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Türkiye inşaat ve HVAC sektörü, 2013-2014 
yılları arasında gösterdiği parlak gelişme 
ile dünyanın dikkatini çekiyor. Eurovent  

Market Intelligence (EMI) HVAC&R piyasa ista-
tistikleri Avrupa ofisi, kısa bir süre önce, Ortadoğu, 
Afrika ve Avrupa bölgesine ait 2013 yılı satışları 
üzerine gerçekleştirdiği (sektörün imalatçıların-
dan edinilen verilere dayanan) etüt çalışmalarının 
sonuçlarını yayımladı. Raporda özellikle belli ürün 
gruplarında Türkiye’nin parlak bir gelişme göster-
diğine değiniliyor. Rapora göre: “Fan coil ünite-
lerinde Avrupa Birliği bünyesinde, İtalya dörtte 
birlik satışları ile başı çekiyor, onu piyasadaki  
% 14 oranındaki payı ile Fransa takip ediyor. Avrupa 
Birliği dışında, istikrarlı büyümesi ile ve bu yıl  
% 7 oranındaki geçen yıla göre % 10 oranındaki 
piyasa payı ile Türkiye çıkış yapıyor ve Rusya’yı 
geride bırakıyor. 2012 yılına göre, 2013’te İtalya, 
% 10’luk daralma ile küçülmeye devam ediyor. 
Aksine, Türk piyasası büyümeye devam ediyor ve  
% 30’a yakın rekor bir büyüme kaydediyor. Rooftop 
pazarında Fransa/İspanya ikilisi, % 20’ye yakın pazar 
paylarıyla öne çıkıyor. Ardından, her biri yaklaşık 
% 10 pazar payı ile Türkiye, İngiltere ve İtalya geli-
yor. Chiller gruplarında 2013 yılında durgun bir 
yıl geçiren Avrupa Birliği’ne karşın, Türkiye dina-
mizmini pekiştirmeye devam ediyor. Özellikle 700 
kW ve üzeri chiller gruplarında % 25 piyasa payı 
ile Ortadoğu başı çekiyor. İkinci sırada ise pazarın  
% 8’ini elinde bulunduran Rusya ve Türkiye, ardın-
dan sırasıyla pazar payları % 6 ila % 7,5 oranlarında 

değişen Fransa / Almanya / İtalya 
üçlüsü geliyor. Klima santralleri konu-
sunda Rusya ve Türkiye yine güzel bir 
ilerleme kaydetti ve sırasıyla % 17 ila 
% 46 oranı ile 2013 yılında piyasa-
nın toplamının % 13’ünü ele geçirdi.” 
EMI uzmanları, Yannick Lu-Cotrelle 
ve Ghita Boudribila Türkiye ile ilgili şu 
değerlendirmelerde bulundu: “Türki-
ye’deki HVAC&R piyasasına ilişkin 
olarak şimdiden, 2013 yılının, prog-
ramların büyük bir kısmı için - yani 
ısı eşanjörleri, chiller grupları, filtreler, 
hava arındırma santralleri vb. - olağa-
nüstü bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. 

Tahminlerimize göre, Türkiye’de % 25’lik bir artış 
kaydedildi.”
Türkiye İMSAD’ın İnşaat Sektörü ve İnşaat Malze-
mesi Sanayi Temmuz 2014 Aylık Sektör Raporu’na 
göre ise Türkiye inşaat malzemeleri ihracatı ilk kez 
Mayıs ayında 2 milyar doları aştı… Raporda, inşaat 
malzemeleri üretimi ve ihracatının arttığı, ithalatın 
ise gerilemeye devam ettiği belirtilerek, sektörün 
Türkiye’nin cari açığının küçültülmesine yaptığı kat-
kıya dikkat çekildi. Raporda, ihracatın ilk kez 2014 
Mayıs ayında 2 milyar doların üzerine çıktığı ve 2,04 
milyar dolar olarak gerçekleştiği, böylece yıllık ihra-
cat tutarının 21,78 milyar dolara ulaştığı vurgulandı. 
Rapora göre, Türkiye’nin inşaat malzemesi ithalatı 
ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 
oranında azalarak 3,88 milyar dolara geriledi. Böy-
lece inşaat malzemeleri yıllık ithalatı 2014 Mayıs ayı 
itibarıyla 10,09 milyar dolar oldu. Rapor’da yer alan 
verilere göre, 2014 Ocak-Mayıs döneminde orta-
lama inşaat malzemeleri sanayi büyümesi, Nisan ve 
Mayıs aylarının etkisiyle yavaşlamakla birlikte, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 6-7 arasında arttı.
Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri sebebiyle 
yaz döneminde durgunlaştığına değinen her iki 
rapora göre de Türkiye ISK ve inşaat sektörü, 2015’te 
de büyümesini sürdürecek.  TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü

gokcenparlar@dogayayin.com

Türkiye inşaat ve ISK sektörü 
2015’te de büyüyecek
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ürünler

AFS’den Ses ve Isı Yalıtımlı Alüminyum Flexible Hava Kanalı: SONOAFS

VitrA’dan Duş Alanlarına Şık ve Kullanışlı Bir Çözüm: V-Flow

VitrA, paslanmaz çelikten ürettiği 
V-Flow duş kanalıyla, banyolar için 
şık ve kullanışlı bir çözüm sunuyor. 

Yer karolarıyla hemzemin uygulanan yeni duş 
kanalı, banyonun herhangi bir köşesinde duş 
alanı oluşturabiliyor. İsteğe göre duş alanı-
nın ortasına ya da duvar önüne yerleştirilen 
V-Flow, engelsiz ve güvenli bir zemin yara-
tırken, banyodaki tasarım bütünlüğünü de 
koruyor. V-Flow; mat, parlak ve altın kap-
lama seçenekleri, dikdörtgen, kare ve yuvarlak 
süzgeçlerle her bütçeye uygun alternatifler 
sunuyor.  TM

kanalı, hava ile taşınan ses dalgalarını özel bir 
PE film üzerinden geçirerek yüksek yoğun-
luklu cam yününe ulaştırır. Böylece gürültü 
seviyesinde azalma sağlanır. Yüksek yoğun-
luklu cam yünü, sızdırmaz ve yüksek muka-
vemetli alüminyum dış ceket ile kaplanmıştır.
Düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, 
havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için 
özel olarak tasarlanmış çok amaçlı flexible 

hava kanalı SONOAFS; çok katlı laminas-
yonlu malzemeye, yüksek gerilimli helezon 
çelik tel takviyesiyle üretiliyor. SONOAFS, 
son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkış-
tırılabilme özelliğine sahiptir. Yırtılma ve 
darbelere karşı dirençli, UV ışınlarını geçir-
meyen, yoğuşmayı önleyen ürün, -30 ºC ilâ 
+150 ºC sıcaklığa dayanabilir. 74 mikron 
kalınlığında, 23 farklı çapta üretilen SONO-
AFS alev yürütmez özelliktedir. Herhangi 
bir yangın esnasında zehirli gaz çıkaracak 
zararlı madde içermez. SONOAFS’nin ateşe 
dayanıklılığı farklı ülkelerin ilgili kuruluşla-
rınca test edilmiş ve ürün, bu alanda çeşitli 
sertifikalar almıştır. GREEN logolu SONO-
AFS; EPA, Germany’s Blue Angel Program, 
State of California&Reputable Public Health 
Agencies tarafından belirlenen en kapsamlı 
emisyon kriterleri baz alınarak üretilmiştir ve 
“UL Greenguard” ile “UL Greenguard Gold” 
sertifikalarına sahiptir. Canlılara ve çevreye 
zarar verebilecek kimyasalları, uçucu gazları 
ve diğer zararlı maddeleri içermez, iç hava 
kalitesini garanti eder. SONOAFS ses ve ısı 
yalıtımlı flexible hava kanallarının ses düşümü 
performansı ise PEUTZ Laboratuvarınca, 
EN ISO 7235, EN ISO 3741 standartlarına 
uygun olarak test edilmiş ve belgelendirilmiştir 
(ses düşüm performansları 63Hz-8000 Hz 
aralığında ölçülmüştür). SONOAFS tüm bu 
özelliklerinin yanı sıra ekonomik fiyatıyla da 
avantaj sağlamaktadır.  TM

AFS tarafından pazara sunulan ses ve 
ısı yalıtımlı alüminyum flexible hava 
kanalı SONOAFS; havalandırma 

cihazlarından kaynaklanan gürültü problemini 
ortadan kaldırıyor. Kendinden susturuculu fle-
xible hava kanalı SONOAFS; havayla taşınan, 
üfleme/emiş elemanları ile ortama ulaşan sesi 
konfor şartlarına indirmek için özel olarak 
tasarlanmıştır. Mikro perfore edilmiş iç hava 
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ürünler

Trox TJN Jet Nozüller ile Konforlu İklimler

Jet nozüller, besleme havasının tahliye 
noktasından işgal edilen bölgeye büyük 
mesafe kat etmek zorunda olduğu durum-

larda tercih edilen çözümlerdir. Trox şimdi 
gelişmiş, akustik ve teknik olarak optimize 
edilmiş jet nozülü pazara sundu. Yeni TJN jet 
nozüller, Trox DUK  jet nozüllerden üretil-
miştir. Yeni ürün türü, estetik olarak çekici 
olmasının yanında, daha fazla enerji tasar-
rufu ve gelişmiş akustik özellikler sağlar. Jet 
nozül tamamıyla yüksek nitelikli polimerden 
yapılmıştır ve RAL beyaz alüminyum veya 
saf beyaz olarak sunulur. Çok yönlü jet nozül-
ler farklı sıcaklık koşullarında dahi geniş iç 
mekânlarda konforlu bir iklim yaratır. Opsi-
yonel olarak sunulan ve kolayca takılabilen 
swirl ünitesi teknik bir yeniliktir. Tahliye 
aralığının iki aşamalı olarak % 80 veya % 
60’a düşürülmesini sağlar ve küçük alanlar 
için idealdir. Testere dişi uçlara sahip hava 
kontrol klapeleri sayesinde önemli akustik 
optimizasyon sağlanır. Besleme hava akımı 
veya jet için dönüş açısı +30° ile -30° aralı-
ğında 5°’lik aralıklarla ayarlanabilir; açı aynı 
zamanda sınırlanabilir. Bu yenilikçi özellik 
sayesinde, TJN jet nozül, istenen dönüş açısına 
hassas olarak ayarlanabilir ve hedeflenen kon-
for kriterlerine fiilen ulaşılır. Bir başka yenilik 
de biçim bellekli alaşımla (SMA) otomatik 

çekleşir.  Servomotora veya geniş kablolamaya 
ihtiyaç yoktur. 

TJN jet nozülün avantajları 

•	 Optimum nozül konturları sayesinde 
DUK jet nozüllerden 6 dB’ye kadar daha 
az gürültü 

•	 Jet açısı ayarlanabilir, sınırlanabilir ve 
sabitlenebilir

•	 Daha küçük alanlar için tahliye aralığının 
iki aşamalı düşürülmesi

•	 RAL beyaz alüminyum veya saf beyaz 
yüksek nitelikli polimer

•	 Tahliye segmanındaki bayonet aksesuarı 
sayesinde kolay montaj

•	 Biçim bellekli alaşımdan yapılan 
servomotor sayesinde kısa tepki süresine 
sahip kendinden ayarlanabilir model 

•	 Düz harici motor, kompakt montaj ve 
artan enerji verimliliği sağlar

•	 TROX Sıcaklık Farkı Kontrol (TDC) ile 
motorlu nozül için kontrol giriş sinyali ve 
gerekirse ölçüm ve kontrol sistemleriyle 
entegrasyon 

•	 Kanal (dikdörtgen veya daire) veya direkt 
bağlantı için beş ebat 

•	 Tüm modeller için görünür alanlarda dış 
gövde seçeneği. TM

ayarlamadır. Aynı zamanda bellekli metal-
ler olarak da anılan biçim bellekli alaşımlar, 
orijinal şekillerini anımsarlar ve ısıtıldıkla-
rında önceki deforme şekle dönerler. Kom-
pakt biçim bellekli servomotor, besleme havası 
sıcaklığındaki değişikliklere hemen reaksiyon 
gösterebilecek biçimde doğrudan jet nozülün 
hava akışına yerleştirilir. SMA etkisi ile, jet 
nozülün dönüş açısı yaklaşık 18 °C ile 28 °C 
sıcaklık aralığında otomatik olarak ayarlanır; 
sonuç olarak işgal edilen bölgedeki konfor 
kriterleri sağlanır. Ayarlama, konvansiyonel 
genişleme malzemelerinden daha hızlı ger-

Gelişim Teknik’ten Kaldewei Çelik Emaye Küvet ve Duş Tekneleri

•	 Minimum emaye kaplama dahi yüksek 
darbe dayanımı gösterir.

•	 “Küre Darbe Testi”ni problemsiz geçmiştir 
(DIN Normu).

•	 Kaldewei emayesini kendi üretir ve çeliğe 
optimum uyumlu olmasını sağlar.

•	 DIN ISO 2722’ye uygun kimyasal 
dayanımı vardır, Klasse AA (en yüksek 
sınıf ).

•	 Yanan veya kor halindeki maddeler leke 
dahi bırakmaz (örneğin; sigara).

•	 Çelik emaye hiçbir koku yaymaz.
•	 Cam yüzeyi bakteri barındırmaz.
•	 800-900°C gibi bir sıcaklıkta 

fırınlanmaktadır.
•	 Çelik emaye akriliğe kıyasla çok daha 

dayanıklı ve serttir.
•	 Doğal minerallerden oluşur.

Gelişim Teknik A.Ş., küvet ve duş tek-
neleri üretiminde Kaldewei ürünlerini 
Türkiye’deki kullanıcıları ile buluştu-

ruyor. Teknolojiyi kullanarak Avrupa ve ulus-
lararası standart ve gerekliliklerini karşılayan 
Kaldewei büyük küvet üretim kapasitesi ile 
sektörün öncü oyuncularındandır. Dünya 
çapında 66 ülkede distribütörlüğü bulunan 
firmanın, geniş kapsamlı ürünleri tüm stan-
dart ve teknik gerekliliklere uyumludur. Üst 
düzeyde konfor sağlayan Kaldewei küvetlerini 
özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
•	 Çelik ve emaye kimyasal olarak birbirine 

bağlıdır, mekanik olarak ayrılması 
mümkün değildir.

•	 Banyoda kullanılan malzemelerle çizilmez.
•	 Metal emayeye sürtülürse metal aşınır, 

emayeye bir şey olmaz.

•	 UV ışığına karşı dayanıklıdır.
•	 Antislip ile istenirse kaymaz zemin de 

uygulanabilir.
•	 Emaye %100 geri dönüşümlüdür.TM 
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Stoktan hızlı teslim
“Zaman, en önemli maliyettir”

Stoktan teslim ürünlerimiz;
• AHRV Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları • AFC Yüksek basınçlı fancoiller  
• AE Düşük basınçlı fancoiller • MECO Dört yöne üflemeli fancoiller • ALDA 
Radyal / ALTA Aksiyal sıcak hava apareyleri • ECOVANT Hücreli aspiratörler 
• AKA Kanal tipi fanlar • ART Rooftop çatı tipi paket klima üniteleri

www.aldag.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Tel : (0216) 451 62 04 Pbx  
Faks : (0216) 451 62 05
E-mail : aldag@aldag.com.tr

Ankara Bölge Müdürlüğü
Tel : (0312) 472 31 53  
Faks : (0312) 472 31 54

İzmir Bölge Müdürlüğü
Tel : (0232) 449 00 88  
Faks : (0232) 449 87 88

Bursa Bölge Müdürlüğü
Tel : (0224) 211 15 36 Pbx 
Faks : (0224) 211 15 38

Adana Bölge Müdürlüğü
Tel : (0322) 456 00 99 pbx
Faks : (0322) 456 01 30

✓ dizaynda esneklik
✓ enerjide tasarruf
✓ üretimde kalite
✓	 hizmette	müşteri	mutluluğu

çevre
dostu

İklimlendirme cihazları ihtiyaçlarınızda cazip avantajınız:

Diğer avantajlarınız;
- Depolama ihtiyacını,
- Cihazın şantiyede hasar görme riskini,
- Erken ödeme gereğini

ORTADAN KALDIRIR



ürünler

Espa Soğutma’dan Friterm Yeni Seri Ürünleri

metrileri yenilendi işletme sorunları azaltıldı 
ve verimliliği yükseltildi. Freon akışkanlı tüm 
ürünler özel türbülanslı borulu olarak tasar-
landı ve böylece daha ekonomik ve kompakt 
oldu. Tüm soğutucularda özel form ve alaşıma 
sahip lameller kullanıldı ve kapasiteyi artı-
rıcı yeni lamel kalınlıkları oluştu. İsteğe bağlı 
farklı alaşımlı ve kaplamalı lameller sisteme 
eklendi. Yan kapaklar ve alt tava menteşeli hale 
getirildi, işletme ve servis kolaylığı sağlandı. 
Alt tava açılı hale getirilerek tavada iyileş-
tirme yapıldı ve tüm ürünler doğal hava izoleli 
hale getirildi. Glikol soğutucularda paslanmaz 
borulu ürünler sektörün hizmetine sunuldu. 

Freon, Karbondioksit ve Sulu/Glikollü 
tüm yeni serilerin laboratuvar test 
sonuçlarıyla doğrulanmış örnek ürün 

üretimleri sonucu oluşturulan yeni Friterm 
seriler, Türkiye ile birlikte tüm dünyada 
sunuldu. 

Laboratuvar destekli yeni seri 
ürünlerdeki başlıca yenilikler

Tüm soğutucu ve yoğuşturucu ürünlerin geo-

Böylece zor şartlarda çalışmaya uygun, uzun 
ömürlü ve hijyenik ürünler pazara sunulmuş 
oldu. Amonyak soğutucular verimli geometri 
ve paslanmaz boru ile sektörün hizmetine 
sunularak önemli bir boşluk dolduruldu. Tüm 
yoğuşturucularda (kondenserlerde) özel form 
yanında türbülanslı lamel formu isteğe bağlı 
olarak sunulacak. Özellikle temiz bölgelerde 
kompakt ürün ihtiyaçları için ekonomik bir 
ürün ortaya çıktı. Enerji sarfiyatının azaltıl-
ması, verimli fanlar ve fan başına düşen hava 
geçiş aralığı artırılarak A sınıfı ürün kulla-
nımı tercih edilebilir hale getirildi. Fanlarda 
step kontrollü ve elektronik kontrollü üni-
teler sektöre sunuldu. Özellikle elektronik 
fanlarda kısa zamanda yatırım masraflarını 
geri kazandırmasıyla tüketim miktarlarının 
artması bekleniyor. TM 

SEREL’den Doğayla Dost, Hijyenik Ürünler: Rita ve Sapphire Serisi 
Her iki seride de lavabolar, 60x40 cm ölçüle-
rinde tezgâh ve mobilya ile kolaylıkla uygula-
nabiliyor. Rita ve Sapphire Serisi duş tekne-
leri, standart duş teknelerinin ötesinde konfor 
sunuyor. 
Rita Serisinde kurulanma alanlı veya yere sıfır 
zemin olarak uygulanabilecek duş seçenekleri 
bulunurken; Sapphire Serisinde ise kullanım 
kolaylığı, kullanıcıların tercih sebebi oluyor. 
En son teknoloji ile üretilen SEREL Rita ve 
Sapphire Serisi asma klozetler, alışılagelmiş 
klozetlerden % 35 daha az su ile temizlenme 
fonksiyonuyla tasarrufa katkıda bulunuyor. 
Klozetlerde bulunan entegre klozet batarya-
sıyla sıcak su kullanma opsiyonu, ergonominin 
yanı sıra kişisel hijyene de hizmet ediyor. Bu 
özelliklerin yanında SEREL Rita ve Sapp-
hire Serisi ürünler opsiyonel olarak, SEREL’in 
bakteri oluşumunu engelleyen inovatif yüzey 
teknolojisi SEREL Hygiene + uygulamasıyla 
da temin edilebiliyor. SEREL Rita ve Sapp-

SEREL, Rita ve Sapphire serilerini kul-
lanıcısıyla buluşturdu. Her iki seri de; 
entegre asma klozet, duş teknesi, tezgâh 

üzeri veya tezgâh üzeri gömme lavaboları ile 
banyolarda estetiği tercih edenlerin seçimi 
oluyor. 

hire Serisi asma klozetler, temizlik konusunda 
son derece pratik, kolayca çıkarılıp takılabilen 
(Serel Easy Release) ve yavaş kapanma özel-
liğine (Serel Silent Close) sahip SEREL Beta 
kapak ile de kullanılabiliyor. İstenildiğinde tüm 
klozet kapağı çeşitlerinde de antibakteriyel 
uygulama yapılabiliyor. TM 

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

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

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

sıcaklık aralıkları ile sunar. 
 

Daha fazla bilgi ve diğer ürünlerimizi de incelemek için 
www.esbe.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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ESBE, Avrupa’da hidronik sistemlerde ısıtma ve soğutmayı düzenlemeye yönelik en çok 
kaynak tasarrufu sağlayan ürünlerde pazar lideridir.
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ürünler

Lowara’dan Yeni Nesil Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları: Ecocirc XL 

durumu gösteren pompa çalışma değerlerine 
dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefon-
lar aracılığıyla kolaylıkla ulaşılmasına olanak 
tanıyor.  Akıllı telefonlar üzerinden, ayrıca bir 
uygulamaya gerek olmadan sisteme kolaylıkla 
herhangi bir browser aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Lowara Ecocirc XL sirkülatörlerin 
özellikleri

Haberleşebilme yeteneği: Modbus ve BAC-
net protokolleriyle tam uyumludur, ara modüle 
ihtiyaç yoktur (Plus Modeli).

Sıcaklık Koruma: İzolasyon ceketi, basınç-
landırılan sıvının (ve ortam) sıcaklığını olması 
gereken değerde tutulmasını sağlar.

Kolay kullanım: Yeni Ecocirc XL’ın ekranı 
üzerine yerleştirilmiş dört düğmesiyle kuru-
lumu ve kullanımı son derce kolaydır. BUS 
ve Wi-Fi (opsiyonel modül) bağlantı özelliği 
sayesinde bilgisayarınız, tabletiniz veya akıllı 
telefonunuzu kullanarak gelişmiş pompa ayar-
larınıza kolaylıkla erişebilirsiniz. 

Su teknolojilerinde profesyonel çözümler 
sunan LOWARA, yüksek verimli sirkü-
lasyon pompa serisini Ecocirc XL ve XL 

Plus ile genişletti. Lowara, Ecocirc XL/XL 
Plus serisini HVAC ve jeotermal sistemleri 
için özel olarak tasarladı. 100W'a kadar olan 
Ecocirc serilerinin, sıvı transferi sırasında ana 
akışla, sabit manyetik bölümlerini birbirinden 
ayıran eşsiz Anti-Blok Teknolojisi, pompanın 
pislik ve kireçten kaynaklı tıkanmalara karşı 
dayanımlı olmasını sağlıyor. XL ve XL Plus 
modellerinde ise bu teknoloji filtreli kapalı 
(canned) motor tasarımıyla destekleniyor. 
Tekil, ikiz ve bronz olmak üzere 3 çeşidi bulu-
nan yeni Ecocirc XL / XL Plus serisi; sabit/
oransal basınç ve sabit/oransal debi olmak 
üzere iki farklı kontrol seçeneği sunuyor. Oto-
matik gece modu sayesinde pompaya ihtiyaç 
duyulmayan durumlarda, çalışma performan-
sını en düşük seviyeye indirerek enerji maliye-
tini önemli oranda azaltıyor. Yeni Ecocirc XL 
/ XL Plus’ın kullanıcı dostu dijital ara yüzü, 
çalışma/hata modu, akış kontrol ve çalışma 
değerleri gibi kullanıcıların girmiş olduğu 
verileri hafızasında tutarken, aynı zamanda 
geçmişe dönük pompa verilerine, mevcut 

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

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

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

Az ışıklı ortamlarda bile rahat okunabilen 
Led Ekran: Büyük rakamların ve simgelerin 
yer aldığı ekranı az ışıklı tesisatlarda bile kolay 
okunabilme özelliği sunuyor.

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

•	 Debi: 70m³/h 

•	 Basma Yüksekliği: 13m (18m. 2015)

•	 Sıcaklık: -10˚C ÷ +110˚C

•	 İşletme Basıncı: PN10 

•	 İzolasyon sınıfı: F

•	 Koruma sınıfı: IP44

•	 Aşınma Halkası: AISI304  TM 
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AK-PC 551 ile merkezi 
soğutma sistemlerinin kontrolü 
artık çok daha kolay

• Hızlı ve kolay kullanımlı kurulum sihirbazı
• Türkçe menü
• Kurulum sihirbazı ile bir merkezi sistem    
 kontrolü kurarak programlama süresini azaltan   
 enerji tasarrufu özellikleri 
• Optimize edilmiş kontrol algoritmaları ve    
 fabrika ayarları ile güvenli kontrol
• Ticari soğutma için yaygın olarak kullanılan    
 HFC paket uygulamalarını kapsar

merkezi sistem 
kontrolörünün 
kurulum sihirbazı ile 
programlama süresi

5 dakika

Yarının çözümlerinin bugünden nasıl hazır olduğunu görün:
www.danfoss.com.tr



ürünler

Termoteknik’ten Yeni Ürün: Lotus Kombi 

336(D) x 395(G) x 700(Y) mm. ölçüleri ile 
her alana monte edilebilecek şekilde tasarlan-
mıştır. Lotus, Siemens oda termostatları ile 
güçlendirilmiştir. Seçilen aksesuar tipine göre 
Lotus’un uzaktan kontrol edilmesi ve sıcaklığın 
değiştirilmesi mümkündür. Kullanıcı tercihleri 
doğrultusunda belirlenebilen çalışma saatleri, 
kullanımı ve tasarrufu kolaylaştırır.
 
16 emniyet özelliği ile aile 
kullanımına uygun tasarım

Lotus, 16 adet emniyet özelliği sayesinde aile 
kullanımına en uygun şekilde tasarlanmıştır:
1. Düşük Su Basıncı Emniyeti: Kapalı devre 
radyatör sistemindeki su basıncının 0,8 bar 
altına düşmesi durumunda cihaz kendini oto-
matik olarak devre dışı bırakır.
2. Yüksek Su Basıncı Emniyeti: Kapalı devre 
radyatör sistemindeki su basıncının 3 bar 
üstüne çıkması durumunda oluşan fazla basıncı 
emniyet ventilinden tahliye edilir. İstem dışı 
basınçtan cihazı ve sistemi korur.
3. Alev Kontrolü: Yanma odasında alev oluşma-
dığı veya oluşan alevin hissedilmediği durum-
larda cihaz kendini otomatik olarak devre dışı 
bırakır.
4. Kullanım Suyu Sıcaklık Kontrolü: Kullanım 
suyu 35-65°C aralıklarında tercihe bağlı olarak 
kontrol edilebilir.
5. Kalorifer Suyu Sıcaklık Kontrolü: Kalorifer 
suyu 30-85°C aralıklarında tercih ve sistem 
ihtiyacına göre kontrol edilebilir.
6. Aşırı Isınma Emniyeti: Sistem suyunun 
sıcaklığı (Isıtma NTC) üzerinde 87 °C’nin 
üzerinde ve 95 °C  (limit termostat) üzerine 
çıkınca devreye girer ve cihazı durdurur.
7. Otomatik Hava Alma Purjörü: Pompa üze-
rinde bulunan otomatik hava purjörü sayesinde 
sistem içerisinde oluşacak hava otomatik olarak 
dışarı atılır.
8. EMC Filtre: Lotus kombi manyetik alanlar-

Ideal Stelrad Group’un (ISG) Türkiye’deki 
iştiraki olarak faaliyet gösteren Termo Tek-
nik, kaliteli özellikleri ve sağlamlığı ile öne 

çıkan yeni konvansiyonel kombi Lotus’u pazara 
sundu. Lotus Konvansiyonel Kombi, 24 ve 28 
kW’lık kapasitelere sahip iki farklı model seçe-
neği ile Eylül 2014’ten itibaren yetkili Termo 
Teknik bayilerinden alınabilecek. 92/42 CEE 
standartlarına göre yapılan test sonuçlarına 
göre Lotus, konvansiyonel kombilerin elde ede-
bileceği en yüksek verim sınıfı olan 3 yıldız 
verim sınıfına sahip. Bunun yanında ısıtma ve 
sıcak su kapasitesi ihtiyaç doğrultusunda ayar-
layarak gereğinden fazla enerji tüketimini de 
engelleyerek tasarruf sağlıyor. Isıtma devresinde 
30-85 °C çalışma sıcaklık aralığı sayesinde, 
düşük sıcaklıklarda kullanılarak mevsim geçiş-
lerinde bile daha düşük gaz tüketimine olanak 
verir. Yerden ısıtmaya da uygun Lotus’un yanma 
odasının dizaynına uygun tasarlanan izolasyon, 
cihaz içindeki ısı kaybını engelleyerek yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Dijital ekranlı kumanda 
paneli sayesinde, kalorifer gidiş suyu sıcaklığı 
ile kullanım suyu sıcaklığı kontrol edilebiliyor 
ve arıza durumunda arıza kodları ile ekranda 
kolayca takip edilebiliyor. Küçük boyutları ile 
daha az yer kaplayan yeni kombiler, tüketiciye 
kullanım alanı ve estetik görünüm açısından 
avantaj sağlar ve tüketicinin ürün tercihinde 
önemli bir rol oynar. Uygulamayı yönlendi-
ren kombi montaj şablonu, kolay kurulum 
ile tesisatı kuran kişiye de destek olur. Lotus, 

dan etkilenmez ve bu özelliği ile birçok alanda 
kullanılabilir.
9. Pompa Blokaj Sistemi: Pompanın 24 saat 
çalışmadığı durumlarda, her 24 saate bir kez 5 
saniye boyunca çalışarak pompanın sıkışmasını 
engeller.
10.  Üç Yollu Vana Blokaj Sistemi: Üç yollu 
vananın 24 saat çalışmadığı durumlarda, her 
24 saate bir devreye girerek vananın yönünü 
değiştirme ve tekrar eski pozisyonuna getirme 
yoluyla vananın sıkışmasını engeller.
11.  Atık Gaz Tahliye Emniyeti: Hava basınç 
anahtarı sayesinde ayarlı hava sinyali dışında 
çalışmaz.
12.  Genleşme Tankı: 7 litrelik genleşme tankı, 
kalorifer suyunun genleşmesini karşılayarak 
sistemi korur.
13.  Don Koruması: Su sıcaklığının 5 °C’nin 
altına düşmesi durumunda suyu 15 °C’ye kadar 
ısıtır ve sistemi korur.
14.  Donmuş Sistem Koruması: Sistem sıcak-
lığı ilk çalıştırmada elektrik verildiğinde -1 °C 
altında hissedildiğinde cihaz arıza uyarısı verir.
15.  By Pass Sistemi: Sirkülasyonun durduğu 
veya olmadığı durumlarda bypass sistemi dev-
reye girerek cihazın aşırı ısınıp zarar görmesini 
engeller. Bu özellik aynı zamanda radyatörler 
üzerinde termostatik vana kullanmasını da 
destekler.
16.  Düşük Voltaj Koruması: Şebeke voltajı 
165V (±10V) olması durumunda cihaz arıza 
durumuna geçer. Bu özellik, cihazın değişken 
voltajlı elektrik güçlerinde kendini ve sistemi 
koruması için geliştirilmiştir. TM 

12 . tesisat market 09/2014





ürünler

Güneş Kolektörleriyle Uyumlu, Boylerli Solar Kombi: WOLF CSZ Serisi

sensörlü BM programlama modülü dahil.
•	 •	Kompakt	tasarım
•	 •	Tüm	parçalara	önden	erişildiği	için	

montaj esnasında servis amaçlı yan boşluk 
bırakma zorunluluğu yoktur, sadece ısıtma 
ve güneş enerjisi tesisatı bağlantılarını 
yapabilmek için minimum boşluk 
bırakılması yeterlidir.

•	 •	Sol	veya	sağ	taraftan	ısıtma	ve	güneş	
enerjisi devre bağlantıları yapılabilir.

•	 •	Tüm	kullanım	suyu	giriş,	çıkış	ve	
resirkülasyon hattı bağlantıları üstten.

•	 •	Standart	olarak	verilen,	işletme	için	en	
uygun, yüksek verimli güneş enerjisi devre 
pompası ile donatılmış.

•	 •	310	litre	boyler	hacmi,	DIN	4753’e	
uygun çelik üzeri emaye kaplamalı, çift 
serpantinli.

•	 •	Silindir	folyo	kaplamasının	altındaki	
yüksek yoğunluklu HDPU köpük yalıtımı 
ile oldukça etkin ısı yalıtımı ve düşük 
termal kayıp.

•	 •	CFC	(kloroflorokarbon)	ve	FC	
(florokarbon) barındırmayan ısı yalıtımı.

•	 •	Boylerin	içi	ve	serpantin	eşanjörler	
emaye kaplama ve koruyucu magnezyum 
anot ile korunurlar.

•	 •	Büyük	eşanjör	alanları,	kısa	ısıtma	süresi	
ve yüksek, sabit kullanım suyu çıkışı sağlar.

•	 •	Yüksek	güneş	enerjisi	kazancı	için	
güneşin etkisine bağlı olarak kat 

CSZ-20/300 ve CSZ-24/300 boylerli 
solar kombiler, direkt güneş kolektö-
rüne bağlanıp hemen çalışmaya başlar. 

Cihaz, gerekli tüm ekipmanları (pompa, kont-
rol sistemi, genleşme tankı gibi) bulundurur. 
Böylece tesisi kurma zorluğunu, masrafını, 
zaman sarfiyatını ve tesisat hatalarını ortadan 
kaldırır.

Wolf Güneş Enerjili Isıtma 
Sisteminin Avantajları

•	 •	6,1	kW’dan	ısıtmada	24,8	kW’a,	
kullanım suyunda 27,6 kW’a kadar 
kapasite aralığı

•	 •	Tam	yoğuşmalı	gaz	yakıtlı	kat	kaloriferi,	
güneş enerjisi boyleri, güneş enerjisi 
sistemini ve güneş enerjisinden sıcak 
su üretimini kontrol ve kumanda eden 
SM1 solar modüllü güneş enerjisi devre 
pompası, güneş enerjisi devresi için 25 
litre genleşme tankı, emniyet ventilinden 
tahliye edilen güneş enerjisi devresi 
ısı transfer akışkanının ziyan olmasını 
engelleyerek yeniden kullanım olanağı 
yaratan 10 litrelik toplama kabı ve dış hava 

kaloriferini kapatan kontrol ünitesi.
•	 •	Sadece	600	x	1013	mm	alan	gereksinimi	

olan monoblok gövdeli, kompakt tasarımlı 
boylerli solar kombi neredeyse her 
girintiye uyar.

•	 •	Sadece	bağlantı	tarafında	minimum	
mesafe gereksinimi.

•	 •	Tüm	kontrol	ve	servis	elemanlarına	
önden erişim. Bu sayede sağlanan birçok 
montaj seçeneği.

•	 •	Toz	boya	kaplı	beyaz	(RAL	9016)	renkli	
gövde

•	 •	Kullanım	suyu	ısıtma	kapasiteleri:	CSZ-
20/300 22,9 kW CSZ-24/300 27,6 kW

CGB-20, CGB-24 Tam Yoğuşmalı 
Kat Kaloriferi
Solar boylerli kombinin gaz yakıtlı kat kalori-
feri birçok üstünlüğe sahiptir.
•	 50-30°C çalışma şartlarında; CSZ-

20/300 modelinde bulunan CGB-20 
kat kaloriferi ile 20,5 kW, CSZ-24/300 
modelinde bulunan CGB-24 kat 
kaloriferi ile 24,8 kW ısıtma kapasitesi.

•	 Premiks yanma sistemi ile ideal hava-gaz 
karışımı sonucu ulaşılan tam yoğuşma 
teknolojisi.

•	 Modülasyonlu fan.
•	 Yoğuşmaya dayanıklı aluminyum-

silisyum-magnezyum alaşımlı ısı eşanjörü.
•	 Eşanjör borularının ve kanatçıkların üzeri 

kir tutmasına karşı özel polimer plastik 
kaplamalı

•	 DVGW kalite sembolü sertifikalı; Alman 
ve Avrupa Direktiflerine uygun olarak test 
edilmiş, oldukça temiz yanma.

•	 Çok düşük baca gazı emisyonları 
nedeniyle hak edilen “Blue Angel (Mavi 
Melek)” çevresel mükemmellik sertifikası.

•	 TS EN-483-TS EN-677’ye göre 50-
30ºC çalışma şartlarında %107, 80-60ºC 
çalışma şartlarında %98’e ulaşan verim.

•	 Doğal gaz ve LPG ile çalışma.
•	 Hermetik veya yarı hermetik baca 

bağlantısı.
•	 Yüksek verimli sirkülasyon pompalı.
•	 Baca gazını test etmek için cihazı açmaya 

gerek kalmadan baca deliğine dışarıdan 
erişim. 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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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
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Kombi-Dedektör LD-6000 tek bir cihaz ile akustik sızıntı 
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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?
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ürünler

Living By DanfossTM Serisi Dijital Termostatlar

uygun haftalık program tasarlanabilir, evlerin 
konforu yükseltilir ve enerji tasarrufu sağla-
nır. Danfoss LinkTM kontrolör ile kablosuz 
(wireless) haberleşebilen LBD Serisi-living 
connect termostatlar ile evlerdeki tüm radya-
törler merkezi bir noktadan kontrol edilebilir. 
LBD serisi termostalar, açık-pencere özelliği 
sayesinde enerjinin gereksiz yere harcanmasını 
engeller. Odada pencere açılması durumunda 
oluşan yüksek ısı kaybını hisseder ve ısınmayı 
durdurur. 

Özellikler:

•	 Red Dot Tasarım Ödüllü - 2010
•	 Dijital ekranlı
•	 2 farklı hazır program seçeneği
•	 Haftalık program imkânı
•	 Ani sıcaklık değişikliklerine tepki verir 

(pencere açılması gibi)
•	 Danfoss Link ile wireless (kablosuz) 

kontrol edilebilir
•	 Seyahat modu 
•	 Çocuk kilidi
•	 Kolay kurulum ve programlama
•	 Donma koruması
•	 Özel kutu ambalaj
•	 CE belgeli TM

Danfoss’un ‘Uluslararası Tasarım 
Mükemmeliyeti’ ödüllü ürünü 
Living By DanfossTM (LBD) 

serisi dijital termostatlar sıcaklığı önceden 
ayarlanan seviyede sabit tutarak, gereksiz 
doğalgaz tüketimini engelliyor ve konforlu 
tasarruf sağlıyor. Living By DanfossTM Serisi 
Dijital Termostatlar (LBD) iç mekânlarda 
yaşam konforunu artırırken, % 46’ya varan 
oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Doğalgaza 
geçen yıldan bu yana gelen % 50 zam ora-
nına rağmen tüketicilerin Living By Danfoss 
serisi termostatlar ile, doğalgazı neredeyse 
zamsız kullanması mümkün. LBD Serisi 
Termostatlar, Danfoss’un 80 yıllık mühen-
dislik birikiminin sonucu olarak Avrupa ile 
aynı anda Türkiye’de de tüketicilerin kulla-
nımına sunuldu. Önceden yüklenmiş hazır 
programlar ve kolay kullanımı sayesinde 
LBD serisi termostalar evlerin her köşesinde 
ortam sıcaklığı sağlar. Kullanıcının isteğine 





ürünler

Ulus Yapı’dan Acrefine® AFR-WS Duvar Askısı

Ulus Yapı başta mekanik ve elektrik tesi-
satlar ile ekipmanlar olmak üzere, yapı-
sal olmayan bileşenlerin depremden 

korunması, titreşim yalıtımı ve akustik kontrol 
alanlarında uzman bir firma. Ulus Yapı, geniş 
teknik kadrosu ile sahip olduğu mühendislik 
kapasitesinin yanı sıra sismik koruma, titreşim 
yalıtım ve akustik kontrol ürünlerinin lider 
üreticileri Acrefine® ve Gripple® firmaları-
nın yüksek kaliteli ve sertifikalı ürünlerini de 
stoktan hemen teslim etmek suretiyle sektöre 
sunuyor.

AFR-WS kauçuk-metal tip duvar 
askısı genel özellikleri
•	 Ses ve titreşim yalıtımı
•	 Yüksek dinamik sertlik
•	 230 kg’a kadar yük taşıma kapasitesi
•	 Doğal kauçuk malzeme

gürültü ve titreşim aktarımına sebep olurlar. 
Acrefine® AFR-WS duvar askılarının taşıyıcı 
metal levhalarının teması, titreşim ve gürültü 
iletimini engellemek üzere kauçuk ara katman 
ile ayrıştırılmıştır. Böylece AFR-WS ürünün 
kullanıldığı bölme duvarlar kaliteli bir akustik 
yalıtım sağlar.

Uygulama
Acrefine® AFR-WS duvar askıları gürültü ile-
timini engellemek için giydirme duvar uygu-
lamasına başvurulan tüm mahallerde kulla-
nılabilir. Özellikle yaşam mahallerine komşu 
olan mekanik alanların duvarlarında AFR-WS 
uygulanabilir. Ayrıca müzik stüdyoları, sinema 
ve spor salonları gibi orta ve yüksek gürültü 
yalıtımı gerektiren alanlarda da kullanılması 
gereklidir. TM 

•	 70 Shore A dayanım
•	 Yüksek korozyon dayanımı ile uzun 

ömürlü
•	 33 mm hava boşluğu sağlayan montaj 

detayı
Acrefine® AFR-WS duvar askısı, giydirme 
duvarların titreşim ve gürültü köprüsü oluş-
turmayacak biçimde montajını sağlar. Kütle 
yasası, hava doğuşlu gürültünün engellenmesi 
için bir hava boşluğu yaratacak ikinci bir duva-
rın örülmesinin duvarları kalınlaştırmaktan çok 
daha etkili olduğunu gösterir. Bu sebeple bölme 
duvarlarına daha iyi bir akustik performans 
elde etmek için genelde alçı panel uygulanır. 
Fakat giydirme duvarları taşıyıcı yapıya bağ-
layan ara parçalar yapıya ve komşu mahallere 

Acrefine® ürünleri, İngiltere’nin en köklü test kuruluşlarından biri olan ve UKAS tarafından akredite edilmiş 130 
yıllık STL (Sheffield Testing Laboratories) tesislerinde ANSI/ASHRAE Standard 171’e göre test edilmiş ve LLOYDS 
gözetiminde sertifikalandırılmıştır.

BİRLİKTE ÜRETİYORUZ, DÜNYA’YA SUNUYORUZ.

Ulus Yapı, mekanik ve elektrik tesisatları ile ekipmanlarının deprem koruması ve titreşim yalıtımı alanındaki uzmanlığını  bir adım daha ileri taşıyor. Uluslararası iş ortakları 

Acrefine ve Gripple firmalarına dünya çapında sismik mühendislik hizmetleri sunmakta olan Ulus Yapı, artık bu iş ortaklığına yeni bir boyut kazandırıyor ve bu firmaların 

lisansı ile Türkiye'de üretim yapıyor. Yıllardır müşterilerinin güvenini kazanmış olan Ulus Yapı, Türkiye'de üretilen sismik koruma ve titreşim yalıtımı ürünlerinin, 

Türkiye ve Dünya’ya sunulmasından ve ülkemize bir kez daha katma değer kazandırıyor olmaktan gurur duyuyor.

Tesisatlarda Sismik Koruma & Titreşim Yalıtımı





ürünler

Avantajlar Dezavantajlar
Esnek, bükülebilir Form stabil olmama
Hafif Oksijen difüzyonuna %100 açık olma
Korozyon dayanımlı Yüksek boyca genleşme katsayısı
Düşük fiyat

Metal borular içinse bu listeyi aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Avantajlar Dezavantajlar
Form stabil olma Korozyona ve tortu oluşumuna açık
Çok düşük boyca genleşme katsayısı Ağır
%100 oksijen geçirmezlik Yüksek fiyatlı

Esnek, bükülebilir olmama

FRÄNKISCHE Bina Tesisatı Sistemi: alpex 

nımına müsaade ederken, borunun aluminyum 
folyodan ötürü % 100 oksijen geçirmez olması 
sebebiyle de ısıtma tesisatında kullanılması 
mümkün oluyor. 
Tüm ürünlerinde basit ve hızlı montaj 
imkanı yaratmak isteyen FRÄNKISCHE, 
alpex borularının bağlantısı için iki farklı sis-
tem çözümü sunuyor. İlk sistem 16-75 mm 
çapındaki tüm alpex borular ile kullanılabilen 
ve FRÄNKISCHE’nin 1998 yılından beri 
pazarda yer alan alpex-duo isimli radyal presli 
bağlantı sistemi. Bu sistemde fittinglerin üzer-
lerinde yer alan paslanmaz çelik pres kovanları 

FRÄNKISCHE bina içi temiz su ve 
ısıtma tesisatında kullanılmak üzere 
aluminyum folyolu çok katmanlı kom-

pozit borular (PE-X/Al/PE) sunuyor. Çok 
katmanlı kompozit borular günümüz tesisat 
teknolojisinde Avrupa’da en çok tercih edilen 
malzemeler arasında bulunuyor. Bunun sebebi 
bu boruların metal borular ile plastik boruların 
olumlu özelliklerini bir araya toplaması ola-
rak açıklanabilir. Kısaca değinmek gerekirse, 
tesisat sistemlerinde kullanılan plastik borular 
aşağıdaki avantajları ve dezavantajları berabe-
rinde getiriyor:

larının kullanılmasına gerek bırakmaması, ince 
yapısı sayesinde yer sıkıntısı olan bölgelerde 
bir bağlantıya imkan tanıması ve hızlı olması 
ile uygulamacıya avantaj sağlıyor. Bu sisteme 
ait fittingler de yine PPSU ve çinko çözünü-
müne mukavim pirinç malzemeden sunuluyor. 
Bu kombinasyonla kurulan sistem yine ilgili 
kullanım suyu yönetmeliklerine uygun olu-
yor. Tüm FRÄNKISCHE alpex sistemleri 
bağımsız kuruluşlar tarafından verilen uygun-
luk sertifikalarının yanında 10 yıllık bir sistem 
garantisine sahip.

FRÄNKISCHE Döşemeden 
Isıtma/Serinletme ve Radyatör 
Tesisatı Sistemi – profitherm

FRÄNKISCHE ısıtma tesisatında kullanı-
labilen aluminyum folyolu kompozit borula-
rın haricinde yine ısıtma tesisatlarında kul-
lanılmak üzere PE-Xa malzemeden mamül 
ff-therm multi isimli oksijen bariyerli ısıtma 
boruları da sunuyor. PE-Xa borular hem 
düşük sıcaklıklı döşemeden ısıtma tesisatla-
rında, hem de yüksek sıcaklıklı radyatör tesi-
satlarında kullanılabiliyor. Borular 6 bar ve 
10 bar olmak üzere iki farklı basınç sınıfında 
sunulabiliyor. Böylece kat sayısı sebebiyle yük-
sek statik basınca sahip, bu yüzden de özel 
talepleri olan projelerde de çözüm sağlanabi-
liyor. Aynı borular fabrikada kılıflı olarak da 
üretilerek mobil radyatör tesisatlarında kul-
lanılmak üzere sunulabiliyor. Bu şekilde boru 
ve kılıf borunun ayrı ayrı tedarik edilmesine 
gerek kalmıyor, depolama alanından tasar-
ruf sağlanabiliyor, sahada borunun kılıftan 
geçirilmesi işçiliğinden, yani maliyetlerden ve 
zamandan tasarruf edilebiliyor. 
FRÄNKISCHE profitherm ürün yelpazesi 
sadece borulardan ibaret değil. Döşemeden 
ısıtma için kullanılan mantar başlı zemin izo-
lasyon plakası, debi göstergeli veya gösterge-
siz kolektörler, kenar izolasyon bantı ile şap 
katkı maddesi gibi tamamlayıcı aksesuarlar 
ve sistemi daha da enerji verimli bir şekilde 
işletmeyi sağlayan otomasyon malzemeleri 
ürün yelpazesinin içinde yer alıyor. 
FRÄNKISCHE sadece bu ürünlerden ibaret 
olmayan geniş ürün yelpazesini kendi bünye-
sinde yer alan deneyimli teknik ekibi tarafın-
dan sunduğu hizmet yelpazesiyle tamamla-
rak müşterilerinin standartlara uygun sistem 
çözümlerine sahip olmasını sağlıyor.  TM 

Çok katmanlı kompozit borular ise iç kat-
manda yer alan PE-X (çapraz bağlı polietilen) 
hammaddeden üretilen akışkan taşıyıcı boru 
ile plastik malzemelerin, orta katmanda yer 
alan aluminyum katman ile de metal boruların 
sahip olduğu  avantajları bünyesinde toplar. 
Üstte yer alan PE katman ise boruyu korumak 
amacıyla kullanılır. 
FRÄNKISCHE alpex çok katmanlı kom-
pozit borular 16 – 75 mm‘lik çap aralığında 
sunuyor. Böylece -binanın büyüklüğüne bağlı 
olarak- tesisatın tamamını veya tamamına 
yakınını tek elden çözmek mümkün oluyor. 
Malzemenin aluminyum folyo ile kazandığı 
düşük boyca uzama özelliği, özellikle dikey 
kolon veya toplayıcı yatay bodrum hatla-
rında sehimsiz ve geniş kelepçe aralıklı bir 
uygulamaya imkan tanıyor; böylece de temiz, 
görsel olarak düzgün ve ek boyca genleşme 
önlemleri kullanılmadan tesisatlar kurmak 
mümkün oluyor. 
FRÄNKISCHE alpex çok katmanlı kompo-
zit borular 10 bar azami işletim basıncında, 
95 °C azami işletim sıcaklığında sürekli ola-
rak kullanılabilir özelliktedir. 10 bar işletim 
basıncı özelliği ürünün TS EN 806 ve DIN 
1988-200 uyarınca temiz su tesisatında kulla-

uygun çaptaki pres başlıkları vasıtasıyla boruya 
presleniyor ve bağlantı tamamlanıyor. Bağ-
lantı tamamen soğuk olarak gerçekleştiriliyor 
ve hemen basınçla yüklenebiliyor. Kullanılan 
fittingler, 16 – 63 arası çaplarda üstün sıcak su 
dayanımı, mukavemet ve korozyon özellikle-
rine sahip bir yüksek performans polimeri olan 
PPSU‘dan (polifenol sulfon) ve 16 – 75 çapları 
arasında özellikle dişli parçalarda kullanılan 
TS EN 12164 uyarınca çinko çözünümüne 
mukavim pirinç malzemeden mamül. Böy-
lece hijyenik olarak tamamen sorunsuz, tüm 
Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de geçerli 
olan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 
Yönetmelik’e uygun kalitede bir kullanım suyu 
sistemini kurmak mümkün oluyor. 
FRÄNKISCHE’nin sunduğu ikinci bağlantı 
sistemi ise 16-20-26 mm çaplarındaki tüm 
kompozit borular ile kullanılabilen alpex-plus 
isimli push-fit bağlantı tekniği. Bu teknikte 
ise borular ilgili fittinglerin içerisine uygun 
derinlikte itilmek suretiyle ek bir ekipman 
olmadan birbirlerine bağlanıyor. Fittinglerin 
içerisine yerleştirilmiş olan yeşil renkli gös-
terge halkasının görünür olması durumunda 
ise bağlantının tamamlandığı rahatlıkla anlaşı-
labiliyor. Bu bağlantı sistemi ayrı takım çanta-
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ürünler

E.C.A. Mina Serisi Lavabo ve Eviye 
Bataryaları

Tasarımında yalın formlardan yola çıkılan E.C.A. Mina Serisi 
banyo, duş, eviye ve lavabo bataryaları; aynı yalınlığı çok az su 
ve enerji tüketen çözümüne adapte ederek, minimum tüketim 

konforunu kullanıcılarıyla buluşturuyor. 
E.C.A. Mina Serisi lavabo ve eviye bataryaları soğuk konumda açıl-
dığı için kullanıcı istemedikçe sıcak su akıtmaz. Böylece kombinin 
tetiklenerek çalışması engellenir. Doğalgaz harcaması azalır. Kom-
binin ömrü uzar. Banyolarda sıcak suyun kullanılması sonrasında 
ısınan batarya gövdesi E.C.A. Mina ile son buluyor. Mina Serisinde 
banyo bataryası üzerindeki yön değiştirici parça, çıkış ucuna entegre 
ediliyor. Böylece su el duşuna, çıkış ucu 90 derece sağa çevrilerek 
yönlendiriliyor. Bu özellik, dar banyolarda kullanıcıya daha çok alan 
ve konfor sağlıyor. Serinin banyo ve duş bataryasında, gövde ısın-
masını azaltan özel iç yapı sayesinde, bataryalara dokunulduğunda 
cildin yanması engelleniyor ve özelliği vurgulayan açma kapama 
kolu sol tarafta yer alıyor. 
E.C.A. Mina Serisinde tasa-
rımda başlayan minimalist yak-
laşım; üretimde minimum ham-
madde ve uygulamada minimum 
alan kullanımı ile kullanıcısına 
çok yönlü çözümler sunuyor. 
E.C.A. Mina Serisinin üretim 
sürecinde başlayan doğal kay-
nakların verimli ve etkin kul-
lanımı, ürünlerin kullanıcılarla 
buluştuğu andan itibaren en az 
su ve enerji tüketimiyle doğaya 
katkıda bulunuyor. TM 
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ürünler

Bosch’tan Yeni Ürün: Condens 2500 W 
Yoğuşmalı Kombi

Bosch, yoğuşma teknolojisiyle 
yüksek oranda tasarruf sağ-
layan yeni ürünü Condens 

2500 W yoğuşmalı kombisini tüke-
ticilerin beğenisine sundu. 
Bosch’un yoğuşma teknoloji-
siyle piyasaya sunduğu son ürünü  
Condens 2500 W, gaz tüketimini 
azaltarak ısıtma ve sıcak su mali-
yetlerinde yüksek oranda tasar-
ruf sağlıyor. Kurulum ve kullanım 
kolaylığıyla öne çıkan yeni yoğuşmalı 
kombi, modern ve kompakt tasarı-
mıyla evlere konfor sunuyor. Duvara 
yakın standart dikey hidrolik bağ-
lantılara sahip olan kombi, ilave bir 
montaj plakasına ihtiyaç duymuyor. 
Şık görünmesinin yanı sıra az yer 
kaplayan Bosch Condens 2500 W, 
en dar alanlara bile kolaylıkla monte 
edilebiliyor. Bosch Condens 2500 
W, açık ve net şekilde yapılandırılan LCD kullanıcı arayüzü ile kullanım 
kolaylığı sağlıyor. Birkaç tuş ve mantıksal sembollerden oluşan arka aydın-
latmalı ekran sayesinde karanlıkta bile kolayca görülebiliyor. Bosch’un ileri 
teknoloji ürünü yoğuşmalı kombisi çevreye duyarlı özellikleri ile ön plana 
çıkarken yüksek verimi sayesinde tüketicinin yakıt faturalarını önemli oranda 
hafifletiyor. Bosch Condens 2500 W yoğuşmalı kombi, lansmana özel  
300 TL indirimle satışa sunuluyor. TM

Termal Güneş Kolektörü: 
Braas ARK Pro Slim

Güneş enerjisi" ile çatı kavramla-
rını özgün bir şekilde bir araya 
getiren Braas, ARK Pro Slim 

ile ürün gamını genişletmeye devam 
ediyor. Braas'ın yeni termal kolektörü 
farklı açılarda ve eğimlerde monte edile-
bilmesi ile öne çıkıyor. Braas tarafından 
geliştirilen ARK Pro Slim termal güneş 
kolektörleri, güneş enerjisini kullanarak 
ısınma desteği, havuz suyu ısıtılması ve 
hijyenik sıcak kullanım suyu temini sağ-
lıyor. ARK Pro Slim termal güneş kolektörleri, hem eğimli hem de teras 
çatılarda farklı açılarda monte edilebilmesi sayesinde maksimum tasarım 
özgürlüğü sunuyor. Ayrıca çatıda yatay ve dikey konumlandırılabilen ürün, 
ince tasarımı ile son derece estetik bir görünüme sahip. Yüksek verimli ARK 
Pro Slim, yapının cephesinde de kolaylıkla uygulanabiliyor. TM





ürünler

Grundfos’tan Yeni MAGNA3 Sirkülasyon Pompası 

Grundfos, pazara yeni sürdüğü 
MAGNA3 serisi sirkülasyon pom-
pasının kaliteli özellikleri ve yüksek 

enerji verimliliği değerleri ile pompa sektö-
ründe çıtayı yükseltti. Sirkülasyon pompa 
kullanıcılarının yakından tanıdığı MAGNA 
teknolojisini daha da geliştiren Grundfos, 
MAGNA3 sirkülasyon pompasını yarattı. 
MAGNA3, pompa pazarındaki en yüksek 
verimli sirkülasyon pompalarındandır. Yeni 
enerji verimliliği yönetmeliği (EuP)’nin 
sadece 2013 enerji verimlilik indeksi (EEI) 
şartlarını sağlamakla kalmıyor, 2015 gerek-
sinimlerini de sağlıyor.

Güvenilir inovasyon

Daimi magnet motor, çalışma noktasını oto-
matik ayarlayan AUTOADAPT fonksiyonu 
ve entegre frekans konvertöre ek olarak yeni 
MAGNA3, FLOWADAPT ve FLOW-
LIMIT gibi yeni teknolojileri bünyesinde 
barındırıyor.
 
FLOWADAPT, FLOWLIMIT 

MAGNA3’ün yeni FLOWADAPT kontrol 
modu ve FLOWLIMIT fonksiyonu ile çoğu 
durumda balans vanaları gereksiz kılınabilir 
ve tesisat sisteminde önemli maliyet avantajı 
yaratılabilir. 
 
Isı enerji ölçer 

MAGNA3, sistemdeki dengesizliklerden 
kaynaklanan yüksek faturaları önlemek için 
ısı enerjisinin dağıtım ve tüketimini izleye-
bilecek bir ısı enerji ölçere sahiptir. Isı enerji 
ölçer çalışma noktasına göre % +/-1% ila 

+/-10 doğruluk payına sahiptir ve kullanıcı-
ları ayrı bir enerji ölçüm cihazı masrafından 
kurtarır. 

Dengeleme 

Yeni FLOWLIMIT fonksiyonu ve FLO-
WADAPT kontrol modu ile MAGNA3 
pompanın maksimum debi sınırı belirlene-
bilir. MAGNA3, debiyi sürekli olarak kontrol 
altında tutarak normal debi oranının aşıl-
mamasını sağlar. Bu sayede sistem denge-
sizlik riski azalır, dengeleme vana ihtiyacı 
ortadan kalkar ve böylelikle sistemin genel 
enerji verimliliği artar. Pompa, sistemdeki 
debi kısıtlarına uymak için performansını 
istenen ayar noktasına göre ayarlayarak enerji 
tüketimini büyük ölçüde azaltır. 

Bina otomasyonu 

MAGNA3 daha fazla kontrol için opsiyonel 
arayüz kartları ile her türlü bina otomasyon 
yazılımını destekler. 

Kablosuz iletişim

Kablosuz teknolojiye sahip MAGNA3, bu 
özelliğiyle bir başka MAGNA3 pompasına 
bağlanabilir. Sahip olduğu sunucu sayesinde 
paralel pompaya hızlı ve kolayca bağlantı sağ-
layabilir. İki pompa böylece sıralı, yedekli veya 
birlikte çalıştırılabilir ve kontrol edilebilir. 

Grundfos GO ile çok kolay kontrol

Pompanın en kolay şekilde kontrolü için 
Grundfos GO geliştirildi ve bu sayede iPhone 
veya iPod, pompanın kumanda cihazı haline 

gelmiş oldu. Sadece ufak bir aparat ile akıllı 
telefon MAGNA3 kontrol cihazına çevrile-
bilir. Pompanın tüm parametreleri ekranda 
görülebilir veya hızı ayarlanabilir. 

Çok amaçlı sirkülatör

MAGNA3, hem ısıtma hem de soğutma 
uygulamalarında kullanılmak için gelişti-
rilmiştir. -10°C’ye kadar olan akışkanların 
transferinde kullanılabilir, bu sayede endüst-
riyel uygulamalarda ve toprak kaynaklı ısı 
pompası uygulamalarında kullanılabilir. 
Grundfos, elektronik kontrollü pompalar 
konusundaki 40 yıllık deneyimi ile alterna-
tif basınç testleri, yüksek rutubet ve yüksek/
düşük sıcaklık testleri de dâhil olmak üzere 
en zorlu koşullarda 1 milyon saat test ederek 
uzun yıllar ihtiyaçları karşılayacak bir pompa 
geliştirdi. MAGNA3 modern bir sirkülasyon 
pompasından beklenilen bütün kontrol modu 
seçeneklerini sunarken enerji maliyetlerini 
en aza indirir.

Geniş ürün programı

MAGNA3; ister dökme demir ister paslan-
maz çelik malzemeli, tekli veya ikiz pompa, 
maksimum debi 70 m3/h ve 18 mSS basma 
yüksekliğine kadar her türlü ısıtma ya da 
soğutma uygulamaları için kullanılabilecek 
en uygun boyutlara ve 150’den fazla çeşide 
sahip pompalardandır. Grundfos, otomasyon 
veya başka bir pompa ile haberleşme gerek-
meyen durumlar için sadeleşmiş özellikler 
ile MAGNA1 pompayı da tasarladı. Enerji 
Verimlilik Yönetmeliği’nin tüm gereksinimle-
rini sağlayan frekans konvertörlü MAGNA1 
pompa, cazip fiyatı ile dikkat çekiyor. TM
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ürünler

Kombi ve Düşük Kapasiteli Sistemlerde Analiz için testo 310,  testo 320 ve 
testo 330

Verimlilik, yakıt tasarrufu ve optimi-
zasyon gibi konuların günden güne 
önem kazanmasıyla, pek çok servis 

ve servis merkezi giderek artan bir biçimde 
baca gazı analiz cihazları alımı yapıyor ve 
kullanıyor. Çevre ile ilgili düzenlemelerin 
getirdiği yükümlülüklere uymak ve müşteri-
lerin satın aldıkları cihazlardan beklentilerini 
karşılamak, bunun başlıca sebeplerindendir. 
Testo baca gazı analiz cihazları; farklı ölçüm 

tipleri, yakıtlar ve koşullara göre en uygun 
çözümleri sunar. 

testo 310: Temel baca gazı analiz 
cihazı

testo 310, kombilerin kurulumu ya da bakımı 
sırasında, sistemin düzgün çalışıp çalışma-
dığını belirlemek için gereken baca gazı 
değerlerinin kolayca ölçülmesini sağlar. O2, 
CO2 ve CO değerlerini verir ve verimliliği 
gösterir. İstenirse, kızılötesi (IR) yazıcı ile 
ölçülen değerlerin çıktısı alınabilir, ölçüm 
anında yerinde belgelenebilir. Cihaz üzerinde 
yerleşik olan prob, sızıntılara karşı dayanık-
lıdır. Arkasında yer alan mıknatıs ile ölçüm 
yapılacak yüzeye cihaz sabitlenebilir.
 
testo 320 ve testo 330: Farklı 
yakıtlarla çalışma ve ölçümlerin 
kaydını tek tuşla yapma imkânı

testo 320 ve testo 330 cihazları; kombiler, 
kazanlar ve brülörler ile ilgili ölçümler yap-
mak ve yapılan ölçümlerin kaydını yapmak 
için idealdir. Cihazların özellikleri arasında 
bulunan baca gazı analizi matrisi ile değer-
lerin uygunluğu grafik ile görselleştirilerek 
cihaz üzerindeki ayarların en uygun şekilde 
yapılmasını sağlanır. TestoDroid uygulaması 
sayesinde Bluetooth üzerinden Android işle-
tim sistemine sahip cep telefonu ya da tablet 
bilgisayar ile cihaz ve Bluetooth’lu yazıcı ile 

bağlantı kurulabilir, erişimi zor ölçüm nok-
talarında ölçümler uzaktan izlenebilir, ölçüm 
kaydı pdf ya da excel formatında yapılıp mail 
yoluyla ulaştırılabilir ve çıktısı alınabilir. İste-
nirse EasyHeat yazılımı ile raporlama profes-
yonel bir şekilde kolayca yapılabilir. 
testo 330’u, testo 320’den ayıran en önemli 
özellikler arasında NO sensörü, CO ölçüm-
lerinde daha geniş aralıklarda çalışma, brü-
lörlerin beyin bölümüne yerleştirilip yanma 
ayarlarının doğruluğunu ölçen adaptör imkânı 
ve yeni yakıt tanımlama gibi özellikler bulu-
nuyor. TM

Buderus’un Yoğuşmalı Teknolojisinin Yeni Ürünü: 
Logamax Plus GB062

Buderus, son ürünü Logamax Plus 
GB062 yoğuşmalı kombiyi pazara 
sundu. Buderus Logamax Plus GB062 

yoğuşmalı kombi, 30 kW kapasitesi ile kesin-
tisiz sıcak su konforunu maksimum seviyede 
sunarken arkadan aydınlatmalı LCD ekranı 
ve modern tasarımıyla tüm mekânlara uyum 
sağlıyor. Maksimum enerji ve konfor sunan 
Logamax Plus GB072 yoğuşmalı kombi, 24 
kW ısıtma, 30 kW kullanım suyu kapasitesine 
sahip bulunuyor. % 109’a varan norm kullanma 

şekilde üretilen ve kalite güvencesine sahip 
olan Logamax plus GB062, kişisel ihtiyaçlara 
göre aranılan performansı, ekonomik ve sessiz 
şekilde sağlıyor. TM

verimi sayesinde, kullanıcısına verimli ısınma-
nın konforunu sunuyor. Magnezyum, alümin-
yum ve silisyum alaşımlı yoğuşma eşanjörüyle 
çok daha düşük yakıt tüketimi ve uzun cihaz 
ömrüne sahip olan kombiler, yenilikçi ve verimli 
tasarımıyla modern mekânlara hızla adapte olu-
yor. Aynı zamanda sistemi bir bütün olarak ele 
alan Buderus teknolojisi ve EMS protokolü içe-
ren elektronik arayüzü sayesinde güneş enerjisi 
gibi yenilenebilir ısı sistemleri ile de tam uyum 
içerisinde çalışıyor. En iyi parçaları içerecek 

28 . tesisat market 09/2014





sistem

ken uygulandığı için tavsiye edilmez. Önleyici 
bakımda da, makinelerin kapalı olması gerekli-
liği, servisin bir plana göre yapılması ve aslında 
bunu yapmak için herhangi bir gerekliliğin 
olmaması nedenleriyle optimal sistem sürdürü-
lebilirliği garanti edilemez. Sistem güvenilirli-
ğini ve ürün kalitesini optimum hale getirmek, 
aynı zamanda arıza ve enerji maliyetlerini azalt-
mak için endüstriyel sistemler kendi durumuna 
göre bakıma alınmalıdır. Sadece bu şekilde 
düzensizliklerin erken tespiti ve planlanmış 
bakım ölçümleri optimum şekilde sağlanabilir.

Çözüm

Termal kamera testo 885’in birçok yenilikçi 
fonksiyonu kullanılarak, tesislerdeki arıza ve 

S ürekli artan rekabet dönemlerinde, 
endüstriyel tesisler genellikle haftada 
yedi gün çalışmak zorunda kalır. Bu 

sebeple, bu tesislerin sürdürülebilirliği sağla-
ması önemlidir. Mekanik prosesler, yüksek ve 
alçak-gerilim sistemleri, izolatör ve boru hat-
ları, tüm bu alanlarda arıza ya da daha kötüsü 
yangınlar oluşabilir. Ürün kalitesi, çalışanların 
güvenliği ve aynı zamanda tesis ömrü de bunla-
rın düzgün işleyişlerine bağlıdır. Termal kamera 
testo 885, önleyici bakım alanında faydalı bir 
asistandır. Sistem durmadan termal düzensiz-
liklerin tespit edilmesinde etkindir. Kamera 
aynı zamanda sıralı kayıtlar alabilir ve bu da 
tesislerde zamana bağlı yük değişiminin görün-
tülenmesini sağlar. Böylece koruyucu önlemler 
başlatılmış olur.

Sorun

Gün boyu çalışan endüstriyel tesislerde hatasız 
ve sorunsuz çalışma beklenmektedir. Siste-
min durması; üretim sıkıntısından, iş güvenliği 
açısından tehlikelere, zamanında yapılama-
yan teslim nedeniyle sorunlu müşteri ilişki-
lerine kadar geniş kapsamlı sonuçlara sebep 
olabilir. Bu nedenle, tesislerin sürekli olarak 
izlenmesi gerekir. Buna paralel olarak, enerji 
tüketimi artan bir öneme sahiptir. Optimum 
bakımı yapılmayan tesisler, enerji tüketiminde 
maliyetleri yükselten bir artışa neden olabi-
lir. Uygun fonksiyonel kapasitenin ve verimli 
çalışmanın sağlanmasının yöntemlerinden biri, 
reaktif bakımdır. Ancak bu yöntem, sadece bir 
sorun oluştuktan sonra ya da arıza çok yakın-

Termal Kamera testo 885 ile 
Sistem Sürdürülebilirliği

Termal kamera testo 885 ile:
• Zamana bağlı yük değişimleri görüntülenir ve sistem arızaları önlenebilir.
• Otomatik, limit değer temelli bir tetik ile daha etkin çalışılabilir.
• Otomatik ve etkin veri yönetimi yapılabilir.
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sorunlar erken bir şekilde tespit edilebilir, 
bakım çalışmaları en iyi şekilde hesaplanabilir 
ve maliyetli arızalardan kaçınılabilir. 

Zamana bağlı termal prosesleri 
görüntüleme

Elektrik ve mekanik sistemlerdeki yaklaşan 
sorunlar, genellikle sıcaklık artışlarıyla belirti 
verir. Durum odaklı bakım sadece statik görün-

tülerin kaydı için değil aynı zamanda zamana 
bağlı sıcaklık değişimlerini göstermesi açısın-
dan da önemlidir. testo 885’in sıralı kayıt özel-
liği bunun için geliştirilmiştir. Sıralı kayıtlar, 
belirli aralıklarla, otomatik olarak kameraya 
kaydedilir. Böylece zamana bağlı olarak sıcak-
lık analizi yapılabilir. Kayıt manuel olarak ya 
da zamanlayıcı ile başlatılabilir. Devam eden 
normal çalışma sırasında dahi sıralı kayıt, kolay 
bir şekilde sıcaklık-zaman diyagramına dönüş-
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sistem

Ölçüm alanlarının tanımlanması 
ve termal görüntülerin otomatik 
arşivlenmesi

Tesiste doğrudan yapılan düzenli ölçümler için 
testo, yenilikçi SiteRecognition fonksiyonu ile 
görüntülerin arşivlenmesi konusunda daha fazla 
etkinlik ve güvenlik sunuyor. Her ölçüm peri-
yodundan sonra, ölçüm alanlarını tanır, saklar 
ve termal görüntüler ile ölçüm zamanını tama-
men otomatik olarak yönetir. Her ölçüm alanı 
IRSoft yazılımında saklanır. Bu alanlar için işa-
retleyiciler (QR kodlara benzer küçük sembol-
ler) oluşturulabilir ve ilgili alana atanabilir. Bir 
sonraki denetimde bu işaretleyici, kameranın 
SiteRecognition asistanı ile kolaylıkla kayde-
dilebilir. Otomatik olarak ilgili ölçüm alanında 
saklanır. Bu termal görüntüler ölçümden sonra 
analiz yazılımına aktarıldığında, otomatik ola-
rak arşive eklenirler. İstenilen bir zamanda bu 
görüntüler arşivden açılabilir ve analiz edilerek 
raporlanabilir. TM       

türülebilir ve maksimum yük altında makinele-
rin davranışları hakkında sonuçlara varılabilir. 
Sıralı kayıtlar otomatik olarak kameraya kay-
dedileceğinden, bir bilgisayara ihtiyaç duyul-
maz ve sistemin durumu hızlı ve doğrudan 
görülebilir.

Kullanıcı için önemli olanı 
görüntüleme

Etkin bir tesis bakımında, genellikle sadece 

belli bir limit değerden sonra sıcaklık deği-
şimlerini izlemek önemlidir. Bu nedenle testo 
885, kullanıcı tarafından tanımlanmış bir limit 
değere ulaşıldığında kayıt almaya başlayan, oto-
matik, limit değer temelli bir tetiğe sahiptir. 
Bu fonksiyonun diğer bir avantajı da, sadece 
gerçekten ihtiyaç duyulan verileri toplamak-
tır. Bu, kullanıcıyı gereksiz büyük miktarlarda 
verinin içinde arama yapmaktan korur. Sıralı 
kayıt aktivasyonu için gerekli ayarlar, kameraya 
entegre bir asistan yardımı ile gerçekleştirilir. 
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Asla uyumaz  
Her şeyi görür
Termal kamera testo 885 ile zamana bağlı yük değişimlerini izleyebilirsiniz.  
Böylece aşınma problem olmaktan çıkar.
•  Komutlu çekim özelliği
•  SiteRecognition teknolojisi ile otomatik yer tanıma ve  

arşivleme
• 320 x 240 piksel yüksek çözünürlüklü dedektör

www.testo.com.tr/termal-kameralar



söyleşi

“Airplus, yeni ürünleriyle 2015’e 
damgasını vuracak”

Kubilay Çiftci 
Airplus Satış ve Pazarlama Müdürü

Airplus İklimlendirme Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., VRF dış ünitelerle 
senkronize çalışabilen DX bataryalı klima santralleri, ısı geri kazanım cihazları, 
aspiratörler, vantilatörler, özel tasarım filtre grupları, yer konvektörleri, özel CAV/

VAV ve damperler gibi ürünler ile pazara iddialı bir giriş yapan genç ama tecrübeli bir 
firma. Firmanın Satış ve Pazarlama Müdürü Kubilay Çiftci, yoğun ar-ge faaliyetleri sonucu 
ürettikleri “Türkiye’de ve Avrupa’da bir ilk” olacak yepyeni ürünlerinin 2015 itibariyle 
pazarda olacağını söylüyor…  
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Tüm ürünlerimiz için sertifikasyon 
sürecimizi tamamladık

Airplus, üretici ve ihracatçı bir firma. Şir-
ketin bu isimle tüzel varlığı iki yıl öncesine 
dayanıyor olmasına karşın, geçmişi yaklaşık 
15 yıla uzanıyor. Bir başka deyişle Airplus, 
uzun yılların tecrübesi üzerine kurulmuş genç 
bir firma.  
Airplus bünyesinde; lokomotif ürünümüz DX 
bataryalı klima santralleri başta olmak üzere 
sulu, klasik klima santralleri, havuz nem alma 
santralleri, ısı geri kazanım cihazları, sulu DX 
yer konvektörleri, davlumbaza özel paket tip 
elektrostatik filtreler, sıcak hava apareyleri ve 
özel amaçlara hizmet eden filtre grupları yer 
alıyor. Bu ürünler için sertifikasyon sürecini 
başlattık; hızla ilerliyoruz. İSO, CE, TSE ve 
TÜV SÜD belgelendirmelerini tamamladık. 
Şu anda tek eksik belgemiz Eurovent. Bunun 
da altyapı çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 
5-6 ay içinde Eurovent sertifikamızı da almış 
olacağız. 

Eurovent konusunda sektörümüzde 
sıkça karşılaştığımız yanlış bir kanı 
var 

Eurovent’in ürünün kalitesi ile ilgili bir belge 
olduğu sanılıyor. Oysa Eurovent, kaliteyi tes-
cillemek için değil, ilgili ürünün beyan ettiği-
niz şartları sağladığını teyit etmek için testler 
yapar ve sertifika verir. Yani ürün kalitesi ile 
ilgili Eurovent’in herhangi bir müdahalesi 
yoktur. Cihazınızı “şu şartlara şu kadar süre 
dayanır” iddiası ile üretirsiniz, Eurovent de 
iddia ettiğiniz şartları oluşturup cihazı test 
eder ve sizin vaadinizi onaylar. Tabii ki bazı 
ve standart ve normları var ama kalite ile 
ilgili diğer sertifikaları almak için bu stan-
dart ve normların gereklerini yerine getirmiş 
oluyorsunuz. 

Ülkemizde bir de bir veya iki ürün grubu için 
Eurovent sertifikası alıp tüm ürün grupla-
rının üzerine Eurovent etiketi yapıştıranlar 
bile var... Eurovent’in sertifika verdiği cihaz 
ve firmaları denetleme gibi bir durumu da 
olmadığından bu sorun sürüp gidiyor. 

Türkiye ISK Sektörü, bir araya 
gelerek Eurovent muadili bir 
sertifika üzerinde çalışmalı

Türkiye ISK sektörü, çok sağlam sivil örgüt-
leri olan büyük ve güçlü bir sektör. Aslında 
sektörümüzdeki dernek, vakıf ve örgütlerin 
bir araya gelerek ortak bir çalışma yapması 
ve Eurovent muadili bir sertifikasyon sistemi 
geliştirmesi, sektörümüz için büyük önem 
taşıyor. Tabii ki son kullanıcı satın aldığı cihaz 
ve sistemlerin istenen kapasite değerlerine 
sahip olduğundan emin olmak ister. Yatı-
rımcıya bu güvence verilmeli. Ancak bunun 

için gereken sürece baktığınızda; her şeyden 
önce ürünü yurtdışına test için göndermek 
bir sürü masraf; geri getirmek de öyle… Geri 
getirmek istemezseniz, Eurovent ürününüzü 
çöpe atmak için bile size fatura kesiyor… 
Durum böyle iken belki de muadil ulusal bir 
sertifikayı hayata geçirmek, sektörümüzü tüm 
bu masraflardan kurtarmak adına faydalı bir 
adım olacaktır. Üretici firmaların, bağımsız 
bir kuruluş tarafından verilecek, daha uygun 
maliyetli ulusal bir sertifikaya itirazı olmaya-
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söyleşi

caktır diye düşünüyorum. Her yıl yüz binlerce 
Euro’yu yurt dışına göndermek yerine ülke-
mizde kalmasını isteyen yatırımcı ve iş adam-
larımızın çoğunlukta olduğuna inanıyorum.

Özellikle fikri üretimde güçlenmeli 
ve dünyaca ünlü markalar 
yaratmalıyız

Firmamızda toplam 35 kişilik bir ekiple çalı-
şıyoruz. Fabrikamız 2800 metrekare müstakil 
alan içinde kuruludur. Yaklaşık 1500 met-
rekarelik kapalı alanımızda üretim yapıyo-
ruz. Firmamızı ve ürünlerimizi geliştirmek 
üzere bir ar-ge departmanı kurduk. Ar-ge 
mühendislerimiz ürünlerimizin iyileştiril-
mesi, yeni ürün geliştirilmesi, mevcut ürün-
lerin verimlerinin ve işlevselliğinin artırılması 
için çalışmalar yapıyorlar. Ar- ge konusunda 
da devletin özellikle KOBİ’ler için bir teş-
vik vermesi gerektiğine inanıyorum. Mevcut 
ar-ge yasası ile sağlanan teşviklerden yarar-
lanmamız mümkün değil. Sadece biz değil, 
sektörümüzdeki –neredeyse- hiçbir firmanın 
yararlanması mümkün değil. Çünkü yasa, 
bünyesinde 50 ar-ge çalışanı bulunduran fir-
malar için teşvik verilmesini içeriyor. Sektö-
rümüzdeki üretici firmalar içinde bünyesinde 
50 ar-ge çalışanı barındırabilen kaç şirket 
var ki? Bu yüzden en azından yasada bir 
değişiklik yapılması ya da farklı bir teşvik 
yasasının çıkarılması vesilesiyle yerli üretici-
lerimizin desteklenmesi gerektiğine inanıyo-
rum. Türkiye konum olarak da duruş olarak 
da dünyadaki pek çok ülkeye eşit mesafede 
bir ülke. Bu nedenle hem Avrupa’ya hem 
Ortadoğu’ya hem de Türki Cumhuriyetlere 
rahatlıkla ürün satabiliyoruz. Bunu artıra-
bilmek için, gerçek anlamda bir üretim üssü 
olabilmek için de sektörümüzün desteğe 

ihtiyacı var. Artık ülkemizdeki firmaların da 
zihniyetini değiştirmesi gerekiyor. Firmala-
rımızı yurtdışındaki büyük şirketlere satmak 
yerine, bizlerin yurtdışı şirketleri satın almak 
ve bünyemize katarak büyümek gibi hedefle-
rimiz olmalı. Üretimde güçlenmeli ve dünyaca 
ünlü markalar yaratmalıyız. Sektörümüz, bunu 
yapabilecek teknolojiye de bilgiye ve yeteneğe 
de sahiptir.

Avrupa’da ve Türkiye’de “ilk ve tek”: 
VRV dış ünite ile çalışan havuz nem 
alma santrallerimizi pazara sunmaya 
hazırlanıyoruz

Ar-ge departmanımızca çalışmaları ve testleri 
tamamlanan çok özel ürünlerimiz var. Saha 
testlerinin tamamlanmasının ardından 2015 
yılına damgasını vuracak VRV dış ünite ile 
çalışan havuz nem alma santrallerimizi pazara 
sunacağız. Bahsettiğim ürünü Türkiye’de ve 
Avrupa’da üretebilen hiçbir firma yok. Çalış-
malarımızı tamamen bitirdiğimizde ürünü 
paket halde teslim edebileceğiz. 

2015’te pazara sunduğumuz diğer 
yeniliklerimiz de yoğun ilgi görecek

Bunun dışında hem fan hem de serpantin 
teknolojisini geliştirip yenilediğimiz klasik 
havuz nem alma santrallerimiz de pazara 
sunacağımız yenilikler arasında. Cihazlara 
çalışma sürecinde, hangi şartlarda çalıştığını 
gösteren “Touch Screen” bir panel ekledik. Bu 
sayede “dokunmatik” ekran üzerinden esnalık 
çalışma koşullarının grafiklerine, animasyon-
larına kolaylıkla ulaşabilmek mümkün olacak. 
Yeni ürünlerimiz arasında dört borulu yer 
konvektörleri de bulunuyor. Önceleri ısıtma 
ihtiyacına yönelik olarak yola çıkılmıştı. 
Ar-Ge çalışanlarımız sınırları zorlaya-
rak çalışmayı bir adım daha öne taşıdılar: 
Bu ürünler sulu akışkanlı sistemlerde hem 
ısıtma hem de soğutma yapabiliyor. Ayrıca 
bir inovatif ekleme daha gerçekleştirdik: DX 
batarya ile sulu olmayan sistemlerde de kul-
lanım mümkün olabilecek. Böylelikle hobi ve 
kış bahçeleri için çok cazip bir ürünü piyasaya 
sunmuş olacağız.
Bu ürünlerin katalog çalışmalarını tamam-
lamak üzereyiz. 2015 yılı içinde geliştirece-
ğimiz radyal fanlar, aksiyel fanlar ve jetfanlar 
üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. 

2015 yılı sonuna doğru bu ürünleri de ürün 
gamımıza eklemeyi planlıyoruz. Cihazlarımı-
zın neredeyse tamamını paket halde teslim 
ediyoruz. Yazılımından panolarına kadar biz 
yapıyoruz. Bu sayede pek çok sorunun da 
önüne geçmiş oluyoruz. Cihazlarımızda yazı-
lımlarla uyumsuzluk gibi sorunlar çıkmıyor. 

Ürünlerimizin % 75’ini ihraç 
ediyoruz

Türkiye’de üretemeyeceğimiz hiçbir şey yok. 
Bunun için dünyadan geri kalan bir tarafımız 
olduğunu sanmıyorum. Teknoloji her yerde 
aynı. O teknolojiye sahip olabilme gücümüz, 
o teknolojiyi faydalı şekilde kullanabilecek 
eğitime sahip bir sektörümüz var. Bu sektörün 
ise biraz daha desteğe ihtiyacı var. 
İhracat konusunda da dünyanın her yerine 
cihaz satabilen bir kalite ile üretim yapabi-
liyoruz. Biz, Airplus olarak üretimimizin % 
65’ini ihraç ediyoruz. Bugün için en güçlü 
olduğumuz pazarlar; Azerbaycan başta 
olmak üzere Türkmenistan, Irak, Gürcistan, 
Libya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ile 
Almanya, İsveç gibi Avrupa ülkelerine ihracı-
mız bulunuyor ve bu ağı genişletme çalışmala-
rımız hızla devam ediyor. 2015’te iç pazardaki 
payımızı artırmaya yönelik stratejimizi geliş-
tirdik, uygulamaya geçtik. Azerbaycan’ın en 
çok ses getiren projelerinden Bakü Olimpiyat 
Stadı’nın elektrostatik filtre cihazlarını verdik. 
Yine dünyaca ünlü Flame Tower projesinde 
DX cihazlarımız bulunuyor. Bu projelerde 
dünya devleri arasından bizim seçilmiş olma-
mız kalitemizi de tescilliyor. 

Müşteri memnuniyetinin sırrı; 
güçlü mühendislik alt yapısı ile 
ihtiyaca göre tasarlanmış sorunsuz 
sistemler

Başarımızın bir dayanağı da ürünlerin yetkin 
mühendislik bilgisi ve deneyimi ile birleşerek 
ihtiyaca uygun, spesifik çözümlere dönüş-
mesi… Tasarladığımız ve geliştirdiğimiz 
ürünler, “tailor-made” (terzi usulü) dediğimiz, 
ihtiyaca, ihtiyacın spesifik özelliklerine uygun 
olarak üretiliyor, kolay ve güvenilir işletimini 
sağlayacak akıllı paneller ile “kullanıcı dostu” 
haline getiriliyor. Yani son kullanıcılara fazlaca 
iş bırakmıyor. Bunun getirdiği “müşteri mem-
nuniyeti” başarımızı perçinliyor.  TM
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çok geniş boyutlara ulaşmıştır. Kompozit mal-
zemelerin başlıca kullanım alanları şu şekilde 
sıralanabilir:
•	 Şehircilik
•	 Ev aletleri
•	 Havacılık ve uzay
•	 Otomotiv
•	 Makine
•	 Tarım
•	 Elektrik ve elektronik

İstenen amaç için tek başlarına uygun 
olmayan, farklı iki veya daha fazla mal-
zemeyi beklenen özellikleri sağlayacak 

şekilde belirli şartlar ve oranlarda fiziksel ola-
rak, makro yapıda bir araya getirilerek elde 
edilen malzemeye kompozit malzeme denir. 
Kompozit malzemelerde çekirdek olarak 
kullanılan bir fiber malzeme, bu malzeme-
nin çevresinde hacimsel olarak çoğunluğu 
oluşturan bir matris malzeme bulunur. Bu iki 

malzeme grubundan fiber malzeme; kompozit 
malzemenin mukavemet ve yük taşıma özel-
liğini, matris malzeme ise plastik deformas-
yona geçişte oluşabilecek çatlak ilerlemelerini 
önleyici rol oynar ve kompozit malzemenin 
kopmasını geciktirir. Matris olarak kullanılan 
malzemenin bir amacı da fiber malzemeleri 
yük altında bir arada tutabilmek ve yükü lifler 
arasında homojen olarak dağıtmaktır. Günü-
müzde kompozit malzemelerin kullanım alanı 

Yazan: İzzet Tanyol, Samsung Teknoklima Teknik Koordinatörü

Kompozit Malzemelerin 
Klima Santrallerinde 
Kullanımı
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Kompozit malzemelerin çoğu özelliğinin 
metallerinkine göre farklılık göstermesinden 
dolayı, kompozit malzemeler alternatif mal-
zeme olarak önem kazanmışlardır. Böylece 
yukarıda sıralandığı gibi hayatın ve teknolo-
jinin her detayına girmiş bulunmaktadırlar. 
Kompozitlerin özgül ağırlıklarının düşük 
oluşu hafif konstrüksiyonlarda kullanımda 
büyük bir avantaj sağlar. Bunun yanında, fiber 
takviyeli kompozit malzemelerin korozyona 
dayanımları, ısı, ses ve elektrik izolasyonu 
sağlamaları da ilgili kullanım alanları için 
avantaj sağlar.
Bu avantajların başlıcaları şunlardır:

•	 Yüksek mekanik mukavemet
•	 Kolay şekillendirilebilme
•	 Elektriksel özellikler (Çok iyi yalıtkan ya 

da iletkenlik)
•	 Korozyon ve kimyasal etkilere dayanıklılık.
•	 Isı yalıtımı ve ateşe dayanıklılık 
•	 Titreşim sönümlendirme 

Kompozitler hayatın her alanında bu kadar 
yaygın kullanılırken, yukarıda tanımlanan 
özelliklerin klima santrali iskeletini oluştu-
ran yapılardan da beklenen özellikler olması 
bunların BOREAS’ta birleştirilmesine yol 
açtı. Böylece BOREAS’a yalıtım ve dayanımı 
birlikte sağlayan iskelet yapısı için kompo-

zit malzeme kullanımı hayata geçirildi. Bu 
karardan önce bilgisayar ortamında yapılan 
analizler ile değişik kompozitlerin ısı yalı-
tımına katkısı araştırıldı. Bunun için klima 
santrali içerisinde ısı kaynağı oluşturularak 
içeride dışarısına göre 20°K sıcaklık farkı 
meydana gelmesi sağlandı. Sonuç olarak 30 
dakikalık gözlem zaman aralığında kompozit 

iskelet üzerinden ısı akışı olmadığı gözlenin-
ceye kadar tasarımda revizyonlar yapılarak son 
şekli elde edildi.
Mekanik dayanım için ise mukavemet hesap-
ları yapılarak EN1886 standardına göre en 
yüksek dayanım sınıfı D1’i elde etmek üzere 
iskelet profiline ait doğru et kalınlığı tespit 
edildi.
Ana amaçlardan biri de EN1886 standardında 
tanımlanan hedef mekanik özelliklerin elde 
edilmesi olduğu için BOREAS’ın iç kenar 
birleşimlerinde kullanılan yuvarlatılmış pro-
fil kenarlar da genel olarak ısı yalıtımı ve iç 
temizlik için sürdürülebilir bir çözüm olarak 
geliştirildi. TM
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Şehirleşme ve Binalardaki Enerji 
Tasarrufu Potansiyeli Işığında 
Isı Pay Ölçer Sistemleri

Ş ehirlerin yeniden tasarlanmasının 
insanlığın Ekolojik Ayak İzi (EAİ) 
üzerinde yüzde 70’e varan bir olumlu 

etkisinin olabileceği tahmin ediliyor. EAİ, 
kaynak tüketimimiz ve atık üretimi ile doğa-
nın yeni kaynak üretme ve atıklarımızı tutma 
kapasitesi karşılaştırılarak hesaplanır. 2005’te, 
insanlığın ekolojik borcu yüzde 30 civarındaydı, 
yani elimizde dünyadaki toprak elementleri-
nin 1,3 katı varmış gibi kaynak tüketiyor ve 
atık üretiyorduk. Bu tüketimde şehirlerin payı 
çok büyük. Örneğin, hem Londra’nın hem de 
Vancouver’ın EAİ’leri 3,05 gezegene eşit. Bu 
rakamlar, sürdürülebilirliğe geçişin başarılı mı 
başarısız mı olacağını şehirlerin belirleyece-
ğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Şehir 
paydaşlarının bugün doğru yatırım kararları 

almaları ve doğru uygulamaları yapmaları işte 
bu nedenle hayati önem taşıyor. Şehirler yatırım 
çekebilmek ve rekabet edebilmek için, modern 
ve verimli altyapılara, bol miktarda vasıflı işgü-
cüne, modern IT ve iletişim teknolojilerine, 
kaliteli konutlara, eğitime, su ve elektrik gibi 
temel hizmetlere gereksinim duyar. Metropo-
litan bölgeler, hava kirliliği, atık su yönetimi 
ve yeşil alanların bozulması gibi pek çok çevre 
sorunuyla karşı karşıya. Sürdürülebilir şehirsel 
gelişim; alternatif enerji kaynaklarının ve ener-
jiyi daha verimli kullanan binaların ve ulaşım 
araçlarının daha fazla kullanılmasını, trafik 
sıkışıklığını ve CO2 emisyonlarını azaltacak 
önlemleri, suyun ve atıkların geri dönüşümünü, 
kirliliğin filtre edilmesini ve karbondioksidin 
tutulması için bitki örtüsünün kullanılmasını 

teşvik ediyor. Üstüne üstlük, herşey çok da zor 
olmayabilir. Londra örneğinde, önemli sür-
dürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gerekli 
olan toplam yatırımın şehrin gayrisafi yurtiçi 
hasılasının yüzde 1’inden daha düşük olduğu 
ortaya kondu. Münih üzerinde yürütülen bir 
araştırma da, benzer niteliklere sahip bir şehrin, 
şehir sakinlerinin yaşam kalitesi düşürülmeksi-
zin, yüzyıl ortalarına kadar CO2 emisyonlarını 
yüzde 90 azaltabileceğini gösterdi. Bu çalışma-
lar, emisyon azaltma potansiyelleri ile yatırımlar 
ve yatırımın getirisi arasındaki bağlantıyı da 
gösteriyor. 
Bu bağlantının bilincinde olunması, şehrin 
geleceğine ilişkin kararları alan kişilerin yatı-
rımları önceliklendirmesine ve maliyetleri opti-
mize etmelerine yardımcı olacaktır. [1]

Yazan: Pınar Çelik, Siemens San. ve Tic. A.Ş., Bina Teknolojileri  Kontrol 
Ürün ve Sistemleri Pazarlama ve Bayi Kanalı Satış Yöneticisi
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Enerji verimliliğinde binaların 
önemi

Bilindiği üzere dünya enerji tüketiminin yakla-
şık % 40’ı binalara aittir. Binalar ayrıca, yeryü-
zündeki su harcamalarının % 17’sinden, kesilen 
ağaçların % 25’inden, elektrik tüketiminin % 
72’sinden, küresel sera gazı emisyonlarının ise 
% 15,3’ünden doğrudan sorumludur. Günümü-
zün bina sahipleri küresel olarak enerji tüke-
timinin azaltılması ve bu tüketimin çevreye 
etkisinin minimize edilmesi sorumluluğunu 
taşımaktadır. Bir binadaki en büyük enerji 
tüketicileri toplam enerji maliyetlerinin % 40 
ile % 60’ına denk gelen teknik donanımlar ve 
aydınlatma elemanlarıdır. Oysa durum böyle 
olmak zorunda değildir. 
Yenilenmiş bir bina; enerji tüketimini ısıtma, 
havalandırma ve klima (HVAC) ekipmanının 
performansını optimize ederek % 40 oranında 
azaltabilir. Dahası, bu önlemler için gereken 
yatırım, enerji tasarruflarıyla ve işletme mali-
yetlerindeki tasarruflarla geri kazanılabilir.

Enerji verimliliği projeleri, en yüksek düzeyde 
konfor sunarken, binaların enerji maliyetlerinin 
azaltılması konusunda da kapsamlı çözümler 
ve yenilikçi teknolojiler sağlamalıdır. Çevreye 
duyarlı özellikleriyle bu çözümler, binaların 
güvenilirliğini ve işletme performanslarını da 
artırmalıdır. 

Müşterileriyle birlikte, binaların yaşam dön-
güleri boyunca gerekecek enerji satın alma, 
enerji verimliliği ve enerji yönetimi konularında 
maliyetten tasarruf sağlayan çözümler geliştiren 
şirketler fark yaratmaktadır.

Binalarda ısı pay ölçer ile nasıl 
tasarruf sağlanır

Merkezi ısıtma sisteminin olduğu binalarda, 
daire sakinlerinin kullanım alışkanlıkları farklı 
olmasına rağmen yakıt faturaları ortak gider 
olarak hesaplanır. Çoğu zaman daire sakin-
leri kullanmadıkları ısının parasını ödemek 
zorunda kalır. Oysa mahaldeki 1˚C’lik sıcaklık 
düşüşü bile yaklaşık % 6 tasarruf sağlar. 
Isı pay ölçer cihazları, çok kolonlu merkezi sis-
temli binalardaki radyatörlere monte edilerek 
ısı tüketimini ölçer. Böylece her daire ne kadar 
ısı tüketirse o kadar yakıt parası öder.
Daire sakinleri, evde olmadıkları veya ihtiyaç 
duymadıkları zaman termostatik vanalarını 

düşük sıcaklığa ayarlayarak boşuna ısı tüket-
mez. Radyatörlerdeki termostatik vanalar oda 
sıcaklığını takip eder ve daire sakinlerinin ayar-
ladığı sıcaklığa yaklaştığında otomatik olarak 
kısılır, hatta ayar sıcaklığına geldiğinde kapanır 
ve evin içi gereksiz yere ısıtılmamış olur. Isı pay 
ölçer ne kadar ısı tüketildiğini ölçer ve daire 
sakini kullanmadığı ısının parasını ödemez. 
Aynı şekilde ısı sayaçları (kalorimetreler ) da tek 
tek hatlı sistemlerde daire girişine takılarak aynı 
görevi görür. Radyatöre giden sıcak su ve dönen 
su arasındaki sıcaklık farkına bakarak ne kadar 
ısıtma enerjisi tüketildiğini hesaplar. Kullanıcı, 
enerji ihtiyacına göre faturalandırılacağı için 
ihtiyacı olmadığı zamanlarda vanaları kısar.  
Böylece daire sakini % 25’e varan tasarruf sağlar. 

Evlerde gereksiz ısıtma enerjisi harcanmadığı 
için radyatör suyu kazana daha yüksek sıcak-
lıkla döner. Kazan otomasyonu sistemde ısı 
talebi olmadığını anlayarak kazanı kısar. Böy-
lece kazana giren yakıt miktarı düştüğü için 
tüm apartman toplam yakıt harcamasında da 
tasarruf elde eder.

Sonuç

Enerji tüketiminde en büyük payı binaların 
aldığı düşünüldüğünde, artan nüfus ve şehir-
leşme ile binaların artışı kuşkusuz önümüz-
deki yılların da en büyük sorunlarından biri 
olacaktır. Enerji tüketiminde mevcut tüketimi 
azaltmak ve gelecek yılları koruma altına alabil-
mek için binalarda, bina otomasyonu, merkezi 
sistem uygulamaları, ısı pay ölçüm sistemleri 
gibi uygulamaları gerçekleştirmek ve kontro-
lünü yapmak hem devletin hem de vatandaş-
ların gelecek nesillere mirasıdır. Isı paylaşım 
sistemleri ile mevcut binalarda % 25’e kadar 
enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Şehir-

lerin içerisinde binaların önemi ve Türkiye’deki 
megakentler gerçeği düşünülürse devletin ve 
vatandaşların enerji verimliği ile ilgili yönet-
melikleri uygulamaları ve kontrol etmeleri, hem 
yaşadığımız şehirlerin cazibe merkezi haline 
gelmesini sağlayacak hem de sürdürülebilirli-
ğine katkı sunacaktır. 

Kaynaklar

1. Sürdürülebilir Şehirler, www.siemens.com.
tr/sehirler  
2. Enerji Verimliliği ve Çevreye Duyarlık, www.
siemens.com.tr/cevreportfoyu       
3. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği: 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?Mev
zuatKod=7.5.13594&sourceXmlSearch=&M
evzuatIliski=0
4. Enerji Verimliliği Kanunu: http://www.
enerji.gov.tr/mevzuat/5627/5627_Sayili_
Enerji_Verimliligi_Kanunu.pdf
5. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistem-
lerine Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin 
Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik http://
www.csb.gov.tr/turkce/dosya/yonetmelik-
ler/26847.htm TM

“Isı ölçer (Isı Pay Ölçer): Üzerine veya giriş hattına  
yerleştirildiği radyatör ve benzeri ısıtıcı cihazların 
harcadığı enerjiyi ölçerek hafızasına kaydeden 
cihazdır”

“Isı sayacı (Kalorimetre): Üzerine yerleştirildiği ısıtma 
hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık 
farkına göre ölçen cihazdır”
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Baymak Hava Kaynaklı 
Isı Pompaları

Isı pompası nasıl çalışır?

Evlerimizde yer alan buzdolabı, klima gibi 
ürünlerde de kullanılan soğutma çevrimi pren-
sibine göre çalışmaktadır. Buharlaştırıcıda yer 
alan sıcaklığı ve basıncı düşük olan soğutucu 
akışkan, aktarılan enerji sayesinde buharla-
şır. Gaz halinde çıkarak kompresöre ulaşır. 
Kompresörde gaz halindeki soğutucu akışkan 
sıkıştırılarak, basıncıyla birlikte sıcaklığının da 
artırılması sağlanır. Kompresörden geçen soğu-
tucu akışkan, kondensere ulaşır, buradaki suyun 
sıcaklığı daha düşük olduğundan ısısını plakalı 
ısı değiştiricileri yardımıyla, ısıtma tesisatı çev-
rimine aktarır. Burada gerçekleşen ısı transferi 
ile soğuyan akışkan yoğuşarak tekrar sıvı faza 
geçer. Daha sonra genleşme valfinde basıncı 
düşürülür ve düşük sıcaklıktaki soğutucu akış-
kan böylelikle çevrimini tamamlamış olur.

Baymak Hava Kaynaklı Isı Pompaları, 4 farklı 
model seçeneği ile farklı uygulama alanları ve 
isteklerine cevap verebiliyor. Tüm modellerde 
LCD ekran sayesinde kolaylıkla kurulum, kul-
lanım fonksiyonlarının uygulanması ve çalışma 
durumu, operasyon parametrelerinin takibi 
yapılabiliyor.

A rtan çevre kirliliği ve küresel ısınmayla 
birlikte alternatif enerji kaynaklarına 
yönelim artıyor ve günümüzde enerji 

maliyetlerinin artması enerjinin doğru kullanı-
mını ve tasarrufu ön plana çıkarıyor. Baymak, 
çevreyi kirletmeyen, doğa dostu ürün tekno-
lojileri ile hem dünyayı koruyor hem de düşük 
enerji maliyetleri ile avantaj sağlıyor. Baymak, 
enerjiyi doğru kullanan ürünleri ile tüketici-
lere ve yatırımcılara enerji tasarrufu ve kazanç 
imkânı yaratıyor. Baymak, hava kaynaklı ısı 
pompası ürünleri ile % 75’e varan enerji tasar-
rufu sağlayarak çevre dostu ve yüksek verimli 
teknoloji sunuyor.

Isı pompası nedir?

Isı pompaları dışarıdan verilen enerji ile ortam-
dan alınan ısıyı başka bir ortama aktaran cihaz-
lardır. Isı pompası ürünleri ile mahal ısıtması, 
mahal soğutması, havuz suyu ısıtma veya soğut-
ması ve kullanım sıcak suyu elde edilmesi ger-
çekleştirilebilir. Isı pompaları, çalışma prensibi 
olarak soğutma çevrimi olduğundan sistemde 
tüketilen enerji miktarı çok az olmakta, ısı 
kaynağı olarak doğal bir enerji kaynağı kulla-
nılmaktadır.
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Tüm hava koşullarında çalışabilme

Isı pompaları hava koşullarından etkilenmez, 
cihazlar için önemli olan hava sıcaklığıdır. Isı 
pompaları karlı, yağmurlu, güneşli her türlü 
hava koşulunda kullanılabilir.

Kolay kurulum ve montaj

Cihazların kurulumu oldukça kolay olmakla 
birlikte, üzerinde bulunan kontrol paneli ile 
veriler rahatlıkla görülebilir. Sadece yeni yapı-
lan bina veya konutlara değil, mevcut binalara 
da rahatlıkla uygulanıp, sistemde bulunan diğer 
cihazlarla entegreli çalıştırılabilir.

Kolay kullanım ve konfor

Ürünlerin kullanımı kolaydır, ilk kurulumdan 
sonra ayar gerektirmez. Bakım ve onarım mali-
yetleri düşüktür. Otomatik kontrol sistemleri 
vardır. Tam konfor sağlar.

Güvenlik

Isı pompalarında potansiyel elektrik çarpması, 
yakıt kaçağı problemi veya patlama tehlikesi 
yoktur. Herhangi bir yakıt ile çalışmadığından 
yakıt tankı veya gaz bağlantısına ve atık gazı 
olmadığından baca yapılmasına ihtiyaç duy-
maz. Zehirlenme, koku ve kirlilik gibi prob-
lemleri yoktur. TM

kullanılabilir. Haftalık otomatik lejyonella  
koruma fonksiyonu vardır. Müstakil 
evler, daireler ve villa tipi kullanımlar için 
uygundur.

•	 Monoblock Spa Isı Pompaları: 4 farklı 
kapasite (6 kW, 8 kW, 12 kW, 14 kW) 
seçeneği ile hem havuz suyu ısıtma hem 
de soğutma gerçekleştirebilir. Titanyum 
eşanjörü sayesinde korozyona karşı 
korumalıdır. Havuz ısıtması için 20-35 ˚C 
arasında, havuz soğutması için de 10-30 
˚C arasında ayarlanan bir değerde sonuç 
alınabilir. Tek bir dış üniteden oluşur.

•	 Boylerli Isı Pompaları: 2 farklı kapasite 
(190 litre, 300 litre) seçeneği ile evlerde 
kullanım sıcak su ihtiyacını karşılayan 
ürünler; 70 ˚C’ye kadar sıcak su çıkışı 
verebilirler. Otomatik mod ve tatil modu 
seçeneği ile kolay kullanıma sahip olup, 
haftalık olarak dezenfekte fonksiyonu 
mevcuttur. 300 litrelik kapasiteli olan 
ürünlerde ilave olarak tank içindeki 
serpantin sayesinde güneş kollektörü 
bağlama olanağı vardır. 190 litrelik 
kapasitede 15 Pa hava çıkış basıncı ile 5 
metreye kadar, 300 litrelik kapasitede 25 
Pa hava çıkış basıncı ile 10 metreye kadar 
kanal bağlanmasına olanak sağlar. 

Avantajlar

Yüksek verimlilik

Baymak ısı pompası ürünlerinin ısıtma perfor-
mans katsayısı (COP) çalışma prensibine bağlı 
olarak 4,6’lara kadar çıkar. Bu sayede sisteme 
verilen 1 birimlik enerji ile COP değeri kadar 
daha fazla birim enerji elde edilmiş olur.

Düşük enerji tüketimi ve düşük 
maliyet

Baymak ısı pompaları düşük enerji tüketimi 
sayesinde konutlarda, binalarda ve uygulama 
yerlerinde enerji tasarrufu sağlar. Cihazlar 
enerji tüketimi az olduğundan işletme mali-
yetlerini de düşürür.

Doğa dostu teknoloji

Isı pompalarının çevreye herhangi bir zehirli 
gaz ya da atık gaz salınımı yoktur. CO2 salı-
nımları olmadığından, CO2 emisyonlarının 
azalmasına yardımcı olur.

•	 Monoblock Isı Pompaları: 3 farklı 
kapasite (11,2 kW, 20,4 kW, 43 kW) 
seçeneği ile on-off çalışan cihazlar; 
40-60 ˚C sıcak su çıkışları ile ısıtma, 
sadece kullanım sıcak suyu eldesi veya 
ısıtma+sıcak su ihtiyacını karşılayabilir. 
Ürünler 16 adete kadar kaskad şekilde 
bağlanabilir. Tek bir dış üniteden oluşur. 
Elektrik kesintilerine karşı hafıza 
fonksiyonu, defrost özelliği, yüksek verimli 
kompresörü mevcut olup yüksek COP 
değeri ile enerji verimliliği ve tasarruf 
sağlar. Müstakil ev, daire ve villalarda 
ısıtma ve sıcak su için tercih edilirken, 
endüstriyel kullanımlar ve otellerde büyük 
kapasitelerdeki sıcak su ihtiyacına verimli 
çözüm sunar.

•	 Split Tip Isı Pompaları: 5 farklı 
kapasite (6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW, 
14 kW) seçeneği ve 2 üniteden (iç ve 
dış) oluşan tasarımları ve 60 ˚C’ye varan 
sıcak su çıkışları ile kolayca evsel tip 
uygulamalardaki ihtiyaçları karşılar. Split 
ürünler; DC inverter teknolojisi ile daha 
sessiz, ekonomik ve enerji tasarrufludur. 
Radyatörlerden ısıtma ve fan-coil üniteleri 
ile sadece ısıtma, fan-coil üniteleri ile 
sadece soğutma, boylerler ile sadece 
kullanım sıcak suyu, ısıtma+kullanım sıcak 
suyu ve soğutma+kullanım sıcak suyu 
olmak üzere 5 farklı işletim modunda 
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2013/2014 Dönemi EMEA 
Alanında HVAC&R Piyasası

E urovent Market Intelligence (EMI) 
HVAC&R piyasa istatistikleri Avrupa 
ofisi, kısa bir süre önce, Ortadoğu ve 

Afrika, Avrupa bölgesine (EMEA) ait 2013 
yılı satışları üzerine gerçekleştirdiği, sektörün 
imalatçılarından edinilen verilere dayanan etüt 

çalışmalarının sonuçlarını yayınladı. 2014, ilk 
defa yıllık 200 veri toplama iştiraki sayısı rekoru 
gibi sembolik bir çıtayı aşan EMI için, ayrıcalık 
bir yıl oldu. Bu açık yükseliş eğilimi, piyasa 
aktörlerinin Avrupa istatistik ofisi nezdinde 
yükselen güvenini pekiştiriyor; bu aktörler aynı 

zamanda hem veri tedarikçileri hem de sonuç-
lardan faydalanan taraflar.

Fanlı konvektörler (Fan Coils 
Units): Hafifleyen gelişmeleri ile 
duraklayan bir piyasa

EMEA alanındaki fanlı konvektör piyasası, 
yaklaşık 1,45 milyon ünite satışına erişiyor, 
yani 2012 yılındaki değer kadar. Önceki yıllarda 
olduğu gibi, Avrupa satışları yaklaşık piyasanın 
dörtte üçünü teşkil ediyor. Avrupa Birliği bün-
yesinde, İtalya halen daha, dörtte birlik satışları 
ile başı çekiyor, onu piyasadaki % 14 oranındaki 
payı ile Fransa takip ediyor. Almanya ve İngil-
tere açısından, satışlar, her biri yaklaşık % 5 
piyasa payı ile çekimser pozisyonunu koruyor. 
Avrupa Birliği dışında, istikrarlı büyümesi ile 
ve bu yıl % 7 oranındaki gelen yıla göre % 10 
oranındaki piyasa payı ile Türkiye çıkış yapıyor 
ve EMEA alanındaki satışlarda Rusya'yı % 
7 ile geride bırakıyor. Son olarak, Ortadoğu, 
2013 yılında 260.000 ünite satışı ile, EMEA 
alanındaki ikinci sıradaki aktör pozisyonunu 
muhafaza ediyor. 2012 yılına göre, İtalya, % 
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10'luk daralma ile küçülmeye devam ediyor. 
Aksine, Türk piyasası büyümeye devam ediyor 
ve % 30'a yakın rekor bir büyüme kaydediyor. 
Bu yıl, sırasıyla % 8 ve % 3 oranında artış kay-
deden, İspanya ve Portekiz için rüzgarın yönü 
değişti. Ne var ki, rüzgar % 10 gerileme kay-
deden Kuzey ülkeleri ve Polonya, bilhassa da 
iki yıllık büyümeyi takiben -% 4'lük bir düşüş 
ile Rusya için tersine döndü. 
Teknolojik açıdan bakıldığında, değişim daha 
az. 2 tüplü fanlı konvektörler, halen daha, oran-
ların aynı kaldığı Türkiye ve Benelüks hariç, 
dörtte üçlük bir oranı teşkil ediyor. Dizayn 
açısından, kroserili veya karoserisiz konvek-
törler piyasanın % 30'unu temsil ediyorlar. 
Piyasanın kalan kısmı, "Kaset" ve "Kılıflı" tip 
modeller arasında eşit olarak dağılıyor. Öngörü 
açısından, 2014 yılının EMEA alanında, % 
1,5 oranında bir muhtemel bir hafif büyüme 
ile, 2013 yılındakiyle aynı seviyede kalması 
bekleniyordu. Rusya ve İspanya gibi, oldukça 
dinamik alanlar için ileriye dönük tahminler 
yine olumlu olmaya devam ediyor. Ancak, yıla 
-% 3 ila -% 10 arasında düşüş ile başlayan İtalya 
için durum biraz daha kasvetli. 

Çatı üniteleri (Rooftops): Daima 
Ortadoğu tarafından domine edilen 
bir piyasa karşısında, Avrupa hafif 
bir büyüme kaydediyor

EMEA alanında çatı elemanları piyasası, 2013 
yılında 60 000 ünite satışına yükseliyor; yani 
önceki yıla göre %5 artış elde ediyor. Ortadoğu, 
piyasanın %80'ininden fazlasını elinde tutarak, 
lider pozisyonunu sürdürüyor ve onu % 4,2 

piyasa payı ile ikinci sırada ama çok geriden 
Afrika takip ediyor. Avrupa'da, paylaşım daha 
orantılı. Başta Fransa/İspanya ikilisini, % 20'ye 
yakın piyasa paylarıyla görüyoruz. Ardından, 
her biri yaklaşık % 10 pazar payı ile Türkiye, 
İngiltere ve İtalya geliyor. Çatı elemanları piya-
sası, diğerlerine göre dinamik bir pazar olarak 
kalmaya devam ediyor; 2012-2013 yıllarında 
yadsınamaz artışlar kaydetti ve 2014 yılında da 
bu artışların devam edileceği tahmin ediliyor. 
Önceki yılların aksine, en yüksek büyüme oran-
larını Avrupa'da görüyoruz; +% 30 ile bilhassa 
İngiltere başı çekiyor, +% 20'ye dek varabilen 
artışlarıyla onu İspanya ve Türkiye takip ediyor. 
Fransa'ya gelince, büyüme yine söz konusu ama 
+ % 4 gibi daha sıkılgan bir oranla. Buna karşın, 
piyasa bu yıl İtalya'da -% 15 gibi bir düşüş ile 
ciddi bir sarsılma yaşadı. 
Genel açıdan bakıldığında, EMEA bölgesinde 
en çok satılan çatı elemanları, 17 ve 72 kW 
arasındaki orta kapasiteli ve satışların üçte iki-
sini teşkil eden çatı elemanları. Daha açık bir 
şekilde ifade edilecek olursa, 30 kW altında 
küçük kapasiteli elemanlar Ortadoğu'da pupa 
yelken ilerliyor. Buna karşın, EMEA alanının 
kalan kısmında geniş olarak temsil edilenler, 
30 kW üzeri elemanlar. 
Teknolojik açıdan bakıldığında ve bölgedeki 
çok yüksek sıcaklıklar dikkate alındığında, 
Ortadoğu'da yalnızca soğutma elemanlarını 
görüyoruz. Aksine, Avrupa ve Afrika'da satılan 
elemanların yüzde doksanı iki yönlü sistemler 
(klasik model ve gazlı model).
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Chiller grupları: 2013 yılında solgun 
bir yıl geçiren Avrupa Birliği'ne 
karşın, Türkiye dinamizmini 
pekiştirmeye devam ediyor 

EMEA alanında chiller grupları piyasası büyü-
meye devam ederek, 2012 yılında 17 milyon 
olmasına karşın 2013 yılında 20 milyon kW'a 
erişiyor. En önemli pazar, % 18 ile Ortadoğu'yu 
içine alıyor, onu Almanya (% 15), Fransa (% 
14) ve İtalya (% 12) izliyor. 50 kW altı küçük 
kapasitelerde ise, satışların büyük bir kısmı 
Avrupa'nın güneyinde gerçekleştiriliyor: 
Burada başı % 45 ile İtalya çekiyor onu % 13 
ile Fransa, % 6 ile İber yarımadası takip ediyor. 
Biraz daha Kuzey'de, Almanya % 9'a yakın 
bir piyasa payı arz ediyor. Ortalama güçteki 
makineler için, sırasıyla % 16, % 14 ve % 10 
oranlarıyla İtalya / Fransa / Almanya üçlüsü 
başı çekiyor. Bu da, Avrupa'da toplam pazarın 
yarısını teşkil ediyor. Onları, % 6 civarı paylar 
ile İspanya, İngiltere, Kuzey ülkeleri, Benelüks 

takip ediyor. Aksine, güçlü kapasiteli makine-
ler için (700 kW üzeri), % 25 piyasa payı ile 
Ortadoğu başı çekiyor. İkinci sırada ise pazarın 
% 8'ini elinde bulunduran Rusya ve Türkiye, 
ardından sırasıyla pazar payları % 6 ila % 7,5 
oranlarında değişen Fransa / Almanya / İtalya 
üçlüsü geliyor.
2012 yılına göre, EMEA alanında, 50 kW üzeri 
makinelerinde, piyasada bir duraklama söz 
konusu. Bu duraklama, bilhassa İskandinavya 
ve Türkiye'deki sırasıyla % 14 ve % 8 oranın-
daki güzel artışlar sayesinde, diğer ülkelerdeki 
negatif gelişmelere karşın tolere edilebiliyor. 
Gerçekten de,  28 Avrupa Birliği ülkesinde yıl 
biraz daha az iç açıcı. İngiltere/İrlanda ikili-
sinde -% 9 oranında bir gerileme söz konusu, 
Fransa ise -% 6 ile onu takip ediyor. İber yarı-
madasında, Almanya'da ve İtalya'da, pazardaki 
hafif kasılmalar, -% 3 ila -% 0,5 oranlarında 
hissediliyor. Diğer yandan, buzlu su üretim 
grupları sayısı, Afrika'da da düşüş gösteriyor. 
Bunun ana nedeni, büyümenin frenlenmesine 

neden olan sosyal sorunlar yüzünden 2012 ila 
2013 yıllarında % 20 üzeri bir gerileme kayde-
den Güney Afrika Cumhuriyeti. 
EMEA bölgesinde satılan chiller gruplarının 
dörtte üçünden fazla bir kısmı, havalı ve kılıflı 
değil. Satışların % 10'unu yalnızca soğuk su 
üniteleri teşkil ediyor. Soğutma açısından, 
ünitelerin % 80'i içinde bulunması nedeniyle, 
R410A açık payla başı çekiyor. Onun ardından 
% 14 ile R134A geliyor. 

Veri merkezleri için kesin klima 
cihazları (CRAC) : Avrupa Birliği 
açısından can sıkıcı, Afrika ve 
Ortadoğu açısından yeni atılımlarla 
dolu 2013 yılı…

2013 yılında satılan yaklaşık 30.000 ünite üze-
rinden, 25.000'inden fazlası Avrupa'da satıldı. 
EMEA bölgesinde, % 12,5 pazar payı ile 
Almanya lider pozisyonunu muhafaza ediyor, 
onu % 11 ile İngiltere takip ediyor. Rusya ve 
dış uyduları, yaklaşık 3200 ünite satışı ile yani 
% 10,5 pazar oranı ile üçüncü sırada geliyor. 
Ortadoğu ve Afrika ise, sırasıyla % 9,5 ve % 
6,5 paya sahip. 
CRAC pazarı, 2013 yılında, EMEA bölge-
sinde, % 0,5 civarında neredeyse durağan bir 
yıl geçirdi. Avrupa Birliği bünyesinde, büyüme 
-% 20'ye varabilen bir düşüş ile net bir geri-
leme (-% 6) kaydetti. Fransa'da, Benelüks'te ve 
İspanya'da, piyasa -% 16 ila -% 20 düşüşlerle ile 
en kötü gidişata sahip. Almanya da -% 6, İngil-
tere-İrlanda ikilisi ise -% 4 ile bu daralmadan 
payını alıyor. Yalnızca İtalya ve İskandinav ülke-
lerinin piyasalarında % 10 oranında bir büyüme 
kaydediliyor. EMEA bölgesinde, Ortadoğu ve 
Afrika, +% 30 ile en yüksek artışı kaydediyor, 
onu sırasıyla +% 8 ile Türkiye ve Avusturya / 
İsviçre ve +3 % ile Avrupa takip ediyor. 
EMEA alanında satılan ünitelerin üçte ikisi, 
doğrudan tetiklemeli üniteler ve kalan üçte 
birlik kısım ise chiller ünitelerine karşılık geli-
yor. Chiller ünitelerine ilişkin olarak, ortalama 
kapasiteli makineler (15 ila 60 kW) satışların 
yarısına karşılık geliyor. Doğrudan tetiklemeli 
makineler için dağılım daha adil, zira küçük 
kapasiteli olanlar kadar (15 kW altı), orta kapa-
siteli olanlara da rastlıyoruz. 
Hava temizleme santralleri: Büyüme içinde bir 
yavaşlama ve pazardaki aktör sayısında azalma.

Bu yıl yine, hava temizleme santralleri piyasası 
Avrupa Birliği'nde 2012-2013 yıllarında % 2,8 
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bir artış ve Ortadoğu'da % 10 üzerinde bir artış 
ile gayet iyi bir performans sergiledi. Bu yük-
selmenin başlıca motoru durumunda, EMEA 
bölgesindeki satışların % 20'ye yakın kısmını 
gerçekleştiren ve 2013 yılında 356 M € tahmini 
değerinde bir pazarla, yıllık yüzde +% 10 artış 
kaydeden Almanya bulunuyor. Bölgenin diğer 
ağır topu ise, % 15 pazar payı ile İskandinavya, 
onun 2013 yılı satışlarında 2012 yılına göre 
bir duraklama söz konusu. Rusya ve Türkiye 
yine güzel bir ilerleme kaydetti ve sırasıyla % 
17 ila % 46 oranı ile, 2013 yılında piyasanın 
toplamının % 13'ünü ele geçirdiler. Daha küçük 
ölçekte, İspanya ve Çek Cumhuriyeti, sırasıyla 
2013 yılında 40,1 M € ve 21,2 M € tutarına 
erişerek, % 8 oranında bir artışa şahit oldu. 
Fransa ise, 2013 yılında 112 M € ile yaklaşık 
% 4 oranında büyüme kaydetti. 
Hayal kırıklığına uğrayanlar arasında, hafif 
piyasa daralması ile (-% 2,6) İtalya ve bilhassa 
da 2013 yılında, % 20 oranında bir düşüş ile 6,1 
M € tutarına gerileyen Portekiz var. Hava debisi 
gücüne ilişkin olarak, 5000 m3/saat altındaki 
üniteler, EMEA bölgesinde % 52 piyasa payı ile 
en çok satılanlar. Buna karşın, 30 000 m3/saat 

üzeri üniteler, %6,3 piyasa sahipler. Avrupa'da 
pazarın gelişimine ilişkin olarak, 2014 yılı için 
hafif bir gerileme bekleniyor, ilk iki üç aylık 
dönem Q1 için -% 2 ve Q2 için ise -% 3 ile 
tamamlandı. Buna paralel olarak, Avrupa'da 
yüzlerce bulunması nedeniyle aşırı yüksek olan 
ve küçükleri büyükleri tarafından satın alınan, 
piyasadaki aktör sayısında da bir azalma söz 
konusu.

Hava filtreleri piyasası duraklamaya 
devam ediyor

Hava filtresi piyasası 2013 yılında, Avrupa Bir-
liği için % 0,7 oranında bir daralma ile ve 1,08 
milyar Euro olarak stabilize edilen EMEA 
bölgesinin tamamı için -% 0,4 oranında nere-
deyse bir duraklama ile oldukça iç karartıcıydı. 
Bu küçük gelişme, Çin'de veya Hindistan'da 
olduğu gibi, direk dışarıdan tedarik edinme 
veya kurulan filtrelerin kullanım sürelerinin 
uzaması ile açıklanabilir. 2013 yılında 208 
Milyar Euro satış ile piyasada başlıca bir yere 
sahip olan Almanya, % 4 oranında hafif bir 
ilerleme kaydetti, piyasada ikinci sırada bulunan 
Fransa ise 121 M Euro ile durakladı. EMEA 
bölgesinin yaklaşık % 15'lik bir kısmını, 4'ü bir-
likte temsil eden İskandinav ülkeleri, İsviçre'de 
olduğu gibi yaklaşık % 3 oranında bir piyasa 
gerilemesi yaşadı, İtalya ve İspanya satışlarında 
sırasıyla % 6 ve % 15 oranında bir artışa tanık 
oldular. EMEA bölgesinde en çok satılan ürün-
ler arasında, ince filtreler ve orta filtreler, 2013 
yılında piyasada % 60'a erişmek üzere artışa 
devam ettiler. Onları arkadan takip eden iri 
filtreler, % 19 ve HEPA-ULPA filtreler ise % 
16 oranında bir artış kaydetti. Çevrede kirliliğe 
neden olan gaz filtreleri ise, satışların ancak % 
5'ini temsil ediyor.

Soğutma kuleleri: Düşüş kaydeden 
Avrupa piyasası

Soğutma kuleleri piyasası, 2013 yılında 229,5 
M € tutarına düşerek, EMEA bölgesinde, % 7 
oranında bir gerileme kaydetti, yani seviye 2011 
yılına göre yine geride kaldı. Satışların başında, 
Almanya, 38,4M€ üzerinde bir tutarla başı çek-
meye devam ederken, onu yaklaşık 23,4M€ ile 
Rusya ve dış uyduları izledi. İtalya, Fransa ve 
İngiltere, her biri pazarda % 8 pay ile ikinci 
baş aktör olmaya devam ediyorlar. Piyasanın 
en güçlü gelişme kaydedenleri arasında, +% 23 
ile Rusya, ona 2013 yılında % 30 üzerinde bir 
gelişme sayesinde 8,2 M € ile eşlik eden Polonya 
var. Aksine, en güçlü düşüş arz edenler ise, -% 
20'lere varan İngiltere ve Fransa. 2013 yılında 
EMEA piyasasında, 65/35 civarı bir oran içinde 
kapalı olandan çok açık tür yerleştirildi.

Eşanjörler için güzel bir yıl

Eşanjör piyasası, EMEA alanında, 2013 yılında 
809 M € tutarına erişiyor, yani 2012 yılına 
göre % 15 daha fazla. % 17 pazar payına sahip 
Almanya dışında, % 10 pay ile Rusya ve İtalya, 
% 8 ile Fransa ve İngiltere ve % 7 ile Ortadoğu 
başlıca aktörler olarak sayılıyor. En yüksek artış 
kaydedenler arasında, % 20 üzeri büyüme ile 
Benelüks, Rusya, Ortadoğu ve İskandinav ülke-
leri var. Bunun aksine, İtalya hafif bir gerileme 
arz ediyor, Almanya ve İngiltere ise % 5 civarı 
makul bir artış kaydediyor.

Adyabatik soğutucular: Gelişmekte 
olan bir pazar

Birkaç yıldan beri, eski teknolojilerin geri dönü-
şüne şahit oluyoruz: Adyabatik soğutucularda 
olduğu gibi. Isı eşanjörleri kapsamında, ortam 
ısı ve soğutulacak hava arasındaki termik alı-
şerişini ortam havasının nem oranı artırılarak 
kolaylaştırılması söz konusu. Bu, aküler üzerine 
doğrudan su püskürten nozüller ile veya nem-
lendirilen ve hemen yanına kurulan su geçirmez 
bir medya ile mümkün olabiliyor (nemlen-
dirme için kullanılan su geri toplanıyor veya 
toplanmıyor). Yazın hava çok sıcak olduğunda, 
geçici süre için kullanılan bir ek donanım söz 
konusu. Bu nedenle de bu teknoloji henüz 
Kuzey Avrupa'da düşük oranda kullanılıyor, 
Ortadoğu'da ise kullanılmıyor. Başlıca pazarı, 
Doğru Avrupa, İsviçre, Fransa ve Almanya gibi 
ılıman iklim ülkeleri. 
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≤5.000 m3/h
51,8 %

15.001-30.000
m3/h % 12,9 

5.001-15.000
m3/h % 29,0 

Orta ve İnce 
Filtreler
% 60,3

Hepa ve Ulpa 
Filtreler
% 16,4

Gaz
 Filtreler

% 4,4

Kalın
 Filtreler
% 18,8

30.001-50.000
m3/h % 4,7 

≥50.001m3/h 
% 1,6 
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pazar

EMI, 2014 yılında bir üye artışı 
kaydetti. Bu başarıyı nasıl 
açıklıyorsunuz?

Bu son beş yılda çok büyük yatırımlar yaptık. 
Bir yandan, katılımcılarımızın işbirliği saye-
sinde, toplanan ve dağıtılan bilgi sayısını kayda 
değer şekilde artırdık ve diğer yandan analiz-
lerimizin temelini oluşturan verilerin güveni-
lirliğini sağlayan oldukça sofistike denetim ve 
işleme araçlarını kullanmaya başladık. Bunun 
dışında, şirketler ile aramızdaki güven ilişkisi 
bu dinamik büyümeyi destekledi. Öncelikle, 
ekibimizi geliştiriyoruz. Diğer yandan, topla-
nan verilerin idaresinde olabildiğince zaman 
tasarrufunda bulunmaya çalışıyoruz. 

Katılımcı sayısının artışını yavaşlata-
bilen olası frenler nelerdir?

Birinci faktör kuşkusuz psikolojiktir: Üçüncü 
bir şahsa şirketinizin anahtar verilerinin teslim 
edilmesi korkusu. Şirketler, gerçekten de bu 
verilerin tedariki açısından çekingen davra-
nırlar ve uzun vadede bir güven çalışması ile 
onları ikna etmeyi başardık. Bu hususta, gizlilik 
politikamız oldukça sıkıdır: Bir imalatçı tara-
fından gönderilen satış verileri, tamamen giz-
lidir ve yalnızca uzlaşılan sonuçlar katılımcılara 
ifşa edilirler. Diğer yandan, prosedürlerimizin 
Avrupa rekabet kurallarına uyumunun kontrolü 
için, düzenli olarak yasal denetimler gerçek-
leştiriyoruz. İkinci faktör, üreticinin kendisine 
bağlı: Bugün 2014 yılında, bazı şirket yöne-
ticileri, hangi ülkelerde, hangi ürün tiplerini 
sattıklarını açık bir şekilde söyleyemiyordu. 
Bunun nedeni, idare sistemlerinin bu bilgiyi 
hızlı ve basit bir şekilde veremiyor olmasıdır. 
Tekliflerinin miktarını değerlendirilen şekilde 
belirleyemedikleri gibi, satış rakamlarını seg-
mentlere ayrılmış piyasa verileri ile karşılaştı-
ramıyorlar. Kısa bir süre önce, bu yöneticiler 
için, bu işi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak 
amacıyla, uzmanlığımızı devreye soktuk. Her 
gün büyük bir beceriklilikle, çok yüksek sayıda 
veriyi işliyor, bazılarının imkansız sandığı şey-
leri başarıyoruz. Bazı imalatçılar için bir hafta 
alan işin, bizim için bir hafta aldığını fark ettik; 
bu nedenle onlara verilerinin konsolidasyonu 
için desteğimizi sunuyoruz. Karşılıklı fayda 
baki kalıyor, çünkü bu veri çıkarımı ve ana-

lizi işini çalışanların gerçekleştirebilmesi için, 
tüm bilgi birikimimizi şirkete aktarıyoruz. Bu 
da EMI tarafından tedarik edilen yeni tip bir 
hizmet. EMI, Avrupa komisyonunun karar-
ları karşısında nötr bir pozisyona sahip; ancak 
doğru kararların alınması için bir istatistik 
desteği sunabiliyor ve bu yeni düzenlemelerin 
neticelerine ilişkin imalatçıları aydınlatabiliyo-
ruz. Örneğin, F-Gas konusunda, birkaç yıldan 
beri, chiller grupları içindeki farklı soğutucu 
tiplerini topluyoruz ve bunu 2015 yılında daha 
da yüksek bir kesinlikle yapacağız: Bu katılım-
cılarımıza piyasanın tam olarak hangi yöne git-
tiğini bilmelerini sağlayacak ve Avrupa komis-
yonunun ekonomik ve çevre açısından etkileri 
daha iyi değerlendirmesine yardımcı olacak. 
Diğer örnek: 2016 Ocak ayından itibaren, 
hava debisi 250 m3/saat üzerindeki çifte akım 
kasaları için bir eşanjör zorunlu olacaktır. İma-
latçıların bilgi ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için, sıcak toplama ve kontrollü hava temiz-
leme santrallerindeki toplama formatımızı 
geliştirdik ve buna paralel olarak, genellikle 
hava temizleme santrallerinde gördüğümüz 
levhalı termik eşanjörler veya rotatif eşanjör-
ler üzerinde yeni bir toplama lanse ediyoruz. 
Son olarak, lot 11'e ilişkin düzenlemeye göre, 
bir haftadan kısa bir süre içinde ve çok büyük 
bir güvenilirlik seviyesi ile, UE28'te satılan 
fanlı konvektörlerin enerji tüketimleri ve tüm 
motorların standarttan (AC) elektroniğe (EC) 
geçmesi durumunda oluşacak etki üzerine bir 
çalışma gerçekleştirdik. 

2015 yılına ilişkin beklenen 
gelişmeler nelerdir?

Öncelikle, iki adet akıllı pazarlama progra-
mını lanse etmeyi düşünüyoruz: İlki, parkların 
yenilenmesi ile piyasanın hareketli olduğunu 
tespit ettiğimiz için, havuz nem alıcıları üze-
rine, ikincisi ise, genellikle hava temizleme 
santralleri içinde bulunan levhalı veya döner 
termik eşanjörler üzerine. Ayrıca, ısı pompası 
üreticilerinden de daha fazla veri toplayaca-
ğız. Giderek popülerlik kazanan "free cooling" 
cihazların gelişmelerine de dikkat edeceğiz.  
Ardından, 2015 yılında katılımcılarımıza yeni 
hizmetler sunacağız. Birincisi, daha önce bah-
sini ettiğimiz, verilerinin çıkarılması ve analizi 
açısından destek hizmetidir. İkincisinin ise çap 

açısından ondan geri kalır yanı yok, ek iki piyasa 
raporuna erişim sunacağız: Örnek olarak, bir 
hava temizleme santrali üreticisi termik eşanjör 
piyasasına ilişkin verilere ücretsiz olarak erişim 
sağlayabilecek. Aynı durum termik eşansörler 
piyasası için de geçerli. Bir soğutma kulesi üre-
ticisi, chiller grupları piyasasına ilişkin bilgilere 
ücretsiz olarak erişim sağlayabilecek.
Son olarak, istatistik raporlarımıza giderek daha 
fazla belirleyici veri dahil edeceğiz. İmalatçılar 
ve Eurovent Derneği bünyesindeki stratejik 
pozisyonumuzun yanı sıra, birçok ülkedeki ve 
birçok kurum içindeki bağlantılarımız, fuar-
lara iştirakimiz sayesinde, katılımcılarımıza şu 
veya bu pazarda karşılaşabilecekleri sorunları 
ve bazı eğilimlerin nedenlerini açıklayabilecek 
kapasiteye sahibiz.

Türkiye piyasasına ilişkin 
değerlendirmeniz, görüşleriniz 
nelerdir?

ISK-Sodex fuarı esnasında, Türk piyasasının 
çok verimli olduğunu tespit ettik. Gerçekten 
de, HVAC&R piyasasının oldukça çeşitli seg-
mentlerinde birçok yeni üretici mevcut ve çok 
sayıda konferanslar ve toplantılar organize 
edildi. ISKID derneğinin, Türkiye'deki pazarı 
hareketlendirmek, aynı zamanda sınırların da 
ötesine geçmek için çok aktif olduğunu tespit 
ettik. Bunun için, Eurovent Market Intelligence 
ve ISKID, birbirlerinin katılımcılarını artırma 
hedefi içinde, bir iş ortaklığında bulunma kararı 
aldılar. Gerçekten de, derneğin üyesi olan ve 
istatistiklere iştirak eden Türk üreticiler, arzu 
etmeleri durumunda, daha düşük masrafla, 
Eurovent istatistiklerine katılabilecekler. 
Türkiye'deki HVAC&R piyasasına ilişkin 
olarak şimdiden, 2013 yılının, programların 
büyük bir kısmı için - yani ısı eşanjörleri, chil-
ler grupları, filtreler, hava arındırma santralleri 
vb.  - olağanüstü bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. 
Tahminlerimize göre, Türkiye'de % 25'lik bir 
artış kaydedildi. Global açıdan, en yüksek artış 
fanlı-konvektörler ve hava temizleme santral-
lerinde gözlendi. 2014 yılı için, büyümenin, 
Ağustos ayında gerçekleştirilen Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri nedeniyle daha gevşek olması 
bekleniyor. Gerçekten de, birçok proje 2015 
yılına ertelendi, bu da ilk ve ikinci üç aylık 
dönemler için büyümeyi yavaşlattı. TM

EMI uzmanları, Yannick Lu-Cotrelle ve Ghita Boudribila:
“2013, Türkiye HVAC&R piyasası için olağanüstü bir yıldı”
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bilgi

B u yazıda bina otomasyonu, yeşil bina 
ve sertifikaları, bina otomasyonunda 
uygulanmaya başlayan kablosuz 

çözümler ve avantajlarından bahsedilecektir.

Bina otomasyonu nedir?

Binalarda uygulanan iklimlendirme, aydın-
latma, yangın algılama, kartlı geçiş ve kameralı 
güvenlik sistemlerinin (CCTV) ayrı ayrı veya 
birbirleri ile entegre çalışarak, hem konforu 
yükselten hem de enerji verimliliği konusunda 
önemli role sahip olan sistemdir. Binaların 
kurulum maliyetini yükselten bu uygulamalar, 
işletme maliyetlerini ise ciddi oranda azal-
tır. Tüketilen enerjinin gün be gün arttığı, 
yeni kaynaklara ve yatırımlara ihtiyaç duyu-
lan günümüzde, enerji verimliliğinin önemi 
giderek artmaktadır. Stand-by konumunda 
bırakılan bilgisayarların bile dünya genelinde 
bir yılda 80 milyon € gereksiz enerji tüke-
timi yaptığı düşünülürse, bir binadaki enerji 
tüketiminin % 80’ini kapsayan aydınlatma ve 
iklimlendirme sistemlerinde yapılacak tasar-
ruflar büyük ölçüde önem arz etmektedir. 
Dünyadaki enerji tüketiminin % 33’ü bina-
lar tarafından yapılmaktadır. Bu binalardaki 
yaşam kalitesini artırmak ve dünyaya verilen 
zararı azaltmak adına “yeşil bina” kavramı 

Bina Otomasyonunda 
Kablosuz Çözümler

ortaya çıkmıştır. Amerika’da yapılan bir çalış-
maya göre yeşil binalarda, enerji tüketiminde 
% 24-50, atmosfere yapılan CO2 salınımında 
% 33-40 ve su tüketiminde ise % 40 oranında 
azalma sağlanabilmiştir.

Yeşil bina nedir?

Yeşil bina; yapılacağı arazinin seçiminden baş-
layarak, bulunduğu ortamın iklim verilerine 
göre değerlendirildiği, ihtiyacı kadar tüketen, 
mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kay-
nakları kullanan, genel olarak ekosistemimize 
duyarlı olan yapılar olarak tanımlanabilir. Bu 
binalar, üçüncü şahıs ve kurumlar tarafından 
standartlaştırılmış bir değerlendirmeye tabi 
tutulur. Yeşil bina ile ilgili dünya genelinde 
standartlar ve sertifikalar bulunmaktadır. 
1990’da İngiltere’de oluşturulan BREEAM, 
1998’de Amerika’da oluşturulan LEED, 
2009’da Almanya’da oluşturulan DGNB bun-
lardan bazılarıdır. Türkiye’de ise yeşil bina ile 
ilgili çalışmalar ÇEDBİK tarafından yapıl-
maktadır.

Kablosuz teknoloji

Günümüz itibarıyla kablosuz teknoloji, artık 
her alanda karşımıza çıkıyor. Bilgisayardan 

cep telefonlarına, araçlardaki GPS’ten resto-
ranlardaki WiFi istasyonlarına, hatta evlerde 
kullanılan bebek telsizlerine kadar kablosuz 
teknoloji hayatımızda yer alıyor. Yüksek bant 
genişliği gerektiren uygulamalarda dahi veri 
iletişimini kablosuz teknoloji ile çözüyorken, 
düşük bant genişliği gerektiren bina otomasyo-
nunda kablolar neden hâlâ hayatımızda? Kab-
losuz teknolojinin insanlar üzerinde pozitif 
olduğu kadar negatif etkileri de mevcut. Herkes 
WiFi kullanırken sinyal gücü sorunuyla en az 
bir kez karşılaşılmış ve kablosuz veri aktarı-
mına duyulan güven tekrar sorgulanmıştır. Bina 
otomasyonunda kullanılacak kablosuz çözüm-
lerin bugüne kadar yetersizliğinden kaynakla-
nan kaygıyı Schneider Electric SmartStruxure 
Lite çözümü ile ortadan kaldırıyor. Geçmişte 
zayıf sinyal gücüne sahip WiFi tercih edilme-
sinden, pile duyulan ihtiyaçtan, mesh network 
seçeneği eksikliğinden ve hatalı güvenlik pro-
sedürlerinden kaynaklı başarısızlık sebeplerini 
analiz eden Schneider Electric, kullanıcılarını 
ZigBee ve EnOcean ile buluşturuyor. Kablosuz 
çözümlerde kullanılan WiFi 11 kanala sahiptir 
ve bunların sadece üçü birbiriyle örtüşmeyen 
kanallardır. ZigBee ise birbiriyle örtüşmeyen 
16 ayrı kanala sahiptir ve parazit sorunuyla 
karşılaşılmaz. Aynı zamanda WiFi kullanırken 
menzil 10 metre iken, bu rakam ZigBee’de 100 
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makinesinde görmeye alışık olduğumuz solar 
hücreler yer alıyor ve cihazlar enerjilerini bura-
dan karşılıyorlar. Anahtarlama cihazları ise bu 
hücreye dahi ihtiyaç duymuyor. Butona basıl-
dığı anda bir elektromanyetik indüksiyon ile 
milisaniye mertebesinde bir voltaj darbesi üre-
tiliyor. Buradaki mekanik enerjinin bir kısmı, 
sinyali 100 metre uzaklığa gönderebilecek güç 
için yeterli elektrik enerjisine dönüştürülü-
yor, bir kısmı da diğer sinyal için yayın tekrar 
kurulmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcıya, 
anahtarını çift taraflı bant ile cam duvarlara 
bile montaj imkânı sunuluyor. 

Özellikle retrofit uygulamalar için çözümler 
sunan kablosuz teknoloji, kablolamaya ihti-
yaç duymayarak kurulum maliyetini düşü-
rür ve aynı zamanda onarım ve boya işlerini 

yok ederek daha fazla iş gücü gereksiniminin 
önüne geçer. Aynı zamanda toplam maliyeti 
de düşürerek amortisman süresini kısaltır ve 
kesintileri minimuma indirir. Sistemde kulla-
nılan sensör, aktüatör, kontrolör gibi noktalar 
kolayca yapılandırılır ve ulaşılması zor veya 
masraflı bölgelere kolayca erişim imkânı sunar.

Günümüz itibarıyla, geleceğin teknolojik 
dünyasına uygun kablosuz bina otomasyonu, 
artık hayatımızın bir parçası ve sistem perfor-
mansları kabul edilebilir bir seviyeye ulaşmış 
durumda. İleride kablosuz enerji aktarımının 
da bu seviyelere ulaşabilmesiyle, milyarlarca 
metre kablo kullanımına gerek kalmayacak. 
Bu sayede hem petrolden hem de bakırdan 
elde edilecek tasarruf ile sadece yeşil binalar 
için değil, daha yeşil bir dünya için de adım 
atılacağına kesin gözüyle bakılabilir. TM

metre, EnOcean’da ise 30 metredir.
Bina otomasyonunda kullanılan kablosuz 
çözümlerde bugüne kadar yapılan büyük 
hatalardan biri de; noktadan noktaya veya 
noktadan çoklu noktaya iletişim sağlamaktır. 
Bu şekilde tasarlanan bir ağda, tek noktada 
oluşabilecek bir hata veri iletişimini imkânsız 
hale getirir. ZigBee ise mesh network topolo-
jisi kullanır, her nokta birbiriyle haberleşir ve 
böylece hata şansını minimize ederek, kulla-
nıcıyı dolaylı yollardan sonuca ulaştırır.

EnOcean protokolü ile çalışan saha ekipman-
larının çoğu bataryasız çalışır. Bu durumda 
akla ilk gelen soru; batarya ve kablo yokken 
bu cihazlar enerjisini nereden sağlıyor? ola-
caktır. Işık seviyesi sensörü gibi sürekli sis-
temle haberleşen cihazların üzerinde, hesap 

www.termodinamik.info
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Sabit veya Değişken Debili 
Hidronik Isıtma Sistemlerinde 
Balanslama ve Önemi

kontrolsüz akış bu cihazların görevlerini yapa-
mamalarına neden olmaktadır. Hedeflenen 
konfor ve verimin ısıtıcı cihazlardan geçmesi 
gereken planlanmış doğru su akışlarıyla elde 
edilebilecektir. Bir hidronik ısıtma tesisatında 
dengeleme sorunu olduğunda aşağıdaki sonuç-
larla çok sık karşılaşılmaktadır.
•	 Mahal sıcaklıklarının dizayn sıcaklığına 

çıkamaması,
•	 Mahal sıcaklıklarında, çok hassas kontrol 

ekipmanları kullanılmış olmasına rağmen 
meydana gelen aşırı dalgalanmalar.

•	 Kurulu ısıtma gücünün yeterli olmasına 
rağmen, üretilen gücün aktarılamaması. 
(Özellikle uzun bekleme süreleri sonrası 
devreye almalarda.)

Dizayn sorunu olmayan tesisatlarda dizayn 
debisini elde edebilmenin yegane yolu, tesisatı 

G elişen teknolojiye paralel ısıtma sis-
temlerinde kullanılan ısıtıcı cihaz ve 
kontrol sistemleri teknolojilerinde, 

enerji tasarrufu ve konfor odaklı baş döndürücü 
bir değişim söz konusudur. Bu değişimle bera-
ber güneş enerjisi, ısı pompası, ısı değiştiricileri 
gibi farklı sistemler, ortak bir amaç için bir 
arada kombine kullanılmaya başlanmıştır. Eski 
ısıtma sistemlerinde en sık duyulan şikayet, 
sistemin teorik olarak mükemmel planlanmış 
olmasına rağmen pratikte hedeflenen konforu 
ve enerji tasarrufunu sağlamadığı yönünde 
olmuştur. Balanslama konusu yeterince bilin-
mediğinden, doğal olarak hata yanlış seçildiği 
iddia edilen bir pompa ve/veya vananın değiş-
tirilmesiyle giderilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde 
ısınma temin edilmiş olsa da artan yatırım 
ve işletme giderleri, bozulan konfor şartlarına 

Hazırlayan: E. Cüneyt Bulca Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Ürün Müdürü - Su Basınçlandırma Sistemleri

zorunlu katlanılmıştır. Günümüz hidronik 
ısıtma sistemleri eskiye göre oldukça karmaşık 
bir yapıya sahip olup, bu sistemlerde balanslama 
yapmadan konforlu bir ısıtmanın sağlanması ve 
enerji tasarrufu mümkün görünmemektedir. Bu 
makale ile ana amacı ısıtma tesisatları ile ilgi-
lenen mühendis, tekniker, teknisyen ve tesisat 
ustalarımızın dikkatini balanslama konusuna 
çekerek farkındalığı sağlamak ve en azından 
bir iki pratik örnekle balanslamanın önemini 
onlara gösterebilmektir. Hydronic (Hidronik) 
genellikle bir pompa tarafından basınçlan-
dırılmış suyu kullanan ısıtma veya soğutma 
sistemlerini inceleyen bir bilim olarak tanım-
lanmakta ve günümüzde çok sıkça karşımıza 
çıkmaktadır. Günümüz ısıtma sistemlerinde 
gerek ısıtıcı gerek kontrol ekipmanları olarak 
sofistike cihazlar kullanılıyor olsa da, tesisatta 
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Radyatör Sistemlerinde Balanslama

Genellikle termostatik vana kullanılan sistem-
lerde, vananın çalışma prensibi ile ilişkili olarak 
akış kontrolü ile dengelemenin otomatik olarak 
yapıldığı zannedilmektedir. Bu durum tüm 
kontrol devrelerinin stabil olduğu bir ısıtma 
sisteminde az ya da çok doğru sayılabilir. Ancak 
balanslanmamış radyatörler akış üzerinde 
bozucu etki yapacaktır. Bu durumu Şekil 2’de 
görülen ve 4 radyatörden oluşan Şekil 2’deki 
tesisatta, tüm tesisat ekipmanları (branşman 
ve radyatörler) balanslandığında hesaplanan 

parametreler Tablo 2’de 
verilmiştir.
Termostatik vanalar 
için balanslarına ya 
uygun Kv değeri olan 
vananın seçilmiş olması 
ya da ayarlanabilir Kv 
değerine sahip olma-
sıdır. Gerçekte tesisat 
üzerinde bulunan tüm 
fittings malzemeler ve 
armatürler üzerlerin-

den geçen debi ile ilişkili olarak bir basınç 
düşüşü yaratırlar. Diğer bir deyişle yarattıkları 
basınç düşümünün büyüklüğü aynı zamanda 
üzerinden geçecek debiyi sınırlar ve buna da o 
armatüre için debi faktörü (Kv) denir. Örneği-
mizde debi olarak (lt/h) ve basınç farkı olarak 
(kPa) birimleri kullanıldığından hesaplamalar 
aşağıdaki formülasyonla yapılacaktır. 
Yandaki değerler tüm sis-
temin balanslandığı ideal 
koşullarda elde edilmiş 
verilerdir. İdeal olan bu 
sistemde tesisat ve branşmanlar balanslanmış 
olmak üzere, gerekli Kv değerine bakılmaksızın 
seçilmiş ve herhangi bir ön ayar yapılmamış ter-
mostatik radyatör vanası kullanıldığı durumda 
parametrelerdeki değişim Tablo 3’te verilmiştir. 

hidrolik olarak balanslamaktır. Balans keli-
mesinin buradaki anlamı dizayn debisi elde 
edilecek şekilde tüm kontrol ekipmanlarının 
ayarlanmasıdır. Şekil 1’de Avrupa’da yapılmış 
bir çalışmanın sonucu görülmektedir. Grafik 
bize 20 C° dizayn sıcaklığının 1 C° üzerine 
çıkıldığında yani 21 C° için enerji maliyetle-
rinin % 8 ila % 12 arasında değiştiğini göster-
mektedir. Yani Orta Avrupa’da bu değer % 8 
olarak gerçekleşiyorken Batı Avrupa’da % 12 
olarak gerçekleşmektedir. Yukarıdaki farklılık 
tek bir oda için çok büyük bir anlam ifade 
etmezken, tüm tesis için oldukça önemli enerji 
maliyeti doğurmaktadır. Benzer bir çalışmayı 
İstanbul için yaptığımızda % 10, Ankara için 
yaptığımızda % 6 civarında bir enerji tasar-
rufu potansiyeli olduğunu görmekteyiz. Ayrıca 
balanslama yapılmamış bir sistemde tam kapa-
siteye ihtiyaç duyulan, tatil dönüşleri veya sabah 
erken saatlerde sistemin rejime girmesi ve kon-
for şartlarının eldesi oldukça gecikmeli olarak 
sağlanmaktadır. Yapılan bir istatistik çalışmada 
sistemin 30 dakika erken rejime girmesi ile 
günde % 6 enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. 

Şekil 1. Oda sıcaklığının tasarım sıcaklığından 
göreceli olarak yüksek olması durumunda, enerji 
maliyetlerindeki yüzde (%) olarak artış.

Şekil 2. 4 radyatörden oluşan, termostatik vanalı örnek ısıtma tesisatı.

Şekil 3. Radyatörlerde oluşan basınç düşümü / 
Varsayım (mss/kPa)
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Örnek tesisatımızda 1/2” Köşe Alarko Termos-
tatik Vanalar kullanılmış olsun (Bu vanaya ait 
Kv değeri (0,9 ) ve diğer teknik bilgiler için 
bkz. http;//www. alarko-carrier.com.tr/Urun/
Brosur/TermostatikVana_brs.pdf ). Örnek 
ısıtma sisteminde yer alan radyatörlerden 
dizayn debisi geçmesi durumunda radyatör 
içerisinde oluşan kayıpları yukarıdaki formüle 
göre hesaplarsak aşağıdaki tabloyu elde edebi-
liriz. Tablodan da görüleceği üzere radyatör iç 
kayıpları önemsenmeyecek kadar düşük ger-
çekleşmektedir. Dizayn debisinin üzerinde ger-
çekleşebilecek değerlerde de kayıp önemli bir 
büyüklükte olamayacağından, bundan sonraki 
hesap sistematiğinde dikkate alınmayacaktır. 
Kombimizin altında bulunan vana aracılığıyla 
dizayn debisi olan 0,394 m³/h elde edildiği 
fakat aynı tip 1/2” ön ayarsız termostatik vana 
kullanıldığı durumu incelemeye devam edelim. 
Öncelikle sistemin ideal durumda devrelerdeki 
basınç kayıplarını hesaplamaya çalışacağız. 

Basınç kayıplarının bulunmasında aşağıdaki 
grafikten faydalanılmıştır. Özetle, Hyronik 
balanslamanın kısmen bozulduğu durumda 
(Tablo 5) mutfak radyatörü aşırı debiye maruz 
kalarak ortama aktarması gereken ısının % 
30 fazlasını aktararak hem konfor şartının 
bozulmasına hem de ciddi bir enerji kaybına 
yol açmaktadır. Daha önce mahal sıcaklığının, 
dizayn sıcaklığının 1 C° üzerinde gerçekleşmesi 
durumunda Ankara için % 6, İstanbul için % 
10’luk bir enerji kaybı söz konusu olduğunu 
söylemiştik. Bu durumda mutfak için ciddi 
bir enerji kaybının söz konusu olduğunu söy-
leyebiliriz. Yatak odası ve banyoda da dizayn 

ve konfor şartlarından sapma olduğu görül-
mektedir. Salonda ise ısıtmanın sağlanamadığı 
ve mahal sıcaklığının dizayn sıcaklığının çok 
altında gerçekleştiği görülmektedir.
Termostatik vanalar mahal sıcaklığında mey-Grafik 1. Isıtma sistemlerinde kullanılan PVC borularda 

içerisinden geçen debiyle ilişkili olarak boru çapına 
bağlı basınç kayıp grafiği.

dana gelen değişime belirli bir sürenin sonunda 
cevap verebilirler. Ani açma ve kapama yap-
mazlar. Bu süre örneğimizde kullanılan Alarko 
vanalar için 22 dakikadır. Mutfakta istenen 
sıcaklık radyatör üzerinden geçen aşırı debi 
nedeniyle kısa sürede yakalansa bile radyatöre 
takılı termostatik vananın tepki süresi (22 
dakika) boyunca ortama gereksiz enerji trans-
feri sürecek ve enerji kaybına neden olacaktır. 
Bu diğer termostatik vanalar için de aynıdır. 

Sonuç

Isıtma tesisatları doğru projelendirilmiş ve pro-
jeye uygun yapılmış olsa bile işletmeye alma 
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rinden ulaşılarak uygulama için gerekli bilgiler 
edinilebilir.
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ısınma problemi yaşanabilecek ve konfor şart-
ları sağlanamayacaktır. Bazı radyatörler sıcak 
bazıları soğuk olabilecek ve bazı mahaller rad-
yatör ebatları büyütülse bile dizayn sıcaklı-
ğına ulaşmayabilecektir. Bu gibi durumlarda 
genellikle ya ısıtıcı cihaz ya da tesisatı yapan 
firma/ usta suçlanacaktır. Şikayetin gideril-
mesi için bilinçsizce ve öncelikle başvurulan yol 
olan ısıtıcı cihazların kapasite artışları, şikayeti 
giderse bile enerji kaybını ve yakıt giderlerini 
ciddi olarak artıracak ve bir başka şikayete yol 
açacaktır. Yukarıda anlatılanlar ışığında hid-
ronik balanslamanın öneminin anlaşıldığını 
ve farkındalığın sağlandığını düşünüyoruz. 
Bundan sonraki süreç mevcut kurulu ısıtma 
sistemlerinde hidronik balanslamanın nasıl ve 
hangi teknikler kullanılarak yapıldığıdır. Bunun 
için aşağıdaki önerilen kaynaklara internet üze-

aşamasında hidronik balanslamaları tam olarak 
yapılmamışsa arzu edilen konfor şartlarına ula-
şılamayacak ve ciddi bir enerji kaybı oluşacaktır. 
Diğer bir ifadeyle hidronik balanslama ile çok 
ciddi bir enerji tasarrufu potansiyeli söz konu-
sudur. Tasarrufun boyutu ve hidronik balansla-
manın önemi ısıtma sisteminin kompleksliğiyle 
doğru orantılı olarak artmaktadır. Isıtıcı cihaz 
olarak kombilerin kullanıldığı en basit bireysel 
ısıtma sistemlerinde bile; örneğin kendi evleri-
mizde kurulu olan kombi sistemleri,
1. Doğru Kv değerine sahip termostatik vana 
kullanılmamışa,
2. Ayarlanabilir termostatik vana seçilmiş fakat 
ön ayar yapılmamışsa,
3. Girişte standart radyatör vanası kullanılmış 
fakat dönüşte ayarlanabilir balans vanası kul-
lanılmamışsa,
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ABONE SERVİSİ

Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 70 (12 sayı)

Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 40 (6 sayı)

ISK sektörünün 
yurtdışına yönelik 
tek dergisi
Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum

Tel :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com

ISSN 1306-9721
FİYATI: 5 TL   YIL: 7  SAYI: 41

www.iskteknik.com

TEKNİK

PÜF NOKTASI

İPUCU

BİLGİ

Kesintisiz Güç 
Kaynakları (KGK) için 
Koruyucu Bakım ve 
Teknik Servisin Önemi 

Yaygın Termostatik 
Genleşme Valfi (TGV) 
Problemlerinin 
Saptanması

Soğuk Su Hazırlama (Chiller) 
Grubu Montaj Yerini 
Hazırlama*

Chiller Uygulamasının 
Gerekli Olduğu 
Durumlar
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Tesisat Sembolleri
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Türkiye’de
Sayısız Yeni Otel 
Projesi

Çok Katlı Konutların 
Enerji Korunumu 
Açısından Performansının 
Değerlendirilmesi

122013   .

Güvenli Yapılar
Yol Haritası 
Açıklandı

Yer Değişimi 
Havalandırması

Yer Değişimi 
Havalandırması
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Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 
Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-
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FRANSA 
KATI ATIK TESİSLERİNE 
ZİYARET

BERGAMA’DA 
“TARİH 3 BOYUTLU 
CANLANIYOR”

ALİ YURTSEVER “BİLİŞİM 
ZİRVESİ’NDE KONUŞULANLAR 
GÜNDEMİ BELİRLEYECEK”

Dünyanın en büyük pompa üreticilerindenDünyanın en büyük pompa üreticilerinden

Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...
Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...

www.dogayayin.com
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RÖPORTAJ

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç








