
 AYDA BİR YAYIMLANIR • EKİM 2014 • YIL:18 • SAYI: 189 • 6,5 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

yükleniyor...

www.aironn.com.tr

FAN MÜHENDİSLİĞİ



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Alize ilan.pdf   1   17.02.2014   09:59:08

FAN MÜHENDİSLİĞİ

Bizi izlemeye
devam edin.
Çok yakında
yeni ürünler,

 yeni teknolojiler...

www.aironn.com.tr

Merkez: Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı  Mira Tower K: 2 D: 12 Şerifali / Ataşehir-İstanbul 

T: 0216 594 56 96 F: 0216 594 57 17  info@aironn.com.tr



DERGİLERİMİZE
ULAŞIN

 AYDA BİR YAYIMLANIR • EKİM 2014 • YIL:18 • SAYI: 189 • 6,5 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

Sektörümüzün de yakından takip ettiği soğutma 
ve ısı pompası uzmanlık fuarı Chillventa 2014, 
14-16 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın 

Nürnberg kentinde düzenlendi. Fuar bu yıl 110 
ülkeden 30,000 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı. Böy-
lelikle fuar ziyaretçi sayısı bakımından % 7 oranında 
büyümüş oldu. Fuarda 984 katılımcı fi rma yer aldı. 
NürnbergMesse Yönetim Kurulu Üyesi Richard 
Krowoza, fuarın ulusal ve uluslararası soğutma, hava-
landırma ve ısı pompası pazar oyuncularını bir araya 
getiren başarılı bir organizasyon olduğunu söyledi. 
Çeşitli etkinlikler, basın toplantıları ve sunumlarla 
renklenen fuar, soğutma ve ısı pompaları konu-
sunda yenilikleri ziyaretçi ve katılımcılarına sundu. 
Türkiye’den de oldukça yoğun ilgi gören fuara; bu yıl 
İklimlendirme Soğutma Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB) tarafından düzenlenen milli katılım organi-
zasyonuyla beraber yaklaşık 60 Türk fi rma katıldı. 
Türkiye soğutma sektörünün dünyaya açılması, ürün 
ve markalarımızın dünya pazarlarınca bilinirliğinin 
artırılması anlamında büyük önem taşıyan fuar, aynı 
zamanda Türk fi rmaların dünyadaki rakiplerini tanı-
ması ve onların ürünlerini incelemesi anlamında da 
fırsatlar sundu.
Fuar kapsamında düzenlenen etkinliklerin içeri-
ğini ağırlıklı olarak ürünlerin verimi, karbon ayak 

izi, çevrenin korunması, geri dönüşüm ve F-Gaz 
regülasyonları oluşturdu. Fuarda gerçekleştirdiği 
özel bir sunumla Avrupa Çevre ve Enerji Ortaklığı 
(European Partnership for Energy and the Environ-
ment - EPEE) Genel Müdürü Andrea Voigt, yeni 
F-Gaz regülasyonu hakkında detaylı bilgiler verdi. 
2015 Ocak ayında yeni F-Gaz Regülasyonunun 
yayımlanacağını ve birçok değişiklikle sanayiyi etki-
leyeceğini belirten EPEE yetkilileri, enerji etiketi 
uygulamasının da, HVAC&R ürünleri üzerinde 
olumlu yönde etkileri olacağını vurguladı (F-gazlarla 
ilgili düzenlemeler, yakın gelecekte Türkiye’nin de 
gündeminde önemli bir yer tutacak; belli gazların 
kullanımı kısıtlanacak; bazı gazlar ise tamamen 
yasaklanacak. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi, Tesisat 
Market dergimizin Kasım sayısında yer alacak).

İngiliz menşeli global stratejik pazar araştırmaları 
şirketi BSRIA da yoğun katılımlı bir toplantı düzen-
ledi. Dünya soğutma pazarı hakkında ayrıntılı bir 
sunum yapan BSRIA yetkilileri, Türkiye pazarının 
geleceğin yıldızı olduğuna dikkat çekti. Sunumda 
özellikle chiller ürün gruplarında Türkiye’nin atakta 
olduğuna vurgu yapıldı. BSRIA yetkilileri, gelişen 
bir pazar olarak Türkiye pazarının dikkatle takip 
edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.   TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Avrupa’nın gözü 
Türkiye pazarında…
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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
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ürünler

AFS'den Simfleks Klipsli Endüstriyel Hava Kanalları

SFA SANIHYDRO - WC Öğütücüleri ve Pompaları

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 met-
reye, yatay olarak 110 metreye kadar atıkları 
pompalayabilen öğütücüler, ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tah-
liyesi 32 mm çaptaki PVC/PPRC borular 
aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku 
yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle çalı-
şıyor. 
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir sistem olup, restorasyon ve 
tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esnek-
lik sağlıyor. Pompa grubu ise mutfak veya 
çamaşırhane gibi alanlarda kullanılıyor, ancak 
öğütücü özelliğine sahip değildir. Yine kanali-
zasyona uzak kalınması veya bodrum kat gibi 
kot farkı olan yerlerde, atık suların tahliyesini 

KL-PVC ve KL-PVC-flex serileri polyester 
branda üzerine çift taraflı PVC kaplanarak;  
KL-PU, KL-SILICONE, KL-PVC. F seri-
leri ise cam elyaf branda üzerine poliüretan, 
pvc ve silikon kaplanarak üretilir. Üretildikleri 
kumaşın çeşidine göre; farklı sıcaklık daya-
nımlarına sahip olan KL ürünlerde, PVC kap-

lamalı endüstriyel hava kanalları -30 ila +80 
˚C; poliüretan kaplamalı ürünler -30 ila + 100 
˚C sıcaklığa dayanıklı iken silikon kaplamalı 
ürünler ise -30 ila +260 ̊ C sıcaklık dayanımına 
sahiptir. Sıcak hava transferinde kullanılan 
klipsli endüstriyel hava kanalları 80 mm’den 
600 mm’ye kadar 14 değişik çapta üretiliyor. 
Ezilme, çekme, delinme, sürtünme gibi en 
zor şartlara dayanıklı ve uzun ömürlü klipsli 
endüstriyel hava kanalları; hareketli uygulama-
larda aşınmaya karşı avantaj sağlayan galvaniz 
klipsle artırılmış dayanım özelliğine sahiptir. 
Endüstriyel hava kanalına çok yüksek pozitif 
ve negatif basınçta çalışabilme yeteneği kazan-
dıran galvaniz klips; klipsli endüstriyel hava 
kanallarının herhangi bir yapıştırıcı kullanma-
dan kesintisiz olarak üretilmesini sağlar. Hava-
landırmanın son derece önem taşıdığı kapalı 
otopark, maden, yeraltı tünelleri ve alt geçit 
gibi alanların havalandırmasında da uygulanan 
klipsli endüstriyel hava kanalları; zor şartlarda 
dahi hava akışı sağlayabilmesinin yanı sıra 
güçlü, dayanıklı ve esnektir. Isıtma, soğutma, 
havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için 
özel olarak tasarlanmış klipsli endüstriyel hava 
kanalları; aşırı titreşimli, sürekli hareketlilik 
gerektiren yüksek sıcaklıktaki ağır çalışma 
şartlarını içeren ortamlarda kullanılabilir.  TM

AFS’nin endüstriyel hortum markası 
Simfleks, yeni ürünlerle genişliyor. 
Simfleks’in ürettiği klipsli (KL) 

endüstriyel hava kanalı modelleri (dış spiral 
takviyeli), KL-PVC, KL-PVC-flex, KL-PU, 
KL-SILICONE, KL-PVC. F olarak 5 farklı 
seride adlandırıldı.

sağlıyor. 60-70 ˚C sıcaklığındaki akışkanlara 
ve sabunlu sulara dayanıklı olarak üretildik-
lerinden, restoran, otel, iş yerleri gibi birçok 
alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Sanispeed Pompa Teknik 
Özellikleri: 
 
•	 Bağlanabilen Üniteler: Bulaşık makinesi, 

çamaşır makinesi, evye, duşakabin, banyo 
küveti, bide, lavabo,

•	 Dikey pompalama: 7 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 70 m’ye kadar, 
•	 Deşarj boru çapı: 32 mm, 
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35°C,
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 75°C (kısa devreler – 5 

dk. Maks.)
•	 Besleme voltajı ve frekans:  

220 – 240 V / 50 Hz,

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

280 mm. TM
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ürünler

Modern Klima’dan Midea Isı Pompaları 

Türkiye klima paza-
rının en önemli 
f i rma la r ından 

Modern Klima, Midea 
markalı klimalardan 
sonra, Midea ısı pom-
palarını da Türkiye piya-
sasına sundu. Bilindiği 
üzere hava kaynaklı ısı 
pompaları çalışma pren-
sibi gereği alternatif enerji 
kaynaklarına nazaran çok 
daha ekonomik ısı elde 
etme imkanı sunmakta-
dır. Inverter teknolojisi-
nin Dünya liderlerinden 
Midea, ısı pompalarında da, inverter teknolojisini kullanması sayesinde rakip 
ısı pompalarına nazaran çok daha yüksek verimliliğe ulaşmayı başarmıştır. 
Uluslararası pazarda HPWH (Heat Pump Water Heater - Kullanım sıcak 
suyu üreten ısı pompası) olarak bilinen bu ürün, dünyanın yıllık klima üretim 
kapasitesi ile bir numaralı klima üreticisi olan MIDEA tarafından COMBO 
serisi olarak adlandırılmıştır. COMBO ısı pompaları üstün özellikleri 
sayesinde doğalgazlı şofbenlerin, elektrikli termosifonların alternatifi olarak 
çok daha ekonomik kullanım sıcak suyu sağlamaktadır. MIDEA Türkiye 
yetkili distribütörü Modern Klima, COMBO ürünleri son kullanıcıya 
çok uygun ilk yatırım fiyatları ile sunmaktadır. Bu sayede büyük restoran 
zincirleri, zincir marketler, fast food restoranlar, bankalar, küçük restoranlar, 
pansiyonlar, kuaför salonları gibi işletmeler için alternatif, uygun maliyetli 
sıcak su temin edilebilmekte ve bu işletmelerin giderleri minimum seviyeye 
indirilebilmektedir. Cari fiyatlar dikkate alındığında Midea Combo ısı pom-
paları, işletme maliyetlerinde sağladığı büyük avantaj sayesinde kendisini 7 ay 
gibi kısa sürede amorti etmektedir. Önemle altının çizilmesi gereken detay; 
HPWH ürün grubu içinde MIDEA markalı COMBO ürünleri, alanında 
tek ve özel tasarım tank ve kondenser yapısı ile rakiplerinden ayrılmaktadır.  
COMBO cihazlar özel tank ve sarmal kondenser yapısı sayesinde, suyu 
kireçli bölgelerde dahi uzun yıllar sorun çıkarmadan kullanılabilmektedir. 
MIDEA tarafından geliştirilen özel yazılımları sayesinde Lejyonella has-
talığına neden olan bakterileri öldürme fonksiyonuna sahiptir. COMBO 
cihazların su tankı tamamen paslanmaz çelikten üretilmiştir ve içlerinde 
MIDEA tarafından geliştirilen özel ANOD çubuklar mevcuttur. Bu anod 
çubuklar sayesinde paslanmaz çelik tankın ömrü, cihazın kullanıldığı binanın 
yaşı ile eşitlenmektedir. COMBO cihazlar, ısı pompası ünitesi, elektrikli 
rezistans, boyler şeklinde tüm parçalar entegre şekilde tasarlandıklarından 
ekstra hiçbir unsura (boyler v.s.) ihtiyaç duymaz. COMBO cihazlar yüksek 
yoğunluklu Poliüretan ile atmosferden izole edilmiştir. Bu sayede kullanım 
suyu sıcaklığını termos gibi çok uzun süre soğumadan muhafaza edebilmek-
tedir. COMBO cihazlar güneş enerjisi sistemlerine entegre edilebilmekte, 
böylece ekonomik verimlilikleri katlanarak artmaktadır. Ayrıca çift etkili 
çalıştırılarak verimlilik katsayısı daha da artırılabilir; cihazın bulunduğu 
ortam (çamaşırhane, mutfak, şarap mahzeni, kiler gibi) çekilen ısı ile soğu-
tularak mahalin ayrıca soğutulmasına gerek kalmamaktadır.  TM 





ürünler

TSE Onaylı İzocam Tekiz Taşyünü Yalıtımlı Paneller

ses ve ısı yalıtımı da sağlayan paneller, çevreye 
zararlı madde içermiyor. Hadvelerin içini de 
doldurmak üzere dilimlenen lifler, panelin 
içine dik olarak basınç mukavemeti artacak 
şekilde yerleştiriliyor. Taşyünü yalıtımlı çatı ve 
cephe panelleri yüksek yangın dayanımı, ses 
ve ısı yalıtımı için her iki yüzü sac kaplı olarak 
üretiliyor. Mineral yün yalıtımlı çatı panelleri, 
eğimi % 7’den yüksek çatılara uygulanıyor. 
Günümüzde ihtiyaçların ve yatırımların büyü-
mesiyle birlikte yüzlerce işyerinin ve binlerce 
insanın bir arada bulunduğu işyerleri ve alış-
veriş merkezleri, sanayi yapıları karşımıza çıkı-
yor. Buna bağlı olarak yangın ihtimaline karşı 
son derece güvenli çözümlerin devreye girmesi 
gerekiyor. 50 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında 
artık günümüz binalarında çok daha farklı 
malzemeler kullanılabiliyor. Bugün Türkiye’de 
yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlar, 
tesislerin çatı ve duvarlarında yangın emniyeti 
için A sınıfı malzeme kullanımını şart koşuyor. 
A sınıfı yanmaz malzemelerin, yeni Avrupa 
yangın standartlarına göre sadece mineral yün-
ler (camyünü ve taşyünü) olduğu biliniyor. İzo-
cam, ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 
18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi’ni 
Tekiz Tesisleri’nde de hassasiyetle uygulu-
yor. Uluslararası bir standart olan, Malzeme 
Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre; “ürünün 
yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşıla-
masına imkân veren malzeme” anlamına gelen 
“CE” işaretine ise tüm bina ürünleri sahip. 
Aynı zamanda, mineral yün ürünleri; taşyünü 
ve camyünü için sadece bio ürün kategorisine 
verilen EUCEB sertifikası bulunuyor. TM 

birbirleriyle uyumlu malzemelerin kullanımı 
önem taşıyor. Bu nedenle yangın yalıtımı için 
en uygun ürünler olarak camyünü ve taşyünü 
öne çıkıyor. İzocam, Tekiz Tesisleri’nde, Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine 
uygun olarak, İzocam Tekiz markası altında 
mineral yün yalıtımlı panellerin üretimini ger-
çekleştiriyor. Yüksek yangın güvenliği istenilen 
yapılarda veya yanıcı, parlayıcı maddelerin 
depolandığı yerlerde tercih edilen İzocam 
Tekiz Taşyünü Yalıtımlı Paneller kesintisiz 
üretim kullanılarak üretiliyor. Metal dış kabuk 
ve yalıtım dolgu olarak kullanılan “A” yan-
mazlık sınıfındaki taşyünü tabakası sayesinde 
yangına dayanıklı kompozit bir sistem elde 
ediliyor. Yangın emniyetinin yanı sıra yüksek 

İzocam yangın yalıtımını her fırsatta gün-
deme getirmeye çalışıyor. Yangın yalıtımı, 
binaların içerisinde yangına dayanıklı 

bölümler oluşturmak ve yangının yayılma-
sını önlemek amacı ile yapılıyor. İzocam da 
yangın yalıtımına sosyal sorumluluk bilinciyle 
yaklaşıyor ve ülkemizde Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun 
şekilde yapılar inşa edilmesine yönelik des-
teklerini sürdürüyor. Yangın yalıtımında geliş-
tirilecek detay, yapılacak uygulama ve seçile-
cek malzemelerde, malzemelerin yanmazlık 
özelliğine dikkat edilmesi, yangınla mücade-
lede büyük rol oynuyor. Can ve mal güven-
liği, kayıpları en aza indirmek için tasarım 
ve seçim aşamasında hassasiyet gösterilerek 

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

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

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

sıcaklık aralıkları ile sunar. 
 

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

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

7-10 Mayıs 2014 - İstanbul Fuar Merkezi
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ürünler

Acrefi ne® AFR-CH Tavan 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 fi rma. Ulus Yapı; sismik 
koruma, titreşim yalıtım ve akustik kontrol 
ürünlerinin lider üreticilerinden Acrefi ne® ve 
Gripple® fi rmalarının yüksek kaliteli ve sertifi -
kalı ürünlerini de stoktan hemen teslim etmek 
suretiyle sektöre sunuyor. Acrefi ne® AFR-CH 
tavan askısı, tavandaki tesisatların perdelenmesi 
amacıyla üretilmiştir. Aynı zamanda istenme-
yen gürültülerin alttaki ve üstteki katlar ara-
sında geçişini engellemek için de kullanılırlar. 
Asma tavanlar etkili ses yutucular olmalarına 
rağmen taşıyıcı sistemleri sebebiyle kimi zaman 
rezonansa girip gürültüye ve hatta titreşimin 
belli frekanslarda güçlenmesine sebep olurlar. 
AFR-CH titreşim yalıtımlı tavan askıları bu 

uygulaması bulunan tüm mahallerde kulla-
nılabilir. Toplantı ofi sleri, ameliyathaneler, 
kayıt stüdyoları, test laboratuvarları gibi sessiz 
çalışma koşulları ve konfor gerektiren tüm alan-
larda kullanılmak üzere üretilmiştir. Örneğin 
bir toplantı odasının üst katında bulunan spor 
salonundan veya bir tiyatro sahnesinin tavan 
arasındaki teknik teçhizatından yayılabilecek 
darbe gürültüsünün yalıtımı için en uygun 
çözümdür. Ayrıca gürültünün verimlilik üze-
rinde oldukça etkili olduğu küçük endüstriyel 
tesislerde de kullanılmaları tavsiye edilir. TM 

tahrik titreşimlerini sönümler ve kaliteli bir 
yalıtım elde edilmesini sağlarlar. AFR-CH 
elastomerik tavan askıları 27, 45, 72, 100 kg 
yük miktarları için sırasıyla 40, 50, 60 ve 70 mm 
(1.57”, 1.97”, 2.36”, 2.76”) çaplarında üretilirler 
ve 5 mm (0.2”) çökme miktarına sahiptirler.

AFR-CH Kauçuk Tip Tavan Askısı 
Genel Özellikleri

•	 Ses, titreşim ve darbe yalıtımı
•	 Yüksek dinamik sertlik
•	 100 kg’a kadar yük taşıma kapasitesi
•	 Doğal kauçuk malzeme
•	 40, 50, 60, 70 Shore A dayanım

Uygulama

Acrefi ne® AFR-CH tavan askısı, asma tavan 

BİRLİKTE ÜRETİYORUZ, DÜNYA’YA SUNUYORUZ.

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

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

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

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

Tesisatlarda Sismik Koruma & Titreşim Yalıtımı

Acrefi ne® ürünleri, İngiltere’nin en köklü test 
kuruluşlarından biri olan ve UKAS tarafın-
dan akredite edilmiş 130 yıllık STL (Sheffi  -
eld Testing Laboratories) tesislerinde ANSI/
ASHRAE Standard 171’e göre test edilmiş ve 
LLOYDS gözetiminde sertifi kalandırılmıştır.
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ürünler

FORM’dan Endüstriyel Isıtmada Çevre Dostu Çözümler

Özellikleri
•	 % 76 ra
•	 dyant verimliliği ile en yüksek verimli 

ürün (EN 416-2)
•	 Toz oluşumu olmadan sessiz çalışma 

özelliği
•	 Yüksek enerji verimliliği sağlayacak şekilde 

bölgesel ısıtma imkânı
•	 Yüksek basınçlı brülör, uzun sabit çerçeve 

ve tribülatörler sayesinde eşit ısı dağılımı
•	 10-50 kW kapasite
•	 1 kademeli, 2 kademeli veya modülasyon 

kontrolü ile üç farklı kontrol imkânı
•	 3 m -18 m arasında uzunluk seçenekleri
•	 Yüksek yansıtma özellikli refl ektör, çift 

hava yalıtımlı refl ektör seçeneği
•	 V şeklinde ilave refl ektör ile yüksek ısı 

yansıtma imkânı
•	 Doğalgaz ve LPG yakma özelliği
•	 Kolay kurulum ve bakım

ApenGroup Endüstriyel Gazlı 
Isıtma Çözümleri

Ana faaliyet kolu enerji verimli, endüstriyel ve 

Endüstriyel ısıtma sektörü için yüksek 
verimle çevre dostu ısıtma çözüm-
leri sunan APEN ve MARK ürün-

leri, FORM tecrübesi ve güvencesi ile şimdi 
Türkiye’de.

Mark Tüplü Radyant Isıtma 
Çözümleri

1945 yılında Mark Kardeşler tarafından kuru-
lan Mark Climate Technology, yüksek kalite 
standardı ve geniş ürün seçenekleri ile endüst-
riyel ısıtma sektörü için yüksek verimli, güve-
nilir çözümler sunuyor. Mark’ın geliştirdiği 
yeni nesil Infra radyant ısıtıcılar, % 95 yanma 
ve % 76 radyant verimiyle, sektörün en verimli 
radyant ısıtma ünitelerinden biri olarak bili-
niyor. Mark ürünlerinin ar-ge çalışmaları 
Hollanda tesislerinde, üretimi ise Hollanda 
ve İrlanda’daki fabrikalarında gerçekleşiyor. 
Mark Infra tüplü radyant ısıtıcılar, uzun dalga 
infrared radyasyonla ısıtır. Radyant ısıtma 
elektromanyetik dalgaların enerjisiyle sıcak 
bir nesnenin ısısının daha soğuk bir nesneye 
transferidir. Bu elektromanyetik dalga, hava 
tarafından engellenmeden duvarları, cisimleri, 
yer ve insanları ısıtır. 

ticari brülör üretimi olan Apen Group, Milano 
yakınlarında bulunan 30.000 m2 alanda 
kurulu tesislerinde üretimini sürdürüyor. CE 
sertifi kasına sahip Apen ürünleri, Almanya, 
Hollanda, Fransa, Belçika, çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Polonya ve Macaristan’da akredite 
laboratuvarlarda test ediliyor. Apen’in yüksek 
verim, güvenilir teknoloji ve çevre dostu ‘Gaz 
yakmalı Sıcak Hava Üreteçleri’ işletme mali-
yetlerinde yüksek tasarruf sağlıyor.

Özellikleri

•	 % 94 - % 105 verim
•	 % 30 - % 50 gaz tasarrufu
•	 % 26 - % 100 oransal kapasite kontrolü
•	 Sıfır karbonmonoksit emisyonu
•	 Çok düşük azot emisyonu
•	 Özel tasarımlı Premix Brülör TM

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

Tel: +90 216 561 47 74 (Pbx)   Faks: +90 216 561 47 50   www.etna.com.tr   info@etna.com.tr

YANGIN POMPASINDA 
GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER...
YANGIN POMPASINDA 
GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER...

KENDİNİZİ ATEŞE ATMAYIN !

� TSEN 12845
�	NFPA 20 
Normlarına Uygun Yangın Pompaları. 
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ürünler

4M FineFIRE 14 NG - Yangın Tesisatı Yazılımı 
Yeni Sürümü

hesabı, NPSH hesabı, yangın su deposu 
hesabı vb.) analitik tablo ve diyagramlar ile 
hesabı yapılabilir. 
İhtiyaç duyulan hesap raporları ve izometrik 
şemalar otomatik olarak program tarafından 
oluşturulabilir. TM

4M Teknik Yazılım, yeni özelliklere ve 
gelişmelere sahip yeni sürüm Fine-
FIRE 14 yangın tesisatı programını 

pazara sundu. Program, herhangi bir yangın 
tesisatı tasarımının (ızgara veya ring-çevrim 
sistemler) tüm ihtiyaçlarını karşılama ve 
EN 12845 ve NFPA 13 standartlarına göre 
hidrolik hesapları otomatik olarak yapma 
özelliklerine sahiptir. 
Hesap ortamı şu şekildedir:
•	 Seçilen yangın söndürme alanı ve 

tehlike sınıfına göre sprinkler yerleşimi,
•	 Sprinkler başına koruma alanlarının 

belirlenmesi, 
•	 Hidrolik olarak en uygun ve kritik 

grupların belirlenmesi (spesifik olarak 
EN 12845’e göre göz önüne alınan 4 
sprinklerin incelenmesi). 

Ayrıca yeni FineFIRE sürümünde tesisat ile 
ilgili her bir elemanın (örneğin en iyi ve kri-
tik grubun basma yüksekliği ve debi değer-
lerine göre pompa seçimi, emme borusu 

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

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

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

Niba’dan HMP Model Su Soğutma Kuleleri

Legrand‘dan DPX3 Kompakt Serisi 

Motor açısından bakım kolaylığı sağlayan bu 
sistem, Niba’nın büyük modellerinde tercih 
edilir.  HMP model kuleler, ihtiyacı karşılamak 
için iki veya daha fazla sayıda bitişik hücre 
olarak imal edilebilir. Kule konstrüksiyonunda 
kullanılan gövde panelleri, köşe ve orta ayak-
lar, havuz, kule üst şapkası ve fan bacası CTP 
(Camelyaf Takviyeli Polyester) malzemeden 
imal edilmiş olup, korozyona karşı dayanıklı 
ve uzun ömürlüdür.  Kule iç ve dış yüzeyi; pol-
yester esaslı pigmentler ile renklendirilmiş, her 
türlü hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklı, 
solmaz, bozulmaz, estetik ve boya gerektirme-
yen ‘Jel-Coat’ malzemedir. Niba, kendi üretimi 
olan HMP kuleler ile; müşteriler için en kaliteli, 
performanslı ve uzun ömürlü çözümleri en 
ekonomik şartlarda sunuyor.  TM 

uygun farklı ayar seçenekleri sunuyor. DPX3 
serisinde bulunan kompakt şalterler geliştirilen 
motor kontrolü sayesinde şalterlerin uzaktan 
devreden çıkarılması, sıfırlanması ve tekrar dev-
reye alınması gibi temel işletme ihtiyaçları da 
kolayca gerçekleştiriliyor. Her türlü uygulama 
şekline uygun olarak farklı bağlantı aksesuar-
ları bulunan DPX3 kompakt şalter serisi kolay 
ve hızlı montaj özelliğiyle rahat bir kullanım 
sunuyor.

Daha büyük kapasiteler için tasarlan-
mış HMP model su soğutma kuleleri, 
optimum soğutma sağlayacak şekilde 

dizayn edilmişlerdir. HMP model kulelerde, 
hava fanı kulenin üst tarafına yerleştirilmiştir. 
HMP model kulelerde tahrik iki şekilde yapılır:,
1. Direkt Akuple, Direkt Motor
Direkt Akuple, Redüktörlü Motor
2. Tahrik Milli Sistem
Direkt akuple sistemde; direkt motor veya 
redüktörlü motor kullanılır, motor fanın hemen 
üstüne yerleştirilir. Kullanılacak redüktör; tek 
kademeli, helis alın dişlili, motorlu, flanşlı olur. 
Tahrik milli sistemde; motor soğutma kulesinin 
üst kısmında, yanda bulunur. Fanın altındaki 
redüktörle motor arasında bir tahrik mili kul-
lanılır. Tahrik mili, elastik kaplinli tork milidir. 

Geleneksel tesisatlardan deniz uygula-
malarına kadar farklı alanlarda kulla-
nılabilen DPX3 kompakt şalter serisi, 

16 amperden 1600 ampere ve 100 kilo amper 
kesme kapasitesine kadar 4 farklı boyut seçe-
neği sunuyor. DPX3 kompakt şalterler tekno-
lojik olarak daha ufak boyutlarda tasarlanarak 
maksimum performans alınmasını sağlıyor. 
Farklı ebatlardaki DPX3 kompakt şalterler her 
türlü elektrik tesisatının koruma ihtiyaçlarına 
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ürünler

Trox’tan Chilled Beam Cihazları

Dünyaca ünlü mimar Hadi 
Teherani’nin tasarladığı TROX 
Chilled Beam (Soğuk Kiriş) Cihaz-

ları teknoloji ve estetiğin bileşimini sergili-
yor. Üç bölümü olan Chilled Beam Cihazları, 
genellikle bir duvar bölmesine monte edilen 
hava ve su bağlantıları için muhafaza kapağı, 
merkezi işlevsel bölüm ve ön yüzden olu-
şuyor ve bu bölümler çeşitli düzenlerde bir 
araya getirilebiliyor. Ayrıca bina gereksinim-
lerine bağlı olarak ya da temel iklimlendirme 
elemanına ek olarak, ışıklandırma, yağmur-
lama, hoparlörler, hareket sensörleri, duman 
detektörleri ve acil durum ışıkları gibi farklı 
işlevlerlerde entegre edilebiliyor ve eksiksiz, 
sade, bütüncül bir tasarım oluşturuyor. TROX 
DIB-SB tipi çok işlevli tavan kirişi ise, oda 
havası ana hava bölmesinin üzerinde bulunan 
iki ısı eşanjörü aracılığıyla iletiyor. İletilen 
havanın ısı eşanjörlerinde ısıtılıp veya soğu-
tulmasıyla, birincil havayla karıştırılıyor ve 
ardından bütün hava besleme havası akımı 
Coanda etkisi nedeniyle odaya yatay olarak 
girdiğinden dolayı, istenilen konforu sağlaya-
rak cereyan olmamasını garantiliyor. Yenilikçi 
şerit, aydınlatma kirişe entegre edilmiş olup 
yüksek verimli mikroprizma optikler (MPO) 
kullanılıyor ve odanın homojen aydınlatılması 
böylelikle sağlanıyor. İklimlendirme elemanı 
tavan tasarımına entegre edilerek fazladan 
bir öğe olmaksızın odaya estetik bir bütünlük 
oluşturuyor. Kiriş tavandan asılıyken, akıllı 
estetik tasarım sayesinde öne çıkmaz, bütün 
tavan tasarımıyla neredeyse görünmez bir 
biçimde kaynaşır. Öteki durumda tavanın 

•	Yüksek	termal	yüklerin	giderilmesi
•	Oda	tasarımında	yüksek	seviyede	esneklik
•	Yalancı	tavana	gerek	kalmıyor
•	Alandaki	ara	yüzlerin	azaltılması
•	Serbest	asılı	kurulum
•	Estetik	tasarım
•	Doğrusal	ışık	armatürleri
•	Projeye	özel	çok	işlevli	entegrasyon

Çok işlevli aktif soğuk kiriş (chilled 
beam) özellikler

Boyutlar: 5000 x 750 x 224 mm.
Aktif uzunluk: 3000 mm.
Aktif ve toplam uzunluk, proje gereksinimle-
rini karşılayacak şekilde değiştirilebilir.

Teknik veriler:

Birincil hava 30 - 120 m³/h
Maksimum soğutma kapasitesi 1.500 W
Sıcaklıklar:
Oda 26°C
Birincil hava 16°C
Su 16/19°C
Akustik:
Ses basıncı seviyesi 35 dB(A) TM

her yanına yayılacak olan bütün teknolojiyi 
bir araya toplar: difüzörler, aydınlatma, yağ-
murlama sistemi, hoparlörler vb. Bu, daha 
temiz ve daha basit bir tavan meydana getirir 
ve iklimlendirme terminal birimini odadaki 
estetik bir tasarım elemanına dönüştürür.

Avantajları:

•	Kaliteli	akustik	ve	aerodinamik	özellikler
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ürünler

Dipaz’dan Soğutucu Petekler 

havaya dar hacimde geniş temas yüzeyi yara-
tan ve suyun buharlaşmasını sağlayan yüksek 
verimli araçlardır. Islak yüzeyi içinden geçen 
havadaki tozları da fi ltre ederek süzmeye yar-
dımcı olur. Soğutucu petekler, özellikle sıcak 
ve kurak iklimlerde azami verimle çalışabildiği 
gibi, yüksek nemli bölgelerde de kullanılabi-
lir. Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler, tekstil, 
dokuma, iplik üretim tesisleri, boyahaneler, 
konfeksiyon atölyeleri, endüstriyel fi rmalar ve 
kurutma tesisleri, dökümhaneler, demir çelik 
tesisleri, enerji santralleri, gece kulüpleri, lokal-
ler, endüstriyel mutfaklar, oteller, camiler, alış-
veriş merkezleri, spor tesisleri gibi yerlerde 
kullanıma uygundur.  TM 

Dipaz, evaporatif soğutucularda özel 
reçinelerle emprenye edilmiş, oluklu 
şekildeki saf selüloz malzemeden 

imal, birbirine 90˚ açıyla bir ters bir düz olarak 
yapıştırılmış plakalardan oluşan, ıslandığında 
dağılmayan, çökmeyen, yüksek su emiş özelli-
ğini, şeklini ve rijitliğini kaybetmeyen soğutucu 
petekler imal ediyor. Soğutucu petekler, yüksek 
kalitede su emme özelliğine sahip, rijit yapılı ve 
uzun ömürlü, yüksek verimli soğutucu petek-
ler etkili bir soğutma sağlar. Soğutucu petek, 
Dipaz’ın Türk Patent Enstitüsü’nde TR 2001 
01619Y no’lu tescil edilmiş, Türk mühendis-
leri tarafından uzun ar-ge faaliyetleri sonucu 
ürettiği bir üründür. Soğutucu petekler, su ile 





söyleşi

“Yeniliklerimiz ve fabrika 
 yatırımımız ile pazarda iddialıyız”

Serdar Bostancı 
Dipaz Makine Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dipaz Makine Ticaret ve Sanayi A.Ş.; 1973 yılında İstanbul’da kollektif 
şirket olarak kurulmuş, 1977 yılında kurucuları tarafından anonim şirkete 
dönüştürülmüş, hem ısıtma hem soğutma sektöründe faaliyet gösteren tecrübeli 

bir firma. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bostancı, evaporatif 
cihazlardaki yeniliklerini ve Malkara’da yaptıkları fabrika yatırımını Tesisat Market 
okurlarıyla paylaştı…
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ihtiyacına uygun kaliteli ürünlerimizi yurtdı-
şına da ihraç ediyoruz. Yer aldığımız pazarlar; 
Afganistan,  Almanya, Avusturya, Azerbaycan, 
Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Cezayir, Çin, Eti-
yopya, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Kosova, Libya, Makedonya, 
Özbekistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, 
Ukrayna gibi ülkeler.

Evaporatif cihazlarımızda iki 
yenilik: Tekstil plenum ve dijital 
dokunmatik ekranlı kumandalı 
otomatik kontrol paneli

Hem ısıtma hem de soğutma sektöründe 
faaliyet gösteren bir şirketiz. Ana ürünümüz; 
sıcak hava cihazları. Sıcak hava cihazlarının 
sıvı yakıtlı, gaz yakıtlı, elektrikli olanları var. 
Bunların içinde sabit ve seyyar modeller var. 
Sabit modeller, özellikle kanal bağlantılı kul-
lanılabiliyor. Seyyar modeller ise nerede ihtiyaç 
duyulursa orada kullanılabiliyor ve tak-çalıştır 
özellikli, kurulumu çok basit cihazlar. Isıtıcı-
larımız, Dipaz ve Isımak markalı olarak piya-
saya sürülüyor. Burada kapasiteler 1.000.000 
kcal’a kadar çıkıyor. En küçük cihazımız 25.000 
kcal. İçlerinde özellikle sıvı yakıtlılarda bacalı 
ve bacasız olanlar var, yani endirekt ve direkt 
yakmalı tipler. Isıtıcıların haricinde evapora-
tif soğutucular, bizim diğer imalat alanımız. 
Evaporatif soğutmaya geçme ihtiyacı ise, tek 

Isımak cihazlarının imalatını isim hakkıyla 
birlikte devraldık. Seyyar tip Isımak’ların 
yanında, dikey, sabit tip sıcak hava cihazlarını 
ürün gamımıza kattık. Dünya ekonomisinde 
gelişen enerji politikaları çerçevesinde de şirke-
timiz gaz yakıtlı (Doğalgaz, LPG) ve elektrikli 
hava ısıtıcılarının imalatını da gerçekleştirdi. 
Dipaz Makine olarak, soğutma ve havalan-
dırma sektöründe havalandırma santralleri, 
direk tip evaporatif soğutucular, nemlendirme 
sistemleri, nem alma cihazları ve soğutucu 
petekler de imal ediyoruz. Müşterilerimizin 

Dünden bugüne Dipaz Makine

Dipaz Makine Ticaret ve Sanayi A.Ş., 1973 
yılında İstanbul’da kollektif şirket olarak 
kuruldu. 1977 yılında kurucularımız tarafın-
dan anonim şirkete dönüştürüldü. 1995’ten 
beri şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Üretim 
yerimiz ve ofisimiz aynı yerde yer alıyor. Dipaz 
Makine olarak, başlangıçta seyyar tip mazotla 
çalışan Isımak sıcak hava cihazlarının Türkiye 
distribütörlüğünü ve satış sonrası hizmetle-
rini yürüttük. O zamanlar Polisan Grubu ile 
bir çalışma içerisindeydik. Onlar yurtdışından 
DIEMO markası ile ısıtıcı getiriyorlardı, biz 
de bu ısıtıcıları tüm Türkiye’ye dağıtıyorduk ve 
servis ağını da kurmuştuk. Bu çalışma 1980’li 
yılların ortasına kadar devam etti. 1980’lerden 
sonra biz Dipaz markalı kendi ürünlerimizi 
imal etmeye başladık. Piyasada o zamanlar 
büyük kapasiteli cihazlar talep edilmeye baş-
lamıştı. Isımak’ta kapasitelerimiz nispeten daha 
küçüktü. O zamanlar 28.000 kCal’a kadar sey-
yar, tekerlekli, mazotlu ürünler imal ediyorduk. 
Ama 300.000 kCal talep edildiği zaman, tek 
seferde bir cihaz değil, birden fazla cihaz ver-
mek durumunda kalıyorduk. Cihazların aksiyal 
fanlı değil, radyal fanlı, basınçlı olması isteni-
yordu ve bu talepleri karşılayamıyorduk. Bizim 
bu imalatımız Polisan Grubu için tamamla-
yıcı idi. Daha sonra Polisan Grubu ile ayrılan 
yollarımız, 2000’li yıllara doğru tekrar kesişti. 
Gelişen ekonomik şartlarda bu cihazları imal 
eden Polisan firması ile karşılıklı anlaşarak 
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başına ısıtıcı imalatının bize yetmemesinden 
doğdu. Yani seneyi bir ısıtıcı kapatamıyor. Isı-
tıcılar, sezon bağımlı olduğu için kimse yazın 
ısıtıcıyı talep etmiyor. Nisan ayına geldiğiniz 
anda ısıtıcılar unutuluyor ve devreye soğutucu-
lar giriyor. Şirket olarak ısıtmanın işletmemiz 
için yeterli olmadığını gördüğümüzde, biz ne 
yapabiliriz, bunların yanına üretim paletimizin 
içine ne ilave ederiz diye düşündük ve aklımıza 
kimsenin imal etmediği evaporatif soğutucular 
geldi. Evaporatif soğutucular, üç gruba ayrılıyor. 
Biri radyal fanlı kanal bağlantılı, diğeri aksi-
yal fanlı kanal bağlantılı, sonuncusu da seyyar 
modeller. Plenum box’ı tekstil malzemeden 
üreterek bir yeniliğe imza attık. Sac malze-
meden değil de tekstil malzemeden üreterek 
kendi dizaynımızı oluşturduk. Avantajı; önce-
likle düşük maliyetli ve hafi f olması, ayrıca az 
yer kapladığı için nakliyede kolaylık sağlaması. 
Fakat sektörde tekstil bazlı hava kanalı, sac 
malzemeli hava kanalına göre daha az kulla-
nılıyor. Bunun sebebi ise; teslim sürelerinin 
uzun olması. Uygun çözüm sunduktan sonra 
bunun en kısa süre içinde takılması ve çalıştı-
rılması gerekiyor. Dipaz Makine olarak imalat 
şeklimiz ‘just in time production’ dediğimiz 
hızlı ve zamanında çözüm. Biz hızlı üretim 
tekniği ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yani 
bizde stok çok fazla bulunmaz. İmalat yapımız 
buna uygun olduğu için, biz isteneni hızlı bir 
şekilde üretebiliyoruz. Bir diğer yeniliğimiz ise, 

evaporatif soğutucu cihazlarımıza bu sene ilave 
ettiğimiz otomatik kontrol paneli. Otomatik 
kontrol paneli, cihazın debisini otomatik ola-
rak ayarlamamızı sağlıyor. Sistemde bir inver-
ter mevcut ve dokunmatik ekranlı dijital bir 
kontrol paneli var. Kullanıcı kolaylığı açısından 
ayrıca uzaktan kumanda da ilave ettik. Genelde 
endüstriyel ürünlerde bu tür uzaktan kumanda 
türü şeyler pek olmaz ama ithal ürünlerde var 
olup da bizde olmayan bir unsurdu. Biz bunu bu 
sezon hayata geçirdik. Paneli de biz üretiyoruz. 
Bunlarda zamana bağlı olarak otomatik çalışıp 
kapanma özelliği, otomatik drenaj özelliği var. 
Evaporatif soğutma konusunda birçok projeye 
ürün verdik. Ürünlerimiz tekstil sektörü ağır-
lıklı projelerde yer alıyor. Tekstil sektörü der-
ken; dokuma, iplik büküm, örme, konfeksiyon 
gibi sektörlerden bahsediyorum.
Ürün gamımızda ayrıca nem alma cihazları 

ve ısı geri kazanım cihazlarımız da var. Dipaz 
Makine olarak evaporatif soğutmanın direkt 
olan modelini üretiyoruz. Isı geri kazanım 
tekerleri de, evaporatif soğutucularımızın endi-
rekt tipini yaparken karşımıza çıktı. Ar-ge öyle 
bir şey ki, araştırma yaparken deneme yanılma 
yolu ile gidiyorsunuz. Bir konu üzerinde çalışır-
ken, ortaya bambaşka bir konu çıkabiliyor. Yani 
ar-ge yeni konular üzerinde çalışma imkânı 
sağlıyor. Ar-ge’de bir hedef var ve o hedefe 
ulaşmak için birçok nokta üzerinde inceleme 
yapmak zorundasınız. İnceleme yaptığınız 
noktalardan birinde takılabiliyorsunuz, tıpkı 
bizim başımıza geldiği gibi yeni bir şey ortaya 
çıkarabiliyorsunuz. Isı geri kazanım tekerleği 
karşımıza çıktıktan sonra, bu ürünün imalatının 
ar-ge’sini yapmaya başladık. Zaten fi rmamızı 
incelerseniz, Türkiye’de kimsenin imal etmediği 
ürünleri imal ettiğimizi görürsünüz. Bu ürün-
ler; evaporatif soğutucu petek, ısı geri kazanım 
tekeri gibi ürünler. Bunları Türkiye’de bizden 
başka üreten bir fi rma yok. Isı geri kazanım 
tekerinin katma değerini biraz daha yükseltmek 
için bu tekerleği kaplayarak nem alabilecek 
hale getirdik. Rotorlu tip nem alma cihazları-
nın içinde de bu tip tekerlekler var. Bunları da 
yapmaya başladık ve nem alma cihazları üretim 
hattımıza katıldı. İlk başta küçük kapasitelerle 
başladık, git gide kapasitelerini yükselttik. Yerli 
üretici olarak bu ürünlerin çok uygun fi yatlarda 
satışını gerçekleştiriyoruz. 
Ürünlerimiz özellikle doğalgazlı cihazlarımız 
TSEK belgesini ilk alan cihazlardır. CE gerek-
liliği olunca ürünlerimize CE belgesi de aldık. 
Gaz yakan cihazlarımızda CE belgemiz var. 
İşletmemiz ISO:9001 2008 belgemiz, TSE 
Hizmet Yeterlilik belgemiz var. Rusya’ya yapı-
lan ihracatlarla ilgili olarak hem gaz yakıtlı 
hem de sıvı yakıtlı cihazlarımız GOST belgeli.
Burada düzenli olarak üniversite profesörleri-
nin, hocalarımızın katıldığı ar-ge toplantıları 
düzenliyoruz. Çünkü böyle konularda bilgi biri-
kimi gerekiyor. Hocalarımız bizden bilgilerini 
esirgemiyorlar, buradan da onlara teşekkürle-
rimi sunuyorum.

Malkara’da yer alacak fabrikamızda 
robot teknolojisine geçiş yapacağız

2013’ün Mart ayında Malkara’da bir girişimde 
bulunduk ve yatırım yapma kararı aldık. Bize 
organize sanayi bölgesinde arsa tahsis edildi. 
İnşaatımız bitme aşamasına geldi. 11 dönüm 
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diye düşünüyorum. Bu işi kolaylaştırmak gerek. 
Hem kullanıcıya hem bize zorluk. İmalatın 
önünü açmak gerekiyor. Yurtdışından ithal 
ürün getiren bir şirket, CE belgesini sunup 
istediği yerde gazını açtırabiliyorsa, aynı şart-
larla bizim ürünlerimizin de gazının açılması 
gerek çünkü bizim ürünlerimizde de CE var 
ve gerekli şartları sağlıyoruz. İGDAŞ’ta gerekli 
şartları sağlayıp da başka şehirlerde sağlama-
ması diye bir şey söz konusu değil. Aynı ülke-
deyiz, aynı kanunlar geçerli. Bu hem üretici 
hem kullanıcı açısından zorluk teşkil ediyor. 
Dolayısıyla üretimin desteklenmesi gerekiyor.  
Dipaz Makine olarak bugün geldiğimiz nok-
tada, yaptığımız ar-ge çalışmalarımız, aldığımız 
faydalı model patentimiz, TSE onaylı kalite 
belgemiz, faaliyetlerimizin kalıcı olmasını 
sağlıyor. Yapılan tüm çalışmaların, elde edilen 
deneyimlerin ancak sistemli bir düzen içeri-
sinde kaliteli bir ürüne dönüşebileceğine bu 
kültürün de ancak bu şekilde gelecek nesillere 
aktarılabileceğine inanıyoruz. Müşterilerimizin 
gereksinimlerini, beklentilerini tatmin ede-
cek kalitede ürünleri sunarak pazar payını ve 
rekabet gücünü artırmak için çalışıyoruz. Çalı-
şanlarımızın sürekli gelişmelerine olanak sağla-
yarak, müşteriye duyulan saygının, ona sunulan 
hizmetin kalitesiyle doğru orantılı olduğunu 
kabul ederek ve kârlılığımızı çalışanlarımızla 
paylaşarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. TM

proje. Ar-ge sonlandığında, işletmeler için son 
derece fayda sağlayacak bir ürün olacak. 
Bayilerimiz bize direkt olarak başvurduğu gibi 
müşteriler de direkt olarak bize ulaşıyorlar ve 
biz onlara da cevap verebiliyoruz. Ürünlerimizin 
bakım, montaj ve servis hizmetleri tarafımızdan 
veriliyor. Yetkili servislerimiz, Türkiye’nin muh-
telif yerlerinde mevcut. Özellikle satış yaptığı-
mız yerlerde, servislerimizin de bulunmasına 
dikkat ediyoruz. Servis yoksa bunu oluşturmaya 
çalışıyoruz. Çünkü satış ve servis birlikte yürü-
yen şeyler. Hiç satmadığımız bir bölgede servis 
kurmanın hiçbir mantığı yok. Ama öyle yerler 
var ki, örneğin İstanbul’da birden fazla servi-
sinizin olması şart. Ürün üzerinde yaptığımız 
yeniliklerimizi, öncelikle fuarlarda tanıtıyoruz. 
Tüm bayilerimizi, servislerimizi katıldığımız 
fuarlara davet ediyoruz ve yeni veya yenilenen 
ürünleri çalışır vaziyette görme şansını elde 
ediyorlar. Bunun onlar için çok daha faydalı 
olduğunu düşünüyorum.

Üretimin desteklenmesi gerekiyor

Önemle değinmek istediğim bir başka konu 
daha var. Ürünlerimiz İGDAŞ’ta uzun süredir 
kayıtlı. Daha önce TSEK belgesi ile bunları 
devreye alabilirken, gazı açılırken son zaman-
larda İGDAŞ haricinde farklı gaz kuruluşları 
tarafından bizden GAZMER kaydı isteniyor. 
Biz GAZMER’in zorunlu bir kayıt olmadığını, 
isteğe bağlı bir kayıt olduğunu biliyoruz ve 
bunu vurguluyoruz. Ancak ısrarla GAZMER 
kaydı soruluyor. GAZMER’in yaptığı iş; aldığı 
evrakları çoğaltarak tüm gaz dağıtım şirket-
lerine göndermek. GAZMER, sizin bire bir 
yaptığınız kaydı kendisi üstleniyor ve diğer gaz 
şirketlerine dağıtıyor. Türkiye’de bütün illerde 
eğer bu işi yapıyorsanız GAZMER mantıklı 
ama eğer belirli bölgelerde çalışıyorsanız pek 
değil; ki bizim çalıştığımız bölgeler daha ziyade 
sanayinin ağırlıklı olduğu bölgeler, yani büyük 
şehirler. GAZMER ürün başına para alıyor; her 
tip için üreticiden para istenirse, bu ciddi mik-
tarda maliyet demektir. Dolayısıyla bu rakam-
ların makul olması gerektiğini düşünüyorum. 
Aksi takdirde biz kendi sattığımız cihazları, 
(hangi bölgelerde sattıysak) kendimiz kay-
dettirme yoluna gidiyoruz. Son zamanlardaki 
talep, GAZMER kaydının olup olmadığı ile 
ilgili. GAZMER kaydı zorunlu değil. Üretti-
ğimiz cihazı İGDAŞ kabul ediyorsa, başka bir 
gaz dağıtım şirketinin de kabul etmesi gerekir 

üzerine kurulu bir fabrikamız olacak. Hedefi-
miz, tüm kadroyu Malkara’da yer alacak fabri-
kamıza taşımak. Fabrikamız tamamlandığında, 
bu hedefimizi gerçekleştirmeyi umuyorum. Şu 
an bulunduğumuz yer şehir içinde, etrafımızda 
fabrikalar yıkılıp yerine konut inşaatı yapı-
lıyor. O yüzden bunun hazırlığını şimdiden 
yapıyoruz. Malkara’yı seçmemizin sebebi ise, 
İstanbul’a yakın olması. Malkara’da özellikle 
otomasyona yönelik yatırımlar yapılacak. Robot 
teknolojisine geçiş yapacağız. Teşvik belge-
miz de çıkarıldı. Evaporatif cihazlarımızdaki 
yenilikler ve fabrika yatırımımız ile pazarda 
iddialıyız.
Fabrika yatırımımız sayesinde 2015 senesinin 
güzel geçeceği kanısındayım. 
Muhtelif projelerimiz üzerinde ar-ge depart-
manımız çalışmalarına devam ediyor. Ar-ge 
çalışmalarımızda özellikle enerji konusuna 
yoğunlaştık. Çevre koruma konusunda reje-
neratif yakıcı ile ilgili projemiz var. Bugün 
görüyorsunuz, birçok işletmede Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Raporu talep ediliyor. 
Bu ÇED raporları, birçok firmanın kanayan 
yarası. Çünkü büyük maliyetler getiriyor. Bun-
ları indirgemek, çevreye kötü etki eden faktör-
leri yok etmek büyük maliyet demek. Dipaz 
Makine olarak, özellikle işletmelerin çevreye 
zararlı emisyonlarını düşürmek üzerine bir pro-
jemiz var. Bu konu üzerinde yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. Rejeneratif yakıcı, çevreye zararlı 
gazların yakılarak minimuma indirgenmesini 
sağlıyor. Rejeneratif yakıcıyı aynı zamanda ısı 
geri kazanım ile bağdaştırabiliyoruz. Atılan 
gazlar yakılarak buradan bir enerji elde ediliyor, 
bu enerjiyi de ısı geri kazanım cihazından geçi-
rerek kullanabiliyoruz. Bunu işletmeye faydalı 
hale getiriyoruz. Bu hâlâ ar-ge aşamasında bir 
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sistem

ile toprağa karışmaktadır. Ancak % 10’ luk bir 
kısım kayıp olmaktadır. Geçirimsiz yüzey alanla-
rına sahip şehir hayatında ise % 30 kadarı buhar-
laşarak atmosfere karışırken % 10’ u yüzey dre-
najı, % 5’ ide derin drenaj ile toprağa karışmak-
tadır. Bu durumda kayıp miktarı % 55 değerine 
ulaşmaktadır. Kayıp su miktarının artmasındaki 
en büyük sebep geçirgen olmayan malzemeler ile 
alanların kaplanması ve bina yapılarının çatıla-
rından toplanan yağmur sularının şebekeye direk 
gönderilerek bulunduğu alandan uzaklaştırıl-
ması olmaktadır. Bu nedenlerin yanı sıra estetik 
görünümü sebebi ile de yeşil çatılara olan ilgi ve 
alaka artmaktadır. Yaşamın yukarılara taşındığı 
şehir hayatında insanların boş çatılara değilde 
yeşillendirilmiş alanlara bakması aynı zamanda 
çevreyi güzelleştirmektedir. 

Yeşil Çatılar ve Tipleri

E nerji verimliliği ve sürdürülebilirliğin 
önem kazandığı günümüzde; yapılarda 
enerji tüketimini azaltmaya yönelik 

çeşitli sistemler kullanılmaya başlanmıştır. 
Düzgün uygulaması yapılan yeşil çatıların 
yapıya katkısı oldukça fazladır. Yüksek sıcak-
lık ve soğukluğa karşı yapıyı korur, UV ışınla-
rına karşı kalkan oluşturur. Yoğun yağışlarda 
çatıyı korur ve filtreleme özelliği sayesinde 
drene edilen suyun daha temiz olmasını sağlar. 
Betonlaşmanın artması ile birlikte suyu emecek 
toprak miktarının azalması yetersiz alt yapı 
problemleri oluşmaya başlamıştır. Yapılar inşa 
edilerek azaltılan yeşil alan çatılara çıkartılarak 
su drenajına sağlayacağı faydalardan yararlan-
mak istenmektedir.
Yeşil çatılar; “düz ve eğimi 5 derecenin altında” 
olan çatılar ile eğimi fazla olan “eğimli çatı-
larda” da uygulanmaktadır. Her iki çatı tipi 
içinde farklı uygulama detayları ve dikkat edil-
mesi gereken önemli noktaları bulunmaktadır. 
Çatı su izolasyonu her zaman önemliyken yeşil 
çatılarda bu önem daha da fazla artmaktadır. 

Çünkü çatı artık yaşayan bir bitki örtüsü ile 
kaplanmaktadır. Kullanılması düşünülen yeşil 
çatılar için tüm tasarım ve uygulama aşama-
larında konusunda tecrübeli peyzaj ve izo-
lasyon firmaları ile çalışmak gerekmektedir. 
Bitki seçiminden, sulama ihtiyacına, toprak 
kalınlığından, su tutma kapasitesine kadar her 
konuda ciddi danışmanlık ihtiyacı bulunmak-
tadır. Özellikle eğimli çatılarda toprak kayma-
sını da engelleyecek bitki ve drenaj örtüsü ile 
kullanılması gerekmektedir. 

Yeşil Çatılarda Su Yönetimi

Doğal zemine düşen yağmur suyunun % 40 
kadarı buharlaşma ile tekrar atmosfere karışır-
ken, % 25’ i yüzey drenajı % 25’ ide derin drenaj 

Yeşil Çatılarda Sifonik Sistem
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YEŞİL ÇATI TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

DÜZ ÇATILARDA
EĞİM <5˚

EĞİMLİ ÇATILARDA
EĞİM> 5˚

Bitki Örtüsü:
Sulu veya kuru tohumlar kullanılarak çok çeşitli bitki ve çim ile 
bitki örtüsü oluşturulabilir. Hızlı yeşillenerek kontrolsüz çoğalan bitki örtüsü tercih edilmez. 

Önceden hazırlanmış, kesilmiş taşıyıcı destekli bitki örtüsü seçilir.

Toprak Tipi: Yüksek miktarda su tutma kapasitesine sahip, yoğun bir toprak 
karışımı tercih edilir.

Yoğun toprak tabakası tercih edilir. Yüksek su tutma kabiliyetli ve 
yeterli hava gözenekli toprak tabakası olmalıdır.

Drenaj Elemanı:
Serme veya su kanalı gibi akışa yardımcı elemanlardan oluşurlar. 
Fazla suyu akış kanalları ile süzgece yönlendirir. Düz çatılarda 
uzun drenaj mesafelerinde suyu birikmesini engeller. 

Drenaj elemanı kullanılabilir ve çatının kendi eğiminden 
faydalanılır. 

Kaydırmazlık Sistemi: Kullanılmasına gerek yoktur.
Eğimli çatıda drenaj elemanından çok kaydırmazlık elemanına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Eğer eğim %15 üzerindeyse toprak tabası 
ve diğer bileşenlerin kaymaması için bir karkas oluşturulmalıdır.

Drenaj Örtüsü:
Su geçirmez yapıda olmalıdır ve çatının zarar görmesini 
engeller. Yeterli bindirme mesafesi kullanılarak doğru birleştirme 
yapılmalıdır. Çatı tipine göre doğru tip seçilmelidir.

Düz çatı ile aynı örtüler kullanılmalıdır. Su izolasyonu çok 
önemlidir.

cinsi, toprağın su alma kapasitesi gibi kriterlere 
göre yavaşlayarak toplanmaktadır. Yağmur suyu 
toprak yüzeyinden  sürüklenerek gelebileceği 
gibi çoğunlukla toprak tarafından emilerek te 
süzgece yönlenebilir. Yeşil çatının su tutması 
sayesinde sağladığı üstün drenaj performansı 
ile alt yapı sisteminin yükü de azalmaktadır. 
Sifonik sistem tasarımında da bu kriterlerin 
belirlenmesi ve hesaplara dahil edilmesi çok 
önemlidir. Aksi durumda sifonik sistemden de 
istenilen verim alınamayacaktır. 
Sifonik sistem çalışması; bina ile ilgili gerekli 
verilen toplanması, ihtiyaçların belirlenmesi, 
firmaların sifonik sistem için özel olarak 
hazırladığı bilgisayar programları ile tasarımın 
yapılması ve fizibilite çalışmasının tamamını 
içermektedir. Her tip binanın ihtiyacı farklı 
olduğu için tasarımın da bu parametreler ince-
lenerek farklı bakış açıları ile şekillendirilmesi 
gerekir. Bunun için firmaların deneyimli ve 
farklı tasarımlar sağlayabilecek teknik yeterli-
likte bir ekip ile hizmet vermesi çok önemlidir. 
Farklı tipteki binalara aynı bakış açısı ile aynı 
tasarımların yapılması binanın ihtiyaçlarını 
tam olarak karşılayamadığı gibi doğru sonuç-
lar da vermeyebilecektir. Çatın tipi nasıldır? 
Yeşil çatı mıdır? Çakıl çatı mıdır? Askılama 
nereye yapılabilir? Bina kesitleri nasıldır?  
Altyapı şebekesi nerededir? Gibi çeşitli soru-
larda alınacak doğru cevaplar ile düzgün 

Yeşil çatılardaki en önemli hususların başında 
“yeşil çatılarda yağmur suyu drenajı” gelmek-
tedir. Tüm tiplerdeki çatılarda yağmur suyunun 
toplanması her geçen gün önemini artırmak-

tadır. Yağmur rejiminde meydana 
gelen değişiklikler ile birlikte 
kısa süreli, ani ve yüksek debili 
yağış miktarları artmaktadır. Bu 
tipteki yağışlar çatıya ciddi yük 
yüklemekte ve kısa sürede drene 
edilmeyen yağmurlar çatı çökme-
lerine sebebiyet verebilmektedir. 
Yağmurun çatıdan daha hızlı bir 
şekilde uzaklaştıran “sifonik sis-
tem” ile şiddetli yağmurlara çözüm 
üretilebilmektedir.  Yeşil çatılarda 
da sifonik sistem ile güvenli yağ-
mur suyu drenajı mümkündür. 

Yeşil çatılarda yağmur suyu normal çatılara göre 
daha farklı akış profili göstermektedir. Normal 
çatılarda su akış hızı çatı eğimine bağlı olarak 
artarken, yeşil çatılarda toprak kalınlığı, toprak 

Apartmanların ortasında yeşillendirilmiş bir otopark çatısı
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WAVİN YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ ÇÖZÜM ELEMENLARI

QuickStream©
Sifonik Sistem

Tegra©
Plastik Manhole ve Muayene Bacaları 

Wavin
PE Koruge Boru ve Ek Parçaları

sistem

tasarım yapılabilir. Bu konuda sifonik sistem 
tasarımı talep eden kişilerin de tasarımcıların 
sorularına cevap verebilmeleri çok önemlidir.
Yeşil çatılarda kullanılan sifonik sistem süz-
geçleri doğru yerlere konumlandırılmalı ve 
mutlaka şaft içerisinde korumaya alınmalıdır. 
Sifonik sistem verimi üzerine düzgün su gel-
mesine bağlıdır. Özellikle yeşil çatılarda suyu 
süzgece yönlendirebilmek kadar süzgeci top-
rak, çakıl gibi sistemin tıkanmasına sebebiyet 
verecek etkilerden uzaklaştırmakta bir o kadar 
önemlidir. Yeşil çatının toprak kalınlığı, bitki 
örtüsü tipi, su izolasyonu gibi elemanlarının 
belirlenmesi ile birlikte sifonik sistem süzgeç-
lerini koruyacak şaftlar tasarlanabilmektedir. 
Her çatıda aynı şaft kullanılamayacağı gibi 
her yeşil çatı tipinde de o çatıya özgü bir şaft 
kullanımı tasarlamak önemlidir.

İhtiyaca yönelik detaylı proje çalışması

Sifonik Hat izometrisi

Süzgece müdahale imkanı 
veren şaft kapağı

Şaft tasarım örneği

Şaft tasarım örneği

üzgeç Koruma Şaftı Kapak Örneği

Yapılacak şaftlar ile süzgece sadece su gel-
mesi sağlanmalıdır. Ayrıca süzgece her zaman 
müdahale edilmesine izin verecek bir müdahale 
kapağı da şaft tasarımı içerisinde yer almalı-
dır. Üzeri toprak ile örtülen bir sifonik sistem 
süzgecinden suyun deşarj edilmesi mümkün 
değildir.

Viega Eco Plus

Her kararın altında yatan kalite.

viega.com

Uygulamadaki avantajları
Viega gömme rezervuarlar kolay monte edilir. Yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiş, dört farklı yükseklik 
seviyesine ayarlanabilen, tüm Visign gömme rezervuar kapaklarıyla uyumlu bir üründür. Pratik, teknolojik ve çok  
yönlüdür. Viega’nın uzmanlığı Viega Eco Plus gömme rezervuarda görülmektedir.  Viega. Çok daha iyi bir fikir!

108939_EcoPlus_LI_PexProFosta_235x335_TR.indd   4 22.08.14   09:36
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sistem

Örnek Yeşil Çatı Sifonik Sistem 
Projeleri

Groningen Üniversitesi - Biyoloji 
Fakültesi Hollanda

Üniversite bina çatısı; 20˚’den daha fazla bir 
açıya sahip eğimli yeşil çatı uygulamasıdır. 
Yüksekliği 40 m civarında olan binada yeşil 
olan alanın yatay mesafesi 100 m’ yi geçmek-
tedir. Hem eğimli yeşil çatılar için çok iyi bir 
örnek oluşturmaktadır hem de eğimli yeşil 

çatılarda sifonik sistem ile yağmur suyunun 
toplanmasının yapılabildiğini göstermektedir. 
Bu tip binalarda en önemli kısım süzgeçlerin 
konumlandırılması ve süzgeçlerin toplayacağı 
yağmur suyunun doğru hesaplanmasıdır.

Deltation Koleji Uygulamalı Bilimler 
Binası - Hollanda

Gezilebilir yeşil çatı ve teras çatı olarak tasar-
lanan bina çatısı da yağmur suyu sifonik sistme 
ile toplanan düz yeşil çatılara güzel bir örnektir. 
Eğimli yeşil çatı aksine oldukça derin bir toprak 
yükseklğine sahip olan bu çatıda süzgeçler hem 
yeşil alan içerisine hem de teras alan içerisine 
yerleştirilmiştir. Her iki durumda da süzgeçler 
projeye özel olarak tasarlanan koruma şaft-
ları ile topraktan korunmuştur. Ayrıca teras 
alanlarında gezilebildiği için süzgeç kapakları  
% 90 deliksiz olacak şekilde düşünülmüştür. TM       

www.termodinamik.info
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proje

Çamlıca Mesa Projesi Soğutma, 
Isıtma ve Sıcak Su Sistemi

B osch Termoteknik, 37 yıllık tesi-
sat, proje ve uygulama deneyimi ile 
birçok prestijli projeye imza atıyor.  

Çamlıca’da inşa edilen Mesa Konut Projesinde 
Bosch Termoteknik bünyesinde bulunan Bude-
rus GB162 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Kas-
kad Sistem, Buderus Logalux Duoclean Boyler 
ve LG Multi V IV VRF sistemleri kullanılıyor.
Dönemin en özel ve iddialı projelerinden biri 
olmaya aday Çamlıca Mesa; toplam 115 adet 
konuttan oluşuyor. Çamlıca Mesa’da 5 adet 2 
katlı, 15 adet 3 katlı olmak üzere; toplam 20 
adet apartmanda, 40 adet bahçe kullanımlı, 40 
adet dubleks ve 30 adet ara kat daire bulunuyor.

Projede soğutma sistemi için 1098 HP LG 
Multi V IV VRF dış ünite, 791 adet iç ünite 
bulunurken, ısıtma sistemi için 2 adedi bloklar 
altında olmak üzere toplam 65 adet GB162/80 
Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan kullanılıyor. Sıcak 
su sistemi için ise 5 adet Buderus duoClean 
Logalux SU500 ve 15 adet Buderus DuoClean 
Logalux SU750 boyler tercih ediliyor.  
Her dairede KNX otomasyon sistemi kulla-
nılırken, LG PQCSZ250S0 AC EZ Merkezi 
Kumanda sistemine bağlayıp dairelerde akıllı 
sistem ile soğutma sisteminin çalıştırılması 
planlanıyor. 
Isıtma sistemlerinde kullanıcılarına her türlü 

çözümü sunan Buderus’un teknolojisi, kazan-
dan güneş kolektörüne, boylerden radyatöre ve 
aksesuarlara kadar her ürünü kapsıyor. Akıllı 
ve kalıcı kontrol sistemleri ile bütünsel bir 
kullanım konseptine sahip olması, ekonomik 
ve çevre dostu bir ısınma şeklini mümkün kılı-
yor. Tüm ısıtma ürünlerinin birbirine uyumu, 
planlama ve montajı da kolaylaştırıyor. 
Logamax Plus GB162’nin özel olarak tasar-
lanan alüminyum eşanjörü, ALU Plus tek-
nolojisi ile üretilmiştir. Bu, ideal bir akış ve 
yüzey teknolojisini mükemmel şekilde bir 
araya getiren bir yenilik anlamına gelir. Kas-
kad tasarımı ise, kullanıcılara daha yüksek 

Yazan: Kemal Gökay, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş 
Anadolu Kurumsal Satış Müdürü
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bir kapasite sunar.  Buderus duoCLEAN 
Hijyenik Boylerlerin iç yüzeyi 870 - 900 °C 
sıcaklıkta termoglasur adı verilen cam kat-
kılı bir alaşımla kaplanır. Bu kaplama, boyler 
içinde depo edilen kullanma suyunun hij-
yenik olarak korunmasını sağlar. Termogla-
sur kaplama ile oluşan pürüzsüz yüzey hem 
hijyenik özelliktedir hem de korozyona ve 
kireç birikimine engel olur. Buderus duoC-
LEAN Hijyenik Boyler etrafında 80 mm’ye 
kadar poliüretan izolasyon vardır. 120-400 
L aralığındaki kapasiteler fabrika montajlı 
sert köpük izolasyon ile gelirken, 500-1000 L 
aralığındaki kapasitelerde ise yumuşak köpük 
izolasyon kullanılmaktadır. Bundan dolayı 
termos özelliği taşır. Isıtılan su çok uzun süre 
sıcak kalır. Kazanın devreye girme sayısı ve 
süresi azaltılarak çok daha az yakıt harcanır. 
Ayrıca Logamatic Panel, boylerdeki su isteni-
len sıcaklığa gelmeden, hesapladığı süre kadar 
önceden brülörü durdurarak kazandaki ısının 
tamamına yakınının boylere transfer edilme-
sini sağlar, kazanda atık ısı bırakmaz.
LG VRF sistemlerinde kullanılan tümü 

inverter kompresörler, inverter kondenser fan 
motorları, aşırı soğutma devresi ve yüksek 
basınçlı yağ geri dönüşü sistemleri ile toplam 

verim artırılmıştır. Uzun borulama mesafeleri 
ve iç-dış ünite kot farkları sayesinde optimum 
sistem çözümü sağlanmıştır. TM
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söyleşi

“Soğutma kuleleri için CTI ve 
Eurovent Certita sertifikası 
alan ilk firmayız”

Birey Bakanay 
Niba Su Soğutma Kuleleri 
San. ve Tic. A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı

Niba Su Soğutma Kuleleri San. ve Tic. A.Ş., 1993 yılında Cenk Endüstri Tesisleri 
İmalat ve Taahhüt A.Ş.’nin bünyesinde kurulan tecrübeli bir firma. Niba, CTP 
(Camelyaf Takviyeli Polyester) paket tip su soğutma kulelerini kendi fabrikasında 

üretiyor; su soğutma kulesi ve yedek parçalarının pazarlama, satış, montaj ve bakım 
hizmetlerini veriyor. Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Birey Bakanay, Niba’nın soğutma 
kulelerine CTI ve Eurovent Certita sertifikası alan Türkiye’den ilk firma olduğunu söylüyor. 
Bakanay ile Niba’nın hedeflerini ve sertifikasyon sürecini konuştuk…
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Türkiye’de kendi CTP imalatını 
yapan tek soğutma kulesi firmasıyız

Cenk Endüstri ve Niba kardeş firmalar. 1979 
yılında kurulan Cenk Endüstri, soğutma kulesi 
imalat, bakım, montaj ve müteahhitlik hizmeti 
veriyor. İnşai tip ve paket tip soğutma kuleleri-
nin imalatı, projelendirilmesi ve üretim aşama-
ları zamanla farklılıklar göstermesi ve müşteri 
ihtiyaçlarına daha iyi ve daha hızlı cevap vere-
bilmek için, 1993 yılında Niba Su Soğutma 
Kuleleri Sanayi firması kuruluyordu. Paket tip 
soğutma kulesi operasyonu Niba’ya devredildi 
Niba tarafından pazara sunuluyordu. Niba ola-
rak, kurulduğumuz ilk günden beri soğutma 
kulelerimizi CTP denilen cam elyaf takviyeli 
polyester malzemeden üretiyoruz. CTP, fiber 
teknelerde kullanılan kompozit bir malzeme. 
Bu malzemeyi kullanmamızın sebebi; ürünle-
rimizin çalışma esnasında su ve hava ile sürekli 
temas halinde olması. Biz metalleri ne kadar 
çok korusak da, bu malzemeler sürekli bakım 
gerektiriyor. En ufak bir çizikte sorun yaratı-
yor. Çünkü böyle durumlarda korozyon riskini 
göz önünde bulundurmak gerekiyor. Oysa ki 
CTP, su ve hava ile çalışmaya son derece uygun. 
Çünkü içinde metal yok, dolayısıyla paslanma 
derdi yok, uzun ömürlü ve hafif. Niba olarak 
CTP kulenin parçalarını yani duvar, fan bacası, 
şapka gibi parçaları kendi fabrikamızda üreti-
yoruz. Bunu vurgulamak istiyorum; Türkiye’de 
kendi CTP imalatını yapan tek soğutma kulesi 

firmasıyız. 22 kişilik bir ekibiz. Cenk Endüstri 
ile hem ofisimiz hem fabrikamız aynı yerde. 
Cenk Endüstri’ye küçük kapasiteli bir teklif 
isteği gelirse onlar bize yönlendiriyorlar, bize 
de büyük kapasiteli bir teklif isteği gelirse biz 
Cenk Endüstri’ye yönlendiriyoruz. Niba, Cenk 
Endüstri’nin inşai tip kulelerde kullandığı 
büyük fan bacalarını imal ediyor. Nihai ürün 
birbirine çok benzese de, hız ve ebat olarak 
farklılıklar gösteriyor.

Niba, hem CTI hem de Eurovent 
tarafından sertifikalı

Niba’nın kuruluş kararı, ardından üretime geç-
mesi, sonrasında CTP imalatını kendi bünye-
sine alması ve son olarak Cooling Technology 
Institute (CTI) ve Eurovent Certita sertifika-
sına sahip olması önemli dönüm noktaları. Tür-
kiye’deki imalatçı firmalar arasında, su soğutma 
kulesi konusunda sertifika almaya hak kazanan 
ilk ve tek firmayız. Su soğutma kuleleri ile ilgili 
dünyada ünlü ve geçerli olan Amerika merkezli 
bir oluşum olan CTI; kâr amacı gütmeyen, 
su soğutma kulesi imalatçıları, kullanıcıları ve 
komponent imalatçılarının bir araya geldiği bir 
platform. 2007 yılından beri CTI üyesiyiz, her 
sene iki defa seminer düzenliyorlar ve biz Niba 
olarak bu seminerlere mümkün olduğunca katı-
lıyoruz, dünya soğutma kulesi sektöründeki 
gelişmeleri, yeni teknolojileri yakından takip 
ediyoruz. Soğutma kulesi konusunda CTI, daha 

çok bilinen bir sertifikasyon. Avrupa’da ise bu 
konuda Eurovent faaliyet gösteriyor. Eurovent, 
soğutma kuleleri konusunda CTI ile işbirliğine 
gitti. Bu kapsamda mevcut standartlara ekle-
nen bazı maddelerle CTI sertifikası temelleri 
üzerinden soğutma kulelerinin ısıl performansı 
belgelendirilmesi için Eurovent Certita sertifi-
kasını oluşturdu. 2012 yılından itibaren de bu 
belgeyi vermeye başladı. Eurovent Certita’nın 
soğutma kulesi konusundaki sertifikası henüz 
çok yeni olduğu için fazla bilinmiyor. Eurovent 
Certita soğutma sektöründe birçok ürün grubu 
için belgelendirme yapıyor. CTI’dan farklı ola-
rak yılda bir kez fabrika ziyareti gerçekleş-
tiriliyor. Niba olarak Eurovent’teki sertifika 
çalışmalarında en başından itibaren yer aldık. 
2008 yılında yapılan protokol ile sertifika prog-
ramı için Eurovent’te İtalya, Belçika, Fransa, 
Hollanda ve Türkiye’den üyelerle bir komite 
kuruldu. Niba, bu programı Avupa’da başlatan 
kurucu 5 üyeden biri. Eurovent Certita’nın 
da CTI kadar popüler bir sertifikasyon ola-
cağını düşündüğümüz için Niba olarak, hem 
CTI hem de Eurovent belgesine sahip olduk. 
Kulelerimiz ayrıca GOST&R ve Ukrayna-
Sepro sertifikalarına da sahip. ISO 9001:2008 
kalite yönetim sistemini de uzun bir süredir 
uygulamaktayız.

Fabrikamızda düzenli akış-ısı 
transferi, istikrarlı sıcaklık değerleri 
sağlayan bir test ortamı oluşturduk

Sertifikasyon süreci çok öğretici geçti diyebili-
rim. Çünkü daha önce yaşanmış bir örneği de 
yoktu. Süreç, bu iki kuruma başvurumuzla baş-
ladı. Başvurunuzda hangi ürünleriniz için belge 
almak istediğinizi belirtiyorsunuz, daha sonra 
üyelik ile ilgili işlemler başlıyor. Üyelik işlem-
lerinden sonra, sizden ürünün teknik özellik-
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söyleşi

leri hakkında bilgiler isteniyor. Bu bilgiler, 
uzmanlar tarafından değerlendirmeye alınıyor. 
Değerlendirmeler olumlu sonuçlanırsa, ürün-
lerin yeterlilik aşamasında, ürünlerin arasından 
bir ya da birkaçı seçilerek teste tabi tutuluyor. 
CTI ve Eurovent tarafından yetkilendirilmiş 
test ajansı, özel cihazları ile gelerek bu ürün 
veya ürünleri test ediyor. Bu testler, son bir yıl 
içinde üretilmiş cihazlar üzerinde üç şekilde 
yapılabiliyor. Birincisi; müşteride kurulmuş 
olan halihazırda bir kule varsa, onu test edi-
yorlar. Bu biraz problemli, çünkü müşterinin 
prosesini durdurması gerekebiliyor. İkincisi; 
uygun özelliklere sahip kapalı bir test laboratu-
varında yapılabiliyor ama maalesef Türkiye’de 
böyle bir laboratuvar mevcut değil. Biz bu 
konuyu TSE Çalıştayı’nda da ESSİAD’ın 
İzmir’de yaptığı EHİS Laboratuvarı projesinde 
de gündeme getirdik. Umarım yakın zamanda 
bizim de kapalı bir test laboratuvarımız olur. 
Türkiye’ye yakın Almanya Essen’de böyle bir 
laboratuvar var ama ürünü Almanya’ya götür-
mek, test ettirip geri getirmek zorlu bir süreç. 
Üçüncüsü ise; imalatçı firmanın oluşturacağı 
bir ortamda test edilmesi. Biz Niba olarak 
üçüncü seçeneği tercih ettik ve uzmanların 
yapacağı testler öncesinde bizim de bu testleri 
yapmamız gerektiği için fabrikamızda düzenli 
akış-ısı transferi, istikrarlı sıcaklık değerleri 
sağlayan bir test ortamı oluşturduk. Bu yatırım, 
sadece sertifikasyon testleri konusunda yapıldı 
ama imal ettiğimiz ürünleri test etme konu-
sunda, kısaca ar-ge ve ür-ge faaliyetlerimiz 
için çok fayda sağladı. Bununla ilgili iki ayrı 
test platformu kurduk. Biri komple soğutma 
kulesini test etmek için kuruldu. Biz bu plat-
forma farklı soğutma kulesi modellerini kurup, 
su ve elektrik bağlantılarını yaparak cihazı test 
edebilir durumdayız. Diğer platformumuzda 
ise, soğutma kulelerinde kullanılan parçaları 

test edebiliyoruz. Bu testler çok maliyetli ve 
test laboratuvarları sadece belli yerlerde bulun-
duğundan dolayı oldukça sıkıntılı bir süreçle 
karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu sebeple; bu test 
platformunu kendi ürünlerimizin testlerini 
gerçekleştirmek için kurduk ama kapımız bu 
platformdan yararlanmak isteyen diğer firmala-
rımıza da sonuna kadar açık. Yaptığımız testler 
neticesinde çeşitli konfigürasyon düzenlemeleri 
yaptık ve hazır olduğumuzda uzmanları çağır-
dık ve kendi cihazlarını kurarak testleri ger-
çekleştirdiler. Testler sonucunda ürünlerimizle 
ilgili bir rapor sundular. Rapordaki verilerle, 
daha önce bizim onlara sunduğumuz veriler 
karşılaştırıldı ve Temmuz ayında her iki serti-
fikasyon için denetimlerden başarıyla geçerek 
sertifikalarımızı aldık. Ayrıca kendimize ait bir 
kule modeli seçim programı var. Bu seçim prog-
ramını da denetleyerek verilerle uygunluğunu 
kontrol ettiler. Bu kontroller sonucunda, prog-
ramın arayüzünde değişiklik istediler. Onla-
rın belirttikleri noktalar doğrultusunda seçim 
programımızı yeniledik. RoadMap Mühendis-
lik yazılımları firmasıyla birlikte çalışarak bir 
yazılım oluşturduk. Oluşturduğumuz yazılımı 
denetçilere sunduk ve bu yeni programı yeterli 
bulduklarını belirttiler. Bizim için başarılı 
sonuçlansa da, bu sürecin biraz zorlu geçtiğini 
söyleyebilirim. Bir kuleyi sertifikalandırdığınız 
zaman, onun üstünde değiştirebileceğiniz parça 
sayısı çok az. Yani ürün üzerinde çok fazla 
değişiklik yapılmasına izin verilmiyor. Niba 
olarak, paket tip kulelerimiz standart model 
olsa da kullanıcı ihtiyaçlarına göre bu ürünle-
rimiz üzerinde bazı değişiklikler yapabiliyoruz. 
Örneğin; giren su çapı değişebiliyor. Ama bu 
su çapı değiştiği zaman, kule sertifika dışına 
çıkıyor. Sertifikasyonda ürünlerin her zaman 
aynı sonucu vermesi bekleniyor. Kuruma verilen 
veri tablosundan en ufak bir farklılıkta, model 
sertifika içinde değerlendirilmiyor. Biz de işte 
bu noktada ürünlerimizi ayrıştırdık. Standart 
modelleri ayrı, müşteri ihtiyaçlarına göre şekil-
lendirdiğimiz ürünleri ise ayrı değerlendirdik. 

Amacımız, Niba’yı dünya markası 
yapmak

Niba olarak uzunca bir süredir Arnavutköy’de-
yiz ama yanımızdaki arazileri alarak büyüdük. 
Alan ve kapasite bakımından sınırları zorlu-
yoruz. Bununla ilgili kendi imalat yöntemle-
rimizi biraz olsun değiştirebileceğimize, daha 

fazla ve daha hızlı üretim yapabileceğimiz 
metoda dönmeye karar verdik. Şu an stoklu 
çalışabilir durumda değiliz. Çünkü imalatı 
kendimiz yapıyoruz ama her kule modelinde 
kullanılan parçalar farklı. Bununla ilgili stan-
darda gitmeye çalışıyoruz. Bir ÜRGE Pro-
jemiz var. Bununla ilgili ilk test çalışmasını 
yaptık ama henüz sonuçlanmadı. 2015 yılında 
bunu hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Proje 
sonuçlanınca imalat alanımızı ya da perso-
nel sayımızı artırmaya gerek kalmadan ima-
lat miktarımızı hızlandırabileceğiz. Niba’nın 
müşteri profili çok geniş. Başlıca pazarları-
mız; Asya, Avrupa ve Afrika ülkeleri. Eski 
Doğu Bloku ve BDT ülkeleri, Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu yer aldığımız önemli sahalardan. Bu 
ülkelere Niba markasıyla hatrı sayılır satışlar 
gerçekleştiriyoruz. Müşteri profilimizi geliştir-
mek için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız 
diğer pazarlarda da var olmak, Niba’yı dünya 
markası yapmak. 
Niba, Türkiye’de bilinen bir marka. Çünkü 
yıllardan beri bu pazarın içinde faaliyetleri-
mizi sürdürüyoruz, müşterilerimizin güvenini 
kazanmış bir markayız. Türkiye’de çok fazla 
referansımız var, yüzlerce kurulu kulemiz hali-
hazırda çalışıyor.  Ama yurtdışında bizi hiç 
tanımayan firmalar olabiliyor. Bizi tanıma-
yan firmalar; ürünlerimize, referanslarımıza 
bakıyorlar ve en önemlisi sertifikalara sahip 
olup olmadığımızı sorguluyorlar. Ayrıca Tür-
kiye’deki projelerin şartnamelerinde de ser-
tifikalar şart olarak karşımıza çıkıyordu ve 
müşteri bizi tanısa bile şartname gereği projeyi 
alamıyorduk. Bu anlamda sahip olduğumuz bu 
iki sertifikasyon, bizim yurtdışında tanınma-
mıza yol açtı. Sahip olduğumuz sertifikalarla 
Türkiye’deki her türlü projeye ürün ve hizmet 
verme imkânımız arttı. Ne yazık ki soğutma 
sektöründe Türkiye’nin imajı, henüz rekabet 
ettiğimiz batılı ülkeler seviyesinde değil. Zaten 
sektörün sivil toplum kuruluşlarının hedefi 
de bu imajı istenen seviyelere çıkarmak. Niba 
olarak bunu başarabilecek güçteyiz.   TM
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Elektriksel Bakım 
Sıcaklık ve Nem Kontrolü

hasarlar, bu dirençlerin çok ciddi oranda yüksel-
mesine neden olur ve elektrik enerjisi ısı ener-
jisine dönüşmeye başlar, elektriksel ark olayları 
meydana gelebilir. Bunun sonucunda ortaya 
çıkan aşırı sıcaklık değerleri, termal kameralar 
vasıtasıyla kolayca tespit edilir. Düşük, orta 
ve yüksek voltajlı şalterler, transformatörler, 
yüksek gerilim hatları, kompanzasyon üniteleri, 
bağlama noktaları, elektrik motoru bu ölçüm 
alanları arasındadır. “Corona” sorunu ise, yük-
sek nem ve toz sebebi ile normalde yalıtkan 

F arklı gerilim seviyelerindeki elektrik-
sel sistemler üzerinde, hem kesintilerin 
önlenerek sürekliliğin sağlanması hem 

de can ve mal kaybının önüne geçilmesi için 
periyodik olarak bakım yapılması gerekmek-
tedir. Potansiyel tehlikeler, genel olarak yük-
sek sıcaklık ve/veya nem kaynaklı olmaktadır. 
Örneğin bir elektrik panosunda kontaktör üze-
rindeki küçük bir gevşeme, yüksek sıcaklıklara 
sebep olup elektriksel ark oluşumlarına zemin 
hazırlayabilir ya da ortamdaki nemin yüksek 

olması ortam havasının iletken bir yapıya 
dönüşmesine ve “Corona etkisi” olarak bilinen 
elektrik boşalmalarına sebep olabilir. 

Sorun

Elektrik akımı, elektriksel ekipmanlar üzerinde 
yüklemelere neden olur. Bu ekipmanların kendi 
iç dirençlerinin yanı sıra bağlantı noktaların-
daki transfer dirençleri de mevcuttur. Yaşlan-
malar, hatalı montaj, mekanik gerilmeler ya da 
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•	320	x	240	piksel	dedektör
•	<	30	mK	(0.03	°C)	termal	duyarlılık	(NETD)
•	SiteRecognition	teknolojisi
•	Entegre	dijital	kamera
•	Solar	mod
•	Panoramik	çekim	özelliği

Portatif ölçüm cihazları ile riskli 
alanları belirlenir

Kritik noktalarda ortam nem/sıcaklık kontrol-
leri uzun süre dayanıklı patentli nem probuna 
sahip testo portatif cihazlar ile gerçekleştiri-
lebilir. Testo nem/sıcaklık ölçüm cihazlarının 
minimum ve maksimum değerleri gösterme 
özelliği ile ölçüm parametrelerinin limit değer-
ler içerisinde kalıp kalmadığı da kolaylıkla 
kontrol edilebilir. Standart problara ek olarak, 
verileri cihaza radyo frekansı aracılığıyla ileten 
kablosuz problar ile 20 metre uzaklığa kadar 
ölçüm yapılabilir.

testo 625 – kompakt nem/sıcaklık 
ölçüm cihazı

•	 Sıcaklık ve 
bağıl nem/yaş 
termometre 
sıcaklığı/
çiğleşme sıcaklığı 
görüntüleme

•	 Ölçüm aralığı: 0 
… 100% RH, -10 
…+60°C

•	 Minimum/
maksimum değer 
gösterme

•	 Aydınlatmalı 
ekran

•	 Kablolu veya 
kablosuz tutucu ile 
uzak mesafelerden 
ölçüm alma

Portatif ölçüm cihaz-
ları ve anlık kontroller 
sayesinde riskli alanlar 
daha problem ortaya 
çıkmadan önce sapta-
nabilir, kritik nokta-
larda önleyici bakımda 
önemli adımlar
atılabilir. 

piksele kadar-opsiyonel)
•	 Otomatik sıcak/soğuk nokta belirleme
•	 Entegre dijital kamera
•	 Solar mod

Çözüm

Termal kameralar ile bu arıza kaynakları dağı-
tım güvenirliğini tehlikeye atmadan ve ciddi 
bir sorun haline gelmeden hızlı bir şekilde ve 
tam olarak tespit edilebilir. Kameranın geniş 
açılı lensi, test edilen alanın genelinin hızlı 
bir şekilde taranmasını sağlar. Ölçümü yapılan 
uzak nesneler için ise dar açılı lensler öneril-
mektedir. Bu sayede en küçük kopmalar ya da 
devre kesicilerdeki ısınma, güvenli bir mesa-
feden görüntülenebilir. Testo termal kamera 
yelpazesinde model çeşitliliği yüksek olmasına 
karşın, profesyonel segmentte yer alan termal 
kamera testo 885, yüksek çözünürlüklü dedek-
törü, ergonomik tasarımı ve yenilikçi teknoloji-
siyle bu alan için en güçlü oyunculardan biridir. 
Örneğin SiteRecognition adı verilen bir özellik 
sayesinde ölçüm alanlarına özel kodlu etiket-
ler yapıştırılabilir ve cihazın da bu etiketleri 
tanımasıyla termal görüntüler otomatik olarak 
arşivlenebilir.

testo 885 – termal kamera

olan havanın, iletken karakter sergilemesi ve 
kısa devre oluşturması sorunudur. Asit oluşu-
muna da sebebiyet verir. Bu sebeple oksitlenme, 
çürüme, bozulma durumları
ile karşılaşılır. Oluşan asit de, pano veya trafo 
duvarlarında asit kaynaklı, küflü görüntü 
oluşmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla burada 
ortam nem/sıcaklık kontrolü gerekir. 

testo 875i – termal kamera

•	 160 x 120 piksel dedektör
•	 <	50	mK	(0.05	°C)	termal	duyarlılık	

(NETD)
•	 SuperResolution teknolojisi (320x240 

Elektrik panosunda bulunan aşırı ısınmış bir kontak Yüksek gerilim hatlarında riskli durum tespiti
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dataloggerda üç gün öncesine ait bir limit aşımı 
görüldüğünde, riski artıracak ortam koşulları 
oluşmuş ve kullanıcı müdahale edememişs 
demektir. İşte bu noktada profesyonel bir veri 
izleme sistemi kullanıcı için yardımcı olur: 
Testo Saveris.

testo Saveris veri izleme sistemi

•	 Kablolu Ethernet ve kablosuz RF probları 
ile, sistem kullanıcıya en uygun şekilde 
ideal olarak tasarlanır.

•	 Ortamın nem ve sıcaklık değerlerine 
ek olarak, trafoda çekilen akım, ortam 
havalandırmasının üfleme hızı değerleri, 
ortamın çiğleşme noktası (su yoğuşma 
riski) değeri gibi istenilen tüm kritik 
parametreleri sürekli ve kesintisiz olarak 
izlenebilir.

•	 Uzaktan izleme imkânı ile her an kritik 
parametreler kontrol altında olur.

•	 Kapsamlı alarm yönetimi sayesinde limit 
aşımlarında farklı seviyede yetkilileri sesli, 
görsel, e-posta ve SMS yoluyla uyarma 
imkânına sahip olunur. Sadece alarm 
değil, tanımlanacak ön alarmlar ile daha 
risk oluşmadan trendin ne yönde değiştiği 
hakkında bilgi alınabilir.

•	 Testo Saveris kablolu (standart Ethernet) 
ve kablosuz probları ile bu iletişim 
teknolojilerinin bir arada kullanılabilmesi 

Testo 174H veya 175H1 dataloggerları, ortam-
daki nem sıcaklık şartlarını kullanıcının istediği 
aralıklarda, sürekli ve kesintisiz olarak kaydeder. 
Testo dataloggerlarının uygulamalar için ideal, 
fark yaratan özelliklerinden bazıları şunlardır:

•	 1 milyona kadar veri hafızası ile dakikada 
bir ölçüm bile alınsa, yaklaşık 690 gün 
boyunca bilgisayar bağlantısını sağlamadan 
kesintisiz veri kaydı sunar.

•	 Testo datalogger ailesinin temel 
programlama, veri analiz, arşiv ve 
raporlama işlemlerinin tamamını ücretsiz 
Testo Comsoft Basic yazılımı ile yerine 
getirilebilir.

•	 Testo dataloggerları, veri ölçümünü kişi 
inisiyatifinden çıkartır ve otomatikleştirir. 
Veri kaydı ve aktarımı dijitaldir.

•	 Testo dataloggerları ile veri kaydının 
güvenli olduğundan emin olunur. Veriler 
bilgisayarda Testo Comsoft yazılımının 
algılayabileceği bir formatta arşivlenir ve 
değiştirilemez.

•	 Testo 175 serisi dataloggerların SD 
kart ile veri aktarımı özelliği sayesinde, 
cihazı yerinden sökmek veya bilgisayara 
bağlamak zorunda kalınmaz. Bir SD 
kart ile birden fazla dataloggerın verileri, 
bulundukları noktalarda toplanabilir.

Dataloggerlar kullanıcıya geçmiş değerleri ve 
varsa limit aşımlarını gösterebilir. Ancak bir 

testo 635 – profesyonel nem/sıcaklık 
ölçüm cihazı

•	 Sıcaklık/bağıl nem/
mutlak nem/çiğleşme 
sıcaklığı görüntüleme

•	 Ölçüm aralığı: 0 
… 100% RH, -40 
…+150°C (NTC), 
-200 …+1370°C (K 
tipi termokupıl)

•	 Minimum/
maksimum ve 
ortalama değer 
gösterme

•	 Aydınlatmalı ekran
•	 2 adet takılabilir prob 

ve 3 adet kablosuz 
prob bağlantı imkânı

•	 10.000 ölçüm 
değerini hafızası 
(sadece testo 635-2)

•	 Bilgisayar yazılımı ve 
ölçüm verilerinin dökümantasyonu  
(testo 635-2)

Ortam koşulları kesintisiz olarak 
izlenir

Testo sabit ölçüm tekniği cihazları sayesinde 
ilgili ortam koşulları kesintisiz olarak izle-
nebilir. Bu sayede Ark ve Corona riski daha 
oluşmadan ortamın havalandırma koşulları 
kontrol altında tutulabilir. Testo bu konuda 
işleri kolaylaştıracak iki önemli çözüm sunuyor: 
Testo Nem & Sıcaklık Dataloggerları ve pro-
fesyonel veri izleme, alarm ve yönetim sistemi 
testo Saveris.

testo 174H

Doğru zamanlama, doğru adres,

tek hamle!

Tel: +90 216 313 08 08    Web: www.makroteknik.com.tr 
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için SCADA gibi teknik bir bilgi 
gerektirmez. Temel Ofis uygulamalarına 
hâkim herkesin kullanabileceği yazılımı 
ile basit ve kalitelidir. Sunucu-istemci 
prensibine göre çalışabilen Saveris yazılımı 
ve yalnızca yerel ağ değil, VPN gibi 
sistemlerde de çalışabilme özelliği ile, 
Saveris sayesinde farklı lokasyonlardaki 
trafo veya elektrik panolarının sıcaklık 
değerleri de izlenebilir.

•	 Saveris tüm raporlamayı sizin için yapar. 
Otomatik PDF rapor tanımlamaları ile 
istenilen bölgelerin ölçüm sonuçlarını 
ve alarm kayıtlarını günlük, haftalık ve 
aylık olarak kullanıcı için raporlar. Bu 
raporları belirlenen adreslere e-posta ile 
gönderir. Böylece dökümantasyon için 
harcanılan zamandan ve emekten tasarruf 
edilir. Ayrıca PDF ve Excel gibi standart 
formatlarda veri alınabilir, bunlar ilgili 
birimlerle rahatlıkla paylaşılabilir. TM

ön-alarm ve alarm opsiyonları sayesinde 
istenmeyen durumlar daha ortaya 
çıkmadan kullanıcıyı bilgilendirir, tesisin 
kalbi olan trafoların uygun koşullarda 
bulundurulması için kullanıcıya yardımcı 
olur.

•	 Saveris sisteminin Baz Ünitesi sistemin 
beynidir. Tüm ölçüm verileri önce 
sahadaki problara, ardından Baz Üniteye 
ve ardından bilgisayardaki Microsoft 
SQL veri tabanına kaydedilir. 3 aşamalı 
bu kayıt sistemi maksimum veri güvenliği 
sağlar. Ayrıca bilgisayar çalışmıyorken bile, 
kanal başına 40.000 adetlik veri hafızası 
ile Saveris Baz ünite ölçüm sisteminin 
uzun süre boyunca çalışmasını sağlar. Yine 
Saveris Baz Ünitesinin SMS gönderebilme 
özelliği sayesinde, bilgisayar çalışmıyorken 
bile sistemin alarm vermesi sağlanabilir.

•	 Testo Saveris 3 farklı paket yazılımına 
sahiptir. Sistem kurulum veya kullanım 

sayesinde, kurulum ve devreye almada 
maksimum esneklik sağlar.

•	 Saveris’in radyo frekanslı probları pillidir. 
Ayrıca Ethernet haberleşme ekipmanları 
da kendi adaptörleri, pek çok tesiste 
standart kabul edilen 24V DC besleme 
veya Ethernet bağlantısı üzerinden (PoE) 
beslenebilirler. Veri iletişimi kablosuz 
radyo frekansı ya da standart Ethernet 
kabloları üzerindendir. Böylelikle Saveris 
minimum kablolama, inşa ve bakım 
gideri ile, işletim maliyetlerinin düşük 
tutulmasına yardımcı olur.

•	 Saveris tamamen kullanıcının ihtiyaçlarına 
göre, “terzi usulü” konfigüre edilir 
ve hizmete sunulur. Modüler prob 
seçenekleri ve 1 Baz Ünite ile 150 uç 
ölçüm noktası desteği ile, istenilen zaman 
ve şekilde sistem değiştirilebilir, yeni 
ihtiyaçlara göre çalıştırılabilir.

•	 Sesli, ışıklı, e-posta ve SMS üzerinden 
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6 CORPORATE DESIGN GUIDELINE

Version 1.0, July 13, 2012

1 LOGO

PROVIDING A SEAL OF QUALITY
We have a high standard: We provide our clients  
optimal support with customized solutions. This me-
ans that our logo is a seal of approval. It symbolizes:  
Wherever Clariant is visible, quality reside.

The logo consists of the picture mark and the word 
mark. The picture mark – the Clariant badge – is a 
high-quality, metallic body in the form of a stylized 
»C«. Neither the form nor the color of our logo may  
be changed. First of all, this means that it would lose 
its protection as a worldwide registered brand.  
Secondly, by reproducing it consistently in different 
media, we ensure an impression of high quality as  
well as brand recognition.

Ensuring that the logo is handled carefully attests  
to our claim of high quality and to the professionalism 
of our brand management. 
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söyleşi

“12. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’nin içeriği oluşmaya 
başladı”

Prof. Dr. Gülden 
Gökçen Akkurt 
Teskon 2015 Yürütme Kurulu Başkanı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi organizasyonunda 
gerçekleştirilecek 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi teskon+SODEX 
etkinliği, 8-11 Nisan 2015 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 

düzenlenecek. Tesisat sektöründe ve tesisat mühendisliği alanında 22 yıldır öncü rolünü 
başarıyla üstlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve teskon+SODEX bir kez daha 
tüm sektörü İzmir’de ağırlayacak olmanın heyecanı ve gururunu taşıyor. 12. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi ve Sergisi’nin hazırlık çalışmaları hakkında bilgi almak için Yürütme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt ile konuştuk…
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Dünden bugüne Teskon+SODEX

1993 yılındaki ilk kongrede öğrenci çalışan 
olarak adım attığım Tesisat Kongreleri, her-
kesin katılması gereken, olmazsa olmaz bir 
kongre, bir buluşma noktası, bir öğrenme 
ortamı olmuştur. Başlangıcından bugüne 
kadar aynı heyecan ve titizlikle hazırlanan 
kongremizin ilk kadın Yürütme Kurulu Baş-
kanı olmak benim için bir gurur kaynağı. 
İkinci kez yapmakta olduğum bu görevde bu 
kez MMO’nun ilk kadın Şube Başkanı ile 
çalışıyor olmak ise ayrı bir gurur veriyor.
Kongremiz her defasında tesisat mühendisli-
ğinin temel, güncel ve gelişmekte olan konu-
larını ele alan, çeşitli platformlarda eğitim, 
bilgilendirme, düşünme ve tartışma ortamları 
yaratan zengin içeriğiyle ve sosyal etkinlik-
leri ile katılımcılarının takdirini kazanıyor, 
bir sonraki kongre tarihi hemen takvimlere 
işaretleniyor. Kongreler de ticari ürünler gibi 
arz-talep dengesi üzerine kurulu. Siz eğer 
ortaya iyi bir ürün koyarsanız yoğun bir taleple 
de karşılaşıyorsunuz. Eğer ürünle ilgili eleşti-
rileri de övgüler gibi dikkate alırsanız ürünü-
nüzü geliştirebilir, güncel ve aranır olmasını 
sağlayabilirsiniz. Tesisat Kongreleri, en az 
bir yıl öncesinden başlayan Yürütme Kurulu 
çalışmaları, Düzenleme Kurulu, Danışmanlar 
Kurulu görüşleri, sektör dernekleri görüş-
leri, Seminer-Sempozyum-Kurs Yöneticileri 
görüşleri, bir önceki kongre katılımcılarının 

görüşlerini yansıtan anketleri ile şekillenen 
ve iletilen her bir fikrin, önerinin titizlikle 
değerlendirilmesi ile oluşur. Bu kez de aynı 
heyecanla kongre hazırlıkları sürüyor. Önceki 
kongreden daha fazla özet almayı istiyoruz. 
Tesisat sektörü tabii ki kongremizin bel-
kemiği. Sektörün katılımı, katkısı olmadan 
kongrenin gerçekleşmesi mümkün değildir. 
Sektörümüzden beklentimiz daha fazla bildiri 
üretmeleri. Yoğun iş temposunun arasında 
bildiri yazmak zor geliyor, biliyorum fakat 
onların en küçük tecrübelerini bile yazılı hale 
getirmeleri kendileri ile aynı alanda çalışan 
ya da bu alana yeni girecek olanlar için çok 
önemli bilgilerdir ve yazılı olarak kalacağı 
için her zaman erişilir olacaktır. Biz bu kong-
rede sektörden gelecek bildirilerin yazımında 
yardımcı olacak bir mekanizma oluşturma 
düşüncesindeyiz. 

Teskon 2015’in ana teması, ‘Sağlık 
İçin Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi’ 

‘Isıl Konfor’ ve ‘İç Hava Kalitesi’, tesisat 
mühendislerinin verdiği hizmetlerin ana 
amacını oluşturur. Biz geçmiş yıllarda düzen-
lediğimiz kongrelerde Isıl Konfor, İç Hava 
Kalitesi konularını seminer ve sempozyumla-
rımızda ele aldık ve bunlar, katılımcılar tara-
fından yoğun ilgi gördü. 
Isıl konfor; yaşanan, çalışılan ortamlarda 
rahatlığı ve verimliliği etkileyen ana faktördür. 

İklimlendirilen ortamlarda ısıl konforun sağ-
lanması, insanların sağlık ve verimliliklerini 
etkiler. Bundan dolayıdır ki, günümüzde artık 
yaşanan ortamların sadece iklimlendirilmesi 
yeterli görülmemekte, ısıl konforu sağlayacak 
iklimlendirme yapılması gerekmektedir. Bina 
fiziği, giyilen giysiler, iklimlendirme sistemi 
seçimi-dizaynı, bina mimarisi ve iç mimari 
ısıl konforu etkileyen ana parametreler olarak 
sayılabilir. Bundan dolayı, ısıl konfor, disiplin-
ler arası çalışmalar gerektiren bir konu olarak 
görülmektedir. 
İnsanlar zamanlarının büyük bölümünü 
evde, iş yerinde, okullarda, hastanelerde, ula-
şım araçlarında yani iç ortamlarda geçiriyor. 
Dolayısıyla, bu ortamlardaki kirli hava ve ev 
tozunun hem kısa hem de uzun vadeli olarak 
sağlığımıza olumsuz etkileri herkes tarafından 
biliniyor. 
Bu sağlık etkileri, iş-okul saati kaybına yol 
açacak hastalıklardan, geçici olarak ortaya 
çıkan spesifik olmayan semptomlara kadar 
değişkenlik gösteriyor ve doğrudan veya 
dolaylı olarak iş-okul performansı kaybına 
sebep oluyor. Ülkemizde şimdiye kadar dış 
hava sürekli değerlendirilirken, iç hava kali-
tesi neredeyse hiç ilgi görmemiş. Ancak son 
dönemde bu alanda yapılan çalışmaların sayısı 
hızla artıyor. 
Teskon geçmiş yıllarda düzenlediği platform-
larda birçok kere ele aldığı bu konuları, 2015 
yılında düzenlenecek kongrede de ana tema 
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söyleşi

olarak belirleyerek, bilim alanında ülkemi-
zin geldiği noktayı ortaya koymayı ve henüz 
oluşmakta olan, hem mesleki hem de halk 
bilincinin artırılmasını amaçlıyor.
Okullarda iç hava kalitesinin ölçümlenmesi 
ve öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik 
bir çalışma Macit Toksoy’un yöneticiliğinde 
kurulun bir komisyon tarafından sürdürülü-
yor. Bu yapılan çalışmanın sonuçları kongre 
içinde katılımcılarla paylaşılacak.
Teskon 2015’te Abdulvahap Yiğit hocamızın 
yöneticiliğinde ‘Isıl Konfor Sempozyumu’ ve 
Sait C. Sofuoğlu’nun yöneticiliğinde ‘İç Hava 
Kalitesi Sempozyumu’ gerçekleştirilecek. 
Yine Macit Toksoy, Sait Sofuoğlu ve İbra-
him Atmaca hocalarımızın yöneticiliğinde 
‘İç Çevre Kalitesi Seminerleri’ düzenlenecek.
Konferans ve çeşitli platformlarda bu konular 
katılımcılarla paylaşılacak ve çıkan sonuç-
lar kongre sonuç bildirgesinde kamuoyu ile 
paylaşılacak.

Teskon kendi alanına giren birçok 
konuyu sempozyum, seminer gibi 
farklı platformlarda ele alarak 
katılımcılarla buluşturuyor

Teskon, farklı konu başlıklarında düzenlenen 

sempozyum ve seminerler ile çeşitli alanlar-
daki uzmanlık konularını kongreye taşımayı 
amaç edindi. Yöneticilerinin çalışmalarıyla 
gerçekleştirilen bu platformlara gelen bildiri 
ve gösterilen ilgi her kongrede daha da artıyor. 
Teskon 2015’te de bu platformlar yine önemli 
bir yer tutuyor.
Teskon 2015’te toplam yedi tane sempoz-
yum düzenlenecek. Bunlar Mustafa Emre İlal 
yönetciliğinde “Bina Fiziği”, Hasan Heper-
kan yöneticiliğinde “Binalarda Enerji Perfor-
mansı”, Abdulvahap Yiğit yöneticiliğinde “Isıl 
Konfor”, Sait C. Sofuoğlu “İç Hava Kalitesi”, 
A. Alper Özalp yöneticiliğinde “Simülasyon 
ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme”, Ali 
Güngör ve Y. Onur Devres yöneticiliğinde 
“Soğutma Teknolojileri” ile Ahmet Can yöne-
ticiliğinde “Termodinamik” sempozyumları 
olarak belirlendi.
Şu ana kadar belli olan seminer konularını 
ise Macit Toksoy, Sait Sofuoğlu ve İbrahim 
Atmaca hocalarımızın yöneticiliğinde “İç 
Çevre Kalitesi Seminerleri”, Hasan Heperkan 
yöneticiliğinde “Tesisatta Yalıtım Semineri” ve 
yıllardır teskon kapsamında gerçekleştirilen ve 
bu kongrede Umran Serpen’in yöneticiliğinde 
düzenlenecek olan “Jeotermal Enerji Semi-
neri” olarak ifade edebilirim.

Kongre platformlarına ilişkin 
çalışmalar

İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya gibi illerden 
belirlenen ve alanlarında uzman 23 kişiden 
oluşan yürütme kurulumuz geniş katılımlı 
4 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda 
Danışmanlar Kurulu’ndan gelen önerileri de 
değerlendirerek çalıştay, panel, sabah toplan-
tıları gibi platformlarda ele alınacak konuları 
ve içeriklerini belirlemek için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.
Geçen yıl düzenlenen ve dolu salonlarda ger-
çekleşen kurslarımıza yeni kursları da ilave 
ederek bu kongredeki konularımızı belirledik. 
Şu an kurs sayımız 24 olarak görünüyor. Bu 
kursları “Su Şartlandırma”, “Mutfak Hava-
landırması”, “Medikal Gaz Tesisatı”, “Sistem 
Seçimi”, “HAP (Hourly Analysis Program)”, 
“Akustik Tasarım”, “Hastane Hijyenik Alan-
lar Proje Hazırlama Esasları”, “Soğutma Sis-
temleri, Hesapları ve Modellemesi”, “VAV 
Sistemlerinin Seçimi ve Bina Otomasyon 
Sistemlerinde Kontrolu”, “Şantiye Kuruluşu, 
Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri”, 

“Soğuk Depo İşletmesi”, “Soğutma-Klima 
Sistemlerinde Bakım ve Arıza Bulma Tek-
nikleri”, “Endüstriyel Havalandırma Sistem-
leri”, “İklimlendirmenin Temel Prensipleri, 
İç Hava Kalitesi Standartları”, “Yenilene-
bilir Enerjiye Giriş”, “Temel ve Uygulamalı 
Psikrometri”, “Yüzme Havuzları Filtrasyon 
Tesisatı Projelendirme Esasları”, “Binaların 
Performansının Ekserj Bazlı Değişik Analiz 
Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, “Endüt-
riyel Tesislerde Seyreltme Havası Hesabı ve 
Tasarımı”, “Binalarda Enerji Simülasyon Yazı-
lımları ve Güvenilirlik Testleri”, “Sanayide 
Enerji Verimliliği ve Uygulamalar”, “Sprinkler 
Sistemleri Projelendirme Esasları”, “Son Sığı-
nak Yönetmeliği ve Havalandırma Hesapları” 
ve “Yangın Koruma Sistemlerinde Su Sisi ve 
Köpük Uygulamaları” olarak sıralayabilirim.
Katılımcılar, bu kurslara katılmak için mutlaka 
başvuru tarihlerine dikkat etmeliler. Salon 
kapasiteleri ile sınırlı olan kurs katılımı nede-
niyle geç kalınması durumunda sıkıntı yaşa-
yabilirler. 
Kongre Yürütme Kurulu adına mühendis, 
sanayici, bilim insanları başta olmak üzere 
Tesisat Mühendisliği disiplininin bütün ilgi-
lilerini 8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında 
12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’ne 
ve Teskon+Sodex Fuarı’na katılmaya davet 
ediyorum.  TM

Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt 
Kimdir?

1968 yılı İzmir doğumludur. 1990 yılında 
Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nü bitirmiştir. Ege Üniversitesi Güneş 
Enerjisi Enstitüsü’nden 1992 yılında Yüksek 
Mühendis, 2000 yılında Doktor ünvanı almıştır. 
2000 yılından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü’nde 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 
2004-2007 yıllarında İYTE Enerji Mühendisliği 
Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007-2010 yıllarında 
İYTE Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Ocak 
2011’den bu yana İYTE Enerji Mühendisliği 
Anabilim Dalı Başkanlığı’nı, Temmuz 2014’ten 
itibaren ise Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Jeotermal 
elektrik santrallarında verim artırma yöntemleri, 
jeotermal enerji teknolojileri ile enerji verimliliği 
ve binalarda enerji performansı konularında 
çalışmaktadır.
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çeviri

Dünya Isı Pompası Pazarı 
Büyüyor
Dünya Isı Pompası Pazarı 2013’te % 

7.2 oranında büyüme kaydederek 2 
milyon adet cihaz hacmine ulaştı. 

Bu büyümenin bir yanında ABD pazarında 
ısı pompalı sıcak su hazırlama sistemlerinin 
artışı, diğer yanında ise Avrupa pazarının bu 
alandaki toparlanması bulunuyor.
Cirosal değer açısından 2012 yılına kıyasla 
2013 yılında pazar % 6.9 oranında düşüş kay-
detti.
Bunun nedenlerinin başında tedarikçiler 
arasındaki rekabetin sertleşmesi ve fiyatlara 
yansıması ile büyük ölçekli ünite satışlarındaki 
düşüş geliyor.
2013’te sıcak su üreten ısı pompaları da denen 
havadan suya silindir entegrasyonlu ünitelerin 
pazar doygunluğu arttı. 2012’de % 40 büyüme 
kaydeden dünya pazarı 2013’te de % 26.5 ora-
nında genişledi. Bu büyümenin önemli kısmı 
Avrupa dışından kaynaklandı. Avrupa pazarı 
ise birkaç bin adet ile sınırlı kaldı.
Havadan suya tip split sistemler dünya 

çapında büyük rağbet görmeye devam ediyor. 
Bu grubun büyüme oranı % 15.6 ve Avrupa’da 
da grubun küçük kapasiteli cihazları pazarda 
baskın konumda.
Monoblok sistemler değer bazında büyü-

Dünya Isı Pompası Pazarı, 2013 Dünya Isı Pompası Pazarı, ürün & adet, 2013

mesine karşın tüm Avrupa genelinde adet 
bazında % 2 geriledi. Ancak Çin’deki % 
13.8’lik büyüme dünya çapında monoblok 
sistem pazarını % 5.1 büyümesini sağladı ve 
böylelikle split sistemlerin küresel talebi bir 

Havadan Suya Monoblok Havadan Suya Monoblok

Toprak/Sudan Suya Toprak/Sudan Suya

Egzoz Havası Egzoz Havası

Havadan Suya Split Havadan Suya Split

Havadan Suya Silindir Havadan Suya Silindir
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anlamda dengelendi. Jeotermal ısı pompası 
pazarı zayıf bir performans gösterdi ve 2013’te 
mevcut pazar payını tekrarladı. Bu grupta  
% 5 ABD ve Çin pazarlarında artış görülürken 
Avrupa’da adet bazında % 1 düşüş kaydedildi. 
Yüksek ilk yatırım maliyeti ve politik desteğin 
eksikliği yeraltı suları kullanan ısı pompaları 
pazarının gelişmesinin önündeki temel engel-
ler oldu. Egzoz havasından ısı geri kazanımı 

sağlayan cihaz ile kombine edilen ısı pom-
paları hala gelişen bir teknoloji. İskandinav 
ülkelerinde geniş ölçekte bu teknoloji başlamış 
ve Kuzey Avrupa’da da ısı kayıplarının azaltıl-
ması, binalarda enerji tüketiminin azaltılması 
hedefleri doğrultusunda yayılmaya başlamış. 
Satış hacmi çok yüksek olmamakla beraber 
yine de küresel alanda % 4.6 büyüme gösterdi.
Teknolojinin başında görünüm açısından, 

Çin’deki hızlı ekonomik büyüme, monoblok 
ısı pompaları talebinin gelecek yıllarda da 
özellikle yeni yapılarda Avrupa’da ivmelene-
bileceği, yenilenme sektöründe splitlerde de 
egzoz havasından geri kazanım yapılan ısı 
pompaları segmentinde de gelişme kaydedi-
lebileceğine işaret ediyor.   Egzoz havalı ve 
jeotermal ısı pompaları çift haneli büyüme 
oranlarına ulaşamadı. 2014-2017 aralığında 
küresel ortalamasının yıllık % 4.9 - % 7.4 
aralığında olması bekleniyor. Avrupa’nın 
“Enerji sarfeden ürünler” ile ilgili düzenle-
mesi ve ABD Enerji Ajansı’nın beklentileri 
doğrultusunda su ısıtıcılı ısı pompalarının 
satışı artış gösterecek (yaklaşık % 17 oranında)

BSRIA’nın ısı pompası araştırması 
hakkında 

BSRIA’nın ısı pompası sektöründe Kuzey 
Amerika, Avrupa ve Asya gibi büyük pazarlar 
boyutunda yeni araştırması, 2013 yılı için 14 
ülkeyi kapsıyor. Bu araştırma yeraltı, sudan 
suya, havadan suya, egzoz havalı ve bir silindir/
boyler entegre edilmiş üniteleri içeriyor. Ayrıca 
AB da bu araştırma kapsamı içinde tutuyor. TM

Küresel Isı Pompası Pazarı, adet bazında. Kaynak: BSRIA

www.iskteknik.com

Havadan Suya Monoblok Sistemler

Toprak/Sudan Suya

Egzoz Havası

Havadan Suya Split Sistemler

Havadan Suya Silindir Entegre Su Isıtıcılı HP.
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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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