
AYDA BİR YAYIMLANIR • AĞUSTOS 2014 • YIL:18 • SAYI: 187 • 6,5 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

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

“her zaman bir adım önde”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TesisatMrk-235x335mm.pdf   1   4/24/14   11:58 AM



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

CFD Otopark 
Analizleri

ProjelendirmeAr-Ge & Tasarım Üretim  & Test

Sertifikasyon İşletmeye Alma / 
Otomasyon

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

300 °C/2 saat yangın 
dayanımlı, kolay bakım için 
motoru kızağa yerleştirilmiş 
yüksek verimli jet fan
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Yangın riski karşısında güvenlik, 
teknoloji ile sağlanıyor
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Yangınların faturası gerek 
insan yaşamı gerekse maddi 
varlıklar açısından çok ağır. 

ABD’de yangınların yıllık ortalama 
faturası 3000’e yakın can kaybı, 
15.000’in üzerinde yaralı ve 12 mil-
yar USD’yi aşan maddi hasar… Bu 
nedenle Federal Hükümetin yangın 
yönetimi ile ilgili bir organizasyonu 
var; USFA ve bu organizasyon 
kampanyalar düzenleyerek, yayın-
lar yaparak güvenlik ile ilgili bilinci 
geliştirmeye, farkındalığı artırmaya 
çalışıyor. Tabii böylelikle yangınla-
rın faturasını küçültmeye…
Can kayıplarının en yüksek olduğu 
yangınlar, bina yangınları. ABD’de 
her 66 saniyede bir bina yangını ihbarı yapılıyor. 
USFA’nın verilerine göre ABD’de her yıl konut yan-
gınlarında 2500 kişi yaşamını yitiriyor. Bu konutların 
çoğunda duman alarmı bulunmuyor. Yangın, duman 

alarmı bulunmayan evlerde çıkan yangınlarda ölüm 
oranı tam iki katı. Her yıl ortalama 365.000 konut 
yangını kaydedilen ABD’ye bunun faturası ise 6.6 
milyar USD. Bunun için duman algılayıcılarının 
kullanımını teşvik eden USFA, bu cihazların kul-
lanımı ile ilgili de şu uyarıları yapıyor: Cihazı ayda 
bir kez test edin. 9 voltluk pil kullanan cihazların 
pilini her yıl değiştirin. 10 yaşını doldurmuş cihazı 
sökün, yenisini takın. Ölüme sebebiyet veren yan-
gınlarda saat 23.00-07.00 aralığı büyük önem taşı-
yor. İnsanların genellikle uykuda olduğu bu zaman 
dilimi içinde yangının fark edilebilmesi, iş işten 
geçene kadar mümkün olamıyor. Bu nedenle “hayat 

kurtarır” mesajı ile önerilen duman 
algılayıcıların sadece riskin yüksek 
olduğu pişirme alanlarında değil, 
yatak odası ve koridor gibi alan-
larda da kullanılması isteniyor. Aynı 
kurumun dökümanları arasında bu 
cihazların satın alma bedellerinden 
çekinilmemesi için cihaz modelleri, 
fi yat aralıkları bulunan duyuru föy-
leri, işitme engelliler için parlayan 
ışıklı veya titreşimli uyarısı bulunan 
cihaz tanıtımları bulunuyor. Ayrıca 
pişirme alanında veya banyoda 
olabilecek buhar nedeni ile ciha-
zın sesli uyarıya geçmesi halinde 
yapılması gerekenler de adım adım 
tanımlanıyor.
Bu işin ülkemizde de ciddiye alın-

ması için kamu nezdinde de yapılması gerekenler 
var. Mesela daha fazla ve düzenli bilgi, uyarı, duyuru 
üretilmeli, teşvikler olmalı, kamu spotları hazırlan-
malı. Yani yanmamalı… TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ENDÜSTR‹YEL
H‹DROFORLAR

Su transferi sürekliliğinin sizin için taşıdığı
önemi bilen Ebitt, Calpeda pompalarının güçlü
yapısı ile, iş akışınızın kesintiye uğramasına
izin vermeyecek güvenilir bir kontrol
panosunu “Yaratcı Yenilikler” kavramıyla
biraraya getiriyor. Ebitt Endüstriyel
Hidroforlar, iş akışınızı güvenceye alıyor.
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ürünler

EN 1366-2 Standardına uygun olan 
Wildeboer, FK90 mutfak tipi yangın 
damperleri 90 dakika yangın dayanım-

lıdır. 275x275 mm ile 1500x800 mm arasındaki 
ölçülerde imal edilir.

•	 EN 1366-2, EI90 (ve, ho, i <-> o) S 
Yangın dayanım sınıfındadır.

•	 Hijyen sertifikalıdır.
•	 Sürtünme kayıplarını en aza indiren 

aerodinamik tasarıma sahiptir.
•	 Damper önüne ve arkasına yerleştirilen 

sıcaklık hissedicilerin 90 ˚C sıcaklığı 
algılamasından sonra damper kapatma 
süresi 3 saniyeden daha kısadır.

•	 Sıcaklık hissedicisi damperle birlikte 
verilir.

•	 Damper açma işlemi modeline göre, elle 
veya motorludur.

•	 Elektrik kesintisinde, kapatma 
mekanizması 2 saniye gecikme ile 
devreye girer, böylece anlık kesintilerden 
etkilenmez.

•	 Damper kapatma mekanizması tam 
kapalı ve bakım gerektirmeyen tiptedir. 
Mekanizma elemanları paslanmaz 
çelikten, yatakları pirinçten imal edilmiştir.

•	 Duvar ve tavanların yapısına göre farklı 
kasa çerçeveleri sayesinde her ihtiyaca göre 
montaj yapılabilir.

•	 Damper gövdesi yekpare olarak galvanizli 
sacdan üretilmiştir ve epoksi fırın boyalıdır.

•	 Damper kanadı, paslanmaz çelik çerçeve 

içerisine yerleştirilmiş kalsiyum silikattır.
•	 Damper kanadı sızdırmazlık contalıdır. 

EN 1751’e göre B sınıfı sızdırmazlığa 
sahiptir.

Muayene ve Temizlik

•	 Yangın damperlerine ulaşılabilmelidir.
•	 Kontrol ve temizlik için hava kanalı 

üzerinde yeterli ölçülerde kontrol kapağı 
olmalıdır.

•	 Yangın damperi kapattığında egzoz fanı 
devreden çıkmalıdır.

•	 Damperlerin temizliği, klasik 
olarak silinerek ya da CO2 kuru buz 
püskürtülerek yapılabilir.

•	 Temizlik altı ayda bir yapılmalıdır. TM

IMCO’dan Wildeboer FK90 Endüstriyel Mutfaklar için Yangın Damperi

VIKING Konutsal (Residential) Sprinklerler

Çağımızda konutsal gelişime bağlı olarak 
artan ev yangınlarının sebep olduğu 
başta can kayıplarını ve mal kayıplarını 

azaltmak, komşulara ve çevreye verilebilecek 
zararları önlemek için Konutsal (Residential) 
Sprinklerler geliştirilmiş ve NFPA gibi dünya-
nın izlediği ve birçok ülkede uygulanan kurallar 
zorunlu hale gelmeye başlamıştır. Yüksek yapı-
ların artmasıyla ülkemizde de Yangın Yönet-
meliği gereği kullanılmaya başlayan konutsal 
sprinklerler yapılış ve çeşit olarak amaca uygun 
bir şekilde gelişmektedir. Örneğin, kurşunsuz 
ve daha az su kullanımı sağlayan K-faktörü 
43’ten başlayan ve çok değişik renklerde üre-
tilen standart 3 mm cam tüplü sprinklerler 

mevcuttur. Uygulama bağlantı ölçüleri çoğu 
sprinkler çeşidinde ½" olup, aşağıya bakan 
(Pendent) ve gizli tip (Concealed) gibi bir iki 
modelde ¾" bağlantılı ve K-faktörü 107 olan 
modeller vardır.
Çeşitleri; Aşağıya bakan (Pendent), Yukarıya 
bakan (Upright), Yatay yan-duvar (Horizontal 
Sidewall), Gizli Tip (Concealed) tavan veya yan 
duvar montajlı iki model mevcuttur. Bir yenilik 
olarak mimari tasarıma uygun şekilde gizli tip 
için “kare tip”i kapatma kapağı da mevcuttur. 
Bir yenilik de yan duvara açılı monte edilebilen 
rozettir. Sprinklerlerin açılma sıcaklıkları tip-
lerine göre değişmekte ve 57ºC, 68ºC, 74ºC, 
79ºC olmaktadır. TM
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ürünler

Soğuk Depolarda Yangından Korunum Sağlayan Tyco ESFR-17 Kuru Tip 
Pendent Sprinkler

Tyco yangından korunum ürün yelpa-
zesinin yeni bir ürünü olan ESFR-17 
kuru tip pendent (sarkık) sprinkler 

soğuk depolarda birçok avantaj ve uygulama 
kolaylığı sağlayacak.(ESFR: Erken uyarımlı 
hızlı tepkimeli) Tyco ESFR-17 kuru tipi pen-
dent sprinkler box-in-box olarak adlandırılan 
ısıtılmış alan içerisinde ayrıca soğuk depolama 
yapılan alanlar için mükemmel bir çözüm 
sağlıyor.
12,1 m tavan yüksekliğine kadar ve 10,5 m’ye 
kadar depolama yüksekliği bulunan soğuk 
hava depoları için raf arası sprinkler uygulama 
ihtiyacı doğurmadan koruma sağlıyor.
Box-in-Box Soğuk Hava Deposu, soğutmalı 
depolama alanı yeni veya var olan bir bina 
içinde bulunabilmektedir. Bu durum siste-
min soğuk alan dışında kalan bölümlerinde 
yangın hattının ıslak sistem ile aynı olmasını 
sağlayarak kuru sistem veya anti-friz kullanı-
larak uygulanan ıslak sistem gereksinimlerini 
ortadan kaldırmaktadır.
Sistemde kuru olan kısım, soğuk hava deposu 
içerisinde bulunan ve hatta bağlantı noktasına 
kadar sprinkler ve hat bağlantı borusu (sprink-
ler ile akuple) olmaktadır.
Box-in-box soğuk depolama uygulamalarında 

ESFR-17 kuru tip pendent sprinkler özellik-
leri aşağıdaki gibidir:
•	 Pre-action (ön uyarımlı) sistemine 

duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.
•	 Anti-friz kulanım ihtiyacını ortadan 

kaldırır.
•	 Raf arası sprinkler uygulaması ve bu 

uygulamanın getireceği ek ihtiyaçları 
(sprinkler, sprinkler koruma kafesi, boru 
vb.) ortadan kaldırır.

•	 Box-in-box depolarda mevcutta var olan 
ıslak yangın söndürme sistemi hattına 
bağlantı olanağı ile uygulama kolaylığı sağlar.

•	 Düşük basınç ihtiyacı ile boru çaplarında 
esneklik ve avantaj sağlayarak daha 
düşük kapasitede yangın söndürme 
sistemi pompası kullanımına olanak 
sağlamaktadır.

•	 Dişli bağlantı özelliği ile daha düşük 
maliyetli dişli çıkışlı hazır boru 
kullanımına olanak sağlamaktadır.

•	 74 °C ve 101 °C sıcaklık seçenekleriyle 
sprinkler yerleşiminde esneklik sağlar.

•	 Üretim hatalarına karşı 10 yıl üretici 
garantilidir.

Teknik Özellikler

•	 Onaylar: UL Listeli.
•	 Maksimum çalışma basıncı: 175psi 

(12,1bar)
•	 Boru dişli bağlantısı: 1 ¼’’ NPT, ISO7-R 

1 ¼’’
•	 Boru yivli bağlantısı: 2’’ standart yiv ağızlı    
•	 K Faktörü: 16.8 (GPM/psi1/2 ), (241,9 

LPM/bar1/2)
•	 Sıcaklık değerleri: 74 °C ve 101 °C
•	 Soğuk hava deposu minimum sıcaklığı: 

-51 °C

Fiziksel Özellikler

•	 Dişli ve yivli giriş bronz.
•	 Gövde galvanizli çelik boru.

Tyco ESFR-17 kuru tip pendent sprinkler 
tek imalat ile iki farklı montaj seçeneği sun-
maktadır.
ESFR-17 kuru tip pendent sprinkler hem 
dişli bağlantı hem de yivli bağlantı özelliğine 
sahiptir.
Bu sayede sistemin montajında esneklik sun-
maktadır. Çeşitli bağlantı uygulamaları için 
aşağıdaki örnekler daha açıklayıcı olacaktır.

Dişli ve Yivli Bağlantı Uygulaması

Sonuç olarak ESFR-17 kuru tip pendent 
sprinkler, tesislere farklı ürünler, farklı depo-
lama özellikleri ve depolama yükseklikleri 
seçenekleri ile diğer box-in-box soğuk depo 
koruma yaklaşımlarından daha fazla esneklik 
avantajı getirmektedir. 
Mevcuttaki ıslak sisteme bağlantı yapılabil-
mesi ile tesislerde düşük maliyetli uygulama 
kolaylığı sunmaktadır. Raf arası sprinkler 
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uygulamasına gereksinim duymadan sadece 
tavan koruması ile uygulamada daha düşük 
maliyet ihtiyacı vardır.
Sadece Tyco ESFR-17 kuru tip pendent 
sprinkler, diğer ESFR kuru tip pendent 
sprinkler başlıklarına göre daha düşük basınç 
ihtiyacı ile küçük boru çapları ve düşük değer-
lerde pompa seçimine olanak sağlayarak mali-
yetlerin küçülmesini sağlar. TM

Dişli

Yivli

1-1/4” NPT dişli 
bağlantı veya ISO 
7-R 1-1/4 dişli boru 
bağlantısı

Yivli kaplin 
bağlantılı 
sızdırmaz conta 
yüzeyi

2”(DN50) yivli 
bağlantı

 Dişli ve 
yivli giriş

Altıgen başlı 
anahtar girişi

Gövde

iskelet

Anahtar ağzı 
boşluğu

Ergiyen metalli 
aktivatör
Payanda 
destek

Yivli Te 
bağlantı

Mekanik yivli çıkış 
te bağlantı

kaynaklı yivli 
çıkış

yivli düşey 
nipel

Yivli rijit 
veya esnek 

kaplin 
(dizayn 

kriterlerine 
bakınız)

1” (25MM) 
Nominal

sprinkler 
girişi sonu sprinkler 

bağlantı 
elemanları

Sistem 
borusu

Dişli bağlantı 
(dizayn 

kriterlerine 
bakınız)

korunmasız 
kaplama 

uzunluğu (dizayn 
kriterlerine ve 

tabloya bakınız)

Isıtılmış 
bölge

Tavanın 
dış yüzeyiTavanın  iç 

yüzeyi

Tavan 
derinliği

İzolasyon 
sızdırmazlık 
elemanları 

Delik aralığı 
2-1/2” ile 3” 

arasında

Korunmuş 
bölge

Sprinkler 
girişi sonu Sprinkler 

bağlantı 
elemanları

Sistem 
borusu

Yivli bağlantı ve 
rijit kaplin (dizayn 

kriterlerine bakınız)
Korunmasız 

kaplama 
uzunluğu (dizayn 

kriterlerine ve 
tabloya bakınız)

Isıtılmış 
bölge

Tavanın 
dış yüzeyi

Tavanın  iç 
yüzeyi

Tavan 
derinliği

İzolasyon 
sızdırmazlık 
elemanları 

Delik aralığı 
2-1/2” ile 3” 

arasında
Korunmuş 

bölge
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ürünler

Decsa Kapalı Devre Kuleler

Victaulic VicFlex™ Sprinkler Esnek Boru Bağlantı Sisteminin Yeni Üyesi: 
AH2 Örgülü Hortum

Decsa, 1975’ten beri Soğutma Kule-
leri konusunda imalat yapan firma, 
özellikle kapalı devre soğutma kulesi 

imalatında Avrupa’nın sayılı firmalarından biri-
dir. Üretilen kuleler ISO ve PED sertifikalıdır. 
Üniteler hazır halde tek parça ya da parçalı 
şekilde nakliye edilebilir. 15 yılı aşkın zamandır 
ürünleri Form tarafından Türkiye pazarında 
satılan Decsa, bugün Türkiye’de aralarında 
“Sapphire” konut projesinin de bulunduğu yüz-
den fazla önemli bina ve işletmede referansa 
sahiptir. Geniş ürün çeşitliliği, kaliteli imalatı 
ve sertifikasyonları ile birçok alışveriş ve iş mer-
kezi, otel ve fabrika binasında kullanılmaktadır.

Özellikleri

•	 Galvanize çelik kasa 
•	 REF-A/CFR-A aksiyal fanlar 

kullanılmaktadır. 
•	 REF-C/CFR-C radyal fanlar 

kullanılmaktadır. 
•	 "Full surface" serpantinler 
•	 Fan ve motor arasına direkt bağlantı ve 

düşük enerji üreten aksiyal fanlar 
•	 Düşük ses seviyesi ve kolay taşıma  

Mekanik boru birleştirme ve yangın 
koruma sistemlerinin önde gelen 
küresel üreticilerinden Victaulic, 

VicFlex™, Sprinkler Esnek Boru Bağlantı 
Sisteminin en son üyesi olan, yeni Series AH2 
Örgülü Hortumu sunuyor. AH2 Model Örgülü 
Hortum, en yüksek kalitede otomasyonlu ima-
lat teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Bu yeni 
hortum % 100 kıvrılmalara dayanıklı olup, 2 
inç/5 cm (cULus Listelenmiş) değeriyle dünya-
daki en küçük bükülme yarıçapını sunmasının 
yanı sıra art arda bükülmelere en fazla imkânı 
tanırken, kurulum kolaylığı ve avantajını bir 
üst seviyeye taşıyor. VicFlex hortum ayrıca 
örgüsüz sistemlere kıyasla % 50 daha düşük 
sürtünme kaybıyla daha yüksek hidrolik per-
formans sunuyor. İyileştirilmiş örgülü tekno-
loji, hortumun bükülmesi için gerekli eforu 
azaltarak, daha iyi şekil koruma ve bükülme 
kolaylığı özellikleri sağlıyor. VicFlex, daha 

REF Serisi 

20-3,700 kW kapasitelerindedir. Dec-
saprot; korozyon ve oksitlenmeye karşı 
tüm yüzeyler ilave bitümlüdür. Kapalı 
soğutma su devrelidir. Ses seviyesini düşür-
mek için susturucu monte edilebilir. 

dayanıklı performans sunarken geleneksel 
sabit boru sistemlerinden daha kolay kurula-
cak şekilde tasarlanmış yenilikçi esnek boru ve 
patentli boru bağlantı setinden oluşan VicFlex 
yelpazesinin bir parçasıdır. VicFlex kolay ve 
güvenli bir çözüm sunar, kurulum için daha 
az adam-saat gerektirir, bakım ve yenileme 
uygulamalarında daha da uygun maliyetlidir 
ve özel paketlemesi sayesinde nakliye mali-
yetlerini düşürür. VicFlex AH2 hortum serisi, 

CRF Serisi 

150-7,300 kW kapasitelerindedir. Decsaprot; 
korozyon ve oksitlenmeye karşı tüm yüzeyler 
ilave bitümlü epoxy boya ile kaplanabilir galva-
niz sacdan imal Radyal veya Aksiyal fanlı tiptir. 
Kapalı soğutma gaz devrelidir. TM

VicFlex AB1 veya AB2 model bağlantı setleri 
ile kullanılacak ideal çözüm olup, sprinkler 
kurulumu yapacak kişilerin asma tavan levha-
larıyla uğraşma, asma tavan levhalarında delik 
açma ve çalışma sahasında asma tavan işlerini 
yapacak kişilerle koordineli çalışma ihtiyacını 
ortadan kaldırarak asma tavan montajı beklen-
meden sprinkler montajının yapılabilmesine de 
olanak sağlaması sebebiyle kurulum süresini % 
39’a kadar azaltır. TM
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Ayvaz, yangın ürünleri konusunda atı-
lım yapmaya devam ediyor. Bu ürün 
grubuna son olarak Islak Alarm Vana-

sını dahil eden Ayvaz, vana ve bağlantı ekip-
manlarının tamamını FM onaylı ve UL listeli 
olarak sektöre sunuyor. 

Islak Alarm Vana Sistemi, sprinkler tesisa-
tında ısıtılan hacimler ve suyun +4°C’nin altına 
düşüp donma olasılığı olmayan ortamlarda 
mekanik ve elektriksel alarm vermesi ama-
cıyla tasarlanmıştır. Bu vanalar; depolar, fabrika 
ve atölyeler, hastaneler, alışveriş merkezleri, 
konutlar ve rezidanslarda kullanılır. 3, 4, 6 ve 
8 inç ölçülerinde üretilen Ayvaz Islak Alarm 
Vanası; flanşlı-flanşlı, yivli-yivli ve yivli-flanşlı 
bağlantı alternatiflerine sahiptir. Sprinkler 
hattına dikey olarak monte edilen ürün, 200 
ile 300 psi aralığında onay basıncında çalışa-
bilir. 20 bar pompa basıncına dayanabilecek 
şekilde tasarlanan Ayvaz Islak Alarm Vanası, 
yüksek katlı yapılar için de uygun bir çözüm 
sunar. Bu sistemin önemli bileşenlerinden 
biri ‘Geciktirme Hücresi’dir. Yanlış alarmların 
önüne geçilmesi amacıyla tasarlanan Gecik-
tirme Hücresi, sprinkler sisteminde meydana 
gelebilecek küçük basınç dalgalanmalarından 

kaynaklanabilecek ikazları engeller. Sistemdeki 
diğer bileşen ise ‘Basınç Anahtarları’dır. Islak, 
kuru, baskın ve ön tepkili otomatik sprinkler 
sistemlerinde de yer alan ürün, 4-20 psi aralı-
ğındaki basınç düşüş veya artışını tespit ederek 
elektriksel alarm vermesi amacıyla kullanılır. Su 
motor gongu, ıslak, kuru ve baskın sistemlerle 
birlikte iç ve dış ortamlarda mekanik alarm 

vermesi amacıyla kullanılan yüksek desibelde 
ses üreten bir çandır. Geciktirme hücresi veya 
trim seti ile de kullanılabilir. Duvara ve alarm 
vanası üzerine monte edilebilen olmak üzere 
iki modeli vardır. Alarm vanası veya geciktirme 
hücresinden gelen hat üzerinde önce pislik 
tutucu vana kullanılır. Sonra su motor gongu 
montaj edilir. TM

Islak Borulu Sprinkler Sistemi 
Prensip Şeması

Sprinkler (1)  patlayınca, su akışının başlamasıyla 
alarm vanasının klapesini (2) kaldırır ve su akışı aynı 
anda alarm trim setine (3) doğru ilerlerken oradan 
da geciktirme hücresine (4) gider. Geciktirme 
hücresi saniyeler içerisinde dolarken, önce 
basınç anahtarı (6) sayesinde elektriksel alarm 
verip, sonrasında su motorlu gonga (5) gelen su 
mekanik alarm vererek çanı çaldırır.

Ayvaz Islak Alarm Vanası
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Wavin TR QuickStream Sifonik Drenaj Sistemi

SFA SANIHYDRO – WC Öğütücüleri ve Pompaları 

Avrupa’da 1982 yılından beri sifonik 
sistem uygulamaları bulunan Wavin, 
2008 yılında Pilsa’ yı satın alması ile 

Türkiye pazarına girmesinin ardından 30 yıllık 
birikimini, 2012 yılında alınan karar ile Wavin 
Pilsa QuickStream Sifonik Drenaj Sistemi ola-
rak Türkiye’de de fi rmalara sunmaya başladı. Bu 
tecrübesiyle Wavin Pilsa, sifonik sistemlerde en 
küçük çatıdan 250.000 m2 alana sahip çatılara, 
düz çatılardan en karmaşık mimariye sahip çatı-
lara, depolardan hastanelere çok çeşitli kullanım 
alanlarına hitap ediyor. Referansları her gün 
artan Wavin; Kütahya Zafer Havalimanı, Car-
refour, MediaMarkt, ETİ gibi önemli fi rmaların 
projelerine imza atarak, yağmur suyu drenajında 
ismini kısa sürede duyurmayı başardı. Wavin 
Pilsa bu başarıyı; projenin teklif aşamasından 
sistemin anahtar teslimine kadar müşteri ile 
çözüm ortaklığını yürüten proje ekibine, üstün 
hesap yazılımına ve yüksek kaliteli ürünlerine 
borçludur.
Sifonik sistemi oluşturan en önemli 3 unsur; çatı 
süzgeçleri, boru sistemi ve askılama tertibatıdır. 
Wavin Pilsa QuickStream süzgeçleri komple 
paslanmaz metaldir. Bu özelliği sayesinde sifonik 
süzgeçler; güneş altında çalışmanın etkilerinden 
etkilenmeden sistemin uzun yıllarca güvenilir bir 
şekilde çalışmasını sağlar. Çatı su izolasyonuna 

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 metreye, 
yatay olarak 110 metreye kadar atıkları pompa-

layabilen öğütücüler, eko-
nomik, pratik ve estetik bir 
çözüm sağlıyor. Atıkların 
tahliyesi 32 mm çaptaki 
PVC/PPRC borular ara-
cılığıyla yapılıyor. SFA 
öğütücüleri koku yapmı-
yor ve çok düşük seviye-
deki sesle çalışıyor. 
Basit montaj yöntemi 
sayesinde, hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir sistem 
olup, restorasyon ve tadi-

göre 3’e ayrılır. En yaygın çatı uygulamalarını 
oluşturan bitüm izolasyonlu çatılar, membran 
izolasyonlu çatılar, metal dereli izolasyonsuz 
çatılar, beton dereler ve yeşil ve çakıl çatılar için 
süzgeç çözümleri sunulmaktadır. Metal dereler 
için sunulan süzgeçler alanında tektir ve izolas-
yon yapılamayan dereler için çift fl anş ve contası 
ile kendiliğinden su izolasyonu sağlar. Süzgeç 
kapasiteleri 2 l/s – 40 l/s debi aralığındadır. 
Yüksek kapasite sayesinde süzgeç sayısı azaltı-
larak ekonomiklik sağlanır. Tüm süzgeçlerin EN 
1253-3 standartlarına uyumlu olduğu bağımsız 
kuruluşlarca onaylanmıştır. Sifonik drenaj sis-
teminin bir diğer önemli unsuru olan polietilen 
borular, PN4 basınç sınıfındadır ve -0,9 bara 
kadar vakum basıncına dayanıklıdır. Çapları; 
40 mm’den 315 mm’ye kadar olan borular ile 
mimari tasarımda ve mekanik yerleşimde büyük 
esneklik sağlanır. Klasik drenaj sisteminin aksine 
yükseklik farkından kaynaklanan hidrolik basınç 
farkı ile oluşan vakum prensibiyle çalışan sifonik 
sistemde, yatay borularda eğime gerek yoktur. 
Çünkü oluşan negatif basınçlar sebebiyle yağ-
mur suyu çatıdan emilerek deşarj edilir. Wavin 
Pilsa; daha az dikey iniş, daha az altyapı kazısı ve 
dolayısıyla daha düşük maliyeti ile QuickStream 
Sifonik Sistemini sunmaktadır. Sifonik sistemin 
en önemli elemanlarından bir diğeri ise askılama 

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

SANIFLO Öğütücü - Teknik 
Özellikleri: 
 
•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet
•	 Dikey pompalama: 4 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, 
•	 Deşarj boru çapı: 32 mm, 

sistemidir. Kullanılan polietilen borunun genleş-
mesini ve sistemin maruz kaldığı ciddi boyut-
taki titreşimleri sönümleyebilmesi açısından 
askılama ve kelepçeleme sistemi çok önemlidir. 
Sifonik sistemde su akış hızı 6m/s’lere ulaşabi-
lir. Bu sebeple hatların maruz kaldığı titreşim 
miktarı oldukça yüksektir. Kullanılan askılama 
sisteminin; uzun süreler çalışması durumunda 
meydana gelen yorulmalardan etkilenmemesi 
gerekir. Wavin; askılama sisteminin statik ve 
dinamik yükler altındaki çalışmasını FEA analizi 
ile test eden bir üreticidir. Sifonik bir drenaj sis-
temi tasarlanırken yağmur debisi, çatı alanı, çatı 
eğimi, çatı tipi gibi birçok etken dikkate alınır. 
Bu verilerin hesap yazılımına doğru bir şekilde 
girilmesi sistemin verimliliği için kritik öneme 
sahiptir. Wavin’in kendi geliştirdiği QuickS-
tream yazılımının 3 ana ilkesi vardır: AutoCAD 
ile uyum sağlama, yağmurun güvenli deşarj edil-
mesi ve detaylı uygulama çizimleri. Tasarlanan 
sistemin her borudaki basınçları, akış hızları ve 
tam doluluğu test edilerek sistemin güvenliği 
teyit edilir. AutoCAD uyumlu çizimler sayesinde 
proje ekibi ve tasarımcılar arasında daha sağlıklı 
iletişim kurulur. 
En kolay ve anlaşılır 3 boyutlu izometri dökü-
manları ile uygulamacılar için en doğru yönlen-
dirmeler yapılır.  TM

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

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

330 x 163 x 263 mm.  TM
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Eryap’tan Bonuspan Yalıtım Ürünleri

Yalıtım sektörüne yeni ürünler sunarak faaliyetlerine hız kesmeden devam eden 
Eryap, Bonuspan grubuna 4 yeni ürün daha ekledi. Eryap, sektörün ihtiyaçla-
rına yönelik geliştirdiği Bonuspan Platin 500 kPa ve 700 kPa, Bonuspro-D ve 

Bonuspan Klinker ile fark yaratıyor. 700 kPa (70ton/m2) basma dayanımına sahip XPS 
Levhaları üreten Eryap, Bonuspan markası ile yapılara yalıtım ve tasarruf imkanı sun-
maya devam ediyor. Bonuspan ürün gamına eklediği Bonuspan Klinker (Klinker tuğla 
altı XPS Levhaları) ve Bonuspro-D (Embossingli XPS Levhaları) ile her türlü ihtiyaca 
çözüm sunuyor.
Bonuspan Platin 700 kPa; 600 mm x 1250 mm ebatlarında, 5-10 cm kalınlıklarında 
ekstrüde polistiren köpüğünden üretilen, maksimum basma dayanımı (>700 kPa) istenen 
uygulamalarda kullanılan, yüksek dayanımlı, pürüzsüz (zırhlı), oluksuz, binili ve binişiz 
ısı yalıtım levhasıdır. Toprak temaslı dış cephe yalıtımı, zemin, duvar, temel, ters çatı 
sistemiyle düz çatı yalıtımı, yol, köprü ve demiryolu inşasında donmaya karşı koruma 
ve buz pateni pisti ve uçak bakım han-
garları inşası, yeraltı suyu uygulamaları, 
ağır vasıta araç trafiğinin yoğun olduğu 
alanlarda çok yüksek noktasal basınç-
ları kaldırabilecek dayanıklılığa sahip-
tir. Bonuspan Platin 700 kPa; her hava 
koşulunda duvar, çatı ve zeminde kolayca 
döşenebilen, enerji kayıplarını azaltarak, 
kullanım alanlarında enerji tüketim ihti-
yacını belirgin şekilde düşürüyor. Çok 
yüksek basınca dayanıklı, nemi çekme-
yen, dona karşı dayanıklı, bozulmayan 
ve çürümeyen yapısı ile Bonuspan Platin 
700 kPa ile ideal ısı yalıtımı sağlanırken, 
karbondioksit (CO2) emisyonunu azalt-
maya yönelik önemli faydalar sağlayarak 
çevrenin korunmasına destek olurken, 
pasif evlere yönelik özel şartları da yerine 
getirebiliyor.
Bonuspan Klinker ısı yalıtım levhaları, 
binalarda zeminden çatıya kadar kesinti-
siz bir ısı yalıtımı sağlamak amacı ile klin-
ker tuğlanın altında, tuğlanın tutuculu-
ğunu artıracak şekilde dışa doğru kanallı 
olarak, 50-60-80 mm kalınlıklarında, 600 
x 1250 mm ebatlarında üretiliyor. Yüzeyi-
nin pürüzlü ve dışa doğru kanallı özelliği 
sıva tutuculuğunu artırıyor.
BonusPro-D ısı yalıtım levhaları, binanın 
cephesindeki duvar, kolon ve kirişlerinde 
dışarıdan, sonradan dübellenerek sabit-
lenen levhalardır. Yüzeyinin embossingli 
(kabarık baskılı) özelliği  sıva tutuculu-
ğunu artırarak, mükemmel bir uygulama 
sağlıyor. Bonuspro-D  ısı yalıtım levha-
ları 30-60 mm kalınlıklarında, 585 mm x 
1185 mm ebatlarında üretiliyor. 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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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. 
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TR-34235 Esenler / İstanbul

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

www.trotec24.com.tr
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ürünler

RODA Duman Tahliye ve Havalandırma 
Sistemleri

A lman RODA markası, FORM 
tecrübesi ve güvencesi ile bir 
araya gelerek dumanla müca-

delede profesyonel çözümler sunuyor. 
Yangınlarda, dumanın yayılmasını 
önlemek ve binaların dumandan en 
hızlı şekilde arındırılmasını sağlamak 
için geliştirilen RODA duman tahliye 
kapakları, projelere uygun ürün seçe-
nekleriyle yapıları güvenli mekânlara 
dönüştürüyor. RODA duman tahliye 
ve havalandırma sistemleri; fi ziksel 
dayanıklılık, ısı ve ses yalıtımı, rüzgar, 
kar yükü ve yüksek yangın dayanımı 
özelliklerine sahip ürünlerdir. Bu özel-
likleri ile mimarların, mühendislerin, 
müteahhitlerin ve diğer tüm müşte-
rilerin yüksek standartlarını karşılar. 
Cam, polikarbonat, alüminyum ve izoleli alüminyum malzemelerden üretilen 
RODA duman tahliye sistemleri, DIN EN 12101-2 ve VdS 2159 standartla-
rına uygundur. RODA duman tahliye ve havalandırma sistemleri; endüstriyel 
tesisler, ticari binalar, turizm tesisleri, kültür merkezleri ve laboratuvarlar için 
yangınlara karşı mimari açıdan estetik ve güvenli çözümler sunuyor. 

RODA duman tahliye sistemlerine uygulanan testler:

•	 3000 Pa kadar rüzgar dayanımı
•	 1500 N / m2 kar yükü dayanımı (VdS 

standartlarına göre 500 N / m 'dir)
•	 -15 °C kadar düşük sıcaklık dayanımı
•	 Ses yalıtımı
•	 300 °C kadar ısı dayanımı
•	 10.000 kez açma-kapama
•	 Aerodinamik etkin alan
•	 Paslanma ve yıpranma dayanımı

RODA duman tahliye 
sistemlerinin avantajları

•	 Monte edilen hareketli ve sabit en küçük detaya kadar hassas 
mühendislik unsurlarından oluştuğundan, sistem her zaman güvenle 
kullanılır.

•	 Kurulumu hızlı, kolay ve ucuzdur. Mil menteşeleri bakım gerektirmez.
•	 Ünite kaidelerinin tüm bileşenleri AIMgSi5 alüminyum profi lden 

üretilmiş olup, korozyona dayanıklı ve yüksek mukavemet sağlar.
•	 Aerodinamik yapıya sahip kanalları sayesinde etkili bir drenaj sağlar.
•	 Profesyonel contalama sistemi minimum ısı kaybı ve maksimum ses 

yalıtımı sağlar.
•	 Kullanım amacına göre farklı tipler (elektrikli veya pnömatik) ve 

opsiyonel sensörler mevcuttur (yağmur, rüzgar, duman 
sensörleri vs.). TM





ürünler

ALC’den Bina Otomasyonu ve Enerji Tasarrufu için Çözümler

Automated Logic (ALC)’nin sistem-
leri, HVAC, ışıklandırma, merkezi 
klima santrali ve kritik süreçleri 

kontrol ederek işyeri konforu ve enerji tasar-
rufunu birlikte sağlar. ALC yazılımları, çev-
resel, enerji, emniyet ve güvenlik sistemlerini 
güçlü yönetim araçları olarak bütünler ve 
ALC’nin web temelli teknolojisi bina yöne-
ticilerine, her zaman ve her yerde, küresel 
olarak bina performans bilgilerine ulaşım 
olanağı sağlar.

Uygulamalar

ALC her tür HVAC uygulamaları için sistem 
seçimine sahiptir: Çoğu kez alışılmışın ötesine 
geçerek geleneksel olmayan kontrol uygulama 
taleplerine bile çözümler üretmiştir. ALC’nin 
ilk bina otomasyon sistemi olan WebCTRL, 
en küçük VAV kutusundan, yerleşke boyut-
larında enerji sistemlerine kadar tüm sistem-
lerde en üst düzeyde verimlilik sağlayacak hız, 
güç ve esnekliğe sahip. Tam da bu özellikleri 
özel uygulamalarda ALC’nin tercih edilme 
nedenleridir. Örneğin, bilinen bir firmanın 
davlumbazını kullanan önemli bir test labo-
ratuvarı, davlumbaz üreticisinin kontrolleri 
yerine ALC sistemlerini kullanıyor; çünkü 
sürecin hassasiyeti bunu gerektiriyor. Örne-
ğin, bir tropik balık yetiştiricisi, balıkların 
kendi sularındaki güneşin doğuşu ve batışını 
taklit etmek için ALC sistemlerini kullanıyor; 
çünkü bu simülasyon balıkların yaşaması ve 
gelişmesi bakımından çok önemlidir. Örne-
ğin, bir yüksek-teknoloji şirketi, döşeme altı 
hava koşullandırması için hazır, ancak esnek 
olmayan kontrol yerine ALC’nin esnek ve 
hassas kontrolünü seçmiştir; çünkü proseslerin 
düzgün yürütülmesi için bu esneklik zorun-
ludur. Merkezi kontrol için, bina otomasyon 
sisteminin diğer bina sistemlerini birleştirip 
tüm kontrolü eline alması mantıklıdır. Yüzden 
fazla değişik üreticiyle iş yaptıktan sonra ALC 
sistem bütünleştirmelerinde ve düzgün çalışan 
bir merkezi sistem oluşturulmasında önemli 
bir birikime sahip olmuştur. 

Örneğin; 

• Aydınlatma Kontrolü
Bütünlemenin makul olduğu önemli sis-

temlerden biri aydınlatmadır ve WebCTRL 
aydınlatmaya ilişkin büyük enerji tüketimini 
daha iyi yönetmek için sıkça kullanılır. Basit 
ofis floresanından, karmaşık, çok kademeli 
arena gösteri ışıklandırmalarına kadar her şey 
ALC’nin kontrolündedir.

• Ölçümleme 

Binaya sağlanan kamu hizmetleri ölçülmeli 
ve izlenmelidir. Eğer bilgi otomasyon siste-
minde yoksa, bu hizmetlerin maliyet yöne-
timleri etkili bir şekilde yapılamaz. ALC her 
tür hizmetin ölçümlenmesini kolayca bütün-
leştirir. İzleme, raporlama ve hesaplamada 
en üst düzeyde olanaklar sağlar. ALC’nin 
güçlü Otomatik Talep Azaltması (Automa-
ted Demand Reduction- ADR) işlevi yük-
sek talep koşullarında yükün otomatik ola-
rak indirilmesini sağlayacak yanıtları anında 
üretir ve işletme maliyetlerinin artmasına izin 
vermez. Sürekli çalışma durumunda olan ve 
kritik kontrol gerektiren Data Merkezleri, 
kritik süreçler ve soğutmadan, güç kalitesi 
ölçümü ve acil durum jeneratörlerine kadar 
her şeyin başarılı şekilde kontrol edilebilmesi 
için ALC’yi tercih ediyor. ALC ürünlerinin 
gücü ile uygulamadaki hünerleri başarıyla 
birleştirildiğinde, bina kontrolü ve enerji 
yönetimi seçenekleri sınırsızdır.

Saha Donanımları

ALC, ASHRAE BACnet® protokolünü ilk 
kabul eden firmalardan biridir. ALC kontro-
lörleri hızlı, güçlü ve kapsamlı kontrol sağ-
lamak için “endüstriyel iletişim standartı”nı 
kullanır. Bu standart düzgün zamansal sıra-

lama sağlamak ve eğilimleri toplamak için, 
merkezi bilgisayar, ana pano gibi diğer sis-
tem aygıtlarından tam bir bağımsızlık sağlar. 
Bu özelik ALC sisteminin gücünü oluştu-
rur. ALC’nin kontrolörleri gerektiği yerde 
gerekli istihbarata sahip olacak özelliklere ve 
bağımsızlığa sahiptir. Sonuçta, işin mantığı 
kontrolörlerin ihtiyaç olduğunda yanıtı en 
hızlı sağlayacak şekilde bir ağa bağlanması 
ve her noktaya erişen bir sistem oluşturulma-
sıdır. ALC’nin Ethernet üzerinden BACnet 
ve ARCNET kullanan ağlarının doğası, bina 
otomasyon sistemleri endüstrisinde en yüksek 
hızda yanıtlama sağlar. Bu özellik; sınırsız 
sayıda “trending” yapabilmek ve herhangi bir 
sistem hareketinden saniyeler içinde haberdar 
olmak demektir.

EIKON®-LogicBuilder Grafik 
Programı

ALC’nin nesneye yönelik EIKON®-
LogicBuider aracı, gerektiğinde her türlü özel 
sekans için tam esneklik sağlar. EIKON®-
LogicBuider bir sekansta ayar noktasının 
hesaplaması ya da karmaşık bir termal depo-
lama tesisinin yönetimi mantıklarını bir araya 
getirebilecek esnekliğe sahiptir. EIKON®-
LogicBuider ile bir sekans başından sonuna 
kadar izlenebilir, cihazın simülasyon özelliği 
ile “...olursa ne olur?” oyunu oynanabilir. Bu 
işlem saha uygulamalarından önce güven 
içinde ve tamamen ikna olmuş bir şekilde 
karar verilmesini sağlar. İnşaat mühendisle-
rinin ALC sisteminde beğendiği bir özellik 
de gerçek zamanlı çalışma doneleri kullanan 
kontrol mantığının ekrandaki gösterimidir. 
EIKON®-LogicBuider bu özelliği ile sistem 
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çalışmalarını optimize etmek veya sorun 
araştırmak/gidermek gibi işlemleri çok 
kolaylaştırır.

Esnek Zamansal Programlama

Enerji tasarrufu için en önemli konu zaman-
sal programlamanın sezgisel (intuitive) ve 
kolay yapılabilmesidir. Bunun alternatifi 
yüksek enerji faturaları ve kontrolsüzlük-
tür. ALC’nin kontrolörleri sahip olduk-
ları esneklikle, tek bir zamansal program 
girişi ile, örneğin, karlı bir günde çok kısa 
sürede bir bölgedeki bütün okullar kapa-
tılabilir veya, örneğin, saha ışıklandırması, 
HVAC, kapı kilitleri, otopark ışıkları gibi 
tüm sistemlerin kontrolü gruplanarak bir 
sezon boyunca futbol maçları kontrol edile-
bilir. Enerji maliyetlerini yönetmek olanağı 
doğrudan zamansal programlama aracıyla 

ilişkilidir. ALC ile bütün bir yerleşke için 
zamansal bir program yaratmak, tek bir oda 
için program yapmak kadar kolaydır; tatiller, 
çok seviyeli aydınlatma, grupsal programla-
malar, sorun olmaz.

Yük Esaslı Cihaz Kontrolü

Hizmet verilen alanda koşullar ne olursa 
olsun, geleneksel kontrol sistemleri ile birin-
cil cihazlar programlanabilir. Bu da çoğu kez 
cihazların boşuna çalışmasına, enerjinin boşa 
harcanmasına neden olur. ALC’nin yakla-
şımı binanın kullanım koşullarını tanımak ve 
sadece gerekli cihazı o koşullar devam ettiği 
sürece çalıştırmaktır. Bu nasıl olur? Örneğin, 
Ar-Ge cumartesi günü çalışıyor, laboratu-
varda ve toplantı odasında hava koşullan-
dırma gerekiyor. Bütün binayı veya bütün 
katı programlamak yerine, sadece bu ortam-

lar cumartesi günü “kullanılıyor”şeklinde 
programlanıyor ve sistem geri kalanı hal-
lediyor. Ortamda soğutma gerekince, hava 
koşullandırıcıya çalışmasını belirten bir talep 
gider. Hava koşullandırıcı da buna bağlı ola-
rak soğutulmuş su istiyorsa su soğutucuya bir 
talep yollar. Eğer hava sürpriz bir değişiklik 
yapar ve odalar soğutma yerine ısıtma talep 
ederse, talep ısıtma sistemine, brülöre gön-
derilir, hava koşullandırıcı kapatılır. Bina-
daki yükü bir “müşteri” olarak düşünelim. 
Bu uygulamada müşteri belirleyicidir. Müş-
teriyi önceden yapılmış zamansal programa 
ve buna göre cihazların çalışmasına uymaya 
zorlamak yerine, cihazların müşterinin prog-
ramına ve konfor koşullarının gerekleri tara-
fından kontrol edilmesi daha mantıklı ve 
verimli dir. ALC WebCTRL sistemi her 
tür binanın enerji yönetimi ve kontrolü için 
uygundur. TM

Doğu İklimlendirme’den FOUR-KITCHEN Hava Filtrasyon Cihazı

Doğu İklimlendirme A.Ş. endüstri-
yel mutfaklar için geliştirdiği yeni 
ürünü FOUR-KITCHEN Hava 

Filtrasyon Cihazını piyasaya sürdü. Cihaz, 
çevre dostu yapısıyla baca problemi yaşayan 
tüm mutfaklara çözüm sunuyor. 
FOUR-KITCHEN hava filtrasyon cihazı; 
alev savar siklon metal filtre, ön kademe 
yağ tutucu filtre (GreaseStop), elektrosta-
tik filtre, UV-C filtre ve aktif karbon filtre 
olmak üzere sahip olduğu beş kademeli 
filtreleme yapısıyla kokuyu ve dumanı % 
99 verim oranına kadar temizliyor. Siklon 
metal filtre, ön kademe yağ tutucu filtre 
ve elektrostatik filtre yıkanabilir özellikte 
olup mutfak çalışanları tarafından rahatça 
sökülüp bakımları yapılabiliyor. İlk dört aşa-
mada kullanılan dört ayrı filtre sayesinde 
en sonda bulunan aktif karbon filtrenin 
ömrü uzuyor ve filtre yenileme maliyetleri 
büyük oranda düşüyor. 50 mm kalınlığında 
çift cidarlı Eurovent onaylı panel yapısına 
sahip olan cihaz, taş- yünü ile izole edilerek 
gürültü ve ısı transferi en aza indirilmiştir. 
İç cidar AISI304 kalite paslanmaz sacdan 
üretilmiştir. İçinde EC/DC motorlu plug 
fan kullanılıyor. Fan filtre kirliliğine göre 
kendini otomatik olarak sürüyor ve per-

formans kaybını engelliyor. Düşük gürültü 
seviyesi ile her tür mekânda rahatça kulla-
nılabilecek yapıdadır. Doğu İklimlendirme 
A.Ş.’nin mutfak cihazları ve klima santrali 
üretim tecrübesinin birleşimi ile meydana 
çıkan ürün 2.100 - 10.500 m3/h egzoz debisi 
aralığında üretiliyor. Ürün paket halinde alı-

nabildiği gibi ihtiyaca göre özel üretim de 
yapılabiliyor. Talep doğrultusunda merkezi 
havalandırma tesisatına entegre edilebilen 
cihaz, otomasyon sistemi sayesinde mutfakta 
bulunan davlumbazlarla birlikte çalışması 
sağlanarak komple bir mutfak havalandırma 
çözümü sunuyor. TM
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ürünler

Ulus Yapı başta mekanik ve elektrik 
tesisatlar ile ekipmanlar olmak üzere, 
yapısal olmayan bileşenlerin deprem-

den korunması, titreşim yalıtımı ve akustik 
kontrol alanlarında uzman bir fi rma. Ulus 
Yapı, sismik koruma, titreşim yalıtım ve akus-
tik kontrol ürünlerinin lider üreticilerinden 
Acrefi ne® ve Gripple® fi rmalarının yüksek 
kaliteli ve sertifi kalı ürünlerini stoktan hemen 
teslim etmek suretiyle sektöre sunuyor.

AFR-R Kauçuk Tip Yüzer Döşeme 
/ Titreşim İzolatörü Genel 
Özellikleri

•	 Modüler tasarım
•	 Ses, titreşim ve darbe yalıtımı
•	 Yüksek dinamik sertlikte doğal kauçuk 

malzemeden mamul
•	 70 Shore A dayanımı
Acrefi ne AFR-R Yüzer Döşeme / Titreşim 
İzolatörü yapı ve ekipman arasında hava boş-
luğu yaratarak, ekipmandan yapıya yayılan 
gürültü ve titreşim iletimini en aza indirmek 
için tasarlanmıştır. AFR-R modeli izolatörün 
dört köşesinden sütunlu tasarımı dengeli olma-
yan yükler karşısında da kolaylıkla çökmesini 
sağlar. 
AFR-R modeli izolatörler 236x236x50 mm 
(9x9x2 inch) ebatlarında 3x3 adetlik modül-
lerden oluşurlar. Her bir modül 78x78x50 mm 
(3x3x2 inch) ebadındadır.

Uygulama

Acrefi ne AFR-R Kauçuk Tip Yüzer Döşeme / 

Titreşim İzolatörü mekanik odalardan yayılan 
ses ve titreşimi azaltmanın yanı sıra birçok farklı 
uygulama için de kullanılabilir. Televizyon stüd-
yoları ve yalıtım testi odaları gibi ses iletiminin 
yoğun olduğu ancak minimuma indirgenmesi 
gereken durumlarda da AFR-R izolatörler kul-
lanılabilir. Ayrıca darbe sesi yalıtımı gerektiren 
spor salonu ve endüstriyel mutfak gibi mahal-
lerde de kullanılırlar. TM

Acrefine® AFR-R Yüzer Döşeme İzolatörü

ACREFINE ürünleri, İngiltere’nin en köklü test kuru-
luşlarından biri olan ve UKAS tarafından akredite edilmiş 
130 yıllık STL (Sheffi  eld Testing Laboratories) tesisle-
rinde ANSI/ASHRAE Standard 171’e göre test edilmiş 
ve LLOYDS gözetiminde sertifi kalandırılmıştır.

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® AFR-R Yüzer 
Döşeme İzolatörü

Paslanmaz 
metal 
süzgeçli

®
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Acrefine ve Gripple firmalarına dünya çapında sismik mühendislik hizmetleri sunmakta olan Ulus Yapı, artık bu iş ortaklığına yeni bir boyut kazandırıyor ve bu firmaların 
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Tesisatlarda Sismik Koruma & Titreşim Yalıtımı
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www.pce-cihazlari.com.tr

Telefon:
+90 (0) 212 471 11 47 

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

 Kuvvet Ölçüm Cihazları 
PCE-FB Serisi

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

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

Fax:
+90 (0) 212 705 53 93

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

34303 Küçükçekmece İstanbul

Kablosuz iletim, LED aydınlatma / hafıza fonk-
siyonu / otomotiv, sağlık ve elektronik vb sek-
törlerde denetim için / 5,5 mm çap
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www.pce-cihazlari.com.tr

Telefon:
+90 (0) 212 471 11 47 

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

 Kuvvet Ölçüm Cihazları 
PCE-FB Serisi

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

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

Fax:
+90 (0) 212 705 53 93

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

34303 Küçükçekmece İstanbul

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

Mas Pompa’dan YNM, YPSP ve YPH Serisi Yangın Pompaları

Mas Pompa; UL 448/FM 1311 sertifi -
kalı yangın pompası üreticisi olarak  
üretimine 2009’dan bu yana 20.000 

m2 kapalı alana sahip Düzce fabrikasında hız 
kesmeden devam ediyor. YP serisi yangın pom-
paları NFPA standartlarına uygun olarak imal 
ediliyor. Mas YNM, YPSP ve YPH Serisi yan-
gın pompaları ve pompa gruplarının özellikleri 
şu şekilde sıralanabilir:
•	 NFPA 20 gereklerine uygun
•	 NFPA’e göre tasarlanan sulu yangın 

söndürme sistemi tesisatlarına tam uyumlu
•	 Çok geniş bir yelpazedeki sulu yangın 

söndürme uygulamalarını karşılayacak tam 
seri basınç ve debi özelliklerinde

•	 Uçtan emişli santrifuj, ayrılabilir gövdeli 
çift emişli santrifuj, hat tipi santrifuj ve 
FI-FI sistem pompa seçenekleriyle çok 
geniş kapasite aralığı alternatifl eri, 

•	 Elektrik veya dizel motorlu
•	 Amaca özel elektrik ve mekanik kumanda 

üniteleri ve sistemleriyle birlikte,
•	 Giriş ve çıkış bağlantısı dışında bir 

şey gerektirmeyen, tüm yan eleman 
ve aksesuarlarıyla birlikte (MAS YP 
BAĞLA-ÇALIŞTIR)

•	 İstenirse tek pompa fabrikada suyla 
denenmiş ve performansı belgelenmiş,

•	 Her tip pompa fabrikada suyla denenmiş ve 
performansı belgelenmiş,

•	 Etkin bir mühendislik çözüm desteği
•	 Hızlı ve tam uyumlu yedek parça desteği
•	 Yaygın bir satış, pazarlama ağı
•	 Yaygın ve yetkin bir bakım desteği
•	 Aynı teknik özelliklere sahip ithal ürünlerle 

kıyaslandığında çok daha hesaplı olması ve 
teslim süresiyle avantajlar sağlaması

Malzeme özellikleri
Gövde: GG25 (PN16)
Çark: Bronz
Mil: AISI 316
Sızdırmazlık: Yumuşak Salmastra
Yataklama: Rulmanlı Yatak
Emme-Basma Flanşı: ANSI / ASME B16.1 
Class 250

UL-FM YNM 525-825-1531 - uçtan 
emişli santrifüj yangın pompaları

Tasarım
•	 Tek kademe, uçtan emişli santrifüj 

pompalardır.
•	 YNM 525, YNM 825 ve YNM 1531 

olmak üzere 3 adet pompa ile 50 gpm 
ile 1250 gpm arasındaki debi aralığını 
karşılamaktadır.

•	 Ana pompa boyutları DIN 24256’ya 
göredir.

•	 Pompa fl anşları UL standartları ANSI/
ASME B16.1 Class 250’ye göre 
tasarlanmıştır.

•	 Pompa performans testleri UL ve FM 
standartlarının şartlarını sağlar.

•	 Tek emişli olan kapalı çark, eksenel yüke 
karşı aşınma halkalarıyla dengelenmiş, 
dinamik olarak dengelenmiştir.

•	 Mil sızdırmazlığı, UL 448 şartlarına uygun 
olarak 5 adet yumuşak salmastra tarafından 
sağlanır.

•	 Pompanın içindeki su ile temas eden 
cıvata, set-uskur gibi elemanlar korozyona 
dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.

Teknik özellikler
Debi Aralığı (m³/h): 10.....280
Manometrik Yükseklik Aralığı (m):   55...110
İşletme Basıncı: 16
Çalışma Sıcaklığı (°C): 0...60
Motor Hız Aralığı (d/d): 2950
Emme Flanşı: DN 80...DN 200
Basma Flanşı: DN 50...DN 150

UL YPSP Serisi - ayrılabilir gövdeli 
çift emişli santrifüj yangın pompaları
 
Teknik özellikler
 Debi Aralığı (m³/h): 23...454
 Manometrik Yükseklik Aralığı (m):   44...188
 İşletme Basıncı: 16...20
 Motor Hız Aralığı (d/d): 1800...2950
 Emme Flanşı: DN 100...DN 250
 Basma Flanşı: DN 65...DN 200

YPSP Serisi - ayrılabilir gövdeli 
çift emişli santrifüj yangın 
pompaları
 
Tasarım
•	 Tek kademeli yatay ayrılabilir gövdeli radyal 

çarklı çift emişli pompalardır.
•	 Çift emişli radyal çarkın sırt sırta tasarımı 

ve kapalı çark yapısı ile eksenel 
yük sıfırlanır.

•	 Giriş çıkış fl anşları aynı eksende 
yer alır.

•	 Montajı kolaydır.
•	 Çift emişli pompaların düşük NPSH 

karakteri avantajına sahiptir.
•	 Pompa ve elektrik motorları standart şasiler 

üzerinde esnek kaplinlerle bağlanır. Dizel 
motorla tahrik de mümkündür.

•	 Standart malzemede çark, gövde aşınma 
halkası ve glen bronz, mil paslanmaz 
çelikten imal edilir.

Teknik özellikler
Debi Aralığı (m³/h): 50-2500
Manometrik Yükseklik Aralığı (m): 20...180
İşletme Basıncı: 16...20
Motor Hız Aralığı (d/d): 1450...3600
Emme Flanşı: DN 80...DN 250
Basma Flanşı: DN 65...DN 200

YPH Serisi - hat tipi santrifüj yangın 
pompaları

Tasarım
•	 Tek kademeli düşey milli hat tipi santrifüj 

pompalar.
•	 Tek emişli, kapalı çark, eksenel yüke karşı 

denge delikleri ve aşınma halkalarıyla 
dengelenmiş, dinamik olarak balansı 
yapılmıştır.

•	 Pompa motor bağlantısı bir adaptör 
aracılığı ile ve özel rijit kaplin kullanılarak 
yapılır.

•	 Pompa tesisattan, gövdesi tesisata bağlı 
kalacak şekilde ayrılabildiğinden bakım 
onarım işlemleri kolayca yapılabilir.

•	 NFPA yangın standardı gereği mil 
sızdırmazlığı yumuşak salmastralarla 
sağlanır.

•	 Tasarıma esas parça değiştirilebilirliği ilkesi 
benimsenmiştir.  
Böylece yedek parça tedariki 
hızlandırılmıştır.

Teknik özellikler
Debi Aralığı (m³/h): 5...370
Manometrik Yükseklik Aralığı (m):   35...105
İşletme Basıncı: 16
Çalışma Sıcaklığı (°C): 0...60
Motor Hız Aralığı (d/d): 2900...3600
Emme Flanşı: DN 80...DN 150
Basma Flanşı: DN 65...DN 100 TM

YNM
YPH YPSP
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“Yangın konusunda; proje öncesi, 
 proje esnası ve proje sonrasında çok    
 dikkatli ve hassas olmak gerekiyor”

Filiz Mumoğlu 
Tyco Türkiye ve 
Türki Cumhuriyetler Bölgesi 
Genel Müdür Yardımcısı

Tyco, dünyanın 70’ten fazla ülkesinde fabrikası ve yükleme noktası bulunan, 
Amerika menşeli bir firmalar topluluğu. Türkiye’de daha önce distribütörler 
vasıtasıyla yer alan Tyco, Ocak 2012’de Türkiye temsilcisini satın aldı ve 

yaklaşık üç yıldır Tyco Türkiye olarak yangın sektörüne hizmetlerini sürdürüyor. “Yangın, 
uzmanlık gerektiren bir iştir” diyen Tyco Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Bölgesi Genel 
Müdür Yardımcısı Filiz Mumoğlu ile Türkiye yangın korunum sektörünün gidişatı, Tyco ve 
faaliyetleri hakkında konuştuk…
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Türkiye yangın korunum 
sektöründe bir ilk: Tyco Türkiye

Dünya çapında bir marka olan Tyco, 70’ten fazla 
ülkede fabrikası, ofisi ya da yükleme noktası 
bulunan bir firmalar topluluğu. Asıl merkezi 
Amerika’da bulunan Tyco, Avrupa genelinde 
ve Amerika’da ofis ve fabrikalarıyla yer alıyor. 
Şahsi olarak 20 yıldır yangın korunum sektö-
ründeyim ve bugüne kadar hep Tyco’nun Tür-
kiye’deki distribütörleri ile çalıştım. Tyco hangi 
distribütör ile çalıştıysa ben oradaydım. Yangın 
korunum sektöründe ilk olarak N&O, daha 
sonra Grinnell markaları ile çalışmaya başla-
dım. Tyco, Grinnell’i satın aldı ve ben böylece 
Tyco ile tanışmış oldum. 2004 yılında, MCS 
Yangın ve Güvenlik Sistemleri Mümessillik ve 
Dış Ticaret A.Ş., Tyco’nun Türkiye’deki yangın 
korunum sistemleri ile ilgili distribütörü olarak 
Ankara merkez ofisi aracılığı ile faaliyetlerine 
başladı. 2007 yılında ise büyümeye paralel ola-
rak, İstanbul şubesini de açarak sektöre daha 
etkin ve daha hızlı bir şekilde hizmet vermeye 
başladı. Ben de daha önce çalıştığım firmadan 
ayrılarak MCS ile çalışmaya başladım. Tyco, 
yaşadığımız büyüme ve gösterdiğimiz başarılı 
ivme karşısında MCS’nin dikkate değer bir 
firma olduğunu gördü ve Ocak 2012 itibarıyla 
MCS’yi satın aldı. Ana firmanın temsilcisini 
satın alması, Türkiye’de yangın korunum sek-
töründe bir ilktir. Tabii bu birleşme, hem bizim 
için, hem Tyco için, hem de sektördeki müşteri 
profilimiz açısından çok faydalı oldu. Zaten 
hep Tyco’nun distribütörleri ile çalıştığım için 
birbirimizi yıllardır tanıyorduk. Dolayısıyla 
sektörde başarılı bir şekilde ilerlememiz çok 
daha kolay oldu. Çünkü biz Tyco’nun çalışma 
mantığını benimsemiş ve çalışmalarını da 
onlara paralel olarak sürdüren bir distribütör-
dük. Yani ana firmamız nasıl çalışıyorsa, biz de 
o şekilde çalışıyorduk. MCS’nin Tyco’ya tam 
anlamıyla entegrasyonu sırasında ve bir Ame-
rikan firmasına dönüşüyor olmamız sebebiyle 
birtakım değişiklikler yaşandı ama bir yıl içinde 
tüm bu çalışmaları olumlu sonuçlandırdık ve 
iki yıldan beri de Tyco Türkiye olarak hizmet 
veriyoruz. Tyco Türkiye, Ankara ve İstanbul 
ofisi olmak üzere toplam 30 kişilik çok tecrü-
beli ve donanımlı bir teknik ekipten oluşuyor. 
Tyco Türkiye olarak, yangından korunum gibi 
hayati önemi olan çok özel bir alanda faali-
yet gösteriyoruz, satılan ürünlerin ve montajı 
yapılan sistemlerin doğru yapıldığından emin 
olmak için işin sonuna kadar müşterilerimize 

destek veriyoruz. Ayrıca, malzeme satışının 
dışında, sistemlerin yıllarca sorunsuz çalışma-
sını sağlamak için periyodik bakım onarım 
hizmeti almak isteyen müşterilerimiz ile uzun 
süreli anlaşmalar yaparak periyodik bakım ve 
onarım hizmetleri de veriyoruz. 

Tyco çatısı altında birçok marka var

Yangın korunum sistemleri; yangın pompaları, 
sulu söndürme sistemleri, gazlı ve köpüklü sön-
dürme sistemleri ve özel sistemler olmak üzere 
birçok grup altında değerlendirilebilir. Loko-
motif markamız Tyco ve Tyco çatısı altında 
birçok marka var. Köpüklü söndürme sistem-
lerinde farklı onaylara sahip seçeneklerimiz var. 
Skum, Ansul, Chemguard gibi birçok firmadan 
direkt olarak ya da distribütörlerimiz aracılığı ile 
malzeme temin ediyoruz. Yivli bağlantı sistem-
lerinde dünyaca bilinen bir marka olan Grinnell 
ve Türkiye’de projecilerin ve danışmanların iyi 
bildiği bir marka olan Shurjoint ile çalışıyoruz. 
Gazlı söndürme sistemlerinde LPG, Hygood 
markalarımız var. Bunun yanı sıra sadece yan-
gın söndürme sistemleri değil, yangın ihbar ve 
erken uyarı sistemleri de mevcut. Burada yine 
dünyaca ünlü bir marka olan Simplex, MZX, 
Fireclass Tyco’nun çatısı altında.
Tüm bunların yanı sıra Tyco’nun Avrupa’nın 
birçok şehrinde, İngiltere ve Uzakdoğu’da üre-
tim noktaları var. Sulu söndürme sistemlerinde; 

sprinkler söndürme sistemlerinin her türlü-
sünü, sulu, kuru ya da ön uyarımlı sistemler, 
baskın (deluge) sistemleri kapsayan ürünleri 
temin ediyoruz. Gazlı söndürme sistemleri için 
de çok çeşitli seçeneklerimiz var. İnert gazlı 
söndürme sistemleri, FM200 gazlı söndürme 
sistemleri, Novec 1230 gazlı (yeni nesil temiz 
gaz) söndürme sistemlerinin de teminini ger-
çekleştiriyoruz. Mutfak davlumbaz söndürme 
sistemleri, madenlerde veya farklı yerlerde kul-
lanılan iş makinalarının söndürme sistemleri 
gibi her firmadan kolay kolay temin edilemeye-
cek bu özel sistemleri de temin ediyoruz. Depo-
muz Ankara’da, ürünleri Ankara’dan teslim 
ediyoruz. Dağıtım noktamız ise Hollanda’da. 
Hollanda’dan her hafta çıkan yüklemelerle, 
buradaki stok seviyesi her zaman aynı seviyede 
tutuluyor. Stoktan hemen teslim, en avantajlı 
özelliklerimizden biri. Tyco Türkiye, EMEA 
çatısı altında. Ortadoğu’da Dubai’de de bir ofi-
simiz var ama Tyco Türkiye, Türkiye ve Türki 
Cumhuriyetler’e hizmet veriyor. Türk müte-
ahhitlerimiz yurtdışında çok güzel projelere 
imza atıyorlar. Sadece yurt genelinde değil 
onlar vasıtasıyla yurtdışındaki projelerde de, 
toplam 30 ülkede ürünlerimizle yer alıyoruz. 
Bu ülkeler içerisinde Azerbeycan, Türkmenis-
tan gibi Türki Cumhuriyetler’in yanı sıra Irak, 
Afganistan, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler 
ve hatta Barbados, Senegal ve Moritanya gibi 
uzak coğrafyalar da yer alıyor.
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Yurt genelinde tabii ki pek çok referansımız 
var, bunlar içerisinde en çok bilinen ve ön plana 
çıkan projeler;
Marmaray Tünel Projesi, tüm IKEA mağa-
zaları, Metro Gross Marketler’in çoğu mağa-
zası, Ankamall, Optimum, Carrefour, Tesco 
Kipa, Forum, Palladium gibi büyük alışveriş 
merkezleri, Marriott, Sheraton, Kempinsky, 
Rixos gibi büyük oteller, Ceva, DHL gibi lojis-
tik depolar, Altınbaş  Petrol, JTI, İpek Kağıt, 
Procter&Gamble gibi endüstriyel tesisler, Acı-
badem Hastaneleri referanslarımızın sadece 
bir kısmı…

Yangın bir uzmanlık işi 

Yangın konusunda, sadece malzeme temin 
etmekle iş bitmiyor. İşe proje öncesinde başla-
mak; yani projenin kontrolü, gerektiği zaman-
larda düzeltilmesi çok daha faydalı. Yangın 
bir uzmanlık işi. Çalışma arkadaşlarımız Tyco 
içinde veya dışında bu konu hakkında eğitim 
almış kişilerden oluşuyor. Yangın konusunda; 
proje öncesi, proje esnası ve proje sonrasında 
çok dikkatli ve hassas olunması gerekiyor. İşini 
iyi bilen bir teknik bölümümüz var. Bu bölüm, 
proje kontrolünden başlayıp gerekirse hatalı bir 
durum söz konusu ise bunların düzeltilmesi, 
hidrolik hesapların yapılması gibi konular-
dan sorumlu. Satış sonrası servis hizmeti de 
apayrı bir konu. Onun için de ayrı bir bölü-
mümüz var. Satış sonrası servis hizmetlerin-
den sorumlu teknik koordinasyon grubumuz; 
sadece süpervizyon, devreye alma ve periyo-
dik bakım hizmeti veriyor. Çünkü biz işi biti-
rip teslim ettiğimizde, peşini bırakmıyoruz. 
Mutlaka takip ediyoruz, periyodik bakımlarını 
yapıyoruz. Yangın sistemlerinin devamlılığı 

için periyodik bakım çok önemli bir role sahip. 
Bu sebeple bakım anlaşmaları yapmaya özen 
gösteriyoruz. Servislerimiz Türkiye ile sınırlı 
değil, yurtdışına da ulaşıyor. Tyco’nun TechX-
change adında, sadece eğitimler düzenleyen bir 
departmanı var. TechXchange’in web sayfasına 
bakıldığı zaman, altı ay sonrasına kadar eğitim 
programımızı görmek mümkündür. Tyco olarak 
Dubai’de ve Manchester’da birer eğitim ofisi-
miz var. Bu ofislerde istenirse özel eğitimler de 
düzenlenebiliyor. Örneğin, Tyco Türkiye olarak 
herhangi bir konuda eğitim istediğimiz zaman 
hemen koordine olup, Türkiye’ye gelip talep 
edilen konuda eğitim verebiliyorlar. Bunlardan 
biri Kasım ayında gerçekleştirilecek; NFPA 13 
eğitimi verilecek. Aynı içerikli eğitimi geçen 
yıl da düzenlemiştik, çok yoğun bir geri dönüş 
aldık. Dolayısıyla bu yıl da düzenlemeyi plan-
lıyoruz. Dışarıdan veya kendi bünyemizden 
mühendis arkadaşlarımız, bu eğitimlere mut-
laka katılıyorlar. Haziran ayında iki arkadaşı-
mız, su sisi sistemleri ile ilgili eğitim almaya 
yurtdışına gitti. Eylül ayında gazlı söndürme 
sistemleri ile ilgili eğitimler var, bu eğitimlere 

de arkadaşlarımız gidecek. Tyco Türkiye olarak, 
personelimizi bilgi açısından güncel tutmaya 
çalışıyoruz. Bu konuda da başarılı olduğumuzu 
düşünüyorum. Çünkü tüm çalışanlarımız işini 
bilen, profesyonel kişilerden oluşuyor.

2015’te su sisi söndürme 
sistemlerimiz ön plana çıkacak

Müşteri profilimiz, ağırlıklı olarak mekanik 
taahhüt firmaları. Ancak zaman zaman son 
kullanıcı da, inşaat firmaları da bize ulaşabiliyor. 
Yangın korunum sektörü, bilişim sektörü gibi 
altı ayda kendini yenileyen bir sektör değil. 
2015’te su sisi söndürme sistemlerimizin ön 
plana çıkacağını düşünüyorum. Su sisi sistem-
leri, yeni bir teknoloji olmamasına rağmen çok 
fazla bilinmiyordu ancak gazlı sistemlere alter-
natif olarak son zamanlarda ön plana çıkmaya 
başladı. Hatta Ekim ayında International Water 
Mist Association’un İstanbul’da bir konferansı 
olacak, onun sonrasında su sisi söndürme sis-
temlerinin biraz daha ön plana çıkacağı kanı-
sındayım. 
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söyleşi

Türkiye’de yangın korunum 
sektörünün dünü, bugünü

Benim bir şapkam daha var, bu konudan da 
bahsetmek istiyorum. TÜYAK, Türkiye Yan-
gından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından 
Korunma Derneği olmak üzere iki kuruluş 
halinde faaliyette bulunuyor. Ben Dernek Baş-
kan Yardımcısıyım. Geçen dönemde de der-
neğin yönetim kurulunda görev alıyordum, bu 
dönem yani önümüzdeki iki yıl boyunca başkan 
yardımcılığı görevini yürüteceğim. TÜYAK, 
Türkiye’de yangın sektörünün gelişmesi ve 
yangın güvenliği konusunda toplumun eğitil-

mesini misyon edinerek bu doğrultuda çalışma-
lar yapan bir sivil toplum kuruluşu. Özellikle 
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’nin 
ilk çalışmalarını başarıyla yönetti. Yangından 
Korunma Yönetmeliği’nin Türkiye’de ilk basımı 
2002 yılında gerçekleşti. Bundan öncesinde 
Türkiye’de yangın sektörü çok başı boş bir vazi-
yetteydi. Ne zaman ki Yangından Korunma 
Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı ve 
yangından korunum bir yaptırım haline geldi, 
o zaman yangın konusu önem kazanmaya ve 
insanlar bu konuda bilinçlenmeye başladı. 90’lı 
yıllarda insanları yangın söndürme sistemi yap-
tırmaya ikna etmek çok zordu. Çünkü durağan, 
ihtiyacınız olmazsa hiç kullanmayacağınız ama 
ihtiyaç anında hayat kurtaran bir yatırım. Dola-
yısıyla yönetmelikle birlikte (yönetmelik en 
son 2009 yılında revize edildi ve halihazırda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni 
revizyonlar yapılıyor) mühendisler, mekanik 
taahhüt firmaları, projeciler, danışmanlar bu 
konuda oldukça bilinçlenmeye başladı. Yeni 
yapılan binalarda yangın söndürme sistemi var 
ve düzgün bir şekilde işliyor. Tabii eksiklerimiz 
hâlâ var ama zaman içinde tamamlanacağına 
inanıyorum.  Biz istediğimiz kadar kaliteli mal-
zeme temin edelim, uygulamacılar tarafından 
iş kaliteli yapılmıyorsa, iyi bir sistem kurulma-
mışsa sistem ne yazık ki işlemiyor. Uygulama-
nın yapılması da; projenin en başından başlayıp 
uygulamacıya gelene kadar devam eden bir 
süreç. Bu süreçte yatırımcı da yer alıyor. Yatı-
rımcının çok fazla para harcamaktan kaçındığı 
durumlar oluyor. Bu tarz durumlarda malzeme 
ne kadar kaliteli olursa olsun, yeterli olmuyor. 

Yangın senaryosunda başrolde iş ve 
yangın güvenliği var

Tyco Türkiye olarak, madenlerin yangın sön-
dürme sistemleri ile ilgili de çalışmalar gerçek-
leştiriyoruz, buralara malzeme temin ediyoruz, 

zaman zaman montajlar da yapıyoruz. Çayeli 
Bakır, TÜPRAG Altın Madeni bizim en iyi 
müşterilerimizden biri.
Her iki maden de yabancı yatırımcılar tara-
fından işletiliyor. Bu yatırımcılar, madende 
yaşanacak bir kaza sonucu olabilecekler-
den sorumlu olduklarını gayet iyi biliyorlar. 
Çünkü hem burada hem de kendi ülkelerinde 
ceza alacaklarının farkındalar ve bunu da göz 
önüne alarak iş ve yangın güvenliği konusuna 
üst seviyede dikkat gösteriyorlar. Her ne olursa 
olsun, insanların sağlayacağı önlemler genellikle  
  itfaiye gelene kadar yangını kontrol altına alma 
amaçlıdır. Yangın söndürme işi daha farklı bir 
iş, bu itfaiyenin işi. Aslında yangından önce, 
yangın esnasında ortaya çıkan zehirli gazlar 
ve duman ölüme sebep olur. Yangın algılama 
ve söndürme sistemleri de işte burada devreye 
giriyor. Sprinkler sistemi yangını kontrol altına 
alma amaçlıdır, çıkan yangının yayılmasını 
engelleyen bir sistemdir. Ama yangın büyür 
ve başka yerlere de sıçrarsa mutlaka itfaiyenin 
müdahale etmesi gerekir. Yangın erken uyarı, 
ihbar sistemleri de bunun için var. Dedektör, 
algılama, yangını önceden hissedip müdaha-
lede bulunuyor. Ne kadar erken müdahalede 
bulunulursa, can ve mal kaybı o kadar azalmış 
oluyor. TM
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sistem

Carrier Aquaforce 30 XW
Su Soğutmalı Soğutma Grubu

kapasitesi ve işletme verimliliğini artıran elek-
tronik genleşme aygıtlı bir ekonomizöre sahip.

Esnek ve Güvenli Sıkıştırma
Gerekli enerji verimlilik seviyesine ulaşmak 
için Aquaforce soğutma grupları Carrier’ın 
ikiz-vidalı kompresör gelişimindeki uzun tecrü-
belerinin ürünü olan yeni jenerasyon 06T vidalı 
kompresörleri ile çalıştırılıyor. Kompresör su 
soğutmalı soğutma grubu işletmesi için opti-
mize edilen yüksek verimli motorla çalışıyor. 
Rotor uzun ömürlü dönel yataklarda çalışan ve 
değişken kayar vana kapasite kontrollü R134A 
işletimi için son teknoloji lob tasarımına sahip.

Mevcut enerji standartlarını aşmak 
için tasarlanmış Aquaforce soğutma 
grupları işletme açısından daha 

ekonomik hale getirildi. Su soğutmalı soğutma 
grupları için Eurovent Enerji Verimlilik Sınıf-
landırması A klasmanında tam yükte 5.1 EER 
değeri aranırken Aquaforce soğutma grupları 
bu değeri aşarak 6.2’ye varan EER değerlerine 
ulaşabiliyor. Aquaforce soğutma grupları tesis-
lerin sınırlı kullanımı durumunda çalıştıkla-
rında parçalı yük performanslarında da yüksek 
verime sahip. Eurovent Sezonsal Enerji Verim-
lilik Oranı’nda (ESEER) Aquaforce soğutma 
grupları 8.1’e varan parçalı yük verimine sahip.

En Uygun Şekilde Tasarlanmış Isı 
Değiştiricisi
Aquaforce 30 XW soğutma gruplarında sıvı ve 
soğutucu akışkan arasında maksimum enerji 
transferi için yüzer tip ısı değiştiricisi kulla-
nılıyor. Soğutucu akışkan dağıtım sistemi ile 
tüp ve bölme yerleşimi su ve soğutucu akışkan 
yüzey performanslarını optimize ediyor. Dış 
ve iç tüp yüzeyleri mikro kanallı, bu da yüzey 
alanını artırarak ısı transferini kolaylaştırıyor.

Yüksek Performans için Ekonomi 
Çevrimi
Aquaforce 30XW soğutma grupları, soğutma 
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Adaptasyon Yeteneği
Aquaforce soğutma grupları farklı seçenekli 
fabrikada monte edilebilen opsiyonları ile özel 
şartları olan uygulamalara kolaylıkla cevap verir:
•	 Su bağlantı yönlerini değiştirme: Fabrikada 

gerekli ufak değişikleri yapmak şantiyede 
cihaz montajı sırasında oluşabilecek zaman 
kaybını ve gereksiz malzeme sarfiyatını önler.

•	 Tek ve çift güç beslemesi: Cihazlar daha 
kolay ve hızlı montaj için sahadaki elektrik 
besleme tipleri ile uyuşabilecek şekilde 
tasarlanabilir.

•	 Parçalara ayrılmış teslimat: Cihazlar 
dar kapılı mekanik odalarda montajı 
kolaylaştırmak için birkaç parçaya ayrılmış 
olarak da teslim edilebilir.

Yeni jenerasyon Aquaforce vidalı kompresörlü 
soğutma grupları ile Carrier bütün montaj ihti-
yaçlarına cevap verebilmektedir. TM       

Az Yer Kaplama
Soğutma grubu seçerken en önemli kriter-
lerden biri de cihazın boyutlarıdır. Mekanik 
odaların gelir olarak bir getirisi olmadığı için 
mimarlar bu alanları mümkün olabildiğince 
küçük tasarlar. Aquaforce soğutma grupları 
az yer kaplayan ebatları ile bu tasarım kriter-
lerine bire bir uyuyor. Cihazın bileşenlerinin 
yerleşimi yapılacağı zaman cihazın boyut-
larını küçülterek daha iyi idare ve montaj 
esnekliği sağlamak ve kritik parçalara hızlı 
ve kolay erişimi sağlayarak bakımı kolay-
laştırmak ana amaçlar. Yenileme çalışmaları 
yaparken cihazların yenisi ile değişiminin ek 
maliyet ve ek iş getirmemesi önemli bir kri-
terdir. 1 m’den az genişliği 1 MW’tan daha 
fazla soğutma kapasitesi ile Aquaforce 30 
XW soğutma grupları standart bir mekanik 
oda kapısından kolayca sığabilir.

www.termodinamik.info
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teknik

Kapalı Otoparklarda 
Yangın Simülasyonu

Tasarlama aşaması bitmiş ve devreye 
alma durumuna gelinmiş duman 
egzoz sisteminin performansı “Soğuk 

Duman Testleri” yardımıyla yapılır. Testte 
duman tabletlerinden ve duman makina-
larından yararlanılarak dumanın tahliyesi 
gözlemlenir. Ancak sistemin başarısız olması 
durumunda tasarımın baştan incelenmesi 
gerekeceği için, bu durum yatırımcıya hem 
zaman kaybına hem de maddi kayba sebep 
olacaktır. Tasarım aşamasında gerçek hayatta 
yapılan bu testin bilgisayar ortamında CFD 
yöntemi kullanılarak simüle edilmesi, bu 
durumun engellenmesini sağlayacaktır. Bu 

teknik yazıda yangın simülasyonu için yapılan 
CFD çalışmalarında dikkat edilmesi gereken 
hususlar ele alınacaktır.

CFD nedir?

CFD, akışkanlar dinamiği problemlerinin 
çözümlenmesinde kullanılan sayısal bir yön-
temdir. Bu yöntem kullanılarak akışkanla 
ilgili bazı fiziksel nicelikler elde edilir. Elde 
ettiğimiz bu sonuçlar akış hakkında daha 
detaylı bilgi edinmemizi sağlamakta ve tasa-
rımda ilgili sorunları önceden fark etmemize 
yardımcı olmaktadır. Piyasada ve akademik 

çalışmalarda yangın simülasyonları için kul-
lanılan yaygın CFD kodları CFX, FDS ve 
Fluent şeklinde sıralanabilir.  

NFPA ve İngiliz Standartlarında 
Bahsedilen Kapalı Otopark Yangın 
Senaryoları

NFPA standartlarında yangın senaryoları 3 
grup altında toplanmıştır. Bunlar, “Zamandan 
Bağımsız Yangınlar”, “Isı Çıkışının Yangın 
Alanına Bağlı Olduğu Yangınlar” ve “Zamana 
Bağlı Yangınlar” şeklindedir.
Senaryo oluşturma aşamasında yangınlar, 

Yazan: Bahuz Can OSSO, Efe ÜNAL, Aironn Havalandırma LTD. ŞTİ. 
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zamandan bağımsız olarak düşünülebilir. 
Zamandan bağımsız yangınlarda ısı çıkışı 
sabit olmaktadır. Ancak yangınlar, doğası 
gereği zamana bağlı olarak değişiklik gös-
termektedir.
Bir başka yaklaşım olarak ise yangın anında 
çıkan ısının yangının süregeldiği alana bağlı 
olarak değiştiğinden bahsedilmektedir. Bu 
yaklaşıma göre İngiliz Standartları, kapalı 
otopark yangınlarında birim alan başına 400 
kW/m2 ısı salınım değerinin alınmasını öner-
mektedir.
Zamana bağlı yangınlar, yangın başladığı 
andan itibaren ısı salınım ve duman üreme 
miktarının zamana bağlı olarak değiştiği 
yangınlardır. Bu çeşit yangınlar, sağdaki tab-
loda görüldüğü gibi NFPA 92B de 4 sınıfa 
ayrılmıştır. İngiliz Standartlarında ise kapalı 
otopark yangınlarının, orta derece büyüme 
sınıfında yangınlar olduğundan bahsedilmek-
tedir. (Tablo 1)

Kapalı Otoparklar Yangın 
CFD’lerinde, Çözüm Geometrisi 
Oluşturma Sürecinde Dikkat 
Edilmesi Gereken Temel Hususlar

1. Yangın Yeri: İngiliz Standartlarında, CFD 
analizlerinin en kötü senaryoya göre yapıl-
ması gerektiğinden bahsedilmektedir. Bu 
durum için seçim kriterleri, otopark geomet-
risine göre farklılık gösterse de genel olarak 
zon sınırlarına ve rampalara yakın bölgelerde 
simülasyon yapılması, en kötü şartları seze-
bilmek açısından yol gösterici olacaktır.  
2. Senaryo Geometrisinin Doğru Algı-
lanması: Senaryoya dair analiz geometrisi 
hazırlanırken damper boyutları, rampa yer-
leri, kolonlar ve akışa engel teşkil edebilecek 
çeşitli bina konstrüksiyonları, 3-B geometri 
oluşturma aşamasında başlıca dikkat edilmesi 
gereken hususlardır.   
3. Sayısal Ağ: Çözüm sonuçlarının müm-
kün mertebede gerçeğe yakınsayabilmesi için 
efektif bir sayısal ağ dağılımı yapılmalıdır. Bu 
aşamada yangının başladığı noktada, duma-
nın transport edildiği bölgede ve jet fan akış 
alanlarındaki sayısal ağ yoğunluklarına ve 
sayısal ağ elemanı boyutsal kalitelerine dikkat 
edilmelidir.
4. Yangın Isıl Yükü: İngiliz Standartlarında, 
sprinkler korumalı otoparklar için 4 MW’lık 
enerjinin 2 x 5 m2’lik, sprinklersiz otoparklar 
için 8 MW’lık enerjinin 5 x 5 m2’lik alanlar-

Yangın Büyüme Sınıfı
Parabolik Yangın 

Büyüme Katsayısı (α) 
[W/s2]

Pik Noktaya Ulaşma 
Süresi (tact) (NFPA 

92B)    [s]

Pik Noktaya Ulaşma 
Aralığı (NFPA 72) [s]

Yavaş 2,931 600 tact ≥ 400

Orta 11.27 300 150≤tact<400

Hızlı 46.89 150 tact <150

Çok Hızlı 187,8 75 -

Tablo 1: Standartlara bağlı olarak projenin sağlaması gereken koşullar

dan yayıldığından bahsedilmektedir. Analiz 
girdilerinde bu hususa dikkat edilmelidir. 
5. Bina Yapı Elemanlarının Isı İletim Katsa-
yısı: Çözüm sonuçlarında sıcaklık dağılımları 
alınırken gerçeğe daha yakın çıktıların elde 
edilebilmesi için bina yapı elemanlarına dair 
ısı iletim katsayıları belirtilmelidir.   
     
Kapalı Otoparklar Yangın 
CFD’lerinde, Çözüm Sonuçlarında 
Gösterilmesi Gereken Noktalar

Kapalı otopark yangınları için yapılan CFD 
analiz sonuçları incelenirken bazı kriterler 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kriterler 
standartlarda belirtilmiştir. Belirtilen kriterler 
aşağıda bulunan örnekte kısaca incelenmiştir. 
Geometri hakkında kısa bir bilgilendirme 
yapacak olursak kapalı otopark geometrisi 
4700 m2 olup otoparkta çalışır halde 10 adet 
jet fan bulunmaktadır. 
1. BS 7346-7: 2006 kodlu standartta duman 
dağılımı ve sıcaklık değerlerinin döşemeden 
en az 1,7 m yüksekten gösterilmesi gerekti-
ğinden bahsedilmiştir.    

2. Kaçış Yolları ve Rampalardaki Hızlar: BS 
7346-7:2006 kodlu standartta belirtildiği 
üzere kaçış yolları ve rampalardaki hızlar 5 
m/s’yi geçmemelidir. (Şekil 1)
Yukarıdaki resimde “K” olarak kodlanmış 
bölgeler kaçış noktalarını göstermektedir. 
Resimden de anlaşıldığı gibi kaçış nokta-
larındaki hız değerleri 5 m/s’yi aşmamıştır 
ve insan kaçışını mümkün kılabilecek mer-
tebelerdedir.
3. Ortam Sıcaklığı: “Principles of Smoke 
Management (ASHRAE, SFPE)” adlı 
yayında 121 °C ve sonrasındaki sıcaklıklarda 
deride kalıcı hasarlar ve hipotermi hastalığı 
olduğundan bahsedilmektedir. Kaçış nok-
talarındaki sıcaklıklarda, bu değerlere eriş-
memelidir. Şekil 2 ve Şekil 3'te insanların 
dayanabileceği sıcaklıkların zamana bağlı 
değişimi verilmiştir. 
Şekil 3'te otopark içerisindeki ve kaçış nok-
talarındaki sıcaklık değerleri ayrıntılı olarak 
görülmektedir. Söz konusu senaryoda 300 
– 700 s zaman aralığında yangın, pik nok-
tada (4 MW) seyretmektedir. Buna göre jet 
fan projelendirmesi yapılmış otoparkta insan 

Şekil 1: Hız Konturu 
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kaçışına engel teşkil edecek sıcaklık değerleri 
kaçış noktalarında gözlemlenmemektedir.
4. Tavan Sıcaklığı: Sprinkler sistemi tasarımı 
yapan firmalara, belirlenmiş yangın senaryo-
suna göre ne kadarlık bir alanda yağmurlama 
elemanının aktif hale geldiğini gösterebilmek 
adına 68 oC skalasına göre otopark tavanın-
daki sıcaklık dağılımının ifade edilmesi öne-
rilmektedir. 
5. Fan Termal Dayanımı: BS 7346-7:2006 
kodlu standartta belirtildiği üzere duman 
egzoz fanları ve jet fanlar, minimum 300 oC’ye 
1 saat dayanımlı olmalıdır.  
6. Görüş Mesafesi: BS 7346-7:2006 kodlu 
standartta ve NFPA standardında belirtildiği 
üzere yangının çıktığı zondaki kaçış nokta-
larındaki görüş mesafesi değerleri 10 m’nin 
altına düşmemelidir. (Şekil 4)
Şekil 1’de belirtilmiş olan kaçış noktalarını 
baz alacak olursak yangının pik noktada sey-
rettiği zaman aralıklarında bile görüş mesafesi 
değerleri, kaçış noktalarında 10 m’nin yuka-
rısında tutulmuştur.
7. CO Konsantrasyonu: BS 7346-7:2006 
kodlu standartta belirtildiği üzere duman 
egzoz sisteminin, kaçış noktalarındaki ve 
rampalardaki CO konsantrasyonunun 15 dk 
boyunca 90 ppm (90x10-6) (parts per million 
– milyonda bir)  değerini, 8 saat boyunca ise 
15 ppm (15x10-6) değerini aşmayacak şekilde 
tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca, uygun 
bir insan kaçışının ve itfaiye müdahalesinin 
olanaklı hale getirilebilmesi için kaçış nok-
talarındaki ve yangının 10 [m] uzağındaki 
bölgelerde zehirli gaz konsantrasyonu 100 
ppm’i (100x10-6) aşmamalıdır. (Şekil 5) 

itfaiye müdahalesi de mümkün kılınmıştır. 
Ayrıca duman egzoz noktasına varıncaya dek 
başarıyla seyreltilmiş, duman koridoruna denk 
gelebilecek insanların kaçışı da olanaklı hale 
getirilmiştir. TM

Şekil 2: İnsanlar için Termal Dayanım (Principles of 
Smoke Management)

Şekil 5’te görüldüğü üzere kaçış noktaların-
daki ve yangının 10 m ötesindeki zehirli gaz 
konsantrasyonu 100 ppm’in altındadır. Kaçış 
noktalarındaki zehirli gaz konsantrasyonu, 
standartlar dahilinde tutulmuş, efektif bir 

Şekil 3: Sıcaklık Konturu

Şekil 4: Görüş Mesafesi Konturu

Şekil 5: Zehirleyici Gaz Konsantrasyon Konturu

İklimSA,
VRF Klima Sistemlerinde de

Çözüm Ortağınız. 
28 yıllık tecrübemiz, yaygın satış ve servis ağımız ile iş merkezleri, plazalar, AVM’ler, 

hastaneler ve çok katlı villalar gibi projelerinizde de çözüm ortağınız İklimSA!

iklimsa.com 4 4 4 5 5 4 6
i k l i m
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sistem

Binaların Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelik” için ilgili kurum-
lar ile çalışmalar gerçekleştirerek 

Türkiye’de yangın bilincinin oluşmasına ve 
risklerin azaltılmasına destek olan Hilti Tür-
kiye, Hilti Pasif Yangın Durdurucu ürünleri 
ile yangını bir bölgeye hapsederek yangının 
yayılmasını ve büyümesini engelliyor. Bu sayede 
insanlara tahliye için zaman kazandırırken yan-
gına müdahale edilmesine de imkân sağlıyor. 
Hilti Pasif Yangın Durdurucular, 4 saate kadar 
yangın, duman ve zehirli gaz yalıtımı sağlayarak 
yüksek performansı ve uygulama kolaylığıyla 
öne çıkıyor. Bu ürünler içinde Hilti Yangın 
Durdurucu Esnek Tuğla En İyi Yangın Yalıtım 
Ürünü 2013 Ödülü’nün, Hilti Yangın Durdu-
rucu Derz Dolgu Spreyi En İyi Cephe Sistem 
Bileşeni 2011 Ödülü’nün, Hilti Yangın Durdu-

Hilti Pasif  Yangın Durdurucular
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Tablo 1:  Hilti Yangın Durdurucu Esnek Tuğla

Teknik bilgiler CFS-BL

Yangın Dayanımı 4 saate kadar

Ana malzeme Beton, tuğla, alçıpan

Uygulama sıcaklığı 5 C° ~ 40 C°

Yoğunluk 0,27 g/cm³

Renk Kırmızı

Akustik performans 52 dB’e kadar

Genleşmeye başlama sıcaklığı 180 C°

Genleşme oranı 1:3

Hilti Yangın Durdurucu Derz 
Dolgu Spreyi

Islak yoğunluğu 1,3 g/cm³ olan Hilti Yangın 
Durdurucu Derz Dolgu Spreyi, su bazlı akrilik 
çözeltiye, düşük VOC (uçucu organik madde) 
değerlerine ve halojen, solvent veya asbest içer-
meyen özelliklere sahip. Elastik yapısı sayesinde 
yüzde 50’ye varan hareket kabiliyetine sahip olan 

rucu Manşon ise En İyi Yangın Yalıtım Ürünü 
2010 Ödülü’nün sahibi. 

Hilti Yangın Durdurucu Esnek 
Tuğla

200x130x50 mm boyutlarına sahip, yoğunluğu 
0.27 g/cm³ olan, kullanıma hazır, genleşme 
esaslı Hilti Yangın Durdurucu Esnek Tuğla; 
tek ürün ile yangın, duman ve akustik yalıtım 
sağlıyor. 4 saate kadar yangın dayanımı olan 
Yangın Durdurucu Esnek Tuğla, orta - büyük 
ölçekli açıklıklar için kürleme gerektirmeyen 
ve tekrar kullanılabilir çözümler sunuyor. 
Hilti Yangın Durdurucu Esnek Tuğla, ilave 
alet gerektirmeden yeni kablo ve tesisat 
geçişlerine izin verirken, hızlı ve kolay montaj 
imkânı tanıyor. Kalıp gerektirmediğinden 
döşeme geçişleri için ideal olan bu ürün, 
Yeni Grid-Tech teknoloji sayesinde daha 
geniş açıklıklarda kullanılabiliyor. Ağ yapısı 
ile yırtılma ve deformasyona karşı dayanıklı 
olan Yangın Durdurucu Esnek Tuğla, halojen, 
asbestos ve solvent içermiyor. 

Uluslararası çok sayıda onay ve 
testlere sahip

ETA, UL, FM onaylarına ve testlerine sahip 
olan Hilti Yangın Durdurucu Esnek Tuğla, aynı 
zamanda 30 yıllık yaşlandırma testine, sızdır-

mazlık testine, akustik testlere, sismik testlere 
ve düşük VOC değerlerine sahip. 

Sık sık değişiklik yapılan geçişler 
için ideal uygulama

Duvar ve döşemelerdeki kablo, kablo tavaları, 
boruların kalıcı veya geçici yangın yalıtımı 
için kullanılan Hilti Yangın Durdurucu Esnek 
Tuğla; küçük, orta ve büyük ölçekli tekli veya 
çoklu geçişler için de kullanıma uygun.
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Tablo 2: Hilti Yangın Durdurucu Derz Dolgu Spreyi

Teknik bilgiler CFS-SP WB

Yangın Dayanımı 4 saate kadar

Ana malzeme Beton, tuğla, alçıpan, alüminyum, çelik

Kimyasal yapı Akrilik su bazlı püskürtülebilir karışım

Uygulama sıcaklığı 5 °C ~ 40 °C

Yoğunluk 1.3 g/cm³

Renk Beyaz ve kırmızı renk seçenekleri

PH değeri Yaklaşık 8-9

Akustik performans 59 dB’e kadar

Kürlenme süresi
(23°C/%50 Bağıl Nem)

Yaklaşık 24 saat
3,2 mm kalınlık için

Kabuk oluşturma süresi
(23°C/%50 Bağıl Nem) 2 saat

Hareket kabiliyeti ±%50’ye kadar

sistem

Hilti Yangın Durdurucu Derz Dolgu Spreyi, 
püskürtülebilirlik ve düşük çökme karakteristik-
leri ile geniş ve ulaşılması zor derzlerin hızlı ve 
etkin yalıtımına yardımcı oluyor. Aynı zamanda 
basınçlı püskürtme makineleri ile uygulanabi-
lir olması nedeniyle, hızlı ve kolay uygulama 
imkânı sunan Hilti Yangın Durdurucu Derz 
Dolgu Spreyi, zaman ve maliyet açısından da 
tasarruf sağlıyor. Su bazlı formülasyon sayesinde 
sıçrayan boyalar ve ekipmanlar çabuk ve kolay 
temizlenebilirken, ürün kürünü aldıktan sonra 
boyanabiliyor. 

Uluslararası çok sayıda onay ve 
testlere sahip

ETA, UL, FM, BS, DIN onaylarına ve testlerine 
sahip olan Hilti Yangın Durdurucu Derz Dolgu 
Spreyi; aynı zamanda 30 yıllık yaşlandırma tes-
tine, sızdırmazlık testine, akustik testlere, sismik 
testlere, su yalıtım testine, hareket testlerine ve 
düşük VOC değerlerine sahip.

4 saate kadar yangın dayanımı ve 
LEED™ gerekliliklerine uygunluk
 
Duvar-tavan birleşimleri, duvar-duvar birle-
şimleri, dilatasyonlar, giydirme cephe-döşeme 
derzleri ve yüksek hareketli derzlerin yalıtımı 
için kullanılan Hilti Yangın Durdurucu Derz 
Dolgu Spreyi, kapalı mekân çevre kalitesi için 
LEED™ (Leadership in Energy and Environ-
mental Design / Enerji ve Çevre Dostu Tasa-
rımda Liderlik), BREEAM gibi uluslararası 
yeşil bina sistemlerinin istediği gereklilikleri 
karşılıyor. Taşyünü üzerine uygulanan sprey; 
beton, tuğla, alçıpan, alüminyum, çelik gibi çok 
sayıda farklı ana malzeme derzinde rahatlıkla 
uygulanabiliyor ve bu malzemelere çok iyi yapı-
şıyor. Yangın Durdurucu Derz Dolgu Spreyi, 4 
saate kadar yangın ve duman yalıtımı sağlıyor.

Hilti Yangın Durdurucu Manşon

İstenildiği zaman kablo değişim imkânı veren, 
hızlı ve kolay montaj yapılabilen Hilti Yangın 
Durdurucu Manşon, uygulamadan hemen sonra 
kullanıma hazır. Beton, tuğla ve alçıpan duvarda 
kullanıma uygun olan Hilti Yangın Durdu-
rucu Manşon 1:20 genleşme oranına sahip olup 
yüzde 100 kablo doluluk oranında bile yangın 
yalıtımı sağlıyor. Tekil kablolar, kablo demetleri 
ve data kablosu geçişlerinin yalıtımında kullanı-
lan manşon, duvar ve döşemelerdeki açıklıklarda 

40 . tesisat market 08/2014





Tablo 3: Hilti Yangın Durdurucu Manşon

Teknik bilgiler CP 653

Yangın Dayanımı 2 saate kadar

Ana malzeme Beton, tuğla, alçıpan

Uygulama sıcaklığı -30 C° ~ 100 C°

Renk Metalik gri

Akustik performans 58 dB’e kadar

Genleşmeye başlama sıcaklığı 160 C°

Genleşme oranı 1:20

Metal kısım Çinko kaplamalı çelik

Plastik kısım ABS

Kumaş kısım Cam elyaf takviyeli kumaş

sistem

ve yapılardaki elektrik ve telekomünikasyon 
geçişlerinin yalıtımında kullanılıyor.

Uluslararası çok sayıda onay ve 
testlere sahip

ETA, UL, FM, CalFire onaylarına ve testlerine 
sahip olan Hilti Yangın Durdurucu Manşon, 
aynı zamanda 30 yıllık yaşlandırma testine, sız-
dırmazlık testine, akustik testlere, sismik testlere 
ve düşük VOC değerlerine sahip.

Gaz ve duman sızdırmazlığı, 2 saate 
kadar yangın yalıtımı

İçindeki cam elyaf takviyeli kumaş sayesinde 
gaz ve duman sızdırmazlığı sağlayan ve 2 saate 
kadar yangın yalıtımı özelliğiyle dikkat çeken 
Hilti Yangın Durdurucu Manşon, metal yapısı 
sayesinde güçlü ve dayanıklı. Aynı zamanda 
kabloların bakımı ve yenilenmesinde avantaj 
sağlayan Hilti Yangın Durdurucu Manşon, 
sürekli kablo değişimi gereken alanlarda kusur-
suz bir çözüm sunuyor.

Yapının her alanına ve ihtiyacına 
cevap veren pek çok yangın 
durdurucu ürün

Elektrik ve mekanik geçişler, derzler gibi yan-

gının yayılma riski olan bölgelerde uygulanarak 
yangının yayılma riskini en aza indiren Hilti’nin 
yangın durdurucuları yapının her alanına ve 
ihtiyacına cevap veriyor. 
Hilti’nin ödüllü yangın durdurucu ürünlerinin 

yanı sıra mastikler, spreyler, köpükler, kelepçe-
ler, sargılar, bandajlar, boyalar, yastıklar, harçlar, 
macunlar, tıkaçlar ve kablo koruma boyaları 
Hilti’nin yangın yalıtımı sağlayan diğer ürünleri 
arasında yer alıyor. TM
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teknik

Mineral Yün Nedir?

İnsan yapımı mineral elyaf (Man-Made 
Mineral Fiber) cam, kaya, taş, cüruf 
elyafları ve diğer inorganik oksitlerden 

elde edilen elyaflara verilen genel isimdir. 
Binalarda ve teknikte ısı, ses ve yangın yalı-
tımı amacıyla kullanılan elyaflar Amerikan 
(ASTM) standartlarında mineral elyaf (mine-
ral fiber), Avrupa (EN) standartlarında ise 
mineral yün (mineral wool) olarak isimlendi-
rilmektedir. Isı yalıtım malzemeleri için EN 
13162, EN 14303, ASTM C 547, ASTM C 
553, ASTM C 612 ve diğer Avrupa ve Ame-
rikan standartları incelendiğinde; camyünü, 
taşyünü ve diğer inorganik oksitlerden elde 

edilen elyaf/yün malzemelerin tamamının 
aynı standartlara tabi oldukları görülmektedir. 
Ayrıca mineral yünlerin sağlıkla ilgili olarak 
EUCEB (Mineral Yünler için Avrupa Sertifi-
kasyon Kurulu) tarafından sertifikalandırılmış 
olmaları gerekmektedir. Özetle; taşyünü, kaya 
yünü, camyünü, cüruf yünü gibi malzemelerin 
tamamı mineral yündür.

Camyünü ve Taşyünü - Özellikler 

Camyünü ve taşyünü termo-akustik özellikler 
açısından mükemmel ve inorganik esaslı mal-
zemelerdir. Bununla beraber, bu malzemeler 

sahip oldukları özelliklere bağlı olarak ısı, 
ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında farklı 
performans değerleri sağlamaktadırlar. Hangi 
malzemenin seçilmesi gerektiği hedeflenen 
uygulamada beklenen performans özellik-
lerine göre belirlenir. Camyünü, binalarda 
ve endüstride çalışma sıcaklığı 250 - 350 °C 
arasındaki uygulamalarda kullanılabilen hafif, 
esnek ve ekonomik, yanmaz bir ısı ve ses yalı-
tım malzemesidir. 
Taşyünü ise, binalarda ısı, ses ve yangın yalı-
tımı sağlamasının yanında 350 - 650 °C ara-
sındaki yüksek sıcaklıktaki endüstriyel uygu-
lamalarda da kullanılabilir. Taşyünü ürünler, 

Hazırlayan: Fatih Öktem
İzocam Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
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camyünü ürünlere göre daha yüksek sıcaklığa 
dayanıklı ürünler olduğundan yangın yalı-
tım çözümlerinde daha yüksek bir yangın 
dayanımı sağlamaya yardımcı olurlar. Örne-
ğin ara bölme uygulamalarında, camyünü ile 
EI30, taşyünü ile EI60 sınıfı yangın dayanımı 
performansı elde edilebilmektedir. Camyünü 
ve taşyünü ürünlerin şilte tipinde olanları 
yük taşıma özelliğine sahip değildir. Ancak 
taşyünü levha tip ve kalınlığa bağlı olarak 
10 ton/m2’den daha fazla yük taşıyabilirler. 
Camyünü ürünler ise, üretim teknolojileri 
nedeniyle elyaflaşmamış madde içermeyen % 
100 elyaf malzemelerdir. Bu nedenle camyünü 
ürünler, elyaf çap ve kalitesine de bağlı olarak 
taşyünü ürünlere göre daha düşük bir ısı ile-
tim katsayısına sahiptir. Bu sayade camyünü 
ürünler söz konusu benzer fiziksel özellikler-
deki taşyününe göre % 10-15 oranında daha 
iyi bir ısı yalıtımı sağlayabilirler.
Camyünü ve Taşyünü isimlendirilmeleri 
yapılırken yurtdışında “Glass Mineral Wool” 
ve “Stone Mineral Wool” kullanılmaktadır. 
Ülkemizde sadece Camyünü ve Taşyünü bu 
malzemelerin adlanlandırılmalarında yeterli 
ve açıklayıcı olmaktadır. Ancak son yıllarda 
ülkemizde yeni tanımlamaların kullanılmaya 
başladığı görülmektedir. Kullanıcıları yanlış 
yönlendiren bu tanımlamalardan ivedi vazge-
çilmelidir. Ürün isimlerinde sadece mineral 
yün denilerek malzemenin bu ürün grubu 
içinde hangi ürün olduğunu gizlemek, haksız 
rekabet açısından da düşündürücüdür. Dün-
yada üreticiler tarafından geliştirilmiş birçok 
elyaflama teknolojisi ve üretimde kullanı-
lan bağlayıcı tipi bulunmaktadır. TEL, G3, 
Acrylic, PureOne, Ecose, EcoTouch, GB, 
Climawool, Engloba, Ecoguard, Rex, Sillan 
gibi teknolojiler ve bağlayıcılar sayesinde artık 
ürünlerin renkleri alışılmış olan renklerin 
dışına çıkmakta, özellikleri farklılaşmakta-
dır. Özellikle camyünü yalıtım malzemesinin 
alışagelmiş sarı renginden farklı bir renkte 
üretilmesiyle ürünün taşyünü gibi bir algı 
yaratılması haksız rekabete yol açabileceği ve 
tüketiciyi yanıltabileceği gibi, zaman içinde 
birçok detay problemine de sebep olacak-
tır. Kullanıcıların/uygulayıcıların uygun fiyatlı 
olarak aldığını sandığı bir ürünün sanıldığı 
gibi gerek ve yeter teknik özelliklere sahip 
olmadığı ve aslında yanıltılarak aynı teknik 
özelliklere ve dayanıma sahip bir üründen 
çok daha pahalıya bir ürün aldığının farkında 
olmadığı görülmektedir.

Hangi Uygulamalarda Hangi 
Malzeme Kullanılmalı?

Yukarıda belirtilen performans özellikleri ve 
gereksinimlerinden yola çıkarak, yük taşıma 
ihtiyacı olan uygulamalarda taşyünü ürünler 
tercih edilebilir. Yüzer döşeme, teras çatı, sıvalı 
dış cephe ısı yalıtımı gibi yüksek basma ve 
ayrılma mukavemeti gereken uygulamalarda, 
hedeflenen mukavemet değerlerini sağlaya-
bilecek, uygun teknik özellik ve kalınlıklarda 
taşyünü ürünlerin kullanılması faydalıdır. 
Yüksek ısıl direncin yanı sıra esneklik ve hafif-
lik gerektiren, kullanılmayan çatı arası, mertek 
arası yük taşımayan çift saç arası çatı, ara 
bölme duvar, giydirme cephe, asma tavan gibi 
uygulamalarda ise camyünü malzemelerin 
tercih edilmesi doğru ve ekonomik sonuçlar 
verecektir.
Boru tesisatlarında, sistem sıcaklığına bağlı 
olarak prefabrike camyünü ve taşyünü boru 
malzemeler kullanılabilir. Bununla birlikte 
iklimlendirme tesisatlarında da A sınıfı yan-
maz camyünü levha ve şilteler, düşük ısı iletim 
katsayısı ve hafiflikleri ile güvenilir çözümler 
sunacaktır. 

EUCEB Nedir? Neden Önemlidir?

EUCEB (Mineral Yünler için Avrupa Sertifi-
kasyon Kurulu) 1272/2008 /EC no’lu Avrupa 

Yönergesine göre kanserojen olarak sınıf-
landırılmamış mineral yün ürünleri izleyen 
belgelendirme otoritesidir. 
EUCEB, Camyünü ve Taşyünü ürünlerin 
1272/2008 EC Yönergesi Note Q kriterle-
rine uygunluğunu belgeler ve elyafların bu 
kriterleri sürekli olarak sağladığını, bağımsız 
ve nitelikli uzmanlar ve kurumlar tarafından 
gerçekleştirilen örnekleme ve analiz sonuçları 
ile izler. EUCEB Belgeli Camyünü ve Taş-
yünü, kanserojen olmadığı kesin olarak ispat 
edilmiş elyaflardır. EUCEB Belgesi alabil-
mek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi 
gereklidir:
•	 Camyünü ve Taşyünü (EC) No 

1272/2008 Note Q kriterlerini 
sağladığı, EUCEB tarafından tanınmış 
bir laboratuvarda test edilmeli ve 
belgelendirilmelidir.

•	 EUCEB Belgeli Camyünü ve Taşyünü 
üreticilerinin elyafları, yılda iki kez 
EUCEB tarafından yetkilendirilmiş 
örnekleme ve analiz kurumları 
tarafından temin edilip analiz edilmeli, 
bu örneklerin başlangıçta test edilen 
ve belgelendirilen ürün ile aynı olduğu 
delillendirilmeldir.

İnsan sağlığına zararlı olmadıkları ispatlan-
mış ve sürekli kontrolünün sağlanmış olması 
kullanıcıların güvenilirlik dahil olası birçok 
soru ve tereddütünü de giderecektir. TM
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sistem

standartlarına uygundur ve sertifikalandırıl-
mıştır. THGT, CHGT, TJFT/TJHT, IFHT, 
HGHT-V ve CHAT serisi yangın duman 
fanları CE belgelidir.

Kanal Tipi Aksiyal Fanlar

THGT ve CHGT Serileri
Yangın duman fanları içerisinde en fazla ter-
cih edilen THGT serisi kanal tipi aksiyal fan 

Duman egzozu yapılabilecek şekilde 
çok özel olarak dizayn edilen yan-
gın duman fanları; normal zaman-

larda otopark, endüstriyel mutfak, AVM, has-
tane, otel gibi alanların havalandırılmasında 
kullanılırken yangın anında duman tahliye 
işlevini yerine getirir. AFS’nin yangın duman 
fanları ürün yelpazesi kanal tipi aksiyal fanlar, 
aksiyal ve radyal jet fanlar, çatı tipi yatay ve 
dikey üflemeli radyal fanlar, kayış kasnaklı 

hücreli radyal ve akustik hücreli radyal fan 
seçenekleri ile kullanıcılara sunuluyor.

CE Sertifikalı Yangın Duman 
Fanları

200, 300 ve 400 °C sıcaklıklarda en az 2 saat 
kesintisiz çalışabilme özelliğine sahip olan 
yangın duman fanlarının F400-120, F300-
120 ve F200-120 özellikleri EN 12101-3 

AFS 
Yangın Duman Fanları
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MAX TEMP CTHB/CTHT ve 
MAX-TEMP CTVB/CTVT Serileri
Yatay atışlı MAX TEMP CTHB/CTHT 
ve dikey atışlı MAX-TEMP CTVB/CTVT 
çatı tipi radyal fanlar, motor soğutma sistemi 
özelliği ile motorun soğumasını sağlar. Pislik 
birikimini engelleyen geriye eğimli fan perva-
nelerinin 140, 180, 200, 225, 250, 315 ve 400 
modelleri galvaniz çelikle kaplanırken; 450, 
500, 560 ve 630 modelleri çelik sac kaplamalı 
ve iki kat polyester boyalıdır.

Hücreli Yangın Duman Fanları

CHAT Serisi
MO yanmazlık sınıfına sahip, cam yünü 

akustik izolasyon malzemesi ile gürültü 
seviyesini büyük ölçüde azaltan akustik 
kabinli radyal fan CHAT serisinin, kabini 
hava sızdırmaz ve drenaj deliği ile oluşabi-
lecek yoğuşma tahliye edilebilir. 

Yüksek yüzey kaliteli alüminyum köşeler ise 
kabine sağlamlık kazandırır.

CVHT Serisi
Otomatik gergi sistemi ile bakım gerek-
tirmeksizin kayış gerginliğini garanti eden 
kayış kasnaklı hücreli fan CVHT serisinin, 
hücrelerin köşelerinde bulunan bağlantı 
pabuçları fanların tavana veya zemine mon-
tajını kolaylaştırıyor. TM

motorları ve THGT ile benzer özellikler 
taşıyan CHGT serisi kanal tipi hücreli aksi-
yal fan motorları, sürekli çalışma anlamına 
gelen S1 ve acil durum çalışması anlamını 
taşıyan S2 onayına sahiptir. 
THGT ve CHGT serilerinin sıcak dal-
dırma galvaniz özelliği, ürünlerin uzun 
ömürlü kullanılabilmesine olanak tanıma-
sının yanında korozyon ve paslanmaya karşı 
koruma sağlar. Fan pervaneleri, ISO 1940 
standartlarına uygun şekilde dinamik olarak 
balanslanmıştır.

Jet Fanlar

TJFT/ TJHT Serisi
Fan kanatları yüksek kalite alüminyum 
döküm olan TJFT/TJHT serisi, kullanı-
cılara özel isteğe bağlı olarak koruyucu tel 
kafes, emniyet şalteri, hava yönlendiricisi ve 
boyalı dış gövde gibi ayrıcalıklarla sunulur.

IFHT Serisi
Kısıtlı montaj yüksekliği olan yerlerde kom-
pakt ölçü alınabilme özelliği ile en verimli 
çözümleri sunan IFHT serisi, fan gövdesi-
nin dışına monteli elektrik bağlantı termi-
nali sayesinde kolay bağlantı imkânı sunar. 

Çatı Tipi Yangın Duman Fanları

HGHT-V Serisi
Tüm modellerde fan kanatları yüksek kalite 
alüminyum olan HGHT-V serisi dik atışlı, 
çatı tipi aksiyal fanlar; geri akış klapesi ile 
fanların çalışmadığı zamanlarda hava geri 
tepmesini ve su girişini engeller. Klape 
gövdesi yüksek kaliteli çelik sacdan mamul 
edilen ve korozyona karşı polyester boyalı 
HGHT-V serisinin montaj plakası 4 bir 
tarafından desteklenmiştir.
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Sanayi, ülkelerin yapısına bağlı olarak 
nihai enerji tüketimlerinde en yüksek 
paya sahip sektördür. Küreselleşen dün-

yada rekabet koşullarının ve olumsuz çevre 
şartlarının gün geçtikçe daha da ağırlaşması 
enerjinin etkin kullanımını ön plana çıkar-
maktadır. Gelişen sanayiler enerji etkin üretim 
süreçlerini kullanarak ayakta kalabilmekte-
dirler. Enerji kaynaklarını üretimde etkin 
ve verimli kullanmayan işletmelerin rekabet 
koşullarında başarısızlığa uğraması kaçınıl-
mazdır.
Sanayide enerji verimliliği çalışmaları direkt 
olarak maliyeti etkilediğinden kârlılığa olumlu 
yansıması ve yapılacak yatırımların diğer sek-

törlere göre daha az maliyetle gerçekleşti-
rilebilmesi, yapılan yatırımların kısa sürede 
kendini amorti etmesi rekabet koşullarında 
ciddi avantaj sağlayabilmektedir. Bu nedenle 
pek çok ülkede enerji verimliliği çalışmaları 
etkin ve öncelikli olmasından dolayı özel-
likle sanayi sektöründe yoğunlaşmaktadır. 
Enerji yoğun sanayilerde yapılan çalışmalarla 
verimlilik potansiyeli geri kazanılarak üre-
timde enerji yoğun proseslerin üretim yapısı 
değişime uğramış enerji yoğunlukları aşağı 
çekilmeye çalışılmıştır.
Enerji Yönetimi, ürün kalitesinden ve mik-
tarından ödün vermeden güvenlik ve çevre-
sel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin 

Yazan: Coşkun Karabal

Sanayide Enerji Verimliliği
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enerjinin daha etkin ve verimli kullanılması 
doğrultusunda yapılan çalışmalar bütünü-
dür. İşletmelerde enerji verimliliğinde başarı, 
bilinçli bir enerji yönetim sistemi ile olur. 
Ancak sadece şirketlerin tek başına önlem 
almalarıyla enerji verimliliğinde başarıya 
ulaşması mümkün değildir. Ülkelerin kendi 
rekabet güçlerini yükseltebilmeleri için devlet 
olarak da enerji verimliliği ile ilgili çalışmalara 
öncülük etmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili 
stratejik yol haritalarının oluşturulması, teş-
vik sistemleri, yükümlülükler ve yaptırımlarla 
ilgili çalışmalarda bulunması ve işin özünün 
insan kaynağına dayanmasından dolayı eğitim 
ve bilinçlendirme faaliyetleri gibi geniş bir 
yelpazeyi içermektedir.
Enerji verimliliği politikalarını tetikleyen en 
önemli faktörün, 70’li yıllarda yaşanan enerji 
krizi ve buna bağlı gelişen fiyat artışları olduğu 
genel kabul gören bir varsayımdır. Bununla 
birlikte, piyasadaki sert rekabetin üretim 
maliyetlerini düşürmeye zorlaması sonucunda 
firmalar, en önemli girdi kalemlerinden biri 
olan enerjiyle ilgili tasarruf ve verimlilik sağla-
maya yönelik çabalara girişmişlerdir. İngiltere; 
1990-2004 arasında sanayide enerji verimli-
liğini % 17 iyileştirdi. Almanya'da sanayide 
enerji verimliliği 1991 yılına göre 2004 yılında  
% 23 iyileşmiş durumda. Avrupa’daki 15 ülke-
nin sanayilerindeki ortalama enerji verimliliği, 
1990- 2001 arasında toplam % 18 oranında 
iyileşme göstermiştir. (DPT, s. 51)
Başta Avrupa, ABD ve Japonya olmak üzere 
sanayisi gelişmiş bütün ülkelerin sanayi enerji 
verimliliğinde 1970’lerin sonundan itibaren 
önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
Ülkemizde sanayi sektörü, gelişmiş ülkeler 
ortalamasının 1,5 katı enerji tüketen bir yapıya 
sahiptir. Sanayide enerji yoğunluğunun düşü-
rülmesi için, sektördeki enerji verimliliğinin 
artırılması zorunludur. Sanayide sektörel 
bazda gerçekleştirilecek tasarruf çalışmaları, 
sanayi kuruluşunun prosesine ve proseste kul-
landığı enerji kaynağına direkt olarak bağlıdır. 
Ülkemiz sanayisinde, kullanılan teknolojiler, 
enerji yoğundur. Batının çevresel kaygılarla 
terk etmeye başladığı ağır sanayi üretimlerini 
gelişmekte olan ülkelere yönlendirmek gibi 
bir politika içerisinde olduğu bilinmektedir. 
1997 yılında TUBİTAK tarafından hazırlanan 
enerji tasarrufu ile ilgili çalışma raporunda 
tespiti şu şekilde olmuştur: ‘’Ülkemiz sanayi-
sinde enerji verimliliğini artırmak üzere çalış-
maların yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra 

Türk sanayisi artık ağır sanayiden hafif sana-
yiye geçmelidir. Bunun için en kısa zamanda 
sanayi planlaması yapılarak teşvikler ve tesis 
kurma izinleri buna göre verilmelidir. Böylece 
ülkemiz enerji yoğunluğu değerleri düşme 
trendine girecektir. 
Enerji maliyetleri sanayi sektörünün tipine, 
kullanılan proseslere, hammaddelere ve imal 
edilen son ürüne bağlı olarak toplam üretim 
maliyetlerinin % 50' sinin üzerine çıkabilir. 
Enerji yoğun bir sektör olan endüstride yapı-
lacak çok küçük bir enerji tasarrufu şüphesiz 
büyük kazançlar sağlamaktadır. Bu nedenle 
mümkünse tesis kurulurken proje aşamasında 
veya kurulu bir işletme için işletme sırasında 
enerjinin verimli kullanılmasına yönelik yatı-
rımlar yapmak son derece önemlidir. Aşağıda 
bazı sanayi kollarında toplam üretim içinde 
enerji maliyetleri oranı belirtilmiştir.
Sanayi sektörümüzde sektörlere göre değiş-
mekle birlikte çeşitli oranlarda enerji tasar-
rufu potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyelin 
değerlendirmesinde önlemler veya adımlar iki 
kategori altında incelenmekle birlikte zaman 
zaman bu alanlar birbiri içine de girmektedir. 
NEDO ( Japon kuruluşu) tarafından yapılan 
bir çalışma ile 250 civarında tipik proje tasar-
ruf potansiyeli olan alan olarak belirlenmiştir.
•	 Yardımcı Hizmetler
•	 Proses Kademeleri
Yardımcı Hizmetler alanındaki tasarruf 
önlemleri bütün sanayi sektörleri için karek-
teristiktir ve genellikle de kendisini 1 yıl ve 
biraz üstünde geriye ödeyen önlemlerdir. Bu 
önlemler aşağıdaki şu başlıklar altında değer-
lendirilmektedir:

•	 Isı yalıtımı (her türlü düşük ve yüksek 
sıcaklıklı yüzeyler)

•	 Buhar üretimi ve dağıtımı (buhar 
kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf 
sistemleri, buhar tahrikli sistemler)

•	 Yakma sistemleri (kazanlar, fırınlar, 
brülörler vs.)

•	 Elektrik kullanımı (fanlar, pompalar, 
kompresörler, değirmenler gibi temel 
cihazlar)

•	 Aydınlatma
•	 Enerji yönetimi.
Bu konularda yapılacak çalışmalarla ilgili 
olarak her türlü bilgi ve teknoloji ülkemizde 
mevcut olmasına rağmen bu konudaki bilinç-
sizlik ve eğitim eksikliği bu değerli fırsatın 
sanayici tarafından iyi kullanılamamasına 
sebep olmaktadır.
Proses Kademelerindeki enerji verimliliği ise;
•	 Kullanılan üretim teknolojisinin 

(kaynatma, pişirme, yoğuşturma, 
ayrıştırma, kurutma, presleme, kalıplama, 
boyama, eritme, ergitme, tavlama, 
dokuma, apreleme gibi) verimlisi ile 
yenilenmesi

•	 Üretimde ve yardımcı işletmelerdeki 
teçhizatın teknolojisinin iyileştirilmesi

•	 Su ve diğer proses atıklarının, ısı ve 
diğer ekonomik değeri olan muhtelif 
içeriklerinin yeniden değerlendirilmesi

•	 Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık 
veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, 
proses akış hızlarının değiştirilmesi gibi 
proses ve işletme optimizasyonu,

•	 Elektrik ve ısının birlikte üretilmesi 
(kojenerasyon) gibi, yakıt değişiklikleri 

Şekil 1. Bazı Sanayi kollarında Toplam Üretim Maliyetleri İçinde Enerji maliyetleri Oranı (%) (Kaynak: YEGM)
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Tablo 1. Sektörlere Göre Tasarruf 
Potansiyeli Gerçekleşme Oranı (EIE)

Sektör 2000-2005 Potansiyel Gerçekleşen

Demir-Çelik %10.41  %0.87

Seramik 7,22% %2.39

Gıda 8,60% 0,25%

Tekstil 8,36% 7,79%

Örneğin yukarıda EİE’nin yaptığı çalışma 
göstermektedir ki; bazı sanayi kolları belir-
lenen tasarruf potansiyelinin oldukça altında 
kalmıştır. Sanayi tesislerinde kazanlar, fırın-
lar, pompalar, fanlar, kompanzasyon, soğutma, 
aydınlatma, kojenerasyon gibi mühendislik 
uygulamaları ile sanayi tesislerinde nasıl, ne 
kadar tasarruf edilebildiği hangi miktarlarda 
yatırım yapılması gerektiği hakkında çok 
sayıda çalışma hazırlanmıştır. Enerji verimli-
liği yatırımlarının ortalama 3 ay ile 5 yıl içinde 
kendini geri ödediği hesaplanmaktadır. Ayrıca 
VAP (verimlilik arttırıcı projeler) destekleri ile 
% 20’ye varan hibeler ve finans olanakları var-
dır. Manidar olan; malum bu mühendislik bil-
gileri, destekler, yasalar ve yönetmelikler sanayi 
sektörümüzü istenilen düzeyde harekete geçi-
rememiş olmasıdır. Yıllar içinde hazırlanan 
birçok çalışmada Türk sanayisinin ortalama % 
20 seviyesinde tasarruf potansiyelinin olduğu 
vurgulanmaya devam etmektedir. 1994 yılında 
Türkiye 1000 USD GSMH başına 0,34 TEP 
enerji tüketirken 2008 yılında enerji yoğun-
luğunu 0,39 TEP’e çıkarmıştır. Bu artış üze-
rinde düşünmemizi gerektiren bir durumdur. 
Bu artışta enerji yoğun endüstrilerle kalkın-
maya çalışmamızın etkisi büyüktür. Fakat asıl 
sebebi; verimlilik felsefesi ve yönetim anlayışı 
geliştirememiş olmamızda aramalıyız. Kyoto 
sonrası CO2 emisyon düşürme taahhütleri ile 
sanayi sektörlerimiz etkilenmeye başladığında 
harekete geçmek için gerekli vakit kalmayabi-
lir. Yapılacak işler herkes tarafından biliniyor. 
(TEVEM, s. 69)
Sanayide enerji verimliliği çalışmalarının 
engelleri: 
•	 Genellikle birinci öncelik üretime 

verildiğinden, enerji verimliliğine gereken 
önem verilmemesi,

•	 Mevcut işletmelerin verimli çalıştığının 

(kömürden doğalgaza dönüşüm gibi) 
genel alanlardan oluşmakla birlikte sektör 
ve prosese özel daha birçok önlemin 
alınması mümkündür.

Yukarıda genel hatları ile belirtilen enerji 
tasarruf imkânlarının değerlendirilmesi sonu-
cunda, birim ürün başına tüketilen enerji mik-
tarında düşme sağlanabilmektedir. Spesifik 
enerji tüketimi olarak adlandırılan bu değe-
rin, diğer ülkelerin veya ülkemizdeki işlet-
melerin benzer prosesleri ile karşılaştırılması 
da fabrikanın veya sektörün enerji tasarrufu 
potansiyeli hakkında fikir vermektedir. Benc-
hmarking olarak adlandırılan bu yöntem ile 
verimlilik için iyileştirme hedefleri belirlene-
bilmektedir.
Sanayi sektörümüzde karşılığı yaklaşık yıllık 
2.2 milyar dolar olan 5.9 milyon TEP enerji 
tasarrufu potansiyeli olduğu tahmin edilmek-
tedir. Tasarruf potansiyelinin % 40’ının geri 
ödeme süresi bir yıl, % 30’un ortalama iki yıl 
ve geri kalan % 40’ının geri ödemesi ortalama 
4 yıl olan proses değişikliği gibi önlemler 

olduğu kabul edilirse gerekli yatırım ihtiyacı 
6 milyar dolar civarında olacaktır. 2020 yılına 
kadar bu seviyelerde kaynağın ayrılması yalnız 
sanayi sektörüne önemli bir getiri sağlama-
yacak ülke ekonomisi üzerinde de olumlu bir 
etki yaratacaktır. (TMMOB, s. 41)
Ülkemizde, sanayide birinci öncelik üretime 
verildiğinden enerji tasarrufuna gereken önem 
ve dikkat verilmemektedir. Zaman zaman aşırı 
enerji tüketimleri olmaktadır. Enerji tasarrufu 
imkânlarının çok yönlü kârlılığına rağmen 
yine de enerji tüketicileri tarafından önlemler 
derhal alınamamaktadır. Maliyetlerin fiyatlara 
hemen yansıdığı piyasa ekonomilerinde dahi, 
endüstri ve diğer sektörlerde, enerji tasarrufu 
yatırımları oldukça yavaş uygulanmaktadır. 
(TÜBİTAK)
Bir birim mamul ürün üretimi için kullanı-
lan enerji miktarı olarak da tanımlanabilen 
enerji yoğunluğu değeri ülkemizde, OECD 
ülkeleri ortalamasının iki katıdır. Sanayide 
enerji yoğunluğu değerinin yüksek olmasının 
anlamı, enerji yoğun olan demir-çelik, alümin-
yum, çimento, kâğıt gibi grupların ülkemiz 
sanayisinde ağırlıkta olmasına bağlanabilir. 
(A.Ü. , s. 78)
Enerji yoğunluğu düşük, gelişmiş ülkelerdeki 
sanayileri incelediğimizde; enerjiye bir bütün-
sek yaklaşımla bakılmakta olduğu ve proses-
lerde kullanılan yüksek teknolojili verimli 
ürünler, enerji otomasyon sistemleri, atık ısı 
geri kazanımı, ısı ve elektriği birlikte üretil-
diği kojen sistemlerin yaygınlaştırılması vb. 
verimlilik bilinci ile enerji yönetim anlayışının 
oturmuş olduğunu görmekteyiz. 
IEA’in 2009’da açıkladığı enerji verimliliğinde 
25 tedbir içinde an acil olan 7 başlıktan biri 
sanayi başlığıdır. Bu başlık altında öncelikli 4 
tedbir önerilmektedir: 1-Yüksek kaliteli veri 
elde etmek, 2-Elektrik motorlarına odak-
lanmak, 3-Enerji yönetim politikalarının 
geliştirilmesi için sanayiciye yardım etmek, 
4- KOBİ’lere uygulama paketleri hazırla-
mak. Küresel ısınma, arz güvenliği ve artan 
fiyatlar sonucu; enerji verimliliği ön plana 
çıkmaya başladığı için bu tedbirler son yıl-
larda arttı. Aslına bakılırsa enerji verimliliği 
sanayi işletmelerinin kârlı olabilmesinin yolu: 
Bu bağlamda AB ve IEA direktiflerinden ve 
ülkemizde 5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasası 
çıkmadan çok önce verimlilik çalışmaları 
yapılmaktaydı. Zira ülkemizde de TUBİTAK, 
DPT ve EİE gibi kurumlarımız 90’lı yıllardan 
başlayarak çeşitli çalışmalar yaptılar.
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yacak enerji verimliliği uygulamaları için kendi 
imkânları ve kararları ile kolayca yapabilecek-
leri çalışmaları vakit geçirilmeden uygulamaya 
koymalıdır.
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düşünülmesi, enerji tasarruf 
yatırımlarının bütünsel oluşu, 

•	 Önerilen yeni ekipmanlara tam 
güvenilmemesi, 

•	 Gerekli revizyonlar sebebiyle üretimin 
aksamasının istenmemesi, 

•	 Sermaye yetersizliği nedeniyle yeni 
yatırımlara kaynak ayrılamaması, 

•	 Enerji yönetimi konusunda uzman 
kadroların eksikliği, 

•	 Enerji verimliliği konusunda bilinç, 
farkındalık olmayışı,

Sanayi sektörü ülkemizde nihai enerji tüke-
timi içerisinde % 36’lık paya sahiptir. Toplam 
elek-trik enerjisi tüketiminin de % 55’i sanayi 
tarafından tüketilmektedir. Sanayinin % 36 
olan bu payının 2010’da % 46, 2020’de ise 
% 56 olması beklenmektedir. Toplam enerji 
tüketimindeki sanayinin payının giderek art-
ması bu alanda alınabilecek tasarruf önlem-
lerinin anlamlarını daha da artırmaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında sanayi sektörü ciddi bir 
tasarruf potansiyeline sahiptir. Sanayi sektö-

rünün ticari bir faaliyet yaptığı da düşünü-
lürse enerji tasarruf potansiyelinin kullanıl-
masının ne kadar önemli olduğu daha da iyi 
anlaşılabilir. Deneyimler göstermiştir ki basit 
önlemler alınmasıyla, % 10~20 civarındaki 
enerji tasarrufunun geri ödemesi kısa vadede 
olabilmektedir. Sanayide enerji tüketiminde 
kullanılan karşılaştırma kriterlerinden birisi 
de ton üretim başına enerji tüketimi olarak 
tanımlanan özgül enerji tüketimidir. Alınan 
çeşitli önlemlerle özgül enerji tüketiminin 
sürekli olarak azaltılması hedeflenmelidir. 
(A.Ü., s. 90) Yapılan çalışmalar sanayi sektö-
ründe enerji tasarrufu potansiyelinin yüksek 
olduğunu açıkça göstermektedir. Bu önemli 
potansiyelin ekonomiye bir artı değer olarak 
kazandırılması ise ancak bu konuda kararlı 
politikaların uygulanması ile mümkündür. 
Sanayi kuruluşları üretimde enerji verimlili-
ğini sürekli ön planda tutmalı, yeni ürünleri 
üreterek piyasaya verirken, seçilen dizaynın 
enerji verimliliği yüksek ürünler olmalı ve 
sanayiciler rekabet koşullarında avantaj sağla-
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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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