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Avrupa Birliği, 2013 yılı başında klima-
lar için Sezonsal (Mevsimsel) Verimlilik 
kriterlerini uygulamaya başladı. Türkiye 

de 2014 yılının Ocak ayı itibariyle klimalarda 
Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre belirlenmiş 
yeni enerji sınıfl arına geçiş yaptı. 
Yeni düzenleme ile Türkiye, ısıtma sezonu için 
iklim haritası çıkarılarak üç farklı iklim bölge-
sine ayrıldı. Böylece tüketiciler klima alırken 
bulundukları bölgenin iklim şartlarına uygun 
özellikteki klimaları tercih ederek maksimum 
verim sağlayabilecek ve enerjiyi daha tasarrufl u 
kullanabilecek. Kapasitesi 12 kW’ın altında olan 
klimalar için performans ölçüm metotları değişti 
ve “Sezonsal Verimlilik” kriterleri tanımlandı. Yeni 
hesaplama yönteminde ısıtma modu için -7 °C, 
+2 °C, +7 °C, +12 °C sıcaklıktaki tüketim değer-
leri, soğutma modu için +20 °C, +25 °C, +30 °C, 
+35 °C sıcaklıklarındaki tüketim değerleri hesaba 
dahil ediliyor. Dolayısıyla önceden geçerli olan 
nominal değerler cihazların verimliliğini ölçmede 
yetersiz kalırken, sezonsal verimlilik değerleri 
ürünün performansını gerçeğe en yakın şekilde 
sınıfl andırıyor. Böylece klimalar tüm ısıtma ve 

soğutma sezonu boyunca farklı hava sıcaklık-
larında da tasarrufl u ve performanslı çalışacak 
şekilde geliştiriliyor. 
Sezonsal verimlilik cihazın kapalı konumda veya 
bekleme konumunda tükettiği enerjiyi de dikkate 
alıyor. Küçük olduğu düşünülerek göz ardı edilen 
bu miktar aslında tüm sezon düşünüldüğü zaman 
enerji verimliliğine ciddi katkı sağlıyor.
Enerji sınıfl arı ölçeği, A, A+, A++, A+++ gibi yeni 
ölçüm kriterlerine göre yeniden düzenlendi. 
Pazarda en üst enerji sınıfında yer alan mevcut 
bir ürün ile yeni sistemin en üst sınıfı A+++ katego-
risine giren bir ürün arasında enerji tüketiminde 
büyük farklar oluşabiliyor. 
Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ 
(SGM/2013-11)’de belirtildiği üzere tek kanallı 
ve çift kanallı klimalar hariç olmak üzere, A+, A, B, 
C, D, E, F enerji verimlilik sınıfına sahip klimala-
rın etiketleme sistemleri 1 Ocak 2015 tarihinden 
itibaren aşağıdaki şekilde olacak.       TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Klimalarda Enerji Sınıfl arı 
Değişiyor
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A+ ila F enerji verimliliği 
sınıflarında yer alan ısıtmalı/
soğutmalı klimalar

A+ ila F enerji verimliliği 
sınıflarında yer alan sadece 
soğutmalı klimalar

A+ ila F enerji verimliliği 
sınıflarında yer alan sadece 
ısıtmalı klimalar 
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ürünler

KSB’den Endüstriyel Uygulamalar için Yeni Pompa Sürücüsü

SFA Sanihydro WC Öğütücüleri ve Pompaları

ile gerçek ihtiyacı eşleştirerek enerji maliyet-
lerini düşürmeyi mümkün kılıyor. Tüm para-
metreler, bireysel pompa ve motor verilerine 
dayanarak fabrikada ayarlanmış olup; pompa 
setinin devreye alınması için ekstra bir zamana 
ihtiyaç duyulmaz. Altı adete kadar Pump-
Drive, bus-line üzerinden kontrol ünitesine 
bağlanabilir ve böylelikle altı adet pompanın 
paralel olarak işletilmesine olanak sağlanır. 
Bu ünite pompa setini ihtiyaca bağlı olarak 
çalıştırıp durdurur, böylece işletme yükünün 
eşit olarak dağıtımı sağlanır. Ayrıca bağımsız 
bileşenlerin arızaları kesintisiz bir biçimde 
gidermesi de sağlanır. Dinamik basınç denge-
leme fonksiyonu, pompa ile tüketim noktası 
arasındaki tesisatta oluşan sürtünme kayıpla-
rını simüle eder. Pompa böylece, düşük debi ile 
işletim durumunda sadece tüketim noktasına 
kadar olan tesisattaki sürtünme kayıplarını 
karşılayacak kadar çıkış basıncı oluşturur. Bu, 
özellikle en düşük basınç noktasında ölçüm 
almak mümkün değilse, ek bir enerji tasar-
rufu da sağlar. Field bus modülü, Profibus 
DP, Modbus RTU, LON, BACnet TCP/IP, 
ProfiNet ve Ethernet konfigürasyonları için 
mevcuttur. Entegre kablosuz modül, Blueto-
oth üzerinden IPhone’a bağlanarak, kullanıcı-
ların sistem ile iletişimini ve gerekli ayarların 

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 esneklik 
sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çama-
şırhane gibi alanlarda kullanılıyor, 
ancak öğütücü özelliğine sahip değildir.  
zYine kanalizasyona uzak kalınması veya bod-
rum kat gibi kot farkı olan yerlerde, atık sula-
rın tahliyesini sağlıyor. 60-70 ̊ C sıcaklığındaki 

yapılandırılmasını sağlar. Bu uygulama bakım 
işini koordine eder ve uygulamaya özel veri 
kayıtlarını yönetmek için bir seçenek sunar. 
Entegre edilmiş ilk kalkış ve işletim akımı 
sınırlandırma özelliği, yıldız-üçgen kalkış 
konfigüresyonu ve PTC termistör röle gereksi-
nimini ortadan kaldırır. Devreye alma sihirbazı 
kullanıcıların özel uygulama gereksinimlerini 
karşılamak üzere ince ayar yapabilmelerini 
sağlar. Bir PC’ye doğrudan bağlantı sağla-
yan entegre USB arayüzü sayesinde hızlı veri 
akışı sağlanır. KSB tarafından geliştirilen akıllı 
PumpMeter, mevcut bus-sistemi kullanılarak 
kolaylıkla bağlanabilir. Cihaz mevcut basma 
yüksekliğinin yanında emme, basma ve fark 
basınç değerlerini kaydeder ve bu değerleri 
pompanın enerji verimli modda çalıştırı-
lıp çalıştırılmadığını tespit etmek amacıyla 
kullanır. Tüm PumpDrive’lar 55kW’a kadar 
motorlar ile uyumlu bir tasarıma sahiptir.  
Pompa motor üzerine, duvara ve kontrol 
kabini içerisine monte edilebilen ve asenk-
ron motorların yanında senkron relüktans 
motorları da kontrol edebilen tek değişken 
hız sistemidir. 1.4 MW’a kadar olan aralıklar 
için, kontrol kabini içerisinde, IP 20 koruma 
sınıfında kitap formatındaki frekans invertör-
leri mevcuttur.  TM

akışkanlara ve sabunlu sulara dayanıklı olarak 
üretildiklerinden; restoran, otel, iş yerleri gibi 
birçok alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Sanipack Öğütücü - Teknik 
Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Asma Klozet + 
lavabo + duşakabin + bide

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, 
•	 Deşarj boru çapı: 32 mm, 
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35°C,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

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

462 x 146 x 295 mm  TM

KSB Aktiengesellschaft Frankent-
hal, bu sene düzenlenen Hanno-
ver Messe fuarında, santrifüj pom-

palar için motor üzerine monte edilen hız  
kontrol sisteminin son sürümünü sektöre 
tanıttı. Sistem özellikle endüstriyel uygula-
malar için tasarlanmış olup; pompa çıktıları 

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

4 . tesisat market 11/2014





ürünler

Qundis’ten Q HEAT 5 US Ultrasonik 
Hassas Isı Metre

Qundis, hem yük-
sek debi hacmine 
sahip sistemler 

hem de kompakt ısı sayaç-
ları için uygun olan parçalı 
ısı sayaçlarını sunuyor. Q 
HEAT model serileri; 
kompakt yapıları, kolay 
kullanımları ve uygulama 
çeşitliliği sayesinde hem 
yaygın tüm yerden ısıtmalı 
sistemlere hem de yatay 
boru tesisatlı radyatör sistemlerine uygundur. Talep olması halinde daha fab-
rikadayken belirli cihaz türleri, gerekli iletişim teknolojisiyle donatılabilmek-
tedir. Kaliteli ölçüm hassasiyetine sahip Q HEAT cihazları, vidalama veya 
ölçüm kapsülü sayaçları olarak farklı ebatlarda satın alınabilir. Ultrasonik ısı 

sayaçları ise özellikle hassas 
ve uzun dönemli kararlılık 
içeren ölçümlerin gerekli 
olduğu alanlarda kulla-
nılır. Q HEAT 5 US ise 
patentli ve yenilikçi ölçüm 
işlemi sayesinde ömür boyu 
ölçüm hassasiyeti garanti 
eder. Monte edilmiş olan 
yüksek kaliteli malzemeler, 
ölçüm cihazında tortulaş-
mayı engeller ve bu sayede 
kirlenmiş akışkanların aşın-
maya yol açması önlenir.

Kompakt tasarım büyük avantaj

Q HEAT 5 US kompakt tasarımı da büyük bir avantajdır. Çok düşük 
yapı yüksekliği sayesinde dar alanlarda kullanıma olanak sağlar. Ölçüm 
cihazının montaj konumu bireysel olarak seçilebilir ve “baş üstü montajlar” 
da mümkün olur. Bu sayede şantiye koşullarına esnek bir şekilde reaksiyon 
gösterilebilir. Q HEAT 5 US ayrıca mevcut olan tüm ısı sayacı iletişim 
modülleri ile donatılabilir. Bu sayede Q M-Bus, Q AMR ve Q walk-by 
komple sistem ortamları kullanılabilir.

Teknik özellikler:

Kurulum boyutu: 110 mm + 1.5 m³/h ve 130 mm + 2.5 m³/h
Dinamik aralık: 1:100
Hassasiyet sınıfı: 2 veya 3
Sıcaklık sensörü PT1000: 5.0 mm; 5,2 mm ile 1,5 m ve 3,0 m kablo 
uzunluğu TM 
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ürünler

Bitzer’den Yeni Kondenser LHE
sizin yoğuşma kapasitesini yükseltir, cihazın 
ağırlığı açısından da avantaj sağlar. Tüm iklim 
koşullarında çalışabilen yeni LHE’ler, 4-221 
m3/h kapasite aralığında çalışan, yüksek verim-
liliği ve modern kapasite kontrolü ile öne çıkan, 
denenmiş ve test edilmiş ECOLINE serisi 
pistonlu kompresöre sahiptir. Düşük ve orta 
sıcaklık uygulamalarında mükemmel esnek-
liğe sahip olan LHE kondenserleri, R134A, 
R404A/R507A, R407A, R407C, R407F, diğer 
HFC’ler ve HFO ile HFO/HFC karışımları 
gibi çeşitli soğutucu akışkanlarla kullanılabil-
mektedir.

Bitzer’in yeni kondenseri LHE, Avrupa 
Birliği’nin yeni 2015 Eko-Tasarım 
Direktifine uygun olarak üretildi. 

AB’nin yeni Eko-Tasarım Direktifi , 1 Ocak 
2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. İlk kez 
2014 Chillventa fuarında tanıtılan yeni LHE 
yoğuşma ünitelerinde, enerji verimliliği % 50 
oranında daha yüksek olan EC fan motor-
ları kullanıldı. Yüksek teknolojiye sahip mini 
kanallı ısı eşanjörü ile LHE’lerin enerji tasar-
rufu avantajının yanı sıra, işletim esnasında ola-
bildiğince düşük ses seviyesi bulunuyor. Yaratıcı 
yenilik içeren mini kanallar, ebadı büyütmek-

Çukurova Isı’dan Açık Alan Isıtması için Yeni Ürün: SILVERSUN COMFORT

Endüstriyel ve ticari ısıtma konusunda 
1991 yılından itibaren faaliyet gös-
teren Çukurova Isı, açık alanlarda 

kullanılmak üzere SILVERSUN markasıyla 
çift kademeli borulu radyant ürününü pazara 
sundu. Bir seneyi aşkın süredir yapılan ar-ge 
çalışmaları neticesinde son halini alan ürün; 
8-12 kW, 12-18 kW ve 16-24 kW olmak 
üzere üç farklı kapasitede tedarik edilebil-
mektedir. Kafe ve restoranlarda, özellikle 
açılır kapanır tentelerin altına monte edil-
mek üzere dizayn edilen estetik brülörü, son 
derece sessiz olan özel fanı, 3 inçlik alüminize 
radyant boruları ve ışınımın % 99,5’ini yön-
lendirebilen özel patentli refl ektörü sayesinde 
çok daha verimli olan yeni ürün benzerlerine 
kıyasla çok daha yoğun ısıtma sağlamaktadır. 

Bilhassa, minimum montaj yüksekliklerinin 
handikap olduğu borulu radyant ısıtıcılar, 
Çukurova Isı’nın yeni ürünü olan SILVER-
SUN COMFORT ile artık daha düşük yük-
sekliklere kolaylıkla monte edilebiliyor. 8-12 

kW olan modeli, montaj yüksekliğinin 2 metre 
olduğu yerlerde bile rahatlıkla kullanılabil-
mektedir. SILVERSUN COMFORT radyant 
ısıtıcıların tasarımından imalatına kadar tüm 
süreci Çukurova Isı’ya aittir. TM

Kapasite (kW)
Isıtacağı 
Alan (m²)

Doğalgaz Tüketimi 
(m³/saat) Tavsiye Edilen Asma 

Yüksekliği (m) Uzunluk (cm) Doğalgaz Giriş 
Basıncı (mbar)

Low High Low High

8 12 10-35 0,83 1,25 2,00 3.840 15-50

12 18 15-40 1,25 1,87 2,25 5.340 15-50

16 24 25-60 1,66 2,50 2,50 6.840 15-50
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TERMOSTATİK
KARIŞIM VANASI 
VTA350
•	Uluslararası	"düşük	kurşun"	gerekli-

liklerini	yerine	getiren	termostatik	
karışım	vanası

•	Haşlanmayı	önleyici	güvenlik	işlevi	bulu-
nan	hassas	musluk	suyu	regülasyonu

•	Kompakt	boyut	ve	entegre	kontrol	
vanaları

TERMOSTATİK
YÖN DEĞİŞTİRME  
VANASI VTD500
•	 Güneş	enerjisi	panelleri	ve	boyler		

arasındaki	akış	biçimini	ideal	hale	getirir
•	Sistem	akışının	yönünü	sıcaklığa	göre	

otomatik	olarak	değiştirir
•	Ayarlanabilir	sıcaklık	aralığı	42–52°C

HİDRONİK KONTROL  
İÇİN	YENİ	AKILLI	ÇÖZÜMLER

SAĞLIK  
KONTROLÖRÜ  
CRS130
•	Su	sensörü	ile	hijyenik	sıcak	

su	için	ideal	hale	getirilmiş	
kontrol

•	Harici	sinyal	ile	harekete	
geçirilen	alternatif	sıcaklık	
ile	lejyonellanın	akıtılmasına	
yardımcı	olur.

•	Kit	paketi	bulunan,	önceden	
monte	edilmiş	ve	tak-çalıştır	
tipi	bağlantılar

TERMOSTATİK

TERMOSTATİK
YÖN DEĞİŞTİRME 

VTD500

sıcak
getirilmiş

sıcaklık
akıtılmasına

önceden
tak-çalıştır

SadeCe
: DAHA İYİ

ESBE Türkİye Ofİsİ
Karanfil	Sok.	No:4	TR-34330	1.Levent		•	Istanbul
Tel.	+90	(212)	282	8498		•	Fax	:	+90	(212)	317	9044
E-mail:	info@esbe.com.tr	•	Web:	www.esbe.com.tr



ürünler

Ayvaz ATEX Sertifikalı Ex-Proof (Alev Sızdırmaz) Ürünler
ve motorlu vana çalışmasına kumanda eder ve/
veya bağlanacak bir ışıklı ya da sesli uyarıcı ile 
kullanıcıya bilgi verir; sıvı seviyesinin istenilen 
düzeyde kalması güvenli bir biçimde sağlanır. 
Çalışma şekli ve kontak noktaları isteğe bağlı 
olarak düzenlenir. Normalde açık veya kapalı 
olarak düzenlenebilen kontaklar arasındaki 
minimum aralık 30 mm’dir. Ayvaz AU-22 ve 
EG-11 Seviye Şalteri; hassas biçimde seviye 
kontrol olanağı, normalde açık ya da kapalı 
kontak alabilme, uzun servis ömrü, sızdırmaz-
lık, sürekli kontrol olanağı, kullanılacak kabın 
şekline bağlı kalmadan çalışma ve korozyon 
dayanımı avantajlarına sahiptir.
Sertifika: IEP 14 ATEX 0222 E
Malzeme Yapısı:
Tüp: Paslanmaz çelik
Şamandıra: Paslanmaz çelik
Bağlantı: Flanşlı - DN50 (2”) - DN100 (4”), 
Dişli - DN50 (2”)
Basınç Değerleri: Maks. 16 bar’a kadar
Çalışma Sıcaklığı: Maks. çalışma sıcaklığı 
125°C

Ayvaz MG-33 ve MG-33S 
Manyetik Seviye Kontrol Cihazları

Ayvaz MG-33 Seviye Kontrol Cihazı, fi zi-
ğin temel ilkelerinden; sıvıların kaldırma ve 
elektromanyetiğin itme ve çekme prensiplerini 
bir arada kullanarak tasarlanmış kullanışlı ve 
emniyetli bir cihazdır. Sıvı seviye değişimini 
takip eden şamandıranın içinde yer alan mık-
natıslar, dış cidar üzerine yerleştirilmiş kırmızı-
beyaz renkli fl apları etkileyerek seviyenin takip 
edilmesini sağlar. Ayvaz MG-33 ve MG-33S 
Seviye Kontrol Cihazları, kaliteli manyetik 
dizaynı sayesinde, hızla değişen sıvı seviyeleri 
ve titreşimin yoğun olduğu ortamlar gibi zor 
şartlar altında bile sistemin güvenle çalışmasını 
sağlar. MG-33, dijital veya analog göstergelere 
bağlanabilir ve uzaktan takip edilebilir.
Ayvaz MG-33 Seviye Kontrol Cihazları; sürekli 
ve kolay izleme imkânı, sızdırmaz konstrüksi-
yon, basitlik ve güvenilirlik, farklı normlarda 
fl anş bağlantısı, değişik sıvılarda, yüksek sıcaklık 
ve basınçlarda çalışma imkânı, çok yönlü uygu-
lama ve uzun ömür gibi avantajlara sahiptir.
Sertifika: IEP 14 ATEX 0213 
Bağlantılar: Flanşlı
Basınç Değerleri: Maks. 16 bar’a kadar
Çalışma Sıcaklığı: Maks. çalışma sıcaklığı 
180°C TM 

Fitings: Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Flanşlı, kaynak boyunlu, rakorlu, 
nipelli vb.
Nominal Çap: DN 8 (1/4”) - DN 100 (4”)

Ayvaz AU-18, AU-20 ve AU-21 
Rotlu Seviye Şalterleri

Ayvaz Rotlu Seviye Şalterleri, basınçlı ya da 
basınçsız tüm kaplardaki sıvı seviyesinin kont-
rolü amacıyla tasarlanmıştır. Kontrol elemanı 
olarak paslanmaz çelik şamandıra ve paslanmaz 
çelik tüp içine yerleştirilmiş manyetik çalışma 
özelliği olan reed switch devresinde oluşan 
birim kullanılır. Sıvının kaldırma kabiliyeti 
sayesinde şamandıra tüp boyunca doğrusal 
olarak aşağı-yukarı hareket eder. Şamandıra 
içindeki manyet ile reed switch birbirine yak-
laştığında kontakt oluşturup devreyi açar veya 
kapatır. Akışkan seviyesini kontrol etmek ama-
cıyla bu tip on/off  uygulamalarında kullanı-
labilir.
Ayvaz Rotlu Seviye Şalterleri; normalde açık 
ya da kapalı kontak alabilme, uzun servis ömrü, 
sızdırmazlık, komple paslanmaz çelik aksam, 
kullanılacak kabın şekline bağlı kalmadan 
çalışma ve korozyon dayanımı gibi avantajlara 
sahiptir.
Sertifika: IEP 14 ATEX 0223
Malzeme Yapısı: Komple paslanmaz çelik
Bağlantı: Dişli - DN10 (3/8”)
Basınç Değerleri: Maks. 10 bar’a kadar (AU-
20), Maks. 16 bar’a kadar (AU-21)
Çalışma Sıcaklığı: Maks. çalışma sıcaklığı 
125°C

Ayvaz AU-22 ve EG-11 Seviye 
Şalterleri

Ayvaz AU-22 Rotlu Seviye Şalteri, basınçlı 
ya da basınçsız tüm kaplardaki sıvı seviyesinin 
kontrolü amacıyla tasarlanmıştır. Sezgi elemanı 
olarak paslanmaz çelik şamandıra ve paslanmaz 
çelik tüp içine yerleştirilmiş manyetik çalışma 
özelliği olan reed switch devresinde oluşan 
birim kullanılır. Sıvı seviyesinin değişimine 
bağlı olarak tüp boyunca doğrusal hareket 
eden şamandıra, içindeki sürekli mıknatıs ile 
kontrol seviyesindeki reed switch’i uyarır. Reed 
switch’in kapalı konuma gelmesiyle elde edilen 
sinyal, kontrol panosuna iletilerek buradaki röle 
devresi tarafından değerlendirilir. Röle devresi 
istenilen çalışma şekline bağlı olarak selenoid 

Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, doğal-
gaz, kömür madenleri, şeker fabrikaları, 
kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek 

fırını ve fabrikaları gibi yanıcı, parlayıcı ve 
patlayıcı maddelerle uğraşan birçok sanayi 
kollarında normal çalışma şartlarında, arıza 
ve bakım gibi hallerde (gaz, toz veya yanıcı 
madde buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam 
oluşabilir. Elektrik aletlerinin çıkardığı kıvıl-
cım ve ark bu ortamları tehlikeye düşürür ve 
patlamalara neden olur. Bu nedenlerle bu gibi 
iş yerlerinin patlayıcı ortamlarında kullanılan 
elektrik aletleri farklı olmak zorundadır. Bu 
olaya ‘ex-proof ’ ve kullanılan elektrikli aletlere 
de ‘ex-proof elektrikli aletler’ adı verilir.

Ayvaz Ex-Proof Kablo Koruma 
Kılıfı (Esnek Metal Hortum)

Elektrik, kıvılcım ve ark gibi olayların oluşma 
riski olan elektrik kablolarının geçtiği yerler-
deki elektrik kabloları, ex-proof özelliği olan 
fl exible hortumlarla korunur. Ayvaz Ex-proof 
Kablo Koruma Kılıfl arı, elektrik kablolarının 
sebep olabileceği ark ve kıvılcıma karşı kablo 
koruma kılıfı olarak kullanılır. Servis ömrü; 
değişebilir ortam koşulları söz konusu ise, 
sızma başlayana kadar geçen zaman içindeki 
toplam yükleme devir sayısına eşittir. Yükleme 
devir sayısı hortumun tek yönlü hareketinde 
yer değişimi sonunda, ilk harekete başladığı 
noktaya dönme sayısıdır. Servis ömrü birçok 
noktaya bağlıdır. Bunlardan en önemlileri 
sıcaklık, montaj şartları ve hareket açısıdır.
Sertifika: IEP 13 ATEX 0184U
Malzeme Yapısı:
Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Örgü: AISI 304 Paslanmaz Çelik

10 . tesisat market 11/2014



Endüstriyel soğutma komponentleri içinde Flexline™ platformu esneklik ile özdeşleşmiştir. 
Her bir ürün, modüler tasarım konseptine dayanan; seçim esnekliği, montaj ve bakım 
kolaylığı gibi faydalar sunar.    
Flexline™ serisindeki ürünler: ICV kontrol vanaları, ICF vana istasyonları ve SVL hat 
komponentleridir. 

Tek Flexline™ platformda
Birçok seçenek

esnek ve modüler 
yapısıyla zaman 
tasarrufu sağlayan 
uygulama

100+

www.danfoss.com.tr



ürünler

Bosch Çift Külhanlı Kazanlar

ması geniş kapasite kontrol aralığı imkânı 
sunmaktadır. Yaz ve kış ayları arasında değiş-
kenlik gösteren ısı ihtiyacının karşılanması 
gereken merkezi ısıtma sistemleri için, geniş 
kontrol aralığı imkânı önemli bir ihtiyaç olarak 
görülmektedir. Kazan çalışma aralığı bir brü-
lörün minimum kapasitesinden, iki brülörün 
maksimum toplam kapasitesine kadar geniş 
bir aralığa ulaşmaktadır. 
Çift külhanlı kazanlar, yüksek ısı ihtiyacı 
olan tesislerde tercih edilmektedir. İki brü-
lörden herhangi biri arızaya geçtiği durumda, 
diğer brülör vasıtası ile ısı ihtiyacının önemli 
bir kısmı temin edilebilmektedir. Ayrıca, 
kesintisiz brülör işletimi sağlayan çift kül-
hanlı kazanlar mükemmel kapasite esnekliği 
sunmakta ve brülör aç-kapa miktarını mini-
mize etmektedir.
Geniş kapasite kontrol aralığı sayesinde 
brülörün kesintisiz çalışmasını, kazandaki 
iç su sirkülasyonunun sürekli olmasını sağ-
lamaktadır. Bunlara ek olarak ısı transferinin 
kesintiye uğramasını da engellemektedir. Bu 
özellik, aynı zamanda ani sıcaklık değişik-
liklerinin sebep olacağı termal gerilmelere 
de engel olmaktadır.
Çeşitli çift külhanlı kazan tasarımlarının 
değerlendirilmesinde, kazanın hasarsız ve 
uzun vadeli işletime izin veriyor olması 
önem arz etmektedir. Eğer çift külhanlı 
kazan, brülörlerin sınırsız tekli çalışma-
sına uygun olarak tasarlanmış ise, TUV test 
kurumu tarafından test edilmiş ve onay-
lanmış olmalıdır. Özellikle çift külhanlı 
kazanlarda, güvenilirlik ve teknik uzmanlık 
tercih sebebidir ve bu durum göz ardı edil-
memelidir. TM

sandıklarının iyi bir şekilde sabitlenmiş olması 
ve termal gerilmeleri minimize edecek tasa-
rım detayları olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca 
termal dengeyi sağlayacak diğer bir etken ise 
kazan suyunun, kazan içerisinde minimum 
dirençle karşılaşarak dolaşabilmesi ve ısı trans-
fer yüzeylerinden hızlı bir şekilde geçebiliyor 
olmasıdır.

Çift külhanlı kazanlarda baca gazı 
ekonomizörü

Yüksek kapasiteli kazanlarda ekonomizör kul-
lanılması işletim giderlerini önemli ölçüde 
azaltan bir faktör olarak herkes tarafından 
bilinmektedir. Genelde tercih edilen iki ayrı 
baca gazı dolaşım yöntemi bulunmaktadır:

1. Birinci ve ikinci brülörler için her durumda 
çalışan tam ekonomizör

2. Baca gazı ayırıcı duvarı olan tek ekonomi-
zör, her iki brülör için de kesintisiz su akışı 
olan ekonomizör boru demeti
  
İkinci seçenek en sorunsuz tip olarak kabul 
edilmektedir. Her iki brülörün çalıştığı durum 
için tasarlanmış olan ısı geri kazanım sistemi, 
tek bir brülörün çalıştırılması durumunda da 
sorunsuz işletilebilmekte ve ekonomizör içe-
risinde dolaşan su sürekli ısıtılabilmektedir. 
Bu sayede kademeli ısıtma ve buhar darbeleri 
gibi sorunlarla karşılaşılmamaktadır.

Çift külhanlı kazanlarda brülörler

Çift külhanlı kazanlarda iki ayrı brülör bulun-

B osch Termoteknik, 1950’li yıllarda ilk 
defa üç geçişli çift külhanlı kompakt 
teknolojiye sahip kazanlar geliştir-

miştir. Günümüzde 55t/h kapasitesine kadar 
çift külhanlı kazan üretebilen fi rma, her bir 
külhandaki brülörleri, baca hatlarını ve duman 
sandığını birbirinden ayıran özel tasarımlı 
ZFR kazan serisinin patentini elinde bulun-
durmaktadır.

Çift külhanlı kazanların avantajları 

•	 İki adet tek bacalı kazan kullanmak, 
bir adet çift külhanlı kazan kullanmaya 
nazaran daha maliyetli olur.

•	 Çift külhanlı kazan, kazan dairesinde 
daha az yer kaplar.

•	 Çift külhanlı kazan daha az kurulum işi 
gerektirir.

•	 Çift külhanlı kazan ile daha hızlı buhar 
elde edilebilir.

•	 Çift külhanlı kazanlar, daha az bakım 
gerektirir.

•	 Çift külhanlı kazanların kontrolü 
daha kolaydır ve daha yüksek işletim 
basınçlarında çalışmak mümkün olur.

Birçok paralel brülör işletimli çift külhanlı 
kazan tipinde, her iki yanma odasından alev 
duman boruları vasıtası ile gelen baca gazı, 
arka duman sandığında karışmaktadır. Bu 
durumda optimum brülör ayarlarını ger-
çekleştirmek oldukça güç olmaktadır. Diğer 
taraftan iki brülörün çalışma frekansları bir-
birlerine karşı çalışabilmekte, brülörlerde ayar 
sorunlarına, gürültüye ve titreşimlere sebep 
olabilmektedir. Tüm bu dezavantajlar, duman 
sandığı ve baca hatları birbirinden ayrılmış 
çift külhanlı kazanlar ile ortadan kalkmak-
tadır.

Çift külhanlı kazanlarda, tek brülör veya iki 
brülörün aynı anda işletimde olduğu durum-
larda, homojen olmayan ısı yayılımı kaynaklı 
termal gerilimler ile karşılaşmamak için kaza-
nın tasarım aşamasında dikkat edilmesi gere-
ken hususlar bulunmaktadır. Alev boruları 
arasında ve alev boruları ile kazan gövdesi 
arasındaki mesafenin iyi hesap edilmiş olması, 
alev boruları ile kazan arka zemini arasındaki 
bağlantıların stabil olması, baca gazı duman 
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ürünler

Ulus Yapı’dan Acrefi ne® AFR-WB Köşebendi

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. Sismik koruma, 
titreşim yalıtım ve akustik kontrol ürünlerinin 
lider üreticileri Acrefi ne® ve Gripple® fi rmala-
rının yüksek kaliteli ve sertifi kalı ürünlerini de 
stoktan hemen teslim etmek suretiyle sektöre 
sunuyor.

AFR-WB Yalıtımlı Köşebendi 
Genel Özellikleri

•	 Bölme duvarların titreşim yalıtımı
•	 Kolay montaj
•	 Yapay kauçuk malzeme
•	 Dolaylı gürültü iletimini engelleme

Acrefi ne® AFR-WB yalıtımlı köşebendi, bölme 

tercih edilir. Ayrıca yüksek binaların üst katla-
rında titreşime maruz kalan ve bölme duvarları 
olan tüm yaşam alanlarında gürültü ve titreşim 
yalıtımı için kullanılması uygundur.  TM 

duvarların her iki yanına tepe noktalarından 
hem yapıyı sağlamlaştırmak hem de titreşim 
yalıtımını sağlamak amacıyla monte edilirler. 
AFR-WB galvanize çelik köşebendinin yatay 
tepe levhası tavanın yapısal betonuna tutturu-
lurken, üzeri yapay kauçuk kaplı dikey yüzeyi 
bölme duvara yaslandırılır. Böylece birbirine 
teması tamamen kesilmiş olan duvar ve tavan 
arasındaki titreşim iletimi AFR-WB köşebendi 
sayesinde kesilmiş olur.

Uygulama

Acrefi ne® AFR-WB köşebendi, yapı eleman-
ları arasında titreşim iletiminin önüne geçilmesi 
gereken ve bölme duvarları bulunan tüm alan-
larda kullanılabilir. Soğutma grubu üniteleri, 
jeneratör ve pompa gibi potansiyel titreşim 
ve gürültü kaynağı olan mekanik cihazların 
bulunduğu mahallerin bölme duvarlarında da 

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.

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

Form’dan Endüstriyel Isıtmada Çevre Dostu 
Çözümler

modülasyon kontrolü ile üç farklı kontrol 
imkânı

•	 3 m - 18 m arasında uzunluk seçenekleri
•	 Yüksek yansıtma özellikli reflektör, çift 

hava yalıtımlı reflektör seçeneği
•	 V şeklinde ilave reflektör 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 
ticari brülör üretimi olan Apen Group, Milano 
yakınlarında bulunan 30.000 m2 alanda 
kurulu tesislerinde üretimini sürdürüyor. CE 
sertifikasına 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

E ndüstriyel ısıtma sektörü için yüksek 
verimle çevre dostu ısıtma çözümleri 
sunan Apen ve Mark ürünleri, Form 

güvencesi ile Türkiye pazarına sunuluyor.

Mark Tüplü Radyant Isıtma 
Çözümleri

Mark Climate Technology, yüksek kalite 
standardı ve geniş ürün seçenekleri ile 
endüstriyel ısıtma sektörü için yüksek 
verimli, güvenilir çözümler sunuyor. Mark’ın 
geliştirdiği yeni nesil Infra radyant ısıtıcılar, 
% 95 yanma ve % 76 radyant verimiyle, sek-
törün en verimli radyant ısıtma ünitelerin-
den biri. 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 enerji-
siyle sıcak bir nesnenin ısısının daha soğuk 
bir nesneye transferidir. Bu elektromanye-
tik dalga, hava tarafından engellenmeden 
duvarları, cisimleri, yer ve insanları ısıtır. 

Özellikleri

•	 % 76 radyant verimliliği ile 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 





ürünler

Bina Yalıtım Uygulamaları için Testo Termal Kameralar

durumda ise verilecek hizmetin müşterilere 
ne oranda fayda sağlayacağı ortaya kona-
mayacak ve belki de ikna şansı ciddi oranda 
düşecektir. 

Çözüm

Binaların iç ve dış yüzeylerindeki kusurlu 
ve zayıf noktaların tespitinde termografi nin 
önemi artık kanıtlanmıştır. Bina termogra-
fi sinde, binaların ısıtma ve soğutma sistem-
lerindeki enerji kayıplarının hızlı ve etkin 
analizi için infrared teknolojisi çok idealdir. 
Yüksek sıcaklık çözünürlüğü sayesinde, Testo 
termal kameralar yalıtım hatalarını, ısı köp-
rülerini, binadaki kusurlu bölgeleri detaylı 
biçimde gösterir. Dış duvarlardaki ve kapı-
lardaki, panjur muhafazalarındaki, radyatör 
bağlantılarındaki, çatılardaki ve tüm bina 
cephesindeki enerji kayıplarını kaydetmek 
ve belgelemek için idealdir. Kapsamlı ince-
leme ve bakım uygulamaları için ve enerji 
danışmanlığı gerektiren tüm alanlarda, Testo 
termal kameralar ideal bir cihaz olarak kul-
lanılabilir.
Alman teknolojisinin geliştirdiği testo 870, 
160 x 120 piksel termal dedektör çözünür-
lüğü, 3.1 MP entegre dijital kamera, 34° x 
26° derecelik geniş görüş açısı ve 3,5” geniş 
LCD ekranı ile kalitesini ortaya koyarken, 
uygun fi yatlarıyla da dikkat çekiyor. testo 

Enerji maliyetlerinin her gün biraz daha 
fazla artıyor olması, bugüne kadar ger-
çekleştirilen projelerin de etkisiyle ısı 

yalıtımı yaptırmanın avantajının anlaşılıyor 
olması ve yalıtımın yasal olarak da zorunlu 
olmaya başlaması gibi sebeplerle yalıtım 
bilinci hızla yayılıyor. 
Yalıtım bilincinin hızla yayılmasının yanı sıra 
yalıtım işleminin etkinliğinin ölçülmesi için 
de aynı oranda bir bilince sahip olmak gere-
kiyor. Termal kameralar, tam da bu noktada, 
özellikle yalıtım öncesi ve sonrası farkların 
ortaya koyulması anlamında en hızlı ve en 
etkin cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Sorun

Yalıtım yapılmamış ya da yetersiz yalıtım 
yapılmış binalarda genel olarak ısınma prob-
lemleri ya da bu probleme bağlı olarak artı-
rılan kullanımın getirdiği ısınma maliyetleri 
yüzünden sıkıntılar yaşanır. Bunun yanı sıra 
binaların özellikle iç yüzeylerindeki nem-
lenme ve küf riski, çözüm getirilmesi gereken 
bir diğer konudur. Yalıtım öncesi ve sonrası 
durumun doğru irdelenmemiş olması da 
yapılan yalıtım işinin etkinliğinin ölçülmesi 
anlamında sorunlara sebep olur. Herhangi bir 
ölçüm raporu alamayan müşteriler de aldığı 
ya da alacağı hizmetin kalitesini ölçebilecek 
bir bilgiye sahip olamayacaktır. Böyle bir 

870 serisi, testo 870-1 ve testo 870-2 olmak 
üzere iki farklı versiyonla pazara sunuluyor. 
Bu versiyonları birbirinden ayıran en önemli 
özellik ise, entegre dijital kameranın sadece 
testo 870-2 modelinde bulunuyor olması.

Teknik detaylar:
 
•	 Dedektör boyutu 160 x 120 piksel
•	 SuperResolution Teknolojisi ile 320 x 

240 piksel termal görüntüler
•	 Termal duyarlılık < 100 mK (0,1 °C) 
•	 34° x 26° derecelik geniş lens görüş açısı
•	 Sıcaklık ölçüm aralığı -20…+280 °C 
•	 Ekran boyutu 3,5”
•	 Entegre dijital kamera
•	 Otomatik Sıcak/Soğuk nokta belirleme
•	 Ücretsiz profesyonel Türkçe yazılım 

programı TM

MİKROPOR YAĞ-DUMAN AYIRICILARI

UZUN FİLTRE KULLANIM ÖMRÜ

HEPA FİLTRE İLE SOLUNABİLİR EGZOST HAVASI

PLC İLE KOLAY KULLANIM &
ENERJİ TASARRUFU

HER TÜRLÜ TEZGAHA SORUNSUZ MONTAJ

YÜKSEK PERFORMANSLI 4 KADEME FİLTRE SİSTEMİ. 
0,01mg/m3 E KADAR YAĞ AYIRIMI

ASO OSB Büyük Selçuklu Caddesi No: 4 06935 Sincan / ANKARA 
T: +90 312 267 07 00 F: +90 312 267 0552

www.mikropor.com
mikropor@mikropor.com.tr
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ürünler

Ferroli Isı Pompası Sistemleri

Yenilenebilir enerji kaynağından elde 
edilecek ısıyı kullanarak yaşam alan-
larındaki konfor ihtiyacını karşılamayı 

hedefleyen Ferroli Isı Pompası Sistemleri’nin 
pek çok avantajı bulunuyor. Bu avantajların 
arasında yenilenebilir kaynak kullanımı, enerji 
verimliliği, işletme maliyetlerinin düşmesi, 
sıcak kullanım suyu üretimi, soğutma fonksi-
yonu, kontrol ve entegrasyon yer alıyor. 

Çevreye zarar vermeyen teknoloji

Isı pompalarında hava, su ve toprak element-
leri kullanılır. Böylece bu elementler modern 
teknolojinin ısı pompalarına uygulanması 
sayesinde tüm konutlarda çevreye zarar ver-
meyen ve zararlı atık gaz üretmeyen, verimli 
ve ekolojik ısıtma ve soğutma çözümleri oluş-
turulmasına imkân sağlayan enerji ve ısı kay-
nakları haline gelir.

Enerji verimliliği

Isı pompaları geleneksel ısıtma sistemlerine 
göre çok daha yüksek enerji seviyelerine ulaş-

den ve hem enerji açısından hem de ekonomik 
açıdan en uygun sistemi kullanmanın avantajı 
ile elde edilir.

Sıcak kullanım suyu üretimi

Isı pompaları tesisat ve kullanım suyu öncelik 
yönetimini doğru biçimde yaparak sıcak kul-
lanım suyu ihtiyacını da kolayca karşılayabilir. 

Kontrol ve entegrasyon 

Isı pompaları, üzerlerindeki kontrol sistemleri 
sayesinde sistem içindeki ısıtma sistemlerini 
(ısı pompası, güneş enerjisi, boyler, kazan vb.) 
koordine ederek tüm sistemin yönetimine 
imkân verir. Böylece mekânın konforu gere-
ken en az enerji sarfiyatı ve en fazla verim ile 
en iyi şekilde sağlanır. 

Soğutma fonksiyonu
 
Isı pompaları ayrıca soğutma sistemlerinde 
kullanmak üzere soğuk su da üretebilir. TM

mayı sağlar. Çünkü gereken enerjinin çok 
önemli bir kısmını doğrudan çevreden elde 
eder. 

Yüzde 30 enerji tasarrufu

Isı pompası, çalışmak için elektrik enerjisine 
ihtiyaç duyar. Çalışmak için fosil yakıt kulla-
nan geleneksel bir ısıtma sistemi ile kıyaslama 
yapmak için birincil enerji tüketiminin dikkate 
alınması gerekir. Birincil enerji tasarrufu ve 
ilgili atık gaz emisyonlarının azaltılan miktarı 
yaklaşık % 30’dur.

İşletme maliyetlerinin düşmesi

Isı pompaları ve gelişmiş kontrol sistemleri 
tarafından sağlanan yüksek enerji verimliliği, 
sistemin tüm bileşenleri arasında maksimum 
sinerjiyi sürekli hale getirerek sistemin tüm 
yıl boyunca genel verimliliğini optimize eder 
ve işletme maliyetlerini düşürür. Böylece 
mekânın konforunu sağlamak için gereken 
enerji daima en verimli biçimde, atık üretme-
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viega.com

Teknolojinin estetikle buluştuğu nokta
Viega gömme rezervuarları: Hızlı kurulum sağlayan kompakt 8 cm’lik bir formatta teknoloji, kalite ve performans. 
Yenilikçi özellikleri ile tüm banyoların taleplerini karşılar!  Viega. Çok daha iyi bir fikir!

Viega Mono Slim ve Viega Mono Tec

Yeniliğe hazır mısınız?

Viega Mono Slim Viega Mono Tec Viega Visign for More 104 Viega Visign for Style 12
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ürünler

Arçelik VRS4 ile Sürekli Isıtma 
Konforu

Arçelik’ in 2014 
yılında pazara sun-
duğu VRS4 değiş-

ken debili ticari klimalar; 
çift inverter kompresörü ile 
yüksek enerji verimliliğine 
sahip, daha sessiz ve akıllı 
bina otomasyon sistemleri 
ile daha kolay entegre edi-
lebilen, bir dış üniteye 64 
adet iç ünitenin bağlanabil-
diği yeni bir iklimlendirme 
çözümü sağlar. Çift inver-
ter kompresör teknolojisi 
ile standart cihazlara göre, 
aynı şartlarda % 50 enerji 
tasarrufu sağlayan VRS4 
cihazları, geliştirilmiş buhar 
enjeksiyonlu ısıtma çevrimi 
ile maksimum ısıtma kapa-
sitesini çok daha düşük dış 
sıcaklık şartlarında sağlıyor. 
Bu teknoloji, yüksek enerji verimliliği sağladığı gibi, 15-150 Hz aralı-
ğında çalışan çift inverter kompresörü ile kısmi yüklerde de kusursuz 
performans elde edilmesine imkân veriyor. İnverter kompresörler ile 
Arçelik VRS4 klimalar -25 °C’de bile ısıtma yaparken, rakip cihazlara 
göre de çok hızlı ısıtma ve soğutma konforunu sunuyor. 4 dakika gibi 
kısa bir sürede 40 °C üfleme sıcaklığı elde edilebiliyor. Kışın zorlu 
koşullarda sürekli ısıtma sağlayabilen özel VRS4 (Continuous Heating) 
serisi dış üniteler, defrost zamanlarını azaltarak sürekli ısıtma konforu 
sağlayabiliyor. Böylece zorlu kış şartlarında ısıtma kapasitesi yaklaşık % 
27’ye varan oranlarda artırılıyor. İki bölümlü kondenser yapısı sayesinde 
iç ortamda kesintisiz ısıtma sağlanır. Akıllı akışkan kontrol sistemi saye-
sinde, çevrimde dolaşan soğutucu akışkan miktarı değişen dış sıcaklık 
şartlarına göre, akümülatör altında bulunan özel bir haznede tutularak 
sistem verimliliği artırılıyor. Gerçek zamanlı olarak yağ seviyesini 
algılayabilme sistemi, viskozitesi düşürülmüş yağ ve yüksek basınçlı 
soğutucu akışkan ile kısmi yüklerde üstün performans ve güvenilirlik 
sağlıyor. Bu sayede 5,20 EER ve 7,90 ESEER değerlerine ulaşan dış 
ünite grupları ile maksimum enerji tasarrufu elde edilir. Arçelik VRS4 
klimalar önceki modellere göre 20 HP model baz alındığında % 14 
hafifletildi ve ses seviyesi de özel fan tasarımı ile 4 dB(A) düşürüldü. 
Bu sayede yaşam mahallerinin yakınlarında özgürce montaj tasarımı 
sağlanabiliyor. İç üniteler arası kot farkı mesafeleri geliştirilen VRS4 
cihazlar, özellikle yüksek yapılarda esnek tasarım ve sistemsel konfor 
olanakları sunuyor. İç üniteler arası kot farkı 40 metre, dış ünite-iç ünite 
arası kot farkı 110 metre ve toplamda 1000 metre bakır borulamaya 
imkân veren Arçelik VRS4 sistemleri sektörün en yüksek değerlerini 
sunan sistemlerdendir.  TM 





Teknik Özellikler

  TPU 05 TPU 07 TPU 06 Active

Hortum Cidarı % 100 Polyester Poliüretan % 100 Polyester Poliüretan % 100 Polyester Poliüretan

Tel Bakır kaplı çelik tel Bakır kaplı çelik tel Bakır kaplı çelik tel

Et Kalınlığı 0,5 mm 0,7 mm 0,6 mm

Çalışma Sıcaklığı
-40 °C / +90 °C -40 °C / +90 °C -40 °C / +90 °C

125°C (kısa süreli) 125°C (kısa süreli) 125°C (kısa süreli)

Çap Aralığı Ø 30 – Ø 300 mm Ø 30 – Ø 300 mm Ø 30 – Ø 300 mm

Boy 10 m 10 m 10 m

Paketleme Şeff af Poşetleme Şeff af Poşetleme Şeff af Poşetleme

ürünler

AFS’den Simfl eks Endüstriyel Hortumlar

AFS’nin endüstriyel hortum markası 
Simfl eks, en zor şartlarda dahi aşın-
maya dayanıklı TPU (Termoplastik 

Poliüretan) hortumlarıyla birçok endüstriyel 
uygulama için pratik çözümler sunuyor. 

Delinmeye ve kimyasallara karşı 
yüksek direnç

Yüksek çekme dayanımı gerektiren alanlarda 
rahatlıkla kullanılabilen Simfl eks Endüstriyel 
TPU hortumları, delinmeye ve kimyasallara 
karşı dirençli olmasının yanında vakum ve 
üfl emede yüksek basınç dayanımına sahiptir. 

Geniş sıcaklık aralıklarında 
elastikiyet

TPU’nun diğer malzemelere kıyasla en büyük 
avantajı, formülasyonunda değişiklik yapılarak 

birbirinden çok farklı sertlik, yoğunluk ve geniş 
sıcaklık aralıklarında elastikiyete sahip ürünler 
elde edilebilmesidir. Bu  ürünler aynı üretim 
hattında, sadece hammadde 
değiştirilerek farklı kullanım 
alanlarına uygun ürün üretile-
bilmesine olanak sağlar.

Aşınmaya direnç

Aşınma direnci yüksek TPU, 
düşük elektriksel iletkenlik ve 
yüksek mekanik özellikler gibi 
avantajları bünyesinde barın-
dırıyor. 
Farklı uygulamalar için üç 
farklı tip standart kalınlık 
seçeneklerine de sahip olan 
TPU, bakır kaplamalı helezo-
nik çelik tel ile üretiliyor.

Sızdırmaz ve esnek

Yüksek negatif ve pozitif basınç dayanımı 
gerektiren uygulamalarda kullanılan TPU, 
sızdırmaz ve esnek bir yapıya sahiptir. Ağaç 
işleme, metal işleme, kaynak ve yüzey temiz-
leme, cam, çimento, seramik, kâğıt ve otomotiv 
gibi birçok endüstri için çeşitli alternatifl erle 
kullanıcılara sunuluyor. 

B1 sınıfı yanmazlık sertifikalı

En önemli kimyasal avantajları yağ ve gres 
yağı direnci, mikrobiyolojik dayanım, hidroliz 
dayanımı, ozon direnci, oksidasyon dayanımı, 
non-polar solvent dayanımı, ek katkılar ile UV 
direnci ve yanmazlık sağlanabilmesi olan TPU, 
Almanya DIN4102-1 standardına göre yapılan 
testler sonucunda kolay alev almayan anlamına 
gelen B1 sınıfı sertifi kaya sahiptir. TM 
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ürünler

ESBE’den Yüksek Verimli Yeni Sirkülasyon Ünitesi

vana uzmanı ESBE bu pompalarla kullanı-
lacak yeni sirkülasyon ünitesini bu nedenle 
geliştirdi. Yüksek verimliliğe sahip pompala-
rın kurulumunda karışım vanasının denetimi 
çoğu zaman dikkate alınmaz. Eskiden bu 
sistem bir taşma vanası ve neredeyse sürekli su 
sağlayan kontrolsüz bir sirkülasyon pompası 
sayesinde görevini mevcut kurulumlar (örn. 
radyatör sistemleri) ile optimal olarak ger-
çekleştirebilirdi ama artık yüksek verimliliğe 
sahip bir pompanın yarattığı su seviyesi deği-
şiklikleri ile baş edememektedir. Özellikle 
küçük miktarlarda su (nominal su akışının 

en az % 10’u) karışım vanasının sallanmasına 
neden olur; yani ’boyutları çok büyük kal-
maktadır’. ESBE, pazarda yenilikçi özelliği 
olan yeni bir tip karışım vanası geliştiren ve 
bu teknolojiyi patent amaçlı tescilleyen ilk 
şirketlerdendir. 
Yenilikçi karışım vanası özelliği 2-8 m³/h 
KV(S) değerlerini sağlar. Karışım vanası az 
miktarda su ile rahatça açılır ve açılış açısı-
nın bant genişliği düşük güçte % 40’ı aşar. 
Böylece küçük miktarlardaki su stabil bir 
şekilde düzenlenir. Daha büyük miktarlar su 
söz konusu olduğunda ise tamamen açılabi-
lir. Bu teknik sayesinde, yüksek verimliliğe 
sahip pompaların bulunduğu ısıtma sistemi 
hem küçük hem de büyük miktarlarda suda 
optimal şekilde kontrol edilir. ESBE sirkülas-
yon ünitesinin piyasaya sunulmasıyla birlikte, 
hidrolik olarak koordine edilen bir sistem yeni 
kurulum ve modernizasyon için kullanılabilir 
hale gelmiştir. TM 

ESBE sirkülasyon ünitesi, yüksek 
verimliliğe sahip pompalarla kullanı-
lacak inovatif ve patent aşamasındaki 

bir teknoloji ile çok daha kaliteli hale geti-
rildi. Bu ünite; yenilikçi bir karışım vanası, 
küçük veya büyük miktarlarda su hacim 
akışına yönelik ısıtma tesisatlarını optimal 
şekilde kontrol ediyor..
Düzensiz sirkülasyon pompalarının devri 
artık sona erdi. ErP Direktifi 1 Ocak 2013 
tarihinde yürürlüğe girdiğinde, pazara sadece 
düşük enerji tüketen ve yüksek verimliliğe 
sahip pompalar sürülmeye başladı. İsveçli 

KVS 6 m³/h değere ve doğrusal 
özelliğe sahip bir karışım 
vanası 1 m³/h değerinde az 
miktarda bir suyla yalnızca 
yaklaşık % 18 oranında vana 
açıklığı sunar. Sallanma 
tehlikesi söz konusudur. 
Karışım vanası ise, bu yenilikçi 
özelliğiyle, süreklilik arz eden 
su söz konusu olduğunda % 
42'lik bir vana açıklığı sunar ve 
bu nedenle çok daha doğru bir 
şekilde düzenlenebilir.

Gelişim Teknik’ten aquatherm Borular
melerinde tercih ediliyor. aquatherm’in blue 
pipe sistemi, ısıtma /soğutma (fan coil), 
kalorifer tesisatı ve jeotermal hatlar için özel 
olarak geliştirilmiştir. Bu boruların, 20-630 
mm arasındaki çaplar için üretimi mevcut-
tur. Geniş ürün yelpazesi sayesinde, her türlü 
kullanımın yanı sıra, bu boruların et kalınlığı,  
aquatherm’in diğer tesisat sistemlerine oranla 
daha incedir ve doğal olarak debi daha fazladır. 
aquatherm, bu kullanım alanlarına özel olarak 
SDR 7.4 /11 /17.6 cam elyaf takviyeli boru 
sistemlerini geliştirmiştir.

Özellikler

•	 Kesinlikle korozyona uğramaz.

•	 Antipas boya kullanılmasına gerek yoktur. 
•	 Isı kaybı çok düşüktür (Çelik: 60.00 W/

mK, Alüminyum: 200,00 W/Mk,
•	      Bakır: 380 W/Mk, aquatherm: 0,15 

W/Mk)
•	 Sürtme kayıpları çok güçlüdür. 
•	 Pompa performansını artırır.
•	 Enerji maliyetinde tasarruf sağlar.
•	 Metal sistemlere göre izolasyon ve işçilik 

maliyetleri daha azdır.
•	 Toprak altına ve beton içine gömülebilir.
•	 Servis ömrü uzundur.
•	 Metal deaktivatörlüdür. 
•	 Uzama katsayısı 0.035 mm /Mk’dır.
•	 Sıcaklık dayanımı -20˚C ile 90˚C 

aralığındadır. TM Gelişim Teknik tarafından Türkiye 
pazarına sunulan aquatherm boru-
lar, doğa dostu jeotermal hat döşe-

Indoor-fl ex, Ayvaz’ın bina içi doğalgaz tesisatları için geliştirdiği 
devrim niteliğinde bir yenilik! Size işçilik ve zamandan kazandıran, 

emniyeti ve şıklığı elden bırakmayan esnek bir çözüm!

KO

LAY BAĞLANTI

Bina içi doğal gaz tesisatına

yepyeni bir çözüm!

Güvenli! Ekonomik!Taşıması kolay! İşçilikten tasarruf! Kurulumu kolay! Dekoratif!

Ayvaz TS-EN 15266 standardına uygun olarak ürettiği 
Indoor-fl ex bina içi doğal gaz tesisat bağlantı hortu-
mu ile rijit boru devrini kapatıyor, ek parçaya gerek 
duymadan tesisat kurmaya imkan sunuyor!

info@ayvaz.com   www.ayvaz.com

AYVAZ, EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR.

Kolay
Hızlı

Ekonomik

26 . tesisat market 11/2014



Indoor-fl ex, Ayvaz’ın bina içi doğalgaz tesisatları için geliştirdiği 
devrim niteliğinde bir yenilik! Size işçilik ve zamandan kazandıran, 

emniyeti ve şıklığı elden bırakmayan esnek bir çözüm!

KO
LAY BAĞLANTI

Bina içi doğal gaz tesisatına

yepyeni bir çözüm!

Güvenli! Ekonomik!Taşıması kolay! İşçilikten tasarruf! Kurulumu kolay! Dekoratif!
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“Sektörün odağı enerji 
 verimliliğinde kalmalı”

Volkan Gerdan  
IMI Hydronic Engineering Türkiye 
Genel Müdürü

IMI Hydronic Engineering, 2010 yılından itibaren Türkiye’de balanslama & kontrol, 
basınçlandırma & su şartlandırma ve termostatik kontrol konularında hizmet veren bir 
mühendislik firması. 2011 yılında üç ana markası olan Pneumatex, TA ve Heimeier’i 

aynı çatı altında toplayan ve TA Hydronics adı ile bilinen firma, 2014’ten itibaren IMI 
Hydronic Engineering adı ile hizmet vermeye başladı. Firmanın Genel Müdürü Volkan 
Gerdan ile, firmanın değişim sürecini ve hedeflerini konuştuk…
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ise IMI Pneumatex markalarıyla hizmet veri-
yoruz. İşimiz vana ve bugün geldiğimiz noktada 
120’yi aşkın firmamız ile dünyada vana işini 
en iyi yapan firma olduğumuzu düşünüyorum. 

İyi ürün ve yeni teknoloji 
geliştirmek en büyük 
sorumluluğumuz

Vana ürünü ile IMI Critical Engineering, 
IMI Precision Engineering ve IMI Hydronic  
Engineering alanlarında yer alıyoruz. IMI Cri-
tical Engineering; gerçekten kritik devrelerle 
çalışan; doğalgaz, petrol, nükleer enerji veya çok 
büyük çaplı su uygulamaları gibi uygulamaları 
kapsıyor. IMI, bunlar gibi büyük ve özel uygu-
lamalara yönelik vanalar ve vana ekipmanları 
üretiyor. IMI Critical Engineering; CCI, Orton 
gibi önemli markalara sahip. IMI Precision 
Engineering; özellikle pnömatik alanda çalı-
şıyor. Otomotive ciddi oranlarda ürün sağlıyor. 
Bindiğimiz birçok otobüsün kapısı açıldığında 
duyulan ‘tıs’ sesini veren Norgren vanası, IMI 
Precision Engineering’in bir parçası. Biz de 
IMI Hydronic Engineering olarak, IMI’ın 
binalarda çalışan kanadıyız. İşimiz binanın 
içinde. Bölgesel ısıtmadan, radyatöre takıla-
cak vananın içindeki çekirdeğe kadar uygu-
lamalarımız ve çok geniş bir ürün gamımız 
var. IMI TA markalı ürünlerimizin içinde; 
manuel balans vanaları, kontrol vanaları ve 
aktüatörler, fark basınç kontrol vanaları yer 
alıyor. IMI Heimeier markalı ürünlerimizin 

Pneumatex, TA ve Heimeier artık 
IMI Hydronic Engineering çatısı 
altında

2011 yılında, 3 ana markamız olan Pneumatex, 
TA ve Heimeier’i bir araya getiren TA Hydro-
nics, artık IMI Hydronic Engineering adı ile 
hizmet vermeye başladı. Pneumatex, TA ve 
Heimeier ürün markaları, bundan böyle IMI 
Hydronic Engineering çatısı altında faaliyet 
gösterecek. Aslında işin başından sonuna kadar 
IMI hep vardı. IMI’ın arkasında 1860’larda kep 
üreterek başlayan müthiş bir endüstriyel geçmiş 
var. IMI yani ‘Imperial Metal Industries’ ismi 
1950’lerde son halini almış. O zamana kadar 
birçok sektöre iş yaptıktan sonra ağırlıklı olarak 
vanaya yönelmiş ve sırf vana işine odaklanmış. 
IMI, dünyanın en büyük mühendislik firmala-
rından biri. Çalışan sayımız 13.000 civarında ve 
bu rakamın önemli bir kısmı mühendis kadro-
sundan oluşuyor. IMI, endüstride çok başarılı 
işlere imza atan, bina alanında da büyümek 
isteyen ve 90’lı yıllarda bina sektöründe de yer 
almaya başlayan bir firma. Bunun üzerine ara-
yışlar 90’lı yılların ortalarında Almanya’da ter-
mostatik vana dünyasının devi olan Heimeier’e 
geliyor ve böylece IMI, Heimeier’i bünyesine 
katıyor. Eskiden pompalar sabit debili iken, 
‘arka odaya su gitmedi, ısınmadı, üst kat ısın-
mıyor’ gibi sorunlarla karşılaşılırdı. Bu sorun-
lar olduğunda, vana üzerinde değişiklikler 
yapardık. Bir vanayı kısar, bir vanayı açardık 
ve sorunu bir şekilde çözmeye çalışırdık. Şimdi 
termostatik vanalar devreye girince; binanın her 
yerinde yüzlerce alet, hiç durmadan kapanıyor 
ve açılıyor. Sistemde sürekli bir değişkenlik var; 
bir alan ısınırken, diğer alan ısınamayabiliyor. 
Benzer olarak pompalar da değişken debili 
olduğu için bu durum, daha da artmaya başlı-
yor. IMI, bunun teknik çözümünün balanslama 
olduğunu söylüyor ve bu işi en iyi yapan, aynı 
zamanda balans vanasının mucidi İsveçli Tour 
& Andersson yani TA’yı da bünyesine katıyor. 
90’lı yılların ortasına gelindiğinde doğrudan 
binaların içinde yer almış oluyor. Daha sonra 
2003 yılında basınçlandırma ve su şartlandırma 
alanında faaliyet gösteren, kapalı genleşme 
deposunu bir fabrika ürünü olarak üreten ilk 
firma olan İsviçreli Pneumatex’i bünyesine 
katıyor. Böylece bugünkü ürün gamımız olu-
şuyor. Balanslama & Kontrol alanında IMI TA, 
Termostatik Kontrol alanında IMI Heimeier, 
Basınçlandırma & Su Şartlandırma alanında 

içinde; termostatik kafalar ve radyatör vana-
ları, termostatlar ve aktüatörler, yerden ısıtma 
uygulamaları için kollektörler ve ölçüm araçları 
yer alıyor. Termostatik vana grubumuzda 120 
farklı vana gövdesine monte edilebilen 40’tan 
fazla termostatik kafa bulunuyor. Ayrıca geniş 
aktüatör seçenekleri, oda termostatları, özel 
fittingleri kontrol ve kesme vanaları ile hemen 
her talebe uygun bir çözümümüz mevcut. 
Bir yerden ısıtma kolektöründe her devreyi 
ayrı ayrı balanslayabilen tek firmayız. IMI  
Pneumatex markalı ürünlerimizin içinde ise; 
değişken basınçlı genleşme tankları, komp-
resörlü basınçlandırma sistemleri, pompalı 
basınçlandırma sistemleri, basınç kontrol ve 
su dolum sistemleri, kullanım suyu için basınç 
sabitleme sistemleri, hava ve tortu ayırıcıları 
var. Bunların her biri bina otomasyonu ile çalı-
şıyor, yani hepsi dokunmatik ekranlı, uzaktan 
bağlanabilecek şekilde çalışıyor. Yani buradan 
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Avustralya’daki bir depo devreye alınabiliyor 
veya deponun ayarları buradan kontrol edilip 
değiştirilebiliyor. Zeparo Cyclone adında bir 
hava ayırıcı serimiz var; içinden tek seferde en 
fazla miktarda tortu geçiren ürün. Türkiye’de 
ağırlıklı olarak IMI TA ve IMI Heimeier ile 
uğraşıyoruz. IMI Pneumatex, daha çok proje 
bazında karşımıza çıkıyor. Pneumatex’i ilerleyen 
zamanlarda daha çok öne çıkarmak planlarımız 
arasında. Arka planda çok ciddi şekilde çalış-
tığımız alanlar var; özellikle tüm IMI dünya-
sında üretimin basitleştirilmesi konusunda çok 
ciddi zaman ve emek harcıyoruz. Çünkü bizim 
için ürün geliştirme yıllara varan bir işken artık 
günümüzde bu söz konusu değil. Biz 2013’te 
başlayıp 2014’te çıkarttığımız kimi ürünlerde 
bu süreyi 6 aya indirdik. Çünkü IMI’ın beslen-
diği yer, yeni teknolojiler ortaya çıkarmak. Çok 
hızlı olmamız gerekiyor. Başlangıç noktamız bu. 
Tour & Andersson da, Pneumatex de ilklerin 
markaları. Heimeier da keza böyle, Heimeier’in 
ünlü termostatik K-kafası vardır. Alman bir 
çocuğun eline kağıt kalem verseniz, radyatörde 
gördüğü vanayı çizmesini söyleseniz belki de 
hepsi Heimeier’in K-kafasını çizecektir. Çünkü 
pazar payı tahmin edilenin çok çok üzerinde. Bu 
durum, sürekli olarak iyi ürün ve yeni teknoloji 
geliştirme sorumluluğu getiriyor. Varoluş ancak 
böyle sağlanabiliyor. 

Mühendisliğe yatırım

Ürün gelişimine, 2013 itibarıyla artırarak ağır-

lık verdik. Bu sene Mostra Convegno’da 14 yeni 
ürün sunduk. Ürünleri yaratan mühendisler 
de Mostra Convegno’daydı ve ziyaretçileri-
mize bizzat onlarla görüşme imkânı sunduk. 
Bizim anlayışımız; bir ürünün sadece bir boş-
luğu doldurması değil, yanına artı bir özellik 
daha katmaktır. Basınçtan bağımsız balans ve 
kontrol vanası olarak sunduğumuz yeni ürün, 
eski ürünümüze göre hem boyut olarak daha 
uygun, hem benzerleri içinde en yüksek debiyi 
sağlayan, hem de yine benzerleri içinde pompa 
basıncını ölçmeyi sağlayan tek ürün. Mantık 
artık “Bir ürün yaptık, oldu” şeklinde işlemiyor. 
O ürüne artı değerler katmak, bizim üretim 
anlayışımız. Örneğin bugün her radyatörü ayrı 
ayrı balanslayabilmenizi sağlayan A-Exact rad-
yatör vanalarını biz üretiyoruz. Yerden ısıtma-
daki her devreyi tek tek balanslayabildiğiniz 
Dynacon yerden ısıtma kollektörlerini de üreti-
yoruz. Mutlaka yeni teknolojiler ortaya koyma-
mız gerekiyor çünkü biz mühendisliğe çok ciddi 
oranlarda yatırım yapıyoruz, bunun karşılığında 
müşterilerimizin istediği bir değişikliği verme-
miz lazım ki kazanacağımız parayı hak edelim. 
Örneğin balanslama ile ilgili rakiplerimizde 
olmayan, TA Scope adını verdiğimiz özel ölçüm 
cihazlarımız, TA Select adını verdiğimiz seçim 
programlarımız veya cep telefonunda kullan-
dığımız HyTools seçim programlarımız var. 
Bunların birbirleriyle iletişime geçmesini sağ-
lıyoruz. Ekranda tasarladığımız bir şeyi ölçüm 
cihazına aktarıyoruz, yerinde ölçerek balansla-
masını yapıyoruz ve cihaz bize ne yapmamız 

gerektiğini söylüyor. Bitirdiğimiz işi ise seçim 
programına aktarıyoruz, böylece kullanıcıya 
devreye aldığımız vanaların tam yaptığımız 
ölçümlerini gösterebiliyoruz, ileride bir gün 
bir değişiklik istendiğinde kullanıcının ilk gün 
değerleri elinde oluyor. Bu, hata analizinde çok 
önemli rol oynuyor. 
TA Select seçim programımız, birçok tasarım 
grubu ve partnerlerimiz tarafından kullanılıyor. 
Bu seçim programı bire bir projeyi içerisinde 
çözüp, balans vanalarına ne kadar ayar yapılması 
gerektiğine varana kadar size bilgiler veriyor. 
Sonrasında sadece kontrol kısmı kalıyor. Bu 
konuda da tekiz. Cihaz, seçtiğimiz ayarlarda 
devreye alma işlemi yapıyor, bizi yönlendi-
rip işlem sonunda o seçime uygun yöntemle 
balanslamayı tamamlıyor. Tüm ölçümleri de 
müşterilerimize gönderebiliyoruz ve müşte-
rilerimiz bu datayı yıllarca saklayabiliyorlar. 
Macaristan’da ESC Mühendislik Çözümleri 
merkezimiz var. Burada yaklaşık 22 mühen-
dis dünyanın farklı bölgelerine hizmet ediyor. 
Türkiye’den sorumlu 5 mühendis var. Bu mer-
kezde tasarımcı ya da taahütçü ile konuştuğu-
muz konsepti somut bir şekilde görebiliyoruz. 
Örneğin konsepti oluşturduk diyelim, ardından 
bunun işlenmesini istiyoruz. ESC Mühendis-
lik Çözümleri Merkezi, proje üzerine verileri 
yerleştiriyor, verilerin dökümlerini yapabili-
yor. Bize yaptıkları uygulamayı gönderiyorlar, 
biz de müşterimize gönderiyoruz. Yani bugün 
konuştuğumuz şeyi, müşterimiz yarın çizim 
programına işlenmiş olarak detaylı bir şekilde 
görebiliyor. Bu ciddi bir mühendislik çalışma-
sıdır. Bunlar, IMI Hydronic Engineering ile 
çalışmanın keyfi. 

Balans vanası para kazandırır

Ürünlerimizde arıza olursa servis ve bakım 
hizmetini biz veriyoruz. Ürün stokumuz da 
her an hazır. Çünkü su acil bir ihtiyaç. Bizim 
için bu işin devreye alınması o yüzden önemli. 
Devreye alınması sırasında, performansı tanım-
lanmış halde biz orada göstermeye çalışıyoruz, 
gösteremiyorsak da sebebini anlatmaya çalışıyo-
ruz. Örneğin pompa henüz devreye alınmamış, 
pompayı açıyorsunuz tam kapasite gösteriyor. 
Halbuki pompayı seçerken, seçtiğiniz noktaya 
ancak frekans konvertör takarsanız ulaşacak. 
O zaman vanaların devreye alınması doğru 
olmaz. Hiç pompa takılmadan çağırıldığımız 
anlar da oluyor tabii. Daha tesisatta su yokken 
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yalıtım problemlerini hızla görüntüleyebilirsiniz.
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söyleşi

home offi  ce başlayacak. Böylece Türkiye’deki 
yapılanmamızı tamamlayacağız. Bir yandan 
işimizin diğer kanalı olan üreticilerimize mal-
zeme veriyoruz. Beraberinde bina otomasyon 
fi rmaları malzemelerimizi kullanıyor, ayrıca 
termostatik vana ile ilgili geniş bir satış ağı var. 
2014-2015 yapılanma planımızı kurduk. Çok 
önemli adımlar attık 2014 yılını çok iyi kapa-
tıyoruz. Ankara, İzmir ve Antalya yapılanma-
mızı tamamladığımız zaman, 2015’in sonuna 
geldiğimizde ciromuz ve büyüklüğümüz, ondan 
sonraki yılların tabanını oluşturacak. Yani 
ülke çapında bir ekonomik kriz olmadığı tak-
dirde hem ciromuzu hem büyüklüğümüzü 
katlayacağız.
IMI diğer kollarıyla da Türkiye’ye gelme fi krine 
sahip. Şimdilik ağırlıklı olarak IMI Hydronic 
Engineering burada. Diğer ikisi de uzaktan 
çalışıyor. Onların da buraya gelme planları 
var. IMI’ın bölümlerini ayırarak fi rma kurma 
gibi bir çalışma mantığı yok. Onlar da buraya 
geldiği zaman, şu an bulunduğumuz yere yer-
leşecek ve çok daha büyümüş olacağız. Gönlü-
müzde yatan aslan, IMI’ın Türkiye’de üretime 
geçmesini sağlamak. Bunun için var gücümüzle 
çalışıyoruz.
Türkiye inanılmaz bir potansiyel, bunu tüm 
dünya biliyor. Ayrıca Türkiye yeni ürünleri isti-
yor, doğru ürünün peşinde koşuyor. IMI’ın 14 
yeni ürününün içinde yer alan 3 majör ürünün 
ilk satışları Türkiye’den gerçekleşti. Bu sadece 
bizim değil, Türkiye’nin de yeteneği ve başarısı. 
Türkiye’nin yeni ürünlere bakış açısı olumlu 
yönde. DN250 çapındaki hali 85 kilo, yerden 
toplam yüksekliği 82 cm’lik bir ürün düşünelim. 
Biz DN 250’yi aldık ve aynı kapasiteyi verecek 
hatta daha üzerine çıkabilecek şekilde, DN 200 
haline getirdik ve boyutunu ciddi oranlarda 
küçülttük. Bu tasarımcı ve mimar açısından 
çok önemli bir gelişme. Tesisatın içinde çok 
büyük bir cihaz mı daha tercih edilir yoksa daha 
küçük boyuttaki cihazlar mı? Elbette küçük 
boyutlu cihazlar. Aynı işi yapan daha küçük 
boyutlu bir cihazın kullanıcıya parasal karşılığı 
da oluyor. Maliyetler aşağı çekiliyor. Boyutların 
küçüldüğü bir ortamda biz de fi rmalar olarak 
buna yanıt vermek zorundayız. Cihazlarımızda 
da bu yönde iyileştirmeler yapıyoruz. Sürekli 
yeni teknolojiler geliştirmek zorundayız, bir-
den çok fabrikamızda çok donanımlı ar-ge ve 
ür-ge departmanlarımız var ve sektördeki bu 
gidişata ayak uydurmak için yeni ürünler, yeni 
teknolojiler için var güçleriyle çalışıyorlar. TM

önümüzdeki 5 yıl boyunca devam edecek-
tir diye düşünüyorum. Sektörümüz inşaatın 
değil enerjinin bir parçası olarak ele alınmalı. 
Çünkü enerjiyi biz değiştiriyoruz. Bir fabrikada 
enerji tüketiminin çok büyük bir kısmı, ısıtma-
soğutma-havalandırma ekipmanlarından geli-
yor. Bu sebeple sektörümüze birilerini çekme-
miz şart. Çünkü çok keyifl i işlerle uğraşıyoruz. 
Her binada biz varız. Hepimiz birçok binaya 
girerken, uygulamalarımızı görüyoruz ve duy-
gulanıyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Hangi 
sektör olursa olsun, bir makine var. Dolayısıyla 
her sektöre hitap ediyoruz.

Türkiye yeni ürünleri istiyor, doğru 
ürünün peşinde koşuyor

IMI Hydronic Engineering olarak, Azerbay-
can ve Gürcistan pazarından da sorumluyuz. 
Türkiye’de yapılanmamız sürüyor. Kanallarımızı 
yarattık ve nerede yer alacağımıza karar verdik. 
Bunlardan önemli bir bölümü özellikle mühen-
dislik ve satış fi rmalarıyla çalıştığımız alan. Bu 
alanda Serkon, Agon, Solfi n, ASG, Karma, 
Atlas bizim partnerlerimiz olarak çalışmalarını 
sürdürüyor. Partnerlerimiz için ofi simizde yer 
alan eğitim salonumuzda sertifi kasyon eğitim-
leri düzenliyoruz, üç gün canla başla çalışıyoruz 
ve eğitimin sonunda her biri sertifi kalı mühen-
dis olarak çıkıyor. Özel eğitimlerimiz de oluyor, 
bu eğitimler belli kişiler için düzenleniyor. Bu 
güzel bağı belli sayılarda tutmaya çalışıyoruz. 
İstanbul ve Ankara’da yer alıyoruz. Gelecek sene 
İzmir ve Antalya’dan da partnerlerimizi bün-
yemize katacağız. Ankara’da home offi  ce’imiz 
yakın zamanda başlıyor, hemen ardından İzmir 

çağırılabiliyoruz. Çünkü belli bir grup ne yazık 
ki bilinçsiz. Balans vanası kullanan kişilerin bir 
kısmı balans vanası gerekmediğine, öte yandan 
tasarımcı tarafından yazıldığı için kullanmak 
zorunda kaldıklarını düşünüyor. Bir kesim 
balans vanasının gerekli olduğunu kabul ediyor 
fakat debi limitleyicinin de aynı işlevi görece-
ğine inanıyor. Çok az bir kısım ise balans vana-
sının neden gerekli olduğunu ve sonucunda 
nasıl bir tasarruf elde edeceğini biliyor. Balans 
vanası, kullanıcılarına açık açık para kazandırır. 
“Balans vanası, ilave direnç yaratır” diye yan-
lış bir mantık vardır, tam tersi balans vanası 
sayesinde pompa basma yüksekliklerini sert 
miktarlarda aşağı çekebiliriz. Balans vanası ile 
istediğimiz noktaya, istediğimiz zaman içinde, 
istediğimiz miktarda suyu getiririz. Bunu yapa-
bilen bir sistemin karşılığına yatırım maliyeti 
olarak değil işletme maliyeti olarak bakılmalı-
dır. Çünkü önemli olan katalog verileri değil, 
sezonsal verimliliktir.

Sektörümüz inşaatın değil enerjinin 
bir parçası olarak ele alınmalı

İnşaat sektörü çok hızlı büyüyen bir sektör. 
Dolayısıyla sektörümüz de hızlandı. Sektö-
rümüzün olumlu yanı, müthiş büyümesi. Bu 
büyümenin beraberinde getirdiği bir olumsuz-
luk olarak sektörün enerji verimliliği odağından 
kaydığını düşünüyorum. Bu bizim için üzücü. 
Sektör bu devasa boyutlara ulaştıkça, maliyet-
lerin baskılandığı bir hale geliyor. Bu durum, 
taahhüt alanında çok yaşanıyor. Taahhüt ala-
nında yaşananlar, ürün alanına da yansıyor. Ne 
kadar hızlı büyürsek, enerji verimliliğinden o 
kadar hızlı bir şekilde uzaklaşabiliyoruz. Enerji 
Verimliliği Kanunu ve beraberindeki yönetme-
likler, tüm hızıyla giderken 2011 sonundaki 
o vahim Van depreminden sonra hükümet, 
binaların değişimine yöneldi. Bununla bera-
ber; sektörümüzde merkezi ısıtma gider pay-
laşımı ile ilgili denetim fonksiyonlarının hiçbiri 
kurulmadı. Hatta bununla ilgili Belediyeler 
Kanunu’nda çeşitli yönetmeliklerde yer alan 
maddeler de kaldırıldı. Böylece müthiş baş-
layan bir termostatik vana pazarı, aynı şekilde 
frene bastı, büyümesini durdurdu. Şimdi ise 
yavaş bir ilerleme söz konusu. Ayrıca tahsilat 
sorunu ne yazık ki Türkiye’de hâlâ devam edi-
yor. Sektörün en büyük karın ağrısı ise, insan 
kaynağının kısıtlı olması ve bu olumsuz durum 
gün geçtikçe artıyor. Bu üç gündem maddesi, 
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sistem

Sigma kalite yönetim sistemi ve sıfıra yakın 
hata ile üretilen duvar tipi yoğuşmalı kazan 
EVOMAX’ı etkili bir çözüm olarak Türkiye’de 
inşaat şirketleri ve son kullanıcılar ile buluşturu-
yor. EVOMAX; ileri teknoloji teknik tasarımı 
ve gelişmiş kontrol aksesuarları sayesinde, sabit 
verimlilikte çalışarak istenen sıcaklığı yakalaya-
biliyor ve bu sayede minimum enerji tüketimi 
ile maksimum konfor sağlıyor. EVOMAX, 42, 
65, 90, 105, 125, 160 kW ısıtma kapasiteleri 
ile farklı büyüklükteki ısıtma ihtiyaçları için 
de kullanılabiliyor. Talep edildiğinde gelişmiş 
tek kontrol paneli ile 15 adet kazan birlikte 
kaskad (sıralı) çalışarak 2400 kW’a varan ısıtma 
kapasitesine ulaşabiliyor. Alüminyum Silisyum 
alaşımlı döküm eşanjörü ile EVOMAX’ın ter-
mal şoklara, ısıl gerilmelere ve korozyona daya-
nıklılığı artırılıyor. EVOMAX kazanlar, işletme 
maliyetlerini düşük tutmak için yüzde 110 

Isınma ve sıcak su elde etme maliyetlerinin 
her geçen gün yükselmesi, Türkiye’nin 
yıllık 55 milyar dolara ulaşan enerji açığı 

faturası, enerji verimliliği ve enerji tasarrufunu 
daha da önemli hale getiriyor. 
Isı sistemleri üreticileri daha verimli kombi ve 
kazanlar geliştirmeye çaba gösterirken, Enerji 
Bakanlığı da yasal düzenlemeler ve bilgilen-
dirme kampanyaları ile enerjinin verimli ve 
tasarruflu kullanılması için çaba sarf ediyor. 

Yoğuşmalı kazanların avantajları

Binalarda Enerji Performansı (BEP) yönet-
meliği ile 2010 yılından sonra toplam kulla-
nım alanı 2.000 m2’den büyük olan binalarda 
merkezi ısıtma sistemleri zorunlu hale geldi. 
Merkezi ısıtma, kullanım kolaylığı ve enerji 
verimliliği açılarından müteahhit ve kullanı-

cılara avantaj sunuyor. Yönetmelik, merkezi 
ısıtma sistemlerinde yoğuşmalı kazanların 
kullanımını teşvik ediyor. Gelişmiş teknoloji 
ile üretilen duvar tipi yoğuşmalı kazanların 
yer tipi çelik kazanlara göre minimum yüzde 
20’ye varan verimlilik avantajı bulunuyor. Yak-
laşık bir kombi büyüklüğünde olan duvar tipi 
yoğuşmalı kazanlar ayrıca; dar alana kolay 
kurulum, kolay bakım, kolay yönetim, düşük 
ses düzeyi, uzun ömür gibi avantajlara sahip.

Termo Teknik’in EVOMAX 
çözümü 

Isıtma sistemleri devi İngiltere merkezli 
Ideal Stelrad Group’un (ISG) iştiraki olarak 
Türkiye’de faaliyetini sürdüren Termo Tek-
nik, aynı grubun Kraliçe Ödülü’ne sahip (The 
Queen’s Award) Ideal Heating tesislerinde 6 

Hazırlayan: Hasan Akça
Termo Teknik Merkezi Isıtma Sistemleri Müdürü 

Duvar Tipi Yoğuşmalı 
Kazanlar ve Avantajları
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verim oranına kadar kısmi yükte çalışabiliyor. 
EVOMAX,  yüksek kapasiteye ihtiyaç duyulan 
konutların yanında otel, tesis gibi ticari alanlar 
için en uygun çözümü sağlıyor. EVOMAX’ta 
gürültü seviyesi en yüksek kapasiteli kazanda 
bile 56 dB’ye yani fısıltı düzeyinde kalıyor. 
Kazan dairesinin yaşam alanına yakın olduğu 
durumlarda dahi konfor sağlayan düşük ses 
seviyesi, mekan sahiplerine kazan dairesinin 
varlığını unutturuyor.

Yenilenebilir enerji desteği

Güneş kolektörü ile de entegre çalışabilen 
EVOMAX, maksimum enerji tasarrufu sağ-
layabiliyor. İlave kontrol paneli gerektirmeden 
kaskad kontrol paneli ile güneş kolektörle-
rindeki sıcaklık değerlerini okuyabiliyor; boy-
ler için ihtiyaç duyulduğu taktirde kazanları 
devreye sokabiliyor. EVOMAX’ın Sınıf 5 
değerinde ve 40mg/kWh değerinin altında 
düşük NOx emisyonu sağlayan çevreci bir 
ürün olması, yenilenebilir enerji kullanımına 
uyum sağlaması Termo Teknik’in çevreye ve 
enerji tasarrufuna verdiği büyük önemin bir 
göstergesi.

Kontrol paneli

Hem ısınma hem de sıcak su konforunu birlikte 
sağlayan EVOMAX, tüketici ve teknik servise 
kullanım kolaylığı sunan geniş Türkçe menülü 
kontrol ekranı özellikleri ile de öne çıkıyor. 
Tüketici tüm sıcaklık değerlerini ekrandan 
görebiliyor; kullanımı  basit kontrol paneli ile 
istenen değerlere ayar yapılabiliyor.

Servis

Termo Teknik, EVOMAX kazanların uzun yıl-
lar daha verimli ve sorunsuz kullanılabilmeleri 
amacıyla, müşterilerine kazan bakım sözleşmesi 
opsiyonu da sunarak sistemin periyodik kont-
roller ve bakım ile kontrol altında tutulmasını 
sağlıyor. Türkiye çapındaki Termo Teknik ser-
visleri EVOMAX kazanlara ilk çalıştırma ve 
bakım hizmeti sunuyor. EVOMAX kazanlar, 3 
yıl parça ve bakım garantisine sahip ve herhangi 
bir arıza  durumunda ilk 24 saat içinde teknik 
servis hizmeti sunuluyor. Projede devreye alma 
işlemi gerçekleştirildikten sonra merkez servis, 
sistemin ve kurulan otomasyonun sorunsuz ve 
verimli çalıştığının düzenli kontrolünü sağlıyor.

Uzaktan kontrol 

Bağlantıların doğru şekilde yapılmasından 
sonra, dünyanın herhangi bir yerinden EVO-
MAX kazan dairesine erişim sağlanabiliyor ve 
kontrol panelinde yapılan ayarlamalar bilgisa-
yar veya akıllı telefonlar üzerinden de gerçek-
leştirilebiliyor. Sistem hatalarının dört kullanı-
cıya kadar e-posta ile bildirilmesi sağlanabiliyor.

Verimli çalışma, kolay montaj

Çelik kazanların kurulum aşamasında yaşadık-
ları alan ve taşıma, bakım zorlukları; korozyona 
dayanıksızlıkları; ses seviyelerinin yüksekliği 
ve verimlerinin düşüklüğü ile kıyaslandığında 
duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, çelik kazanlar 
ile kıyaslanamayacak bir kurulum ve kulla-
nım kolaylığına ve yönetim esnekliğine sahip. 
Duvar tipi yoğuşmalı kazanların basit devreye 
alma ve bakım özellikleri de uygulayıcıların ve 
servislerin işini kolaylaştırıyor. Çelik kazanlar, 
kazan dairesine genellikle vinç ve benzeri ekip-
manlar ile yerleştirilirken, duvar tipi yoğuşmalı 
kazanlar kombiye yakın boyutları ile kolaylıkla 
çok dar bir alana duvara veya yere monte edi-
lebiliyor. Yoğuşmalı kazanlar en çok kullanılan 
30-50°C aralığında en verimli çalışma değer-
lerine sahipken, standart yer tipi kazanlarda 
55°C’nin altında çalıştırıldıklarında içlerinde 
oluşan yoğuşmadan dolayı kazanda zamanla 
çürüme meydana gelebiliyor, bu da cihazın 
ömrünü kısaltıyor. TM
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proje

ISO Standartlarına Uygun ve 
Düşük Maliyetli Steril Bölge Yaratılması

B u çalışmada, Fransa'da ameliyat ekip-
manlarının saklandığı hastane ecza-
nesi için steril bölge oluşturulması 

projesinin detayları aktarılmıştır.

Amaç: Hastane yönetimi, hastane eczanesi 
için daha iyi muayenelere uygun olacak şekilde 
bir steril bölge yaratmayı hedeflemektedir.

Hedeflenen oda sınıfı: ISO 8.

Hedeflenen hava değişimi: 17 değişim/saat.
Uygulama yapılacak mahali, diğer alanlara 
göre daha fazla pozitif basınçlandırarak kir-
liliği önlemek.

Durum: (Çizim 1)
•	 Steril bölgedeki hava, 3000 m3/h lik 

AHU’den sağlanır.
•	 ISO 8 standartları geçerlidir.
•	 Hava değişim sayısı: 8 değişim /saat.
•	 Çevre mahallere göre pozitif basınç 

olmadığından, steril alan kirlenmeye 
oldukça müsait durumdadır.

Çözüm: (Çizim 2)
Camfil, besleme bölgesine CamCleaner 6000 
yerleştirerek steril bölgedeki:
•	 Daha yüksek hava değişim katsayısı ile,

•	 Pozitif basınçlı mahal elde edilmesi 
hedeflenmektedir.  

Sonuçlar: 

CamCleaner 6000, besleme bölgesinden 
6000 m3/h’lik havayla besleniyor; hava, biri 
F5 diğeri ise F6 verimliliğinde olmak üzere 
2 ayrı filtreleme sisteminden geçirilmektedir:

•	 Mevcut olan AHU’den geçen 3000 
m3/h’lük havaya ek olarak, 4000 m3/h’lik 
hava, steril bölgeye gönderilmektedir.

•	 2000 m3/h’lik hava, depolama bölgesine 
gönderilmektedir.

Böylece, Hava değişim sayısı 17 vol/h’e yük-
selmektedir.
Steril bölge, yine ISO 8 standartlarına uygun 
olmaktadır fakat depolama bölgesi bakımın-
dan daha yüksek pozitif basınca ulaşıp, bes-
leme bölgesi bakımından da yüksek pozitif 
basınca ulaşmış olmaktadır; böylece kirlilik 
azaltılmış olmaktadır.

Avantajları:

Hastane şu anda, eski AHU’ini kullanmaya 
devam ederken daha düşük maliyetle daha 
steril bir bölge yaratıyor. TM

Ayrıntılı bilgi için: www.camfil.com.tr

Hava değişim sayısı: 8 vol/h

Hava değişim sayısı: 17 vol/h

Besleme 
Bölgesi

Besleme 
Bölgesi

Steril bölge

Steril bölge

Depolama 
bölgesi

Depolama 
bölgesi

Çizim 1

Önceki Çözüm

Camfil Çözümü

Çizim 2
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teknik

işletme maliyetinin daha da artmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca soğutma yüklerinin en çok 
olduğu gündüz saatlerinde dış ortam sıcaklığı 
da yüksek olduğu için soğutma gruplarının 
verimi de düşmektedir.
Bu noktadan hareketle, soğutmayı her yönü ile 
en uygun bir zaman dilimi içerisinde gerçek-
leştirerek talebin arttığı zaman dilimine kadar 
saklanması en akılcı çözüm olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özetle; soğuğun gece saatlerinde, 
elektrik enerjisi satış fi yatlarının, üçlü tari-
fede en düşük olduğu 22:00 – 06:00 arasında 
üretilerek, talebin arttığı gündüz saatlerinde 
kullanılmak üzere buzda depolanması işletme 
ekonomisi açısından en uygun yöntemdir. 

S oğukluk üretmek ısı üretmeye oranla 
hem yatırım hem de işletme açısın-
dan daha pahalı ve zor olan bir süreç-

tir. Soğutma grupları da ısıtma sistemlerine 
oranla daha karmaşık ve daha çok bakım 
isteyen sistemlerdir. Bu nedenle soğutmanın 
en ucuz enerji ile ve en yüksek verimle ger-
çekleştirilmesi bugünün enerji, çevre, ekonomi 
üçgeninde büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde elektrik enerjisi satışlarında uygu-
lanmakta olan üçlü tarifeye göre satış siste-
minde, gün 06:00–17:00 (Gündüz), 17:00 – 
22:00 (Puant) ve 22:00 – 06:00 (Gece) olarak 
üç zaman dilimine ayrılmış ve her zaman dili-
mine ait elektrik birim satış fi yatı TL / kWh 

olarak tespit edilmiştir. Elektrik enerjisine 
olan talebe göre belirlenen birim fi yatlar her 
üç zaman diliminde de birbirinden farklılık-
lar göstermektedir. En ucuz elektrik enerjisi 
birim fi yatı 22:00 – 06:00 arasında olup, 17:00 
– 22:00 arasındaki en pahalı fi yattan % 75 - % 
80 civarında daha ucuzudur. Elektrik enerjisi 
birim fi yatlarındaki bu fark 22:00 – 06:00 
arasında buz üreterek, soğuğu depolamayı ve 
17:00 – 22:00 arasında tüketmeyi ekonomik 
bir tercih haline getirmektedir.
Özellikle binaların konfor soğutmasında pik 
yükler gündüz saatlerine denk geldiği için 
daha pahalı elektrik tarifelerinin uygulandığı 
zaman dilimleri ile örtüşmekte, bu durum da 

Buzda Enerji Depolama

38 . tesisat market 11/2014



Suyun hem özgül ağırlığının hem de buzun 
gizli ısısının yüksek olması nedeni ile soğu-
ğun buzda depolanması da enerji depolama 
sistemleri arasında en emniyetli, bakımı ve 
işletimi kolay, ucuz bir sistem olarak tercih 
edilmektedir. Buzda enerji depolama (BED) 
sisteminin gerekçesi ve amacı bu şekilde özet-
lenebilse de buzda enerji depolanması başlı 
başına özel bir teknoloji ve tasarım becerisi 
gerektirmektedir.

Avantajları

A- İşletme Ekonomisi

1- Pik soğutma ve elektrik 
yüklerinin tıraşlanması

Gündüz pik soğutma yüklerini, dolayısıyla 
gündüz tarifesindeki pahalı elektrik puant 
taleplerini tıraşlamak ekonomik bir çözüm 
olarak önemli bir etmendir. BED sistemi ile 
en düşük tarife zaman dilimi içerisinde soğuk 
üretmek önemli parasal kazanımlar getirmek-
tedir. 

2- Mekanik tesisatın yüksek verimle 
çalışmasının sağlanması 

Sistem baz yüke göre boyutlandırıldığından 
sürekli tam yükte veya tam yüke yakın bir 
işletme rejimi söz konusudur. Bu ise kapasite 
fazlası olmadığı için tüm soğutma grupları-
nın en yüksek işletme verimlerinde çalışması 
anlamına gelmektedir.

3- Ucuz elektrik tarifesinden 
faydalanılması

Ucuz elektrik tarifelerinden optimum düzeyde 
yararlanmak mümkündür. BED sistemi ucuz 
tarife diliminde soğuğu buz ortamında üre-
tir ve buz tankında depolar. Gündüz ise pik 
soğutma yüklerinin gerçekleştiği ve elektrik 
fiyatlarının en yüksek olduğu puant saatlerde 
depolanan soğuk buz tankından çekilerek 
kullanılır.

4- Ulusal şebekeye olumlu katkısı 

BED sistemi, pik soğutma yüklerinin ve puant 
elektrik zaman dilimlerinin çakışması nedeni 
ile oluşan olumsuzluğu soğuk üretim ve kul-
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teknik

lanım saatlerini birbirinden ayırarak ve soğuk 
üretimini geceye kaydırarak giderir. Bu sayede 
güç üretim santrallerinin de özellikle yaz ayla-
rındaki pik güç yüklerini karşılamadaki sorun-
larını büyük ölçüde giderir. Sırf pik yükler için 
kurulacak yeni santrallere gerek bırakmayarak 
ulusal ekonomiye ve enerji bilançosuna katkı 
sağlar. Soğuk hazırlama saatlerini geceye 
kaydırarak soğutma gruplarının daha verimli 
ve ekonomik çalışmalarının sağlanması da 
önemli bir avantajdır.

5- Daha az sayı ve kurulu kapasitede 
çalışacak soğutma sisteminin bakım 
onarım maliyetlerinin azaltılması, 
güvenilirlikte artış sağlanması

Soğutma gruplarının ve sistemlerinin baz 
yüke göre kurulumu ve işletimi demek daha 
küçük ve/veya daha az sayıda sistem ve daha az 
arıza olasılığı demektir. Bu nedenle de bakım 
onarımda tasarruf ve kolaylık sağlanır. Aynı 
bağlamda, sistemin güvenilirliğinde de teorik 
ve pratik olarak artış söz konusudur.

6- Karbon ticaretinden ek gelir elde 
etme imkanı 

Sistem, CO salımlarında azaltma sağlaya-
cağından tasarruf edilen salınım oranında 

zamanı gelmiş soğutma grupları için de aynen 
geçerlidir.

2- Çevreci tesisatta kurulacak 
kapasitenin daha küçük 
seçilebilmesi 

Yeşil binalarda kojenerasyon, absorpsiyon, 
adsorpsiyon, ısı pompası gibi çevreci sistemle-
rin de BED sistemi sayesinde pik yükler yerine 
baz yükleri paylaşıyor olmaları küçük seçilme-
lerine imkân verir. Çevreci sistemlerin ilk yatı-
rım maliyetleri klasik soğutma gruplarına göre 
pahalıdır. Baz yüke göre seçilebilmelerinin 
önemli bir ekonomik avantaj olması çevreci 
sistemlerin daha yaygın kullanımına dolayı-
sıyla enerji ekonomisine ve çevreye de olumlu 
katkılarda bulunmasına yol açmaktadır.

Şarj - Buz Yapma 
Modu: Buz yapma 
modunda (Genel-
likle gece düşük 
elektrik tarifesi 
uygulama zaman 
diliminde) glikol 
karışımlı sıvı, tan-
kın içindeki buz 
toplarının etrafında 
dolaştırılır ve su 
soğutma grubuna 
gönderilerek buz 
üretmeye uygun 
sıcaklık derecesine 
düşürülür.

Deşarj - Buz 
Eritme Modu: Buz 
eritme modunda 
glikol karışımlı sıvı 
tankın içindeki buz 
toplarının etra-
fında dolaştırılır. 
Buz topları glikol 
karışımlı sıvıyı 
soğutur ve bu sıvı 
klima veya proses 
sisteminde soğutma 
yapmak üzere pom-
palanır.

Bekleme Modu: Bekleme evresinde su 
soğutma grupları buz kullanmadan doğrudan 

kazanılacak karbon sertifikalarının uluslara-
rası karbon piyasalarında değerlendirilerek 
işletmeye ek gelir getirmesi söz konusudur.

B- Güvenilirlik

Acil durumlarda soğutmaya devam imkânı: 
Güç kesintilerinde yedek soğutma (BED 
sisteminde buzdaki enerji tükenene kadar) 
imkânı (dolaşım pompaları vs çalıştırılmak 
kaydı ile). Bu etmen özellikle otel, tıp merkez-
leri, sistem odası gibi soğuk-kritik binalarda 
ön plana çıkan bir avantajdır.  Gece atıl güç 
kapasitesinin daha verimli kullanımı da göz 
ardı edilmemelidir.

C- İlk Yatırım

1-Soğutma gruplarının yatırım 
maliyetlerinin azaltılması

Önceden BED sisteminde hazırlanıp saklan-
mış soğuk enerjisi ile pik soğutma yüklerini 
karşılanması nedeni ile tüm soğutma sistem 
ve ekipmanlarının pik soğutma yüklerine göre 
değil de uygulama ve iklim koşullarına bağlı 
olarak tespit edilecek bir baz yüke göre seçimi 
ve kurulumu yatırım maliyetlerini önemli 
ölçüde azaltmaktadır. Bu etmen yeni bina-
ların yanı sıra mevcut binalardaki yenileme 
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binayı doğrudan 
soğutma için kulla-
nılabilir. Bu zaman 
dilimi içerisinde 
buz stoku daha ile-
ride yüksek talep 
veya yüksek elek-
trik tarifesi zaman-
larında kullanılmak 
üzere saklanır.

BED Sisteminin Tasarım 
Özellikleri

Sistemde korozyona sebep olacak bir ortam 
veya reaksiyon olasılığı bulunmamaktadır. 
Mevcut şartlara en uygun olan geometride 
buz tankı sisteme yerleştirilebilir. Kapasite 
kullanımında esnektir. Dizayn edilen kapa-
siteye uygun sistem kısa zamanda işletmeye 
alınabilir. Sistemde mekanik ve işletim için 
enerji gerektiren herhangi bir mekanizma veya 
parça yoktur. Sistem kendi içinde meydana 
gelebilecek arızalardan dolayı işletmeyi aksat-
mayacak niteliktedir.

Optimum Çalışma Stratejisi

Sağ üstteki şekilde; gece buzda depolanan 
soğuğun, takip eden gün içerisinde optimum 
kullanımı örneklenmiştir. Bu örneğe göre 
depolanan soğuk, kısmen pik yüklerin tıraş-
lanmasında (B çizgisi üstünde kalan bölge) 
kısmen de puant elektrik tarifesinin uygulan-
dığı zaman dilimi içerisinde kullanılmaktadır 
(A çizgisinin ötesi, örneğin saat 17:00-22:00 

arasında). Bu tür bir karma uygulama çok 
detaylı bir optimizasyon çalışması gerekti-
rir. Eğer böyle bir karma çalışma yapılmayıp, 
BED sistemi A veya B iki uç noktadan biri-
sinde çalıştırılsaydı ne olurdu?

A - Sadece Puant Saatlerde: Bu durumda 
gündüz pik saatlerde, pik yükler tıraşlanma-
yacağı için çiller grupları ve bağlı diğer sistem 
kapasiteleri daha büyük seçilecek, ilk yatırım 
ve bakım onarım maliyetleri artacaktı. Buna 
karşın gece ucuz tarife nedeni ile işletmede 
önemli kazançlar olacaktı. Bu seçenekte ayrıca 
puant saatlerde ne kadar soğutma yükü kaldı-
ğına bakmak gerekecektir. 

B - Sadece Pik Yük Tıraşlamada: Bu seçe-
nekte ise, ikili veya üçlü elektrik tarifeleri-
nindeki gece ucuz tarife avantajı tam olarak 
kullanılmayacak, buna karşın çiller ve bağlı 
sistem kapasiteleri daha küçük seçilecek, ilk 
yatırım ve bakım onarım maliyetlerinde tasar-

ruf sağlanacaktı. Bu seçenekte ayrıca gündüz 
saatlerinde soğutma yüklerinin ne oranda pik 
yaptığını göz önünde tutmak gerekecektir.
Yukarıdaki seçeneklerde görüldüğü üzere, hem 
A, hem de B noktası tek başına ideal çözümü 
vermemektedir. Bu iki noktanın her projeye 
göre ayrı hesaplanacak bir optimum karma 
uygulaması bulunmaktadır. Diğer bir deyişle 
depolanan soğuğun ne kadarının gündüz pik 
yüklerde, ne kadarının puant tarifede tüke-
tilmesi gerektiği, birçok parametreye bağlı, 
karmaşık bir analiz sonunda ve her proje uygu-
lamasına özgün biçimde yapılarak bulunur.

Sistem Hakkında Sıkça Sorulan 
Sorular

1- BED sisteminin sunduğu 
avantajlar nelerdir?

Elektrik tarife avantajından dolayı işletmede 
% 70’e kadar daha az fatura ödemenizi sağlar. 
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Elektrik kesintilerinde, sadece sisteminizdeki 
pompalarınızı jeneratörden besleyerek kesin-
tisiz soğutma yapabilirisiniz. Yedek soğutma 
grubu görevi görür.  Daha küçük bir soğutma 
grubu ile çalıştığından ilk yatırım maliyetiniz 
azalır. Gece depolama yapılması durumunda 
dış hava sıcaklıklarından dolayı soğutma 
gruplarınız daha verimli çalışır ve daha az 
enerji tüketirler.

2 - Elektrik tarife avantajı nedir? 
Kimler çoklu elektrik tarifesine 
geçebilir? 

Dünya’da hemen hemen tüm elektrik santral-
lerinin ortak sorunu; gece saatlerinde tüketi-
min az olması, buna karşılık üretimin durdu-
rulamamasıdır. Bu soruna çözüm olarak, çoklu 
elektrik tarifesi seçeneği ile gece (veya elektrik 
tüketiminin az olduğu zamanlarda) elektrik 
fiyatları düşük tutularak tüketimin geceye 
kayması teşvik edilmektedir. Ülkemizde de 
bu seçenek mevcuttur. Gece (22:00 ile 06:00 

arası) elektrik %76 daha ucuzdur (Kaynak: 
TEDAŞ 2014 Elektrik tarifeleri, tedas.gov.
tr). Çoklu elektrik tarifesine isteyen herkes 
geçebilir. Bunun önünde hiçbir yasal engel 
olmadığı gibi elektrik üreten firmalar çoklu 
tarifeyi teşvik etmektedir. Üretici firmaya baş-
vuru yapmanız yeterlidir.

3 - Buzda Enerji Depolama nasıl 
çalışır?

Gece elektrik ucuzken, soğutma grubu bir 
depodaki yaklaşık 10 cm çapındaki topları 
dondurarak ısı enerjisini depolar. Elektrik tari-
fesinin pahalı olduğu veya soğutma ihtiyacının 
fazla olduğu zamanlarda bu depo devreye girer 
ve binayı soğutur. Bunun için ihtiyaç duyulan 
deponun büyüklüğü, depolanan ısı enerjisinin 
miktarına göre değişmektedir. Örnek olarak 1 
MW-h’lik depolama için yaklaşık 30 m3’lük 
bir depoya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu depo 
yerin altında veya üstünde, dik veya yatay tip 
olabilir. En ideali dik tiptir. Deponun içe-
risinde, yaklaşık 10 cm çapında, donma ve 
çözülme sırasında deforme olmayacak şekilde 
dizayn edilmiş, içi özel bir sıvı dolu çok 
sayıda top mevcuttur. Örnek olarak 1 MW-h 
lik depolama yapabilmek için 57.000 adet 
buz topu gereklidir. Buz toplarının markası 
CRYOGEL, menşei ise ABD’dir. Bu sistem 
1989’dan beri yurtdışında, 2014’ten itibaren de 
ülkemizde çeşitli yerlerde sorunsuz bir şekilde 
uygulanmaktadır. Bugüne kadar milyonlarca 
buz topu satışı yapılmıştır.

4 - Sistem hangi tür binalarda 
uygulanabilir?

Oteller, alışveriş merkezleri, süpermarketler, 
hastaneler, konser salonları, fuar ve gösteri 
merkezleri, tiyatro ve sinema salonları, havali-
manları, spor tesisleri, veri merkezleri, ibadet-
haneler, eğitim kurumları, rezidanslar, konut-
lar, endüstriyel tesisler, meyve ve sebze soğuk 
hava depoları, gıda ve süt sanayi, kimyasal 
proses yapılan tesisler, enjeksiyon kalıp maki-
neleri bulunan tesisler, bölgesel soğutma ve 
gaz türbinleri gibi pek çok yerde uygulanabilir.

5 - Sistemin ekonomik geri dönüş 
süresi ne kadardır? 

Tasarıma, soğutma gruplarının durumuna  
ve depolama mantığına göre değişmekle bera-
ber genellikle 1 ila 4 yıl arasında değişmek-
tedir. TM

Kaynak: Temas Mühendislik, Buzda Enerji 
Depolama, info@temasltd.com
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proje

enspeed® teknojisine sahip 2 adet Carrier 
AquaForce® 30 XWV su soğutmalı klima 
kullanılıyor. Son teknoloji video uygulama-
larıyla desteklenen akıllı kontrol sistemleri, 
ziyaretçilerin yoğunluğunu önceden tahmin 
ederek performansını otomatik olarak ayarlıyor, 
Sistine Şapeli’ndeki tabloları korumak için, en 
ideal iklim koşullarını oluşturuyor. 
Carrier’ın havalandırma sistemi; ısıl gerilimi 
azaltan, fresklere toz yapışmasını engelleyen, 

V atikan’da yılda 5 milyon kişinin ziya-
ret ettiği Sistine Şapeli’nde yer alan, 
Michelangelo’nun freskleri, ortama 

yayılan vücut ısısı, nem, nefes, mum isi gibi 
sebeplerle önemli bir tehlike altında bulunuyor. 
Günümüzün teknolojisini insanların hizmetine 
sunan Carrier, kimse tarafından görülemeyecek 
ve duyulamayacak şekilde monte ettiği gizli 
havalandırma sistemiyle şapeldeki tahribatı 
minimuma indirerek freskleri koruyor. Ziya-

retçilerin rahat gezmesine de olanak sağlayan 
havalandırma sistemini 1990 yılında kuran 
Carrier, bu kez yenilenmesi için Vatikan’la 
işbirliği yapıyor. 
Carrier, Vatikan Müzeleri’nin Roma’da düzen-
lediği “20 Yıl Sonra Sistine Şapeli: Yeni Bir 
Soluk, Yeni Bir Işık” etkinliğinde, yeni hava-
landırma sisteminin tasarımını, kültürel mirası 
koruma alanında uzman kitlelere tanıttı. Yeni 
sistemde, her biri 580 kW kapasiteli ve Gre-

Sistine Şapeli’ndeki 
Michelangelo Fresklerinin 
Havalandırılması
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sahip yeni AquaForce serisi, yüksek yoğuşma 
sıcaklıklarında dahi dalgalanma riski olmadan 
çalışabilir. Yüksek güvenilirliği sağlamak üzere 
geliştirme aşamasında tüm ürün gamı sürekli 
test edilmiştir, bu sayede yeni AquaForce en 
kritik uygulamalarda dahi tercih edilen bir 
çözümdür.
Yeni bir binanın tasarımında, danışmanlar ve 
bina sahipleri bütçe kısıtlamalarını ve yatırım-
larının geri dönüş analizini değerlendirmek 
durumundadır. Optimum seviyede çalışan bir 
iklimlendirme sistemi, alternatif sistemler ile 
kıyaslandığında, tüm kullanım ömrü boyunca 
en düşük işletim masraflarına sahip olmalı ve 
iki yıldan az bir sürede kendini amorti edebil-
melidir. Carrier, müşterilerine binalarına özel 
uygulamalar için en iyi çözümü bulmalarında 
yardımcı olmakta ve Greenspeed teknolojisine 
sahip yeni AquaForce serisi ile maliyetlerde 
olağanüstü düşüşler sunmaktadır.
Her bina ya da uygulama eşsiz bir iklimlen-
dirme ve ısıtma gereksinimine sahiptir. Greens-
peed teknolojisine sahip yeni AquaForce serisi 
ısıtma sistemleri, yüksek- su-kolonlu hidronik 
tesisler ve değişken-akışlı uygulamalar için 
geliştirilmiştir. Geniş ürün yelpazesi sayesinde 
bu yeni Carrier serisi birçok değişik uygulama 
için en doğru seçimdir.

Yeni TOUCHPILOT Kumanda 
Özellikleri

•	 Kullanıcı-dostu dokunmatik ekran 
arayüzü

•	 Tüm ana parametrelerin durumu tek 
ekrandan izlenebilir

•	 Ünitenin teknik çizimlerine ve başlıca 
servis dökümanlarına doğrudan erişim

•	 İnternet aracılığıyla kolay, gelişmiş 
seviyede uzaktan izleme

•	 Farklı güvenlik erişim seviyeleri ile ünite 
parametrelerine serbest erişim

 
Inverter-Sürücülü Vidalı 
Kompresörler (Carrier’in Tescilli 
Teknolojisi)

•	 Artırılmış verimlilik, özellikle kısmi yükte
•	 Tüm yük koşullarında minimum başlatma 

akımı güç faktörü
•	 Hassas kapasite kontrolü
•	 Dalgalanmasız, pozitif-deplasman 

teknolojisi 
•	 65K AIC devre kesici TM       

duvar ile tavan arasındaki sıcaklık farkını 
minimize eden ürünlerden oluşuyor. Carrier’ın 
paket tipi ısıtma ve soğutma ürünleri; bilgisayar 
kontrollü elektronik sensörler ve kontrol sis-
temleriyle birleştiriliyor. Şapelde; santrale giren 
havadaki toz ve partikülleri tutan ön filtreleme 
ve gaz kirleticilerin arındırılmasını sağlayan 
kimyasal filtrelemenin yanı sıra, bakteri, polen 
gibi 0,1 mikrondan daha küçük partikülleri 
temizleyen bir filtreleme sistemi de yer alıyor. 
Yeni sistemin sorunsuz çalışması için Vatikan 
ve Carrier İtalya SpA arasında 5 yıllık bakım 
sözleşmesi imzalandı. Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan Vatikan Müzeleri Müdürü Antonio 
Paolucci, “Amacımız restore etmek değil, koru-
mak. Bu yüzden Carrier’ı seçtik. Çünkü Sistine 
Şapeli gibi bir başyapıtın, kıyaslanabilir bir 
teknoloji başyapıtına ihtiyacı var” dedi. Carrier 
AdvanTE3C Avrupa Müdürü Michel Grabon 
ise “Projenin başından sonuna kadar tüm aşa-
malarında kullanılan yüksek teknoloji, tarihin 
en önemli başyapıtlarından birini kusursuz 
biçimde koruyor. Sistem, kendini yenileyebilen 
yapısıyla Vatikan’ın artan ihtiyaçlarına cevap 
veriyor” diye konuştu.

Projede Kullanılan Ürünler ve 
Özellikleri

Değişken-hızlı, 580 – 1700 kW 
kapasiteli su-soğutmalı soğutma 
grupları ve ısı pompaları

AquaForce Greenspeed, iyi bilinen AquaForce 
özellikleri değişken-yüklü binaların taleplerinin 
karşılanması amacıyla geliştirildi. Greenspeed 
teknolojisi binalarda değişken-yük talepleri 
konusunda yaygın bir üne sahip AquaForce 
serisini daha da güçlendirmektedir. Carrier, 
piyasanın zorlu gereksinimlerine çözüm ola-
rak en son teknolojiyi kullanarak AquaForce 
serisini geliştirmiştir. Greenspeed teknolojisine 
sahip bu yeni seri, daha iyi bir küresel perfor-
mans ile aynı zamanda ürün kalitesi, güveni-
lirliği ve müşteri servis desteğini sunmaktadır. 
Ürün geliştirme sürecinin tamamında, bile-
şenler ve işlemler doğru biçimde tanımlanır, 
test edilir ve izlenir. Ayrıca, ürünlerimizin 
performanslarının doğruluğunu belgelemek 
üzere, Eurovent düzenli olarak ürünleri test 
etmektedir.
Carrier, çeşitli servis bakım sözleşmeleri ve 
kontrol çözüm paketleri sunarak müşterilerine 
destek olmaya devam etmektedir. Bu hizmetler 

ürünün her zaman en verimli biçimde çalış-
masını sağlamakta ve daha hızlı arıza bulma, 
arıza süresinin minimuma indirilmesi gibi ek 
avantajlar sağlamaktadır.
Yeni AquaForce serisinde kullanılan seçkin 
Carrier Greenspeed teknolojisi yüksek enerji 
verimliliği sağlamaktadır. 30XW -V’de bulunan 
ESEER, geleneksel sabit-hızlı ünitelere göre 
% 40’a varan seviyelerde daha yüksek ve yeni 
nesil yağsız santrifüjlü su soğutma grupları ile 
eşit verimlilik sağlamaktadır. Yüksek sezonsal 
verimlilik, minimuma indirilmiş elektrik tüke-
timi ve daha düşük elektrik faturaları demektir.
Veri merkezleri ya da endüstriyel işlemlerin 
yapıldığı yerlerdeki uygulamalarda güvenilirlik 
birinci önceliktir, ancak bakım ve işletme mas-
raflarının minimuma indirilmesi de her zaman 
kilit önemdedir. Greenspeed teknolojisine 
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Çok Fonksiyonlu, Kaynaksız Sistem: 
Sikla Framo
F ramo; yapılarda, sanayi tesislerinde 

ve fabrikalarda, ikincil çelik uygula-
ması olarak orta ve ağır yük tesisatın 

taşınması için geliştirilmiş esnek, sağlam ve 
modüler bir montaj sistemidir. 
Framo, tesisat birleşenlerinin modüler montajı 
için tasarlanmış çok fonksiyonlu, kaynaksız 
bir sistemdir. 80 x 80 mm özel kesitli, yüksek 
burulma mukavemetine sahip profiller ile hem 
inşaat hem de endüstriyel uygulamalar için 

modüler montaj imkânı sağlar. Metre başına 
6.4 kg’lık ağırlığı ile muadil çelik profil uygu-
lamalarına kıyasla % 80’e yakın ağırlık avantajı 
sağlayarak hem işçilikten hem de lojistik ope-
rasyonlardan kazanç sağlar. 
Üç boyutlu montaj imkânı sağlayan Framo 
sistemi boru demeti ya da ağır kablo kanal-
larının taşınmasının yanı sıra sahada ihtiyaç 
duyulabilecek her türlü kafes sisteminin de 
imalatına izin verir. Özel patentli vidalar ile kolay ve sağlam montaj
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Framo sistem birleşenlerinin bağlantısı sadece 
özel patentli vidalar ile yapılmakta ve böylece 
maksimum montaj etkinliği sağlamaktadır. 
Herhangi bir somun ya da pul ihtiyacı duyul-
madan bağlantı sağlayan özel patentli vidalar 
tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Kaynak 
işçiliğinin ortadan kaldırılması ile işçilikten 
% 70 oranında kazanç sağlanmakta, özellikle 
çalışan işletmelerde sıcak işçiliğin ortadan 
kalkmasıyla yangın riski olmadan montaj 
yapılabilmektedir.
Framo sistemi, kompakt ürün gamı ile ağır 
yük konsollamanın yanı sıra, boru galerile-
rinde, şaftlarda, panyol imalatında ya da VRF 
dış ünite kaidelerinin imalatında rahatlıkla 
kullanılabilmektedir.
Sikla Türkiye Distribütörü Darhan tüm 
Framo uygulamaları için proje desteği veri-
yor, ihtiyaç duyulan çözüm için gerekli 3B 
dizayn ve statik hesaplamaları yapıyor. İmalat 
süresinin en aza indirilmesi gereken zaman-
larda önceden dizayn edilen Framo 80 askı 
destek çözümleri Pre-fab (önceden montaj 
edilmiş) şekilde sahaya sevk edilebilmekte ya 
da sahada, yerde ön montaj yapılarak imalat 
süresi kısaltılabilmektedir.

Kompakt ürün gamı sayesinde istenilen 
çözüm ya da ihtiyaç duyulan 3 boyutlu kons-
trüksiyonun imalatı yapılabilir.

Burulma Dayanımı
Burulma atalet momenti L2 (cm4) 
karşılaştırılması
Diğer profillere kıyasla 5 kata kadar 
daha fazla burulma dayanımı
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Framo sistemi, montaj esnasında sahada 
yapılması gerekebilecek modifikasyonlara 
imkân sağlayan, bu tür modifikasyonlar son-
rası yapılacak antipas ya da galvanizleme aşa-
malarını ortadan kaldıran esnek bir sistem 
olma özelliğini taşımaktadır. Bunun yanında, 

kullanılacağı ortama göre üretim esnasında 
özel kaplama yapılabilmesi ile uzun ömürlü 
kullanım avantajı sağlamaktadır. 
Framo profilleri patentli özel tasarımı saye-
sinde kolay montaj imkânının yanı sıra diğer 
profillere nazaran çok yüksek burulma daya-

nımı da sahiptir. Framo aynı zamanda tüm 
endüstriyel uygulamalar için GL onayına 
sahiptir.
   
Framo Sisteminin Avantajları

•	 İmalat sırasında kaynak işçiliğini ortadan 
kaldırır.

•	 Yüksek burulma mukavemetine sahiptir.
•	 Tüm birleşenleri standart sıcak daldırma 

galvaniz olup isteğe bağlı olarak yüksek 
korozyona dayalı kaplama seçenekleri de 
mevcuttur.

•	 Muadil çelik profillere nazaran çok daha 
hafiftir.

•	 Tekrar kullanılma özelliği ile imalat 
sırasındaki fire oranını minimize eder.

•	 Tüm bağlantı parçaları montaj esnasında 
kolay ayarlamaya imkân sağlayacak şekilde 
üretilmiştir. TM
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Yüksek Verimli Isı Geri 
Kazanımlı Havalandırma 
Cihazları
Dik Tip Rotorlu Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma Üniteleri

G ünümüz havalandırma teknolojisinde 
binalarda ortaya çıkan iç ortam hava 
kalitesi problemlerini çözmek için 

sıklıkla taze hava üniteleri kullanılmaktadır. 
Gün geçtikçe, taze hava ünitelerinin daha 
verimli ve daha az yer kaplayan türleri tercih 
sebebi haline gelmektedir. VENTAS VRH 
modeli; taze hava besleme fanı, egzoz fanı, taze 
hava filtreleri, egzoz filtreleri, yüksek verimli 
rotorlu tip ısı geri kazanım eşanjörü ve standart 
tip otomasyon ünitesi ile paket bir cihaz olarak 
çözüm sunmaktadır. VRH modeli performans 
ve verimlilik değerleri ile değerlendirildiğinde, 
aynı zamanda çok ergonomik bir ısı geri kaza-
nımlı havalandırma cihazı olarak ön plana çık-
maktadır. 
VENTAS VRH üniteleri, 200 m3/h ile  
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VENTAS VRH üniteleri, 1000 m3/h ile 3000 
m3/h debi aralığında 3 ayrı model ile hizmet 
vermektedir. VENTAS VRH serisi cihazlar 
özellikle ‘yüksek verimlilik’, ‘düşük ses sevi-
yesi’, ‘ergonomik boyut’, ‘kolay montaj’ ve ‘hızlı 
çalıştırma’ özellikleri ile yatırımcısına büyük 
avantajlar sunmaktadır.

Plakalı Isı Geri Kazanımlı DX Isı 
Pompalı Havalandırma Üniteleri

VENTAS VHRV DX pro serisi DX ısı pom-
palı plakalı ısı geri kazanımlı havalandırma 
cihazları, yüksek iç hava kalitesini enerji tasar-
ruflu ve gerekli konfor şartlarında sağlamak için 
tasarlanmıştır. DX ısı pompalı plakalı ısı geri 
kazanımlı havalandırma cihazları, günümüz 
teknolojisinde binaların taze hava ihtiyaçlarını 
karşılarken, oluşan ısıtma veya soğutma yükü 
ihtiyaçlarını da karşılayarak iklimlendirmede 
sade ve basit çözümler sunar. 
Taze hava, G4/EU4 sınıfı filtreler ile dış hava-
daki partiküllerden temizlendikten sonra alü-
minyum plakalı ısı geri kazanım eşanjöründen 
geçirilmektedir. Gerekli ısıtma ve soğutma ihti-
yacının bir kısmı bu şekilde karşılanan taze 
hava, daha sonra ısı pompasından geçirilerek 
tasarım sıcaklığı değerine getirilmiş şekilde 
iç mahale üflenmektedir. Cihazlara istenirse 
opsiyonel aksesuar olarak, susturucu, ön ısıtma 
elektrikli ısıtıcısı veya ısıtıcı sıcak su bataryası 
ilave edilebilir. Özellikle çok soğuk iklimlerde, 
eşanjörü donmadan korumak için taze hava 
emişine ön ısıtıcı kullanılmalıdır. Cihazlar 
kompresör, kondensör, evaporatör, alüminyum 
plakalı ısı geri kazanım eşanjörü, egzoz ve taze 
hava fanları, egzoz ve taze hava filtreleri ve oto-
masyon paneli gibi bileşenler içermektedir. TM

mağazaları, rezidans binaları ve oteller başta 
olmak üzere birçok uygulamada kullanılmak-
tadır. VENTAS VRH serisi cihazlar özellikle 
‘yüksek verimlilik’, ‘düşük ses seviyesi’, ‘ergono-
mik boyut’, ‘kolay montaj’ ve ‘hızlı çalıştırma’ 
özellikleri ile yatırımcısına büyük avantajlar 
sunmaktadır.

Yatık Tip Rotorlu Isı Geri 
Kazanımlı Havalandırma Üniteleri

VENTAS VRH rotorlu ısı geri kazanımlı yatık 
tip havalandırma cihazları ergonomik boyut-
ları sayesinde asma tavan içerisinde veya duvar 
üzerinde montajlı şekilde kullanılabilmektedir. 
VENTAS VRH modeli; taze hava besleme 
fanı, egzoz fanı, taze hava filtreleri, egzoz filtre-
leri, yüksek verimli rotorlu tip ısı geri kazanım 
eşanjörü ve standart tip otomasyon ünitesi ile 
paket bir cihaz olarak çözüm sunmaktadır.

2500 m3/h debi aralığında 10 ayrı model ile 
üstten veya alından kanal bağlantı opsiyonla-
rına sahip geniş bir kapasite aralığı ile hizmet 
verir. VRH serisi cihazlarda 25 mm, 45 mm 
ve 60 mm panel kalınlığında olmak üzere 3 
farklı panel kalınlığı kullanılmaktadır. VRH 
ünitelerinde taş yünü, cam yünü veya poliüretan 
gibi farklı panel dolgu malzemesi seçenek-
leri ile üretim yapılabilmektedir. Öte yandan, 
ünitelerde 0,80 mm'den 1,2 mm'ye kadar sac 
kalınlık alternatifleri sunulabilmekte; galva-
niz, paslanmaz, alüminyum ve PVC kaplı sac 
gibi farklı alternatif panel materyalleri kulla-
nılabilmektedir. Ünitelerin dışında özel RAL 
9018 boyalı sac kullanılmaktadır. VRH ünite-
sinin dış iskeletinde özel alüminyum profiller 
kullanılmaktadır. Profiller, santral içi basınç 
kayıplarını en düşük seviyeye indirmek ve cihaz 
içinde oluşabilecek kirliliğe engel olmak amacı 
ile tamamen kapalı bir tasarıma sahiptir. Dış 
iskelet sistemini birleştiren köşe ve omega par-
çaları, profil ve takviyelerin yapılarına uygun 
şekilde dizayn edilmiş olup, ısıya dayanıklı 
cam takviyeli kompozit malzemedir. Paneller 
sandviç yapıda çift cidarlı olarak üretilmektedir. 
Panellerde ses ve ısı yalıtımı dolgu malzemesi 
standart olarak 70 kg/m3 yoğunluklu taş yünü 
izolasyon malzemesi kullanılmaktadır. Poliüre-
tan veya cam yünü gibi izolasyon malzemeleri 
de opsiyonel olarak kullanılabilir. Panellerin 
dış iskelete yerleşen kısımlarında özel yüzey 
tasarımlarına sahip, EPDM malzemeden sız-
dırmazlık contaları kullanılmaktadır. 
VENTAS VRH serisi; yüksek verimli konfor 
havalandırma ihtiyaçları için üretilmiş olup, 
ofisler, okullar, alışveriş merkezleri, sokak 
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Hassas İklimlendirmede 
In Row/In Rack Uygulamalar
Bu çalışmada bilgisayar ve server oda-

ları, veri bankaları, telefon santralleri 
gibi ortamlarda yüksek ısı yoğunluklu 

hassas iklimlendirme süreçleri için sistem 
düzenleme esasları ve bazı uygulama örnek-
leri inceleniyor. Bu çalışmada RC GROUP-
COOLSIDE EVO hassas klimalarda uygu-
lanan direkt genleşmeli veya su soğutmalı 
sistemler için tasarım olanakları ve sistemlerin 
açıklanması esas alınmıştır. Değişik ürün veya 
sistemler için üreticinin önerileri esas alın-
malıdır.

Giriş

Hassas iklimlendirme Coolside Evo sistem-
lerinde yatay hava akışlı klimalar için sıralı 
( in row) yerleştirme öngörülür. Bu uygula-
mada sunucuların gerçek ihtiyacı incelenerek 
ve buna göre uygun bir yerleştirme yapılarak 
sıcak noktaların (yerel ısı kaynakları) “has-
sas kontrol”ünde önemli üstünlükler sağlanır. 
Başka bir önemli üstünlük parçalı (modular) 
sistemin, yerleştirmenin değiştirilmesi gerek-
tiği zaman düzenleme planlamasının hızlı ve 

ekonomik bir şekilde yapılmasını sağlayan 
özelliğinden kaynaklanır. Coolside Evo sis-
temi direkt genleşmeli sistemler için uygundur. 
Hava veya su soğutmalı veya bir su soğutucu 
tarafından sağlanan soğuk sulu yoğuşturucu 
ile birlikte de çalıştırılabilir.

“Sıcak” ve “Soğuk” Koridorlar

Coolside Evo sisteminin mantığı “Sıcak” ve 
“Soğuk” koridor (hot/cold aisle) düzenleme-
sine dayanır. Uygulamada üzerinde elektronik 
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donanımların yerleştirildiği raf (in rock) sıra-
ları, aralarında sıcak ve soğuk geçitler oluşa-
cak şekilde düzenlenir. Raf sırasında bulunan 
Coolside Evo soğutma birimleri soğutulacak 
sıcak havayı emerken, raflardaki elektronik 
donanımların soğutulması için kullanılan 
soğuk hava bu işlem sırasında ısınır ve dolap 
sırasının arka tarafından “sıcak geçit”e boşal-
tılır. Elektronik donanımları soğutmak için 
gereken soğuk hava rafa emilirken Coolside 
Evo soğutma birimi soğutulmuş ve filtrelen-
miş havayı soğuk geçite boşaltır (Şekil 1).

Yerleşim Planları

In Row Soğutma Sistemi (Sıcak/
Soğuk Koridorlar) 

Coolside Evo DX “F”

Coolside Evo DX “F” raf sıralarına sırasıyla 
sıcak ve soğuk geçitler oluşturacak şekilde 
yerleştirilir. Bu yerleştirmede raf sırasının  
bir tarafı soğuk öteki tarafı sıcak geçit olur 
(Şekil 2).
Elektronik donanımların bulunduğu rafları 
soğutmada gerekli hava, her raf için ayrı ayrı 
emilir. Bu sırada;
- Coolside Evo DX “F” soğutulacak sıcak 
havayı emerken elektronik donanımları soğut-
mak için kullanılan ve ısınan sıcak hava raf 
sırasının sıcak hava geçidine boşaltılır.
- Elektronik donanımları soğutmak için gere-
ken soğuk hava rafa emilirken Coolside Evo 
DX “F” soğutulmuş ve filtrelenmiş soğutulmuş 
havayı soğuk geçite boşaltır (Şekil 3).

Raf Sıralarının Direkt Soğutulması 
için In Rack Sistem (Kapalı Çevrim)

Coolside Evo DX “L”

Bu sistemde raf sıraları iki raf arasına bir 
Coolside Evo DX “L” soğutma birimi gele-
cek şekilde düzenlenir. Bir soğutma çevrimi 
oluşturabilmek için raflarda hava sızdırmaz 
kapaklar bulunur. Böylece ortadaki Coolside 
Evo DX “L” sağında ve solundaki raflarla sız-
dırmaz bir birim oluşturur. Bu düzenlemede 
raf sıraları sıcak/soğuk geçitli sistemlere göre 
daha uzundur (Şekil 4). 
Coolside Evo DX “L” soğutulmuş ve filtrelen-
miş havayı rafın ön tarafına doğru gönderir. 
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Bu hava raftaki elektronik donanımları soğut-
mak için rafın içine emilir. Raftaki elektronik 
donanımları soğutan ve bu arada ısınan hava 
rafın arka tarafından Coolside Evo DX “L” 
soğutma birimine gönderilir. Coolside Evo 
DX “L” bu sıcak havayı soğutup ve filtrele-
dikten sonra tekrar rafın ön tarafına doğru 
üfler (Şekil 5).
Böylece kapalı bir çevrim oluşur. Bu “kapalı” 
sistemde hava dolaşımını sağlamak için ayrıca 
fan kullanımı gerekmez.

Ürün İncelemesi

Coolside Evo DX:

Yüksek yoğunluklu raflar ve blade sunucular 
için direkt genleşmeli klima sistemi. Soğutma 
Kapasitesi: 4,5 + 41,7 kW

Özellikler

•	 Yüksek yoğunluklu raflar ve blade 
sunucular için direkt genleşmeli klima 
sistemi.

•	 6 farklı model, geniş seçenekler sunmak 
için 2 değişik tipte temin edilebilmektedir.

•	 6 kombinasyon (oda-içi ünite-dış ünite) 
bulunmaktadır.

•	 4.45’e ulaşan EER değeri
•	 Döner veya Skrol BLDC inverter 

kompresörler.
•	 R410Asoğutucu akışkan.
•	 EC plug-fanlar.
•	 “F” versiyonu, önden üfleme, “L” versiyonu, 

yandan üfleme.
•	 İç mekana kuruluma uygun buharlaşma 

ünitesi.
•	 Dış mekana kuruluma uygun motorlu 

yoğuşma ünitesi MCAI.
•	 Mikro-Kanallı yoğuşma bataryası.

Avantajlar

•	 Yüksek EER.
•	 Direkt soğutma sistemi (kapalı çevrim) 

veya sıralı ya da raflı soğutma sistemi için 
(sıcak/soğuk koridor) uygundur.

•	 Daha yüksek enerji verimliliği için BLDC 
inverter kompresörler ve plug-fan EC.

•	 Kısmi yüklerde yüksek enerji verimliliği.
•	 Ünitenin üstünden veya altından bağlantı 

yapılabilmesi.
•	 Çift güç kaynağı kullanılabilmesi.
•	 Kutu-sunucu rafı (box-server rack) 

kullanılabilmesi.
•	 Bakım kolaylığı. 

Çalışma Sınırları

•	 İç Ünite
•	 Odanın sıcaklığı:
•	 Yaş Termometre ile 14 °C minimum 

sıcaklık.
•	 Yaş Termometre ile 26 °C minimum 

sıcaklık.
•	 Yaş Termometre ile 40 °C maksimum 

sıcaklık.
•	 Odanın nemi:
•	 % 20 RH minimum bağıl nem.
•	 % 70 RH maksimum bağıl nem.
•	 Dış Ünite
•	 Hava Soğutmalı Motorlu Yoğuşma
•	 Dış hava sıcaklığı:
•	 -30 °C minimum sıcaklık 45 °C 

maksimum sıcaklık.

Bileşenler -İç Ünite- 

Coolside Evo DX

Çerçeve

•	 Dışı epoksi toz boya ile boyanmış 
galvanizli çelik sac gövde.

•	 Panellerin dışı epoksi toz boya ile 
boyanmış galvanizli çelik sac ve içi ses 
emici malzeme ile yalıtımlıdır.

•	 Erişim kapıları. Kapılarda emniyet kilidi 
ve kapı kolu bulunmaktadır

•	 Ünitenin yükseklik ayarı için takozlar.
•	 Renk RAL 7016 (antrasit gri) desenli.
•	 Hava akışı:

Doğru zamanlama, doğru adres,

tek hamle!

Tel: +90 216 313 08 08    Web: www.makroteknik.com.tr 
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- Raf sıraları için soğutma sistemleri (sıralı) 
COOLSIDE EVO “F”: 
Bal peteği tip ızgara aracılığıyla arkadan 
hava girişi ve bal peteği tip ızgara 
aracılığıyla önden hava dağıtımı.

- Raf sistemleri için doğrudan soğutma 
sistemleri (rafı) COOLSIDE EVO “L”: 
Bal peteği tip ızgara aracılığıyla arkadan 
hava girişi ve bal peteği tip ızgara 
aracılığıyla yandan hava dağıtımı.

Filtre Bölümü - Coolside EVO “F”

COOLSIDE EVO “L” ünitelerde fltre bölümü 
bulunmamaktadır
•	 G2 verimliliğe sahip, sentetik fiber hücreli 

yıkanabilir ön filtreler hava emiş panelinde 
bulunur.

•	 Tıkanmış filtre sinyali için hava tarafında 
basınç farkı şalteri.

Buharlaşma Bölümü

•	 İçinde oluklu bakır borular ve yüksek 
verimli alüminyum kanatçılar bulunan 
eşanjör özellikle yüksek ısı transferi ve 
düşük basınç düşümleri sağlamak üzere 
geliştirilmiştir.

•	 Drenaj tavası, deşarj borusu (dış çap 
016) veya drenaj tahliyesi için pompa 
ile (opsiyon) peraluman malzemeden 
yapılmıştır.

Fanlar Bölümü

•	 Tek emişli ve scroll yuvaları içermeyen 
(Plugfanlar) arkaya doğru eğimli kanatlara 
sahip, entegre elektronik akım düzenleme 
sistemine sahip fırçasız tip senkron EC 
motorlara doğrudan akuple, dönüş hızı 
sürekli değişen santrifüj fanlar.  
Motorun dönüş kontrolü, mikro-işlemcili 
kontrol ünitesinden gelen 0-HOV oransal 
sinyale göre motoru idare eden EC 
(Elektronik Akım düzenleme) sistem ile 
yapılır.

•	 Hızlı değişim için, hızlı fan montaj 
sistemi.

•	 Hava dağıtımında 2 adet sıcaklık  
sensörü.

•	 Hava girişinde sıcaklık sensörü.
•	 Hava akış kaybı alarmı için akım 

detektörü. 

Olası Konfigürasyonlar
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Soğutucu Akışkan Devresi 

•	 Elektronik genleşme valf
•	 Genleşme valfi için soğutucu akışkan 

basınç transdüseri.
•	 Genleşme valfi için soğutucu akışkan 

sıcaklık sensörü.
•	 Sıvı hattında fltre kurutucu.
•	 Anti-kondensat yalıtımlı bakır borulara 

sahip soğutucu akışkan devresi.
•	 Motorlu yoğuşma ünitesinin bağlantısı 

için cihazın alt tarafında bulunan sıvı ve 
emiş hatlarında rotalock vanalar

COOLSIDE EVO DX 040 (ölçü A6 / B6) 
sıvı hattında bir ve emiş hattında iki rotalock 
vana ile donatılmıştır. Yağın kompresöre geri 
dönmesini sağlamak amacıyla, soğutucu akış-
kan bağlantısında tek bir sıvı hattı ve çift emiş 
hattı öngörülmüştür.
•	 R410Asoğutucu akışkan.
 
Elektrik Paneli

•	 EN 60204-1 standardına uygun 
sökülebilir elektrik panelinde aşağıdakiler 

bulunur:
•	 10A prizlere sahip g üç kaynağı.
•	 Güç kaynağında termik-manyetik şalter.
•	 Harici çalıştırma, duman/yangın alarmı, 

genel alarm ve LAN bağlantısı için 
terminaller.

•	 Güç kaynağı: 230/1/50. 

Kontrol Sistemi

•	 Çalışmanın kontrolü ve izlenmesi ile alarm 
durumu için grafk ekranlı mikroişlemci 
sistemi. Bu sistemde aşağıdakiler bulunur:

- Genel alarm için kuru kontak.
- Başlıca bileşenler saat-metresi.
- Verilerin saklanması için kalıcı “Flaş” bellek.
- Parola korumalı menü.
- LAN bağlantısı.

Bileşenler - Dış Ünite -

MCAI Motocondensing Unit

Çerçeve

•	 Taban, kendinden destekli gövde ve çelik 
sac panel malzemelerinin yüzeylerine 
UNI ISO 9227/ASTMB117 ve ISO 7253 
uyumlu koruma işlemi yapılmış ve epoksi 
toz boya ile boyanmıştır.

•	 Renk: RAL 9002 

Kompresör

Motorlu yoğuşma ünitesi model MCA110:
•	 R410A soğutucu akışkan için optimize 

edilmiş ikiz döner (twin-rotary) hermetik 
kompresör “BLDC inverter” tip.

Motorlu yoğuşma ünitesi model MCAI 20 

/ MCAI40:
•	 R410A soğutucu akışkan için optimize 

edilmiş spiral proflli yörüngeli spiral 
(SCROLL) hermetik kompresörler 
“BLDC inverter” tip.

Ortak karakteristikler:
•	 İnverter tahrikli fırçasız tip elektrik 

motoru.
•	 Modülasyonlu kapasite kontrolü.
•	 Karter ısıtıcısı.
•	 IP54 pano sınıfında terminal kutusu.
•	 Lastik takozlar.

Yoğuşma Bataryası

•	 Yüksek ısı transferi sağlamak ve basınç 
düşümlerini azaltmak üzere geliştirilmiş 
tamamı alüminyum mikro-kanallı eşanjör 
bataryası. Mikro-kanal teknolojisi, 
bileşenin ağırlığını ve soğutucu akışkan 
miktarını da düşürür. 

Fan Bölümü

•	 Orak şeklinde kanatlara ve fan 
muhafazasına sahip düşük gürültü seviyesi 
için optimize edilmiş aksiyal fanlar.

•	 Entegre elektronik akım düzenleme sistem 
ve dönüş yönünün sürekli değişimi ile 
fırçasız tip senkron EC motor. Motorun 
dönüş kontrolü, mikroişlemcili kontrol 
ünitesinden gelen 0-H OV oransal sinyale 
göre motoru idare eden EC (Elektronik 
Akım düzenleme) sistem ile yapılır.

•	 IP54 koruma sınıfı.

Soğutucu Akışkan Devresi

•	 Emme hattında sıvı ayırıcı.
•	 Dağıtım hattında yağ toplama yardımcı 

hortumu bulunan yağ ayırıcı.
•	 Gaz dağıtımında çek-valf
•	 Sıvı tankı
•	 Sıvı hattında filtre kurutucu.
•	 Gösterge camı.
•	 Düşük ve yüksek basınçta kontrol 

ve koruma fonksiyonları ile basınç 
transdüserleri.

•	 Manüel sıfırlamalı yüksek basınç emniyet 
şalteri.

•	 Emme hattında anti-kondensat  
yalıtımlı bakır borulara sahip  
soğutucu akışkan devresi.
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- Başlıca bileşenler saat-metresi.
- Verilerin saklanması için kalıcı “Flaş” 

bellek.
- Parola korumalı menü.
- LAN bağlantısı 

Çerçeve 

•	 Raf 19” standart tiptir (482,6 mm) - 42U 
(1,75 inç = 44,45 mm), galvanizli çelik 
sacın dışı epoksi toz boya ile  
boyanmıştır.

•	 Dışı epoksi toz boya ile boyanmış ve  
içinde ses emici malzeme ile yalıtım 
yapılmış galvanizli çelik sac  
paneller.

•	 Renk: RAL 7016 (antrasit gri)  
dokulu.

•	 Sunucu - rafı IEC 60 297-1/2 
standartlarına uygundur.

•	 İç ortama montaj için maksimum yük 
kapasitesi 1000 kg’dır.

•	 Erişim kapıları. Kapılarda emniyet kilidi 
ve kapı kolu bulunmaktadır.

•	 Ön kapıda, içindeki ekipmanın doğrudan 
kontrol edilebilmesine olanak sağlayan 
izleme camı bulunmaktadır.

•	 Arka kapı galvanizli sacdan imal  
edilmiştir.  

•	 İç ünitelere eşleştirmek için Rotalock 
vanalar

•	 MCAl 10: Bir iç üniteye bağlantı için 
döner kilitli valfler

•	 MCAI 20:2 iç üniteye bağlantı için döner 
kilitli valfler.

•	 MCAI 40:3 iç üniteye bağlantı için 
döner kilitli valfler. Tek bir COOLSIDE 
EVO DX 040 üniteye bağlantı yapılması 
durumunda, tek bir emiş hattının 
gerçekleştirilmesi için, iç ünitenin diğer 
2 bağlantısı opsiyonel olarak “emiş hattı 
kolektörleri” gibi iç ünite evaporatörüne 
bağlanabilir.

•	 R410A soğutucu akışkan.

Elektrik Paneli

EN 60204-1 standardına uygun, dış mekana 
kuruluma uygun IP54 sınıfı panelde aşağıda-
kiler bulunur:
•	 Kapı kilidi emniyetli ana şalter.
•	 Kompresör motoru için inverter.
•	 Fan motorlarının korunması için termik-

manyetik şalter.
•	 İnverterin korunması için termik-

manyetik şalter.
•	 Yardımcı devreler ve mikro-işlemci 

beslemesi için transformatör.

•	 Uzaktan çalıştırma ve duman/yangın 
alarmı için terminaller.

•	 Mikro-işlemci terminal bağlantısı için 
RJ45 konnektör (mikro-işlemci terminali 
ünite üzerinde bulunmamaktadır).

•	 Güç kaynağı:
•	 MCAI 10 modeli için 230/1/50.
•	 MCAI20 ve MCAI40 modelleri için 

400/3/50+N. 

Opsiyonel Aksesuarlar - BOX - 
Server Rack

COOLSIDE EVO DX10 “L” ve COOL-
SIDE EVO DX 20 “L” ile eşleşebilen standart 
19” sunucu rafı. Sistem sıcak havayı doğrudan 
rafların arka tarafından emer ve soğuttuktan 
sonra bu havayı rafın ön tarafına gönderir. 
“Kapalı” soğutma sistemi sayesinde, hava dola-
şımı için raflarda bulunan elektronik ekip-
manda fan olması gerekmez. 

Kontrol Sistemi

•	Çalışmanın	kontrolü	ve	izlenmesi	ile	alarm	
durumu için grafik ekranlı mikro- işlemci 
sistemi. Bu sistemde aşağıdakiler bulunur:

- Genel alarm için kuru kontak.
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versiyonu, yandan hava dağıtımlı.
•	 İç mekana kuruluma uygun.

Avantajlar

•	 Doğrudan soğutma sistemine (kapalı 
çevrim) veya sıralı ya da raflı soğutma 
sistemi için (sıcak/soğuk koridor) 
uygundur.

•	 Daha yüksek enerji verimliliği için plug-
fan EC.

•	 Ünitenin üstünden veya altından soğutucu 
akışkan bağlantısının yapılabilmesi.

•	 Çift güç kaynağı kullanılabilmesi.
•	 Box-server Rack kullanılabilmesi.
•	 Bakım kolaylığı. 

Çalışma Sınırları

İç Ünite

Odanın sıcaklığı:

Yaş termometre ile 14 °C minimum sıcaklık.

havayı rafın ön tarafına gönderir. “Kapalı” 
soğutma sistemi sayesinde, hava dolaşımı için 
raflarda bulunan elektronik ekipmanda fan 
olması gerekmez

Coolside Evo CW:

Yüksek yoğunluklu raflar ve blade sunucular 
için soğuk su beslemeli hassas kontrollü klima.
Soğutma Kapasitesi: 19,6 ÷ 54,8 kW
 
Özellikler

•	 Yüksek yoğunluklu raflar ve blade 
sunucular için soğuk sulu (chilled water) 
klima sistemi.

•	 4 farklı model, geniş seçenekler sunmak 
için 2 değişik tipte temin edilebilmektedir.

•	 Soğutma grupları (chiller) ile birlikte 
çalışma.

•	 Chiller suyu beslemeli.
•	 EC plug-fanlar.
•	 “F” versiyonu, önden hava dağıtımlı, “L” 

Opsiyonel Aksesuarlar

•	 96A maksimum yükte Bus Bar (7 modül 2 
x 3 x16A) ve enerji besleme kablosu. 

RAF SIRALARI İÇİN 
SOĞUTMA SİSTEMİ  
(IN ROW)

Coolside Evo DX “F”

COOLSIDE EVO üniteler ve raflar birbirine 
ters soğuk ve sıcak koridorlar elde edecek 
şekilde yerleştirilir. Raflarda bulunan elektro-
nik ekipmanlar bağımsız olarak soğutma için 
gerekli havayı almak isterler.

Direkt Soğutma Sistemi (In Rack)

Coolside Evo DX “L”

Sistem sıcak havayı doğrudan rafların arka 
tarafından emer ve soğuttuktan sonra bu 
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teknik

için standart 19” sunucu rafı. Sistem sıcak 
havayı doğrudan rafların arka tarafından 
emer ve soğuttuktan sonra bu havayı rafın ön 
tarafına gönderir. “Kapalı” soğutma sistemi 
sayesinde, hava dolaşımı için raflarda bulunan 
elektronik ekipmanda fan olması gerekmez.

Çerçeve

•	 Raf 19” standart tiptir (482,6 mm) - 42U 
(1,75 inç = 44,45 mm), galvanizli çelik 
sacın dışı epoksi toz boya ile boyanmıştır.

•	 Dışı epoksi toz boya ile boyanmış ve içinde 
ses emici malzeme ile yalıtım yapılmış 
galvanizli çelik sac paneller.

•	 Renk: RAL 7016 (antrasit gri) desenli.
•	 Sunucu - rafı IEC 60 297-1/2 

standartlarına uygundur.
•	 İç ortama montaj için maksimum yük 

kapasitesi 1000 kg’dır.
•	 Erişim kapıları. Kapılarda emniyet kilidi 

ve kapı kolu bulunmaktadır. 
- Ön kapıda, içindeki ekipmanın doğrudan 

kontrol edilebilmesine olanak sağlayan 
izleme camı bulunmaktadır.

- Arka kapı galvanizli sacdan  
imal edilmiştir.

Opsiyonel Aksesuarlar

•	96A	maksimum	yükte	Bus	Bar	(7	modül	2	x	
3 x 16A) ve enerji besleme kablosu.

Raf Sıraları için Soğutma Sistemi 
(Sıralı)

Coolside Evo CW “F”

COOLSIDE EVO üniteler ve raflar birbirine 
ters soğuk ve sıcak koridorlar elde edecek 
şekilde yerleştirilir. Raflarda bulunan elektro-
nik ekipmanlar bağımsız olarak soğutma için 
gerekli havayı almak isterler. 

Doğrudan Soğutma Sistemi (Raflı)

Coolside Evo CW “L”

Sistem sıcak havayı doğrudan rafların arka 
tarafından emer ve soğuttuktan sonra bu 
havayı rafın ön tarafına gönderir. “Kapalı” 
soğutma sistemi sayesinde, hava dolaşımı için 
raflarda bulunan elektronik ekipmanda fan 
olması gerekmez. TM

•	 Hidrolik bağlantılar ünitenin 
alt kısmından yapılacak şekilde 
düzenlenmiştir.

•	 Drenaj tavası, deşarj borusu (dış çap 
016) veya drenaj tahliyesi için pompa 
ile (opsiyon) peraluman malzemeden 
yapılmıştır. 

Fan Bölümü

•	 Scroll yuvaları olmayan (plug-fan), tek 
emişli, arkaya eğimli kanatları olan, 
entegre elektronik akım düzenleme 
sistemine sahip fırçasız tip senkron EC 
motorlara direkt akuple, dönüş hızı 
sürekli değişen santrifüj fan.Motorun 
dönüş kontrolü, mikro-işlemcili kontrol 
ünitesinden gelen 0÷10V oransal sinyale 
göre motoru idare eden EC (Elektronik 
Komütasyon) sistemi ile yapılır.

•	 Hızlı değişim için, hızlı fan montaj 
sistemi.

•	 Hava dağıtımında 2 adet sıcaklık sensörü.
•	 Hava girişinde sıcaklık sensörü.
•	 Hava akış kaybı alarmı için akım 

detektörü.

Elektrik Paneli

EN 60204-1 standardına uygun sökülebilir 
elektrik panelinde aşağıdakiler bulunur:
•	 10A prizlere sahip güç kaynağı.
•	 Güç kaynağında termik-manyetik şalter.
•	 Harici çalıştırma, duman/yangın alarmı, 

genel alarm ve LAN bağlantısı için 
terminaller.

•	 Güç kaynağı: 230/1/50 

Kontrol Sistemi

•	 Çalışmanın kontrolü ve izlenmesi ile alarm 
durumu için grafik ekranlı mikro- işlemci 
sistemi. Bu sistemde aşağıdakiler bulunur:

•	 Genel alarm için kuru kontak.
•	 Başlıca bileşenler saat-metresi.
•	 Verilerin saklanması için kalıcı flaş bellek.
•	 Parola korumalı menü.
•	 LAN bağlantısı.

Opsiyonel Aksesuarlar - BOX -

Server Rack

COOLSIDE EVO CW 20 “L” ile eşleştirmek 

Yaş termometre ile 26°C minimum sıcaklık.
Yaş termometre ile 40°C maksimum sıcaklık.

Odanın nemi:

% 20 RH minimum bağıl nem.
% 70 RH maksimum bağıl nem.

Parçalar

Çerçeve

•	 Dışı epoksi toz boya ile boyanmış 
galvanizli çelik sac gövde.

•	 Panellerin dışı epoksi toz boya ile 
boyanmış galvanizli çelik sac ve içi ses 
emici malzeme ile yalıtımlıdır.

•	 Erişim kapıları. Kapılarda emniyet kilidi 
ve kapı kolu bulunmaktadır.

•	 Ünitenin yükseklik ayarı için takozlar.
- Renk:
RAL 7016 (antrasit gri) dokulu.
- Hava akışı:
•	 A3 / A6 ölçüsü - Raf sıraları için 

soğutma sistemi (in-row - sıralı):
Bal peteği tip ızgara aracılığıyla arkadan 
hava girişi ve bal peteği tip ızgara aracılığıyla 
önden hava dağıtımı.
•	 B3 / B6 ölçüsü - Raflar için doğrudan 

soğutma sistemi (in-rack - raflı)
Bal peteği tip ızgara aracılığıyla arkadan hava 
girişi ve bal peteği tip ızgara aracılığıyla yan-
dan hava dağıtımı.

Filtre Bölümü - Coolside Evo “F”

COOLSIDE EVO “L” ünitelerde filtre 
bölümü bulunmamaktadır. 
•	 G2 verimliliğe sahip, sentetik fiber 

hücreli yıkanabilir ön filtreler hava emiş 
panelinde bulunur.

•	 Tıkanmış filtre sinyali için hava tarafında 
basınç farkı şalteri.

Soğutma Bölümü

•	 İçinde oluklu bakır borular ve yüksek 
verimli alüminyum kanatçılar bulunan 
eşanjör özellikle yüksek ısı transferi ve 
düşük basınç düşümleri sağlamak üzere 
geliştirilmiştir.

•	 Su akışının regülasyonu için 0÷10 VDC 
servo-motorlu ve acil durumda manüel 
kontrollü 2-yönlü modülasyon valfi.
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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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