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Kullandığımız evsel ya da endüstriyel ürünler, 
her gün eklenen bambaşka fonksiyonlarla 
hayatımıza hep “daha fazlası”nı katmayı 

hedefl iyor. “Konuşan”, “algılayan”, “kendi kendini 
kontrol edebilen” cihazlar, pazardaki ve hayatımız-
daki varlığını güçlendiriyor. Artık yapmak istediği-
miz çoğu şeyi bizim adımıza cihazlar yapabiliyor. 
Pek çok bilim-kurgu fi lmine konu olan “robotlar 
hayatımızı ele geçiriyor” teması, fi lmlerdeki kadar 
şiddetli olmasa da gerçekleşmeye başlıyor. Her ne 
kadar bazı fonksiyonlar için “olmasa da olurdu” 
diye düşünsem de, genel anlamda bu cihazların ya 
da özelliklerin varlığından şikayet edip nankörlük 
yapmayacağım. Elbette bazılarının hayatımıza sağ-
ladığı çok ciddi kolaylıklar var ve elbette her bir 
yenilik için ciddi çaba harcanıyor. Benim dikkat 
çekmeye çalıştığım, bir şeyleri üretmek için hangi 
şeyleri yok ettiğimiz… Üretirken, doğayı tahrip 
ettiğimizin, yenilik peşinde koşarken geçtiğimiz 
köprüleri yaktığımızın farkında değiliz. Belki de 

şöyle söylemeliyim: Doğru ürünü-işi yanlış şekilde 
üretiyoruz.  Sözüm, verimlilik kavramını doğru anla-
yıp, üretim yaptığı binadan başlayıp ürün kullanıcısı 
ile buluşana kadar her aşamada “verimli” olan ya da 
olmaya çabalayanlara değil elbette… Bu konuda 
çok güzel örneklerin var olduğunu biliyor, takip 
ediyorum. Özellikle “yeşil bina” kavramı gündeme 
geldiğinden beri, enerji verimliliği ve çevre dostu 
ürün ve hizmetler de daha fazla ön plana çıkmaya 
başladı. Aslında birlikte düşünülmesi gereken bu 
iki kavram, birbirinden ayrıldığında yapılan işin bir 
ayağı sakat kalıyor. Örneğin “süperötesi verimli” bir 
cihaz üretirken çevreye maksimum zararı veriyor-
sanız, geri dönüştürülemez malzeme kullanıyor-
sanız, üretim süreçlerinizde de enerji verimliliğini 
gözetmiyorsanız, bu cihazların kullanımı esnasın-
daki enerji tasarrufu ile “yeşil” olabilmek ne kadar 
mümkün? Üretimde çevresel boyutun da en az enerji 
verimliliği kadar ciddiye alınması gerekir. Bir binaya 
sertifi ka almak için puan getirecek birkaç sistem 

Yeşil bina mı, “yeşilimsi” bina mı?
kurmak, binayı gerçek anlamda “yeşil bina” yapmaz. Yeşil 
bina sertifi kalarının, binalara takılan birer aksesuar gibi 
algılanır olduğunu, bu konunun en yetkili ağızlarından Dr. 
Duygu Erten de dile getiriyor. Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin (TTMD) düzenlediği XI. Uluslararası Yapıda 
Tesisat Teknolojisi Sempozyumu kapsamında yapılan ve 
“Yeşil ve Enerji Etkin Binalar” konu başlığını taşıyan 
panelde, Erten’in konuşmasının bir bölümünü aktarayım: 
“Yeşil bina, tamamen bütünleşik tasarım yaklaşımı üzerine 
kuruludur. Sertifi kasyon, sadece yeşil bina olarak tasarlanıp 
tamamlanmış binanın taçlandırılmasıdır. Bugün Türkiye’de 
olduğu gibi 25-30 yaş grubundaki AP’lerin sadece form 
doldurularak bir binayı yeşil bina olarak adlandırdığı uygu-
lamalara karşıyız. Uluslararası sertifi ka sistemlerinin yerel-
leştirilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü her 
ülkenin coğrafi  koşulları, politikası, kültürü, iklimi ve yeşil 
binaya bakış açısı farklıdır. Bu nedenle ÇEDBİK olarak 
ulusal yeşil bina sertifi kasyon sistemimizi oluşturuyoruz. 
Fakat iyi işler yapmak isteyen bir kuruluş olarak sektörde 
bugün ciddi anlamda ‘debeleniyoruz’ diyebilirim ne yazık 
ki… Ülkemizde maalesef ‘sertifi kam olsun nasıl olursa 
olsun’ anlayışı çok hızlı yerleşti. Ama bu konu gerçekten 
ülkenin ekonomik koşullarının iyileştirilmesinden enerji 
güvenliğine kadar çok daha ciddi boyutlarda etkiye sahip. 
Buradan tüm yatırımcılara sesleniyorum, lütfen bu konuyu 
çok ciddiye alın.”  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

Baymak Elegant Klima

Ödüllü Klima LG ArtCool Stylist Inverter V

LG Electronics 2014 iF Tasarım ödüllü 
yeni ArtCool Stylist Inverter V’yi 
duyurdu. ArtCool serisinin en son üyesi 

olan ArtCool Stylist Inverter V, üç kanallı Soft 
Airflow özelliğine sahip ve LED aydınlatmalı 
olup kaliteli özellikleriyle havanın her noktaya 
yayılmasını sağlıyor. LG ArtCool Stylist Inverter 
V, LG’nin ileri inverter teknolojisi sayesinde 
çok yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlayarak 
sessiz çalışabiliyor. LG ArtCool Stylist Inverter 
V, tasarımıyla ev klimaları için üst standartları 
belirliyor. Evin dekoruyla uyum sağlaması için 
özel bir çaba gerektirmeden modern, klasik ve 
minimalist çizgilere sorunsuz bir şekilde eşlik 

ediyor. Sadece 121 mm’lik derinliğiyle bir önceki 
seriden 25 mm daha ince bir tasarımla karşımıza 
çıkıyor. Her zevke göre renkleri ayarlanabilir 
LED ışıkları sayesinde hangi menüde çalıştığını, 
kullanıcıya ayrıca bildiriyor.

Soft Airflow teknolojisi ile en doğal 
havalandırma

LG’nin inovatif ev klima sistemi yumuşak bir 
hava akışıyla aynı anda üç farklı yönde havalan-

mada ve ısıtmada A enerji sınıfı olan doğa 
dostu Baymak Elegant Klima, gümüş iyon ve 
aktif karbon filtreleme sistemine sahip. Üstelik 
ionizer teknolojisi ile ferahlatıcı hava sirkülas-
yonu var. Baymak Elegant’ın sıcaklık ölçebilen 
uzaktan kumandası ve ‘I feel teknolojisi’ ile, 
istenen sıcaklığa erişilebilir. Akıllı temizleme 
fonksiyonu ile klimanın iç ünitesi olası toz-
lanma ve kokudan arındırılabilir. Tasarımı ile 

de dikkat çeken Baymak Elegant’ın kısayol 
tuşları da hayatı kolaylaştırıyor. Favori kul-
lanım ve turbo mod gibi kısayol tuşları ile 
istenen konfor şartlarına anında ulaşılabilir. 
Baymak Elegant Klima, 7 yıl garanti süresi 
ile sektörünün en uzun garanti süresine sahip 
ürünlerinden biridir. Bu garanti süresi cihazın 
sadece kompresörüne değil tüm cihaza veri-
lir. Tüketicilerin bu garanti avantajına sahip 
olması herhangi bir şarta bağlı değildir ve 
garanti süresiyle ilgili yetkili servisler herhangi 
bir ilave ücret talep etmemektedirler. Baymak 
Elegant Klima üretimin 120 değişik nokta-
sında kalite kontrolden ve ağır şartlardaki test-
lerden bile yüksek başarı ile geçerek ve % 100 
kontrolleri tamamlanmış olarak tüketicilere 
sunulur. TM

Baymak, bu yıl tüketiciyi yeni ürünü 
Elegant Klima ile tanıştırdı. Baymak 
Elegant Klima, tüketicinin rasyonel 

olan tüm sorularına cevap verebilecek kalitede 
ve özellikte bir ürün. A sınıfı enerji verimlili-
ğine sahip Baymak Elegant Klima tüketiciye 
minimum elektik tüketimi ile maksimum 
konforu sunuyor ve tasarruf vadediyor. Yeni 
sezonsal verimlilik standartlarına göre soğut-

dırma yapabiliyor. Üç yönlü Soft Airflow özelliği 
sayesinde yerden ve diğer taraflardan verilen hava 
akışıyla diğer klimalara oranla oldukça doğal 
ve rahatlatıcı bir havalandırma sağlanabiliyor. 
LG’nin ileri inverter teknolojisi ise ArtCool 
Stylist’in 19 dB’de çalışmasını sağlıyor. Kullanı-
cılara daha fazla rahatlık sağlamak için, ArtCool 
Stylist 3.4 inch’lik dokunmatik ekranlı uzaktan 
kumandasıyla da kontrol edilebilirken LED  
ışıklarının parlaklığı ve renkleri de değiştirile-
biliyor. TM
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ürünler

Daikin’den Tegora Seasonal Serisi Klimalar

VitrA’nın Zentrum Serisiyle Banyolara İşlevsel ve Estetik Bir Dokunuş

Kullanıcılarının farklı ihtiyaç ve bek-
lentilerine geniş ürün gamı ile çözüm 
sunan Daikin, en yeni klima serisi 

olan Tegora’yı satışa sundu. 
Avrupa’daki yeni sezonsal verimlilik enerji 
yönetmeliklerine göre geliştirilmiş yeni bir 
inverter klima serisi olan Tegora Seasonal, 
farklı iklim ve ortam koşullarında yüksek 
enerji tasarrufu ve kullanım konforunu düşük 
işletme maliyeti ile birlikte sunuyor. Tegora 
Seasonal Serisi Klimalar, 9.000-21.000 Btu/h 
aralığında sahip olduğu 4 farklı kapasite ile 
sezonsal soğutma ve ısıtma verimi A+ enerji 
sınıfına ulaşıyor. 
Tegora Seasonal Serisi klimalar, hem enerji 
tasarrufunu hem de kullanıcı konforunu artı-
rıcı özelliklerin yanı sıra konforlu Üfleme 
Modu* ile soğuk ya da sıcak havanın vücudu 
direkt etkilemesini önlemek için uygun kanat 
pozisyonu seçiyor. Tegora aynı zamanda gece 
uyurken vücut ısı ritmini takip eden bir ortam 
oluşturarak Rahat Uyku Modu** ile konforlu 
bir uyku ortamı sağlıyor. Turbo Modu ile 20 
dakikalık bir sürede ortamın hızlı bir şekilde 
soğutulmasını ya da ısıtılmasını sağlayan 
Tegora, Ekonomi Modu ile güç tüketimini 
minimuma indirebiliyor. 22 dB(A)’den baş-
layan düşük ses seviyesi ve şık tasarımı ile 
her ortama uyum sağlayan Tegora ile gün-
lük programlama yaparak yaşam alanlarında 
konforlu ve temiz bir hava oluşturmak müm-
kün. Daikin’in Malezya, Çek Cumhuriyeti ve 
Türkiye’deki fabrikasında üretimini gerçek-
leştirdiği Tegora Seasonal Serisi Klimalar; 

VitrA kalitesini, bol seçenekli ve uygun 
fiyatlı ürünlerle sunan Zentrum serisi, 
estetik banyolar yaratıyor. İşlevselliği 

ve pratikliğiyle öne çıkan serideki lavabolar, 
derin iç hazneleri sayesinde su sıçratmıyor ve 
kullanım alanlarının temiz ve kuru kalmasını 
sağlıyor. Serideki takım, asma, yerden tek klozet 
seçenekleri, değişik zevklere ve farklı büyük-
lükteki banyolara uygun alternatifler sunuyor. 
VitrA’nın Zentrum serisi, yarım veya kolon 
ayakla kullanılabilen 4 farklı genişlikteki lavabo 
gibi akıllı çözümleriyle, dar banyoları rahatla-
tıyor. TM

* FTXB25BV1 ve FTXB35BV1 model kodlu 
cihazlarda etkindir.
** FTXB50BV1 ve FTXB60BV1 model 
kodlu cihazlarda etkindir. TM

yüksek enerji tasarrufu, düşük işletme mali-
yeti ve maksimum konfor ile kullanıcılarının 
iklimlendirme beklentilerini en üst düzeyde 
karşılıyor.
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ürünler

Aspen Pompa’dan Yeni Hi Flow Serisi ve Silent+ Serisi

Legrand’dan Alpican Kondansatörler

yapılabiliyor. Ayrıca Hi Flow pompalar süper-
market sektöründe sütlük ve reyon dolapların-
daki defrost suyunun atılmasında kullanılıyor.

Silent+ Serisi:

Klima drenaj pompaları bugün birçok yerde 
kullanılıyor. Bu pompalar sayesinde artık kli-
malar hem yeraltında hem de dış yüzeye yakın 
olmayan ortamlarda kullanılabilir. Klima dış 
ünitesi ile iç ünitesi arasındaki mesafe prob-
lem olmaktan çıktı. Ancak bu pompalar iç 
ünitelerde kullanıldığı için ister istemez ses 
üretmekte ve bu sesler kullanıcıları zaman 
zaman rahatsız etmektedir. Aspen'in yeni 
pompası özellikle yüksek konforlu otellerde 
müşterilerin sessiz bir ortamda uyuması için 
tasarlanmıştır. 
Aspen Pompa Silent+ adını verdiği yeni pompa 
serisi ile bu problemi aşıyor. Mini Orange 
Silent+ ve Mini Aqua Silent+ modelleri yal-

lıyor. Alpican, üçgen bağlantı formu oluşturan 
3 tekli elementten imal ediliyor. 
Bu teknolojik ürün kompakt dizayn, yük-
sek mekanik dayanıklılık ve stabilite sunuyor. 
Daha uzun ömür ve kolay montajı ile büyük 
kolaylık sağlıyor. Aşırı sıcak ve aşırı elektrik 
yüklenme durumlarında kondansatörün özel 
tasarımı sayesinde olası bir patlama engelle-
nebiliyor. Böyle durumlarda kondansatör dev-
reden ayrılarak akım akışını kesiyor. Kendini 
onaran uzun ömürlü teknoloji özellikleriyle 
dayanma geriliminin aşılması durumunda arı-
zanın çevresindeki metal katman buharlaşıyor. 
Bu yalıtımlı bölge kondansatörün çalışmasına 
olanak veriyor.TM 

Yılmaz Soğutma Ekipmanları San. ve 
Tic. A.Ş.’nin Türkiye temsilciliğini 
yaptığı Aspen Pompa, bu yıl iki yeni 

seri ile pazarda yer alıyor. 

Hi Flow Serisi:

Hi Flow Serisi, 1L ve 2L kapasite olmak üzere 
2 modelden oluşuyor. Bu pompalar tavan, 
kaset ve salon tipi klimaların drenaj suyunu 
atmak için dizayn edildi. Bilindiği gibi bu 
tip klimaları daha çok iş yerleri tercih ediyor 
ancak büyük alanlar için klimayı dış yüzeyden 
uzak yerlere takmak sorun haline geliyordu, 
çünkü biriken drenaj suyunu atmanın bir yolu 
bulunmazsa, klimayı takmak imkânsız hale 
geliyordu. İşte Hi Flow serisi tam burada dev-
reye giriyor ve kullanıcıları bu dertten kurta-
rıyor, üstelik yenilenmiş Hi Flow serisinde 
montaj işlemi bir klima montaj ustasına gerek 
duyulmaksızın sadece birkaç dakika içinde 

Legrand’ın kompanzasyon kontaktörleri; 
reaktif güç kontrol röleleri, reaktör-
leri ve kondansatörleri enerji kalite-

sini artırıp tesisin enerji tasarrufu yapmasını 
sağlıyor. 
Legrand tarafından özel olarak tasarlanan yeni 
Alpican alüminyum silindirik kondansatör 
aynı zamanda enerji kalitesini de artırıyor. 
CTX-C kompanzasyon kontaktörleri, reak-
törler, Alptec R.G.K.R, Alpican kondansa-
törler endüstriyel ve ticari binalarda enerji 
tasarrufu sağlamak için etkin bir çözüm. 
Yeni Alpican alüminyum silindirik kondansa-
tör; ürün yelpazesi sayesinde enerji kalitesini 
artırıyor, enerji kaybını azaltarak tasarruf sağ-

nızca 19 dB(A) ses üretmekte, Mini Lime 
Silent+ serisi ise 21 dB(A) ses üretmekte. 
İnsan fısıltısının 30 dB(A) olduğu düşünü-
lürse, sonuçların ne kadar kaliteli olduğu tah-
min edilebilir. Dünyanın en ufak klima drenaj 
pompalarından birini üreten Aspen Pompa, bu 
başarısını bir adım daha ileri götürerek dün-
yanın en sessiz klima drenaj pompalarından 
birini de üretti. Geniş ürün yelpazesine sahip 
Aspen Pompa her koşula uygun çözümle-
meleri ile drenaj suyunu problem olmaktan 
çıkarıyor. TM 
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ürünler

SFA SANIHYDRO – WC Öğütücüleri ve Pompaları

Uğur Soğutma’dan Sıcak Havalara Akıllı Çözüm: USMART Klima Serisi 

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 met-
reye, yatay olarak 110 metreye kadar atıkları 
pompalayabilen öğütücüler; ekonomik, pratik 

Uğur Soğutma’nın son teknoloji akıllı 
klima serisi USMART’ın Türkiye 
genelinde satışları başladı. İki renkli 

şık tasarımı, estetik çizgileri ile USMART, 
2014’te yürürlüğe giren ErP yönetmeli-
ğine uygun, 6,5 SEER değeriyle A++ sınıfı 
soğutma performansıyla dikkat çekiyor. 
Bekleme konumunda bile USMART serisi 
diğer klimalara göre % 80 daha fazla enerji 

ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tah-
liyesi 32 mm çaptaki PVC/PPRC borular 
aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku 
yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle çalı-
şıyor. Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı 
ve kolay uygulanabilir bir sistem olup, resto-

tasarrufu sağlıyor. Ev ve iş yerleri için kaliteli 
özellikleri ve enerji tasarrufu ile hem serin-
leten hem de ekonomik ödeme seçenekleri 
sunan USMART akıllı klima serisinde ‘Beni 
İzle’, ‘Golden Fin’, ‘İyonizer’ ve ‘Bio Filtre’ 
fonksiyonları dikkat çekiyor. ‘Beni İzle’ fonk-
siyonu, uzaktan kumanda ile ortam sıcaklığını 
takip ederek hissedilen sıcaklığı iç üniteye 3 
dakikada bir göndererek çalışmayı düzen-

rasyon ve tadilat işlemlerinde kullanıcılarına 
esneklik sağlıyor. Pompa grubu ise mutfak 
veya çamaşırhane gibi alanlarda kullanılıyor, 
ancak öğütücü özelliğine sahip değildir. Yine 
kanalizasyona uzak kalınması veya bodrum 
kat gibi kot farkı olan yerlerde, atık suların 
tahliyesini sağlıyor. 60-70 ºC sıcaklığındaki 
akışkanlara ve sabunlu sulara dayanıklı olarak 
üretildiklerinden; restoran, otel, iş yerleri gibi 
birçok alanda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Sanivite Pompa - Teknik 
Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Bulaşık makinesi, 
çamaşır makinesi, evye, lavabo, duşakabin, 
bide, banyo küveti

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 50 m’ye kadar, 
•	 Deşarj boru çapı: 32 mm,
•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35°C,
•	 Maks. akışkan sıcaklığı: 60°C,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 412 x 185 x 280 

mmTM

liyor. ‘Golden Fin’ ise kondenser üzerindeki 
altın kaplaması ile tuzlu havaya, yağmura ve 
onunla gelen diğer aşındırıcı elementlere karşı 
koruma sağlıyor. ‘İyonizer’ fonksiyonu, kul-
lanıcıya taze ve sağlıklı bir hava vermek için 
ortama negatif iyon verirken, Bio Filtre kanal 
parçacıklarını temizleyip havadaki bakterileri, 
mantarı ve mikropları yok ediyor. USMART 
akıllı klima serisi, Uğur Derin Dondurucu 
bayilerinde satışa sunuluyor. TM

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.
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ürünler

WILO, CoolAct Motor Teknolojisi ve Derin Kuyu 
Dalgıç Pompaları ile Su Temininde Tasarrufl u 
Çözümler Sunuyor

teknolojisine sahip derin kuyu dalgıç pom-
palarda, soğutma ceketi kullanma ihtiyacı 
ortadan kalkıyor. Soğutma ceketine ihtiyaç 
duymayan pompaların çapı küçülüyor ve 
buna bağlı olarak daha küçük çaplı kuyular 
açılarak sonuca ulaşabilmek mümkün olu-
yor. Daha küçük kurulum çapları, sondaj ve 
inşaat maliyetlerini düşürüyor. Bu sayede ilk 
yatırım maliyeti, normal motorlu bir derin 
kuyu dalgıç pompaya nazaran çok daha düşük 
oluyor. CoolAct motor teknolojisinin sun-
duğu dahili soğutma teknolojisi sayesinde, 
% 25’e varan güç artışı mümkün oluyor. 10”, 
12” ve 16” derin kuyu dalgıç pompalarda 
CoolAct teknolojisi kullanılabilir.  Ayrıca 
KTW (Alman İçme Suyu Standardı) onaylı 
bir uygulama olan CoolAct motor teknolo-
jisi ve WILO derin kuyu dalgıç pompaları, 
içme suyu temininde de güvenle kullanıla-
biliyor. TM

Artan su ihtiyacı karşısında, sınırlı 
ve oldukça değerli olan su kay-
naklarının talebi karşılayabilmesi 

için, bu kaynakların ekonomik olarak kul-
lanılabilmesi gerekiyor. Yerleşim yerlerinde, 
sanayide ve işletmelerde ortaya çıkan su 
ihtiyacının tamamı nehirlerden ve kaynak-
lardan karşılanamamaktadır. Ayrıca nehir 
ve kaynak yerlerine uzak olan bölgelerde, 
su temini de sorun oluşturuyor. Bu nedenle, 
günümüzde su ihtiyacının karşılanabilmesi 
için yeraltı kaynaklarına yönelim arttı. İlk 
olarak yeraltı suyu kaynaklarına ulaşmakta 
kullanılan santrifüj pompalar, yapıları ve 
emmedeki dezavantajları nedeniyle, daha 
derindeki sulardan yararlanma ihtiya-
cını karşılamadığından derin kuyu dalgıç 
pompalarının geliştirilmesine sebep oldu. 
Ayrıca açılan keson kuyulardan emiş yapan 
santrifüj pompalar, su seviyesinin düşmesi 
sonucunda kuyuların içerisine indirilir hale 
geldi. Sondaj tekniğindeki gelişmeler ve 
borulu kuyuların kullanılabilir hale gelmesi 
ile derin kuyu dalgıç pompalar su temininde 
santrifüj pompaların önüne geçti. 
WILO geniş ürün gamında bulunan derin 
kuyu dalgıç pompaları ile su temini konu-
sunda müşterilerine hem yeni nesil hem 
de tasarrufl u bir teknoloji olan CoolAct 
motor teknolojisini sunuyor. CoolAct 
motor teknolojisi ile dahili aktif soğutma 





ürünler

Sağlıklı ve Ferah Bir Serinlik için Profilo Klimalar 
sürede soğutuyor ve üst düzeyde konfor sağlı-
yor. Sleep (uyku) konumunda klima, otomatik 
olarak soğutma konumunda iki saat için sıcak-
lığı her saat başı 1°C yükseltiyor. Böylece uyku 
esnasında üşütücü soğuk hava hissedilmiyor. 
Isıtma konumunda ise iki saat için, sıcaklığı 
her saat başı 1 °C düşürüyor ve fan hızı oto-
matik olarak kontrol ediliyor. Cihaz yedi saat 
çalışmadan sonra otomatik olarak kapanıyor. 
‘Louvar position memory’ fonksiyonu ise klima 
yeniden çalıştırıldığında üfleme konum ayarı 
otomatik olarak son kullanımda tercih edilen 
konuma geliyor. 

Standby konumunda bile daha fazla 
enerji tasarrufu 

Profilo klimalar, sahip oldukları yeni açma 
kapama teknolojisi sayesinde klimanın çalış-
madığı ancak fişinin prizde olduğu standby 
konumunda otomatik olarak enerji tasarruf 
moduna geçiyor. Normalde 4- 5 Watt olan 
tüketim, 1 Watt’a iniyor, böylelikle yüzde 80 
enerji tasarrufu sağlanıyor.

Profilo Dayanıklı Ev Aletleri’nin yenilikçi 
ve yaratıcı teknoloji ürünü klimaları, bir 
klimadan beklenen temel serinlik fonk-

siyonundan öteye geçerek bulunduğu ortamı 
sağlıklı nefes alınacak ferah ortamlara çeviriyor. 
Profilo, klimalar için 3 yıl garanti, ücretsiz keşif 
ve montaj hizmeti sağlıyor. Tümü A enerji sını-
fında bulunan Profilo split klimalar, rahatlık ve 
enerji veriminde çıtayı yükseltiyor. Profilo kli-
malar, Türkiye’nin, 145 yılı aşkın geçmişe sahip 
Alman bağımsız denetim ve kontrol kuruluşu 
TÜV (Technischer Überwachungs – Verein/ 
Teknik Gözetim Birliği) tarafından tescillenen 
ilk klimalarından biri olma özelliği taşıyor.

Ortamı 20 dakikada soğutuyor

Profilo’nun yenilikçi klimaları, ‘Auto-Restart 
Function’ özelliği sayesinde elektrik kesilme-
lerinde, otomatik olarak kaldığı programdan 
tekrar çalışmaya başlayabiliyor. Soğutma (cool) 
modunda kumanda üzerindeki Turbo tuşuna 
basıldığında klima, 20 dakika süre ile ortama 
güçlü soğukluk veriyor, ortamdaki havayı kısa 

Sağlıklı bir ortam serinliği için 
vitamin C filtresi

Sağlıklı bir ortam serinliği için Profilo klimala-
rın taşıdığı en önemli yeniliklerden biri vitamin 
C filtresi. Profilo inverter ve iyonizer özellikli 
split klimalar, iyonizer özelliği ve vitamin C 
filtresi sayesinde ortama sağlıklı ve konforlu bir 
serinlik katarken, sıcaktan bunalanlara ferah-
lık sağlıyor. Antibakteriyel özelliği ile ortam 
havasının temizlenmesinde de rol oynayan  
Profilo klimalar, tasarımıyla olduğu kadar sessiz 
çalışma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Profilo 
Biomodel split klimalar, evlerdeki havanın 
temizliği konusunda kaliteli bir performans 
sunuyor. Klimanın biofiltre özelliği sayesinde 
evler kirli hava, polenler ve maytlardan arınıyor. 
İçinde yer alan hepa filtre sayesinde çok küçük 
toz parçaları yakalanıyor, bakteri, mantar ve 
mikropların aktif hale geçmeleri engelleniyor. 
Biomodel klimalar ile hava, insan sağlığını teh-
dit eden sigara dumanından da arındırılıyor. TM 

testo’dan Yeni USB Datalogger Ailesi:  testo 184 
lamak yeterlidir – tüm mevcut 
verilerle bir PDF raporu hemen 
oluşturulur. Dataloggerlar ile daha 
verimli ve rahat çalışabilmek için 
tüm gerekli dosyalar ve bilgiler 
direkt olarak güvenilir bir şekilde 
testo 184’te mevcuttur: Konfigü-
rasyon dosyası, kalibrasyon sertifi-
kası (sadece testo 184 T1, T2, T3, 
T4), kullanım kılavuzu ve kayıtlı 
ölçüm verilerinin PDF raporu. 

•	 T1, T2, T3 ve T4 sıcaklık 
dataloggerları, ISO 17025’e 
göre izlenebilir bir kalibrasyon 
sertifikası ile teslim edilir. 
Sertifika, direkt olarak PDF 
şeklinde dataloggerın içindedir.
•	 Üzerindeki USB soketi 
ile hiçbir arayüz gereksinimi 
olmadan bilgisayara bağlanabilir.

Gıda maddeleri ve ilaçla-
rın nakliyesinde ya da 
üretici ile son tüketici 

arasındaki soğuk zincirde, hiç-
bir koşulda kesintiye uğrama-
dan belirli soğutma şartlarına 
uyulması gerekir. Aksi takdirde 
kalite açıkları, finansal kayıp-
lar, hatta ciddi sağlık sorunları 
ortaya çıkabilir. testo 184 data-
loggerlar ile soğuk zincirin her 
aşaması izlenebilir. Nakliyede ve 
yükleme odalarında datalogger 
seyahat eder, hassas ürünlerin 
demiryolu, hava yolu ya da kara 
yoluyla nakliyesi süresince sıcak-
lıkları izler.
Bir bakışta, yapılandırılmış limit 
değerlerine uyulup uyulmadığı 
görülebilir. Detaylı bilgi için ise 
datalogger’ı bir bilgisayara bağ-

•	 Cihazı programlamak ve PDF raporu 
ile verileri analiz etmek için yazılıma 
ihtiyaç yok. Bilgisayara yazılım yüklemek 
ile uğraşmadan tüm temel fonksiyonlar 
rahatlıkla yerine getirilebilir.

•	 Valide ComSoft CFR yazılımı sayesinde, 
21 CFR Part 11-uyumlu uygulamalar tüm 
testo 184 dataloggerlar ile mümkündür.

•	 Verilerin stabilite analizi amacıyla, 
logger otomatik MKT-değeri hesaplama 
ve MKT alarmları ayar seçeneği ile 
kullanıcıyı destekler.

•	 Kapsamlı alarm yönetimi, birden fazla 
alarm limitinin ayarlanabilmesini sağlar. 
Aynı zamanda kümülatif alarm kurmak 
da mümkündür (örneğin sıcaklık 30 
dakikadan daha uzun bir süre boyunca 
8 °C’lik limit değeri aşmaması gerektiği 
zaman).

•	 Kullanımı son derece basittir ve alarmlar 
kolay tanımlanır. TM 

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

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

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

Xylem, Yüksek Verimli Sirkülasyon Pompa Serisini ecocirc XL ve XL Plus’la 
Genişletti

dırılan sıvının (ve ortam) sıcaklığını olması 
gereken değerde tutulmasını sağlar.

Kolay kullanım: Yeni ecocirc XL’ın ekranı 
üzerine yerleştirilmiş dört düğmesiyle kuru-
lumu ve kullanımı son derece kolaydır. BUS 
ve Wi-Fi (opsiyonel modül) bağlantı özelliği 
sayesinde bilgisayar, tablet veya akıllı telefon 
kullanılarak gelişmiş pompa ayarlarına kolay-
lıkla erişilebilir. 

Güvenli: Dahili kuru çalışma koruma özelliği 
sayesinde su gelmediği durumlarda pompayı 
kapatır ve bu şekilde olası hasarları önler.

Ecocirc XL /XL Plus, HVAC ve jeo-
termal sistemleri için özel olarak 
tasarlanmıştır. 100 kW’a kadar olan 

daha küçük ecocirc serileri; transferi sağlanan 
sıvının ana akışıyla, sabit manyetik bölümle-
rini birbirinden ayırarak pompanın pislik ve 
kireçten kaynaklı tıkanmalara karşı dayanımlı 
olmasını sağlayan Anti-Blok Teknolojisine 
sahiptir. Daha büyük modellerde ise bu sis-
tem filtreli kapalı (canned) motor tasarımıyla 
desteklenir. 
Ürün gamı tekil, ikiz ve bronz olmak üzere 3’e 
ayrılan yeni ecocirc XL / XL Plus serisi; sabit/
oransal basınç, sabit/oransal debi olmak üzere 
kullanıcılara çeşitli kontrol seçenekleri sunu-
yor. Otomatik gece modu sayesinde pompaya 
ihtiyaç olmadığı durumlarda, çalışma perfor-
mansını en düşük seviyeye indirerek enerji 
maliyetinin ciddi şekilde azalmasını sağlıyor. 
Yeni ecocirc XL / XL Plus’ın kullanıcı dostu 
dijital arayüzü, çalışma / hata modu, akış 
kontrol ve çalışma değerleri gibi kullanıcıla-
rın girmiş olduğu verileri hafızasında tutarken 
aynı zamanda geçmişe dönük pompa verile-
rine, mevcut durumu gösteren pompa çalışma 
değerlerine laptop, tablet veya akıllı telefon 
aracılığıyla kolaylıkla ulaşılabiliyor. Akıllı 
telefonun kullanıldığı durumlarda sisteme 
giriş için ayrıca bir uygulamaya gerek olma-
dan sisteme kolaylıkla herhangi bir browser 
aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Haberleşebilme yeteneği: Modbus ve BACnet 
protokolleriyle uyumludur.

Sıcaklık koruma: İzolasyon ceketi, basınçlan-

Esneklik: 4-20 mA ve 0-10 V sinyalleri için 
iki analog giriş ve bir adet sıcaklık sensörü 
bulunmaktadır.

Soğuk suyla sorunsuz çalışma: Soğuk su 
transfer edilirken yoğuşma problemlerinin 
yaşanmaması için elektronik aksam pompa-
dan ayrılmıştır.

Az ışıklı ortamlarda bile rahat okunabilen 
LED ekran: Büyük rakamların ve simgelerin 
yer aldığı ekranı, az ışıklı ortamlarda bile kolay 
okunabilme özelliği sunar.

Düşük işletme maliyeti: Yüksek verimli ECM 
motoru ve ErP 2015 düzeyinden bile daha iyi 
olan EEI değeri ile işletme maliyetleri en aza 
indirilir. 

•	Debi: 70m³/h 
•	Basma yüksekliği: 13 m
•	Sıcaklık: -10˚C ÷ +110˚C
•	İşletme basıncı: PN10
•	İzolasyon sınıfı: F
•	Koruma sınıfı: IP44
•	Aşınma halkası: AISI304 TM 

ecocirc XL D ecocirc XL B
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ürünler

Sismik Koruma ürünleri bağımsız ve akredite laboratuvarlarda test edilip, ilgili standartlara göre 
sertifikalandırılmalıdır. Uzman mühendislerce tasarlanmış ACREFINE ürünleri, İngiltere’nin en köklü 
laboratuvarlarından olan ve UKAS tarafından akredite edilmiş 130 yıllık STL (Sheffield Testing Laboratories) 
tesislerinde, sismik koruma ürünleri için en güncel standart olan ANSI/ASHRAE 171’e göre test edilip LLOYDS 
gözetiminde sertifikalandırılmıştır.

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

Acrefine® Sismik İzolatörler 

Sismik izolatörler çoğunlukla çelik yaylı 
ve çelik gövdeli tipte olurlar. Bunlar-
dan bazıları şasesinde hazır deliği olan 

nispeten hafif ekipmanlar için çok pratiktir  
(örneğin ASI-E modeli gibi). 
Diğer bir tip ise bir üst plakaya haiz olup 
genellikle ağır ekipmanlar için tercih edilirler 
(ASI-T modeli). Ayrıca nispeten düşük yükler 
için yine çelik muhafazalı elastomer izolatörler 
de mevcuttur (ASI-R modeli).

Acrefine® ASI-E modeli, çelik yaylı 
sismik izolatör

Acrefine® ASI-T modeli, üst plakalı 
çelik yaylı sismik izolatör

Acrefine® ASI-R modeli, çelik gövdeli                   
kauçuk sismik izolatör

Sismik izolatörlerin fiziksel özellikleri muha-
fazalı titreşim izolatörleriyle benzeşir. Acre-
fine® marka izolatörlerin gövdeleri, iç ortam-
larda kullanılan modellerinde dahi çok yüksek 
korozyon dayanımına haiz ve aynı zamanda 
çevre dostu olan kataforetik elektro-kaplama 
(kataforez) yöntemiyle, dış ortamlarda kullanı-
lan modellerinde ise standart olarak kataforez 
üstü epoksi boya ile kaplanır. Dış ortamlar 
için istendiğinde sıcak daldırma galvaniz 
de tercih edilebilir. Yaylar ise iç ortamlarda 
epoksi boyalı, korozif ortamlarda ise PVC 
kaplı olarak imal edilirler. Sismik izolatörleri 
muhafazalı titreşim izolatörlerinden ayıran en 
önemli özellik, bu izolatörlerin gövdelerinin 
her yönden gelecek deprem yüklerine karşı 
dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ve imal 
edilmiş olmasıdır. Görünüşte aynı gibi duran 

Yaylı izolatör kullanımında şantiyelerde karşı-
laşılan en büyük sorunlardan biri, çelik gövde 
içindeki yayların değiştirilmesi gerektiğinde 
kapasitelerinin belirlenmesi için dökümantas-
yona ve/veya üretici bilgilerine ihtiyaç duyul-
masıdır. Tüm Acrefine® yaylı izolatörlerinin 
gövdeleri üzerinde bulunan Yay Tanımlama 
Etiketleri sayesinde bu sorun tamamen orta-
dan kaldırılır, şantiyede montaj yapan işçilerin 
sadece renk kodlamasına bakarak doğru yay-
ları seçebilmeleri sağlanır.
Titreşim izolatörlerinde olduğu gibi sismik 
izolatörlerde de çelik yaylı tiplerin yüksek 
çökme miktarlarına haiz olabilmeleri bir 
avantajdır. Ayrıca genelde çelik yaylı sismik 
izolatörler elastomer sismik izolatörlere göre 
daha büyük yükler için tercih edilirler.
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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

iki izolatör, gerçekte sismik yükler açısın-
dan çok farklı dayanım özelliklerine sahiptir. 
Bundan ötürü sismik izolatörlerin kesinlikle 
uzman bir üretici tarafından üretilmiş ve 
bağımsız akredite bir laboratuvarda test edilip 
sertifi kalandırılmış olmasına dikkat edilmeli-
dir. Sismik izolatörleri standart titreşim izo-
latörlerinden ayıran bir diğer önemli özellik, 
bu izolatörlerdeki yayların eksene dik yöndeki 
yay sabitinin (Kx), eksenel yöndeki yay sabiti 
(Ky) ile oranının en az 1 olmasıdır (Kx / Ky 
≥ 1). Aksi takdirde olası bir deprem anında 
yayın burkulma tehlikesi mevcuttur. Ayrıca 
yaylar öngörülemeyen yük fazlalıklarını tolere 
edebilmek amacıyla hatve aralıklarında ilave 
mesafeye sahip olmalıdırlar. Sismik izolatör-
lerin sertifi kalı üreticilerden temin edilmesi 
hususu, bu açıdan da çok önemlidir. TM Acrefine® ASI-T ve ASI-S modeli yaylı sismik izolatörlerden ve ASI-R modeli çelik gövdeli kauçuk sismik 

izolatörlerinden uygulama örnekleri



HAVA SOĞUTMALI HEAT PUMP DIŞ 
UNİTELER

Soğutma 
Kapasitesi

Isıtma 
Kapasitesi

Soğutma 
E.E.R.

Isıtma 
C.O.P.

AM080FXVAGH/TK Hava Soğutmalı Heat Pump 
Dış Ünite 22.40 kW 25.20 kW 4.48 4.94

AM100FXVAGH/TK Hava Soğutmalı Heat Pump 
Dış Ünite 28.00 kW 31.50 kW 4.12 4.70

AM120FXVAGH/TK Hava Soğutmalı Heat Pump 
Dış Ünite 33.60 kW 37.80 kW 4.00 4.34

AM140FXVAGH/TK Hava Soğutmalı Heat Pump 
Dış Ünite 40.00 kW 45.00 kW 4.5 4.74

AM160FXVAGH/TK Hava Soğutmalı Heat Pump 
Dış Ünite 45.00 kW 50.00 kW 4.09 4.35

AM180FXVAGH/TK Hava Soğutmalı Heat Pump 
Dış Ünite 50.40 kW 56.70 kW 3.91 4.76

AM200FXVAGH/TK Hava Soğutmalı Heat Pump 
Dış Ünite 56.00 kW 63.00 kW 3.69 4.53

AM220FXVAGH/TK Hava Soğutmalı Heat Pump 
Dış Ünite 61.60 kW 69.30 kW 3.55 4.14

ürünler

Samsung DVM S VRF Sistemi

Yüksek Verimlilik

DVM S serisi VRF sistemlerinde çift 
invertör kompresör ve yeni nesil 
buhar enjeksiyon teknolojisi ile hem 

ısıtmada hem soğutmada yüksek verimlilik 
sağlanıyor.

Performansı Eurovent Sertifikası 
ile Belgelendirilmiş VRF Sistemi 

Samsung DVM S VRF sistemleri dış üni-
teleri performansları Eurovent sertifikalıdır. 
Hava soğutmalı heat pump, heat recovery 
ve su soğutmalı cihazların E.E.R, C.O.P 
değerleri ve ses gücü seviyeleri Eurovent web 
sitesinde yayımlanıyor.

Geniş kapasite aralığı (Tek bir dış 
ünite grubu ile toplam 224 kW 
soğutma)
 
Samsung DVM S dış üniteleri yüksek C.O.P 
ve E.E.R değerlerine sahip olması yanında 8 
- 22 HP aralığında 8 farklı kapasitede üreti-
lip, 80 HP’ye kadar birleştirilerek tek bir dış 
ünite grubu ile toplamda 224 kW soğutma 
kapasitesi sağlıyor. 

Isıtma ve soğutmada geniş çalışma 
aralığı

Samsung DVM S hava soğutmalı dış ünite-
leri soğutmada  -5 ~ 48°C; ısıtmada ise -20 ~ 
24°C dış hava sıcaklığı aralığında çalışabilir. 

Kesintisiz ısıtma çalışması

DVM S Heat Recovery dış ünitelerinde rotas-
yonlu defrost çalışması özelliği ile kesintisiz 
ısıtma sağlanır.

Esnek montaj, kolay kurulum ve 
devreye alma

DVM S VRF sistemi, kritik hatta toplam 
220 metre borulamaya imkân tanırken aynı 
zamanda 110 metre dikey borulama mesafe-
sinde çalışabilir. İç üniteler arasında 50 metre 

kot farkına da olanak sağlayan DVM S VRF 
sistemi, özellikle yüksek binalarda montaj 
esnekliği ile ön plana çıkıyor.
DVM S kendini tanılama, otomatik deneme 
çalışması ve mobil veri iletimini kolaylaştıran 
akıllı bir yönetim sistemine sahiptir. Akıllı 
telefon ya da tablet PC ile sistem takip edi-
lebileceğinden kolay ve rahat kontrol sağlar. 
Otomatik deneme çalışması ile cihazlar dev-
reye alma esnasında soğutma yükü olmasa 
dahi 50 dakika boyunca hiç durmadan çalış-
tırılır ve bu esnada test sonuçları otomatik 
olarak saklanır ve raporlanır. TM
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Üntes’ten Santrifüj Kompresörlü Soğutma Grupları

TROX’tan Ödüllü X-GRILLE Havalandırma Menfezleri

Üntes, santrifüj chiller ile ilgili yaptığı 
uzun araştırma ve çalışmalar sonu-
cunda geniş ürün yelpazesine santrifüj 

chilleri de ekledi.
Tek kademeli kompresör ile 4200 kW kapa-
siteye, çift kademeli kompresör ile 8400 kW 
kapasiteye kadar soğutma olanağı sağlayan 
santrifüj chiller; kullandığı çevre dostu R134A 
soğutucu gazı, opsiyonel değişken hız sürücüsü 
teknolojisi (frekans invertörü) kullanımı ile 
büyük projelerin ilk yatırımlarında maliyet ve 
enerji verimlilik avantajı sağlıyor. 
Global sektörde kalitesini sahip olduğu AHRI, 
CE, ISO 9001 gibi belgeler ile ortaya koyan 
santrifüj chillerler;

•	 Dişli tahrikli 
santrifüj kompresör 
ile yüksek fan 
devirlerinde 
doğrudan tahrikli 
ağır ve büyük 

sistemlere göre daha az titreşime olanak 
sağlar.

•	 Çoklu chiller kontrol sistemi ile 16 chillere 

X-GRILLE havalandırma menfezleri-
nin yenilikçi işlevleri ve estetik tasarı-
mıyla TROX, müşterilerine her türlü 

sıcaklığı sağlayabilir.
•	 Gelişmiş elektronik 

genleşme valfi, 
hassas soğutucu 
akışkan debi 
kontrolü, acil 
durumlar ve bakım 
süreçlerinde maksimum kolaylık sağlayan 
pozitif basınçlı kapama imkânı sağlar.

•	 Alçak (380V – 440 V) ve orta gerilime (11 
kV) ihtiyaç duyulan projeler için üretim 
yapılabilir.

•	 Kondenserden alınan bir miktar sıvı 
soğutucu gazın direkt olarak deşarj alanına 
enjekte edilmesi ile, sıvı damlalarının ses 
enerjisini absorbe etmesiyle kompresörün 
toplam ses seviyesinde azalma sağlanır.

•	 Santrifüj chiller en yeni teknolojilerden 
biri olan yarı hermetik kompresörün 
avantajlarını da sağlar, yarı hermetik 
sistemde; kompresör ve elektrik motoru 
ayrı kaplarda ve direkt bağlantılı olarak 
çalışır. Yarı hermetik kompresörlerin 
en önemli avantajlarından biri, 
açık kompresörlerde kullanılan mil 
sızdırmazlık elemanının olmamasıdır. 
Mil sızdırmazlık elemanları; pislikten, 
yağlamadaki kısa süreli bir aksaklıktan, 
sistemde toplanabilecek aşındırıcı 
herhangi bir şeyden (çapak vb.) ve kaba 
kullanımdan doğabilecek fiziksel hasardan 
etkilenebilirler. Fabrikada bulunan test 
yataklarında, ihtiyaç duyulan projeler için 
opsiyonel olarak tam yük ve kısmi yüklerde 
test yapılma imkânı bulunur. TM 

olağandışı görünümüyle, X-GRILLE gele-
neksel havalandırma menfezlerinden ayrışıyor. 
Klipsle monte edilmiş, değiştirilebilir kapama 
plakaları, montaj vidalarını gizleyerek aralık-
sız yatay kanallar için ideal menfezler sağlar. 
İstenen oda atmosferini yaratmak için her 
türlü renk kombinasyonu ve tek renk seçeneği 
mevcuttur. X-GRILLE havalandırma men-
fezi, Almanya Köln’deki Imm Cologne Ticaret 
Fuarı’nda verilen 2014 Interior Innovation 
Award Ödülü’nün de sahibi. TM 

kadar grup kontrolü kolaylıkla sağlanabilir.
•	 Bina ve yapıların değişken iç yüklerine, dış 

hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalara ve 
cephe farkı ile oluşan yük farklılıklarına  
% 10 – 100 aralığında yapabildiği kapasite 
kontrolü sayesinde cevap verebilir.

•	 Değişebilir deşarj difüzör geometrisi 
ile, düşük yüklerde chillerin durma ve 
dalgalanmasına olanak vermeden, alanı 
daraltarak gazın aynı debide geçmesini 
sağlayabilir.

•	 14 – 40 °C aralığında kondenser giriş suyu 

sofistike detaya sahip enerji tasarruflu bir ürün 
sunuyor. Yeni geliştirilen ortadan destekli çukur 
kanatlar hem üfleme havası hem de tahliye 
havası uygulamalarında enerji tasarruflu kul-
lanıma olanak sağlayan simetrik, aerodinamik 
profile sahiptir. Bu yeni yapı, akustik olarak 
optimize hava dağıtımı da sağlar. Elektrostatik 
toz boyalı, birbirine bağlı (gizli) kanatlar dokuz 
kanada kadar gruplar halinde düzenlenerek tek 
tip ve estetik bir görünüm kazanır. Simsiyah 
ve beyaz alüminyum olmak üzere iki renkli 

1 Tek Kademeli Kompresör

2 Çift  Kademeli Kompresör
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Schwank’tan Yeni Ürün: Yüksek Yoğuşma Teknolojisi ile Isı Geri Kazanımlı 
“tetraSchwank”

Radyant ısıtma sistemlerinin öncüle-
rinden Alman Schwank; yoğuşma 
teknolojisi ile ısı geri kazanımını içe-

ren, borulu radyant ısıtıcıları ve akıllı kontrol 
sistemi ile % 110’a kadar enerji verimliliği 
sağlayan yeni ürünü tetraSchwank ısıtma 
sistemini piyasaya sundu. Schwank Türkiye 
Distribütörü E-Gaz Ltd. Şti’nin Türkiye 
pazarına sunduğu tetraSchwank yoğuşmalı 
radyant ısıtma sistemi sayesinde, standart 
radyant ısıtıcılardan farklı olarak yanma 
sonucunda ortaya çıkan baca gazlarının (200 
- 250 °C) paslanmaz bir ısı eşanjöründen 
(yoğuşma ünitesi) geçirilmesi ile baca gazı 
sıcaklıkları 50 °C’ye düşürülerek yoğuşma 
sağlanıyor ve ek bir enerji elde ediliyor. Fan 
ve paslanmaz eşanjör ünitesinden oluşan ısı 
geri kazanım yoğuşma ünitesi ile elde edilen 
sıcak hava ortama veriliyor. Bu sayede ortam 
sıcaklığı daha hızlı bir şekilde artıyor, operas-
yon süresi azalıyor ve % 30’a yakın bir yakıt 
tasarrufu sağlanıyor.  

Prensip şeması

Baca gazı ile havanın ters akışı prensibiyle 
çalışan tetraSchwank ile borulu radyant ısı-
tıcı, birbirlerine esnek bağlantı ile kolay bir 
şekilde monte edilir. Isı eşanjörünün üzerinde 
bulunan 500 m3/h hava fanı, yukarıdaki soğuk 
havayı alıp eşanjör içerisinde ısıtarak ortama 
üfl er. Bu sayede bacada yoğuşma sağlanır ve 

% 110'a kadar verime ulaşılabilir. Schwank 
radyant borulu ısıtıcılarda geliştirilen tet-
raSchwank yoğuşma ünitesinin yanında, 
modülasyon kontrollü termokonfort ünitesi 
ile de özellikle fabrikalarda hem ısı hem de 
çalışma zaman kontrolü sayesinde sistemin 
konforu da artırılıyor.  Hem modülasyonlu 
hem de yoğuşmalı Schwank radyant borulu 
sistemlerin kullanıldığı tesislerde, standart 
radyant ısıtıcılara göre ortalama yıllık yakıt 
tüketiminde % 40’a varan tasarruf sağlana-
biliyor. TM

Acquapura Dikey Duş Paneli

İskandinav tasarımının temel ilkelerinden 
ve Japon Zen kültüründen ilham alınarak 
tasarlanan, Fantasia Seramik tarafından 

Türkiye’ye getirilen Fantini üretimi dikey duş 
paneli Acquapura, duş alanına mekânsal bir 
tanım getiren monolitik ve mimari bir öğe. 
Acquapura, hem iç hem de dış mekânlarda 
kullanılabiliyor.
İtalyan tasarımcı Franco Sargiani imzasını 
taşıyan ürün; yoğunluğu, sıcaklığı ve akış yönü 

analog yöntemle ayarlanabilen bir kontrol 
paneline sahip. Teknolojinin estetikle birleş-
tiği Acquapura duş paneli, su yoğunluğunu 
sahip olduğu termostatik bir mikser sayesinde 
dengeliyor. Işık üzerinde yüzen ince ve asılı 
yatay bir düzlemden oluşan sistem; aydınlat-
malı parapan malzemeden şelale duş başlığı, 
uzaktan kontrollü çevresel led ışıklar, mavi led 
şelale, beyaz led el duşu ve yeşil led ön jetlerden 
oluşuyor. TM

Hava bir fan yardımı 
ile ısı eşanjörü 
boyunca ilerlerken 
bacadaki ısıyı 
apsorbe ediyor.

Paslanmaz çelik 
esnek boru ile 
borulu radyant 
ısıtıcı bağlantısı 
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Kendinden susturuculu yapısıyla 
en düşük ses seviyesine sahip 
duman tahliye, basınçlandırma ve 
taze hava fanı

Kapalı Otopark Havalandırması ve Duman Tahliyesinde
“her zaman bir adım önde”

300 °C/2 saat yangın dayanımlı, 
kolay bakım için motoru 
kızağa yerleştirilmiş 
yüksek verimli jet fan

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

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA
SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

www.aironn.com.tr

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

Temp-Ex Termal Örtüler ile Gıdalar Bozulmadan Tüketiciye Ulaşıyor

Gıda sektöründeki koruma ve izleme çözüm-
leri üzerinde çözümler üreten Sedef Yeni Nesil 
Endüstriyel Çözümler A.Ş.’nin ürettiği Ter-
mal Örtü Çözümleri, soğuk zincirin bozul-
madan devam etmesini sağlıyor. Termal Örtü 
Çözümleri, yüksek performanslı 
yalıtım kabiliyetleri ile gıda, far-
masötik, kimyasallar ve benzeri 
sıcaklık hassasiyeti olan ürünlerin 
sevkiyat ve depolama esnasında 
kesintisiz korunmasını ve enerji 
tasarrufu sağlar. Yazın sıcaktan 
kışın soğuktan koruyan Termal 
Örtü Çözümleri kolay ve hızlı 
uygulanır, operasyona özel olarak 
istenilen ebatta tasarlanır. Termal 
Örtü Sistemleri lojistik maliyet-
leri düşüren, güvenliği artıran 
ve doğayı koruyan soğuk zin-
cir çözümüdür. Termal Koruma 
Ekipmanları kullanılmadan soğuk 
zincir korunamaz. Termal Örtü 
Çözümleri, özel tasarım ve tek-
nolojisi sayesinde soğuk zincir 
bütünlüğü sağlayarak ürünü son 

Dondurulmuş, soğuk ve sıcak ürünle-
rin saklanması, korunması konusunda 
ürettiği ürünlerle hem satıcıya hem 

de tüketiciye büyük yarar sağlayan Temp-Ex 
Termal Örtü Çözümleri, gıdaların bozulma-
dan tüketiciye ulaşmasını sağlıyor. Marketten 
alınan gıdalar bozuk çıktıysa, küflüyse ya da 
son kullanma tarihinden önce küflenmişse 
alışveriş yapılan marketin soğuk zincir sis-
temine dikkat edilmesi gerekebilir. Soğuk ve 
dondurulmuş olarak satılan bozulabilir gıda 
maddelerinin üretiminden tüketimine kadar 
her aşamada kendi özelliklerini koruyabil-
mesi için üretimi takiben uygulanması zorunlu 
olan muhafaza koşulları yani depolama, taşıma 
ve satış noktasında sergileme gibi işlemle-
rin tamamını içeren soğuk zincir sisteminde 
oluşacak kırılma veya herhangi bir aşamada 
meydana gelebilecek düşük performans, zararlı 
bakterilerin hızla üremesine küf ve mantar 
oluşumuna neden olur. Bu bakteriler insan 
sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabi-
lir. Özellikle havaların oldukça sıcak olduğu 
bugünlerde soğuk zincir sistemi daha da önem 
kazanıyor.

noktaya kadar korur. Tarım Bakanlığı ilgili 
tebliğleri uyarınca zorunlu kılınan soğuk zincir 
koruma şartlarını sağlar. Farklı sıcaklıklardaki 
ürünleri bir arada taşıma imkânı verir. Elektrik 
kesintilerinde, araç trafiğine kapalı alanlardaki 
indirme-bindirme noktalarına sevkiyatlarda 
soğuk zincirin kırılmasını engeller. Akaryakıt 
tasarrufu sağlar, çevreyi korur. Altyapı yatırım 
maliyetlerini azaltır. İhtiyaca göre istenilen 
ölçülerde tasarlanabilir. Bütün bu faydalı özel-
liklerin yanı sıra fireyi de azaltır.

Kullanım Alanları

•	 Soğuk zincirin kırılmasının 
istenmediği her türlü taşıma ve saklama 
operasyonlarında mikro ve makro 
dağıtımlarda

•	 Online mağazacılık dağıtımlarında
•	 Hava ve deniz yolu taşımacılığında
•	 Havayolu catering hizmetlerinde
•	 Enerji tasarrufu gereken şartlarda
•	 Frigorifik araçların ya da soğuk depoların 

bulunmadığı ortamlarda
•	 Tıbbi malzemelerin taşınmasında
•	 Çevreci lojistik yaklaşımlar aranan 

noktalarda
•	 Işık hassasiyeti olan şarap gibi içeceklerin 

depolanması ve dağıtımında
•	 Kişisel gıda alışverişlerinde TM 

26 . tesisat market 07/2014



Kendinden susturuculu yapısıyla 
en düşük ses seviyesine sahip 
duman tahliye, basınçlandırma ve 
taze hava fanı

Kapalı Otopark Havalandırması ve Duman Tahliyesinde
“her zaman bir adım önde”

300 °C/2 saat yangın dayanımlı, 
kolay bakım için motoru 
kızağa yerleştirilmiş 
yüksek verimli jet fan

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

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA
SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

www.aironn.com.tr

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



ürünler

CV14_235x335_TR_TesisatMarketMagazine_elements.indd   1 28.05.14   11:50

Trane’den Konfor ve Proses Uygulaması için Soğutma İhtiyaçlarını Karşılamak 
Üzere 20 kW ile 14.000 kW Aralığında Beş Yeni Chiller

verimlilik/taban alanı oranı ve güvenilirlik 
sağlayan ürün yenilikleri sunar: Mikro kanallı 
kondenser serpantini, Trane patentli taşmalı 
evaporatörü, yeni EC fanları ve fan difüzörleri. 
Sintesis’te sezgisel gezinme ve kapsamlı bağ-
lanılabilirlik için TD7 arabirimine ve 7” renkli 
dokunmatik ekrana sahip Tracer™ UC800 
kontrol cihazı bulunur. Bu akıllı, gelişmiş 
kontroller işletim verimliliğine katkıda bulu-
narak veri trendi belirleme, net alarm günlüğü, 
uzaktan izleme, veri toplama, analiz ve öneri 
sunar. Ayrıca, serbest soğutma uygulamaları 
için kontrol ayarı kolayca bir kuru soğutucuya 
bağlanabilir ve yoğun soğutma talebi sırasında 
buz takviyeli soğutma için “buz yapım” özelliği 
sunar.

Trane Series E™ CenTraVac 
Su soğutmalı santrifüjlü chiller, 2600 kW ile 
14.000 kW 

Series E CenTraVac chiller, bölgesel soğutma 
dahil olmak üzere, büyük ticari binaların kon-
for soğutması gibi uygulamalar için büyük 
kapasiteli bir chiller’dır. Bu tonajdaki bir son-
raki en iyi chiller’a göre yüzde 10 daha fazla 
enerji verimliliğine sahiptir. Trane Series E, 
düşük küresel ısınma potansiyelli (GWP) ole-
fin (HFO) soğutucu akışkan kullanan büyük 
kapasiteli bir chiller’dır ve doğrudan tahrikli, 
çok kademeli, yarı hermetik, düşük basınçlı 
tasarım teknolojisi teşkil eder. Yakın zamanda 
Air-Conditioning, Heating and Refrigeration 
Institute (AHRI) Sertifikasını almıştır. Series 
E CenTraVac yüksek sürdürülebilirlik sağla-
yan ısı pompası, ısı geri kazanımı ve serbest 
soğutma uygulamalarına olanak sağlar. Ayrıca, 
bu ünite yoğun soğutma talebi sırasında buz 
takviyeli soğutma için “buz yapım” özelliği 
sunar.

Trane Conquest 
20 kW ile 165 kW kapasitede hava soğutmalı 
spiral ısı pompaları ve chiller’lar 

Bir Ingersoll Rand markası olan Trane 
Avrupa için chiller portföyünü büyük 
ölçüde genişletti. Trane, Avrupa’daki 

sağlık, eğitim, ticari amaçlı binalar, proses 
soğutma ve otel pazarlarının soğutma, verim-
lilik ve akustik ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
20 kW ile 14.000 kW kapasite aralığında 
beş yeni soğutulmuş su sistemi sunacak. Yeni 
sistemler şu şekildedir: 

Trane RTHDevo 
Vidalı kompresörlü su soğutmalı sıvı chiller’lar 

Yeni RTHDevo, bağlantıyı koruyarak çev-
rimiçi kalmayı sağlayan gelişmiş dijital 
Tracer™UC800 kontrol cihazına sahiptir. 
Bu sistemde, çeşitli koşullara yanıt veren ve 
verimli çalışmayı sürdüren uyarlanır kontrol 
algoritmaları ve patentli kontrol stratejileri 
bulunur. Bu sistem sağlık tesislerindeki uygu-
lamalar ve hassas endüstriyel bir prosesteki 
konfor soğutma veya hassas sıcaklık kontrolü 
için ideal olan, 500 kW-1500 kW soğutma 
kapasitelerinde sunulur. Yeni RTHDevo 
yüksek enerji verimliliğine sahiptir. 1300 kW 
soğutma yükünde, bu sistem diğer chiller’lara 
göre yüzde 34 daha fazla enerji verimliliği 
sunar (simülasyon Almanya’nın Frankfurt 
şehrinde gerçekleştirilmiştir). 

Trane Sintesis 
Vidalı kompresörlü hava soğutmalı sıvı 
chiller’lar 300 kW ile 1500 kW

Trane Sintesis hava soğutmalı chiller her kon-
for ve proses soğutma uygulaması için uygun 
olup; oteller, ticari binalar, okullar ve sağlık 
tesisleri dahil olmak üzere, dünya genelindeki 
tüm pazar segmentlerinde, tüm yıl boyunca 
soğutma sağlamak üzere tasarlanmıştır. 11 
verimlilik/akustik kombinasyonu ile, Sintesis 
proses soğutma için en kritik müşteri ihtiyaç-
larına yanıt veren bir performans sunar. Trane 
Sintesis’in tasarımı düşük ağırlık, gelişmiş 

Trane Conquest küçük kapasiteli chiller'lar 
gürültüye karşı en hassas uygulamalarda dahi 
en sessiz sistemler arasında olacak şekilde 
tasarlanmış olup, değişen bina veya uygulama 
yüklerinde ve kapasite modülasyonlarında 
enerji tüketimini optimize eder. Yalnızca 
soğutma ve ters çalışabilir ısı pompası sürüm-
lerinde bulunan bu üniteler yüksek seviyede 
çok yönlülük sunar. Ünite izleme, LCD ekranlı 
yeni Trane hafif ticari kontrol cihazı aracı-
lığıyla 15 ayrı dilde sunulur. İsteğe bağlı 7 
inç dokunmatik ekran daha gelişmiş kontrol 
özellikleri sunarak, veri trendi belirleme, net 
alarm günlüğü ve uzaktan izleme sayesinde 
sezgisel dolaşıma izin verir.  

Trane Stealth™ 
Hava soğutmalı chiller, 500 kW ile  
1050 kW 

Trane Stealth chiller’lar kısmi yük ve tam 
yük verimliliklerinde sektörünün önde gelen 
kombinasyonlarını sağlar; ayrıca ısıtma, hava-
landırma ve iklimlendirme sektöründe hava 
soğutmalı bir chiller için en düşük gürültü 
seviyesini sunar. Stealth chiller’ın performan-
sının merkezinde doğrudan tahrikli ve özel 
hızlı vidalı kompresör, sabit mıknatıslı motor-
lar ve Trane Adaptive Frekans™ Sürücüsünün 
entegrasyonu olan AdaptiSpeed™ teknolojisi 
bulunur. 
Bu chiller’ın yenilikçi kompresör tasarımı tam 
yükte veya kısmi yükte, tüm çalışma koşulla-
rında verimlilik sunar. Sessiz çalışma, özellikle 
eğitim enstitülerinde ve veri merkezlerinde, 
hem yeni inşa edilen hem de mevcut bina-
larda özel uygulama ihtiyaçlarını karşılamak 
için tüm Stealth hava soğutmalı chiller’larda 
sunulan bir özelliktir. 
Tracer™ UC800, Stealth chiller’ın ardındaki 
zekayı temsil eder ve chiller soğutma grubu-
nun verimli çalışmayı sürdürmesi için çeşitli 
koşullara yanıt veren uyarlanır kontrol algo-
ritmaları sunar. TM 
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“Trane’in yeni ürün ve 
teknolojileri, iddiasıyla 
pazarı hareketlendirecek”

Ersin Yücel 
Trane Türkiye Satış Müdürü

Trane, Amerika’da kurulmuş 101 yıllık bir firma. İlk Avrupa ihracatını Türkiye’ye 
gerçekleştiren Trane için ülkemizin ayrı bir yeri var. Trane Türkiye Satış Müdürü 
Ersin Yücel, bu yılın sürprizlerle dolu bir yıl olduğunu, Trane’in yeni ürün ve 

teknolojilerle pazarda yer alacağını söylüyor. “Trane, Türkiye marketinin yeni taleplerini 
tamamıyla karşılayacak 4 yeni ürün grubunu pazara sunacak. Hedefimiz; yeni ürün ve 
teknolojilerle Türkiye’de liderliğe oynamak” diyen Yücel, Trane’in yeniliklerini 
Tesisat Market’e anlattı…
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Trane’in Türkiye’den beklentisi 
yüksek 

Trane, 1913 yılında La Crosse/Amerika’da 
kurulmuş köklü bir firma. 1950’li yıllar-
dan 1994’e kadar Türkiye’de farklı distri-
bütör kanalları vasıtasıyla faaliyet gösteren 
Trane, 1994’te Türkiye ofisini kurdu. Trane, 
Türkiye’ye kendi ofisini açan ilk yabancı fir-
malardan biri. İlk ihracatını Türkiye’ye ger-
çekleştiren Trane için ülkemizin ayrı bir yeri 
var. Trane Türkiye’de, daha önce hep yabancı 
genel müdürler tercih edilmiş. Onların farklı 
kültürel yaklaşımları sebebiyle Türkiye paza-
rına % 100 uyum sağlanamamış. Trane’in 
sadece belli bir kesim tarafından daha çok 
bilinmesi de aslında bu sebepten kaynaklanı-
yor. Genel Müdürümüz Faruk Bey ile birlikte 
Trane ekibi 2012 yılında sektöre hızlı bir 
giriş yaptı ve bir sene içinde % 60 büyüdük. 
2012’nin sonunda 36 kişilik bir ekip vardı, şu 
anda 48 kişiyiz ve yıl sonunda 56 kişi olmayı 
planlıyoruz. Herkesin bildiği gibi Trane’in en 
güçlü kalemi chiller grubudur. Fakat son iki 
senedir rooftop, klima santrali, fancoil gibi 
ürün gruplarında da paket satışlara başladık. 
Zaten ciromuzdaki büyük artış bu ürünler 
sayesinde gerçekleşti. Trane, Amerika’daki 
büyük HVAC firmalarından biri. Birkaç ay 
önce Trane’de yapı değişti ve bu, Türkiye için 
avantajlı bir adım oldu. Avrupa, farklı ülkeler 
olarak gruplara ayrıldı ve her ülke grubunun 
başına bir ülkenin ülke lideri başkanlık edi-
yor. Örneğin Avusturya, İsviçre gibi ülke-
ler Almanya’ya bağlandı. Almanya’nın ülke 
müdürü de o bölgenin sorumlusu oldu. Sadece 
Trane Türkiye, merkez Brüksel’e bağlandı. Bu 
da Trane’in Türkiye’den beklentisinin yüksek 
olduğunu, Türkiye olarak iyi bir imaja sahip 
olduğumuzu gösteriyor. Trane, Türkiye’de satış 
müdürlüğü olarak ise iki bölgeye ayrıldı. Ben 
Marmara ve Hazar Bölgesi’nden sorumlu-
yum. Ankara ofisimizdeki arkadaşımız Onur 
Arık ise Marmara dışındaki diğer bölgelerden 
sorumlu. İzmir’de ve Antalya’da da birer ofi-
simiz var. Bursa, Gaziantep, İzmir, Antalya, 
Ankara gibi şehirlerde yerel servislerimiz ve 
teknisyenlerimiz ile yer alıyoruz. 

Yeni ürünler ve teknolojilerle 
pazara iddialı bir giriş yapacağız

Trane, ürünlerinin tasarım aşamasında 

oldukça özverili davranıyor. Böylece her yıl 
güncellemeye gerek duymaksızın çok uzun 
yıllar aynı ürünler ile istenen işi yapabiliyoruz. 
Yani sıkça güncelleme gereksinimimiz yok. Bu 
sene dört yeni ürünümüz görücüye çıkıyor. 
Biri yeni nesil soğutucu gazlı santrifüj kom-
presörlü chiller. % 100 doğayla dost, düşük 
basınçla çalışan, gaz kaçırma riski olmayan, 
verim değerleri çok yüksek bir cihaz. Bu gazı 

dünyada ilk defa Trane, bu üründe kullanacak. 
Bu cihazın bir önceki versiyonu Amerika’da 
5 yıl cihaz garantisi ve 5 yıl gaz garantisi ile 
toplam 10 yıl garanti ile satılıyor. Bu cihaz 
ile yakın zamanda pazarın hâkimiyetini ala-
cağımızı düşünüyorum. Mikro channel kon-
denserli yeni hava soğutmalı grubu ise diğer 
yeni ürünümüz. Standart verimli modeli, şu 
an marketin yüksek verim olarak tabir ettiği 
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değerleri karşılayabilecek. Standart verimli 
olan bu cihazlara ek olarak high efficiency 
(yüksek verimli) ve extra efficiency (eks-
tra verimli) modelleri de pazara sunacağız. 
Su soğutmalı vidalı kompresörlü cihazla-
rımıza ise frekans inverter eklendi. Trane 
olarak scroll kompresörlü cihaz pazarında 
da artık var olacağız. “Conquest” adlı yeni 
bir seriyi piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz. 
Bu seri scroll ürün pazarında fiyat/perfor-
mans açısından oldukça avantajlı olacak. Bu 
yeni ürünlerin lansmanını bir iki ay içinde 
gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Trane’in Trace 
700 adlı dizayn programı, üzerinde yoğun-
laştığımız bir diğer yeniliğimiz. Bu program, 
muadil mekanik proje dizayn programla-
rından çok daha kapsamlı. Trane Türkiye 
olarak bu programdan sorumlu olacak bir 
kişiyi ekibimize katmak istiyoruz. Bir diğer 
yeniliğimiz ise VRF ve split pazarında olacak. 
Trane markalı VRF ve split klimalar da, bu 
senenin ikinci yarısında pazarda yerini alacak. 
Bu yeni ürünlerimiz ve dizayn programımızın 
Trane isminin piyasada daha fazla duyulma-
sını sağlayacağını düşünüyorum. Kısacası bu 
yıl Trane için yenilikçi bir yıl olacak. Trane, 
Türkiye’deki asıl pazarını bu sene yakalaya-
cak. Çünkü Türkiye’ye uygun ürün grup-
ları bu sene Türkiye pazarına sunulacak. Bu 
ürünler sunulunca yerel projelerde Trane 
ismi daha çok duyulacak. Hedefimiz; yeni 

gelen ürünlerle beraber Türkiye’de liderliğe 
oynamak.

Trane için klima santrali fabrikası 
yatırımı yapılacak

Trane’in dünya çapında 13 tane fabrikası var. 
Trane Türkiye olarak çalıştığımız fabrikalar; 
Fransa fabrikası, bu fabrikada hava soğutmalı 
chiller, su soğutmalı chiller ve rooftop cihaz-

ları üretiliyor. Çek Cumhuriyeti’nde yer alan 
fabrikada fancoiller ve mini chillerler üreti-
liyor. İtalya’da ise bir klima santrali fabrikası 
var. Bu sene Trane Türkiye olarak Trane’in Çin 
ve Malezya’da yer alan kendi fabrikalarındaki 
fancoil ve klima santrallerinin pazarlamasına 
başladık. Hatta Bakü’deki büyük bir stat pro-
jesine Malezya Trane fabrikasından klima 
santrali temin ettik. Trane Türkiye, tarihinde 
ilk olarak farklı Trane fabrikalarından piyasaya 
ve koşullara uygun ürünler temin etme konu-
sunda gayret etti ve bunun da meyvelerini aldı. 
Örneğin, E-5 üzerinde Göztepe’de bulunan, 
ünlü bir otel grubunun projesinde Trane ola-
rak bir ilki yaşadık; projede klima santrali ve 
fancoil cihazlarımızla yer aldık ama en güçlü 
kalemimiz olan chiller ile yer almadık. Bu da 
bize chiller dışında başka cihazlarda da başa-
rılı olduğumuzu gösterdi. Hazar Bölgesi’nde 
çok güçlüyüz. Azerbaycan’da Haydar Aliyev 
caddesi üzerinde bulunan birçok konsept pro-
jeye malzeme sağladık. Türkmenistan’a geçen 
sene, Trane’in orada ilk yılı olmasına rağmen, 
38 adet chiller satışı gerçekleştirdik. Geçen 
sene satışlarımızın yarısı Hazar bölgesine, 
yarısı Türkiye’ye gerçekleşti.
Trane, yerli klima santrallerindeki Eurovent 
değerlerini T3 TB3’ten yaklaşık üç ay içinde 
T2 TB2 seviyesine, en az sekiz ay içinde ise 
T1 TB1 seviyesine çekmeyi planlıyor. Ayrıca, 
Trane için yeni bir santral fabrikası yatırımı 
yapılmaya hazırlanılıyor; sadece Trane’e üre-
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tim yapan yeni bir fabrika olacak. Ama tabii 
bu durum Trane, Türkiye’ye direkt yatırım 
yapmaz gibi anlaşılmasın. Trane Türkiye 
ekibi olarak, Türkiye’ye yatırım yapılması 
konusunda sürekli çalışıyoruz. Trane için bir 
klima santrali fabrikası yatırımı yapılması bile 
aslında son iki senedir başarılı işler yaptığı-
mızın bir göstergesi. Fancoiller ve diğer farklı 
ürün gruplarını üretme konusunda görüşme 
aşamasındayız. Bu yeni fabrika yatırımı ile 
Türkiye’de fancoil üretecek olan bir firma 
olabiliriz. 

Kiralık chiller uygulamamıza talep 
çok yoğun

Trane’in bir diğer yeniliği ise, kiralık chil-
ler uygulaması. Bu uygulama, Avrupa ve 
Amerika’da çok yaygın. Trane, Avrupa’da chil-

ler kiralama uygulamasına yaklaşık dört sene 
önce başladı ve ciddi seviyede başarılar elde 
etti, aynı başarıyı Türkiye’den de bekliyor. O 
yüzden Türkiye’de 10 chillerli rental ekipman 
parkı kurduk. İşin güzel tarafı, bu işe başladı-
ğımızın ikinci ayında gurur duyduğumuz bir 
referans elde ettik; Kan Bankası’ndan bir tele-
fon geldi ve chillerin bozulduğunu, acil chiller 
lazım olduğunu ve stokumuzda olup olmadı-
ğını sordular. Biz de kiralık chiller olduğunu 
söyledik. Tabii çok şaşırdılar, ama Kan Ban-
kası olduğu için de hemen istediler. Çok hızlı 
bir şekilde müdahalede bulunduk ve telefon 
geldikten 10 saat sonra chiller kuruldu. Kan 
Bankası olmasının bizim için önemi büyük; 
çünkü hayat kurtaranlara yardım etmiş olduk. 
Ardından,  üçüncü köprü inşaatında köprünün 
ayaklarının yapım aşamasında, beton dökü-
lürken betonların anında soğutulması için 
chillere ihtiyaç olduğunu öğrendik. Kiralık 
chiller uygulamamız olduğunu belirttik ve 
bu uygulama müşteriyi de hoşnut etti. Böy-
lece üçüncü köprüyü de referanslarımız ara-
sına almış olduk. Bu tarz projelerde kiralık 
chiller uygulaması çok yararlı. Kiralık chiller 
uygulamasını hayata geçirdikten sonra, çok 
fazla talep gelmeye başladı. Halihazırda uzun 
dönemli kiraladığımız chillerler var. Chiller 
kiralamasında servis, yedek parça gibi hiz-

Trane, Türkiye’deki 
asıl pazarını bu sene 
yakalayacak. Çünkü 

Türkiye’ye uygun ürün 
grupları bu sene Türkiye 
pazarına sunulacak. Bu 
ürünler sunulunca yerel 

projelerde Trane ismi daha 
çok duyulacak. Hedefimiz; 

yeni gelen ürünlerle 
beraber Türkiye’de 
liderliğe oynamak.
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metler tarafımızdan karşılanıyor. Eğer kul-
lanıcının elinde, kiraladığımız chiller arıza 
çıkarırsa veya bozulursa hemen yenisini teda-
rik ediyoruz. Tıpkı araba kiralama gibi. Araç 
kiralayanlar nasıl sadece benzine para harcı-
yorsa, chiller kiralayanlar da sadece elektriğe 
para harcıyor. Geri kalan parça, servis, bakım 
gibi her şeyin sorumluluğu bizde. Trane mar-
kalı chiller yüksek verimli olduğu için de 
müşteriler için çok cazip. Ayrıca ilk yatırımda 
finansal olarak müşterilere büyük avantaj da 
sağladığı düşünülürse, bu iş kolunda kısa 
zamanda büyük yol alacağımız görülüyor.

Trane için çalışanına yatırım 
yapmak, ürüne yatırım yapmaktan 
çok daha değerli

Trane’in müşteri portföyünün % 60-70’i 
endüstriyel uygulamalarda profesyonel kişi-
ler. Endüstriyel uygulamalarda kalite, verim 
ve sağlamlığın bir arada olacağı ürünler ara-
nır. Trane; kalite, verim ve sağlamlığı kar-
şılamış bir dünya markası. Trane markası, 
ürünün ismi olmuş durumda. Amerika’da 
su soğutmalı ürünler pazarında, pazarda 
büyük bir paya sahip ve “It’s hard to stop a 
Trane” (Trane’i durdurmak zordur), Trane’in  
mottosu. Bu başarıyı gerçekleştirmek gerçek-
ten kolay değil. Bu başarımızın sebebi; ekibi-
mizin güvenilir, uyumlu ve tecrübeli olması. 
Trane için çalışanına yatırım yapmak, ürüne 
yatırım yapmaktan çok daha değerli. Trane’in 
ilk zamanlarında Trane University kurulmuş. 
Burada yaklaşık 6 ay-1 yıllık eğitim ve eği-
tim sonunda da diploma veriliyormuş hatta 
Amerika’da sektörde geçerliliği bile varmış. 
Geçenlerde bir arkadaşımı ziyaretim sıra-
sında tanıştığım beyefendi, bana 1970’lerde 

basılmış Trane’in dergisini gösterdi.  
O yıllarda kendisi Trane’e eğitime gitmiş ve 
dergide fotoğrafı basılmış. Görünce çok şaşır-
dım tabii. Yani eğitim, Trane’in doğasında var 
ve bu kültürünü Trane Akademi adlı kuruluşu 
ile devam ettiriyor. Bu kuruluşun yönetimi 
farklı. Her yıl satış ekibindeki her arkadaşı-
mız, en az bir hafta Fransa’ya sınıf eğitimine 
gidiyor. Bu eğitimler satış ya da cihaz içerikli 
eğitimler olabiliyor ve her yıl tekrarlanıyor. 
Onun dışında ara eğitimler oluyor, yurtdı-
şından Trane yetkilileri ayda en az bir defa 
Türkiye’ye eğitime geliyorlar. Geçen günlerde 
bir yerde okudum, bir firmanın CEO’suna 
“İnsanlara bu kadar yatırım yapıyorsunuz. Bu 
insanların gitmesinden korkmuyor musunuz?” 
diye sormuşlar. CEO: “Yatırım yapmazsam 
kalmalarından korkarım” diye cevap vermiş. 
Trane de bu mantıkta ilerliyor. Trane Türkiye 
ekibi olarak, bu çalışma tarzından çok mem-

nunuz. İsterseniz dünyanın en iyi ürününü 
getirin, ekibiniz kötüyse olmuyor, sistem işle-
miyor. Şansımız, ekibimizin çok iyi olması.

Trane sağlam adımlarla ilerlemeyi 
seven bir marka

Soğutma sektöründe, firmalardan ayrılanlar 
tarafından kurulan başka firmaların doğması, 
sektörümüzü kalabalıklaştırmasından ziyade 
kâr marjlarını düşürüyor. İşi zorlaştıran kısım 
bu. Aynı durum, mekanik taahhütçü taraf için 
de geçerli. Firmalar başka firmaları doğuruyor. 
Mekanikçi bir firmada çalışan bir kişi, birkaç 
sene sonra o firmadan ayrılıp kendi firma-
sını kuruyor. Aynı pazardaki oyuncu sayısının 
artması ise ciddi bir fiyat rekabetine neden 
oluyor. Bu durum, sektörde bizim gibi kalite-
den ödün vermeyen markaları oldukça negatif 
etkilemiş durumda. Ama bunun çok uzun 
sürmeyeceği kanısındayım. Pazar büyüyor 
ve sektörümüze hizmet eden firmalar olarak 
pazarı büyütmeye devam edeceğiz. 
Şahsi olarak Safiye Sargut Hanım’ın bende 
emeği büyüktür. Çalışma üslubumu şekillen-
dirirken kendisinden çok feyzaldım. Safiye 
Hanım bana “Azim ve hırs arasında çok ince 
bir çizgi var. O ince çizgiyi aştığın zaman, 
önce kendine sonra çevrene zarar verirsin” 
derdi. Trane’in bakış açısı, ufak ama sağlam 
adımlarla ilerlemek. Biz de Trane Türkiye 
olarak bu bakış açısı ile faaliyetlerimizi sür-
dürüyoruz. TM
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Ölçüm, Kontrol ve Terazi / Baskül
Teknolojisinde  uzman ortağınız

Fax:
+90 (0) 212 705 53 93

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

34303 Küçükçekmece İstanbul
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teknik

Isıtma, Havalandırma ve Hava 
Koşullandırma Sistemlerinde 
Atık Isının Faydalı Enerjiye 
Dönüştürülmesi

I sıtma, Havalandırma ve Hava Koşullan-
dırma (IHHK) sistemlerinde su soğutma 
süreci sırasında üretilen atık ısının dik-

katli yönetimi, binanın enerji maliyetlerinde 
önemli tasarruflara yol açabilir. Sürekli artan 
enerji maliyetleri ve enerji tüketimi, bunların 
sonucu ekonominin ve çevrenin olumsuz etki-
lenmesine karşın su soğutma sisteminden ısı 
geri kazanımı yöntemi, IHHK sistemlerinde 
düşük maliyetli ve katma değer yaratan bir 
seçenek olarak öne çıkıyor. Atık ısının nasıl 
kullanılacağı ve nasıl bir süreçten geçirileceği 

konusunda birçok seçenek var. Bu teknik yazıda 
verimliliğin en yüksek düzeye nasıl çıkarılacağı 
hakkında açık ve basit anlatımla bir işletmede 
nasıl sürekli tasarruf sağlanabileceği açıklanıyor. 

Isı geri kazanımı (IGK) nedir?

Isı geri kazanımı, bir işlem sürecinde (process) 
oluşan ve kullanılmayan, sistem dışına çıkarı-
lacak ısının tutulması, faydalı enerjiye dönüş-
türülerek bir başka süreçte kullanılmasıdır. Bu 
kazanımla işletim maliyetleri düşürülür, enerji 

tüketimi azalır ve sürdürülebilir tasarım anlayışı 
geliştirilebilir. Su soğutma işleminde oluşan ve 
sistemde kullanılmayan sıcak su, bir binanın 
ısıtılmasında, kullanım suyunun veya havalan-
dırma havasının ön-ısıtılmasında değerlendi-
rilebilir. Başka bir işlem sürecinde ısı kaynağı 
olarak veya yeniden ısıtma bataryalarına ısı 
sağlamak amacıyla kullanılabilir. Tipik uygu-
lama alanları hastaneler, okullar/üniversiteler, 
tatil köyleri/oteller ile veri merkezleridir. Su 
soğutma sürecindeki her IGK uygulamasında, 
soğuk ve sıcak su ihtiyacının, eş zamanlı olarak, 
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dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

Isı geri kazanımı gerekli midir?

Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme 
Mühendisleri Birliği (ASHRAE) 90.1 Enerji 
Standardı’nda İşlem Suyunun Isıtılması İçin Isı 
Geri Kazanımı bölümünde (Bölüm § 6.5.6.2), 
24 saat çalışan büyük işletmelerde işlem suyu-
nun ön-ısıtması için su soğutmalı sistemlerin 
yoğuşturucu (condenser) tarafından ısı geri 

kazanımı yapılması gerektiği belirtilir [1]. Bu 
standartta birkaç istisna tanımlanmıştır. Stan-
dardın kapsamı ve amacının eksiksiz bir şekilde 
anlaşılması için tasarım mühendisinin bu stan-
dardı ve proje ile ilişkili diğer düzenlemeleri 
daha ayrıntılı incelemesi önerilir. Bu amaçla 
Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (Lea-
dership in Energy&Environmental Design- 
LEED®) “Yeni Yapı, Enerji ve Atmosfer”de 
(NC EAc1) kredi bir sertifika puanının en yük-
sek düzeyde olması hedeflenen projelerde, bina-

nın enerji tüketimini en düşük düzeye düşüren 
bir yöntem kullanılarak ısı geri kazanımı sağ-
lanması özendirilmiştir. Bunun başarılması için, 
tasarımcının yeterli miktarda ısıyı tutmanın en 
iyi yöntemini belirlemesi ve su soğutma grubu 
tesisinin verimliliğini düşürmeden bu yöntemi 
fayda sağlayacak şekilde uygulaması gerekir. 

Su soğutmalı bir hava 
koşullandırma (HK) sisteminde 
IGK nasıl çalışır?

Tipik bir su soğutma gruplu HK sisteminde 
istenmeyen ısı, ortamdan veya işlem sürecinden 
çekilir ve soğutma kulesi aracılığıyla atmosfere 
bırakılır.
Bir ısı geri kazanımlı su soğutma sisteminde, 
atık ısının bir bölümü ısı makinesi aracılığıyla 
kullanılır ve kalan ısı soğutma kulesi aracılığıyla 
dış ortama atılır. Su soğutma gruplarında çıkan 
ısı, sıfır değerinden (tüm ısı kuleye gönderilir 
ve dış ortama atılır) ısının tamamına kadar 
değişken oranda (soğutma yükü + kompresörün 
çalışması için) faydalı ısıya dönüştürülür. IGK’lı 
su soğutma grupları, çalışma süresinin büyük 
bir kısmında, çıkan toplam ısının büyük bir 
çoğunluğunun ısıtma için kullanılması duru-
munda ekonomik olarak en uygun (optimum) 
düzeyde çalışır. Kazanılan ısının enerji olarak 
karşılığı (elektrik maliyeti), sıcak su elde etmek 
için gereken kompresör giriş gücündeki artışa 
eşittir; bir başka deyişle, yüksek su sıcaklığı için 
gerekli güç ile en uygun soğutma kulesi suyu 
sıcaklığında çalışan geleneksel bir soğutma 
grubu için gereken güç arasındaki farka eşittir. 
Sıcak su kaynağının kontrol edilmesi istendiği 
zaman, bu kaynağın kullanılacağı donanımların 
özelliklerinin belirtilmesi önemlidir. 
Bu alanda değişik amaçlar için kullanılabilecek 
soğutma grubu düzenlemeleri vardır. Sıcak su 
için geri kazanılmış ısı kaynağını kontrol ede-
cek donanımın özellikleri belirlenmelidir. Su 
soğutma grubu üzerindeki kontrol birimleri, su 
soğutma grubunun verimliliğini düşürmeden 
sıcak su ayar sıcaklığını koruyabilir. Kazanılan 
ısı ile soğutma grubu verimliliğinin en uygun 
düzeyde tutulması ile enerji tüketimi en düşük 
düzeye iner.

IGK neden önemlidir?

Isı üreten soğutma grupları kullanılarak ısı geri 
kazanımı, fosil yakıt kullanımının azalmasını 
sağlar. Çevresel yararlarının yanı sıra, işletme 

Şekil 1: Tipik Su Soğutma Gruplu HK Sistemi

Şekil 2: Isı Geri Kazanımlı Su Soğutma Gruplu HK Sistemi
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maliyetinin de azaltılması ile bina yönetim-
leri ekonomik kazanım elde eder. Genellikle 
bir binada, tüketilen enerjinin yaklaşık ola-
rak % 43’ü ortam ve su ısıtmak için kullanılır 
[2]. Eğer binada eş zamanlı olarak ısıtma ve 
soğutma yükleri varsa ısı geri kazanımının 
dikkate alınması gereklidir. Bu durumdaki bir 
binada ısıtma için enerji gereksinimi ortadan 
kaldıracak veya büyük ölçüde azaltacak ısı geri 
kazanımı uygulanması ile işletim maliyetleri 
önemli ölçüde düşürülebilir. Toplam tasarru-
fun karşılaştırılması için hem soğutma hem de 
ısıtma işletim maliyetlerinin karşılaştırılması 
gerekir. Bu karşılaştırma ısıtma verimliliğinin 
hesaplanmasıyla yapılabilir. Isıtma verimliliği 
sağlanan ısıtmanın kullanılan enerjiye oranını

gösteren “Isıtma Başarım (Performance) Kat-
sayısı – (COP- Coefficient of Performance)” 
ile belirlenir. 
Denklem 1: Isıtma için Performans Katsayısı 
ASHRAE 90.1’in yeni düzenlemesinde tipik 
bir doğalgaz kazanının verimliliği “Yıllık Yakıt 

Kullanım Verimliliği”nin (Annual Fuel Utili-
zation Efficiency- AFUE) % 80’idir. Bu, COP 
değerinin 0,8 olması demektir. Bir ısı geri kaza-
nımlı soğutma grubunda buna karşılık gelen 
COP ısıtma değeri 3,4 ile 3,9* arasındadır. Bu 
özet karşılaştırma ısıtma için ısı geri kazanımlı 
su soğutma grubunun kullanılmasının, standart 
bir kazana göre % 300-400 daha verimli oldu-
ğunu gösterir.
*NOT: 3,4 ile 3,9 değerleri, AHRI- Bütünle-
şik Kısmi Yük Değerli (Integrated Part Load 
Value- IPLV) su soğutma grubunun buhar-
laştırıcısının (evaporatör) koşulları temelinde 
belirlenen bir aralıktır (3 gpm/ton yoğuşturucu 
çıkışında, sırasıyla, 140F ve 130F ve buharlaş-
tırıcı çıkışı 44F için).

Enerji tasarruf analizi

Tablo 1’de, ısı geri kazanımlı soğutma gru-
bunun standart bir kazanla COP karşılaştır-
masının nasıl yapılacağına ilişkin bir örnek 
verilmiştir. 
(1) Bu tablo Carrier’ın orijinal teknik bülte-
ninde yer alan ve ABD verilerine göre hazır-
lanan karşılaştırma tablosunun yerine Türkiye 

verileri esas alınarak hazırlanmıştır. Tablo’da 
DOSİDER’in 11 Haziran 2014 tarihli “Konut-
larda 1000 kCal Isı İhtiyacı İçin Gerekli Olan 
Yakıtlar İçin Karşılaştırma Tablosu”ndaki veri-
ler ve hesaplama yöntemleri esas alınmıştır. 
(bkz. www.dosider.org)
(2) Elektrik birim fiyatı EPDK’nın Nisan 2014 
tarihli TEDAŞ tarifesinden alındı.
(3) Fuel-oil No 4 fiyatı EPDK’nın 12 Haziran 
2014 tarihli İstanbul Avrupa Yakası tarifesin-
den alındı.
(4) Doğalgaz fiyatı Ankara Başkent Gaz’ın 1 
Haziran 2014 tarifesinden alındı.
(5) 1000 kCal için enerji maliyeti: [(yakıt birim 
fiyatı x 1000 kCal) / (yakıt alt ısıl değeri x 
işletme verimi)] formülü ile hesaplandı.
(6) Elektrik için ısıl değer= 860 kCal/kWh; 
işletme verimi = %99; 1000 kCal için Enerji 
Maliyeti = [(0,37x1000)/(860x0.99)] = 0,435
(7) Fuel-oil No 4 için alt ısıl değer = 9875 kCal/
kWh; işletme verimi = % 80; 1000 kCal için 
Enerji Maliyeti = [(2,79x1000)/(9875x0.8)] 
= 0,353
(8) Doğalgaz için alt ısıl değer = 8250 kCal/m³; 
işletme verimi standart kombiler için % 100; 
yoğuşmalı kombiler için % 107 (TSEN 677’ye 
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Elektrikli 
Kazan

Kazan Fuel-oil 
No 4

Doğal Gaz 
Standart

Doğal Gaz
Yoğuşmalı

IGK'lı SSS

Isı Çıkışı kCal 1000 1000 1000 1000 1000

Yakıt Birim Fiyatları
- Elektrik-Konut TL/kWh (2) 0,37

- Kalorifer Yakıtı TL/kg (3)
Fuel-oil No 4

2,79

- Doğal Gaz TL/m3 (4) 1,087 1,087

Enerji Maliyeti 1000 kCal için (5)
- Elektrikli Konut TL (6) 0,435

 - Kalorifer yakıtı TL (7)
Fuel-oil No 4

0,353

- Doğal Gaz TL (8) 0,132 0,123

En ucuz yakıta göre yakıt maliyet indeksi (9)
- Elektrikli Konut 350

- Kalorifer yakıtı
Fuel-oil No 4

290

- Doğal Gaz 107 100

Su soğutma grubunun ısı geri kazanımı (COP) (10) 100-350

Tablo 1- Yakıtlar / Isıtma Sistemleri ile Isı Kazanımlı Su Soğutma Sistemlerinin (IGKSSS) Karşılaştırılması (1)
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göre % 30 yükte ve 30°C dönüş suyu sıcaklı-
ğında). Standart kombi için 1000 kCal Enerji 
Maliyeti = [(1000x1,087)/ (8250x1)]= 0,132 
ve yoğuşmalı kombi için 1000 kCal Enerji 
Maliyeti= [(1000x1,087)/(8250x1,07)]= 0,123
(9) 1000 kCal ısı üretimi için Maliyet İndeksi 
en düşük değere sahip olan yoğuşmalı doğalgaz 
için 0,123 olan sistem verimliliği 100 kabul 
edilerek hesaplanmıştır. Buna göre; standart 
kombili doğalgaz 1000 kCal ısıyı yoğuşmalı 
DG’dan 0,132/0,123 = 1,07 kat, Fuel Oil 
No 4 ise 0,353/0,123 = 2,9 kat, elektrik ise 
0,435/0,123= 3,5 kat daha pahalıya üretecek-
tir. Maliyet İndeksleri ise standart kombi için 
1,07x100=107; fuel oil No 4 için 2,9x100= 290 
ve elektrik için 3,5x100= 350 olur.
(10) Maliyet İndeksleri Isı Geri Kazanımlı Su 
Soğutma Sistemleri’nde sistem tarafından sağ-
lanacağından, doğrudan sistemin verimliliğini 
(COP) gösterir. Buna göre Isı Geri Kazanımlı 
Su Soğutma Sistemleri, yerine geçtiği ısı üretim 
sistemine ve yakıtına göre100-350 arasında 
enerji tasarrufu sağlar.

Uygulamalar

Aşağıdaki bina tipleri için soğutulmuş ve sıcak 
su koşulu bulunabilir. Tüm durumlarda, ortam 
soğutması ve HK amaçlı olarak soğutulmuş su 
kullanılabilir.

Kolejler/üniversiteler

•	 Yemekhaneler	 ve	 Yatakhaneler	 –	 Duşlar,	
çamaşırhane, mutfak ve yemekhane tesisleri 
için sıcak su üretimi
•	Spor	Tesisleri	–	Duş	ve	çamaşırhane	ile	yüzme	
havuzunun ısıtılması için sıcak su üretimi

Tatil köyleri/oteller

•	İçme	suyu	ve	çamaşırhane,	mutfak	bulaşık-
hane ve yüzme havuzunun ısıtılması gibi içme 
dışı amaçlar için sıcak su üretimi

Hastaneler ve huzur evleri

•	Çamaşırhane,	mutfak	tesisleri	ve	ısıtma	sis-
temleri için sıcak su üretimi
•	Operasyon	Odaları

Veri merkezleri

•	Nemi	alınmış	hava	ve	yıl	boyunca	eş	zamanlı	

olarak soğutma ve ısıtma yapılmasını gerekti-
ren merkezler için ısı geri kazanımı. Birçok su 
soğutma tesisinde, tasarım sırasında gereğinden 
fazla veya “yedek” kapasite dikkate alınır. Bu 
soğutma gruplarının birincil soğutma grupları 
çalışmadığı zaman çalışması amaçlanır. Yedek 
soğutma grupları sadece birincil soğutma grup-
larında bir arıza olması ya da bakım yapılması 
gerektiğinde çalıştığı için, bu gruplar çok kısa 
sürelerde çalışır. Bu yüzden, yedek soğutma 
grubunun verimliliğe bir faydası olmaz. Eğer 
fazla kapasite için ısı geri kazanımlı bir soğutma 
grubu kullanılırsa, ısıtma ve soğutma için her 
eş zamanlı ihtiyaçta bu grup çalışır. Böyle bir 
ihtiyaç olmadığında ise bekleme konumunda 
kalır. Eğer birincil soğutma grubunda olu-
şan bir sorun nedeniyle bu grubun çalışması 
gerekirse, ısıyı soğutma kulesine göndererek 
sadece soğutma konumunda işlev yapar. İki 
türlü ısı gönderiminin düzenlenmesi için bir 
hidronik sistem tasarlanarak ısı geri kazanımlı 
soğutma grubu sadece soğutma grubu olarak 
da kullanılabilir. Bu tür bir ısı geri kazanımlı 
soğutma grubunun kontrol biriminin üretici 
tarafından sağlanması ve soğutma grubunun 
ana kontrol kartı ile bütünleştirilmesi öneri-
lir. Tasarım düzgün yapılırsa, kontrol birimi 
iletişim sisteminden alınan ayrı bir giriş ile 
uzaktan denetlenen kontrol birimleri basit bir 
şekilde sadece soğutma ile ısı makinesi arasında 
geçiş yapabilir. Isı geri kazanım sistemlerini 
değerlendirirken diğer bir seçenek de, hava 
soğutmalı bir soğutma grubu kullanılmasıdır. 
Bu grup yalnızca iki konumda, soğutma veya 
ısı geri kazanımı konumlarında çalışır. Soğutma 
konumunda çalışma sırasında, yoğuşturucu 
(condenser) ısısı hava soğutmalı ısı değiştiri-
ciler aracılığıyla atmosfere iletilir.
Isı geri kazanım konumu etkinleştirildiği 
zaman, eğer dönen sıcak su sıcaklığı kullanıcının 
ayarladığı değerin altına düşerse, elektroman-
yetik (solenoid) vanalar ve bütünleşik (entegre) 
su soğutmalı yoğuşturucu kullanılarak soğut-
kan devresi, otomatik olarak ısı geri kazanım 
konumuna geçer. Soğutma grubu bu durumda 
bir devresiyle su soğutmalı soğutma grubu ve 
öteki devresiyle hava soğutmalı soğutma grubu 
olarak çalışır. Sıcak su gerekliliğine bağlı olarak, 
bütünleşik kontrol birimleri aracılığıyla ikinci 
devre de ısı geri kazanım konumunda geçiri-
lebilir. Sıcak su sıcaklığı, soğutkan devresinin 
sadece soğutma konumunda ısı geri kazanım 
konumuna geçirilmesi ile kontrol edilir. Sıcak 
su ayar değeri karşılandığı zaman, soğutma 

grubu yeniden sadece soğutma konumunda 
çalışmaya geçer ya da hava soğutmalı soğutma 
grubu gibi çalışmaya başlar.

Sonuç

Bir tesisin işletim maliyetleri ya da bir bina-
nın karbon salınımı düşürülmek istendiğinde, 
soğutulmuş su sisteminden ısı geri kazanımı 
tamamen mümkündür ve uygulanabilir. Isı 
üreten bir soğutma grubu kullanılarak ısı geri 
kazanımı, ekonomik ve çevre açısından sorumlu 
bir şekilde enerji tasarrufu çözümleri sağlamak 
açısından mükemmel bir seçimdir. Otellerden 
hastanelere, sosyal tesislerden üniversitelere 
kadar her türlü bina için, bina ısıtmadan havuz 
ısıtmaya ya da kullanım suyunun ısıtılmasına 
kadar tüm uygulamalarda ısı geri kazanımı 
mümkün olan tek çözüm olmasa da, enerji 
maliyetleri ile tüketim değerlerinin düşürülmesi 
için çok yüksek verimliliğe sahip bir çözümdür. 
1. 90.1 User’s Manual, ANSI/ASHRAE/
IESNA Standart 90.1- 2013, American Society 
of Heating, Refrigerating and Air-Conditio-
ning Engineers, Atlanta, GA ABD
2. Energy Information Administration, 2003 
Commercial Buildings Energy Consumption 
Survey, Table E1A. Major Fuel Consumption 
(Btu) by End Use for All Buildings, 2003; 
http://www.eia.gov/consumption/commercial/
data/2003/index. cfm?view=consumption#e1
Bu döküman sadece bilgi verme ve sistem tanı-
tımı amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Carrier 
Corporation ya da herhangi bir üçüncü tarafın 
ürünleri ile ilgili olarak, açıkça veya ima yoluyla 
hiçbir şekilde bir garanti vermez ve yükümlülük 
oluşturmaz.

NOT: Ayrıntılı bilgi için:
1. “Su Soğutmalı Cihazlardan Isı Geri Kaza-
nımı” (Heat Recovery from Chilled Water 
Systems/Applications for Heat Reclaim Chil-
lers), Alarko Carrier Teknik Bülteni, Sayı 52, 
Temmuz 2013, alarko-carrier.com.tr
2. “Hava Soğutmalı Su Soğutma Grupları ve 
Isı Geri Kazanımı” (Heat Recovery from Air 
Cooled Systems/Applications for Heat Rec-
laim Chillers), Alarko Carrier Teknik Bülteni, 
Sayı 49, Haziran 2013, alarko-carrier.com.tr
3. Commercial.carrier.com

*Alarko Carrier Teknik Bülten, Temmuz 2014, 
Sayı 66 TM
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bilgi

Düşük Karbon Ayak İzi

İ şletmeler soğutma suyu, atık suyu ve 
arıtma suyu yardımıyla elektrikten tasar-
ruf edebilir. 

İşletmede boşa akan her su değerlendirilip 
elektrik tüketimi ve karbon salınımı azaltıla-
rak doğal yaşamı korumaya katkıda bulunu-
labilir. Kot farkı kazanmış ya da basınçlandı-
rılmış tüm sular elektrik üretme yeterliliğine 
sahiptir.

Sudan Elektrik Üretimi 
Örnek çalışma (Ülker Çikolata 
Fabrikası / İstanbul):

Su tankından pompalar ile tesisin çeşitli 
bölümlerine basılan su, ısı toplayarak 25 metre 
yukarıdaki soğutma kulesine ulaşmaktadır. 
Bu yükseklikten tekrar tanka dönen su, boru 
içerisinde vuruntulara neden olarak tesisa-
tın geçtiği her yerde gürültü çıkarmakta ve 
tanktaki suyu köpürtmekteydi. Asra Teknik 
tarafından yapılan ölçümler neticesinde su 
jeneratörü imal edilerek yerine takılmış ve bu 
sayede tesisattaki gürültü önlenmiş, havuz-
daki suyun köpürmesine engel olunmuştur. 
Bu faydalarına ek olarak su jeneratöründen 
toplam 11 kw/h elektrik üretilerek işletmeye 
verilmiştir. Ayrıca, üretilen elektriğin tesis 
içerisinde kullanılmasıyla da, tesisin karbon 
salınımı 41 ton azalmıştır.   

Elektrikten Tasarruf

Akarsular, kaynak suları, kot farkı kazandırılan 
kuyu suları kullanılarak elektrik üretilebilir.

•	 Alabalık çiftlikleri
•	 Yaylacılar
•	 Arıcılar
•	 Kum ve taş ocakları
•	 Çiftlik sahipleri
•	 Tarımla uğraşan esnaf
•	 Yakınından su geçen mülk sahipleri

•	 Akarsulara yakın her türlü işletme
Suların boşa akmaması için Asra Teknik, 0,5 - 
1000 kWh (1 MWh) aralığında su jeneratörü 
üretiyor.

Açıklama                  Üretim Kapasitesi
Su Jeneratörü            0,5 kWh – 3,000 kWh

Türbin yatırımı ortalama 1 yılda kendini 
amorti eder. Bu da yatırımcıya ciddi miktarda 
bir kazanç sağlar. Çiftçilerin tarım arazile-
rini sulamada kullandıkları pompalar artık 
elektrikle değil su ile çalışabilecek ve çiftçiler 
sulama için elektrik ücreti ödemek zorunda 
kalmayacak. Sudan elektrik/güç üretiminin 
temelinde ölçüm ve keşif işlemi bulunmakta-
dır. Ölçüm ve keşif hizmeti neticesinde elde 
edilen veriler ışığına üretilecek güç belirlen-
mekte ve uygun su jeneratörü seçimi yapılarak 
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5 kw/h elektrik üretmektedir.

Su fazla ama kot farkı az:  Asra Teknik tasa-
rımı 5 m kot farkında, 200 lt/sn su debisinde, 

5 kw/h elektrik üretmektedir.

Daha düşük kot farkları için çözüm: Asra 
Teknik tasarımı 2 m kot, farkında 55 lt/sn 
su debisinde, 0,5 kw/h elektrik üretmek-
tedir.TM

toplam maliyet çıkarılmaktadır. 
Örnek çalışmalar

Su az ama kot farkı fazla: Asra Teknik tasa-
rımı 30 m kot farkında, 23 lt/sn su debisinde, 

www.termodinamik.info
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sistem

Hidronik Balanslama
Heimeier A-exact: Isıtıcılardaki 
Otomatik Debi Kontrol (AFC)

olmadan, fark basınç 60 kPa’a kadar 
kullanılabilir.

•	 Maksimum dizayn debisi özel bir anahtar 
ile vana üzerinden set edilebilir.

•	 Fark basıncına bağlı olarak bir ön ayar 
değeri belirlemek gerekli değildir.

•	 Vanadaki ön ayar değerini belirlemek için 
eski sistemin renovasyonu sırasında boru 
hattı basınç kayıplarının belirlenmesi 
gerekli değildir. 

A-exact otomatik termostatik vanası, fark 

I sı kaynağının çeşidi ve ısıtma şekli ne 
olursa olsun, enerji verimliliği söz konusu 
olduğunda hidronik balanslama mühim-

dir. Geleneksel sistemlere göre balanslanmış 
sistemler % 35’e kadar daha efektiftir. Bu yüz-
den Heimeier, Otomatik Debi Kontrol (AFC) 
teknolojisinde debi limitörlü otomatik termos-
tatik vanayı üretti. 

Hidronik Balanslama Sayesinde 
Enerji Tasarrufu Çözümleri

Son yıllardaki kışlar bize enerjinin ne kadar 
değerli ve pahalı olduğunu gösterdi. Isıtma 
derecesini artırmak ya da kalın giysiler giy-
mek? Bu ikilemden dolayı birçok kişi işletme 
maliyetlerini azaltmak ve iç konfor şartlarını 
sağlamak için alternatif ısıtma sistemlerini göz 
önünde bulundurmaya başlamıştır. Bu sistemler 
ısı pompası, yoğuşmalı kazan, katı yakıtlı sis-
temler, kalorifer ya da yerden ısıtma sistemleri 
ile olsun, önemli olan güvenilir ve sağlam sis-

tem performansı ile kombine olan optimum 
faturalar ve termal konforun elde edilmesidir. 
Balanslanmamış sistemlerde, ısı kaynağına en 
uzak noktada bulunan cihaz ya çok az ısıtır ya 
da hiç ısıtmaz. Kullanıcılar bu durumu net bir 
şekilde hisseder. Örneğin sabah saatlerinde 
banyonun soğuk olması gibi. Isınma devresinin 
1 saat önce çalıştırılması, suyun sıcaklığının 
artırılması ya da pompanın verimi artırmak gibi 
geleneksel tedbirler problemi çözmemektedir. 
Bu yüzden dünya çapında ilk atılımı yapan 
Heimeier, Otomatik Debi Kontrol (AFC) tek-
nolojisini tanıttı. Bu teknoloji aynı zamanda 
Dynacon manifoldlarında da bulunmaktadır.

AFC (Otomatik Debi Kontrol) 
Teknolojisinin Sağladığı Avantajlar

•	 Vana fark basıncına bakmaksızın 
maksimum debiyi kontrol eder. (debi 10 - 
150 l/h).

•	 İlave fark basınç kontrol vanalarına gerek 
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•	 Sistem esnekliğine imkân verir
•	 Sisteme ilave radyatörler eklendiğinde 

ayarlamaya gerek yoktur.
•	 Özellikle dizayn kriterleri belli değilse, 

devam eden renovasyonlar  

basınç dalgalanmalarına bakmaksızın debiyi 
set edilen değere kadar azaltan debi limitörü 
ile donatılmıştır.

Sistemde diğer vanaların kapanması ya da 
sabah ilk çalıştırılma sırasındaki yük değişim-
lerinde bile ihtiyacı aşmayacak şekilde gerekli 
olan debi miktarı, direkt olarak vana üzerinden 
set edilebilir.

Dizayn ve Tipleri

A-exact, AFC teknolojisi ile üretilen termosta-
tik vanadır (Şekil 2). Fark basınçtan bağımsız, 
vana önceden set edilmiş değeri sağlayacak 
şekilde debiyi kontrol eder. Bu durum 10 – 
150 l/h debi aralığında sağlanabilir (Şekil 3). 
A-exact vana standart boyutlarda olduğu için, 
eski ısıtma sistemlerinde ulaşılması kolay olma-
yan yerlerde bile vananın değişimi kolaydır. 
İlave fark basınç kontrol vanalarına artık ihtiyaç 
olmadığı için direkt ısıtıcıya monte edilir. Ses 
üretiminin optimum karakteristiği sayesinde, 
A-exact fark basınç 60 kPa’a kadar kullanı-
labilir. Bütün sistemin ya da vananın düzgün 
çalışmasını garanti edecek şekilde, sistemi 
boşaltmadan Heimeier takımları ile çekirdek 
kolaylıkla değiştirilebilir.

A-exact Vananın Özellikleri

•	 Dahili otomatik debi limitörü
•	 İstenmeyen aşırı debiyi önler
•	 Kolay set edilebilme

Şekil 1. Basınçtaki değişikliklere bakmaksızın sabit debi

Şekil 2. A-exact vana dizaynı:
1 – Uzun süre çalışma garantisi veren çift O-ring 
sızdırmazlık,
2 – Vananın zarar görmesini önleyen güçlü yay,
3 – Bütün Heimeier termostatik kafa ve 
aktüatörlerine M30x1.5 bağlantı,
4 – Debi ayarlayıcılar için kir önleyici,
5 – Otomatik debi limitörü,
6 – Korozyon dirençli Gunmetal vana gövdesi,
7 – Ayar elemanı

Şekil 3. A-exact vanasının modelleri ve temel özellikleri
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sistem

saatin uzaması toplam güç tüketiminin  
% 1.25 gereksiz artışına neden olur.

•	 Hassas termostatik vanalar, manuel ısıtma 
vanalarına kıyasla % 28 enerji tüketim 
maliyetlerini azaltmaya yardım eder.

•	 Hidronik balanslama, kullanıcılara 
sistemin performans güvenliğini ve 
konforu korurken enerji ve para tasarrufu 
yapmayı sağlar. Daha fazla bilgi için: 
http://www.tahydronics.com/tr/  TM       

için vazgeçilmezdir. 
•	 Dizayn debisi vana üzerinden ayarlanabilir

A-exact Vana Kullanımını 
Destekleyen Gerçekler

•	 Uygun bir şekilde balanslanmış ısıtma 
sistemi ile enerji tüketimleri % 35’e kadar 
azaltılabilir.

•	 İstenmeyen aşırı debi, yoğuşmalı 

kombinin verimini olumsuz olarak 
etkileyen yoğuşma etkisini % 20 kadar 
azaltır.

•	 HVAC sisteminin hidronik balanslanması 
sayesinde, pompa için gerekli olan elektrik 
güç tüketim maliyetleri % 40 azaltılır.

•	 Isıtma sistemlerinde, oda sıcaklığının 1°C 
artışı, yıllık çalışma maliyetlerini % 6-11 
artırır.

•	 Sabah devreye girmeyi takip eden her 

A-exact Vanasının Kullanıldığı Sistemler
Eski sistemlerde, radyatörler birbirlerinden çok uzak noktalardadır. Bu durum, radyatörlerin hangi devreye ait olduklarını belirlemeyi zorlaştırır hatta imkânsız hale 
getirir.  Bütün bu yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, ayarları uygun fark basınca ve debiye bağlı olan standart termostatik vanaların set edilmesi zordur hatta 
gerçekleştirilmesi imkânsızdır. Özellikle mevcut binaların devam eden renovasyonlarında bu zorluklar karşımıza çıkabilir. Gerekli dizayn parametreleri genellikle 
bilinmez ya da eski sistemlerin kayıp dizayn dökümantasyonları nedeniyle sınırlı bir ölçüde bilinirlik söz konusudur.
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teknik

dens tankına iletilmesi gerekir. Ayrıca kon-
densle oluşan flaş buhardan ısı geri kazanım 
ve flaş buhar tank sistemleri kurularak, bu 
enerji kullanma suyu, ısıtma, radyatör suyu, 
duş alma suyu olarak kullanılmak üzere sıcak 
suya dönüştürülebilir.

Kondenstoplar üç temel çalışma prensibine 
göre üretilirler;

1. Mekanik Prensiple Çalışan 
Kondenstoplar: 

Buhar ile kondens arasındaki yoğunluk farkını 
algılar ve kondensi buhar sıcaklığında tahliye 
ederler. 
a) Ters kovalı kondenstoplar 

Buhar, borular içerisinden nakil olurken 
basınç düşümü sebebi ile sirkülasyon 
pompalarına gereksinim duymaz, bu 

nedenle uzak mesafedeki proseslere ısı ileti-
minde en çok kullanılan suyun gaz halindeki 
akışkan tipidir. Buhar; gıda, tekstil, kimyasal, 
enerji, ısıtma ve birçok endüstriyel tesisin 
yıllar içerisinde gelişmesine önemli katkıda 
bulunmuştur. Buhar kazanı adını verdiğimiz 
basınçlı kap içerisindeki su, ısıtılarak doymuş 
veya kızgın buhar haline getirilerek kullanım 
noktasına borular vasıtası ile taşınır. Oluşan 
doymuş ve kızgın buhar; basınç, sıcaklık, 
debi gibi özelliklerinin kontrol edilebildiği 
bir enerjiye dönüşür. Çok farklı sebeplerden 
dolayı buhar, ısı kaybına uğrar ve yoğuşarak 
ilk hali olan su fazına dönüşür. Oluşan bu su, 

‘kondens’ olarak adlandırılır.
Proses veya ana nakil hatlarında oluşmuş kon-
densin tahliyesi kondenstoplarla yapılmak-
tadır. Kondenstoplar; hava, gaz ve kondensi 
(yoğuşan su) otomatik olarak tahliye eden 
fakat buharı tutan cihazlardır. Sürekli artan 
yakıt maliyetleri, rekabet koşulları, sağlık ve 
emniyet tedbirleri, çevreye karşı alınması gere-
ken önlemler, firmaları üretim maliyetlerini 
azaltmaya yönelik kontrol ve uygulamalara 
zorlamaktadır.
Buhar sistemlerinde kondenstoplar sayesinde 
önemli enerji tasarrufu sağlanabilir. Sistem 
ve prosesin verimli çalışabilmesi için oluş-
muş kondensin mümkün olduğu kadar hızlı 
bir şekilde prosesten alınması ve kayıpsız bir 
şekilde kondens toplama noktası olan kon-

Yazan: Serdar Ocaktan, Ayvaz A.Ş. Endüstriyel Ürünler Sorumlusu

Kondenstop Kaçakları ile 
Oluşan Mali Kayıplar
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b) Şamandıralı kondenstoplar

2. Termostatik Prensiple Çalışan 
Kondenstoplar: 

Buhar ile kondens arasındaki sıcaklık farkla-
rını algılayarak kondensi buhar sıcaklığının 
altında tahliye eder. 

a) Denge basınçlı termostatik kondenstop 
b) Bimetalik kondenstop 
c) Sıvı genleşmeli kondenstop

3. Termodinamik Prensiple Çalışan 
Kondenstop: 

Kondens ile flaş buhar arasındaki dinamik 
farkları algılar ve kondensi buhar sıcaklığına 
yakın tahliye eder.

Kondenstop Buhar Kaçağı 
Kontrolü

Hatalı seçim veya montaj, üretim hatası, pro-
seste meydana gelen kimyasal veya fiziksel 
problemler gibi birçok sebepten dolayı kon-
denstoplarda arıza yaşanabilir. Bu arızalar 
ilerleyen zamanlarda karşımıza canlı buhar 
kaçağı veya proses verimsizliği olarak çıka-
caktır. Doğru kondenstop seçimi yapıldığında 

bununla beraber gerekli fiziksel ve kimya-
sal şartlar da sağlandığında sistemde önemli 
oranda enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bu 
nedenle, kondenstopların üretim bandındaki 
diğer makinelerle aynı ciddiyette periyodik 

kontrol ve bakımı yapılmalıdır. 
Kondenstopların kontrolü, montajının yapıl-
ması kadar önemlidir. Kondenstoplar genel-
likle montajı yapıldıktan sonra işletmeler 
tarafında bakımı ertelenen ürünlerdir. Buna 
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teknik

maktadır. Günde 8 saat, haftada 5 gün ve 
yılda 50 hafta çalıştığını kabul edersek 36 
000 kg/yıl buhar kaybı söz konusudur. Sanayi 
tesislerinde 1 kg buhar elde etmek için yakla-
şık 0,077 NM3 doğalgaz tüketilmektedir. Bu 
durumda firma; 36 000 kg/yıl x 0,077 NM3 = 
2772 NM3/yıl doğalgaz zararına uğrayacaktır. 
Bugünkü sanayi doğalgaz satış fiyatını 1TL/
NM3 olarak alırsak 2772 NM3X 1TL/NM3 = 
2772 TL/yıl kayıp maliyet oluşacaktır.
Diğer bir yöntemle; 
Kayıp Buhar Maliyeti = 36 000 kg/yıl x 0,077 
TL/KG =2772 TL/yıl’dır. 

Yukarıdaki zarar maliyet hesaplaması işletme-
deki arızalı 1 adet kondenstop için yapılmış-
tır. Kaçak adetleri arttıkça ciddi enerji kayıp 
maliyetleri oluştuğu görülecektir.
İşletmelere tavsiyemiz; buhar enerjisini tut-
mak için kullanılan kondenstop ürününü de, 
işletmenin en önemli makinesi gibi düşü-
nüp ‘Aylık’ ‘3 Aylık’ ‘6 Aylık’ ‘Yıllık’ periyodik 
bakım programlarına dahil etmeleridir. TM

karşılık mutlak surette arıza önleyici peri-
yodik bakım programlarının içerisine dahil 
edilmelidirler.
Bu periyodik bakım programlarıyla öncelikle 
kondenstoplar kaçak ihtimaline karşı ön 
kontrole tabi tutulmalıdırlar. Test yöntemleri; 
manuel, otomatik, ultrasonik olarak ve uzman 
kişiler tarafından sıcaklık, ses ölçü aleti ile 
yapılan kontrollerdir.
Manuel olarak kontrolde, sistemdeki kon-
denstobun sonrasına 3 yollu vananın dağıtıcı 
prensibi ile çalışan Ayvaz KTV-10 monte 
edilerek vana kapalı duruma getirilir ve akışı 
atmosfere vermesi ile akışın gözle kontrolü 
yapılabilir. Bir diğer manuel kontrol yöntemi 
ise kondenstop sonrasına gözetleme camı 
koyularak, yine gözle akışın kontrol edilme-
sidir. Sistemde kondenstop öncesine monte 
edilecek olan kontrol gövdeleri sayesinde de 
yarı otomatik olarak kondenstop kontrolü 
yapılır. Ancak bu yöntemlerin hiçbiri kon-
denstobun kaçak miktarına dair bilgi vermez 
yalnızca kaçak olup olmadığı bilgisini verirler. 

Ayvaz uzman personeli tarafından yapılan 
kondenstop kontrollerinde ise Dr TRAP adlı 
cihaz kullanılır. Dr TRAP, sıcaklık ve ses veri-
lerini algılayıp değerlendirerek sonuç bilgisini 
ekranında “az kaçak”, “orta kaçak” veya “çok 
kaçak” olarak derecelendirerek kaçak mikta-
rını verir. Kontrol sonucu oluşan tüm veri-
ler, cihazın kendine ait yazılımı ile bilgisayar 
ortamına aktarılır. Bu veriler grafikli olarak 
kondenstopların tipine, çapına ve bulunduğu 
bölgeye göre (buhar elde ediminde kullanılan 
yakıt birim fiyatı cihaza girildi ise) konden-
stopların toplam kaçak maliyeti (günlük, aylık, 
yıllık) bilgisayar ekranında görülebilir. Buhar 
kaçıran kondenstoplar ile ilgili oluşturulacak 
teklifteki birim fiyatları sonucunda, yapılacak 
yatırımın geri kazanım süresi ortaya çıkacaktır.

Örnek olarak;

Arızalı ve buhar kaçıran 1/2” çapındaki 
şamandıralı kondenstop 6 bar basınçta, orifis 
tam çapında yaklaşık 18 kg/h buhar kaçır-
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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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