ediliyor. 
Easy Flow yer süzgeçleri tasarım ve işleviyle 
mekânlarda hareket özgürlüğü sağlıyor. Ayrıca 
paslanmaz çelikten olan ve kolay çıkartılabi-
len koku tutucu kilidi, rahat temizlik imkânı 
sağlıyor ve olası koku rahatsızlığını önlüyor. 
Lazerle kesilmiş ve kimyasal işlemlerden geçi-

gereken sistemdir. Klasik sistemlerde chiller ve 
kazanın yaptığı görevi tek başına hava kaynaklı 
ısı pompası üstlenir.

2. Yerden Isıtma Sistemi: Cihazdan elde edilen 
sıcak su, yerden ısıtma boruları içinde gez-
dirilerek ortamın ısıtılması sağlanır. Yüksek 
su sıcaklığı gerektirmediğinden ısı pompaları 
için en uygun ve en verimli uygulamadır, ancak 
cihazın soğutma fonksiyonunun devre dışı kal-
ması sistem için dezavantajdır.

3. Radyatör Sistemi: Bu sistemde klasik sis-
temlerde görülen kombi veya kazan vb. cihaz-
ların yerini hava kaynaklı ısı pompaları almıştır. 
Radyatör sistemleri genellikle 90/70 °C çalış-
mak için tasarlanırlar. Ancak ısı pompalarının 
çıkış suyu sıcaklığı düşük olduğu için kullanı-
lacak radyatör miktarını iyi hesaplamak gerekir.

Bütün bu sistemlerde cihazdan sonra termi-
nal ünitelere kadar olan tesisatın doğru bir 
şekilde tesis edilmesi çok önemlidir. Özellikle 
büyük sistemler için hidronik balanslama yapıl-
malı ve terminal ünite önüne konulan kontrol 
ekipmanlarının düzgün çalışması sağlanmalıdır. 
Aksi takdirde terminal ünite önünde bulunan 
kontrol ekipmanlarının (motorlu vana, ter-
mostatik radyatör vanası vb.) görevini yerine 
getiremediği, bazı terminal ünitelerin yeterli 
ısıtma veya soğutma yapmadığı ve tesisatta 

rilmiş ürünleri için ACO, kullanıcıya yüksek 
güvenlik garantisi veriyor. Banyolara farklı bir 
boyut kazandıran ACO, yüksek hidrolik kapa-
siteli şık ürünlerini uygun fiyatlarla beğeniye 
sunuyor. ACO sayesinde banyolar artık daha 
hijyenik, daha konforlu ve daha estetik. Ayrıca 
kırmızı, mavi ve yeşil renkli yer süzgeçleri, ban-
yolarda istenilen atmosfer yaratılmasına imkân  
sağlıyor. TM

gürültü ve titreşimlerin meydana geldiği gibi 
şikâyetlerle karşılaşmak mümkündür. Hava 
kaynaklı ısı pompaları termal solar sistemleri 
ile entegre edilebilirler. Cihaz çıkışına konula-
cak bir çift serpantinli boyler aracılığıyla güneş 
panellerinde ısıtılan su sisteme adapte edilir 
ve cihazın çok daha verimli çalışması sağlanır. 
Günümüzde, fosil yakıt ve doğalgaz rezervleri-
nin tükeniyor olması ve fosil yakıtların çevreye 
verdiği zararlar nedeniyle, yenilenebilir enerji 
kullanımı hayati önem kazanmıştır. Fujitherma 
ısı pompaları verimlilikleri, çevreci oluşları ve 
uygulama esnekliği sayesinde klasik sistemlere 
önemli bir alternatif oluşturmuştur. TM
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ürünler

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin doğal esinti teknolojisi 
ile geliştirdiği Yeni Kirigamine Klimalar özel fi ltre sistemi 
Plasma Quad sayesinde alerjenler ile ortamdaki toz, bakteri 

ve virüsleri yüzde 99’a varan oranda nötralize ediyor. 
Yeni Kirigamine Serisi’ni çocuklu ailelere, çocuk ve bebek odalarına uygun 
kılan ve sağlıklı bir ortam sağlamayı destekleyen özellikleri arasında 
Natural Flow yani Doğal Hava Esintisi teknolojisi de yer alıyor. Ortama 
hoş bir esinti getiren bu özellik, ortamın aşırı soğumasına ve yorgunluk 
hissine engel oluyor. 
Çift kanat teknolojisi ile sağ ve sol kanatlarını ayrı ayrı hareket ettirerek 
hava akımını odanın geniş bir alanına yönlendirebiliyor. Comfort Plus 
modelleri ile -25 dereceye varan çok soğuk havalarda bile güçlü ısıtma 
performansı sağlayan Yeni Kirigamine Klimalar, ortamı rahatlıkla ısıta-
biliyor. Ayrıca tüm Mitsubishi Electric Klimalar gibi Yeni Kirigamine 
Klimalar da insan kulağının neredeyse algılayamayacağı ses seviyesinde 
çalışıyor. Yeni Kirigamine Klima, uzak noktalardaki sıcaklığı 3 boyutlu 
olarak ölçen ve kızılötesi ışınlarla tarayan 3D i-see Sensör sayesinde 
odada hiç kimse olmadığında otomatik olarak enerji tasarrufu moduna 
geçiyor ve güç tüketimi 10 dakika sonra yüzde 10, 60 dakika sonra da 
yüzde 20 azalıyor.
Az enerji ile çok iş yapan yeni Kirigamine Klimalar, yüksek enerji verim-
liliği ve konfor odaklı geliştirilmiş teknolojisiyle öne çıkıyor. 2014 yılın-
dan itibaren ülkemizde geçerli olan Sezonsal (Mevsimsel) Verimlilik 
Kriterleri’ne göre hem ısıtmada hem soğutmada A+++ enerji sınıfında yer 
alan bu klimalar, sağlığı ve konforu en üst noktada tutan donanımıyla 
dikkat çekiyor. TM

Mitsubishi Electric’ten Yeni Kirigamine 
Klimalar



Bina tekniğinde çözüm ortağınız...

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

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

RIDGID’den 3’ü 1 arada RIDGID RE 60  

•	 LR-60B ve LS-60B ile sırasıyla yuvarlak 
ve kare şekilli çeneleri tutar.

Özellikler:

•	 300 mm’e kadar yuvarlak ve 185 mm’e 
kadar köşeli çenelerle bakır ve alüminyum 
pabuçlar sıkılabilir. 

•	 Değiştirilebilir sıkma başlıkları 
QuickChange System ™ ile RE 60 
Elektrik Ünitesine uyumludur.

•	 Yaklaşık Çevrim Süresi: 5 Saniye
•	 Sıkma Kafaları Ağırlığı: 1,5 kg.
•	 Sipariş: LR-60B Mandallı yuvarlak. Başlık 

RE 60 cihaz seti ile birlikte ve ayrı ayrı 
sipariş edilebilir. LS-60B Mandallı Köşeli 
Başlık bağımsız sipariş edilebilir.

Delme Başlığı

Avantajlar

•	 Zahmetli yollara başvurmadan 3 mm 
kalınlığında yumuşak çelik levhalarda 63,5 
mm’e kadar delikler kolaylıkla açılabilir.

•	 360 derece hareket sayesinde dar yerlerde 
manevra kabiliyeti sunar.

•	 İşyerinizde verimliliği ve etkinliği artırmak 
için RIDGID QuickChange System™ ile 
farklı başlıklar kombine edilebilir.

RIDGID dünyanın en yenilikçi elektrikli 
el aletlerinden olan RE 60 ile pabuç 
sıkma, pano delme ve kablo kesme baş-

lıklarını hızlı değiştirebilme özelliği ile en kritik 
işler tek bir makine ile tamamlanabiliyor. Kablo 
kesme, pabuç sıkma ve pano delme işlemlerinde 
RE 60, işyerlerinde verimlilik ve üretkenliği 
artırıyor. 
Devrimsel nitelikteki Quick Change System 
teknolojisi ile farklı kafaları saniyeler içinde 
değiştirmek mümkün. RE 60 alet çantalarında 
kalabalığı da azaltır. RE 60’ın sunduğu 60 kN 
güç çıkışı ile 300 mm2’e kadar pabuç sıkmak  
ve 50 mm’e kadar kablo kesmek ve 3 mm et 
kalınlığındaki yumuşak çelik levhalarda delik 
açmak mümkündür.  
Ürün, 32 bin çevrim ile uzun cihaz ömrünü 
sunar. 360 derece dönebilen başlıklar ile çalışma 
bölgesini aydınlatmak için beyaz parlak LED 
ışığı bulunmaktadır. Cihazın sunduğu avan-
tajlar arasında şunlar yer alıyor: Mükemmel 
kavrama ve kontrol için kauçuk tutuş noktaları, 
ağır hizmet, kolay taşıma ve saklama için darbe 
dayanıklı çanta, çeneleri veya başlıkları değiş-
tirirken cihazı kapatmak için On/Off düğmesi 
ve gelişmiş RIDGID 18 V Lityum batarya ile 
ekstra kullanım süresi.

Otomatik Piston Geri Alma 
Mekanizması
Sıkma veya kesme esnasında işlem tamam-
landığında piston otomatik olarak geri çekilir. 
Delme işleminde geri bırakma tetiğine basmak 
gereklidir. Entegre sensörler ve LED gösterge-
leri sayesinde aşırı ve düşük sıcaklıkta çalışma, 
çevrim sayısı, oluşan basınç, pil ömrü ve cihazın 
servis ihtiyacı gibi durumlarda uyarı vererek 
ürün performansından emin olunmasını sağlar.

Mandallı Yuvarlak & Köşeli Sıkma 
Başlıkları

Avantajlar
•	 LR-60B ile 300 mm’e kadar pabuçlar 

sıkılabilir (LS-60B ile 185 mm’e kadar).
•	 İnce, ergonomik mandallı sistemi 

sayesinde dar yerlere kolayca erişim sağlar.
•	 360 derece dönebilen yapısı manevra 

kabiliyetini artırır.
•	 İşyerinde üretkenliği ve etkinliği artırmak 

için RIDGID® QuickChange System™ 
ile diğer başlıklara uyum sağlar.

•	 RIDGID Delme Pançları malzeme 
sıkışması ve bozulması olmadan temiz ve 
çabuk delikler açmak içindir.

Özellikler
•	 Kapasite: Yumuşak çelik levhalarda 63,5 

mm’e kadar yuvarlak, 92 × 92 mm’e kadar 
kare ve 46 × 92 mm’e kadar dikdörtgen 
delikler açılabilir.

•	 RIDGID® ve diğer marka pançlarla 
uyumludur (ayrı satılır).

•	 RIDGID QuickChange System™ 
ile RE 60 Elektrik Ünitesine uyumlu 
değiştirilebilir başlıklar.

•	 Yaklaşık Çevrim Süresi: 5 Saniye
•	 Ağırlık: 1,60 kg
•	 İçerik: PH-60B Delme Başlığı ve 

kullanma kılavuzu, (Tek başına veya RE 
60 Elektrik Ünitesi ile).

Kesme Başlığı

Avantajlar

•	 Değiştirilebilir bıçaklar tek bir kafaya 
uyumludur ve farklı kabloları kesebilir.

•	 360 derece dönebilen yapısı manevra 
kabiliyetini artırır.

•	 RIDGID QuickChange System™ diğer 
kafalarla kombine edilebilir. 

Özellikler

•	 Kapasite ve Malzeme: Değiştirilebilir 
bıçaklar 50 mm (D.Ç.) zırhlı bakır ve 
alüminyum kablolar, 50 mm (D.Ç.) zırhlı 
ince telli bakır kablolar.

•	 Değiştirilebilir kafa 60kN, RIDGID 
QuickChange System™ sayesinde 
RIDGID Elektrik Aletleri ile uyumludur.

•	 Çok güçlü alaşım çelikten yapılmış olması, 
kesici bıçakların ve değiştirilebilir kafaların 
ömrünü ve sağlamlığını artırır.

•	 Yaklaşık Çevrim Zamanı: 5 saniye
•	 Ağırlık: 2,2 kg
•	 Sipariş: SC-60B Kesici Kafa zırhlı bakır 

ve alüminyum kablolar için bıçaklar ve 
kullanım kılavuzu, sadece kesici kafa veya 
sadece RE 60 Elektrik Ünitesi olarak 
sipariş edilebilir.

•	 Opsiyonel: İnce Telli Bakır Kablolar.TM 

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
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ürünler

SFA SANIHYDRO – WC Öğütücüleri ve Pompaları
Sanicubic 2 Classic WC Öğütücü - 
Teknik Özellikleri: 
•	 Bağlanabilen Üniteler: Maks. 6 klozet, 

banyo, mutfak ve çamaşırhanenin atık suları 
•	 Dikey pompalama: 11 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 110 m’ye kadar,
•	 Koruma Sınıfı: IP68
•	 Hazne hacmi: 45 L
•	 Giriş bağlantısı: 1 x 40/50 mm; 4 x 

40/50/100/110 mm
•	 Maks. debi: 12 m3/saat
•	 Deşarj boru çapı: 50 mm,
•	 Havalık: 50 mm
•	 Maks. Akışkan sıcaklığı: 70°C (kısa devreler 

– 5 dk. Maks.),
•	 Koruma Sigortası: 25 A,
•	 Elektrik Sınıfı: I,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 50 

Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 2 motor x 1500 W,
•	 Net ağırlık: 30 kg,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 688 x 515 x 440 

mm.TM

Baykan’dan En Akıllı Kombi

konusunda bilgilendiriyor. Baykan Akıllı 
Kombi, oluşan arızaları Baykan Teknik Ser-
vise otomatik olarak bildiriyor. Kullanıcının 
evi soğumadan Baykan Teknik Servis müşte-
riyi arayarak müdahale ediyor. Baykan Akıllı 
Kombi, bir ürünün ötesinde tüketiciye tam 
zamanlı bir hizmet, tasarruflu ve konforlu 
bir sistem sunuyor. Baykan Akıllı Kombi, 
Türkiye’nin yanı sıra Çin’e ve dünyanın birçok 
ülkesine ihraç ediliyor. TM

Bireysel tüketiciye yönelik  ürünlerden 
sistem çözümlerine kadar geniş bir 
yelpazede hizmet sunan ısıtma ve 

soğutma sektörünün öncülerinden Baykan 
Kombi, geliştirdiği son teknolojik ürünleri 
tüketici ile buluşturmaya  devam ediyor. 
Baykan Kombi, kendi ar-ge merkezinde 
geliştirdiği, çalışmalarını Tübitak ile birlikte 
yürüttüğü akıllı kombi ve kaskad kazan pro-
jeleri yurtiçinde ve yurtdışında satışa sundu.
Akıllı Kombi sayesinde tüketici kombisini 
internet üzerinden, cep telefonu veya bilgi-
sayarı ile uzaktan açıp kapatıyor ve haftalık 
program yapabiliyor.
Haftalık program sayesinde Baykan Akıllı 
Kombi konfor ve tasarruf sağlıyor. Evlere 
gelen fazla doğalgaz faturalarının en büyük 
sebebi yanlış kombi kullanımından oluş-
maktadır. Akıllı kombinin haftalık prog-
ramı sayesinde evlerdeki ortalama kullanı-
lan derece % 5 düşürülüyor bu da yaklaşık  
% 35 tasarruf sağlıyor. Akıllı kombi kullanan 
tüketiciler, evlerindeki ısıyı 25 derecenin 
üzerinde ayarladıklarında Baykan Teknik 
Servis bunu bir arıza olarak kabul ederek 
müşteriyi arıyor ve tasarruflu kullanması 

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

monte etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 
11 metreye, yatay olarak 110 metreye kadar 
atıkları pompalayabilen öğütücüler, ekono-
mik, 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 özelliğine sahip 
değildir. Yine kanalizasyona uzak kalınması 
veya bodrum kat gibi kot farkı olan yerlerde, 
atık suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 °C 
sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu sulara 
dayanıklı olarak üretildiklerinden, restoran, 
otel, iş yerleri gibi birçok alanda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.
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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

Acref ine® Titreşim İzolatörleri ve Titreşim Askıları

Titreşim izolatörleri, çelik yaylı ve elas-
tomer (kauçuk veya neopren) malze-
melerden mamul olarak iki ana gruba 

ayrılırlar. Büyük yükler için çelik yaylı izolatörler 
tercih edilirken, küçük yükler için elastomer 
izolatörler de kullanılabilir. Çelik yaylı izola-
törlerin büyük yüklere uygunluğunun yanı sıra 
en önemli avantajı, yüksek çökme miktarlarına 
haiz olabilmeleridir. Bir izolatörün statik çökme 
miktarı ne kadar fazla olursa, titreşim yalıtımı da 
o kadar verimli olur. Elastomer izolatörler, nis-
peten düşük çökme miktarlarından ötürü daha 
az bir titreşim yalıtımı verimi sağlarlar. Bununla 
birlikte, doğal sönümleme katsayılarının çelik 
yaylara oranla daha yüksek olması sayesinde, 
yüksek frekanstaki titreşimlerin yalıtılmasında 
çelik yaylardan daha iyi sonuç verirler. Ayrıca 
rezonans noktasından geçiş hızı düşük olan 
ekipmanlarda (örneğin büyük aksiyal fanlar vb.), 
rezonansa girme tehlikesinin azaltılması için bu 
tip izolatörler tercih edilebilir. Çok kritik titreşim 

yalıtımı gereksinimleri dışında genel yaklaşım; 
soğutma kuleleri, soğutma grupları, pompalar, 
kompresörler, fanlar gibi birçok tesisat ekipmanı 
için, mümkün olduğunca yüksek çökme mikta-
rına haiz çelik yaylı izolatörlerin tercih edilmesi 
yönündedir. Birçok çelik yaylı izolatör ve titreşim 
askısı; tabanda, yayın altında veya uygun bir 
yerde elastomer bir bileşeni de içerir. Böylelikle 
büyük yüklere karşı verimli bir şekilde titreşim 
yalıtımı sağlanırken, anlık tınlamalar şeklinde 
oluşabilecek yüksek frekanslı titreşimlerin de 
yapıya geçmesi engellenebilir. Çelik yaylar aşın-
dırıcı şartlara dayanıklı olmaları açısından PVC 
veya kadmiyum kaplı olarak üretilirler. Çelik 
gövdeli izolatörlerin gövdelerinin iç ortamlarda 
epoksi boyalı, dış ortamlarda ise sıcak daldırma 
galvanizli olması veya alternatif ileri teknoloji 
türü kaplamalı olması gerekir. Birçok durumda 
yaylı izolatörlerin çökme miktarları 1” (2,5 cm) 
veya 2” (5 cm) olarak seçilir. Ancak bir otelin 
terası, bir laboratuvarın yan odası gibi ortamlar 

için 3” (7,5 mm) ile 6“ (15 cm) arası yüksek 
çökme miktarlarının da istendiği durumlar mev-
cuttur. Elastomer esaslı malzemelerden mamul 
titreşim izolatörleri genellikle en fazla 0,5 cm 
çökme miktarına haiz olabilirler. Değişik şekil 
ve ölçülerdeki elastomer izolatörler, genellikle 
titreşim yalıtımının çok kritik olmadığı durum-
larda (örneğin bodrum kattaki veya kullanılan 
mahallerden ayrı bir binadaki mekanik odalarda 
bulunan pompa, hidrofor, klima santrali, fan vb 
ekipmanlar için) tercih edilirler. Ayrıca yükseklik 
sorunlarından ötürü çelik yaylı izolatörlerin kul-
lanılamadığı durumlarda elastomer izolatörlerle 
titreşim yalıtımı yapılabilir. 
Acrefi ne sismik koruma ürünleri, İngiltere’nin 
en köklü test kuruluşlarından biri olan ve UKAS 
tarafından akredite edilmiş 130 yıllık STL 
(Sheffi  eld Testing Laboratories) tesislerinde 
ANSI/ASHRAE Standard 171’e göre test 
edilmiş ve LLOYDS gözetiminde sertifi kalan-
dırılmıştır. TM
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proje

Eyüp Belediye Hizmet Binası 
Isıtma-Soğutma Sistemi

bir tarafta ısıtma yaparken, diğer bir kısımda 
soğutma ihtiyacı doğabileceğinden, aynı anda 
farklı mekânlarda hem ısıtma hem soğutma 
yapabilen Heat-Recovery Serisi VRV Sistemi 
kullanılmaktadır. ALDAĞ AKS-DX/VRF 
klima santralleri bu özelliğe de çok rahat uyum 
sağlar. ALDAĞ AKS-DX/VRF klima santral-
leri EC Motorlu Plug fanları,% 85 verimli ısı 
geri kazanım sistemi, free heating-free cooling 
özellikleri ile LEED Sertifikası adayı binalarda 
yüksek COP ve EER değerleri ile sertifika 
puanını yükseltici özelliğe sahiptir. TM

E nerji üreten ve enerji tasarrufu sağ-
layan mekanik-elektrik sistemleri ile 
yeşil, otomasyon sistemi ile akıllı bir 

bina olan, 13 Mayıs 2013 tarihinde yapımına 
başlanan, 22.380.000,00-TL ihale bedelli Eyüp 
Sultan Bulvarı’nda yer alan Eyüp Belediyesi 
Hizmet Binası’nın toplam inşaat alanı 25.000 
m²’dir. Binanın ısıtma-soğutma sistemi olarak 
enerji tasarrufunun sağlanması ve sistem veri-
minin artırılması için bireysel kontrol sağlayan 
ve yüksek COP değerlerine sahip bir sistem 
olan Variable Refrigerant Volume (Değiş-
ken Soğutucu Debili Sistem) ve bu sistemin 
tamamlayıcısı olan mekânların taze hava ihti-
yaçları için ALDAĞ AKS/DX –VRF klima 
santrali kullanıldı. Enerji tasarrufu sağlayan 
yenilikçi çözüm ALDAĞ AKS-DX&VRF 
uygulaması VRF ile klimatizasyon uygulama-
larına paralel olarak taze hava temini amacı 
ile dizayn ve imal edilir. Sulu sistemlere göre 
montajları basit, kurulum ve tesisat maliyet-
leri çok düşüktür. Üst düzey dizayn özellikleri 
sayesinde tüketicinin kullanım şekline göre 
dış ortam veya iç ortamda kullanılabilen kom-

pakt bir sistemdir. ALDAĞ AKS-DX/VRF 
klima santralleri % 100 taze hava ile çalışma 
özelliğine sahiptir. Klima santralinin içerisinde 
bulunan ısı geri kazanım hücresi sayesinde dış 
ortama atılan ısı % 60 -70 oranında kazanılır. 
Bu oran sorption tip ısı tekerleği ile % 85’lere 
kadar çıkartılabilir. Sorption tekerleği ile hem 
duyulur hem de gizli ısı transferi sayesinde yaz 
şartlarında nem alma, kış şartlarında nemlen-
dirme ihtiyacını büyük oranda ortadan kaldır-
maktadır, free heating-free cooling özellikleri 
ile ALDAĞ AKS-DX/VRF bütün olarak dört 
mevsim enerji tasarrufu sağlamış olur. AKS-
DX&VRF klima santralinin en önemli özel-
liği güç ve otomasyon sistemi (DDC+MCC) 
müstakil etanaj bir pano içerisinde cihaz bün-
yesinde bulunur, bu durum ilave otomasyon ve 
kabloluma giderlerini ortadan kaldırarak RS 
485 Modolü, Modbas protokolü ile BMS’e 
bağlanabilme özelliği sayesinde kullanıcıya 
uzaktan erişim imkânı sağlar. Binanın kulla-
nım şekilleri, amaçları ve yapısından dolayı, 
gün içerisindeki ısıl yükler değişkenlik göste-
rebilmektedir. Yani bina içerisinde aynı anda 
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söyleşi

“Müşterilerimize en ekonomik,  
 en hızlı ve en teknolojik 
 çözümleri sunuyoruz”

Kerem Okudan
Abkay Grup Genel Müdürü

Abkay Grup 2007 yılında Abka A.Ş. ile Özkay Grup ortak girişimi ile kurulmuş bir 
firma. Abkay Grup Genel Müdürü Kerem Okudan, Fujitsu Klima Sistemlerinin 
Türkiye Distribütörü olan Abkay Grup’un tüm sektör ihtiyaçlarına en hızlı, en 

ekonomik ve en teknolojik çözümleri sunmayı ilke edindiğini söylüyor. “Abkay Grup olarak 
pazarda ilk sıralarda yer almak, aranılır ve ulaşılabilir bir marka olmak için çalışıyoruz” 
diyen Okudan firma hikâyesini ve gelecek hedeflerini Tesisat Market okurlarına anlattı…
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Tek işimiz iklimlendirme

2008 yılında faaliyetine başlayan Abkay Grup, 
yılların verdiği klima ve değişken debili klima 
sistemleri tecrübesi ve bilgi birikimi ile Fujitsu 
Klima Sistemleri’nin Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü olarak yoluna devam ediyor. Fir-
mamızın merkezi İstanbul Abka Plaza’da yer 
alıyor. Abkay Grup olarak, tüm sektör ihti-
yaçlarına en hızlı, en ekonomik ve en tekno-
lojik çözümleri sunmayı ilke edindik. Pazarda 
ilk sıralarda yer almak, aranılır ve ulaşılabilir 
bir marka olmak için çalışıyoruz. Ayrıca önü-
müzdeki sene hisselerimizin bir kısmını halka 
arz edeceğiz. SPK’dan izin ve onaylar alındı. 
Bununla ilgili gereken müşavirlik çalışmala-
rımız sürüyor. Denetimlerimizi geçtik, ikinci 
aşamalı denetimler yapılacak. Abkay Grup ola-
rak önce bu süreci tamamlayacağız. Bu anlamda 
personel ve bayi yatırımları, eğitimler, ekono-
mik anlamda stok yatırımı ile dağıtım kanalını 
güçlendirerek büyümeyi hedefliyoruz. Bu konu 
üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 
Türkiye Distribütörü olduğumuz Fujitsu Klima 
Sistemleri, Türkiye’ye ilk olarak 1990’lı yıl-
larda Raks ile geldi. Raks ile faaliyetlerinden 
sonra, başka bir firma ile anlaştılar. Daha sonra 
bizimle beraber işbirliğine gittiler. Bizimle 
beraber Fujitsu’nun bilinirliği daha da çok 
arttı. Bunun sebebi, bizden önce anlaştıkları 
firmaların faaliyet gösterdiği başka sektörlerin 
de olmasıydı. Fakat biz Abkay Grup olarak 
sadece klima ve Fujitsu ile ilgilendik. Tek işimiz 
iklimlendirme. Tek bir faaliyet alanında yer 
almak, o işin tüm detaylarını bilmeyi, piyasayı 
kavramayı, rakiplerin neler yaptığını analiz 
etmeyi sağlıyor. Bunlar çok önemli avantajlar. 
Fujitsu üst düzey bir firma, dünya çapında en 
son baktığım verilere göre 2013 yılında 55 mil-
yar dolar ciro yapmış bir firma. Tabii bu cironun 
içinde Fujitsu’nun hitap ettiği bütün sektör-
ler; bilişim, yazılım, iletişim var. Fujitsu’nun 
hitap ettiği klima ve havalandırma sektörü de, 
bu sektörler arasında en üstlerde yer alıyor. 
Fujitsu’nun sadece klima sistemleri alanında 
5 fabrikası ve 5 ayrı Ar-Ge merkezi bulu-
nuyor. Fujitsu General adlı, merkezi Japonya 
Kawasaki’de yer alan ayrı bir şirket var. Bu 
şirket; klima ve havalandırma sektörüne ciddi 
miktarlarda ar-ge yatırımı yapan, farklı mar-
kalara ar-ge laboratuvarlarında destek veren, 
onlar için yazılım geliştiren, elektronik kart 
üreten bir şirket. Herkesin bildiği gibi klima 
ve havalandırma sektöründe Japon markaları 

başı çekiyor. Fujitsu, Japonya’nın en önemli 
markaları arasında yer alıyor. Fujitsu’nun 13 
ülkede pazar lideri ve 23 ülkede de ilk 5 içinde 
olması da, bunun göstergesi niteliğinde. 

Abkay Grup profesyonel 
iklimlendirme sistem çözümleri 
sunan bir firma

Klima Türkiye’de hâlâ soğutma amaçlı lüks 
bir cihazmış gibi algılanıyor ve genelde yaz 
mevsimlerinde kullanılıyor. Oysa split klimalar 
artık ısıtma için de kullanılıyor ve çok iyi verim 
değerlerine ulaşılıyor. Klima, ile doğalgazdan 
daha ekonomik ısınabilirsiniz. Şu anki verim 
değerleri artık bunu yakalamış durumda. Mahal 
soğutmasında ise en etkin cihaz klima. Bir de 
bunun yanında endüstriyel klimalar var. Bu 
ürünler; sadece evlerimizde, küçük iş yerlerinde 
değil; büyük iş yerlerinde, büyük binalarda kul-
lanılıyor. Onun dışında VRF sistemleri var, bu 
sistemler ile otomasyon ile devasa büyüklükte 
binalar, hatta koskoca bir şehir bile tek mer-
kezden inverter teknolojisi ile ısıtılabilir veya 
soğutulabilir. Inverter teknolojisi aynı zamanda 
da çok düşük elektrik tüketimi sağlıyor. Dolayı-
sıyla artık klima deyip geçmiyoruz, Abkay Grup 
profesyonel iklimlendirme sistem çözümleri 
sunan bir firma konumunda.

Havalandırma sektörüne hitap 
eden tüm ürünlerin satışını 
gerçekleştiriyoruz

Ürün gamımızın içinde; RAC/PAC/MULTI 
Klimalar (Havadan Havaya Isı Pompaları) ve 
VRF sistemleri yer alıyor. Isı pompaları içinde; 
piyasada klima olarak adlandırılan havadan 
havaya ısı pompaları, havadan suya ısı pom-
paları ve su kaynaklı ısı pompaları bulunuyor. 
Günümüzde ise ısı pompalarının kullanımı 
gün geçtikçe artıyor. Fakat toprak kaynaklı ısı 
pompalarının Türkiye’de çok yaygın bir kulla-
nımı yok. Çünkü enerjiyi elde edebilmek için 
çok geniş bir toprak alanına ihtiyaç var. Pro-
jenin yeri ve mimarisi uygunsa, bu sistemlerin 
kullanılmasında fayda sağlanabiliyor. Çünkü 
inanılmaz enerji tasarrufu sağlayan sistemler 
olduğunu vurgulamak istiyorum. Klima sistem-
leri; konut tipi (RAC), endüstriyel tip (PAC) 
ve multi split sistemler olmak üzere üçe ayrı-
lıyor. Bunun dışında merkezi sistem, chiller 
grupları ile ilgili çalışıyoruz. Klima santrali, 
paket tip klimalar, rooftop klimalar, fan coiller 
de ürün gamımızda yer alıyor. Havalandırma 
sektörüne hitap eden tüm ürünlerin satışını 
gerçekleştiriyoruz. Ayrıca müteahhitlerimiz 
aracılığıyla da ürünlerimiz dünyanın birçok 
bölgesine ulaşıyor. Abkay Grup’un Fujitherma 
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söyleşi

adında kendi markası da var. Fujitsu distri-
bütörlüğünden kaynaklandığı için de ismi-
nin Fujitherma olmasını tercih ettik. Çok 
farklı ve alakasız bir isim olmasını istemedik. 
Fujitherma markasının içinde Fujitsu’da olma-
yan bazı ürünler var. Örneğin Fujitsu’da roof-
top yok ama Fujitherma’da var. Abkay Grup 
olarak Fujitherma markamızla chiller, fan 
coil ürünlerinin 2013 sonu itibarıyla satışına 
başladık. Rooftop 2013’ün yeni ürünüydü. 
Fujitsu tarafında ise ısı pompası ve yüksek 
verim değerlerine bir yönelim var. Uzmanlık 
alanlarımızda biz potansiyelimizin % 50’sini 
VRF sistemlerine yönelik çalıştırıyoruz. VRF 
sistemlerinde çok iddialıyız, çok önemli refe-
ranslarımız var. Azerbaycan’da Eurovision’un 
düzenlendiği büyük salonun VRF sistemle-
rinde Fujitsu ürünleri kullanıldı örneğin. VRF 
konusunda tüketim ve verim değerleri split 
sistemlere nazaran biraz daha fazla önem teşkil 
ediyor. Büyük yapılarda VRF sistemler ter-
cih ediliyor, dolayısıyla böyle yapılarda enerji 
verimliliği önemli. Önümüzdeki sene yeni 
bir serimiz çıkacak; ürünün teknik değerleri 
rakiplerimize kıyasla çok üst seviyelerde. Isı 
pompaları konusunda da Fujitsu çok iddialı. 
Bu konuda ar-ge çalışmaları devam ediyor. 
Çünkü havadan suya ısı pompalarında kulla-
nım suyuna ısı transferini yapmak için boyler 
tankına ihtiyaç vardır. Fujitsu, dahili boyleri 
olan ısı pompaları geliştiriyor. Bu konu üze-
rinde Japonya’da yer alan ar-ge laboratuvarında 
yoğun ar-ge çalışmaları yapılıyor.

Müşteri memnuniyeti açısından 
hızlı ve kolay ulaşılabilir olmak 
gerekiyor

Bir ürünü yurtdışından getirmek ve satmak 
artık yeterli değil. İşin bir de satış sonrası hiz-
metler kısmı, depodaki ürün çeşitliliği, yedek 
parça takibi ve stoklaması var. Bu saydıklarım, 
müşteri memnuniyeti açısından ‘olmazsa olmaz’ 
unsurlar. Ayrıca dağıtım kanalı yapılandırması 
da, sektörümüzde kalıcı olmak açısından büyük 
önem teşkil ediyor. Çünkü Abkay Grup dahil 
sektörümüzde yer alan fi rmalar, bayilerle çalışı-
yor ve bayilerle yol almak gerekiyor. Bu konuda 
birtakım temel, yazılı olmayan kurallar var. Bu 
kurallar arasında; bayilerin korunması, bölge-
selleştirilmesi, risklerin denetim altına alın-
ması, müşteri memnuniyeti açısından bayilerin 
belli standartlarda, belli kurum prensiplerinde 
hareket etmelerinin sağlanması, bayi eğitimleri 
yer alıyor. Tabii tüm bu saydıklarımın karşılığı 
olarak da, bayilerin ekonomik açıdan kazanç 
elde etmeleri gerekiyor. Bulunduğumuz bina-
nın üst katında 60 kişilik bir konferans salo-
numuz var. Bayilerimizin eğitimlerini burada 
düzenliyoruz. Ayda bir servislerimizi, iki ayda 
bir de bayilerimizi buraya davet eder bazen 
teknik eğitim, bazen pazarlama eğitimi, bazen 
sadece sohbet toplantıları düzenliyoruz. Türkiye 
çapında 319 bayimiz, 341 servisimiz var. 319’un 
içinde yaklaşık 200 tanesi aynı zamanda servis 
bayi. Dolayısıyla yaklaşık 460 fi rma ile dağıtım 
kanalı anlamında çalışıyoruz. Bu işi yapıyorsa-
nız Türkiye’nin her yerinde olmak zorundası-
nız. Sanayi Bakanlığı’nın da getirdiği birtakım 
kurallardan ötürü her ilde servis hizmeti verme 
zorunluluğunuz var. Dolayısıyla Abkay Grup 
Türkiye’nin her ilinde var. 
Abkay Grup; bayileri, servisleri ve fi rma içi 
çalışanları ile bir aile. Şeff af bir fi rmayız, aynı 
zamanda esnek olmaya çalışıyoruz. Çünkü 
artık büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık 
yavaş balığı yutuyor. Dolayısıyla müşteri mem-
nuniyeti açısından hızlı ve kolay ulaşılabilir 
olmak gerekiyor. Çünkü esnek olamadığınızda, 
pazara ayak uyduramadığınızda, müşteri odaklı 
olamadığınızda bir süre sonra o işi yapamaz 
oluyorsunuz. Müşterilerimizin bir talebi oldu-
ğunda, onlara olumlu veya olumsuz ama hızlı 
geri dönüş yapmak gerektiğini düşünüyorum. 
Yavaşlık, sektörümüzde kabul edilebilir bir şey 
değil. Müşterilerimizin taleplerini karşılamak 
için, Abkay Grup olarak ayrı bir departman 

oluşturduk. 6 mühendisin çalıştığı Proje ve 
Teklif Departmanımız var. Bir projede iklim-
lendirme konusunda, bu departmanımızdaki 
mühendis personel istek doğrultusunda keşif 
yapıyor, projeyi hazırlıyor ve teklifi  sunuyor. 
Bize bir talep geldikten sonra 1 iş günü içinde 
bu talebi cevaplandırmaya özen gösteriyoruz.

Sektörümüzün büyüme hızı inşaat 
sektörüne bağlı 

Fujitsu, Türkiye’ye gelme konusuna sıcak bakı-
yor. Çünkü her toplantıda ülkemize gelmek 
istediklerinin sinyallerini veriyorlar. Bizden 
de çok memnun olduklarını her zaman dile 
getiriyorlar. Biz Abkay Grup olarak, sadece 
bildiğimiz işi yapıyoruz ve sağlam adımlarla 
ilerliyoruz. Hisselerimizin bir kısmının halka 
arz sürecinden sonra Fujitsu ile işbirliği konusu 
belki gündeme gelebilir. Çünkü Türkiye pazarı 
büyüyor. Türkiye, Ortadoğu ve Türki Cumhu-
riyetlere çok yakın coğrafyada yer alan bir ülke. 
Birçok dünya markası Türkiye’yi diğer ülkelere 
açılmak konusunda cazip bir basamak olarak 
görüyorlar. Dolayısıyla Fujitsu’nun da buraya 
gelmemesi için hiçbir sebep yok. Fujitsu rakip-
lerine göre farklı bir strateji uyguluyor. Fujitsu, 
yavaş ve sağlam adımlarla ilerliyor. Pazarlama-
dan ziyade teknoloji ve kaliteye çok daha fazla 
önem veriyor. Bu yüzden Türkiye’ye gelmesi de 
rakiplerine göre biraz daha yavaş oluyor. 2013 
sektör için iyi bir sene olmadı ama bizim için 
son derece etkili bir yıl oldu, hedefl ediğimiz 
satış adetlerini yakaladık. 2014’e de güzel başla-
dık, satış hedefl erimizi büyük oranda yakaladık. 
ISK-SODEX 2014 Fuarı da, bu senenin güzel 
geçeceğinin sinyallerini verdi. İklimlendirme 
sektörü elbette büyüyecektir ama büyüme hızı 
inşaat sektörü ile doğrudan bağlantılı gerçek-
leşecektir. TM
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Koç darbesi, kapalı devre boru sis-
temi içinde vana veya muslukların 
hızlı kapanması ya da bir sirkülas-

yon pompasının durdurulmasının bir sonucu 
olarak, boru içerisindeki akışkanın çok hızlı 
bir şekilde hızlandırıldığı veya yavaşlatıldığı 
durumlarda ortaya çıkan bir olgudur. 
Etkisi, gürültü ve tüm sistemin zarar görme-
sine yol açabilecek yüksek ya da alçak basın-
cın boru boyunca yayılması şeklinde kendini 
gösterir. 
Caleffi koç darbesi sönümleyici, tek kollu karı-
şım vanası, solenoit vana, küresel vana vb. 
cihazlara yakın monte edilmesi durumunda, 
olası bu tür olumsuz etkileri önler.
Koç darbesi önleyici kullanımı UNI 9182 
“Soğuk ve sıcak su temini ve dağıtımı sis-
temleri. Tasarım, test ve yönetim kriterleri” 
yönetmeliklerince özellikle tavsiye edilir. 
                       
Caleffi Koç Darbesi Önleyici Ürün 
Aralığı

•	Kod	525040	Koç	darbesi	sönümleyici	-----
ölçü ½” dış dişli 
•	 Kod	 525130	 Koç	 darbesi	 sönümleyici,	
lavabo altı uygulama için ------------- ⅜” 

Caleffi Koç Darbesi 
Önleyici/Sönümleyici 
(525 Serisi)

dişi somunlu x ⅜” dış dişli 
•	 Kod	 525150	 Koç	 darbesi	 sönümleyici,	
çamaşır makineleri için------------- ¾” dişi 
somunlu x ¾” dış dişli

Koç Darbesi Olgusu

Domestik kullanım suyu sistemlerinde boru 
devresi tek kollu bir karışım musluğu, sole-
noit vana, küresel vana vb. bir cihazla hızlı bir 
şekilde kapatılması durumunda koç darbesi 

olarak da bilinen su darbesi durumu oluşur. 
Operasyondaki tutarsızlık, su basıncında bir 
aşırı basınç dalgası formunda boru boyunca 
yayılan bir düzensizlik (pertürbasyon) yaratır. 
Düzensizlik kontrol cihazından başlar, giriş 
yönünde dolaşır, boru üzerindeki diğer cihaz 
veya dirseklere karşı bunu yansıtır ve çıkış 
tarafından dönerek aşamalı olarak sönümlenir. 
Aşırı basınç, böylece, boru içindeki mevcut 
basınca eklenerek aşağıdaki sorunlara neden 
olur;

Şekil 1 – Kod: 525040                      Şekil 2 - Kod: 525130 / 525150
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Bakır boru v2 (m/s) t*(ms) 100 m 
boru

20x1 1.393 143,5

•	 Boru, tank ve hortum kırılması, çatlaması 
ve/veya delinmesi,

•	 Conta, bağlantı kaynakları ve sıhhi 
aletlerde aşınma,

•	 Kesme, kontrol ve düzenleme 
donanımlarında hasar,

•	 Boru ve tesisatın her ikisinde yüksek 
gürültü ve güçlü titreşimler.

Aşırı basınç miktarı, laboratuvar koşullarında 
bu durumun yeniden oluşturulmasını zorlaş-
tıran çok sayıda faktör tarafından etkilenir;
•	 Ekipmanların kapanış saatleri,
•	 Borunun uzunluğu, çapı ve malzemesi 

(hammaddesi),
•	 Suyun hızı.
Pratik amaçlı olarak koç darbesi aşırı basıncı 
hesaplaması için aşağıdaki formül sıhhi tesi-
sat sistemlerinde en sık görülen değişkenleri 
kombine eder:

Δp -koç darbesi ile oluşan aşırı basınç (m s.s.)
v1-kapama başlangıcı sırasında su hızı (m/s)
L-boru uzunluğu (m)
g-yerçekimi ivmesi (9,81 m/s2)
t- vana kapanış süresi (s)

“Kapanış süresinin” (“faz süresi” olarak daha iyi 
tanımlanmaktadır) fiziksel önemini aşağıdaki 
formül ile kısaca gösterebiliriz:

t*- vana faz süresi (s)
L- boru uzunluğu (m)
v2- düzensizlik (pertürbasyon) yayılma hızı 
(m/s) (Boru içindeki akışkan, boru malzemesi, 
iç çap ve et kalınlığının bir fonksiyonu olarak)

Tek kollu karışım vanası, solenoit vana, küresel 
vana ve benzeri mekanik cihazlar için; t≤t* 
şeklindeki tüm kapanış süreleri “ani çalışma” 
olarak tanımlanır ve herhangi bir çalışma 
süresi için benzer olan, maksimum şiddetteki 
bir aşırı basınç ile boru içerisinde bir koç 
darbesine sebep olur. Öte yandan,  t>t* şek-
lindeki bir kapanış zamanı “yavaş çalışma” ola-
rak tanımlanır ve daha az yoğunlukta bir koç 
darbesine sebep olur, hatta önemsiz olabilir. 
(1) Formülü içinde  t=t* olacak şekilde ayar-
lanacak olursa, koç darbesi efekti için maksi-
mum Δp  aşırı basınç değeri elde edilmiş olur. 

Bu, yukarıdaki grafikten anlaşılacaktır.

Sayısal örnek: 10 m uzunluğunda, ½” eşdeğer 
çaplı, su hızı v1= 2 m/s olan çelik, bakır ve 
PE-X borular olsun. Pertürbasyon yayılma 
hızı v2, ani çalışma zamanı (faz süreleri) t* 
verili olsun ve Δp aşırı basıncı formüllerle elde 
edilmiş olsun. 

Metal borulardaki daha büyük sertlik değerleri 
sebebiyle, v2 pertürbasyon hızı plastik boru-
lara göre daha büyüktür ve suyun içindeki 
ses hızına yakındır (7°C koşullarında 1.420 
m/s). Bu sonuçlara göre, domestik su sistem-
leri için kullanılan plastik boruların metal 
borulara nazaran daha uzun bir t* faz süresine 
sahip olmalarından dolayı, koç darbesine daha 
kolay maruz kaldıkları açıktır. Uygulamada bu, 
kapanış eylem sürelerinin metal borulardan 
daha yavaş olması gerektiği anlamına gelir. 
Plastik borular için  basınç değerleri (bunlar 
daha az sert olduğundan, bunlar kısmen su 
darbesini kırmak), metal borulara göre daha 
düşük olmasına rağmen, bu tür aşırı basınçlar 

yine de onların direnç sınırını aşan bir boru 
stresi oluşturabilir. Ayrıca, duvar tesisatla-
rında, bir oluklu boru kılıfı ya da yalıtımın 
varlığı plastik boruların sertliğini etkiler 
ve koç darbesi hesabını daha da karmaşık 
hale getirir. 
Verilen örnekte, bir koç darbesi önleyici-
sinin kullanımı metal borular için zaten 
yararlı iken, plastik borulu domestik su sis-
temleri için daha fazla tavsiye edilir, özel-
likle harici olarak (sıva üstü) döşenmiş ise. 
Aşağıdaki grafik, bakır borulardaki kesme 
(kapama) anında çeşitli parametrelerin aşırı 
basınç üzerindeki etkisini gösterir. Üç eğri 
de 100 m boyunda ve 20x1 mm çapında bir 
boruda t kapanış süresinin t* faz süresine 
eşit olarak ayarlanması ile elde edilmiştir. 

Buradan şu sonuçlara varabiliriz:

(1) Boru uzunluğu arttıkça, faz süresi t* 
büyür ve bundan dolayı koç darbesini 
önlemek için çalışma süreleri daha 
düşük olmalıdır (formül (2)).

(2) Çalışma süresi t ve akışkan hızı v1 
belli olan koşullarda, boru uzunluğu 
arttıkça çalışmadan kaynaklı Δp artışı 
kendini gösterir (formül (1)). 

(3) Akışkan hızı v1 ve boru uzunluğu belli 
olan koşullarda, daha büyük çaplar 

Şekil 4 - Yüksek basınç ile boru uzunluğu ilişkisi grafiği

L
(m)

V1
(m/s)

v2
(m/s)

t*
(ms)

Δp
(m s.s.)

Δp
(bar)

Çelik 10 2 1.411 14,2 288 28,8

Bakır 10 2 1.400 14,3 285 28,5

PE-X 10 2 885 22,6 180 18,0

Şekil 3 - Aşırı basınç (yüksek basınç) ile kapanış süresi 
ilişkisi grafiği

tesisat market 05/2014 . 29



sistem

biraz daha düşük bir Δp verir (formül 
(1), ancak fark önemsize yakındır).

(4) Boru uzunluğu ve çalışma süresi bilinen 
koşullar için, v1 akışkan hızı artış 
gösterirse çalışmadan kaynaklı Δp de 
artar (formül (1) ve alttaki grafik).

Caleffi Koç Darbesi Önleyici 
Çalışma Prensibi

Caleffi 525 serisi koç darbesi önleyici çift con-
talı bir piston (4) tarafından iki odacığa (2 ve 
3)  bölünmüş bir silindirden (1) oluşur. Kapalı 
odacık (2) hava içerir ve havanın sıkışabilirliği 
nedeniyle, bir amortisör gibi davranır. Açık 
odacık (3) tesisat borusuna doğrudan bağlı-
dır ve sistemi su ile doldurur. Suyun piston 
üzerine uyguladığı itme kuvvetine, bölme (2) 
içindeki hava basıncı değişimi ve hava bölmesi 
içindeki pistonun arkasında yer alan kontrast 
yayı (5) karşı koyar. 
Osiloskop grafiği şunları bildirmektedir:

•	 Basınç artış hızı,
•	 Oluşumun salınım karakteri,
•	 Boru içindeki yüksek basınç sürekliliği, 

koç darbesinden sonra bile,
•	 Koç darbesi önleyicinin etkinliği.

yakınlarında olacak şekilde sisteme monte 
edilmesi oldukça kolaydır.

Bakım gerektirmez

Havalı (pnömatik) önleyicilerle mukayese 
edildiğinde Caleffi 525 serisi sönümleyiciler 
mekanik olmalarından dolayı bakım gerek-
tirmezler.

Gıda güvenli elastomerler ve diğer malzemeler 

Conta ve diğer malzemelerde kullanılan elas-
tomerler, WRAS sertifikasyonlarının içme 
suyu ile birlikte kullanmak için gerektirdiği 
uyumluluk şartlarına uyarlar. 

Montaj

Şekil 7 - Montaj şekli

525 serisi Caleffi Koç Darbesi Sönümleyici 
yüksek basıncı en kısa sürede sönümleyecek 
şekilde, su akışını aniden keserek koç darbe-
sine yol açan cihaza mümkün olduğunca yakın 
monte edilmelidir. Dikey, baş aşağı ya da yatay 
olarak monte edilebilir. 
Daha iyi sonuç elde etmek için Caleffi 525 
serisi koç darbesi sönümleyicilerin montajı 
aşağıdakileri içermelidir:
•	 Hem koç darbesi sönümleyici hem de 

sıhhi tesisat sistemi için sistem basıncını 
en uygun çalışma değeri olan 3-4 bar’da 
tutmak için şebeke hattı girişlerine basınç 
düşürücülerin konulması;

•	 Borulardaki su hızının düşürülmesi.  
Su hızı, borunun hızlı kapanması 
durumunda aşırı basıncı doğrudan 
etkilemektedir.

Önerilen çözüm aşağıda gösterildiği gibi, koç 
darbesi sönümleyicinin ya son kullanıcıya 
yakın ya da küçük bir grup domestik bileşene 
hizmet veren bir dağıtım kolektörünün ana 
bağlantı noktalarına monte edilmesi şeklin-
dedir. 

Şekil 5 - Yapı detayı 

 Şekil 6 - Osiloskop Grafiği 

Yapı detayları

Küçültülmüş boyutlar

Koç darbesi önleyicilerinin, yüksek basıncı 
sönümlemek için tercihen kesme cihazlarının 

Şekil 8 - Doğru montaj noktaları için örnekler 
 

Şekil 9 – Lavabo altlarına montaj
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525130 kodlu koç darbesi sönümleyicinin 
lavabo altlarına monte edilmesi durumunda, 
bakır boru ve kesme vanalarının dişli bölüm-
leri arasında 5-6 cm’lik bir alan yaratılmalıdır. 
Radyal bağlantılar koç darbesi sönümleyicinin 
mevcut alana sığacak şekilde döndürülmesine 
imkân verir.

Kurulum Önerileri

Caleffi 525 serisi koç darbesi sönümleyiciler 
tekli kullanım (lavabo altında) ya da banyo 
benzeri alanlarda küçük gruplardan oluşan 
bileşenleri beslemek için mevcut bir dağıtım 
kolektörü bağlantısına uygun olarak tasar-
lanmıştır. Daha büyük ölçekli koç darbesi 
sorunları için çözümler farklı ve özel durum-
lara uyacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.  Koç 
darbesi için sönümleyici görevi görecek bir 
genleşme tankı kurulumu, bir ihtimal çözüm 
olabilir. 

Koç darbesi sönümleyicinin kolon tesisatı tepe 
noktasına monte edilmesi geleneksel yakla-
şımı, Lejyoner hastalığı ile ilgili mevzuat ışı-
ğında ayrı bir inceleme gerektirir. Bu çözümün 
koç darbesini zayıflatıcı etkisi olmasına rağ-
men, ulaşılması zor iki ölü bölge oluşturması 

sebebiyle, sistem dezenfeksiyonu (termal ve 
kimyasal) açısından ters etki gösterir;

•	Resirkülasyon	bağlantıları	üzerinde	yer	alan	
koç darbesi sönümleyicileri ile sıcak su kolon 
tesisatı bağlantı boruları bölümleri,
•	Koç	darbesi	sönümleyicinin	kendi	içinde	yer	
alan durgun su bölümleri.

Şartname Özeti

525 Serisi

Koç darbesi sönümleyici. Dişli bağlantılar: 525040 PTFE 
contalı ½” dış dişli, 525130 ⅜” somunlu iç dişli x ⅜” dış 
dişli, 525150 ¾” somunlu iç dişli x ¾” dış dişli. 
Krom kaplamalı pirinç gövde, yüksek dirençli polimer 
sönümleme elemanı, paslanmaz çelik yay, EPDM con-
talar. Akışkan su. Maksimum koç darbesi basıncı 50 bar. 
Çalıştırma başlangıç basıncı 3 bar. Maksimum çalışma 
basıncı 10 bar. Maksimum akışkan sıcaklığı 10°C. TM

Şekil 10 - Önerilmeyen montaj şekli
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Atex / ExProof 
Ekipmanlar
Atex / ExProof 

Bina otomasyon sistemleri konusunda faaliyet gösteren Otomasyon 
Kontrol Market, malzeme tedariği sağlamak amacı ile kurulmuş olup, 
geçen 5 sene zarfında OEM sektörüne, mekakanik taşeron firmalarına, 
son kullanıcılara, inşaat ve taahhüt firmalarına malzeme tedariği 
sağlama noktasına gelmiştir. Teknolojik gelişmeleri çok yakından 
takip eden, konusunda yaklaşık 25 senelik sektör tecrübesine sahip 
yönetim kadrosunun liderliğinde, 15 kişilik dinamik bir kadro ile 
müşterilerimize hizmet vermekteyiz. 6 marka ile başlamış olduğumu 
malzeme tedarik ağımızı, bir çok kaliteli ürünü barındıran 12 farklı 
markayı da dahil ederek 18’ e çıkarmış durumdayız. Bu sayede 
müşterilerimize kalite hizmet yanında, marka ve ürün secenekleri 
de sunabilmekteyiz.

Ürün çeşitliliğimizin en yeni gruplarından olan ExProof ürünler 
ile Türkiye piyasasına iki büyük marka ile hizmetimizi ilerletmek 
amacındayız. Dünya lideri olarak, ExProof damper motorları, 
vana motorları, sıcaklık / nem sensörleri, basınç sensörleri ve 
anahtarları olmak üzere üretim yapan İsviçre menşeili Schischek 
markasının Türkiye distribütörlüğünü yürütmekteyiz. Almanya 
menşeili MSR markasının ise Atex sertifikalı gaz sensörleri ile de 
bir nevi exproof ürün grubumuzu tamamlamış bulunuyoruz. 

Ülke olarak çok acı günler yaşadığımız Soma maden kazası akabinde 
madencilik sektöründe kullanılması gerekli olan ExProof ekipmanlar 
konusunda da hizmetlerimizi daha da arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu 
gibi elem kazaları ancak tedbir ve önlemlerin arttırılması ile önlemek 
mümkün olacaktır. 

Atex / ExProof 

Bina otomasyon sistemleri konusunda faaliyet gösteren Otomasyon Bina otomasyon sistemleri konusunda faaliyet gösteren Otomasyon 

7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Sodex fuarında standımızı ziyaret eden 
tüm ilgili kişilere teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Fuarımızı ziyaret edenler ara-
sında yaptığımız çekiliş sonucu 100 kişiye kombi termostatı hediyelerini talihli 
kişilere iletmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

konusunda da hizmetlerimizi daha da arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu 
gibi elem kazaları ancak tedbir ve önlemlerin arttırılması ile önlemek 
mümkün olacaktır. 

Karbonmonoksit (CO)
Karbondioksit (CO2)

Metan (CH4)
Amonyak (NH3)

Oksijen (O2)
Hidrojen (H2)

Nitrojen (NO2)
Kükürtdioksit (SO2)

Etilen (C2H4)
Freon

Telefon: 0 (216) 518 94 94    I    Faks: 0 (216) 518 33 23    I    info@ k o n t r o l m a r k e t . c o m
Girne Mah. Irmak Sok. Küçükyalı İş Merkezi A Blok No:6 Maltepe / İstanbul

Otomasyon Kontrol Market San. Tic. Ltd. Şti.

ONLINE SATIŞ  %5 İNDİRİM KUPONU

8 7 5 9 7 5 V B S T
   www.kontrolmarket.com sanal mağazamız üzerinden yapacağı-
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teknik

Mekanik Odalarda Sismik 
Koruma Titreşim Kontrolü ve 
Ses Yalıtımı

•	 Hava boşluğu oluşturmak

Yapı elemanlarında kütleyi iki katına çıkararak 
STC (Sound Transmission Class) değerini en 
faza 5 dB artırabiliriz. 

Örnek olarak; 
150 mm kalınlığında bir betonarme döşemenin 
değeri STC 54 ise,
Kütle iki katına çıktığında; 
300 mm kalınlığında bir betonarme döşemenin 
değeri STC 59,
İlk kütle 4 katına çıktığında; 
600 mm kalınlığında bir betonarme döşemenin 
değeri STC 64 olacaktır.

Bu durumda 600 mm kalınlığında betonarme 
bir duvar-döşeme ya da tavan detayı oluştur-
mak gerekir ki bu genelde oldukça zordur, 

B ir akustik ve makine mühendisinin 
ortak görevlerinden biri, hangi ekip-
manın titreşim ve ses yalıtımına ihti-

yacı olduğuna, hangi tipte ve ne kadar çökme 
yapabilen titreşim alıcı kullanılacağına karar 
vermektir. Bu ekipmana, ayrıca bir de sismik 
koruma yapmak gerekiyorsa, olay daha da kar-
maşık hale gelmektedir. 

Akustik ve makine mühendislerinin başar-
maya çalıştıkları ile, deprem mühendislerinin 
başarmak zorunda oldukları şey arasında bir 
çatışma vardır. 

Kullanılan ses-titreşim yalıtım sistemi, sismik 
koruma yapılmadan da akustik olarak iyi olsa 
bile, mühendis, bu dikkatle planlanmış ses-
titreşim yalıtım sistemi ile birlikte çalışacak 
sismik sistemi seçmelidir. 

1. Ses ve Titreşim Kontrolü Detay 
ve Çözümleri

Genel olarak uygulanan akustik ve titreşim 
koruma önlemleri (esnek ve güçsüz bağlantılar) 
tesisat ve ekipmanların deprem esnasındaki 
riskini yaklaşık iki kat oranında artırmaktadır.

Bu sebeple detay çözümleri akustik, titreşim 
ve sismik açıdan birlikte değerlendirilmelidir.

Mekanik hacimlerde farklı frekanslarda çalışan 
ve istenmeyen ses oluşturan fan, pompa, kazan 
gibi birçok ekipman bulunmaktadır. Bu hacim-
lerde oluşan hava doğuşumlu sesi kesmenin iki 
temel yolu vardır.

•	 Duvar-döşeme ya da tavan kütlelerini 
artırmak

Yazan: Volkan Dikmen, Makine Mühendisi, DKM İnşaat Taahhüt ve 
Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü
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binaya yük getirir ve maliyetlidir.

2.1.  Liftli Yüzer Döşeme Önerileri 
( Jack-up Floating Floor)

Yapılması gereken akustik aşama, ağırlığı belir-
ledikten sonra iki bileşeni birbirinden ayıra-

cak hava boşluğu ve esnek destekleri dizayn 
etmektir. En çok tercih edilen yüksek perfor-
manslı yüzer döşeme sistemleri kaldırmalı-liftli 
( Jack-up) sistemleridir.

Bu sistemlerle oluşturulan hava boşluğu STC 
değerini sıradışı artıracaktır. Aşağıdaki test 

Şekil 2. Test Sonucu

Şekil 1. Yüzer Döşeme Detayı

sonuçlarında bu etkiler görülmektedir.

Örnekteki teste mevcut döşeme 6” (150 mm)
kalınlığında iken üzerine gelen 4” (100 mm) 
kalınlığındaki beton STC değerini 3 dB iyi-
leştirmektedir. 
Fakat bu değer 100 mm kalınlığındaki döşeme 

YAN 
YOLLAR

KAYNAK 
ODASI GÜRÜLTÜ 

KAYNAĞI
SADECE 
DÖŞEME 
TESTİ

1” CAM ELYAFI & 
SİLİKONLAMA

FSN YÜKSELTME 
AYAKLARI

2” DÖKME BETON 
ÜST TABAKA

14” T-BÖLÜMLERİ MİKROFON
ALICI ODA

4” YÜZER BETON 
DÖŞEME

6” BETON BLOK

MART 1971 SADECE YÜZER DÖŞEMENİN İLK DENEMESİ. 
YAN YOLLARLA İLGİLİ PROBLEMLER NEDENİYLE UMUT KIRICI 
SONUÇLAR

 W30N ASKILAR
5/8” ALÇI LEVHA

KEÇE

SES 
KAYNAĞI 
ODASI

HAVA 
BOŞLUĞU

YAN YOLLARIN 
KORUMA ALTINDA 
OLDUĞU DÖŞEME 
DENEMESİ

CAM ELYAFI

FSN YÜKSELTME 
AYAKLARI

4” YÜZER BETON 
DÖŞEME

ALICI ODA

HAZİRAN 1971’DE AYNI YÜZER DÖŞEMENİN YAN YOLLARLA İLGİLİ 
PROBLEMLERİ ÖNLEMEK İÇİN YALITILMIŞ DUVAR VE TAVANLA 
YAPILAN İKİNCİ DENEMESİ

KAHVERENGİ’DE İLK DENEME VERİSİ, SİYAH’TA İKİNCİ DENEME VERİSİ KAHVERENGİ’DE İLK DENEME VERİSİ, SİYAH’TA İKİNCİ DENEME VERİSİ

FreQ. 
(Hertz) 
(cps)

Temel T 
bölümleri 
ve 
2” kapak

Cam elyafı dolgu olmadan 
hava boşluğu

SES İLETİM KAYBI (dB) karşılaştırması SES İLETİM KAYBI (dB) karşılaştırması
%75 cam 
elyafı 
dolgulu 2” 
hava 
boşluğu

Mart 71 Riverbank TL-71-152  Haziran 71 Riverbank TL-71-247

Mart 71 Riverbank TL-71-152  Haziran 71 Riverbank TL-71-247  

Dolgunun kullanılması STC değerini 2” hava boşluğunda ek olarak 3 artırırken, 
aşırı yüklenmesi sonucu döşeme yan yollarının daha yüksek değere ulaşmayı 
engelleyeceğini düşünüyoruz.
Yüzer döşeme @79 STC şimdilik en ses geçirmez yoldur.

FreQ. 
(Hertz) 
(cps)

Temel T 
bölümleri 
ve 
2” kapak

Cam elyafı dolgu olmadan 
hava boşluğu

%75 cam 
elyafı 
dolgulu 
2” hava 
boşluğu

MASON YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME 
PLAK SİSTEMİ 

MASON YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME PLAK SİSTEMİ 
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teknik

uygulamalarında kullanılan destek ayaklarının 
görevi sistemi desteklerken, hava boşluğunun 
da görevini yapmasına destek olmaktır. Bu 
amaçla kullanılan yaylar özel olarak bu iş için 
imal edilmeli ve yük altında ömrü boyunca aynı 
performansı sağlamalıdır. 
Eğer kauçuk destekler kullanılacaksa dinamik 
sertliği düşük LDS (Low Dynamic Stiffness) 
kauçuklar tercih edilmelidir.  
Her ayak bir geçiş yolu olduğundan daha az 
sayıda ve daha esnek destekler dizayn edilme-
lidir. Şartnameler hazırlanırken, imalat tek-

50 mm kaldırıldığında mevcut döşemeye göre 
25 dB birden inanılmaz şekilde artmaktadır. 
Boşluğu 100 mm’e kadar artırdığımızda değer 
28 dB’e ulaşmaktadır.

Mevcut Döşeme 150 mm kalınlık  
STC 54
0 hava boşluğunda 150+100 mm STC 59
50 hava boşluğunda 150+100 mm STC 79
100 hava boşluğunda 150+100 mm STC 82

Normal olarak teoride hava boşluğunu 2 kat 

artırmak 5 dB iyileştirme sağlaması gerekirken, 
rezonanslar sonucu 3 dB olarak ölçülmüştür.

Hava boşluğu ses yutucu düşük yoğunluklu 
mineral yün malzemelerle (camyünü ya da 
taşyünü) doldurulduğunda, test sonucunun 50 
mm hava boşluğunda STC79’dan STC82’ye 
geldiği görülmektedir.
Bu denli yüksek ses kesme seviyelerinde, yutu-
cularla sağlanan 3 dB çok da büyük bir fark 
değildir.
Bu tip lift şeklindeki ( Jack-up) yüzer döşeme 

Şekil 3. Yüzer Döşeme Detay Örnekleri

www.pce-cihazlari.com.tr

Telefon:
+90 (0) 212 471 11 47 

150 kN (150.000 N)‘ye kadar ölçüm aralığı
Ölçüm aralığından maks. 0,1 % hata toleransı
yükesek ölçüm hızı seçilebilir (10 Hz / 40 Hz)
Harici ağırlıklar yardımıyla Kalibrasyon imkanı
otomatik veya manuel kayıt
PEAK Fonksiyonu (MIN / MAX)

 Kuvvet Ölçüm Cihazları 
PCE-FB Serisi

Çekme ve Basınç gücü için Hassas Güç Öl-
çüm Cihazı / Mini SD Hafıza Kartı dahil / Grafi k 
Ekran / Limit değer ölçümü / PEAK Fonksiyonu 
/ USB Arayüz / Yazılım dahil
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Video Boroskop 
PCE-VE 500 

LED aydınlatma sayesinde delikler ve karanlık
boşluklar görüntülenebilir
IP 67 suya dayanıklı kablo (maksimum 1 m)
Kablo çapı 5,5 mm
AV-out video çıkışı
Yatay görüntüleme açısı: 46 derece
Video standardı: PAL/NTSC
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Ölçüm, Kontrol ve Terazi / Baskül
Teknolojisinde  uzman ortağınız

Fax:
+90 (0) 212 705 53 93

PCE Teknik Cihazlar Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4

34303 Küçükçekmece İstanbul
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YÜZER DÖŞEME 
İNŞAİ SIRALAMASI

YALITIM 
MALZEMELERİNİN 
YERLEŞTİRİLMESİ

POLİETİLEN ÖRTÜ
TAKVİYELİ FSN DÖKÜMLERİ

YALITIM

AYRILMIŞ DÖŞEME 
DRENAJI

YAPISAL DÖŞEME

BETONUN 
DÖKÜLMESİ

DÖKME 
BETON AYIRICI KAUÇUK 

TAPALAR

SİLİKONLANMIŞ ÇEVRE 
YALITIM LEVHASI

AYIRICILARIN ÜSTÜ-
NÜN SIVASI

EKİPMAN ZEMİN KORUMA 
PEDİ (sismik zonlarda 
yüzer döşemeye mekanik 
olarak bağlanmalıdır.) YÜKSELTİLMİŞ 

YÜZER DÖŞEME

BELİRLENMİŞ HAVA 
BOŞLUĞU

MASON YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME 
PLAK SİSTEMİ 
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teknik

niklerinin yanı sıra, malzemelerin performans 
karakteristikleri, uygulama şekilleri ve fi ziksel 
özellikleri de belirtilmelidir.
Yukarıdaki test raporunun ilk kısmındaki 
değerlerin verimi çok da yüksek değildir. İkinci 
testte bu değerler bahsi konu olan sıradışı 
değerlere yükselmiştir.
Bunun sebebi ilk testte duvarlar ve tavan yalı-
tılmamıştır. Böylece duvarlar ve tavan yansıtıcı 
levhalar (Flanking pads) şeklinde çalışarak sesi 
binanın iskeleti vesilesi ile alt kata geçirmiştir.
İkinci testte esnek desteklerle bağlanan ses 
kesici duvar ve tavan detayları oluşturulmuş ve 
istenen sonuca ulaşılmıştır.
Ayrıca mevcut döşemenin üzerine oluşturulan 
bu yüzer döşemeler deprem bölgelerinde özel 
akustik sismik sınırlayıcılarla zemine monte 
edilmelidir. Kullanılan bu sismik sınırlayıcı-
lar ses ve titreşimin geçişine izin vermeyecek 
şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
Döşemenin zemine sismik montajı için ulusla-

rarası bina kodlarına  (IBC) göre sismik hesap-
lar yapılmalıdır.  
Dizaynı yapan akustik danışmanın aynı 
zamanda su ve yangın yalıtımı çözümlerini 
sunması zaman zaman gerekmektedir.

2.2.  Kalıplı Yüzer Döşeme 
Örnekleri (Formwork Floating 
Floor)
 
Bir diğer tavsiye edilen yüksek performanslı 
yüzer döşeme sistemi kontraplak kalıplı (Form 
work) sistemidir. Bu sistemde de LDS kauçuk-
larla oluşturulan destekler kalıp görevi yapan 
bir kontraplağı taşımaktadır. Yüzer döşeme 
betonu da bunun üzerine donatılı olarak dökül-
mektedir.

2.3.  Ses Yalıtımlı ve Yüzer Duvarlar

Duvarlar dizayn edilirken tuğla, betonarme gibi 
malzemelerden oluşturulacak 2. duvar, ses yalı-
tımı açısından oldukça başarılı olacaktır. Bunlar 
da monte edilirken katı iletimini kesmek amacı 
ile esnek desteklerle monte edilmelidir. Aşağı-
daki örnekte görüleceği gibi 2. duvarla beraber 
Rw=69 dB gibi oldukça iyi bir yalıtım değeri 
sağlanmıştır. Bu detayda olduğu gibi duvar ara-
sında ses yutucu lifl i bir malzeme ve 2. duvarın 
üzerinde ağır ses bariyeri (Heavy sound barrier 
5 kg/m2) kullanmak bu verimi sağlamıştır.
Bir diğer uygulama da alçı plakalarla imal edi-
len bölme duvarlardır. Sıklıkla kullanılan çift 
taşıyıcılı, 2 kat taşyünü ve 4 kat alçı plakadan 
oluşan klasik sistemin Rw değeri 53 dB’dir.

Şekil 4. Sismik Sınırlayıcılı Form Work Yüzer Döşeme Detayı

Şekil 5. Kalıplı Yüzer Döşeme Detayı

SİSMİK YÜZER DÖŞEME SINIRLAYICILARININ UYGULANMASI

SOĞUTUCU

KONDENSER

SFSS YÜZER 
DÖŞEME 
SINIRLAYICISI

 SİSMİK 
SINIRLAYICI

EAFM PANEL SİSTEMİ İLE GÖSTERİLEN SINIRLAYICI
FSN Yükseltilmiş Döşemeleri için eşdeğer uygunluk

SFSS
Sismik 
Yüzer 
Döşeme 
Sınırlayıcısı

SAB dübel

MASON YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME PLAK SİSTEMİ 

MASON YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME PLAK SİSTEMİ EAFM YÜZER DÖŞEME

0.5” AŞAĞI 
YÖNLÜ HAREKETE 
İZİN VERECEK 
ŞEKİLDE ÇATIYI 
YAPMA

MİMARIN ÇATI 
DRENAJI (Mason 
tarafından değil)

SU 
GEÇİRMEZLİK

YÜZER ÇATI LDS YÜKSELTİLMESİ 
VEYA EAFM YALITIMI

ALT 
DÖŞEMEDE 
AÇIKLIK 
DELİĞİ

YAY & LDS 
ASKILAR

AYRILMIŞ 
DRENAJ 
BORUSU

FSN YÜKSELTME VEYA EAFM PANEL SİSTEMİ

YAPISAL DÖŞEME

SİLİKONLANMIŞ ÇEVRE 
YALITIM LEVHASI

EKİPMAN 
KORUMA PEDİ

TAKVİYELİ
POLİETİLEN 
ÖRTÜ

PLY-WOOD

 YALITIM

HAVA 
BOŞLUĞU EAFM LDS 

AYAKLAR
DÖŞEME 
DRENAJI
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Buna karşın duvarın içinde kullanılan ağır ses 
bariyeri (5kg/m2) ile Rw değeri 62 dB’e çık-
maktadır. 9 dB’lik bir iyileşme sağlanmaktadır. 
Eğer bu bariyer çift kat kullanılmış olsaydı 
iyileşme 12 dB gibi bir rakam olacak ve Rw 
değeri de 65 dB’ye ulaşacaktır.

2.4.  Ses Yalıtımlı Asma Tavanlar 

İstenmeyen sesin mahalin üst katına çıkma-
sını ve bina iskeleti vesilesi ile tamamen yayıl-
masını engellemek için akustik asma tavan 
imal edilmelidir. Asma tavanlar alçı plaka gibi 
hafi f ve rijid malzemelerden imal edildiği için 
2 plaka arasında esnek ve ağır ses bariyerleri 
kullanılmalıdır. Asma tavan üzerinde kullanı-
lacak lifl i malzemelerde tavan içinde bir yutucu 
mahal oluşturacaktır. Asma tavanın ve mekanik 
odanın özelliklerine bağlı olarak yaylı ya da 

Şekil 6. Yüzer Duvar Detayı

Şekil 7. Ses Yalıtımlı Bölme Duvar Detayı

Şekil 8. Ses Yalıtımlı Asma Tavan Detayı

MASON YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME PLAK SİSTEMİ 

MİMARİ ÇATI ASKILARI

SİLİKON

AB-716 
KÖŞEBENT 
BAĞLANTI 
PARÇALARI

DÖŞEME 
BLOK 
DUVARI

DNSB SİSMİK 
BAĞLANTISI

YÜKSELTİLMİŞ 
POZİSYONDA 
DÖŞEME

25 CM BLOĞUN ÜZERİNDE METAL ÇERÇEVE ÜSTÜ AYRILMIŞ ALÇI PLAKALI ŞAŞIRTMA DUVARI

ÇİFT KAT METAL ÇERÇEVE ÜZERİNE ALÇI PLAKALI DUVAR

DUVAR KARAKTERİSTİĞİ
• Toplam kalınlık 37 cm
• Ağırlık 228 kg/m2

SES GEÇİRMEZLİK GÜCÜ
Rw=69,0 dB

GEÇİRGENLİK
U = 0,3656 W/m2K (*)

DUVAR KARAKTERİSTİĞİ
•Toplam kalınlık 20 cm
•Ağırlık 228 kg/m2

SES GEÇİRMEZLİK GÜCÜ
Rw=62,0 dB

GEÇİRGENLİK
U=0,3059 W/m2K (*)

1. FONOPLAST

2. FONOSTRIP 
genişlik: 30 cm

3. Delikli tuğlalar 
(F/A=45%) 25x50x19

1. Ayırma şeridi

2. Metal çerçeve 
kalınlık: 50 mm

4. INTOPLAN 
kalınlık: 1,5 cm

4. INTOPLAN 
kalınlık: 1,5 cm

5. Çevre şapı için çevre şeridi
6. Metal çerçeve 
kalınlık: 4,9 cm  

7. SILENTROCK 
kalınlık: 5,0 cm

8. TOPSILENTGips 
kalınlık: 1,65 cm

9. Alçı plaka 
kalınlık: 1,3 cm

3. Çift kat alçı plakalı 
panel kalınlık: 25 mm
4. SILENTEco 
kalınlık: 40 mm

5. TOPSILENTBitex 
kalınlık: 4 mm
6. Alçı plaka 
kalınlık: 12,5 mm

7. Metal çerçeve 
kalınlık: 50 mm

8. SILENTEco 
kalınlık: 40 mm

9. Çift kat alçı 
plaka panel 
kalınlık: 25 mm

ÇATI ASKISI

CAM ELYAF 
BATTANİYE

YAPISAL ÇATI

ALÇI BARİYERLİ 
ÇATI

 SİLİKON

KANAL 
ASKISI

ÇELİK ÇATI 
IZGARASI

AKUSTİK ÇATI 
DÖŞEMESİ

ÇATI DESTEK 
HALATLARI
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LDS kauçuk, askılardan oluşturulan esnek bir 
sistemle asılmalı ve titreşimin geçişi engellen-
melidir.  

2.5.  Ses Yalıtımlı Kapılar ve Hava 
Menholleri

Mekanik hacimlerde taze havanın girişini, 
kirli havanın atılmasını sağlayacak menholler 
bırakılmaktadır. Zaman zaman kapılarda kul-
lanılmaktadır.
Bu amaçla menholler ve kapılar akustik panjur 
(acoustic louvre) haline getirilmelidir.

Genel olarak 2 tip akustik panjur kullanılır. 
Birincisi tek kanatlı ikincisi ters V şeklinde 
dizayn edilen çift kanatlı panjurlardır. Panjur 
dizaynı yapılırken mahal içindeki ekipmanların 
hava ihtiyaçları hesaplanır. Menhol alanları 
da bu hava ihtiyacı ve panjurun oluşturacağı 
dirence (Basınç kaybına) göre dizayn edilir.
Aşağıda örnek tek ve çift kanatlı akustik panjur 
için ses indirgeme değerleri görülmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak mekanik hacimlerin ses yalıtım 

dizaynı yapılırken oda içinde oda esnek olarak 
inşa edilmeli, titreşim geçirmemeli ve sismik 
sınırlayıcılarla monte edilmelidir.
İdeal mekanik oda mekanik proje müellifi, 
mimar, akustik danışmanın ve sismik danışma-
nın  ortak çalışması sonucunda ortaya çıkabilir.

Kaynaklar

[1] Mason Industries, Seismic Restraint Gui-
delines, September 2011 
[2] Index, Acoustic and Thermal Insulation For 
Buildings, Ed.2010-1 TM

Şekil 9. Ses Yalıtımlı Kapılar ve Hava Menhollerine Örnek
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Sağlık Uygulamalarında 
Hava Soğutmalı 
Çillerler

H ouston ve diğer Birleşik Devletler 
şehirlerinde, yeni bir sağlık hizmet 
modeli ortaya çıkmaktadır: Büyük 

ve merkezi şehir hastaneleri, hastaları kolay 
ulaşılabilirlikleri sayesinde çeken daha küçük 
boyutlu hastanelere boyun eğmeye başlamış-
tır. ASHRAE bu hareketi “Advanced Energy 
Design Guide for Small Hospitals and Healt-
care Facilities: 30 % Energy Savings”in (Küçük 
Hastaneler ve Sağlık Bakım Tesisleri için 

Yazan: David SCHURK, DES, CEM, LEED AP, CDSM, SFP; HTS/HPAC Engineering
Çeviren: Meriç Noyan KARATAŞ

Gelişmiş Enerji Tasarım Rehberi: % 30 Enerji 
Tasarrufu) basımı ile desteklemiştir. Rehberin 
işletim maliyetlerinin ve sera gazı salınımla-
rının azaltılması için verdiği tavsiyelerden bir 
tanesi de en az 10.0 EER/11.5 IPLV verimlilik 
seviyesini karşılayan hava soğutmalı çillerle-
rin kullanılmasıdır (EER – Energy Efficiency 
Ratio – Enerji Verimlilik Oranı ve IPLV – 
Integrated Part Load Value – Tümleşik Kısmi 
Yük Değeri).

Keşif Süreci

Yakın zamandaki teknolojik yeniliklerin üre-
tim uygulamalarındaki gelişmelerle birleşmesi, 
hava soğutmalı çiller performansında, özellikle 
verimlilik, gürültü ve karbon ayak izi açısından 
kayda değer iyileştirmelere sebebiyet vermiştir. 
Peki değişen nedir?
Tek rotorlu vidalı kompresör. Zenginleştirilmiş 
bileşen toleransları, çevrimde daha az yağ kulla-

Hava ve su soğutmalı ünitelerin toplam değeri üzerine bir inceleme
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nılması, metal–metal sızdırmazlık yüzeylerinin 
elimine edilmesi ve bileşenlerinin dengelenmiş 
radyal kuvvetleri; sıkıştırma verimliliğini mak-
simize edip mekanik titreşim ve gürültüyü azal-
tarak, iyileştirilmiş performans ve güvenilirliğe 
ulaşılmasını sağlamıştır. 
Değişken frekans sürücüleri (VFD’ler). Uzun 
bir zamandır değişken frekanslı sürücülerin 
değişken torklu (dinamik) ve sabit torklu (pozi-
tif yer değiştirme) ana kuvvet sağlayıcılarda 
işletim maliyetlerini düşürdüğüne inanılmak-
tadır. Çillerlerde, değişken frekanslı sürücü-
ler soğutma kapasitesini kompresör çıktısı ile 
eşleştirmeye yardım ederek, motor beygirgü-
cündeki düşüşlere motor hızındaki düşüşler 
ile eşlik edip avantaja çevirmeyi sağlamaktadır. 
Vidalı kompresörün (pozitif yer değiştirmeli) 
bir avantajı çok düşük hızlarda yüksek tork 
sağlayabilmesidir. Bu özellikleri, santrifüjlü 
çillerlerden daha geniş bir çalışma aralığına, 
taşmanın engellenmesine ve düşük devrilme 
oranlarında çekilen motor beygirgücünün 
minimize edilmesini sağlar. 
Soğutucu akışkan ekonomizeri. Uzun yıllardır 
santrifüj çillerlerde kullanılan soğutucu akış-
kan ekonomizerleri günümüzde bazı vidalı  
kompresörlü çillerlerde de kullanılmaya baş-
lanmıştır. Her bir soğutucu devreye sert lehimli 
plakalı eşanjör ve termostatik genişleme valfi-
nin eklenmesi ile soğutucu akışkan, hem aşırı 
soğutmaya tabi tutularak ek kapasite sağlanır, 
hem de verimliliği artırmak için kompresö-
rün ara kademesine yönlendirilir. Soğutma  
kapasitesindeki artış, yüksek soğutma tonajlı 
vidalı kompresörlü çillerlerin çok düşük karbon 
ayak izi değerlerine ulaşıp iyileşmesini sağlar 
(Şekil 1).

Hava ile soğutmanın avantajları

Hava soğutmalı vidalı kompresörlü çillerler 
özellikle kısmi yükte yüksek performans sunar-
lar. Bu çillerlerin kompresörleri step motor 
kontrolü yerine genellikle oransal (kayar vana 
veya değişken frekans sürücüleri) olduğundan 
çok daha hassas kontrol yapılmasını mümkün 
kılarlar. Hava soğutmalı çillerlerin avantajları:
•	 Pozitif yer değiştirmeli taşmasız sıkıştırma 

yapılır
•	 Soğutma kulesi yoktur
•	 Şebeke suyu maliyetleri yoktur
•	 Su israfı yoktur
•	 Kimyasal maliyetleri yoktur
•	 Doğal afet olması durumunda su problemi 

yaşamaz
•	 Kondenser pompası ve borulama sistemi 

yoktur
•	 Bakım maliyetleri makul seviyededir
•	 Mekanik oda alanından tasarruf sağlar
•	 Soğuk iklimlerde daha basit kontrol 

(soğutma kulsesi by-pass gereksinimi 
yoktur) ve işletim (soğutma kulesi donma 
riski yoktur) sağlar

Tablo 1. Hava soğutmalı çillerlerin 
karşılaştırılması

Tablo 1, iki hava soğutmalı çillerin karşılaş-
tırmasını yapmaktadır: Biri 1998’in verimlilik 
seviyelerinde olan çiller; diğeri de günümüzün 
en verimli modellerinden biri. Modern hava 
soğutmalı çillerler tam yükte % 17, kısmi yükte 
ise % 37 daha iyi bir verimlilik performansı 
göstermektedir.  

Dolarlar ve Hisler

Sırada dört çiller çeşidinin basit bir karşı-
laştırması bulunmaktadır: bir ileri teknoloji 
yüksek verimli hava soğutmalı vidalı kompre-
sörlü çiller ve üç su soğutmalı santrifüj çiller. 
Hem hava soğutmalı hem de su soğutmalı 
çillerler, yazılımı ile optimum yaşam çev-
rim değerlerine dayanarak üniteleri tespit 
eden bir bilgisayarlı modelleme baz alınarak 
seçilmişlerdir. 
Bu değerler birim verimlilik ve kullanıcı tara-
fından tanımlanmış ilk yatırım maliyetlerin-
den türetildiği için; seçilen üniteleri sahip 
olmak adına en çekici yapmaktadır. 
Her bir çillerin 385 tonluk tam yük kapasi-
tesi vardır ve performansları standart AHRI 
(Air-Conditioning, Heating and Refrigera-
tion Institute – Hava Koşullandırma, Isıtma 
ve Soğutma Enstitüsü) şartlarına göre baz 
alınmıştır. Sadece çillerin elektrik tüketi-
minin bulunması için, ton başına düşen güç 
(kW) değerleri yazılım tarafından hesap-
lanmış ve 0.01A + 0.42B + 0.45C + 0.12D 
(AHRI kısmi yük metodolojisi) formülünde 
kullanılmıştır. 
Her bir su soğutmalı çillere ek soğutma kulesi 
fanı ve gerekli pompa enerjisinin de dahil 
edilebilmesi için tam yükte soğutma tonu 
başına 0,08 kW; kısmi yükte ise yine soğutma 
tonu başına 0,06 kW eklenir. Soğutma kulesi 
fanları ve kondenser pompası kısmi yük 
çalışma koşullarında sırası ile % 50 hızda 
ve % 100 akışta çalıştığı kabulü yapılmıştır. 
Enerji maliyeti kW başına 8 cent olarak alın-
mıştır (Houston’daki genel enerji kullanım 
yapısına göre). Tablo 2, her bir çillerin toplam 
enerji maliyetini göstermektedir. Sonuçlar 
modellerin kendilerine atanan işletim şart-
larında nasıl bir performans sergilediklerini 
göstermektedir. 
Hava soğutmalı çiller sadece çillerin işle-
timi için harcanan maliyet bazında birinci 
olurken, her bir su soğutmalı çiller ile ili-
şikli maliyetler verimlilik iyileştirildikçe  
azalmıştır. 

Şekil 1. Fabrika montajlı soğutucu akışkan ekonomizeri verimliliği artırmıştır.

Ekonomizersiz Ekonomizerli

Entalpi Entalpi

Ba
sın

ç

Ba
sın

ç

Aşırı soğutma 
kompresör 

işini azaltırken 
evaporatör 

kapasitesini 
arttırır.

Çiller Tam yük Standart Olmayan 
Kısmi Yük Değeri

1998
9.75 Enerji Verimlilik 
Oranı (EER, 1.23 kW 

per ton

12.24 EER, 0.98 kW 
per ton

Bugün 11.8 EER, 1.01 kW 
per ton

19.4 EER, 0.61 kW 
per ton
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Tablo 2. Toplam enerji maliyetleri

Sıradaki Adım

Sıradaki adım her bir su soğutmalı çiller için 
soğutma kulesi suyu ve su işletme maliyetleri-
nin eklenmesidir. Tablo 3'te, Houston şehrinin 
ticari kullanım suyu ücretlerini; su hacmi ve 
kanalizasyon ücretlendirmeleri de dahil olmak 
üzere gösterilmiştir. 
Houston ile diğer büyük Birleşik Devletler 
şehirleri su ücretlerinin karşılaştırılmasının 
zorluğu görülmüştür çünkü belediyelerin 
su ücret belirleme yapıları yoğun kullanım 
dönemi, az kullanım dönemi, hizmet, emtia 
ve blok tüketim ücretlendirmelerine tabidir. 
Buna karşın, Pacific Northwest şehri ücretleri, 
bin galon başına 4,50$ ile 6,03$ arasında belir-

lerken, büyük bir şehir olan Midwestern şehri 
basitçe bin galon başına 3,50 $ olarak belirle-
miştir (kanalizasyon ücretlendirmeleri dahil 
değildir). Bu şehirler karşılaştırılabilir olsa da 
su kullanım maliyetinin projenin lokasyonuna 
özgü olarak belirlenmesi önem taşımaktadır. 
2012’de hazırlanan bir rapor kullanıcıların su 
için 2000 yılına göre % 75 daha fazla ödedik-
lerini göstermiştir. Aynı rapor su ücretlerinin 
yılda % 5 ile % 15 arasında artacağını tahmin 
etmekte ve bu hızda bir artışın sadece kalori-
fer yakıtındaki artış tarafından geçilebileceğini 
öngörmektedir. Houston şehrinin su ücretleri 
Tablo 3’te gösterilmiştir (ticari kullanıcılar için 
bin tonu 3,74 $). Atık suyu hesaba katmak 
için kullanıcı soğutma kulesi besleme suyunu 
ayrıyetten ölçmediği sürece, kanalizasyon kulla-
nım ücretleri de ayrıca uygulanabilir (bin galon 
başına 5,30 $ ek ücretlendirme). Houston’da, 
ayrı bir su kullanım ölçüm cihazının hizmet 
sağlayıcı firmadan alınması zorunlu olmasına 
karşın bu analizde bu maliyet dahil edilmemiştir.
 
Tablo 3. Houston şehri ticari kullanım su 
ücretleri

Soğutma kulesinin su tüketimi ve sonuçtaki 
maliyet etkisinin belirlenmesi için; bir dizi 
değişken göz önünde bulundurulmuştur: Orta-
mın yaş termometre sıcaklığı, soğutma kulesi 
yükü ve devrilme oranı, çiller/soğutma kulesi 
kontrol stratejisi, kullanılan kimyasal arıtma 
şekli, kabul edilen konsantrasyon çevrimleri ve 
kurulmuş olan soğutma kulesinin tipi. Tablo 
4, su soğutmalı çillerlerin soğutma kulelerinin 
tahmini su tüketimini göstermektedir. Tüketim 
atmosfere su salınımına neden olup su kaybına 
neden olan, buharlaşma, sürüklenme, egzoz 
gibi etkenler göz önüne alınarak hesaplanmış-
tır. Houston şehri ücretleri baz alındığında, 
su tüketiminin yılda 19.097 $’a mal olacağı 
görülmüştür.

Tablo 4. Toplam su tüketimi

Diğer maliyet kalemleri; bakım (bu analize 
dahil edilmemiştir), kimyasallar veya su arıtma 
maliyetleridir. Büyük merkezi soğuk su santral-
lerinin bakımını yapan sağlık sistemi tesis yöne-
ticilerinden alınan girdilere göre, su arıtma için 
bin galon başına 3 $ maliyet eklenmektedir. Su 
arıtma proses maliyetinin kullanılan teknolojiye 
göre dikkate değer miktarda değişim gösterdiği 
not edilmelidir. Su ve kimyasal maliyetleri bir 
araya getirildiğinde toplam maliyet yılda 34.409 
$’a ulaşmaktadır. Her bir su soğutmalı çiller 

Yüksek verimli değişken hızlı hava 
soğutmalı vidalı kompresörlü çiller

Tam yük 
soğutma 

tonu

Uygulanan 
değer İşletim maliyetleri

385 0.632 $ 102,485

Sabit hızlı su soğutmalı santrifüj çiller

Tam yük 
soğutma 

tonu

Uygulanan 
değer İşletim maliyetleri

385 0.587 $ 89,659

Değişken hızlı su soğutmalı santrifüj çiller

Tam yük 
soğutma 

tonu

Uygulanan 
değer İşletim maliyetleri

385 0.480 $ 75,934

Değişken hızlı manyetik rulmanlı su 
soğutmalı santrifüj çiller

Tam yük 
soğutma 

tonu

Uygulanan 
değer İşletim maliyetleri

385 0.405 $ 66,683

Ücret Tüketim 
ölçüm 
cihazı 

boyutu, 
inç

Temel 
su 

ücreti

Temel  
kanali- 
zasyon  
ücreti

Te
m

el
 ü

cr
et

 (s
ıfı

r t
ük

et
im

)

5/3 $ 4.74 $

3/4 $ 4.89 $ 

1 $ 5.88 $ 

1.5 $ 8.90 $ 

2 $ 10.48 $

3 $ 27.74 $

4 $ 37.82 $

6 $ 64.82 $

8 $ 169.25 $

10 $ 169.25 $

Hacim 
ücreti Hepsi

$3.74.
per

1,000 
gal.

$ 5.30 per
1,000 gal.

Toplam besleme suyu aşağıdakileri içerir :
• Buharlaşma
• Sürüklenme
• Egzoz: Her bir galon/dakika su akışından, 
0,0145 galon/dk atmosfere su kaçar
385 ton x 3 gpm/ton = 1.155 gpm x 0,0145 = 
16,75 gpm

Galon/
dakika

% 
Yük

% 
çalışma 
zamanı

Galon/yıl 

16.75 100 1 88,038

16.75 75 42 2,773,197

16.75 50 45 1,980,855

16.75 25 12 264,114

5,106,204

Indoor-fl ex, Ayvaz’ın bina içi doğalgaz tesisatları için geliştirdiği 
devrim niteliğinde bir yenilik! Size işçilik ve zamandan kazandıran, 

emniyeti ve şıklığı elden bırakmayan esnek bir çözüm!

KO

LAY BAĞLANTI

Bina içi doğal gaz tesisatına

yepyeni bir çözüm!

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

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

info@ayvaz.com   www.ayvaz.com

AYVAZ, EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR.

Kolay
Hızlı

Ekonomik
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çeviri

için, sadece çiller tarafından çekilen elektrik 
maliyetine su maliyetleri eklendiğinde çok daha 
gerçekçi bir değerlendirme yapılabilir. Tablo 
5, her bir çilleri su ve elektrik maliyetlerini 
de içeren toplam yıllık işletim maliyetleri baz 
alınarak sıralamıştır. 

Toplam Değer

Bazı satınalma kararları sadece enerji 
tasarrufu baz alınarak verilirken, 
diğerleri sadece ilk yatırım maliyetleri 
baz alınarak verilir. Değer bazlı satın 
almanın yapılabilmesi için hem ilk yatırım 
maliyetlerinin hem de işletim maliyetlerinin 
göz önünde bulundurulması gereklidir. 
Tablo 6, her bir çiller sisteminin ilk yatırım 
maliyetini göstermektedir. Maliyetler sadece 
ekipmanları ve yüklenicilerin eklediği karı 
kapsamaktadır. Her bir su soğutmalı çiller, 
kullanılması gerekli olan soğutma kulesini de 
içermektedir. Soğutma kulesi fiyatlandırılması 
bir kondenser pompasını, condenser borulama 
sistemini, su işleme ekipmanlarını ve kontrol-
lerini içermektedir. Soğutma kulelerinin her 
biri 92.400 $ (ton başına 240 $) değerindedir. 
Soğutucu akışkan görüntülenmesi ve mekanik 
oda havalandırılması için harcanan ek maliyet-
ler dahil edilmemiştir.
Yaşam çevrim maliyeti, bir ekipmana hizmet 
ömrü boyunca sahip olmanın toplam maliye-
tidir. Satınalma, işletim (enerji de dahil), bakım 
ve imha bedelini içermektedir. Tam bir yaşam 
çevrim maliyet çalışması bu makalenin kapsamı 
dışındadır. Aynı şekilde, kurulum iş gücü ve 
malzemeler, imha etme, vergiler ve mekanik 
odadan alan kazancı dahil edilmemiştir.
Bir yaşam çevrim çalışmasının süresi ekip-
manın hizmet ömrü ile aynı olmak zorunda 

değildir. Bu vakada 15 yıllık zaman diliminin 
uygun olduğu varsayılmıştır. (Yazarın bakış 
açısına göre yeni ortaya çıkan teknolojiler 
HVAC ekipmanlarının normal hizmet ömrü 
bitmeden çok önce demode olmasına sebep 
olabilir) Sonuçta yaşam çevrimi işletim mali-
yetleri, kullanım ücretlerinin artması ile her yıl 
% 2 artış gösterecektir.

Tablo 6. İlk yatırım maliyeti

Tablo 7, her bir çiller için ilk yatırım ve işle-
tim maliyetlerini göstermektedir. Görüleceği 
üzere, yüksek kaliteli hava soğutmalı çillerler 
en düşük kombinasyonu sunmaktadır. Eğer su 
soğutmalı çiller üniteleri sadece çillerin enerji 
maliyetleri bazında değerlendirilmiş olsa idi 
(su maliyet hesabına dahil edilmeseydi ve ilk 
yatırım maliyeti göz ardı edilse idi), her biri 
hava soğutmalı çiller ünitelerine göre bina 
sahibine toplam değer cinsinden üstün olarak 
değerlendirilecekti. 

Tablo 7. İlk yatırım ve işletim maliyetleri

Çiller Soğutma 
tonu başına 

uygulanan kW

Yıllık enerji 
maliyetleri

Su ve 
kimyasallar

Yıllık işletim 
maliyeti 

Manyetik rulmanlı 
santrifüj 0.405 $ 66,683 $ 34,409 $ 101,092

Yüksek verimli 
hava soğutmalı 0.632 $ 102,485 $ 0 $ 102,485

Değişken frekans 
sürücülü santrifüj 0.480 $ 75,934 $ 34,409 $ 110,343

Sabit hızlı santrifüj 0.587 $ 89,659 $ 34,409 $ 124,068

Çiller Ekipman 
maliyeti

15 yıllık 
işletim 

maliyeti

Ek sahip 
olma 

maliyeti

Yüksek 
verimli 
hava 
soğutmalı

$ 227,487 $ 
1,772,316 Base

Manyetik 
rulmanlı $ 336,547 $ 

1,748,226 $ 84,970

Geleneksel 
değişken 
frekans 
sürücülü 
santrifüj

$ 292,320 $ 
2,200,528

$ 
493,045

Geleneksel 
sabit hızlı 
santrifüj $ 266,542 $ 

2,412,102
$ 

678,841

Çiller İşletim 
maliyeti

İlk yatırım 
maliyeti

sahip 
olma 

maliyeti

Yüksek 
verimli hava 
soğutmalı

2 1 1

Manyetik 
rulmanlı 1 4 2

Geleneksel 
değişken 
frekans 
sürücülü 
santrifüj

3 3 3

Geleneksel 
sabit hızlı 
santrifüj

4 2 4

 Tablo 5. Toplam yıllık işletim maliyeti

Çiller Ekipman ilk 
yatırım maliyeti

Yüksek verimli hava 
soğutmalı

$ 227,487
($ 591 per ton)

Geleneksel sabit hızlı 
soğutma kuleli santrifüj

$ 266,542
($ 692 per ton)

Geleneksel değişken 
frekans sürücülü ve  
soğutma kuleli  
santrifüj

$ 292,320
($ 759 per ton)

Manyetik rulmanlı 
soğutma kuleli santrifüj

$ 336,574
($ 874 per ton)

Sonuç

Toplam yaşam çevrim işletimi üzerine yapılan 
bu çalışma her ne kadar kapsamlı olmasa da, 
hava soğutmalı çillerlerin faydalarına farklı bir 
bakış açısı sağlamaktadır. Tablo 8, her bir çilleri 
işletim maliyeti, ilk yatırım maliyeti ve sahip 
olma maliyeti kategorilerinde sıralandırmıştır. TM

Tablo 8. Çalışmada incelenen her bir çille-
rin işletim maliyeti, ilk yatırım maliyeti ve 
sahip olma maliyeti

Viega Eco Plus

Her kararın altında yatan kalite.

viega.com

Uygulamadaki avantajları
Viega gömme rezervuarlar kolay monte edilir. Yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiş, dört farklı yükseklik 
seviyesine ayarlanabilen, tüm Visign gömme rezervuar kapaklarıyla uyumlu bir üründür. Pratik, teknolojik ve çok 
yönlüdür. Viega’nın uzmanlığı Viega Eco Plus gömme rezervuarda görülmektedir.  Viega. Çok daha iyi bir fikir!
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Evlerde İç Hava Kalitesizliği
Derleyen: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU
Balıkesir Üniversitesi MMF Makine Müh. Bölümü

larda, gürültü seviyesinin 35 dB’i geçmeyecek 
şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir.
Evlerde iç hava kalitesini bozan kirleticiler; 
ısıtıcılar, yapı malzemeleri, sigara ve benzeri 
maddeler, ev eşyaları, klimalardan kaynaklan-
maktadır. İnsanların sağlığını, çalışma verimini 
doğrudan etkileyen iç ortam hava kalitesinin 
iyileştirilmesi ve çevresel olumsuz etkilerin 
giderilmesi gerekmektedir.
İnsanların birçoğu dış hava kirliliğinin sağlığa 
zararlarını bilmesine rağmen iç hava kalitesi 
(İHK) problemlerinin insan sağlığına önemli 
etkileri olduğunu bilmez.  Amerikan Çevre 
Koruma Örgütü'nün (EPA) çalışmaları göster-
miştir ki iç ortamdaki kirleticilerin seviyesi dış 
havadan yaklaşık 5-100 daha fazla olabilmek-
tedir.  Dış hava kirliliğinin etkileri 20. yüzyılın 

1. Giriş

H  ava insanların en önemli ihtiyaçla-
rından birisidir. İnsan, günlerce aç 
susuz durabildiği halde nefes alma-

dan birkaç dakikadan fazla duramaz. Yetişkin 
bir insanın yaşamını sürdürebilmesi için günde 
yaklaşık 15 kg havaya ihtiyacı olduğu yapılan 
araştırmalarla tespit edilmiştir. İnsanlar için bu 
kadar önemli olan havanın, sağlıklı ve temiz 
olması gerekir. 
İnsanlar günlük yaşamlarının % 70-98’ini iç 
mekânlarda geçirmektedirler. Birçok iç orta-
mın, bazen dış ortamdan daha kirli ve tehlikeli 
olduğu saptanmıştır. Bu durum kış aylarında 
daha da belirginleşmektedir.
Evlerde bazı bileşenler veya faaliyetlerden 

oluşabilen zehirli kimyasallar birçok kanser 
çeşidinden başka, baş ağrısı, öksürük, gözlerde 
yanma, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara neden 
olabilmektedir. Evlerde; gaz sobası, kömür 
sobası, şofben gibi yerel yakma sistemlerinin 
neden olduğu zehirlenme ve ölüm olaylarıyla 
sık karşılaşılmaktadır.
Hava kirlenmesi sorunu, birçok gaz kirletici 
için aynı zamanda koku sorunu anlamına da 
gelir. İç ortamda, formaldehit gibi koku eşik 
seviyesi yüksek olan (61,2 mg/m3) maddeler 
de bulunmaktadır.
İç mekânlarda oluşan gürültü seviyesi de çevre 
sağlığını bozan etkenlerdendir. Hava, cisim ve 
su gürültüsü şeklinde iç ortamlara sızan gürültü, 
insanlarda fi zyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar 
meydana getirebilmektedir. Evlerdeki iç ortam-
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başlarından itibaren bilinirken iç hava kalitesi 
sadece 30 yıl önce gündeme gelmiştir. 

2. Kirlilik Kaynakları

İç hava kirleticilerinin orijinleri bina içinde 
veya dış ortamda olabilir.  Şayet kirleticilerin 
kaynakları kontrol edilmezse havalandırma/
klima sistemi düzgün çalışsa bile İHK prob-
lemleri oluşabilir.  Hava kirleticileri çok sayı-
daki parçacıklardan, liflerden, biyolojik aero-
soller ve gazlar oluşur. 
Buna ilave olarak okul binalarında binanın 
yerleşim yeri, sınıfın konumu, yeri boyanmış 
olması, laboratuar veya atölye amaçlı kullanıl-
ması kirlenmede etkili olmaktadır. 
Uluslararası Sağlıklı Binalar kuruluşu, kötü ve 
yetersiz hava kalitesini oluşturan en önemli 
nedenlerin küf mantarları ve bakteriler oldu-
ğunu göstermektedir.
Kötü ve yetersiz havası olduğu saptanan bina-
ların yaklaşık % 72’sinde bunun nedeni havada 
taşınan taneciklerdir ve bu sorun iyi bir filtre-
leme ile çözümlenebilir. 

Bu binaların yaklaşık % 40’ında kötü hava kali-
tesinin en önemli nedeni biyolojik taneciklerdir 
(bakteri, mantar tohumları ve onlardan gelen 
diğer ürünler)

3. Kirletici Maddeler

3.1. Radon
İç ortamdaki radonun çok yoğun evin inşa edil-
diği kaya ve topraktaki uranyumdur. Uranyum 
doğal olarak parçalandığında renksiz, koku-
suz ve radyoaktif bir gaz olan radon salınır. 
Radon gazı eve kirli zeminlerden, duvar ve 
zemin çatlaklarından, zemin drenajlarından ve 
haznelerden girer. 
Radon sigaradan sonra akciğer kanserinin en 
büyük nedenidir. 
Radonun ölçüm birimi pikoküri/litre (pci/L) 
dir. EPA'nın tavsiyelerine göre 4 pci/L'yi aştı-
ğında azaltılması gerekir. Aktif toprak basınç-
landırılması ve binanın havalandırılması, okul-
larda çok yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir. 

3.2. Çevresel Tütün Dumanı
Çevresel tütün dumanı, sigara dumanı ile 
sigara, pipo ucunun yanmasından oluşan duma-
nın karışımıdır. Bu karmaşık bir karışımdır ve 
400'den fazla bileşik içerir. 40'tan fazla insan-
larda akciğer kanseri yapıcı etkiye sahiptir. Çev-
resel tütün dumanı sıklıkla "ikinci el içicilik" ve 
"pasif içicilik" olarak adlandırılır.

3.3. Biyolojik Kirleticiler
Biyolojik kirleticiler; bakteriler, küfler, man-
tarlar, virüsler kedi salyaları, ev tozu keneleri, 

hamam böcekleri ve polenleri kapsar. Bu kirle-
ticilerin birçok kaynakları mevcuttur. Polenler 
orijini bitkilerdir; virüsler insanlar ve hayvanlar 
tarafından taşınır ve ev hayvanları salya ve pire 
kaynaklarıdır. 
Bir ortamda bağıl nem seviyesinin kontrolü ile 
biyolojik kirleticilerin gelişimi en aza indirile-
bilir. İç ortamlar için tavsiye edilen bağıl nem 
seviyeleri % 30-% 50’dir.  Durgun sular suyun 
zarar verdiği malzemeler veya ıslak yüzeyler, 
mantarlar, küf, bakteri ve sineklerin çoğalma-
sına hizmet eder. Ev tozu keneleri en güçlü 
alerji yapan biyolojik kirleticilerden biridir, 
nemli,  ılık ortamlarda gelişir. 
Bazı biyolojik kirleticiler, pnomonitis, alerjik 
bunun intihapları ve bazı astım tiplerini kap-
sayan alerjik reaksiyonlar tetikler. Grip kronik 
ve tavuk frengisi gibi enfeksiyon hastalıkları 
hava ile taşınır. Mantar ve küfler zehir salgı-
layarak hastalık oluştururlar. Biyolojik kirle-
ticilerin neden olduğu sağlık problemlerinin 
belirtildiği aksırık, göz sulanması, öksürmek, 
nefes darlığı, baş dönmesi, uyuşukluk, sıtma 
ve sindirim problemlerini kapsar. Biyolojik 
kirleticiler kontrol edilerek astım vakaları  
% 55-% 60 alınabilir.

3.4. Evsel Ürünler
Organik kimyasallar, evsel ürünlerin terkibinde 
çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Boyalar 
vernikler ve balmumunda olduğu gibi birçok 
temizleyici ilaçlama kozmetik, yağ çözücü ve 
yumuşatıcı maddeler de organik çözücüler 
içerir. 
Organik kimyasalların sağladığı etkileme 

Tablo 1. Tipik iç hava kirleticilerin evsel kaynakları

Dış Kaynaklar Bina Ekipmanları Bileşenler/Ev Eşyaları Diğer İç Kaynaklar

Dış Hava Kirlenmesi:
Polen, toz, mantar sporları; 
endüstriyel emisyonlar ve araç 
emisyonları

Yakın Kaynaklar:
Liman yüklemeleri, çöp 
giderlerinden oluşan kokular; 
sağlıksız birikintiler veya bina 
egzozlarının dış hava girişlerinin 
yakınında olması

Yeraltı Kaynakları:
Radon,  pestisitler ve yeraltı 
depolama tanklarındaki kaçaklar

Isıtma/Hav./Klima Ekipmanları:
Damlalık tavalarında,  kanallarda, 
serpantinlerde ve nemlendiricilerde 
mikrobiyolojik oluşumlar

Uygunsuz hava ile yanma ürünleri 
ve kanallarda toz ve birikintiler

Isıtma/Hav./Klima Dışı Ekipmanlar:
Ofis ekipmanlarından oluşan 
emisyonlar (uçucu organik bileşikler, 
ozon); ve alışveriş laboratuar ve 
temizlik proseslerinden oluşan 
emisyonlar

Bileşenler:
Suda veya toprakta gelişen 
mikrobiyolojik oluşumlar,  hasarlı 
malzemeler;  kuru sifonlardan 
oluşan lağım kokuları, organik 
bileşikler,  inorganik bileşikler ve 
zararlı asbest içeren malzemeler ve 
tanecik (toz) üreten malzemeler

Ev Eşyaları:
Yeni mobilyalardan ve yer 
döşemelerinden kaynaklanan 
emisyonlar ve suda ve toprakta 
gelişen bakteriler,  hasarlı ev eşyaları

Bilimsel laboratuvarlar, meslekî sanat 
alanları,  baskı/kopya alanları, besin 
hazırlama alanları, sigara salonları, 
temizlik malzemeleri,  çöplerden 
kaynaklanan emisyonlar 

Pestisitler, boya, tebeşir ve 
aşındırıcılardan kaynaklanan organik 
uçucu organik bileşikler ve kokular 
bulaşıcı hastalığa sahip kişiler,  kuru 
silinebilir mürekkepler ve benzeri 
kalemler, sinekler ve diğer zararlı 
böcekler,  personel bakım ürünleri

Şekil 1. Uluslararası Sağlıklı Binalar Kuruluşu’na göre 
binalardaki kirletici oranları
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özellikleri oldukça geniş olup bazıları oldukça 
zehirli, bazılarının sağlığa zararı bilinmemek-
tedir. Diğer kirleticilerde olduğu gibi sağlığa 
etkileri doğal olarak maruziyet süresine bağlı 
olarak değişir. Göz ve solunum yolu tahrişi, baş 
ağrıları, baş dönmesi, görme bozuklukları ve 
hafıza kayıpları bazı organik kimyasallara maruz 
kalan kişilerde acil olarak görülen belirtilerdir. 

3.5. Formaldehit
Formaldehit, bina malzemeleri üretiminde ve 
çok sayıdaki evsel ürünlerde kullanılan önemli 
bir kimyasaldır. Formaldehit aynı zamanda 
yanma ve bazı diğer doğal süreçlerin ürünü-
dür. Böylelikle maddesel derişiklikleri iç ve dış 
ortamlarda kullanabilir. Formaldehit renksiz, 
keskin kokulu bir gaz olup bazı insanlarda 
uzun süre maruz kalındığında gözlerde sulan-
maya gözlerde ve boğazda yanma hissine, mide 
bulantısına ve solunumda zorluklara yol aça-

bilir (0,1 ppm üzerinde). Yüksek derişiklikler 
insanlarda astımı tetikleyebilir Formaldehitin 
hayvanlarda kansere neden olması insanlarda 
kansere yol açabileceğini göstermiştir.

3.6. Pestisitler
Pestisitler bakteri, mantar ve diğer organiz-
malara ilave olarak sinekler ve kemiriciler gibi 
haşaratları öldürmek veya kontrol etmek üzere 
kullanılan kimyasallardır. Birçok pestisitler 
kendiliğinden zehirlidir. Birçoğu uçucu organik 
bileşikler içerir. Özel belirtileri maruz kalınan 
pestisitin tipine ve uygulanan yere alınan doza 
ve maruz kalan şahsın hassasiyetine bağlı ola-
rak değişebilir. Bazı pestisitlere kronik olarak 
maruz kalınması karaciğere böbreklere ve sinir 
sistemine zarar verebilir. 
İç ortamlarda pestisitler için herhangi standart 
yoktur. Hem EPA hem de Pensilvanya Tarım 
Bakanlığı okullarda kimyasal pestisit kullanı-

mını en aza indirecek tedbirler almışlardır.  Pes-
tisit ürünleri üretici talimatları doğrultusunda 
havalandırma uygulamalarında da kullanılabilir.

3.7. Karbonmonoksit
CO renksiz kokusuz ve tatsız bir gazdır Kar-
bonun eksik yanmasının bir ürünüdür. CO 
kandaki oksijen taşıyıcı hemoglobin ile birle-
şerek karboksi hemoglobin oluşturur. Kandaki 
normal karboksi hemoglobin oranları sigara 
içmeyenlerde % 2'den az ve sigara içenlerde  
% 5-% 9 arasındadır Orta seviyedeki derişikli-
ğin belirtileri belirsiz olabilir. Uygun havalan-
dırma önemli bir kontrol ölçümüdür. 
İç hava için CO üzerinde uzlaşılmış bir stan-
dart yoktur. EPA'nın Ulusal Ortam Havası 
Standartları dış havada sekiz saat için 9 ppm 
ve bir saat için 35 ppm olarak verilmiştir. Bu 
standart okullarda iç hava için kılavuz olarak 
kabul edilebilir ve aşılmamalıdır.

Tablo 2. İç Hava kirleticilerin potansiyel kaynakları

Kirleticiler Potansiyel Kaynakları

Uçucu Organik Bileşikler Parfümler, saç spreyleri
Mobilya cilaları
Temizlik solventleri
Hobi ve sanat malzemeleri
Pestisitler
Halı ve iplik boyaları
Tutkal, yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri

Boyalar, vernikler, yapıştırıcı bantlar
Ahşap koruyucular
Kuru temizlenmiş elbiseler, güve ilaçları
Hava tazeleyici kokular
Depolanmış yakıtlar ve otomotiv ürünleri
Kirlenmiş sular
Plastikler

Formaldehit Parçacık tutucular, kontra plaklar
Dolaplar, mobilyalar

Formaldehit köpük yalıtım katkıları
Halı ve kumaşlar

Pestisitler Böcek ve karınca öldürücüler
Fare ilaçları

Mantar ilaçları, mikrop öldürücüler
Ot ilaçları

Kurşun Kurşun esaslı boyalar Dış tozlar ve toprak

Karbondioksit
Karbon monoksit
Azot dioksit

Uygunsuz çalıştırılan gaz veya yağ kazanları-sıcak su 
ısıtıcıları, ocaklar, odun sobaları

Havalandırmasız gaz sobaları-kerosen ısıtıcılar
Tütün ürünleri, gazlı pişirme sobaları
Araç egzozları

Kükürt dioksit Kükürt  içeren yakıtların yanması

Solunabilir Parçacıklar Ocaklar, odun sobaları
Havalandırmasız gaz ısıtıcıları

Tütün ürünleri
Havalandırmasız kerosen ısıtıcıları

Çevresel Tütün Dumanı Tütün ürünleri

Biyolojik Kirleticiler Bitkiler, hayvanlar, kuşlar, insanlar
Yastıklar, yataklar, ev tozları
Islak veya nemli malzemeler

Durgun sular

Asbest Boru ve kazan yalıtımı
Tavan ve döşeme levhaları

Dekoratif spreyler
Kaplama ve lambriler

Radon Toprak ve kaya
Bazı bina malzemeleri

Yer altı suları

Doğru zamanlama, doğru adres,
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3.8. Karbondioksit
Karbondioksit renksiz kokusuz ve tatsız bir 
gazdır. Karbonun tam yanma ürünüdür. Sağlığa 
karşı etkisi oksijen yok edici olduğundan hava-
daki oksijenin yerini alır. 15000 ppm'in üzerin-
deki derişiklikleri zihinsel aktivite kayıplarına 
neden olabilir ve dikkat edilmelidir. 
ASHRAE'nin 62-1989 no'lu standart 1000 

Tablo 3. Kirleticilerin Sağlığa Etkileri

Kirletici T B U Z P/A K Açıklamalar

Uçucu Organik Bileşikler X X X X X Bu kirleticilerin çoğu sinirsel/davranışsal zehirleyici, karaciğer 
zehirleyici ve kalbi etkileyicidir.

Formaldehit X X Allerjik tepkiler meydana getirebilir.

Pestisitler X X X Bu kirleticilerin bir çoğu beyni ve karaciğeri zehirleyici, üretken 
zehirleyici ve hassas hale getiricidir.

Kurşun X X X Beyni zehirleyici ve geriye dönülmez davranışsal etkiler.

Karbonmonoksit X

Hastalarda boğulma (anjin) etkisini güçlendirir, frekansını arttırır; 
sağlıklı yetişkin erkeklerde iş gücünü azaltır, bağ ağrıları, göz 
küçülmesi, sağlıklı yetişkinlerde değişken belirtiler gösterebilir; 
hastalarda kalp-akciğer uyumsuzluğunu şiddetlendirir.

Karbondioksit X

Solunum uyarıcı etki yapar; arttırılmış solunum ve insanlarda 
yorucu görevleri yapma kabiliyetini azaltır; kandaki pH ve pCO2 
oranları değişir; böbreklerde kireçlenme ve akciğer alveollerinde 
yapısal değişiklikler.

Azot dioksit X

Astımlılarda ciğer fonksiyonlarında azalma; çocuklarda ve 
yetişkinlerde akciğer fonksiyonlarını etkiler; hayvanlarda ve 
çocuklarda diğer zehirleyicilerle birlikte etkileşimli hale gelir; 
hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar bağışıklık kabiliyetini 
azalttığını göstermiştir.

Kükürt dioksit X
Normal erkeklerde ve astımlılarda ciğer fonksiyonlarını azaltır; 
hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ciğer fonksiyonlarını 
azalttığı görülmüştür.

Biyolojik Kirleticiler X X Enfeksiyon hastalıkları; alerjik reaksiyonlar; zehirleyici etkiler.

Çevresel tütün dumanı X X Mukoza zarlarını tahriş eder, kalp dolaşım sisteminde stres 
oluşturur, çocuklarda şiddetli ve ölümcül solunum etkileri

Polisilik aromatik hidrokarbonlar X X Bazıları tahriş edicidir ve kalp dolaşım sistemini etkileyebilir

Asbest X X Uzun süre teneffüs edenlerde asbest hastalığı olan mezotelisma 
oluşturur.

Radon X

AÇIKLAMA: T:Tahriş edici     B: Boğucu      U:Uyuşturucu    Z: Zehirli  P/A:Patolojik-alerjik K:Kanserojen

ppm değerini konfor üst sınırı olarak belirle-
miştir. Bu standart okullar içinde kullanılabilir 
ve aşılmaması gerekir.

3.9. Cıva
Son yıllarda okul çocuklarında metalik cıva 
damlacıkları ve kirliliğini kapsayan raporlarda 
artış gözlenmiştir. Cıva tabiatta çeşitli biçim-

lerde bulunur. Metalik cıva bir sıvı biçimidir, 
termometre ve barometre gibi çeşitli tüketici 
ürünlerinde kullanılır. Okul laboratuarlarında 
bulunur ve kaza olarak döküldüğünde kirlilik 
problemine neden olabilir. Cıva oda sıcaklı-
ğında buharlaşarak zemine yakın yerlerde bir 
set oluşturur. Ondan dolayı çocuklar yetişkin-
lere kıyasla daha fazla etkilenir. Cıva merkezi 
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sinir sistemi ve böbrekleri etkiler. 
Hava kirliliği için uygulanan testlerde 0,003 
mg/m3 başlangıçta oksijen seviyesi olarak 
evlerde ve okullar gibi toplu mekânlarda kabul 
edilir.

3.10. Uçucu Organik Bileşikler 
(UOB)
İç ortam havasında yüzlerce uçucu organik 
bileşik vardır, bazen bunların derişikliklerinin 
zararlı olduğundan şüphe edilir. Çok yaygın 
olarak bilinen uçucu organik bileşikler ben-
zen,  formaldehit,  metilklorit,  trikloretilen 
ve tetrakloretileni kapsar.
UOB'lerde maruz kalma maruz kalınan süre-
nin uzunluğuna ve seviyesine bağlı olarak 
keskin ve kronik (ölümcül) sağlık etkilerine 
sonuç verebilir. 
UOB'lerle ilgili endüstriyel olmayan mekânlar 
için herhangi bir standart yoktur. Pratikte 
bilinen UOB kaynakları kısıtlanmıştır. Bu 
maddeler sızdırmaz tanklarda iyi hazırlanmış 
mekânlarda, kullanılan ortamlardan uzakta 
depolanmalıdırlar.
Geçmişte Sağlık Bakanlığı ilkokullarda zemini 
motorin dökerek temizlerlerdi. Bu işlem iç 
havadaki hidrokarbonun seviyesini arttırmak-
tadır şayet hidrokarbon seviyesi 10 ppm veya 
daha yüksek ise veya bazen seviyesi 100 ppm 
veya daha yüksek ise ortamın geçici olarak 
tahliye edilmesi gerekmektedir. Daha düşük 
seviyelerde uygun işlem havalandırma yapıl-
masıdır. 

3.11. Kurşun
Kurşun oldukça zehirli bir metaldir. Çeşitli 
kaynaklardan gelen kurşuna (kirlenmiş toprak 
ve toz ve hava)maruz kalınabilir. Kurşun esaslı 
boya çocuklar için çok yaygın bir kaynaktır. 
Kurşun beyne böbreklere sinir sistemine ve 
kırmızı kan hücrelerine zarar verebilir. 
Halkımızda okullarda kurşun için iç ortam 
standardı yoktur. Mevcut standartlar dış 
ortamlar veya endüstriyel işyerleri içindir. 

3.12. Azot dioksit (NO2)
NO2'nin kaynakları kerosen ısıtıcılar, hava-
landırmasız gaz sobaları ve ısıtıcılar çevresel 
tütün dumanıdır. Sağlığa etkileri göz, burun ve 
boğazlarda tahrişi yapar. Ciğer fonksiyonlarını 
kısıtlayabilir ve küçük çocuklarda solunum 
enfeksiyonlarını arttırabilir.
NO2 ortamda yanma uygulamaları olmaksızın 
müsaade edilen seviyenin yarısı alınır. 

Şekil 3. Parçacık madde ölçüm cihazı

Şekil 4. Formaldehit izleme monitörü

Şekil 5. Çoklu ölçüm cihazı (CO2, CO, % RH, 
sıcaklık, UOB, O2, NO2, Ozon, SO2, H2S, baro-
metrik basınç) 

4. İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazları

İç hava kalitesi ölçüm cihazları; portatif anlık 
ölçüm cihazları ve sabit izleme cihazları olarak 
sınıflandırılabilir. Bu cihazlar; CO, CO2, SO2, 
Formaldehit, NO2, Radon, UOB, sıcaklık algı-
layıcıları ve partikül madde (PM) örnekleme 
setlerini kapsamaktadır.
Bu cihazların satış fiyatları hassasiyet ve ölçüm 
özelliklerinin sayısına bağlı olarak birkaç yüz 
dolardan yirmi otuz bin dolar seviyelerine kadar 
çıkabilmektedir.

Şekil 2. CO2 ölçüm ve izleme cihazları

Tablo 4. Yaygın İç Hava Kalitesi Ölçüm Teknikleri

Parametre Cihaz Ölçüm Seviyesi Uygun Kademe

Sıcaklık Termometre; termokupl -1/+500 ºC 20-260 ºC

Bağıl nem Kapasitif detektör; savurmalı psikrometre 0-100 % 30-% 60

Karbon 
monoksit

Elektro-kimyasal detektör; kalorimetrik 
boru 1-50 ppm 0-2 ppm

Karbon dioksit Kızıl ötesi detektör; kalorimetrik boru 200-400 ppm <850 ppm

Hava debisi Duman borusu; temel anemometre, 
pervaneli anemometre

0,05-1 m/s
4.72 –943 L/s

9.438 L/s dış hava /
kişi  (34 m3/h)

Uçucu organik 
bileşikler

Fotoiyonizasyon detektörü, alev 
iyonizasyon detektörü 0.1-10 ppm 0-1.0 ppm
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5. İç Hava Kalitesi Problemlerinin 
Çözümü İçin Genel Kurallar

İHK problemlerini önlemek ve verimli bir 
çözüme yardımcı olmak için okullarda sıcak-
lık, bağıl nem seviyeleri izlenmeli ve ortam-
larda ısıl konfor sağlanmalıdır. İlave olarak 
dış havalandırma yetersiz olduğunda CO2 
seviyesi izlenmelidir. Uygun tasarlanan hava-
landırma/klima sistemi, sıcaklık ve nem sevi-
yelerini uygun şekilde ayarlayarak konforu 
şartlarını sağlar, okul sakinlerinin ihtiyaçla-
rına uygun hava dağılımı yapar, kokuları ve 
diğer kirleticileri basınç kontrolü, filtreleme 
ve egzoz fanları yardımıyla en aza indirir.
ASHRAE'nin 55-1962 Standardı insanlar 
için sıcaklık ve bağıl nem seviyelerini belir-
lemiştir. Konfor şartları nemi % 30-% 60 
bağıl nem seviyesinde, sıcaklığı 20-25,6°C 
arasında sezona bağlı olarak sağlar.
ASHRAE'nin 62-1989 Standardı okullarda 
dış hava ihtiyacı seviyesini belirlemiştir. Bu 
seviyeler EPA'nın raporunda "Okullarda İç 
Hava kalitesi" olarak tanımlanmıştır. Genel 
olarak Isıtma-Havalandırma-Klima sistemi 
için kişi başına 25,5-102 m3/h taze hava 
tavsiye edilmiştir.
İlâve olarak uygun havalandırma için CO2 
seviyeleri gösterge olarak kullanılmalıdır. 
CO2 seviyeleri 1000 ppm olduğunda dış 
havalandırmanın uygunsuz olduğu söyle-
nebilir.
1996 yılından önce havalandırma standar-
dının (Standart 62) küçük bir kısmı evsel 
havalandırmaya ayrılmıştı. ASHRAE evsel 
havalandırma için ayrı bir standart oluşturul-
ması gerekliliğini ortaya koydu ve bu amaçla 
bir komite oluşturdu. Yedi yıl sonra ASH-
RAE 62.2-2003 Standardı onaylandı. Bu 
Standart, tipik durumlar için minimal kabul 
edilebilir iç mekân hava kalitesini sağlamak 
için gerekli asgari şartları tanımlamaktadır. 
Standart, seyreltme havalandırması ve kay-
nak kontrolü ve izin verilen işlemler için 
esnek girişimler arasındaki yakın ilişkiyi 
açıklamaktadır.
Standart 62.2 aşırı karmaşık veya uzun  
belge değildir. Bu tüm tek-aile evleri ve  
küçük aileli evler de dâhil olmak üzere yeni 
ve mevcut evlere uygulanabilir. Onun büyük 
gereksinimleri:

•	 Bazı istisnalar dışında, standart bütün 
ev için mekanik havalandırma gerektirir. 

Tipik bir ev için, gerekli havalandırma 
oranı yaklaşık 25 L/s’dir, ancak bu 
değer evin büyüklüğü ile artar. Standart 
havalandırma sistemi seçiminde esneklik 
sağlar (Örneğin sürekli veya aralıklı, 
besleme veya egzoz;  ısı geri kazanımlı 
veya kazanımsız).

•	 Mekanik egzoz (dış havaya) mutfaklarda 
gereklidir. Temel şart; bir kullanıcı 
kontrollü davlumbazdan atılan havanın 
en az 50 L/s olmasıdır. Piyasada mutfak 
tasarımları çok farklı olmakla beraber, 
mutfak havasının saatte 5 defa hava 
değişimi (sürekli veya aralıklı)  
gereklidir.

•	 Banyolardan mekanik egzoz gereklidir, 
fakat ancak tuvaletler, çamaşır odaları, 
lavabo odalarında mekanik egzoz 
gerekmez. Temel gereksinim bir kullanıcı 
kontrollü fan ile en az 25 L/s hava 
atmak gerekir. Sürekli çalışan bir egzoz 
fanı, alternatif olarak 10 L/s debi ile 
kullanılabilir.

•	 Fanlar veya fan sistemleri önceki 
gereksinimleri karşılamakla beraber 
özgün hava debisi ve gürültü performans 
seviyelerini karşılamalıdır.

•	 Yanmalı cihazlarda uygulamadaki 
kurallar takip edilmelidir. Şartları daha 
kısıtlı bir durum için yanma cihazlarının 
tahliye sistemleri geri tepme ve sızdırma 
durumları için kontrol edilmelidir. Aksi 
takdirde, tahliyeli veya tahliyesiz, özel 
yanma cihazlarına gereksinim kalmaz.

•	 Hava santrali veya dönüş kanalları 
garaj içinden geçiyorsa, kanal 
sistemi sızdırmazlık şartnamelerini 
karşılamalıdır.

•	 Hava santral beslemeleri için iyi tanecik 
filtresi gereklidir (En az filtreleme 
gereksinimi kolayca karşılanabilir, fakat 
yaygın olarak kullanılan fiber filtrelerle 
daha iyi sonuç alınır). 

Evlerde iç hava kirleticilerinin derişikliklerini 
düşürmek için altı temel kontrol yöntemi 
mevcuttur:

5.1. Kaynak Yönetimi
Kaynak yönetimi, kaynağın uzaklaştırılmasını, 
kaynağın değiştirilmesini ve kaynağın kapatıl-
masını kapsar. Pratik olarak uygulanabilecek 
birçok yöntem vardır. En iyi önleme yöntemi, 
kirleticilerin okul binalarına girmesini kesin-

likle önlemektir. Aralarında uçucu organik 
bileşikler, sigara kokusu, parçacık madde ve 
radon gibi maddelerin bulunduğu iç hava 
kirleticilerini kontrol etmenin en uygun yolu, 
onları kaynağında kontrol etmektir. Bu, sız-
dırmazlık sağlayarak ya da kaynağın varlığına, 
kullanımına sınırlamalar getirerek gerçekleş-
tirilebilir. 
Asbest içeren bazı kaynaklar sızdırmaz hale 
getirilebilir veya kapatılabilir; gaz sobaları 
gibileri ayarlanarak salınımları azaltılabilir. 
Birçok durumlarda kaynağın kontrolü iç hava 
kalitesini arttırmada havalandırmayı arttır-
maya kıyasla daha ekonomik olmaktadır. 
Çünkü havalandırma yükünün arttırılması 
enerji maliyetini arttıracaktır.
Eğer kirliliğin kaynağı belli ise yerel egzoz 
havalandırması kirleticilerin uzaklaştırma-
sında en etkili yoldur.

5.2. Yerel Egzoz
Yerel egzoz, iç ortama dağılmış olan kirletici-
leri kaynağında yakalayıp uzaklaştırmak ve dış 
ortama göndermek için verimli bir yöntemdir. 
Yerel egzozların kullanıldığı örnekler bekleme 
odaları, mutfaklar, bilimsel laboratuarlar ve ev 
idaresi depolama odaları, baskı ve kopyalama 
odaları, meslekî/endüstriyel alanlar (kaynak 
odaları gibi).

5.3. Havalandırma
Havalandırma sistemi uygun olarak tasar-
landığında, işletildiğinde ve bakıldığında 
otomatik olarak havadaki kirleticileri nor-
mal seviyeye indirecektir. Boyama gibi bazı 
durumlarda havalandırma ile havadaki duman 
derişikliği seyreltilir.
Kirleticiler bina ve dekorasyon malzeme-
leri, mobilya, insanlar ve onların aktivite-
leri ve emiş havasından kaynaklanmaktadır. 
Bu durumda talep kontrollü havalandırma 
kullanılması %50'lere varan enerji tasarrufu 
sağlamaktadır. Talep kontrollü sistemler hava 
akışının kirletici yüklerine bağlı olarak kont-
rol edildiği bir havalandırma sistemidir. Bu 
sistemlerde hava kalitesi duyargaları gerek-
lidir. Kullanılması gereken duyargalar CO2, 
karışım gazı, CO2/karışım gazı, CO2/CO 
seçeneklerinden biri olabilir.
Evlerde kullanılan yaygın mekanik havalan-
dırma yöntemleri egzoz havalandırması, den-
gelenmiş havalandırma (egzoz ve taze hava 
birlikte) ve ısı geri kazanımlı dengelenmiş 
havalandırma sistemidir (Şekil-6, Şekil-7).
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Şekil 6. Egzoz havalandırması     

Şekil 7. Isı geri kazanımlı dengelenmiş havalandırma

Evlerde HRV veya ERV adı verilen ısı ve/veya 
enerji (nem+ısı) geri kazanımlı yerel havalan-
dırma cihazlarının kullanımı yaygınlaşmıştır. 
Bu cihazlar ısı ve enerji geri kazanımı sağlaya-
rak havalandırma işletme maliyetlerini azalt-
maktadır. Özellikle bu cihazlara ısı pompası 
özelliği de eklenerek havalandırma yüklerinin 
yanında ısıtma ve soğutma yükleri de karşıla-
nabilmektedir (Şekil 8).

Şekil 8. Isı pompası destekli HRV cihazı

Evlerde banyo, WC, mutfak gibi ortamlardan 
emilen hava HRV cihazlarından geçirilerek 
dışarıya atılırken taze hava yatak odası, oturma 
odası ve mutfak gibi ortamlara verilerek basınç 
dengelemesi de sağlanmış olur (Şekil-9)

Şekil 9 Evlerde hava kalitesi için ısı geri kazanımlı yerel 
havalandırma cihazlarının kullanımı

Özellikle konut tipi binalarda hava kanalları, 
bina betonarme kalıpları ile birlikte tüm yaşam 
mekânlarını kapsayacak şekilde yerleştirilmeli-
dir (Şekil 10 ve Şekil 11)

Şekil 10. Bir bina çatısında betonarme yapılmadan 
önce havalandırma kanallarının yerleştirilmesi

Şekil 11. Ev içinde egzoz ve taze hava kanallarının 
tavana bağlanması

5.4 Maruziyet Kontrolü
Kirliliğin tamamen önlenemediği yerlerde 
maruz kalma sürelerini ve şekillerini kısalt-
mak gereklidir.
Maruziyet kontrolü, potansiyel maruz kalın-
mayı azaltmak için yerleşimi, miktar ve zamanı 
ayarlamayı kapsar. 

5.5. Hava Temizleme Cihazları
Hava temizleyicilerinin en ucuz modellerden 
en kapsamlı ve pahalı ev sistemlerine kadar 
birçok tip ve boyutta olanları satılmaktadır. Bazı 
hava temizleyiciler parçacık tutulmasında yük-
sek verime sahipken diğerleri daha az verimle 
çalışırlar. Hava temizleyicileri genellikle gaz 
kirleticileri uzaklaştıramazlar.
Bir hava temizleyicinin verimliliği iç hava-
dan kirleticileri nasıl topladığına ve filtre veya 
temizleme elemanından ne kadar temiz hava 
geçirdiğine bağlıdır. Verimli bir filtre düşük 
hava akışında verimli olmayabilirken, tersine 
yüksek hava debisine sahip hava temizleyi-
cide düşük verimli filtre uygun olmayacaktır. 
Herhangi bir hava temizleyicinin uzun süreli 
performansı üretici talimatlarına uygun olarak 
yapılan bakım işlemlerine bağlıdır.
Hava temizleyicinin verimliliğinin belirlenme-
sinde bir diğer önemli faktör kirletici kaynağın 
gücüdür. Özellikle sıradan hava temizleyiciler 
güçlü kirleticilerin yakınından bile kirleticileri 
yeterli şekilde uzaklaştıramazlar. Hava temiz-
leyicileri kirlilik kaynağının özel hassasiyetine 
bağlı olarak seçilmelidir (Şekil 12).

Şekil 12. Hava temizleme cihazı

5.6. Eğitim
Okul personelinin ve öğrencilerin İHK konu-
sunda eğitilmesi çok önemlidir. Şayet kişiler iç 
hava kirleticileri ve onların kontrolü konusunda 
bilgilendirilirse bu kirliliklere maruz kalma 
durumları azaltılmış olur. Bu amaçla başta okul 
yöneticilerine, öğretmenlerine ve personeline 
seminerler düzenlenebilir.

6. Evlerde İç Hava Kalitesi

Evlerdeki iç hava kalitesi yapı bileşenlerinden, 
dış havadan, ev eşyalarından insanlardan ve 
yakma sistemlerinden dolayı bozulmaktadır. 
İnsanların yaşamlarının büyük bölümünü geçir-
diği bu mekânlarda havanın ve çevrenin temiz 
olması gerekir.
Yapı malzemelerinden geçen radon gazı en çok 
4 pCi/L olmalıdır. Yapıya başlanmadan ve yapı 
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kullanımından önce bu seviyeler ölçülmelidir.
Dış hava ile iç hava değişimi çok iyi ayarlanma-
lıdır. Evlerdeki mekânların havası en az saatte 
0,35/1 defa değiştirilmelidir. Bu durumda 
mutlaka evlerde mekanik havalandırma gereği 
ortaya çıkmaktadır.
Ev eşyalarında sağlığı bozucu madde içeren 
boya, vernik, cila, kaplama vb. maddelerin kul-
lanımı sınırlandırılmalı, yeni boyanmış veya 
mobilyaları yenilenmiş evlerde ortam daha fazla 
havalandırılmalıdır.
İnsanların hareketleri sonucu tozlar ve halı 
lifleri iç havada uçuşmaktadır. Evlerde hava 
temizleyici cihazlar kullanılarak bu tozları 
büyük bir kısmı yakalanabilir. Özellikle vakum 
süpürgeler ve çamaşır kurutma makineleri ciddi 
miktarda ortam havasına küçük lifler yaymak-
tadır ve bunların birçoğu akciğer hastalıklarına 
yol açabilmektedir. 62.2 (2003) Standardında 
çamaşır kurutma makinelerinin egzozlarının 
dışarıya verilmesi gerekmektedir.
Evlerde iç hava kalitesini en çok etkileyen 
yakma sistemleri; sigara, pişirme cihazları, 
soba ve şofbenlerdir. Bu cihazların kullanımı 
ve sigara tüketimi sırasında ortama çok tehli-
keli yanma ürünleri ve zehirli maddeler yayıl-

maktadır. Yakma sistemlerinin mutlaka baca 
bağlantılı olması gerekir.

Yine evlerde uzun süre bekleyen damacana ve 
depo suları bakteri ve mantar üreterek iç hava 
kalitesini dolaylı olarak etkilemektedir.
Evlerdeki yakma sistemlerinin oksijen ihtiyacı 
dikkate alınarak kış aylarında gerekli dış hava 
debisi arttırılmalıdır.

7. Sonuç

Ülkemizdeki konutların çok büyük bir kısmı 
apartman dairelerinden oluşmaktadır ve bu 
konutlarda havalandırma sadece kirli havanın 
uzaklaştırması şeklinde olduğundan oturma 
odaları, salonlar, çocuk odaları ve yatak oda-
larında taze hava ihtiyaçları özellikle kış ayla-
rında yeterince karşılanamamaktadır. Örnek 
olarak yüksekliği 2,8 m ve alanı 15 m2’lik bir 
yatak odanın hacmi 42 m3 olup kişi başına 25 
m3/h hava ihtiyacı dikkate alındığında sadece 
1 saat yeterli olmaktadır! İnsanlar dinlenmek 
amacıyla kapalı bir odada uyuduklarında kendi 
çıkardıkları CO2 ile zehirlenmekte ve sabah 
uyandıklarında güne yorgun başlamaktadırlar.

Apartman veya bireysel bina mimarilerinde 
mekanik havalandırma sistemlerine geçmemiz 
gerekmektedir.  Bu konuda mimar ve mühen-
dislerimize büyük görevler düşmektedir.
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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
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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-

İKİ  AYDA BİR YAYINLANIR •  TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 •  YIL:  7  •  SAYI :  46 •  7 ,50 TL •  ISSN 1306-5343 •  www.ebelediye. info

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

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 
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