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Enerji verimliliği, neredeyse her etkinliğin, 
her haberin, her raporun, her toplantının 
gündemini oluşturuyor: 

ISKAV, TTMD, İSKİD, DOSİDER, İZODER, 
MTMD, ESSİAD, SOSİAD ve TOBB İklim-
lendirme Meclisi işbirliği ile hazırlanan Türkiye 
İklimlendirme Sektörü Hedefl er ve Stratejiler 
Belgesi’nde; Türkiye iklimlendirme sektörünün 
küresel bir oyuncu olma iddiası için günümüzde 
yükselmekte olan beş eğilimi yakından izlemesi 
gerektiği belirtiliyor. 
Rapora göre bunlar; hijyen anlayışının yükselmesi, 
iç hava kalitesi talebinin artması, enerji verimliliği 

anlayışı, sera etkisi sebebi ile kullanılan gazların 
seçimi ve elektroniğin gelişmesi ile ürünlerde kont-
rol uygulamalarının artması başlıklarıdır. Raporda, 
“Bu eğilimleri izlemek sektör oyuncularına birçok 
fırsatlar sunacaktır. Aynı şekilde bu konulara kayıtsız 
kalmak ise gelecekte fi rmalar için ciddi tehditler 
oluşturabilecektir” deniliyor. 
Rekabet koşullarının küresel pazarda oldukça çetin 
olduğu günümüzde, bahsi geçen beş faktör, fi rma-
ların fark yaratmak için kullanabilecekleri anahtar-
lar aynı zamanda. Dünyanın tüm pazarlarında bu 
beş faktör, olabildiğince geliştirilmeye çalışılıyor. 
BSRIA’nın yayımladığı Dünya Soğutma Sektörü 

Enerjin biterse, ölürsün!

Raporu’nda şu bilgiler yer alıyor: “Lider ülkelerde enerji 
performansı ve soğutucu akışkanların değişimi ile bir-
likte gürültü, geri dönüştürülebilirlik gibi konular pazarın 
güdüleyicileri. Avrupa’da, F-Gas düzenlemeleri pazarı yön-
lendiren ana faktör. Anahtar roldeki oyuncular ise enerji 
tüketimlerini azaltmak durumunda olan süpermarketler. 
Çin, dünya pazar büyüklüğünün 10.94 milyar dolarlık 
en büyük payına sahip. Hindistan’da da bir o kadar hızlı 
büyüme oranı görülüyor.”
Uluslararası Enerji Ajansı Baş ekonomisti Dr. Fatih Birol, 
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim 
Merkezi (IICEC) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 
IICEC Uluslararası Enerji Forumu’nda yaptığı konuş-
mada, bir birim enerji üretim maliyetinin son 10 yılda iki 
katına çıktığını belirterek, dünyada sadece petrolde değil, 
tüm diğer enerji kaynakları açısından ucuz enerji dönemi-
nin sona erdiğine dikkat çekti. Asya’da artan talebi karşı-
lamaya, ABD’de kaya gazına, Avrupa’da ise yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar yapıldığını kaydeden 
Dr. Birol, jeopolitik gelişmeler, iklim değişikliğine uyum 
ve kamuoyunun yatırım kararları üzerindeki etkisi nede-
niyle yatırımcıların işinin giderek zorlaştığını belirtiyor. 
2013 yılında küresel enerji yatırımı toplam tutarının 1,6 
trilyon dolar olduğunu, dünya çapında tüm yatırımların 
yüzde 60’ının yenilenebilir enerji alanında gerçekleştiğini 
belirten Dr. Birol, önümüzdeki 20 yılda 40,2 trilyon dolar 
yatırım yapılması gerektiğini, bunun yüzde 40’ının artan 
talebi karşılamak, geri kalanının ise ömrünü tamamla-
mış tesislerin yenilenmesi için yapılacağını söylüyor. Dr. 
Birol, dünyada bu alanda her yıl 130 milyar dolar yatırım 
yapıldığına; özellikle Avrupa’nın 2 trilyon dolardan fazla 
kaynağı yenilenebilir enerjiye ayırmak ve Avrupa elektrik 
sektörünün yeniden yapılandırılmak zorunda olduğuna 
dikkat çekiyor.
Görüldüğü üzere her sektörde olduğu gibi ISK sektö-
ründe de enerjiyi nasıl kullandığımız, gelecekte var olup 
olamayacağımızın bir numaralı işareti… Tüm dünyada 
üretim, günümüzün bilgisayar oyunlarının en basit kuralına 
dayanıyor: “Enerjin biterse, ölürsün.”   TM
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ürünler

AFB’den Climaveneta Formula Serisi Freecooling Cihazları

çok düşük ses seviyesi, NG serisi (freecooling 
modunda glikole ihtiyaç duymaz + sıcaklılarda) 
gibi versiyonları bulunmaktadır.
Vidalı tip versiyonlarında T + düşük sıcaklık-
larda tam kapasite freecooling yapabilmesi, 
SL-T+süper düşük ses seviyesi, NG serisi (fre-
ecooling modunda glikole ihtiyaç duymaz + 
sıcaklıklarda) gibi versiyonları bulunmaktadır.
Formula serisi freecooling cihazları hava 
+°C’lerde iken kullanılan yüksek kapasiteli ısı 
değiştirici sayesinde % 100 kapasitede freeco-
oling modunda çalışabilmektedir.
Chiller cihazlarına opsiyonel olarak hidronik 
modüller eklenebilmektedir. Bu sayede hem 
işletme maliyetleri düşmekte hem de kısıtlı 
alanlarda bir çözüm olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu tip farklı endüstriyel uygulamalar ve 
konfor talepleri için yüksek ve alçak basınçlı 
pompa seçenekleri sunulmaktadır.
Cihazlarda kullanılan 3 yollu vana sayesinde dış 
ortam sıcaklığı 14 °C’den itibaren kısmi olarak 
devreye giren freecoling modu, +2 °C’den itiba-
ren % 100 olarak çalışmaktadır. Kısmi freeco-
oling modunda kompresörler ve freecooling eş 
zamanlı olark çalışabilmektedir. 6 devirli fanlar 
ve kompresör kademeleri ayarlanarak enerji 
verimliliği artırılmıştır.

Arçelik’in Yeni Klimaları Ferahlığı Evlere Taşıyor

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

mağazalardaki yerini alacak. Arçelik’in tasarla-
dığı yeni klimalar evleri serin bir yaza hazırlıyor. 
Yüksek tasarruf sağlayan ev tipi klimalar, tekno-
lojik özellikleriyle dikkat çekiyor. 

126410 A Mirror Süper Ionizer 
Inverter /White 

Arçelik’in A+++ sınıfında yer alan bu yeni kliması, 
3G Ionizer sistemi sayesinde ortamın havasını 
sigara dumanı, polen, virüs, bakteri ve maytlar-
dan temizleyerek doğal ortamdaki havayı evlere 
taşıyor. 2 milyondan fazla iyon, 1 saat içinde 
yüzde 99 oranında havayı sterilize ediyor. 3M 
filtresi, virüs, alerjen ve bakterileri yakalıyor 
ve yok ediyor. Ayrıca yıkanabilir antibakteri-

yel filtreye sahip olan üründe otomatik iç ünite 
kurutma fonksiyonu bulunuyor. Sessiz modda 
çalışan klima, enerji kontrolü de yapıyor. Akıllı 
çalışma sistemi olan üründe dijital gösterge yer 
alıyor. TM

Aksesuarlar:
•	 Freecooling modunda su sıcaklığı kontrolü 

için oransal vana grubu.
•	 Frekans inverterli kondenser fanları
•	 200 m ve 500 m mesafeli uzaktan 

kumanda
•	 Hidronik kit,
•	 Frekans inverterli hidronik kit grubu
•	 Kompresör ceketleri
•	 Kondenser fanları için susturucu
•	 Dokunmatik panel TM

Climaveneta’nın enerji verimliliğini ön 
plana alarak ürettiği Formula Freeco-
oling modelleri, NECS-FC ve FX-FC 

olarak farklı 2 seride adlandırılmıştır. Hava 
soğutmalı scroll tip kompresörlü NECS-FC 
cihazlar 41 kW’dan 477 kW, vidalı kompre-
sörlü FX-FC cihazlar ise 332 kW’dan 1450 
kW’a kadar üretiliyor ve bu sayede birçok 
projeye alternatifli cevap verebilicek geniş 
bir kapasite aralığına sahiptir. Formula serisi 
freecooling cihazları, ara mevsimler ve kışın 
soğutma kapasitesi istenilen projelerde kulla-
nılmak üzere üretilmiş en optimum cihazlardır.
Hava soğutmalı gruplar için;
Scroll tip versiyonlarında B serisi temel, SL 
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ürünler

DUNHAM BUSH Soğutma Grupları

DCLC Su Soğutmalı Santrifüj 
Soğutma Grubu

DCLC Su Soğutmalı Santrifüj 
Soğutma Grubu, sahip olduğu yeni 
dizayn frekans kontrollü santrifüj 

kompresörlerle dikkat çekiyor. Bu kompre-
sörler çok düşük ses ve titreşim seviyesinde çalı-
şırlar. Rakiplerine göre daha az yer gerektiren, 
düşük güç tüketim seviyesi ile de verimlilikte 
ve güvenilirlikte öne çıkmaktadır.
DCLC / DCLCT Serisi AHRI 550/590-
2003 chiller performans kriterlerini sağlayacak 
şekilde dizayn edilmiştir ve test sertifikalarına 
sahiptir. 1,000-14,000 kW kapasite aralığında 
imal edilmektedir. 7.000 kW kapasitesine 
kadar tek kompresörlü (DCLC), 7.000/14.000 
kW aralığında ise çift kompresörlü (DCLCT) 
dizayn mevcuttur.
DCLC soğutma grupları son derece küçük 
taban alanına sahip olduğundan çok kolaylıkla 
kazan dairelerine monte edilebilir. Modüler 
dizayn yerleşimde esneklik sağlar. Kısmi yük 
verimlilik performansları çok iyidir. Oteller, iş 
merkezleri, büyük hacimli binalar, spor komp-
leksleri ve havaalanlarında kullanımı idealdir.

Özellikler

•	 Frekans kontrollü, pozitif basınçlı 
kompresör

•	 HFC 134 akışkan ile kullanım
•	 yüksek verimli taşmalı tip evaporatör 

(Flooded tip)

ile cihazda tamamen titreşimsiz bir çalışma 
sağlanmıştır. Çoklu kompresör teknolojisi ile 
hem kapasitede yedekleme hem de kısmi yük-
lerde yüksek verime ulaşılmıştır. WCFX-V 
serisi AHRI 550/590 sertifikasına sahip olup, 
ASHRE 90.1 standartlarına uygun enerji 
verimliliğine göre dizayn edilmiştir. WCFX-V 
soğutma grupları son derece küçük taban ala-
nına sahip olduğundan çok kolaylıkla kazan 
dairelerine monte edilebilir. Özellikle değişim 
projeleri için idealdir.

Özellikler

•	 Vidalı kompresörler ile 2.350 kW 
kapasiteye kadar tek grup imkânı

•	 Taşmalı evaporatör  - DX evaporatöre 
göre çok daha yüksek verimlilik

•	 Geliştirilmiş yağ yönetim mantığı
•	 Yatay tip kompresörlere göre % 20 daha 

uzun çalışma ömrü
•	 Yeni teknoloji Vision 2020i kontrol paneli, 

elektronik expansion valve
•	 Kısmi yüklerde yüksek verimlilik 

için evaporatör yüzeyinin maksimum 
kullanımı

•	 DUNHAM BUSH Ice-Cell buz 
depolama sistemleri ile çalışabilme  
özelliği. TM

•	 Otomatik çift devreli yağ geri kazanım
•	 Yeni jenerasyon, gelişmiş kontrol paneli
•	 Kondenser ve Evaporatörü ayrık biçimde 

yana yana yerleştirebilme özelliği

WCFX-V Su Soğutmalı Vidalı 
Soğutma Grupları

DUNHAM-BUSH’ un dik tip vidalı kompresör 
teknolojisinin en yeni ürünü olarak yüksek per-
formans sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 
Dik vidalı kompresör teknolojisinin sağladığı 
düzenli gaz akışı ve dengeli bir Tork üretimi 
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ürünler

Airwell Su Kaynaklı Isı Pompaları

olarak değiştirilebilir.  Kanal uzunluğuna 
göre fan hızı ayarlanabilir. Fan otomatik 
moda alındığında kapasite ihtiyacına 
göre hızı değişir, fan güç tüketiminden 
ortalama % 50 tasarruf yapılabilir.

•	 Termostat üzerinden 21 adet alarm 
kodu görülebilir. Servis müdahalesi 
gerektirmeden cihazın probleminin ne 
olduğu anlaşılabilir.

•	 Cihazların evaporatör yüzey sıcaklığı da 
ekranda görülebilir.  Bu değere bakılarak 
hava filtresinin temizlenmesi gerekip 
gerekmediği anlaşılabilir.

•	 Basma hattı kanal bağlantısının yönü 
şantiye ortamında değiştirilip karşıdan 
veya yandan yapılabilir.

•	 Faz koruma rölesi, yıkanabilir filtre ve 
motorlu vana kiti standart olarak verilir.

Airwell marka ısı pompalarında 
“free cooling” çözümler de 
sunuluyor

AVM’lerde iç ortam yüklerinin fazla olması 
nedeniyle yılın büyük bölümünde soğutmaya 
ihtiyaç duyulur. Free cooling modüllü ısı pom-

Dünyanın önde gelen su kaynaklı ısı 
pompası üreticilerinden Fransız 
Airwell firmasının Türkiye distribü-

törlüğü Atlantik Grup tarafından yapılıyor. 
Airwell EWH tipi ısı pompaları 3- 45 kW ara-
lığında farklı kapasitelerde üretiliyor. R410A 
soğutucu akışkan kullanılan ısı pompalarında 
ortalama soğutma verimi (EER) 4 ve üzerinde 
olup, işletme maliyeti minimum seviyededir. 
Airwell’de ofis ve konut uygulamalarına yöne-
lik ses seviyesi 36 -40 dB(A) aralığında olan 
oldukça sessiz EFTYS tipi ısı pompası da 
bulunuyor. Standart olarak EC fanlı olarak 
üretilen bu ısı pompalarında yükseklik 25 
cm’dir. Bu sayede ofis ve konut projelerinde 
fan-coil ve VRF sistemlerinin alternatifi olarak 
da kullanılabilir.

Airwell su kaynaklı ısı pompalarının 
teknik özellikleri

•	 Su giriş-çıkış sıcaklıkları termostat ekranı 
üzerinden görülebilir. Bu sayede devreye 
alma aşamasında su debisinin yeterli 
miktarda gelip gelmediği tespit edilebilir.

•	 Fan hızı termostat üzerinden 3 kademeli 

pası uygulamalarında sıcaklığın 24 °C’nin 
altına düştüğü durumlarda free cooling sis-
temi devreye girer, soğutma dış hava ile yapılır. 
Kompresör ise soğutma kapasitesinin yetme-
diği durumlarda devreye girer. Dış hava sıcak-
lığının 15 °C ve altına düşmesi durumunda ise 
kompresörler tamamen devreden çıkar, soğut-
manın tamamı free cooling ile yapılır. Enerji 
kaynaklarının kısıtlı olduğu ve giderek eksil-
diği günümüzde, dış havayı kullanarak “free  
cooling” soğutma yapmak, tesislerin verimliliği 
artırıp işletme maliyetlerini azaltır. TM 

Gelişim Teknik’ten HL 905 / HL905.0 Gömme Havalandırma Şapkası

Test edilmiş ürünler, Avrupa standardının 
yüksek gereksinimlerine uygundur. Ürün, 
aşağıdaki özelliklere sahiptir: 
•	 Kapak	 ile	 komple	 çözüm	 (HL905.0	 
kapaksız) 
•	Montajı	kolay
•	Atık	su	borusu	temizlenebilir

•	Yüksek	kapasite:12l/s
•	Sağlam	ve	kullanışlı	yapı
HL905 Havalandırma şapkası tam özellikli, 
gömme montajlı, çıkarılabilir fonksiyonel 
koku fermatürlü ve kapaklı bir üründür; çıkışı 
DN50 + DN75’dir ve HL0317.4E adaptörü 
ile DN110 atık su borularına da monte edi-
lebilir. Montajı hem alçıpan hem de beton/
tuğla duvarlarına elverişlidir ve ikincil ana atık 
su hatlarında, tek ve toplama atık su boruları-
nın havalandırmasında uygulanır. Ana atık su 

Avrupa standardı EN 12380, havalan-
dırma şapkalarının kullanımını düzen-
ler ve böylece atık su sistemlerinin 

zaman ve maliyet tasarruflu havalandırılmasını 
sağlar. Havalandırma şapkalarının özelliği, dre-
naj sistemlerinin içinde oluşan negatif basıncı, 
atmosferdeki basınca dengelemek ve sistemden 
koku çıkmasını önlemektir. Böylece, koku fer-
matürlerinin sorunsuz çalışması sağlanmış olur. 
HL Havalandırma Şapkalarının sağlam yapısı, 
sürekli çalışmada da yüksek güvenlik sağlar. 

hattına 4 m’den fazla uzaklıkta olan bir drenaj 
bağlantısının havalandırılması için hattın, EN 
12056-2 standardına göre bir boru ile üstten 
geri döşenip ana hatta bağlanması gerekir. Buna 
daha kolay ve uygun çözüm için; son tesisat 
bağlantısında havalandırma şapkaları kullanı-
labilir. HL905’in gövdesi, yapı korumasıyla veya 
gerekirse sabitleme halkaları ile kolayca duvar 
içine monte edilir. Bitmiş bir duvar yüzeyi ile 
(fayans veya boya olabilir) yapı koruması aynı 
hizada kesilir. Bunun üzerine görünür kapağı 
rahatlıkla takılıp, duvarda sabit kalması sağlanır. 
Diğer ürünlerden en önemli farkı, çıkarıla-
bilir koku fermatürlü olmasıdır. Bu parçası, 
duvarı kırmadan kolayca dışarı çekilip, lastik  
membranı ile basitçe temizlenebilir. Kolay-
lık sağlar. Atık su hattına olan erişim imkânı, 
temizlik için kullanılabilir. TM
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ürünler

PVG’den Haier Aqua Serisi

Dünyanın en büyük üreticilerinden 
ve sanayi devlerinden olan Haier 
Group’un Haier markalı duvar tipi 

split klimaları arasında en dikkat çekici ürün 
olan, “IF Product Design” ödülüne sahip 
“Haier Aqua Serisi”, ISK SODEX 2014 fuarı 
ile birlikte Türkiye pazarında son tüketicilerin 
beğenisine sunuldu. Haier Grup’un Haier 
markalı HVAC ürün ailesini kapsayan Klima 
Sistemleri Türkiye Distribütörü PVG Hol-
ding tarafından pazara sunulan Aqua serisinin 
simli siyah ve parlak beyaz olmak üzere iki 
farklı renkli ön panel seçeneği mevcut. Ürün 
çalıştırıldığı anda, ürünün ön paneli yukarı 
yönlü hareket ederek gösterge paneli, hem 
yatay hem dikey olarak kontrol edilebilen 
hava kanatlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. 
Ürün kapatıldığında ise, ön panel aşağı yönlü 
hareket ediyor ve ön panel iç ünite gövdesi 
ile bütünleşiyor. Ürünün dairesel biçimli 
dijital ekranı, ürünün çalışma modu seçi-
mine göre renk değiştiriyor. Dairesel dijital 
ekran, soğutma konumunda mavi, ısıtma 
konumunda kırmızı, nem alma konumunda 
açık mavi, otomatik konumunda beyaz, fan 
konumunda turuncu ve nano aqua modu aktif 
edildiğinde ise yeşil renk alıyor. Ürünün LED 
ekranlı, rakiplerine göre oldukça detaylı tuş 
takımına sahip, büyütülmüş kablosuz uzaktan 
kumandası ile iç ortam set sıcaklığı değiş-
tirildiğinde, 5 saniye süre ile dairesel dijital 
ekranda set sıcaklığı görülebiliyor. Ürüne 
kablosuz kumanda üzerinden herhangi bir 
komut gönderilmediğinde ise, dairesel diji-
tal gösterge üzerinde, iç ortamdaki sıcaklık 
değeri izlenebiliyor.
Dikey olarak hareket edebilen ön paneliyle 
birlikte 175 mm derinliğe sahip, kompakt 

tasarımlı Aqua serisi, 9.000 BTU/h ve 12.000 
BTU/h kapasiteli seçenekleriyle, Haier’in 
duvar tipi split klima ürün grubundaki en 
prestijli ürünü konumunda bulunuyor. 
Haier’in yenilikçi “Super Match” iletişim pro-
tokolünü kullanan Aqua Serisi, Türkiye’de 1 
Ocak 2014’ten itibaren geçerli olan “Avrupa 
Birliği Sezonsal Verimlilik” kriterlerini faz-
lasıyla karşılayarak, A+ enerji sınıfını yakalı-
yor. Bu sayede Haier Aqua serisi, tasarımını 
maksimum verimlilikle birleştiriyor. “Super 
Match” teknolojisi sayesinde, Haier Aqua 
serisi iç üniteler, Haier multi klima sistemle-
rinde de iç ünite olarak kullanılabiliyor.
Haier’in 2014 yılında klima ürün grupla-
rında sunduğu yeniliklerden en önemlisi olan 
klima sistemlerine adapte edilebilen “Wi-
Fi kiti”, Aqua serisi ile kullanılabilir olarak 
tasarlanmış. “iOS” ya da “Android” tabanlı 
akıllı telefon ya da tablete ücretsiz olarak 
yüklenebilecek “Haier My-Home” adlı yazı-
lım aracılığıyla, Wi-Fi ağı üzerinden klima-
nın tüm fonksiyonları uzaktan kontrol edilip, 
çalışma parametreleri izlenebiliyor. “Haier 
Wi-Fi teknolojisi” klimanın uzaktan kontrol 
edilebilmesine olanak sağlıyor. Bu noktada 
gerekenler, yazılımın yüklendiği ve internet 
bağlantısına sahip bir akıllı telefon ya da 
tablet ve Wi-Fi kitine sahip Aqua klimanın 
bulunduğu ortamda kablosuz internet sin-
yalinin klima tarafından algılanabilir olması. 
Bu özellik, Aqua serisiyle birlikte opsiyonel 
olarak satışa sunulacak.
Haier teknolojisi ile üretilmiş ve “Aqua” serisi 
duvar tipi split klimalar üzerine entegre edi-
len patentli “Nano-aqua” sistemi de dikkat 
çekiyor. Aqua serisi üzerine adapte edilmiş 
halde bulunan “Nano-aqua jeneratörü”, iç 

ortamdan emilen havadaki su molekülleri ile 
reaksiyona girerek mikro su kümeleri oluştu-
ruyor ve “Aqua” klima aracılığıyla mikro su 
kümelerini üflenen şartlandırılmış hava ile 
birlikte iç ortam havasına bırakıyor. Direkt 
olarak cilde nüfuz eden su kümeleri, cildin 
ihtiyaç duyduğu nem oranının karşılanma-
sına yardımcı oluyor. Bu sayede, tüketicilerden 
genel olarak gelen “klima iç ortamı kurutuyor” 
şikâyetleri de son bulmuş oluyor.
“A-PAM DC Inverter” kontrolüne sahip Haier 
Aqua serisi, düşük frekanslarda daha dengeli 
çalışarak enerji tüketimlerini minimuma indi-
riyor ve yüksek frekanslarda da maksimum 
güç sunuyor. Non-Inverter bir klimaya göre, iç 
ortamda set sıcaklıklarına erişilmesinde zaman 
olarak yaklaşık 1/2 oranında tasarruf sağlayan 
A-PAM DC Inverter kontrollü Haier Aqua 
serisi, iç ortam sıcaklığının konfor bölgesi 
dışına çıkmasına izin vermiyor. Sessiz moda 
alındığında, 22 dB(A) ses basınç seviyesine 
kadar düşebilen Aqua serisi, son kullanıcıların 
maksimum güce en sessiz biçimde erişmele-
rine yardımcı oluyor.
Dış ünite kasası içine yerleştirilmiş özel rezis-
tans sistemi sayesinde -15°C dış ortam şartla-
rına varan zorlu kış koşullarında çalışabilecek 
şekilde tasarlanmış Haier Aqua serisi, “klima 
ile ısınamama” sorununu da ortadan kaldırıyor. 
Özel programlanmış Haier defrost sistemi, 
defrost sürelerini minimuma indirerek zorlu 
dış ortam hava şartlarında klimanın verim-
sel açıdan kayıpsız olarak çalışmasına destek 
oluyor. Bunlara ek olarak, dış ünitenin koroz-
yona ve aşınmalara karşı korunmasını sağlayan 
“Blue Fin” kaplaması da, zorlu dış ortam hava 
koşullarında klimanın verimsel kayıplarının 
önüne geçilmesine yardımcı oluyor. TM
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Danfoss Otomasyon ve Kontrol
Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

+90 216 600 50 50 www.danfoss.com.tr

huzurun tadını çıkarın
Müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayarak

Danfoss olarak ürün ve çözümlerimizin kalite 
ve güvenilirliğinden taviz vermiyoruz. Sizlere 
sorunsuz ve güvenilir sistemler sunacağımızı 

garanti ediyoruz. Size özel çözümlerimizle 
müşterilerinizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayarak 
işinizi büyüteceksiniz.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

öğren
Danfoss ile
Online medyadan tutun da, 
yüz yüze eğitime kadar 
bilginizin artması için Danfoss 
her türlü yardımı sunar.

tasarrufu

Enerji ve
zaman
Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikçi 
ürünlerimiz enerji ve zaman tasarrufu 
için özel tasarlanmıştır.



ürünler

Vaillant’ın climaVAIR serisi VAI-6 inverter klima cihazları, hem 
estetik hem performans hem de sağlık açısından klima sektörüne 
yeni bir soluk getirdi. Bu cihazlar; “A++ enerji sınıfında olmasını, 

aktif güç kontrollü DC inverter teknolojisi ile buluşturarak maksimum 
enerji tasarrufu sağlarken, düşük ses seviyesi, modern çizgileri, yüksek 
SCOP ve SEER değerleri ile sınıfındaki diğer cihazlara göre farklı bir 
noktada yer almakta, sahip olduğu verimli ürün sertifi kası (ErP’ye uygun) 
ile 2014 yılında yürürlüğe giren direktifi ne uygun VAI-6 serisi, yeni bir 
klima segmenti oluşturmaktadır. (SCOP ve SEER; sezonsal performans 
katsayılarıdır, yüksek olması; harcadığınız enerjiye göre yüksek verim 
aldığınızın göstergesidir.) 
Vaillant climaVAIR inverter klimalar, cihaz kumandası üzerinden tek 
tuş ile aktive edilen X-FAN (temizleme fonksiyonu) fonksiyonu ile 
ünite içinde nem ve tozdan oluşan ve kötü kokuya sebep olacak küf ve 
partülleri temizleyerek kullanıcısına nemden arındırılmış temiz ve kuru 
hava konforunu sağlar. Tüm bu özelliklere ilave olarak, ortama verilen 
hava aktif fi ltreleme sisteminden geçirilerek yaşam mahalline ulaştırılır: 
Önce toz fi ltresinden geçirilerek kaba partiküller tutulur, ikinci olarak 
bakterilere kadar etki eden küçüklükteki mikro organizmaları tutan 
antibakteriyel fi ltreden geçirilen hava, bakteri ve kötü kokularından 
arındırılmış olarak ortama verilir. 
Estetik olarak şık ve modern görüntüye sahip climaVAIR VAI-6 serisi 
inverter klimaların iç ünite üzerindeki LCD ekran ve LED göstergeleri 
ile ortam sıcaklığını ve çalışma fonksiyonları ile ilgili bilgiyi kullanıcısına 
sunar. 
Vaillant VAI-6 serisi inverter klima cihazının diğer bir özelliği; bilgisayar 
ve server odaları gibi yaz, kış, ısı yükü olan, dış ortam sıcaklığının düşük 
olduğu yerlerde bile soğutma yapabilmesidir. Böylece 24 saat ve tüm yıl 
soğutma istenen ortamların klimatizasyonu da bu cihaz ile çok kolay 
sağlanabilmektedir. 
Hızlı ısıtma ve soğutma sağlayan “TURBO” fonksiyonu, uyku modu ve 24 
saat programlama, hızlı tekrar programlama için “REPEAT” fonksiyonu 
ve gece ekran ışıklarını kapatma “LIGHT” fonksiyonu seçenekleri ile 
diğer özelliklerine ek olarak kullanıcısına konfor ve performansı bir arada 
sunmaktadır. Klima cihazı satın alırken, cihazın teknik özellikleri yanında, 
o cihazın satış sonrası hizmetlerinin kalitesi de önemli. Bunun için 444 
2 888 no’lu Vaillant çağrı merkezi, 24 saat tüketicinin hizmetinde.  TM

Vaillant’tan Yeni “climaVAIR” VAI-6 
Serisi Inverter Klimalar
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ürünler

TROX Turkey’den Yeni Ürün X – FANS

ömrü dolayısıyla 20 yılın üzerine çıkmaktadır. 
Tek gerekli olan her yıl 30 dakikalık teşhis 
işletimi yapmak ve her altı ayda bir fanı açıp 
kapamaktır.

•	Çatı,	santrifüj,	duvar	ve	aksiyal	fanlar
•	EN	12101,	Bölüm	3	uyarınca	tüm	sıcaklık	
aralıkları için onaylanmıştır (200 °C, 300 °C, 
400 °C ve 600 °C)
•	CE	işaretli	ve	uygulama	onaylı

X-FANS İmpuls Jet Fan

Güvenli galeri duman tahliyesi ve 
doğal ısı dağılımı

X-FANS İmpuls Jet Fan, doğal ısı ve duman 
tahliyesini destekler. Çok yüksek sıcaklıklarda 
ısı kolaylıkla galeri çatılarında birikir. İmpuls 
Jet Fan, çatıdaki açıklıklar vasıtasıyla ter-
mal yüklerin dağılımını kolaylaştırır. Yangın 
durumunda fan jetin impulsu ilgili alanların 
hemen hemen dumansız kalmasını sağlar. 
Bu çift fonksiyon, TROX TLT İmpuls Jet 
Fanı, yeni mimari konseptlerde uygulamaya 
olanak sağlayan ikna edici bir yenilik olarak 
konumlandırır. Tasarım ve boyutlandırma 
projeye göre yapılabilir.

X-FANS Jet Havalandırma Sistemi

Kapalı otoparklardaki 
havalandırma ve duman 
tahliyesinde yeni bir çözüm

TROX TLT X FANS Jet Havalandırma Sis-
temi, aksiyal fanlar ve emiş havası borularıyla 
CO ve duman gazlarını uzaklaştıran klasik 
yönteme alternatif olarak sunulmuştur. CO 
içeren hava bir veya birden fazla merkezi 
baca ile uzaklaştırılır. Tavan altındaki jet 
fanlar sürekli taze hava akımı sağlar. Yangın 
durumunda sıcak yangın dumanı, merkez 
bacalardaki güçlü duman egzoz fanlarıyla 
tahliye edilir. Herkes önceden tanımlanmış 
alanı terk ettikten sonra, jet fanlar otomatik 
olarak açılır ve yangını söndürmeye çalışan 
itfaiyeye destek verir. Aerodinamik bir duman 
kontrol sisteminin uygulanabilmesi için jet 
fanlar, sıcak hava gazlarını merkezi bacalara 
yönlendirir. TM 

TROX Turkey, ISK - SODEX 2014’te 
açılışını yeni ürünü olan X – FANS 
ile gerçekleştirdi. Avrupa genelinde 

referans projelerde sıkça tercih edilen fan-
lar emniyet ve iyi hava kalitesini Türki-
ye’deki projelerde de göstermeyi amaçlıyor.  
X –FANS santrijfüj ve aksiyal fanlar; hava-
alanları, oteller, endüstriyel ve idari binalar, 
kapalı otopark ve altyapı tesislerinde hava-
landırma ve duman tahliyesi için kullanılı-
yor. Ağır veya kirli havanın temizleneceği 
yer neresi olursa olsun TROX yelpazesinde 
müşteriler ihtiyaçları doğrultusunda ken-
dilerine uygun fanı bulabiliyor ve yüksek 
güvenlikli geniş ürün gamı sayesinde opti-
mum faydayı elde edebiliyorlar. X – FANS 
ürünleri, 200 ile 600 °C derece arasındaki 
sıcaklıklara ve 120 dakikaya kadar daya-
nıklılığa sahip fan modellerini (çatı fanları, 
duvar fanları, şaft duvar fanları, jet fanlar, 
aksiyal ve radyal fanlar) içeriyor.

X-FANS Duman Egzoz Fanları

Duruma bağlı bakım işletim 
maliyetlerini azaltır

Akıllı algoritması, kurulmuş ve çalışan 
duman egzoz fanları üzerinde yüzü aşkın 
ölçüm istatistiğine dayanan yenilikçi teşhis 
prosedürü sayesinde, duman egzoz fan-
larının rulman ve yağlama yağlarının iki 
ile beş yıllık aralıklarla değiştirilmesi artık 
gerekmez. Bu emniyet ürünlerinin hizmet 

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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Faks. (+90) 0212 438 56 51
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ürünler

Acrefine® Kauçuk Modüler Levha (Pad) Tipi Titreşim İzolatörleri

Kauçuk levha tipi titreşim izolatörleri, 
üzerlerine gelen ağırlık yüküne göre 
belirlenen yüzey alanına sahip olacak 

şekilde boyutlandırılırlar. Genellikle 40 ile 50 
psi basınca kadar deforme olmadan kullanıla-
bilen kauçuk levha tipi titreşim izolatörleri için 
1 cm² üzerine 2,8 kg ile 3,5 kg ağırlık gelecek 
şekilde boyutlandırma yapılabilir. Buradaki en 
önemli nokta, üzerine gelen yükün mümkün 
olduğunca eşit olarak dağılması gerekliliğidir. 
Şayet izolatörün üzerine basan ekipman aya-
ğının veya şasesinin yüzey alanı, izolatörün 
toplam yüzey alanının % 80’inden daha az ise 
eşit yük dağılımını sağlamak amacıyla izolatö-
rün üzerine yeterli dayanımda bir çelik plaka 
yerleştirilmelidir. Kauçuk levha tipi titreşim 
izolatörü kullanımında özellikle şantiyelerde 
karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, gereksi-
nim olduğunda elastomer malzemelerin kesil-
mesi ve delik açılmasıdır. Patentli Acrefine® 
API-M ve API-MC modelleri sayesinde bu 
sorun artık çözülmüştür. 50x50 mm ebadında 
modüllerden oluşan API-M ve copolymer 
katmanlı API-MC modeli izolatörler 7x7 
modülden oluşan plakalar halinde temin edi-
lebilir ve gerektiğinde modüller arasındaki 
ince kısımlardan basit bir falçata ile kesilerek 
istenen ebada getirilebilir.
Bu patentli tasarımın en büyük özelliği, 
modüllerin birbirlerine bakan kenarlarının 

Titreşim yalıtımının sağlanması için 
paçalı conta ve pul kullanılmaktadır

ve köşelerinin 9 mm yarıçaplı inceltilmiş alan-
lara haiz olmasıdır. Böylelikle yan yana iki 
veya daha fazla sayıda modül kullanılarak bir 
şerit veya benzer şekilde bir arada 4 modül 
veya fazlası kullanılarak kare veya dikdörtgen 
biçiminde izolatörler elde edildiğinde, çok 
sayıda farklı yerden kolaylıkla delik açılabil-
mesine olanak sağlanmıştır. Şantiyelerde yaşa-
nan sorunlar göz önüne alınarak ve müşteri 
yorumlarına dayanarak sürdürülen inovasyon 

çalışmaları neticesinde geliştirilen bu tasarım; 
Avrupa, ABD ve Türkiye’de patent koruması 
altındadır.
Ayrıca ekonomik şekilde hem titreşim yalıtımı 
hem de sismik koruma yapılması istendiğinde 
modüler levha tipi izolatörlerin modül orta-
larında yer alan 9 mm çapındaki hazır delik-
lerden cıvata geçirilebilir veya gerektiğinde 
bu delik yine basit bir falçata ile 18 mm’ye 
büyütülebilir. Ancak bu uygulamada, metal-
metal temasına engel olmak üzere, paçalı kau-
çuk conta (grommet) kullanılması gerekir. Bu 
paçalı kauçuk contalar da Acrefine® marka 
olarak temin edilebilir.

Bir başka alternatif olarak, kullanım kolay-
lığı ve ekonomik açıdan sıkça tercih edilen 
oluklu Acrefine® kauçuk levha tipi titreşim 
izolatörleri de ihtiyaca göre çeşitli ebatlarda 
temin edilebilirler. Bu izolatörlerin en önemli 
özelliği, oluklu olmaları sayesinde üzerlerin-
deki yükün az olması durumunda dahi yeterli 
çökmeyi sağlamalarıdır. Bunun için olukları 

Acrefine API-C modeli, 
oluklu levha tipi 
titreşim izolatörü 
(“copolymer” ara 
katmanlı)   
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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

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

API-C pad izolatör ile birlikte
AS-Z sismik sınırlayıcı kullanımı

Acrefine Kauçuk Modüler Levha (Pad) Tipi 
Titreşim İzolatörleri, herhangi bir uygulama 
için gereken şekle göre kesilebilir

Acrefine AS-Z 
Tip Sismik 
Sınırlayıcı

bir yüksek bir alçak olarak imal edilirler. Böy-
lece üzerindeki yük az iken öncelikle yüksek 
olan oluk çıkıntıları çöker. Yük daha fazla 
olursa alçaktaki oluk çıkıntıları da çöker ve 
böylelikle hem yeterli çökme miktarı sağlanır 
hem de izolatörün deformasyona uğrayarak 
zarar görmesi engellenmiş olur. Ayrıca yine 
sismik korumaya ihtiyaç olduğunda, API-C 
modeli levha tipi (pad) izolatörlerle birlikte 
AS-Z tipi sismik sınırlayıcı kullanımı da çok 
pratik ve ekonomik bir seçenek olmaktadır.



ürünler

Premio-Plus, Ari Armaturen’in akıllı, 
hızlı ve ekonomik özellikleriyle öne 
çıkan doğrusal elektrik aktüatörü-

dür.
Premio-Plus akıllı doğrusal elektrik aktü-
atörü, 2.2-5-12-15 kN itme gücüne sahip 
yelpazesi ile isteğe göre 230 V 50/60 Hz 
– 115 V 50/60 Hz olarak ayarlanabi-
lir. 24V 50/60Hz gerilim değeri, IP-65 
koruma sınıfına sahiptir. Mekanik strok 
göstergesi 80 mm’ye kadar ayarlanabilir. 
3-nokta 12’den 250 VAC/DC’ye kadar, 
0-10 V, 4-20 Ma opsiyonel giriş sinyali, 
kendini otomatik olarak başlatabilen oto-
matik vana strok adaptasyonu, doğrusal, 
eşit yüzdeli ve ters eşit yüzdeli akış karak-
teristiği serbesttir. Uzatılmış hizmet ömrü 
için ekonomi fonksiyonu, kontaksız konum 
belirleme, PC veya herhangi bir araç olma-

dan switch’lerle ayar yapılabilen direkt operatör paneli, Namur 107’e göre 
hata sinyalleri, yerel çalışma, değiştirilebilir 3 aktüatör karakteristiği, 
anti-blokaj fonksiyonu ve kontrol sinyali bulunmaktadır.
Entegre sıcaklık kontrolörü dTRON, ek limit switchler, röle kartı (2 ara 
konum bilgisi, 1 hata sinyali, 1 uyarı sinyali), analog çıkış kartı, ısıtma 
rezistörü, sıcaklık kontrolörü dTRON ve potansiyometre bağlı olarak 
eklenebilecek aksesuarlardır.
Direkt operatör panelinin ek özellikleri: Donma koruması fonksiyonu, 
3-nokta kontrol sinyali için öncelik kontrolü ve ekonomik tasarruf sağlar. 
Vananın döngülerini önleyerek aşınmayı azaltır, 3-nokta çalışma için 
kontrol optimizasyonu, herhangi bir güç kesintisinden sonra güç geri 
geldiğinde istenilen konuma gelene kadar tekrar çalışma imkânı sağlar. 
Sıkı kapama fonksiyonu, sinyal hattı üzerinde parazitin algılanması ve 
bastırılmasını kontrol altına alır. Sıcaklık görev döngüsü yönetimi ve 
performans ayarı isteğe göre belirlenebilir. Isıtma elemanlı nem sensörü 
ile yoğunlaşma önlenebilir ve otomatik hata algılanabilir.
Röle kartı, butonlar aracılığıyla isteğe göre ayarlanabilir. Analog çıkış kartı 
ise konum bilgisi verir. Potansiyometre, MP21 (Standart) 500 ohm/1000 
ohm/2000 ohm, iletken plastik, direnç töleransı % ±15, bağımsız doğ-
rusallık töleransı % ±1, kapasitans 1 Watt (40°C) RP19 100 ohm/200 
ohm, kablo, direnç töleransı % ±3, bağımsız doğrusallık töleransı % ± 0.5, 
kapasitans 0.5 Watt (40°C).
Entegre sıcaklık kontrolörü dTRON; programlanabilir analog giriş, 2 
otomatik-ayar metodu, 8 program bölümlü veya eğim fonksiyonlu prog-
ram fonksiyonu, 2 zamanlayıcı fonksiyon, 4 sınır-karşılaştırıcı, klavye ve 
seviye için interlok, 4 programlanabilir set noktası, iki parametre seti, 4 
haneli çözünürlük (maks. 2 ondalık yer), kontrolör karakteristiği P-PD-
PI-PID, genel sıcaklık sensörleri ile gerçek değer girişi, 2 röle çıkışı, 
aktüatör motoru için 1 üç-adım çıkış (solid state röle 4A ile), 2 kombine 
ikili giriş / ikili çıkış özelliklerine sahiptir.TM

Ari Armaturen Premio-Plus Akıllı 
Doğrusal Elektrik Aktüatörü





ürünler

WILO’dan Agresif Akışkanlara Karşı “Ceram Protected” Kaplama Teknolojili 
Pompalar

etkilemektedir. Hidrolik verimin azalması, 
pompaların çok daha fazla enerji tüketmesine 
neden olmaktadır. Bunun yanında, pompalar 
optimum çalışma noktalarında çalışamamakta, 
rulmanlarda ve mekanik salmastralarda zor-
lama ortaya çıkmakta ve bunun sonucunda 
pompanın işletme süresi kısalmaktadır. Bu 
durumdaki gibi yüksek stresler altında, döküm 
malzeme kullanıldığında, ekipman parçalarının 
500 saatlik işletme sonrasında değişmesi ihti-
yacı ortaya çıkacaktır. Çift bileşenli, seramik 
esaslı ve WILO patentli "Ceram Protected" 
kaplama teknolojisi sayesinde, ekipmanların 
işletme süreleri 4 katına çıkmakta ve bunun 
yanına yüksek verimlilik ve 
düşük enerji maliyetleri sağ-
lanmaktadır. "Ceram Protec-
ted" teknolojisi ile SS 304 
paslanmaz çelik malzemeye 
göre dayanımı çok daha yük-
sek ve SS 316 dubleks pas-
lanmaz çelik malzemeye göre 

WILO patentli "Ceram Protected" 
kaplama teknolojisi, altyapı uygu-
lamalarında kullanılan pompaların 

işletme sürelerini dört katına kadar uzatan 
güçlü yapısıyla fark yaratıyor. Pompalara, 
korozyona ve darbelere karşı benzersiz bir 
dayanıklılık katan "Ceram Protected", bununla 
birlikte yüksek verimlilik ve düşük enerji mali-
yetleri de sağlıyor. WILO, agresif atık suların 
bulunduğu tüm uygulamalarda, yatırımlara 
değer katmak, aşınma ve korozyonun önüne 
geçmek için “Ceram Protected" kaplama 
teknolojisini tavsiye ediyor. Günümüzde su 
kaynakları giderek azalmakta ancak insan 
kullanımı sonucunda sulara karışan kirletici 
miktarları aynı kalmaktadır. Bunun sonucunda 
da, geçmişe göre çok daha kirli ve agresif atık 
sular ortaya çıkmaktadır. Agresif olan atık 
su ile temas halinde bulunan tüm ekipman 
yüzeylerinde ve malzemelerinde aşınma ve 
korozyon oluşmakta, bu da ekipmanların per-
formanslarının düşmesine ya da ekipmanların 
tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden 
olmaktadır. Özellikle pompalarda oluşan pas ve 
aşınma, hidrolik verimliliği büyük bir oranda 

maliyet açısından çok daha avantajlı ekipman-
lara sahip olmak mümkündür. "Ceram Protec-
ted" kaplama, 400 mikron kalınlığında tek kat 
olarak pompa yüzeyine püskürtme şeklinde 
uygulanmakta ve sonrasında pompa fırınlana-
rak kaplama işlemi tamamlanmaktadır. "Ceram 
Protected"a alternatif olarak uygulanan epoksi 
kaplama ile 4 kat kaplama yapılsa dahi ancak 
5 N/mm2 yapışma gücüne ulaşılabilmekte-
dir. "Ceram Protected" ile tek kat kaplama 
yapılarak 15 N/mm2 yapışma gücüne sahip 
olunabilmektedir. Bu sayede, pompaların hem 
korozyona hem de darbelere karşı daha daya-
nıklı hale gelmesi sağlanmaktadır.
"Ceram Protected" kaplama C0, C1, C2 ve C3 
olarak isimlendirilen değişik tür ve dayanım-
larına sahip olarak, ihtiyaca göre ekipmanlara 
uygulanmaktadır.
"Ceram Protected" kaplama pompanın, iç, 
dış, çark ve motor kısımlarına uygulanarak, 
pompanın agresif sulara karşı, korozyon ve 
aşınma etkilerinden tamamen korunmasını 
ve darbelere karşı daha da dayanıklı olmasını 
sağlamaktadır. TM 

4 kat Epoxy Kaplama  
           

Tek Kat Ceram Protected C0 Kaplama
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Paslanmaz 
metal 
süzgeçli

Sifonik Yağmur Suyu Drenaj Sistemi

®

®



ürünler

SFA SANIHYDRO - WC Öğütücüleri ve Pompaları

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 7 metreye, 

yatay olarak 110 metreye kadar atıkları pom-
palayabilen öğütücüler, ekonomik, pratik ve 
estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 
32 mm çaptaki PVC boru aracılığıyla yapılıyor. 
SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve çok düşük 
seviyedeki sesle çalışıyor. Basit montaj yöntemi 
sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir sistem 
olup, restorasyon ve tadilat işlemlerinde kulla-
nıcılarına esneklik sağlıyor.  Pompa grubu ise 
mutfak veya çamaşırhane gibi alanlarda kulla-
nılıyor, ancak öğütücü özelliğine sahip değildir. 
Yine kanalizasyona uzak kalınması veya bod-
rum kat gibi kot farkı olan yerlerde, atık suların 
tahliyesini sağlıyor. 60-70 ºC sıcaklığındaki 
akışkanlara ve sabunlu sulara dayanıklı olarak 
üretildiklerinden restoran, otel, iş yerleri gibi 
birçok alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

SANIPRO XR Silence 
WC Öğütücü - Teknik 
Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet + lavabo + 
duşakabin + bide 

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, i
•	 Koruma Sınıfı: IP 44
•	 Deşarj boru çapı: 32 mm,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35°C,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 

413 x 180 x 263 mm. TM





proje

Regnum Carya Golf Resort 
İklimlendirme Sistemi

kan AHRI (Th e Air-Conditioning, Heating 
and Refrigeration Institute) Performans Ser-
tifi kalama kuruluşundan “3 yıl boyunca tüm 
testlerinde % 100 performans gösterme” serti-
fi kası almıştır. Bu, AHRI tarafından test edilen 
ünitelerin, katalog değerleri ile aynen uyumlu 
olduğu ve beyan ettiği kapasitelerin güvenilirli-
ğinin, 3 yıl boyunca sürekli olarak teyit edildiği 
anlamına gelir.

Genel Özellikler

•	 Vidalı kompresörler ile 2.350 kW 
kapasiteye kadar tek grup imkânı

•	 Taşmalı evaporatör - DX evaporatöre göre 
çok daha yüksek verimlilik

•	 Geliştirilmiş  yağ yönetim mantığı
•	 Yatay tip kompresörlere göre % 20 daha 

uzun çalışma ömrü
•	 Yeni teknoloji Vision 2020i kontrol paneli, 

elektronik expansion valve
•	 Kısmi yüklerde yüksek verimlilik 

için evaporatör yüzeyinin maksimum 
kullanımı

•	 Dunham Bush Ice-Cell buz depolama 
sistemleri ile çalışabilme özelliği. TM

L  EED sertifi kasına aday olan Regnum 
Carya Golf & SPA Resort’un iklim-
lendirme ihtiyacı için AHRI sertifi -

kalı vidalı kompresörlü Dunham-Bush marka 
soğutma grupları kullanılıyor.
Öztürk Şirketler Grubu’nun yatırımı  olarak 
Antalya Belek’te hizmet veren Regnum Carya 
Golf & SPA Resort’ta toplam soğutma kapa-
sitesi 7000 kW’lık yüksek verimli vidalı komp-
resörlü Dunham-Bush marka soğutma grubu 
kullanılıyor. Projenin özellikle yaz aylarında dış 
hava sıcaklığının çok yüksek olduğu Antalya’da 
olması ve otel tipi tesislerin değişken yüklerde 
çalışmasından dolayı en iyi verimi alabilmek 
için vidalı soğutma grupları tercih edildi.

Dunham Bush: ısıtma ve soğutmada 
oteller için yüksek verimli ve uzun 
ömürlü çözüm 

Oteller gibi büyük yapılarda merkezi iklim-
lendirme sistemi seçilirken enerjinin en etkin 
ve verimli kullanıldığı sistemlerin seçilmesi 
gerekiyor. Bu nedenle otellerde iklimlendirme 
için tercih edilen Dunham-Bush ürünleriyle ısı 
pompası, ısı geri kazanım, deniz suyu ile çalı-

şabilme gibi çok değişik uygulama imkânlarına 
sahip, yüksek verimli soğutma imkânı sağlanır.
Dunham-Bush Su Soğutmalı Vidalı Soğutma 
Grupları, dik tip vidalı kompresör teknolo-
jisiyle yüksek performans sağlayacak şekilde 
dizayn edilir. Dik vidalı kompresör teknoloji-
sinin sağladığı düzenli gaz akışı  ve dengeli bir 
Tork üretimi ile cihazda tamamıyla titreşimsiz 
bir çalışma sağlanır. Çoklu kompresör teknolo-
jisi ile hem kapasitede yedekleme hem de kısmi 
yüklerde yüksek verime ulaşılır.
Dunham-Bush, hava ve su soğutmalı soğutma 
gruplarının imalatı konusunda, en güvenilir 
denetleme kuruluşlarından biri olan Ameri-
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sistem

Kökeni 17.yy ortalarına uzanan ancak 
modern anlamda 19. yy sonlarında ilk 
kez kullanılan buhar türbini tekno-

lojileri, günümüze kadar önemli bir gelişme 
kaydetmiş (ki ilk üretilen buhar türbinin 7,5 
kW kapasiteye sahip olduğu düşünülürse nasıl 
bir aşama kaydedildiği açıkça görülmekte-
dir) ve enerji üretimi anlamında tüm dünyada 
özellikle endüstriyel tesislerde ve geleneksel 
(termik) elektrik santrallerinde sıkça kulla-
nılan bir yöntem olmuştur.
Siemens’in 45 kW kapasite ile başlayan ve 
1900 MW kapasiteye uzanan geniş bir yel-
pazede buhar türbini çözümleri ile, bugüne 
kadar özellikle kömürden elektrik üretimi 

Buhar Türbinleri ile 
Atıl Isıdan Kazanç Sağlama

ve doğalgazdan elektrik üretimi projelerinde 
yatırımcılara proje başlangıcından itibaren 
kolaylık sağlanmıştır. Bunun dışında demir-
çelik, maden, kâğıt, tekstil, çimento ve gıda 
gibi proseslerde buhar ihtiyacı olan veya atık 
ısı üreten birçok sektörde Siemens buhar tür-
binleri yaygın kullanılmaktadır. Siemens buhar 
türbinleri; atıl ısının olduğu her yerde söz 
konusu ısıdan yararlanmak sureti ile üretilen 
buharı maksimum seviyede elektriğe dönüştü-
rerek yatırımcının enerji maliyetlerini düşürür 
ve ülke politikaları açısından büyük öneme 
sahip enerji verimliliği konusuna da hizmet 
eder. Atık Isı Geri Dönüşüm (WHR) başlığı 
altında verilen bu hizmette proje başlangıcın- Resim 1- SST-400 model buhar türbini
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dan baştan itibaren yatırımcıya destek oluna-
rak hem elektriğin üretimi hem de prosesin 
gerekli buhar ihtiyacı göz önünde bulunduru-
larak en optimum çözüm müşterilere sunulur.
Tek kademeli ve çok kademeli olmak üzere 
farklı model ve büyüklüklerde üretilen Sie-
mens buhar türbinleri; her bir proje özelinde, 
o projenin buhar ve proses koşullarına uygun 
olarak tasarlanır ve müşteriye özel sunulur. 
Ekipman sağlamlığı, uzun ömrü, yüksek 
verimlilik ve düşük yatırım maliyeti gibi fay-

dalarının yanı sıra kısa sürede teslimat, değiş-
ken yüklerde aynı performansla çalışabilme, 
hızlı devreye girme ve düşük bakım maliyeti 
gibi özellikleri ile tüm dünyada yatırımcılar 
tarafından güvenle tercih edilir.
Pazar göz önünde bulundurulduğunda, elekt-
rik üretiminde geleneksel yöntemler olarak 
kabul edilen termal yakıtlı enerji üretim 
tesislerinin haricinde, son dönemde sektörün 
daha yeni ve alternatif yakıtlara da yönelmiş 
olduğu görülüyor. Biokütle Tesisleri, Jeotermal 

Tesisler, Çöpten Elektrik Üreten Tesisler ve 
Güneşten Elektrik Üretim Tesisleri karşı-
mıza çıkan başlıca örneklerdir.
Temel anlamda Yenilenebilir Yerli Enerji 
Kaynakları başlığı altında toplanabilecek 
bu tesislerin, ülkemiz enerji politikaları 
içerisinde önemli bir yere sahip olması ve 
projelere birtakım teşviklerin uygulanması 
dışında konumuz açısından ortak özelliği 
ise yakıtın, yakıcı (ısıtıcı) vasıtası ile yakıl-
ması (ısıtılması) ve sonrasında buhar üretici 
yardımı ile buhar üretiminin sağlanması, 
oluşan buharın buhar türbininde değerlen-
dirilerek elektrik üretiminin gerçekleşmesi 
olarak görülmektedir. 
Kontrollü ara çekiş(ler) alınarak proses 
ihtiyacını karşılamaya yönelik tam kon-
densli dizayn edilebildikleri gibi daha çok 
endüstriyel tesislerde karşılanabilecek karşı 
basınçlı olarak da dizayn edilebilmektedir. 
Son dönemde performans artırıcı yöntem 
olarak Reheat Sistemli Siemens buhar tür-
binleri bu tip projelerde uygulanabilmekte-
dir. Bu tip uygulamalarda ara çekişten alınan 
buhar, reheater döngüsü sayesinde tekrar 
ısıtılmak suretiyle türbine verilebilmekte 
ve çıkış gücü yüksek daha verimli sistemler 
elde edilebilmektedir. TM

Şekil-1 Buhar Türbini Ürün Grubu (MW kapasite aralıkları)

Şekil -2 Güneş Enerjisinden (Buhar Türbini Yardımı ile) Elektrik Üretimi

Şekil 3 - Biyokütleden (Buhar Türbini Yardımı ile) Elektrik Üretimi
Şekil 4 - Jeotermalden (Buhar Türbini Yardımı ile) Elektrik Üretimi

Şekil 5 - Çöpten 
( Buhar Türbini 
Yardımı ile ) 
Elektrik Üretimi
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söyleşi

“Soğutma sektörüne ileri 
teknolojili ürünler sunuyoruz”

Oktay Özatay 
Seton Makina Sanayi A.Ş. Genel Müdürü

Tüzin Çankaya 
Seton Makina Sanayi A.Ş. Pazarlama Müdürü

Seton Makina Sanayi A.Ş., soğutma sistemleri, kontrol otomasyon ve enerji 
optimizasyonu konusunda 25 yılı aşkın iş tecrübesine sahip ekibi tarafından 
kurulan, 1 Aralık 2010 tarihinde resmi faaliyetlerine başlayan genç ama tecrübeli 

bir firma. Türkiye’de endüstriyel ve ticari soğutma sektörüne ürün ve servis sağlayan 
Seton A.Ş. Genel Müdürü Oktay Özatay ve Pazarlama Müdürü Tüzin Çankaya: “RDM, 
AKO Electromecanica, SELPRO, WILSPEC Technologies gibi kendi ülkelerinde öncü olan 
firmalarla yaptığımız distribütörlük anlaşmalarıyla, ileri teknolojili ürünler ile birlikte 
etkinliğimizi devam ettiriyoruz” diyor…

30 . tesisat market 06/2014



Seton A.Ş.’nin marka serüveni

Seton Makina Sanayi A.Ş., soğutma sistemleri, 
kontrol otomasyon ve enerji optimizasyonu 
konusunda 25 yılı aşkın iş tecrübesine sahip 
ekibi tarafından kuruldu ve 1 Aralık 2010 tari-
hinde resmi olarak faaliyetlerine başladı. Seton 
Makina Sanayi A.Ş. olarak, Türkiye’de endüs-
triyel ve ticari soğutma sektörüne ürün ve servis 
sağlıyoruz. Merkezimiz İstanbul Şişli’de yer 
alıyor. RDM (Resource Data Management), 
AKO Electromecanica, SELPRO, WILSPEC 
Technologies gibi kendi ülkelerinde öncü olan 
firmalarla yaptığımız distribütörlük anlaşma-
larıyla, teknolojisi yüksek ürünler ile birlikte 
varlığımızı ve etkinliğimizi sürdürüyoruz. 
RDM (Resource Data Management) firması, 
İngiltere’nin enerji kontrolü ve optimizasyonu 
konusunda uzman bir firma. RDM’in Tayvan 
Taipei’de fabrikası, Hindistan’da bir yazılım 
grubu, Glasgow’da da montaj, dizayn ve yük-
leme konusunda faaliyet gösteren bir tesisi var. 
Soğutma endüstrisi ve tüm akıllı binalar için 
kontrol sistemleri tasarımını ve üretimini ger-
çekleştiriyor. Bu sistemler için gerekli dona-
nımlar (hardware) ve yazılımlar (software), 
ileri teknoloji ve donanım kullanan tecrübeli 
tasarım ekibi tarafından İngiltere’nin Glasgow 
şehrinde geliştiriliyor. Üretim yelpazesindeki 
tüm ürünler; esnek, kalite güvenilirliği tam, 
ihtiyaca göre yapılandırılabilen kontrolörler 
olup, kullanıcıya, verilere çabuk ulaşım sağ-

layan ve enerji tasarrufu yaptıran, montajı 
kolay, kullanıcı dostu, uzun ömürlü ürünler-
dir. RDM ürünleri; evaporatör (kabin-soğuk 
oda) kontrolü, kompresör grubu/kondenser 
kontrolü, soğuk odalar için özel geliştirilmiş 
kontrol, A/C (air-conditioning) iklimlendirme 
kontrolü, aydınlatma kontrolü ve nem kontrolü 
konularında kullanıcıya kontrol ve otomas-
yon imkânı sağlıyor. Biz de Seton A.Ş. olarak 
RDM’in bina otomasyonu, market ve süper-
marketlerin ısıtma, soğutma, havalandırmasına 

yönelik ürün gruplarını Türkiye pazarına sunu-
yoruz. RDM ürünleri, özellikle süpermarket 
otomasyonunda, her marka ve tip elektronik 
valf kontrolünde uygun ürünlerdir. RDM’in 
İngiltere’de bulunmasından sebeple soğuk 
oda tarafında elektrik panosunu da içeren, 
biraz daha üst segmente hitap eden bir ürün 
gamı var. RDM, İngiltere’de süpermarket oto-
masyonu ve enerji optimizasyonu konusunda 
pazar lideridir. Avrupa’ya da yeni yeni yayılıyor, 
zaten bu sebeple bizimle mümessillik anlaş-
ması imzaladılar. RDM, Wallmart ve Marks & 
Spencer (M&S) grublarının otomasyon konu-
sunda resmi tek tedarikçisi olup,  İngiltere’de 
neredeyse hemen hemen tüm süpermarket-
lerde RDM ürünlerini görmek mümkündür. 
RDM’in rakiplerine göre en önemli özelliği, 
kullanıcı dostu ürünlerinin olması ve firmanın 
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saha tecrübelerini ürünlerine yansıtmasıdır. 
Bir sistemde, sistemin çalışıp çalışmadığını 
veya enerjiyi verimli kullanıp kullanmadığını 
anlayabilmek için bir soğutma mühendisine 
ihtiyaç vardır; ancak RDM bu ihtiyacı orta-
dan kaldırarak, tüm sistem ile birlikte, direkt 
olarak ilgili reyonun çalışma performansından, 
çalışma detaylarına kadar, soğutma konusunda 
uzman olmayan kişilerin de kolayca anlaya-
bileceği şekilde kontrol menüsü sunar (ilgili 
reyon çalışma performansı, 1’den 10’a kadar 
rakamla tanımlanır; sonuç 1’e ne kadar yakınsa, 
enerji tüketimi hedefl enen proje değerlerine 
o kadar yakın demektir). Bu sebeple; RDM, 
kullanıcılarına kolayca anlayabilecekleri bir 
kontrol ve optimizasyon sistemiyle, müşteri 
memnuniyetini yükseltmektedir.
Bir diğer Türkiye mümessilliğini yürütmekte 
olduğumuz, merkezi ve üretim tesisi İspanya’da 
(Barselona) bulunan AKO firmasının, 
Meksika, Portekiz, İtalya ve Amerika’da şube-
leri bulunmaktadır. AKO fi rmasının, daha çok 
süpermarket, endüstriyel mutfak ve soğuk 
depoculuk sektörlerine yönelik ürünleri mev-
cut olup; veri kaydedicileri, soğuk oda kontrolü, 
enerji optimizasyonu ve uzaktan izleme konu-
larında da çok geniş bir ürün gamına sahiptir. 
Özellikle, soğuk oda ve endüstriyel mutfak 
sektöründe AKO, çok geniş ürün yelpazesi ve 
fi yat aralığı ile üreticilere ve taahhüt fi rma-
larına çok alternatifl i çözümler sunmaktadır. 
Bu sebeple, kullanıcılar açısından, ülkemizde 

çok tercih edilen bir marka olma yolunda hızla 
ilerlemektedir. 
Kalitesi ve teknolojik değeri yüksek ürünler ile 
daima yeni çözümler üreten SELPRO® İtalya 
fi rması, endüstriyel ve ticari uygulamalar için 
monofaze ve trifaze, senkron asenkron elektrik 
motorlar için fan hız kontrolörleri ile hvac & 
soğutma sektörlerinde, makine üreticileri için 
ideal bir çözüm ortağı olarak, verimli gücün 
algoritma yönetiminde, gelişmiş bir nitelikte 
tamamlayıcı ve düzenleyici olarak kullanıldığı, 
“Akıllı Enerji Tasarrufu - Intelligent Energy 
Saving (IES)” & “Klima Sinerji - Clima 
Sinergy (CLS)” sistemi ile soğutma & hava-
landırma ünitelerinin verimliliğini artırırken, 
kompresörün enerji tüketimini azaltmaktadır. 
(-27 %).
SELPRO® fi rmasının “IES” ve “CLS” çözüm-
leri ve Seton A.Ş. bilgi birikimi ile endüstriyel 
ve ticari soğutma ve klima sektörünün, fan hız 

kontrolü alanındaki ihtiyaçlarını, hızlı ve esnek 
bir şekilde karşılamayı hedefl emektedir.

SELPRO®  fi rmasının AC ve EC elektrik 
motorlarının farklı uygulamalarına ve kont-
rol metotlarına yönelik Monofaze – Trifaze, 
nominal akımları 8A./12A./16A./20A.vs. ile 
geniş bir ürün yelpazesinde ürettiği fan hız 
kontrolörleri; Avrupa Birliği CE belgeleri, 
Avrupa 73/23EEC ve 89/336EEC normlarıyla 
ve 93/68EEC direktifl eriyle uyumlu olmakla 
beraber EMC Filtre, VRC, PDS, SURGE, 
Yüksek Voltaj korumalarına haizdir. SELPRO 
fan hız kontrolörlerinin teknolojisi, bilinen fan 
hız kontrolörlerinin teknolojisinden biraz farklı 
olarak, fanları 0-100 devir arasında kontrol 
etme yeteneğine sahiptir.
WILSPEC Technologies ise Amerikan men-
şeli bir fi rma olup, Avrupa operasyonunu 
Almanya’dan yönetmektedir. Soğutma devre 
elemanları konusunda uzman bir fi rma olan 
WILSPEC, özellikle basınç transmitter’leri 
ve basınç switch’leri alanında, Amerika’daki ve 
Avrupa’daki OEM’lerde önemli pazar payına 
sahiptir. Amerika’da ve Çin’de üretim tesisleri 
bulunan WILSPEC fi rmasının ürün gamında, 
fi ltre kurutucular (Drier), küresel vanalar, servis 
vanaları, gözetleme camı gibi soğutma devre 
elemanları olmakla beraber, Seton A.Ş. ola-
rak WILSPEC Technologies’in transmitter 
ve basınç switch’leri ürün gruplarında ağırlıklı 
çalışmaktayız. 
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Distribütörü olduğumuz markalara 
güvenimiz tam

Distribütörlüklerini yürütmekte olduğumuz 
bu dört firma da büyümeye açık, son derece 
kaliteli ürün çeşitliliğine sahiptir. Seton A.Ş. 
olarak mümessili olduğumuz bu dört firmanın 
ürünlerinin dağıtımını ve satışını çözüm ortak-
larımız; Frigoterm (İstanbul) ve Aday İklim-
lendirme (İzmir) aracılığıyla gerçekleştirmek-
teyiz. Distribütörü olduğumuz dört firmanın 
da ürünleri hakkında son derece olumlu geri 
dönüş alıyor olmamız, bizi memnun ediyor. 
Çünkü müşteri memnuniyeti yüksek olunca 
pazarda kalıcı olmanız kaçınılmaz hale geliyor.

Senaryosunu siz yazın, biz filmi 
oynatalım

RDM (Resource Data Mangement) firma-
sının özel sistem uygulamalarında, klima 
santrallerinde, çoklu vidalı kompresörlerin 
bulunduğu paket cihazlarda, chiller ünitele-
rinde, bina otomasyonunda sıkça kullanılan, 
birçok değişik uygulamalara hizmet eden bir 
ürün & program sistemleri (kısaca TDB diye 
adlandırdığımız) bulunmaktadır. Bu ürünleri 
istediğimiz gibi programlayabildiğimiz gibi, bu 
uygulama için kullanıcılar tarafından, “Senar-
yosunu siz yazın, biz filmi oynatalım” şeklinde 
bir slogan oluşturulmuştur. TDB, kullanıcı 
açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Tabii 
bunda, Seton A.Ş. olarak, edindiğimiz bil-
giyi kendimize saklamayı sevmememizin ve 
bilgi paylaşmamızın önemli etkisi vardır. Her 
çalıştığımız firmaya, TDB ürünleri hakkında 
düzenli eğitim düzenleyerek, ilgili firmalardan 
bu eğitimlere iştirak eden katılımcılara TDB’yi 
nasıl programlayacaklarını anlatıyor ve onları 
da en az bizim kadar konuya hâkim noktasına 
getiriyoruz. Örneğin Cantek firmasının, “Kar 
Dünyası” (Antalya) projesinin tüm otomasyon 
ve kontrol sisteminde RDM ürünleri ile yer 
almakla beraber, sistemin tüm yazılımı Cantek 

firmasının kendi ekibi tarafından yapılmıştır. 
Yine, Kaplanlar firmasının “Smartpack” diye 
adlandırdıkları; süpermarketlerin, soğutma-
klima (A/C)-ısıtma ihtiyaçlarını tek bir paket 
içinde çözen sistemi, yine Kaplanlar firmasının, 
kendi ekibi tarafından RDM ürünlerinin prog-
ramlanması yoluyla hayata geçirilmiştir.
Test odaları, atmosfer kontrollü soğuk muha-
faza odaları gibi daha birçok farklı projede, 
farklı firmalarda ürünlerimizle yer almaktayız.

Soğutma sektörünün zaman 
içerisinde geldiği nokta

Kontrol ve otomasyon, soğutma sisteminin 
beyni olduğu için çalıştığımız firmalara daha iyi 
hizmet verebilmek adına özverili çalışmaktayız. 
Sektör, eskiden “soğutsun da nasıl soğutursa 
soğutsun”, noktasından, kısa zaman öncesine 
kadar “soğutsun ama kompakt & estetik olsun” 
noktasına gelmişti. Bugün ise “soğutsun, estetik 
& kompakt olsun ve mutlaka enerji verimli 
olsun” bakış açısına sahiptir.
Yıllar içinde ihtiyaçlar değiştikçe; ürünün kali-
tesi, verimliliği ve estetiği de değişti. SETON 
A.Ş. olarak mümessilliklerini yürüttüğümüz 
tüm marka ve ürünler, enerji verimliliğine 
direkt katkı sağlamakla beraber; teknoloji, 
kalite, estetik ve fiyat açısından sektörün tüm 
bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir.
Diğer yandan, sektörde enerji tasarrufu sağla-
dığı ifade edilen o kadar çok ürün ve marka var 
ki, bu durum herkesin kafasını karıştırmakla 
kalmıyor, gerçekten enerji verimliliğine katkı 
yapan ürünlerin ve markaların sektöre girişini 
engelleyemiyor fakat geciktirebiliyor. Doğal 
olarak bu durum, kullanıcıların işletme maliyet-
lerinin artmasına, ülkemizin ise döviz kaybına 
sebebiyet veriyor.  Bir ürünün ve/veya markanın 
enerji verimliliği sağladığını söyleyebilmek için, 
o ürünün belli bir süreçten geçip, ilgili enerji 
verimliliğini belgelendirmesi ve/veya kanıtla-
ması gerekir. Bunun yanında, soğutmada enerji 
tasarrufu ve/veya verimliliği sadece tek başına 
bir ürüne bağlı değildir; doğru ürünün yanında, 

ürünün doğru kontrol edilebilmesi için; doğru 
firma (konusuna vakıf ), doğru sistem dizaynı, 
doğru montaj ve periyodik bakım gerektirir.

Yakın gelecek ile ilgili 
düşüncelerimiz

Distribütörü olduğumuz firmaların Türkiye’ye 
bakış açısı son derece olumlu yönde, faaliyet-
lerimizden memnun olduklarını her vesile ile 
dile getiriyorlar. Hemen hemen temsilciliğini 
yürüttüğümüz tüm markalar, Türkiye’ye Seton 
A.Ş. ile birlikte geldiler ve gitmeye de hiç niyet-
leri yok. Firma mensupları olarak sektörde uzun 
bir tecrübemiz olmasına rağmen, hem bizler 
genciz hem de firmamız genç. Ciromuzu her 
yıl katlayarak ilerliyoruz, 2014 için belirlediği-
miz hedeflerin üzerinde seyretmekle beraber, 
seneyi de hedeflerimizin üzerinde kapataca-
ğımız kanısındayım. 2015 yılında ise, mevcut 
markalarımız ve onların pazara sunacağı yeni 
ürünleri ile birlikte yeni markalarımızla pazarda 
hatrı sayılır bir pazar payına sahip olacağımızı 
düşünüyorum.  Sektör açısından yakın gele-
ceği değerlendirmek gerekirse sektörümüzü 3 
gruba ayırmak gerekir; süpermarketlere yönelik 
üretim yapan firmalarımızın, 2001 yılında yaşa-
dığımız krizden sonra yaptıkları büyük atılımın 
devamı ile, dünya pazarındaki yerlerini daha 
da sağlamlaştıracağı, pazar paylarını daha da 
artırdığı birkaç yıl olacağına inanmaktayım. 
Diğer birçok Avrupa ve dünya ülkelerine naza-
ran, yetişmiş insan gücüne ve ileri teknoloji 
bilgisine sahip olmamıza rağmen, üretim adet-
leri konusunda diğer üretici ülkelere göre çok 
gerilerde kaldığımız soğuk depoculukta, hak 
ettiğimiz adetlere ve dünyadaki pazar payına, 
ümit ederim önümüzdeki yıllarda sahip oluruz. 
Ülkemizin bulunduğu iklim kuşağı gereği, en 
çok ihtiyaç duyduğumuz HVAC ürünleri, özel-
likle de chiller üniteler konusunda yine çok 
ümit ederim ki; önümüzdeki birkaç yıl içinde 
ciddi bir şekilde ve hızla dünya firması olma 
hedefine koşan üreticileri ülkemizde görmek 
mümkün olur. TM
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Sağlık ,Çevre ve 
Hava Kalitesi

S anayileşmiş dünya, elli yıl öncekinden 
çok daha farklı bir yer. Çok daha önemli 
bir fark da, soluduğumuz havanın çok 

daha yoğun ve farklı biçimlerde kirlenmiş 
olmasıdır. Doğal kirlilik kaynakları, eskiden 
beri mevcut olsa da, asıl sorun, insan faaliyet-
leri sonucu ortaya çıkan kirletici kaynaklardır. 
Günümüzde, bir milyar tonu aşkın olduğu 
düşünülen (ve doğada bulunmayan) on binlerce 
sentetik kimyasal üretiliyor.  Bu kimyasallar, 
üretim ve kullanım sürecinde atmosfere yayı-
lıyor ve bunun sonucunda büyük mesafeler kat 
edebiliyor. Bu kirleticiler, hayatımızın kaçınıl-
maz birer parçası olmuş durumdalar. 
Gerek iş gerek dinlence olsun hayat tarzlarımız, 
binalar içinde gittikçe daha uzun süreler geçir-
memizi gerektiriyor. Binaların havalandırma 
gereksinimleri de, dış havadaki partikül ve gaz 
kirlenmesine daha fazla maruz kaldığımızı 
gösteriyor. 
Hava kirliliği, kolaylıkla partikül (toz) veya 
molekül (gaz) olarak kategorize edilebilir. Par-
tiküller vücuda ve solunum sistemine nefes 

yoluyla girer. Gaz veya molekül kirliliği de 
vücuda hava solumakla girer, fakat ciğerlerin 
de ötesine, kan dolaşımına ve tüm vücuda 
nüfuz eder. Bunlar gözle görülmemekle birlikte, 
yoğun kirlilik, taşıt emisyonları, fabrika bacaları, 
arabaların kaldırdığı toz ve sigara dumanı gibi 
birçok formda görülebilir. 
Kirliliğe maruz kalmanın insanları etkilediği 
bir süredir bilinmektedir. Hatta Hasta Bina 
Sendromu (Sick Building Syndrome, “SBS”) 
terimi bir süredir baş ağrıları, gözlerde kaşıntı, 
işte düşük etkinlik, vb. için kullanılmaktadır. 
Pek az çalışma, partikül veya moleküler kir-
liliğin yarattığı zehirli etkilerin risklerini tam 
anlamıyla ortaya koyabilmiştir. Ancak, solunan 
havadaki kirliliğin solunum yollarındaki sıkın-
tılarla, kurtarma ilaçlarıyla, astım, acil tedavi 
gerektiren kronik obstrüktif akciğer hastalı-
ğıyla, hatta çocuklarda yetersiz ciğer gelişmesi 
ile doğrudan ilişkili olduğu inkar edilemez. 
(1,2)
Bu endişelere yanıt olarak, kirlenmenin sağlık 
üzerindeki etkilerine artan bir şekilde yoğunla-

şılmaktadır. Avrupa Komisyonu Çerçevesinde 
faaliyet gösteren CAFE (Avrupa İçin Temiz 
Hava) Grubu, büyük veya küçük partikül 
(PM10, PM2.5) seviyelerinin zararsız (etkisiz 
veya eşik) bir seviyede olamayacağı sonucuna 
şimdiden varmış bulunmaktadır (1).
Net bir veri yokluğunda düzenleyici kurumlar 
ve Avrupa Komisyonu gibi politika belirleyici-
ler, bizi pratik yöntemlerle koruma yoluna git-
mektedir. Bunların bir örneği de, konut olma-
yan binaların havalandırılmasına ilişkin yeni 
Avrupa standardı: EN 13779’dur. Bu standart, 
dış havanın kalitesi için muhtelif kategoriler, 
içeride olması arzu edilen hava kalitesi için 
çeşitli kategoriler ve bu kategorilerin sağlana-
bilmesi için gerekli hava filtreleme verimlerini 
belirlemektedir.

Havalandırma için yeni Avrupa 
Standardı

Yeni Avrupa Standardı EN 13779, kabul 
edilebilir kurulum ve işletme maliyetleriyle, 

Hazırlayan: Mutlu Nakipoğlu, Camfil Hava Filtresi San. Tic. Ltd. Şti.
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İç mekân hava kalitesi sınıflandırması

Kategori Tanım
CO2 seviyesi – dış hava 
seviyesi üzerinde (ppm)
Tipik sınırlar

Dış hava oranı
(m3/saat/kişi)
Tipik sınırlar, sigara içilmeyen alan

IDA 1 Yüksek IAQ ≤ 400 > 54

IDA 2 Orta IAQ 400-600 36-54

IDA 3 Hafif IAQ 600-1000 22-36

IDA 4 Düşük IAQ >1000 < 22

EN 13779’a göre filtre önerileri

Dış Mekân Hava 
Kalitesi

İç Mekân Hava Kalitesi

IDA 1 (Yüksek) IDA2 (Orta) IDA3  (Hafif ) IDA4 (Düşük)

Kirlilik 
seviyesi
⬇

ODA1 F9 F8 F7 M5

ODA2 F7+F9 M6/ F8 M5/F7 M5/M6

ODA3 F7+GF+F9 F7/ GF/ F9 M5/F7 M5/M6

GF= Moleküler Filtre (Kimyasal)
Avrupa Standartları EN13779:2007, “A3. Hava Filtreleri Kullanımı” ek tablosu

her mevsimde rahat ve sağlıklı bir iç mekân 
ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. Şu anda 
tüm ülkelerde ulusal standarttır. Dış havayı da 
göz önünde bulundurarak, bir sistemde iyi İç 
Hava Kalitesi (IAQ) sağlamak için gerekli filtre 
verimlerini belirler. 
Dış hava, polen gibi geçici hava kirliliği hari-
cinde havanın saf ve temiz olduğu ODA 1’den 
(outdoor air 1), havada gaz ve partiküllerin 

yoğun olduğu ODA 3’e kadar üç seviyeye ayrıl-
maktadır.
Partikül madde, havadaki katı veya likit parti-
küllerin toplam miktarı olarak kabul edilmek-
tedir. Dış hava kılavuzlarının çoğu hâlâ, parti-
kül çapının 10 µm’a kadar olduğu PM10’dan 
bahseder. Fakat sağlığımızı koruma açısından, 
vurgunun 10 µm’dan daha küçük partiküller 
üzerine olması gerektiği gittikçe daha fazla 
kabul görmektedir. 
Gaz formundaki kirleticiler ile, CO2, CO, NO2, 
SO2 ve VOC’lerin yoğunluğuna atıfta bulu-
nulmaktadır. Aşağıdaki tabloda, dış havada 
bulunan tipik yoğunluk seviyeleri ve bunların 

nasıl kategorize edilebileceğine dair öneriler 
bulunmaktadır. 

Dış havadaki yoğunluk seviyeleri

Dikkat edecek olursanız partiküller için çoğu 
şehirde “normal yoğunluk seviyesi” olarak 
tabir edilen seviyeler dış hava için üst seviyeye 
(kötü kalite), yani ODA 3’e tekabül etmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü, partikül madde için 
yıllık 40 µg/m3’ün altında PM10 ortalamasını 
hedef olarak belirlemiştir. Bu hedefe henüz ula-
şılamamıştır. Başka bir deyişle Avrupa’da çoğu 
insan, zamanının çoğunu dış havanın ODA 3 

Dış havadaki yoğunluk seviyeleri

Hava kalitesinin tanımı Yoğunluk Seviyeleri * Dış hava 
Kategorisi

CO2          CO           NO2         SO2        PM10
(ppm)(mg/m3)(µg/m3)(µg/m3) (µg/m3)

Önemli kirletici kaynakları 
olmayan kırsal yerler 350     <1         5-35      <5          <20 ODA 1(outdoor 

air 1)

Küçük kasabalar 400     1-3      15-40    5-15    10-30 ODA 2

Şehir Merkezleri 450     2-6      30-80   10-50   20-50 ODA 3

*Çoğu Avrupa şehri için, mevcut ve günlük yoğunluk seviyelerini internet üzerinden görebilirsiniz!

İs partikülleri (sarı renkli) bronş 
borularına girmiş ve alveoli’de 
(mor renkli) birikmiştir
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olarak sınıflandırıldığı yerlerde geçirmektedir. 
Dolayısıyla doğru filtrelemenin sağlık konu-
larında çok önemli olduğu sonucuna kolayca 
varabiliriz. 
Yeni standart, iç mekân havasını IDA4’ten 
(düşük IAQ-Indoor Air 4) IDA 1’e (yük-
sek IAQ) kadar sınıflandırmaktadır. IAQ’yu 
belirlemek için çok geleneksel fakat kısıtlı 
bir yöntem ise, CO2 seviyelerine bakmaktır. 
CO2, insan solunumunun bir ürünüdür. Etkin 

havalandırmanın bir göstergesidir, fakat mutlak 
hava kalitesinin göstergesi değildir. İnsanlar 
tarafından kullanılan mekânlara yönelik bir 
diğer yöntem de, her bir kişi için eklenen dış 
hava oranını belirlemektir. Bu değerler genelde 
havalandırma sisteminin boyutlandırılmasında 
kullanılır. Aşağıdaki tabloda, tipik CO2 sevi-
yeleri ve farklı hava kalitesi kategorileri elde 
etmek üzere tavsiye edilen dış hava ekleme 
oranları görülmektedir. Her iki yöntemin de, 
binaya dış hava ile birlikte giren partikül ve 
gaz kirleticileri dikkate almadığı görülecektir. 

İç mekân hava kalitesi 
sınıflandırması 

Öneriler

EN13779’a göre filtreleme önerileri

Dış Mekân Hava Kalitesi (ODA) kategorize 
edildikten sonra EN13779, tercih edilen İç 
Mekân Hava Kalitesi (IAQ) için gerekli filtre 
sınıfını açıkça belirtmektedir. Filtre sınıfları 
EN 779:2012 ile uyumlu olarak belirlenmiştir. 

EN13779 standardı açıktır: Eğer bir şehir orta-
mındaysanız ve düzgün bir IAQ (IDA 1veya 
IDA2) istiyorsanız, son filtre olarak yalnızca F9 
değil, aynı zamanda gaz filtresi (GF) kullan-
malısınız, böylece gaz formundaki (moleküler) 
kirleticilere karşı korunabilirsiniz!

EN 13779’a göre filtre önerileri

•	 Şehir ortamında moleküler filtre (gaz 
filtresi) kullanımı önerilir. Bu aynı 
zamanda Kategori ODA 3 alanlarında da 
iyi bir çözümdür. Gaz filtresi düşük akımlı 
F8 veya F9 partikül filtresi ile birlikte 
kullanılmalıdır. 
•	 Hijyen sebepleri için iki aşamalı 

partikül filtreleme önerilmektedir:
•	 İlk adımda en azından M5, fakat 

tercihen F7
•	 İkinci adımda en azından F7, fakat 

tercihen F9
•	 Yalnız tek adımda filtreleme yapılacaksa 

minimum gereksinim F7’dir.
•	 Geri dönüş havası için sistemin 

korunabilmesi açısından, en az M5 sınıfı 
filtre kullanılmalıdır. Tercihen taze hava 
emişinde kullanılan sınıftan bir filtre 
kullanılmalıdır.

•	 Vantilatör ve aspiratör sistemlerini 
korumak için en azından M5 sınıfı filtre 
kullanılmalıdır. 

•	 Kullanılan filtre sınıfına bakılmaksızın 
verimlilik, tanımlanan değerlerin altına 
düşmemelidir. Daima işlem görmemiş 
(deşarj) verimliliğe bakın. İşlem görmemiş 
(deşarj) verimlilik, geçerli Avrupa 
Standardı esaslarına göre filtre testi 
yapıldıktan sonra bildirilir.

•	 Filtre yenileme aralıkları ekonomik 
olarak optimize edilme açısından değil 
aynı zamanda hijyen esasları düşünülerek 
belirlenmelidir. Üç limit göz önünde 
tutulmalı ve bunların herhangi birine 
ulaşılır ulaşılmaz yenileme aralığı 
belirlenmelidir. Bu limitler şunlardır: 
son basınç düşümü, kurulma zamanı ve 
çalışma süresi.
•	 İlk ön filtreler için: 2000 saat çalışma 

süresi veya kurulmasından sonra 
maksimum 2 yıl ya da son basınç 
düşümüne ulaşılması

•	 İkinci veya üçüncü kademe filtreleri: 
4000 saat çalışma süresi veya 
kurulmasından sonra maksimum 2 yıl 
ya da son basınç düşümüne ulaşılması.

•	 Egzoz veya geri dönüş ve tekrar 
dolaşım hava filtreleri: 4000 saat 
çalışma süresi veya kurulmasından 
sonra maksimum 2 yıl ya da son basınç 
düşüşüne ulaşılması. 

•	 Mikrobik üremenin önüne geçmek için 
tesisin tasarımı, bağıl nem oranının daima 
yüzde 90’ın altında kalması ve filtreler de 
dâhil olmak üzere sistemin her bölümünde 
ortalama bağıl nem oranının yüzde 80’in 
altında olması üzerine kurulmalıdır. 
•	 Moleküler filtreler (Gaz filtreleri) 
normal çalışma esnasında basınç kaybı 
değiştirmez. EN13779’un belirleyici 
olmadığı durumda Camfill Farr, IAQ gaz 
(moleküler) filtrelerinin kurulmasından 1 
yıl sonra veya 5000 saat çalışma süresinden 
sonra değiştirilmesini önermektedir. TM 
 
1.T. Sandstrom, D. Nowak and L. Van Bree. 
Health effects of coarse particles in ambient 
air: messages for research and decision-making. 
Eur Respir J 2005;26:187-188
2. Gaudeman, WJ. Avol E. Gilliand F. et al. The 
effect of air pollution on lung development from 
10 to 18 years of age. N. Eng. J. Med. 2004; 
351:1057-1067

Tipik is partikülleri Camfil Farr cam 
elyaf filtresiyle temizlenmiştir. 
Bunlar Lennart Nilsson’un önceki 
sayfada yer alan fotoğrafında 
görülenlerle aynı is partikülleridir.  
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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

Kablosuz iletim, LED aydınlatma / hafıza fonk-
siyonu / otomotiv, sağlık ve elektronik vb sek-
törlerde denetim için / 5,5 mm çap
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sistem

Sifonik Yağmur Suyu 
Toplama Sistemi Elemanları

Çatıya gelecek toplam su yükü hesaplandık-
tan sonra ne kadar az süzgeç ile drenaj sağ-
lanabilirse, çatıda o kadar az delik olacaktır. 
Bu sebeple kapasitesi büyük olan süzgeçleri 
kullanmak hem daha stabil bir sistemin kurul-
masına olanak verir hem de daha ekonomik 
çözüm sağlar.
Çatı süzgeçleri çatıda su izolasyonunun bulun-
duğu katmanda montaj edilmektedir. Mekanik 
montaj çatıya cıvatalarla yapılırken, su izolas-
yonu montajı da su izolasyon malzemesi ve 
süzgecin flanşı ile birlikte yapılmaktadır. 
Temel olarak 3 farklı su izolasyonuna uygun 
çatı süzgeci bulunmaktadır. Bitüm esaslı eritile-
rek birleşimi sağlanan tip izolasyonlarda sifonik 
çatı süzgecinin flanş çapı da büyük olmakta-

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

deşarj eden ve binadan uzaklaştıran en güvenli 
yağmur suyu deşarj sistemidir. Çeşitli tip ve 
metrekarelerdeki alanlara uygulanabilir. Sifonik 
sistemi oluşturan 5 temel eleman bulunmakta-
dır: Çatı süzgeci, yatay ve düşey kuyruk borusu, 
yatay toplama hattı, düşey iniş borusu ve deşarj 

noktası. İyi bir sifonik sistem kurulabilmesi için 
her eleman düzgün bir şekilde boyutlandırıl-
malı ve seçilmelidir.

1. Çatı Süzgeci

Çatı süzgeçlerinin metal ve plastik tipleri 
bulunmaktadır. Çatıda uzun süre güneş altında 
çalışacak olan süzgeçlerin paslanmaz metal 
olması, daha sağlam ve uzun ömürlü bir sistem 
kurulması açısından önemlidir.
Çatı süzgeçleri; kapasitelerine ve kullanılan su 
izolasyonu tipine göre çeşitlere ayrılmaktadır. 
Süzgeç kapasiteleri firmaların tasarımlarına 
göre farklı olabilmektedir. 40 L/s kapasiteye 
kadar sifonik sistem süzgeci bulunmaktadır. 

Sifonik Sistemi Oluşturan Elemanlar

1 Çatı Süzgeci

2 Yatay ve Düşey Kuyruk Borusu

3 Yatay Kolektör Hattı

4 Düşey İniş Borusu

5 Deşarj

Sifonik Sistemi 
oluşturan 5 
temel eleman

Kapasiteye Göre Süzgeç Çeşitleri

Nominal Kapasite: 12L/s
Çıkış Çapı: Ø56

Nominal Kapasite: 25L/s
Çıkış Çapı: Ø75

Nominal Kapasite: 40L/s
Çıkış Çapı: Ø75
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önemi bulunmaktadır. Yağmur yağmaya baş-
ladığı sırada sistemde birikmiş olan havanın 
dışarı atılmasında bu kuyruk borusunun çok 
önemli bir görevi vardır. Kuyruk borusu kulla-
nılmadığı takdirde sistemin içindeki havanın 
tam olarak boşaltılması ancak deşarj noktasın-
dan sağlanabilir ki bu da sistemin, deşarj için 
hızlı tepki vermesini engellemektedir.
Kuyruk borusu; süzgeç altına sıkılan düşey 
polietilen boru ile başlar ve iki tane 45˚’lik 

Bitüm Tip Süzgeç Montajı

Membran Tip Süzgeç Montajı

Metel Dere Tipi Süzgeç Montajı

dır. Bunun sebebi de birleşme yüzeyinin daha 
büyük olması ile daha güvenli izolasyon sağ-
lanmasıdır. Diğer bir süzgeç tipi; membran 
tip izolasyonlara uygun olan sıkıştırma esasına 
göre çalışan flanş tipine sahip süzgeçtir. İki 
flanş arasında izolasyonun sıkıştırılması ile su 
izolasyonu sağlanır. Üçüncü süzgeç tipi de su 
izolasyonu olmayan metal dere ve çatılarda 
kendinden izolasyon sağlayan çift flanşlı metal 
dere süzgecidir. İki flanş arasında iki tabaka 

halinde conta bulunmaktadır. Metal sacın, alt-
tan ve üstten bu flanşlar ile sıkıştırılması ile su 
izolasyonu sağlanmaktadır. 

2. Kuyruk Borusu – Yatay ve Düşey

Çatıya montajı yapılan çatı süzgeci ile yatay 
kolektör hattını; yatay ve düşey kuyruk borusu 
ile birleştirmek gerekmektedir. Tam dolu su 
akışının sağlanmasında kuyruk borusunun 
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elektrofüzyon kaynak makinesi ile yapılabilen 
bir birleştirme yöntemidir. Elektrofüzyon kay-
nak yönteminde eriyen yüzey, alın kaynağından 
daha fazladır. 
Sifonik sistemde 1,5 m’yi geçen yatay mesafeli 
boruların tamamında askılama, ray ve kelepçe-
ler ile sağlanmaktadır. Raylara montaj edilen 
kelepçeler borunun eğimsiz bir şekilde döşene-
bilmesini ve borunun maruz kaldığı genleşme 
ve titreşimlere dayanmasını sağlamaktadır. 
Oldukça yüksek genleşme katsayısı bulunan 
polietilen boruların genleşmesi kontrol altına 
alınmaz ise zamanla hattın esneme ve gerilme-
ler ile şekil değiştirdiği görülebilir.

Boru ve Ek Parçalar

Elektrofüzyon manşon

Sifonik Sistem Elektrofüzyon 
Kaynak Makinesi

Alın Kaynak Tezgahı

dirsekle yataya dönen boru parçası ile sağlanır. 
Kuyruk borusunun düşeydeki mesafesi pro-
jeye göre hesaplanmak ile birlikte optimum 
60 cm civarında olmalıdır. Sifonik sistemde 
sadece süzgeç çıkışında düşey kuyruk borusu-
nun dönüşünde kullanılan ilk dirsek 90˚ ola-
bilmektedir. Sistemde kullanılan tüm diğer 
dirsekler 45˚ olmalıdır.

3. Yatay Kolektör Borusu

Sifonik sistemde yüksek yoğunluklu polietilen 
boru (HDPE) kullanılmaktadır. Sifonik sistem 
vakum basıncı ile çalışan bir sistem olduğu 
için eksi basınca dayanıklılığı önemlidir. Bu 
sebeple PN4 basınç sınıfındaki polietilen boru 
yeterli olmaktadır. Sifonik sistemde kullanılan 
borunun temperlenmiş yani ısıl işlem görmüş 
olması kalite artırıcı bir faktördür. Polietilen 
boru üretildikten sonra çekme yapmaktadır, 
tekrar ısıl işlem görmesi çekmeyi minimize 
etmektedir. Bu sayede kaynak işlemi sırasında 
boruların alın alına düz bir şekilde oturması 
sağlanmaktadır. Temperleme işlemi yapılmayan 
borular kullanıldığında kaynaklarda yaşanabi-
lecek kaçak riski % 90 artmaktadır.

Dişli Polietilen Kuyruk Borusu

Sifonik sistemde boruların yanı sıra polietilen 
ek malzemeler de kullanılmaktadır. Redüksi-
yonlar, çatallar ve dirseklerin yanı sıra ek par-
çaların birleşmesini sağlayan manşonlar kulla-
nılmaktadır. Polietilen borular alın kaynak veya 
elektrofüzyon kaynak yöntemi ile birleştiril-
mektedir. Alın kaynak yöntemi boruların alın 
alına birleştirilmesini sağlayan ve alın kaynak 
tezgâhı ile yapılan bir birleştirme yöntemidir. 
Elektrofüzyon kaynak ise borulara geçirilen 
kaynak manşonu ile boruların yanal yüzeyle-
rinden eritilerek bütünleşmesini sağlayan ve 

Kelepçe ve Ray ile Boru Askılama Sistemi
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4. Düşey İniş Borusu

Yatay kolektör hattının dirsekler ile düşeye 
döndüğü nokta ile deşarj kotunda dirsekler 
ile yataya dönüldüğü nokta arasındaki boruya 
düşey iniş borusu denilmektedir.
Sifonik sistemin en önemli kısmı düşey iniş 
borusudur. Sistemin motoru olarak adlandırılan 
bu kısımda en yüksek negatif vakum basıncı 
meydana gelmektedir. Firmaların geliştirdiği 
bilgisayar programlarında basınç kontrolü yapı-
lan en önemli kısım düşey iniş borusudur. Tüm 
sistemde meydana gelecek en yüksek vakum 
basıncının -9000 mm su sütununu geçmemesi 
program vasıtası ile kontrol edilmektedir. Boru 
çapı hesapları, bu basınç değerlerinin içerisinde 
kalacak şekilde yapılmalıdır.

5. Deşarj 

Sifonik sistemin verimli 
çalışabilmesi için deşarj 
sisteminin düzgün çalışı-
yor olması çok önemlidir. 
Önemli olan deşarj nok-
tasında hatların içerisin-
deki havanın atılabileceği 
şekilde kurulmuş olma-
sıdır. Sifonik sistem için 

çeşitli deşarj sistemleri kullanılabilmektedir. 
Sifonik hatlar ile zemin kotuna indirilen yağ-
mur suyu için sifonik etki bu kotta sonlandırı-
labilir veya deşarj noktasına kadar sifonik etki 
devam edebilir. Plastik hatlar ile sızdırmaz bir 
şekilde birleştirilebilen, uyumlu plastik man-
holler ideal olarak tercih edilmektedir. TM       

Deşarj Tipleri

SIFIR KOTU DEŞARJ TİPİ

Hat sıfır kotuna indiğinde yataya dönerken 

hattın çapı büyütülerek sifonik etki 

sonlandırılabilir.

Deşarj Noktasında Hız Sınırı: -

RÖGAR DEŞARJ TİPİ

Sifonik etki bina dışında sonlanır. Yağmur 

suyu küçük çapta uzun mesafe taşınabilir. 

Rögar kapağının havayı tahliye edebilmesi 

için delikli olması gerekmektedir.

Deşarj Noktasında Hız Sınırı: 5 m/s

YAĞMUR SUYU HATTINA DİREKT 

BAĞLANTI DEŞARJ TİPİ

Sifonik etki bina dışında sonlanır. Ana 

hatta bağlanmadan önce boru çapı 

büyütülmelidir. Bu şekilde suyun hızı 

düşürülür.

Deşarj Noktasında Hız Sınırı: 1,5 m/s

Sifonik hat basınç diyagramı

Plastik manholler

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Alize ilan.pdf   1   17.02.2014   09:59:08
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Yivli (Victaulic Bağlantı) Mekanik 
Boru Birleştirme

manı ile birleştirilmiş bir bağlantı meydana 
getirir. 
Yivli sistem 90 yıllık tarihinde geniş çaplı bir 
kullanım alanı edinmiştir, ancak bu sisteme 
yönelik halen birçok efsane ve yanlış anlama 
mevcuttur. Mühendisler açısından, yivli siste-
min birçok avantajı bulunmaktadır: Bağlantı 
tasarımının çok yönlülük özelliği, sistem gene-
linde, ihtiyaç duyulduğunda sertlik ve esneklik 
ya da ikisinin birleşimini ortaya koyabilir, bir 
mekanik bağlantı susturma, titreşim azaltma 
ve sismik destek sağlar ayrıca ısıl genişleme ve 
büzülme ile uyumludur.  
Bu avantajlara ilave olarak, sistemde her bağ-
lantı üzerinde, sistem bakımını ve genişlemesini 
kolaylaştırmak için bir kaplin bulunmaktadır. 
Belki mühendisler için her zaman en önemli 

Yivli mekanik boru bağlantısı, boru uçla-
rında oluk oluşturulması veya kesilme-
sinin ardından bu olukların bir sızdır-

maz conta çevresindeki cıvatalı muhafazalar 
ile birleştirilmesini içeren kaynaksız bir boru 
bağlantısı tekniğidir. Birinci Dünya Savaşı sıra-
sında cephedeki birliklere su ve yakıt ulaştırmak 
için hızlı ve güvenilir bir yol olarak geliştirilmiş 
olan bu yöntem, günümüzde Victaulic olarak 
tanınan şirket tarafından keşfedilmiştir. 1919 
yılında piyasaya sürüldüğünde, kaynak - dişli 
bağlantı veya flanşlı bağlantı ile karşılaştırıldı-
ğında birçok boru tesisatı uygulaması için tercih 
edilen bağlantı yöntemi haline gelmiştir.  

Bir mekanik bağlantı dört öğeden meydana 
gelir: 

•	 Yivli boru, 
•	 Bir conta, 
•	 Kaplin muhafazaları, 
•	 Somun - cıvata çifti. 

Boru oluğu, soğuk biçimlendirme veya işleme 
yoluyla boru ucuna bir oluk açılması ile ger-
çekleştirilir. Kaplin muhafazalarının anahtar 
kesitiyle açılan oluk birbirine bağlanır ve ilgili 
somun ve cıvatalar, bir lokma anahtarı veya 
darbeli anahtar kullanılarak sıkıştırılır. Böy-
lece muhafazanın ayrılmaması sağlanır. Kaplin 
muhafazaları oluk içerisine boru çevresine yer-
leştirilir ve contanın üzerini örter. Bunu takiben, 
basınç karşılama özelliği olan bir conta, sisteme 
basınç verildiğinde genişleyen sızdırmazlık ele-

Victaulic tarafından orta ila geniş çaplı borulara yönelik olarak geliştirilmiş olan Gelişmiş Yiv 
Sistemi (AGS) daha fazla dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar
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soru, Mekanik bağlantının sağlam olup olma-
dığı, olacaktır. Bu makalede yivli boru bağlantısı 
ile ilişkili bazı yanlış anlamalar ele alınacak ve 
yivli bağlantıların boruları zayıflatarak zamansız 
arızalara neden olması veya akış kaybına kat-
kıda bulunması ile ilişkili tüm yanlış yorumlar 
giderilecektir.

Talaş kaldırılarak veya ezme yöntemi 
ile yiv açmanın esasları

Boru hazırlama ile ilişkili olarak genellikle boru 
içerisinde bir yivin nasıl oluşturulduğu ve bunun 
farklı uygulamalarda borunun performansını 
nasıl etkilediği ile ilişkili sorular sorulur. Bir 
boruda yiv açmanın iki yolu vardır: 

•	 Talaş kaldırma 
•	 Ezme yöntemi ile yiv açma 

Talaş kaldırılarak yiv açma genellikle standart 
veya daha yüksek düzeyde duvar kalınlığına 
sahip borular için ve boru duvarının iç kısmının 
mümkün olduğunca pürüzsüz olmasını gerek-
tiren aşındırıcı uygulamalarda kullanılır. Talaş 
kaldırılarak yiv açma kaplin muhafazalarının 
bağlantısı için gerekli olan contayı sağlamak 
amacıyla boru malzemesinin küçük bir bölümü-
nün çıkarılmasını içerir. Talaş kaldırılarak, vida 
açma ile olduğundan daha az düzeyde metal, 
daha düşük derinlikte çıkarılır böylece borunun 
bütünlüğünün korunması sağlanır.  
Talaş kaldırılarak yiv açma el ile veya motorlu 
bir alet ile yapılabilir. Talaş kaldırılarak yiv açma 
genellikle plastik kaplı veya çimento kaplamalı 
bir boru söz konusu olduğunda tercih edilir, 
çünkü bu borularda ezme yönteminin kulla-
nılması iç kaplamaların veya astarların hasar 
görmesine neden olabilir. Bunun haricinde 
ezerek sekil vermedeki boru içindeki ezikliğin 
engel oluşturabileceği durumlarda materyallerin 
herhangi bir yere takılmadan geçmesine olanak 
sağlamak içinde uygulanmaktadır.
Ezme yöntemi, en sık kullanılan yiv açma yön-
temidir, 1950’li yıllarda Victaulic tarafından icat 
edilmiştir ve günümüzde yiv açma uygulamala-
rının yüzde 90’ınında kullanılmaktadır. Ezme 
yöntemi ilk olarak, Talaş kaldırılarak yiv açma 
için yetersiz et kalınlığına sahip olan hafif veya 
ince borular üzerinde kullanılmıştır. Günü-
müzde ezme yöntemi çok çeşitli boru çapları 
da ve standart et kalınlığı için kullanılmaktadır, 
çünkü hızlı ve temiz bir tekniktir.  Yiv açmak 
için, boru materyali, bir makine tarafından rad-
yal olarak ezilmektedir. 
Bir boru üzerinde yiv açılırken, boru tesisatçıları 

borunun ucunu bir silindir seti üzerine yerleşti-
rir ve silindir seti bastırılıp boru döndürülürken, 
borunun çapı çevresinde bir yiv açılır, içeriden 
çıkıntılı dışarıdan girintilidir. Ezme yöntemi 
karbon çelik, paslanmaz çelik, bakır ve alümin-
yum borular veya boru sistemleri ile PVC boru-
lar üzerinde kullanılabilir. Çoğu kaplin üreticisi 
müşterinin gereksinimlerine dayalı olarak uygun 
ezme ekipmanını tedarik eder.
Yiv açma teknolojisindeki en yeni gelişme 
350mm ve 1524mm arasındaki orta ve geniş 
çaplı borulara yöneliktir. Victaulic tarafından 
geliştirilmiş olan Gelişmiş Yiv Sistemi (AGS) 
daha güçlü bir kaplin muhafazası ve daha derin 
ve geniş olan patentli kama biçimli ezme birimi 
aracılığıyla artırılmış güç ve güvenilirlik sağla-
mak için tasarlanmıştır. AGS tasarımı önceki 

bağlantı yöntemleri ile karşılaştırıldığında yüzde 
40 daha fazla uçtan yüklemeli taşıma kapasitesi 
ortaya koymaktadır.

Yiv açma boru ucunun zayıflamasına 
neden oluyor mu?

Yiv açılmış bir bağlantının, yiv gerilim altınday-
ken ne kadar güvenilir olduğuna yönelik olarak 
sıklıkla sorulan bir sorudur.  
İç basınç ve tipik "aşırı gerilim" hasar alma 
modu nedeniyle borular üzerinde meydana 
gelen gerilim incelenirken, talaşla kaldırılarak 
yiv açmanın en zayıf halka olmadığı görülmüş-
tür. Basınç altında, iki temel gerilim meydana 
gelir: uzunlamasına ve halka gerilim. Uzunla-
masına gerilim genellikle malzeme üzerinde 

Kaplin muhafazaları yivi (oluğu) bağlar ve yalıtım ile birleştirilmiş bir 
bağlantı meydana getiren basınca tepkili bir contayı kaplar. 

Talaş kaldırılarak vida açma ile olduğundan daha az 
düzeyde metal, daha düşük derinlikte çıkarılır böylece 
borunun bütünlüğünün korunması sağlanır.

Yivli (oluklu) sistemlerde her bağlantı üzerinde, sistem 
bakımını kolaylaştırmak için bir rakor bulunmaktadır.
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teknik

cunda ispatlanmıştır. Amerika Birleşik Dev-
letleri’ndeki Hoover Dam , Fransa’daki Arche 
de La Defence, Mısır'daki Alexandria Library, 
Orta Doğu’daki Burj Al Arab Otel ve Taipei 
Finans Merkezi dahil son yüzyılın en etkileyici 
mühendislik başarılarından bazılarıyla birlikte 
popülerliğini korumayı başarmıştır. 
Ayrıca, mekanik birleştirme veri merkez-
leri, yanıcı kimyasal temizleme uygulamaları, 
Kanada'nın Katranlı Kumların’da gerçekleştiri-
len yüksek basınçlı uygulamalar için gerekli olan 
hassas sistemler, madenler, güç uygulamaları, 
hayat güvenliği sistemleri, tünel kazma ve hid-
rolik asansörler gibi vazgeçilmez uygulamalarda 
güvenilir ve dayanıklı bir bileşen olmuştur.
Yiv açmanın avantajları Bureau Veritas (BV), 
Det Norske Veritas (DNV), Deutsche Verein-
gung des Gas-und Wasserfaches e.V. (DVGW), 
Factory Mutual Approvals (FM), Lloyd’s Regis-
ter of Shipping, Loss Prevention Certification 
Board Ltd. (LPCB), (Kayıp Önleme Sertifikas-
yon Kurumu, Ltd.) Underwriters Laboratories, 
Inc. (UL) (Underwriters Laboratuarları), Ver-
band der Schandenverhütung (VdS), Vereini-
gung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF), 
American Society of Mechanical Engineers 
(ASME) (Amerikan Makine Mühendisleri 
Odası) ve daha fazlası dahil, dünya çapında 
birçok bağımsız onay kuruluşu tarafından doğ-
rulanmıştır. Bunlar kaynaklanmış, flanşlı ve dişli 
sistemleri de tanıyan ve uymaları gereken bağ-
layıcı gereklilikleri düzenleyen kuruluşlardır.
Victaulic uygun şekilde kullanıldıkları ve 
yerleştirildikleri sürece ürünlerinin güvenliği 
konusundaki ününü her gün desteklemekte-
dir ve neredeyse her boy boru ve boru tesisatı 
uygulaması ile uyumlu bir ürünü mevcuttur. 
Şirketin yivli mekanik boru tesisatı sistemlerine 
olan güveni ve ürünlerini destekleme yeteneği 
90 yılı aşkın araştırma ve tasarımdan, eksiksiz 
saha gözlemlerinden, yoğun bağımsız ve kurum 
içi testlerden ve son olarak müşterilerine sun-
duğu ürünlerin kalitesi ile duyduğu gururdan 
kaynaklanmaktadır. 

Sonuç

Mühendisler yivli teknolojinin laboratuvar orta-
mında ve sahada, sürekli olarak ürünün gücünü 
ve güvenilirliğini ortaya koymak amacıyla, Araş-
tırma ve Geliştirme Mühendisleri tarafından 
güçlü bir şekilde test edildiğine güven duyabilir. 
Yiv açma işlemine, yivli borunun gücüne ve akış 
karakteristiklerine ilişkin ayrıntılar bağımsız 
kuruluşların ve Victaulic gibi üreticilerin yayın-
ladığı raporlarda açıklanmıştır. TM

meydana gelen “çekme” gerilimi, boruyu aksiyal 
yönde ayıracak şekilde baskı yapan güç, olarak 
ifade edilir. Uzunlamasına gerilimden kaynak-
lanan bir bozulma boru çevresinde çevresel bir 
çatlak oluşmasına neden olur. Halka gerilimi 
boru çapının radyal biçimde şişmesi veya geniş-
lemesi olarak ifade edilir. Halka geriliminden 
kaynaklanan bir bozulma borunun ekseni 
boyunca boylamasına ayrılmasına neden olur.

Matematiksel olarak, uzunlamasına ve halka 
gerilimler aşağıda gösterilmiştir:
Halka Gerilimi = (Basınç x Dış Çap) ÷ (2 x 
Duvar Kalınlığı)
Uzunlamasına Gerilim = (Basınç x Dış Çap) ÷ 
(4 x Duvar Kalınlığı)

Bu nedenle, herhangi bir boru çapı veya basıncı 
için, halka gerilimi uzunlama geriliminin iki 
katıdır. Analitik olarak, bu aşırı gerilimden kay-
naklanan boru bozulmalarının, boru uzunluğu 
boyunca, kaynak dikişi bozulmaları gibi, çatlak-
lar olarak kendini gösterir. Deneysel veya gerçek 
hayat verileri durumun bu şekilde olduğunu 
doğrulamaktadır. 
Talaş kaldırılarak yiv açma materyalin dış yüzeyi 
üzerinden dar çevresel bir şerit sökerek boru 
duvarının kalınlığını azaltır. Yiv oldukça dar 
olduğundan halka gerilimi yaklaşık olarak aynı 
kalır ve yivin iki yanındaki boru duvarı kalınlı-
ğının tamamı tarafından güçlendirilir. Yiv aynı 
zamanda, çap boyunca genişlemeyi önleyen, 
yiv içine geçirilen kaplin anahtarı ile de güç-
lendirilir. Ancak, uzunlamasına gerilim duvar 
kalınlığındaki düşüşe orantılı olarak artacaktır. 
Bu nedenle, orijinal duvar kalınlığının yarısının 
kalması durumunda, uzunlamasına gerilim ikiye 
katlanacak veya yaklaşık olarak halka gerilimine 
eşit olacaktır.
Standart duvar kalınlığına sahip boruda talaş 
kaldırılarak yiv açma yalnızca orijinal borunun 
kalınlığının üçte biri kadar olduğundan, halka 
gerilimi uzunlamasına gerilimden daha geniş 
kalacaktır. Herhangi bir “aşırı gerilim” bozul-
ması yivde değil borunun uzunluğu boyunca 
meydana gelmeye devam edecektir, bu da yiv 
alanının borunun uzunlamasına silindirinden 
daha zayıf olmadığını göstermektedir.  
Talaş kaldırılarak yiv açma vida dişlerinin tepe-
sinde veya dibindeki dişli bağlantılar üzerinde 
meydana gelen gerilim besleyicilerine neden 
olmaz.
Ezme yöntemiyle yiv (oluk) açılmış olan boruda, 
boru sertliğinde meydana gelen herhangi bir 
olası artış, çekme gücünde azalma veya geniş-
lemede azalma bağlantının bütünlüğü üzerinde 

etkili değildir ve boru materyali değişiklikleri 
herhangi bir diğer soğuk şekillendirme üretim 
uygulaması ile karşılaştırılabilir.

Akış dinamikleri

Bir ezme yivinin (oluğunun) iç çıkıntısı veya 
şişkinliği girişinde ve çıkışında küçük ve pürüz-
süzdür ve akış ve/veya hat basıncı üzerinde 
önemsiz bir etkiye sahip olduğu ispatlanmıştır. 
Yayınlanan oranlar, yivi göz önünde bulundurur, 
bir bağlantının performansının test edilmesi 
yoluyla, üçe bir güvenlik faktörüne sahip basınç 
oranları değerlendirilir. Bununla birlikte, bazı 
sistem tasarımcıları ve mühendisler halen küçük 
girintilerin sistem akışının dinamikleri üzerinde 
olumsuz bir etkisi olacağından endişe etmek-
tedir. Bununla birlikte, yayınlanan oranlar yivi  
ve bağlantıların belirlenmiş basınç oranlarında 
ve güvenlik faktörlerindeki test performansını 
göz önünde bulundurmaktadır.
En son akış testleri Victaulic Vic-Easy ezme 
yöntemiyle yiv (oluk) açma araçları ile yiv açıl-
mış olan bağlantılar üzerinde gerçekleştiril-
miştir ve bu testler sistem basınç kaybına olan 
önemsiz bir katkı ile, olağanüstü akış karakte-
ristikleri ortaya koymuştur. Aslen, miktar, boru 
sürtünmesi, valfler, kıvrımlar ve kollar gibi daha 
fazla ortak akış kaybı noktasıyla kıyaslandığında 
önemsizdir. 
Victaulic tarafından 104.8mm “K” Tipi bakır 
boru hattı ve 50mm ve 200mm Çizelge 10 ve 
Çizelge 40 karbon çelik boru testere ile yivli 
(oluklu) ve düz uçlu borular üzerinde gerçek-
leştirilen kurum içi testlerde basınç düşüşleri 
ortam su sıcaklığında saniyede 4-20 metre ara-
sındaki hızlarda ölçülmüştür. 
Sonuçlar basınç kaybının önemsiz olduğunu 
ortaya koymuştur. Bu bulgu aynı zamanda Fac-
tory Mutual Research Corporation tarafından 
gerçekleştirilen titiz bağımsız testler aracılığıyla 
da desteklenmektedir, bu da yivli bağlantıların 
düşük akış kaybı karakteristiğini bir kez daha 
ortaya koymaktadır. Bu yayınlanan nitelikler 
genel olarak kabul edilmiştir ve yivli boru sis-
temlerinin akış kaybı karakteristiklerinin ilave 
operasyonel enerji maliyetine neden olmayaca-
ğını desteklemektedir. 

İspatlanmış güvenilirlik

Sistemlerin spesifikasyonu söz konusu oldu-
ğunda, yukarıda belirtildiği üzere, genellikle her 
mühendisin nihai sorusu güvenilirlik ile ilgilidir.
Mekanik olarak yiv açılmış olan boru bağlantısı 
araştırma, test ve yoğun değerlendirmeler sonu-
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çeviri

Dünya Konvansiyonel ve 
Yenilenebilir Enerjili Isıtma 
Pazarı Trendleri

rolü (% 4) = sistem verimliliği % 99. A sınıfı 
≥ % 98 olduğu için, sistem enerji etiketi A 
sınıfı olacaktır.
AB konutsal kazanlar pazarında ülkelerin 

Avrupa’nın enerji temininde belirsizlik 
artıyor. Gündemin ilk sırasında enerji 
verimliliği ve kontrol konusu yer alı-

yor. ErP Direktifi ve etkileri pazarı etkileyen 
önemli faktörler arasında. 

Avrupa'nın Enerji Temini

Son olaylar tekrar arz istikrarını tehdit ediyor. 
Elektrik üretimi içinde yenilenebilir enerji-

lerin payının artırılması hedefinin yanı sıra 
Avrupa ve ABD kayagazı ve hidrolik sıkış-
tırma yöntemini tartışıyor. Yenilenebilir ener-
jilerin elektrik üretimindeki payını artırmak 
oldukça iddialı bir hedef ve bir o kadar da 
yüksek yatırım maliyeti var. 
Ülkelerin bu istikamette hedeflerine bakacak 
olursak karşılaşacağımız tablo şöyle: 

Yenilenebilir Enerjiler & Fracking

Önemli miktarda yasal izin alınmış durumda. 
Çevresel etkileri ve ekonomik canlılığı konu-
sunda da birçok belirsizlik bulunuyor.
ErP Eko Tasarım Direktifi kombine ve hibrit 
sistemleri öne çıkarıyor.
Ürüne verilen enerji sınıfı etiketinden başka 
sistem bazında ayrıca enerji sınıfı etiketi ola-
cak.
Sisteme verilen enerji sınıfı etiketi hesabına 
örnek olarak; yüksek verimli gaz yakıtlı kazan 
(% 89) + solar termal sistem (% 6) + ısı kont-

Krystyna Dawson 
BSRIA WMI, Isıtma & Yenilenebilir Enerjiler Yöneticisi 
MCE Fuarındaki Sunumu, Mart 2014

Ukrayna krizi - Ocak 2009

Ağır zarar etkilenen ülkeler
Kısmen etkilenen ülkeler
Gaz boru hatları
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El.Hidronik 
Isı Pompası

Isı Geri 
Kazanım

Güneş  
Kollektörleri

CHP/Yakıt 
Hücresi

Gazlı Isı 
Pompası

Toplam 
Ciro

(milyon $)

ÇİN % 11 % 1 % 45 % 43 % 0 10.116

AVRUPA % 44.7 % 21.1 % 27.6 % 5 % 1.1   4.604

JAPONYA % 75 % 1 % 2 % 22 % 0   3.207

ABD % 10 % 56 % 13 % 21 % 0      343

Almanya Fransa İngiltere İtalya İspanya Polonya Belçika

2012 %11 % 17 % 11 % 20 % 27 % 10 % 8

2020 % 38 % 27 % 31 % 26 % 36 % 19 % 21

sıralaması; İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, 
Hollanda, İspanya ve Polonya şeklinde. 2013-
2017 yılları arasında bu ülkelerin çoğunda 
düşük oranda da olsa büyüme trendi öne 
çıkıyor. Pazar lideri İngiltere’de ise küçük 
oranda düşüş beklenebilir. Konutsal kazan-
larda yoğuşmalı ve yoğuşmasız sistemler, AB 
ve diğer pazarlar arasında belirgin biçimde 
farklılık gösteriyor. AB pazarlarında 2012’de 
toplam kazan satışının % 70’i, 2017’de ise  
% 85’i yoğuşmalı sistemler iken AB dışı pazar-
larda 2012’de % 12, 2017’de % 15 oranında 
yoğuşmalı sistem satışı olacağı öngörülüyor.
Avrupa sıcak su hazırlama pazarında % 41 
oranı ile kombiler başı çekiyor. Bunu % 38 ile 
elektrikli termosifonlar takip ediyor. Güneş 
kolektörlerinde “010 yılında % 5 olan pazar 
payı ise 2013’te % 3’e düşmüş.
Avrupa güneş kolektörleri pazarının 2012-
2017 görünümünde, 2012 yılında 2.8 milyon 
m2 olan kolektör yüzeyinin 2017’de 3.2 milyon 
m2’ye yükselmesi bekleniyor ki bu, yılda orta-
lama % 2.2’lik bir büyüme anlamına geliyor. 
Bu alanda Almanya, AB’nin açık ara lideri 
pozisyonunda. 
Avrupa ısı pompaları pazarının 2012-2017 
aralığında silindir entegrasyonlu sulu ısı pom-
paları (% 17) ile split ünitelerin (% 14) yükse-
lişte olması bekleniyor. Egzoz havalı sistemler 

Yakıt 
Hücresi

Kojenerasyon Gazlı Isı 
Pompası

Yoğuşmalı 
Kazan

Yoğuşmasız 
Kazan

Yer/Sudan Suya 
Isı Pompası

Havadan Suya 
Isı Pompası

26.9.2015 tarihi 
itibarıyla, D’den G 
sınıfına kadar enerji 
verimliliğine sahip 
ürünler satıştan 
kalkacak.

Ürün etiketi

Kaya gazı bölgeleri

Kaya gazında dünyadaki uygulamalar

Özet:
2012

İzin verilen

Kaynaklar: Uluslararası Enerji Ajansı; KPGM; basın bildirileri

Yasal izin uzunluğu

*Kısıtlayıcı kanunlar
↑Lisans İhaleleri

Alan ısıtma ve sıcak su hazırlama 
için ayrı etiketlemeler

Sistem etiketi

Yasak / moratoryum
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için beklenen büyüme oranı % 1, monobloklar 
için % 5 ve toprak/Su kaynaklılar için % 1 
seviyesinde.
Satış hacmi bakımından 2020 yılı Avrupa ısı 
pazarında İngiltere’nin liderliğini sürdürmesi, 
bu gün 4. sırada yer alan Almanya’nın pazar 
ikincisi olması, 3. sıradaki Fransa’nın yerini 
korumasına karşın, bugün 2. sırada yer alan 
İtalya’nın 4. sıraya düşmesi bekleniyor.
Dünya ısıtma sektörü pazar büyüklükle-
rinde 778 milyon nüfuslu Avrupa 18.897 
milyon USD ile lider konumda. Çin, 1.360 
milyon nüfusu ile 7.100 milyon USD ciroya 
sahip. 352 milyon nüfuslu Kuzey Amerika 
(ABD+Kanada) 5.658 milyon USD, 127 mil-
yon nüfuslu Japonya ise 5.214 milyon USD 
ciroya sahip bulunuyor.
Konutsal ve ticari kazanlar, konvansiyonel 
su ısıtma sistemleri, radyatörler ve döşeme-
den ısıtma sistemleri grupları açısından dün-
yanın en sıcak pazarı (2011/2012 verileri),  
% 20’nin üzerinde bir oranla büyüme kayde-
den İran oldu. Çin ve Japonya % 10-20 aralı-
ğında büyüme gösteren “ılık pazarlar”. % 0-10 
arası büyüme kaydeden “serin pazarlar” ara-
sında Türkiye, Polonya, Kuzey Amerika, Rusya 
ve Fransa var. İsveç, Hollanda ve İspanya ise 
% 0 büyüme oranı ile dünyanın bu alandaki 
“soğuk pazarları”.
2012 verilerine göre dünya ısıtma sektörünün 
yenilenebilir enerjiler bölümü verileri içinde 

Avrupa’nın ısı pompası, güneş kolektörleri ve 
ısı geri kazanım sistemleri verileri; Avusturya, 
Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, 
İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, Çek 
Cumhuriyeti ve Polonya ülke verilerinden 
alınmış. CHP (ısı ve elektriği birlikte üreten 
kombine sistemler), yakıt hücreleri ve gazlı 
ısı pompaları verileri için Fransa, Almanya, 
İtalya, Hollanda, İngiltere ve Polonya ülke 

verilerinden yararlanılmış.
2012 verilerine göre Dünya güneş kolektör-
leri pazarı toplam cirosu 8.292 milyon USD. 
5,720.2 milyon USD ile Çin, açık ara pazar 
lideri.
Avrupa ısıtma kontrol cihaz ve sistemleri 
pazarında, Almanya, Fransa ve İngiltere veri-
leri baz alınarak 2012-2020 aralığı için %22 
büyüme beklentisi var. TM
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% 22 Büyüme

Ülkelere göre ilk 10, milyon dolar Ülkelere göre ilk 10, milyon dolar
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Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 
Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-
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ETKB, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Mercan:
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WILO, yüksek 
verimli ürünleriyle 
geleceği bugünden 
tasarlıyor.

Wilo ürünleriyle projelerinize çözüm ortağı oluyor, 
servis hizmetimizle de 7/24 desteğimizi sürdürüyoruz.

Yüksek verimli WILO ürünleriyle yasal yönetmeliklerle 
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boşa harcamak yerine tasarruf etmeye başlayacaksınız.
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