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Paket hidroforlarımız, sirkülasyon pompalarımız,
   sıcak su depolama çözümlerimiz ve konforunuza
      hizmet eden daha birçok ürün grubumuzla
           siz hep gülümseyin diye varız.

konforunuz için
güvenilir güç...

WILO, yüksek 
verimli ürünleriyle 
geleceği bugünden 
tasarlıyor.

Wilo ürünleriyle projelerinize çözüm ortağı oluyor, 
servis hizmetimizle de 7/24 desteğimizi sürdürüyoruz.

Yüksek verimli WILO ürünleriyle yasal yönetmeliklerle 
sorunsuz şekilde tanışmaya devam edecek ve enerjinizi 
boşa harcamak yerine tasarruf etmeye başlayacaksınız.

www.wilo.com.tr
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HVAC ÜRÜN GRUPLARI

Islak ve kuru rotorlu inline sirkülasyon pompaları
Dişli ve flanşlı tip eksenel emişli pompalar
Ayrılabilir gövdeli yatay pompalar
Açık çarklı tip yatay santrifüj pompalar
Yatay ve dikey tip paslanmaz çelik pompalar
Dikey milli türbin tipi pompalar
Jakuzi ve yüzme havuzu pompaları
Temiz su dalgıç pompaları ve elektrik motorları
Domestik ve endüstriyel tip hidrofor sistemleri
Yangın hidroforları ve sistemleri
Elektrik kontrol panoları

ısıtma ve iklimlendirme tesisatlar›ndaki güvenilir güç
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etkin rol üstlenmeyi amaçlayan MAKFED’in 
ilk başkanı ise aynı zamanda Makine İhracatçı-
ları Birliği (MAİB) ve Makine Tanıtım Grubu 
(MTG) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten 
Kutlu Karavelioğlu oldu. Ankara İl Dernekler 
Müdürlüğü’ne başvuran MAKFED, 28.11.2014 
Cuma günü Müdürlüğün onayının ardından 
resmi kimliğine kavuştu. MAKFED’in altı ay 
içinde yapacağı 1. Genel Kurulu’na kadar, Geçici 
Yönetim Kurulu Başkanlığına Kutlu Karavelioğlu 
(POMSAD), Başkan Yardımcılığına Hüseyin 
Semerci (PAGDER), Sayman Üyeliğine Şenol 
Önal (TARMAKBİR), Yönetim Kurulu üye-
liklerine Sefa Targıt (AYSAD) ve Halil Tamer 
Öztoygar (İMDER) seçildi. Federasyonun mer-
kezi ise Ankara olarak belirlendi. Federasyonun 
temel ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye meslek 
mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst 
seviyeye çıkarmak. Bu ilke çerçevesinde, tüm üye 
dernekler ve bunların mensupları, sektörel görev 
ve sorumluluklarını icra ederken bireysellikten, 
özel amaç ve çıkarlardan uzak kalmayı kabul, 
beyan ve taahhüt eder.

MAKFED Başkanı Kutlu Karavelioğlu, federasyonun 
kurulmasına ilişkin şunları söyledi:  “Başarılı olması 
öngörülen, beklenilen tüm sektörlerin, elbette önce-
likle bir “sektör” olabilmenin gerektirdiği vasıfl ara, yani 
nitelikli bir üretim ve istihdam altyapısına ve ciddi bir 
ekonomik büyüklüğe ulaşmış olmak kaydıyla, bütün 
paydaşlarınca benimsenmiş ortak bir vizyona ve mis-
yona, yani ortak bir geçmişe, dile ve kültüre sahip olması 
gerekir. Onu oluşturan unsurlar birbirlerini iyi tanımalı, 
anlamalı, müşterek menfaatlerini hassasça belirleyebil-
meli ve bunların etrafında, sağlıklı ve haklı bir rekabetin 
sağlayacağı dürtü ve gücün ayırdına vararak, birleşebil-
melidirler. Biz, başarısız olma lüksü bulunmayan makine 
imalat sektörünün 14 derneği, toplumsal refahın önemli 
kaldıraçlarından biri olmak ideali etrafında birleşe-
rek 3 yıla yakın bir süredir altyapısını hazırladığımız 
Federasyonumuzu kurmuş olduk. MAKFED, makina 
imalat ailesinin tepe örgütü olmak vasfıyla çok önemli 
bir sorumluluk taşıyacak.” TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Türkiye İnşaat Sektörü Güç Birliğine Gidiyor

Türkiye inşaat sektörü, son dönemde 
düzenlenen neredeyse tüm etkinlik ve 
toplantılarda güç birliğine gidildiğinin 

sinyallerini veriyor. 6. İnşaatta Kalite Zirvesi’nde 
konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Cahit Karakullukçu, hem Türk 
mühendislik-müşavirlik fi rmalarının hem de Türk 
müteahhitleri ve yerli inşaat malzemesi üreti-
cilerinin, uluslararası pazarlarda işbirliği içinde 
olmalarının ekonomiye büyük katkı sağlayacağını 
belirtti. Cahit Karakullukçu, “Sektörler arasındaki 
işbirliklerimiz, uluslararası rekabet koşulları açı-
sından da kaldıraç işlevi görecektir” dedi. Yine 
aynı toplantıda Türkiye İMSAD Başkanı Dündar 
Yetişener, “Dünyada sürekli artan, kıran kırana 
rekabet ortamında pastadan daha büyük pay alma-
lıyız. Bunun için de bugüne kadar yapılanların da 
ötesine geçmeliyiz. Batılı ülkelerde çeşitli örnek-
lerini gördüğümüzü yapalım. Sistemli işbirliğine 
giderek, güçlerimizi birleştirelim” dedi.
Bir önemli birleşme haberi ise derneklerden 
geldi. Makine üreticilerini temsil eden 14 dernek, 
Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED) adı altında birleşti. Makine ima-
lat sektörü, MSSP (Makine Sanayi Sektör Plat-
formu) çatısı altındaki birlikteliğini federasyona 
dönüştürdü. Farklı makine alt sektörlerini temsil 
eden 14 dernek, Makina İmalat Sanayi Dernek-
leri Federasyonu’nu (MAKFED) kurdu. Sektörel 
bütünleşmeyi hedefl eyen, makine imalat sanayi ile 
ilgili tüm politika ve uygulamaların oluşmasında 

MAKFED’in 14 Kurucu Üye Derneği 

1 AKDER-Akışkan Gücü Derneği

2 ARÜSDER-Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği 

3 AYSAD-Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

4 BESİAD-Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği

5 İMDER-Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Derneği

6 İSDER-İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği

7 İSKİD-İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

8 KBSB- Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği

9 MİB-Makina İmalatçıları Birliği Derneği

10 PAGDER-Plastik Sanayicileri Derneği

11 POMSAD-Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği

12 TARMAKBİR-Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Derneği

13 TEMSAD-Tekstil Makine ve Aksesuarları Sanayicileri Derneği

14 TEVİD- Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği      



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
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ürünler

araya getiriyor. Sezonsal Verimlilik Kriterle-
rine göre soğutmada A+++, ısıtmada A++ enerji 
sınıfında yer alan Zen Klimalar, az enerji ile 
çok iş yapıyor. Geniş kapasite seçenekleri ile 
tüm kullanıcı taleplerine cevap veren Zen 
Klimalar konfordan da ödün vermiyor. İnsan 
kulağının neredeyse algılayamayacağı yaprak 
hışırtısına eşdeğer (21 desibel) bir ses seviyesi 
ile yıl boyunca ideal iklimlendirme sağlayan 
Yeni Kirigamine Zen Klimalar; iş yerleri ile 
evlerde özellikle bebek ve yatak odalarında 
sakin ve huzurlu ortamlar sunuyor. 

Mitsubishi Electric Klima Sistem-
leri imzalı Yeni Krigamine Zen; 
modern dizaynı, zarafeti ve perfor-

mansı ile dikkat çekiyor. Uzakdoğu Zen felse-
fesinden esinlenerek tasarlanan Yeni Kiriga-
mine Zen Klimalar, ortamla uyumlu 3 farklı 
renk seçeneği sunuyor. Beyaz Zen ferahlığı, 
Siyah Zen asaleti, Gri Zen ise sakinliği yaşam 
alanlarına katıyor. Zen Klimalar, A+++ enerji 
sınıfı özelliğiyle de öne çıkıyor. Yeni Kiriga-
mine Zen Klimalar, düşük enerji tüketimi ile 
yüksek ısıtma ve soğutma performansını bir 

Elektrik bilgileri

Elektrik besleme V/Hz 230/50
Elektrik tüketimi W 115
Koruma derecesi IP X5D TM 

Ariston’dan Yeni Tam Yoğuşmalı Kombi: Cares Premium 
(60/80°C) kW 23,5/5,5
Isıl güç maks./min. (30/50°C) kW 24,4/5,9
Kullanım suyu ısıl güç maks./min. kW 
22,9/5,3
Isıl güç maks./min. (60/80°C) kW 23,0/5,3

Verim

Nominal ısıl yükte verim (60/80°C) % 97,5
%30 yükte çalışırken verim (30°C dönüş 
sıcaklığında) % 108,3

Performans

Maks./min. ısıtma sıcaklığı (yüksek sıcaklık) 
°C 82/35
Maks./min. ısıtma sıcaklığı (düşük sıcaklık) 
°C 45/20
Maks./min. sıcak su sıcaklığı °C 60/36
Sıcak su debisi (∆t=25°C) l/dk. 13,1
Sıcak su debisi (∆t=35°C) l/dk. 9,4
Özgül sıcak su debisi (ilk 10' ve ∆t=30°C) l/
dk. 10,5

Üst düzey tam yoğuşma teknolojisi 
sayesinde, Cares Premium doğalgaz 
faturasında  % 35’e varan enerji tasar-

rufu sağlar. Tüm Ariston kombiler, üretim 
aşaması boyunca 155 adet testten geçer. Üste-
lik, uzun yıllar kusursuz konfor sağlaması için, 
Cares Premium Türkiye’de 11.000 saat zorlu 
şartlarda test edilmiştir. Yenilikçi gövde ve 
malzemeler sayesinde, Cares Premium yıllar 
süren dayanım ve zorlu şartlara karşı yüksek 
kalitede mukavemet sağlar. Yeni iç tasarım 
sayesinde kurulum ve bakım son derece pra-
tiktir. Yeni LCD dijital ekran sayesinde, Cares 
Premium ile bilgi alışverişi kolay ve hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilir. 

Teknik özellikler

Isıl güç

Nominal ısı girişi maks./min. (60/80°C) kW 
23,5/5,5
Kullanım suyu ısı girişi maks./min.  

Nano Platinyum filtre teknolojisi

Yeni Kirigamine Zen Klimaların bir diğer 
özelliği ise Nano Platinyum Filtre teknolojisi. 
Koku giderme etkisi yaratan platinyum sera-
mik parçacıklardan oluşan bu antibakteriyel 
filtre, üç boyutlu yüzeyi ile çok daha geniş bir 
etki alanı yaratıyor. Nano Platinyum Filtre, 
çok iyi toz toplama kabiliyeti yanında kali-
teli hava temizleme etkisi ile ortamın konfor 
seviyesini daha da yükseltiyor.

Haftalık ısı programı yapmak 
mümkün

Yeni Kirigamine Zen Klimalarda uzaktan 
kumanda ile haftalık ısı programı yapmak 
mümkün. Kullanıcılar ayarlanan zaman peri-
yoduna göre ısı programını yapabiliyor. Zen 
Klimalar ayarlanan çalışma saatlerinde oto-
matik olarak açılıyor ve kapanıyor. TM 

Mitsubishi Electric’ten Yeni Ürün: A+++ Kirigamine 
Zen Klimalar 

4 . tesisat market 12/2014





ürünler

Ulus Yapı’dan Acrefi ne® Engineering 
Mekanik Odalar için Titreşim ve Ses İzolasyonu

Acrefi ne® Engineering gürültü ve tit-
reşimi minimuma indirgemek için 
hassasiyetle tasarlanmış geniş bir ürün 

gamına sahiptir. Acrefi ne® titreşim ve ses izo-
lasyonu ürünleri tek başlarına veya yüzer döşe-
meler ile birlikte kullanılarak gürültü kirliliğini 
etkin bir biçimde yok eder. Titreşim ve ses izo-
lasyonu (gürültü yalıtımı), kullanıcılara ayrıca 
binada istedikleri yere mutfak, spor salonu, 
makine dairesi ve diğer gürültülü mahaller inşa 
etmelerine fırsat verir. 
Yaylı izolatörler en etkili yalıtım araçlarıdır. 
Bunlar kullanılarak duyulabilir seviyenin çok 
altındaki doğal frekanslara ulaşılabilir. Profes-
yonel kayıt stüdyoları gibi yüksek gürültünün 

yok edilmesi gerektiği durumlarda sıkıştırmalı-
yay izolatörler seçilmesi gereklidir. Ayrıca mut-
fak ve spor salonu gibi darbe sesi gürültüsü ile 
karşılaşılan durumlarda da en iyi seçenektir.
Acrefi ne® Engineering, projeleri daha eko-
nomik koşullarla çözebilen Kauçuk Modüler 
Levha (Pad) tipi izolatörler de üretir. Kauçuk 
izolatörlerin doğal frekansları, ses ve titreşim 
yalıtımı gereken tüm mahaller için kolaylıkla 
kullanılmaya uygundur. Sıkıştırmalı-yay izo-
latörler gibi yüzer odaları, yüzer döşemeleri ve 
teçhizatı taşımak için kullanılabilirler.
Acrefi ne® titreşim ve ses izolasyonu ürünleri 
sayesinde kullanıcı, mimar ve akustik danışman 
her adımda birlikte hareket eder.TM 

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

Uzman mühendislerce tasarlanmış Acrefi ne® ürünleri, İngiltere’nin en köklü laboratuvarlarından olan ve UKAS tarafından akredite edilmiş 130 
yıllık STL (Sheffi  eld Testing Laboratories) tesislerinde, sismik koruma ürünleri için en güncel standart olan ANSI/ASHRAE 171’e göre test edilip 
LLOYDS gözetiminde sertifi kalandırılmıştır.





ürünler

Wolf CGB Serisi Tam Yoğuşmalı Kat Kaloriferi
lasyonlu yüksek verimli pompa, ısıtma suyunda 
mekanik anahtarlar bulunmaz. Polymer kap-
lamalı ALUPro ısı eşanjörü sayesinde eşan-
jör yüzeylerinde kir tutma azaltılmıştır. Tüm 
parçalara kolay erişim sayesinde kolay kuru-
lum, çalıştırma ve bakım imkânı tanır. Cihazı 
açmaya gerek kalmadan baca gazını test etmek 
için baca deliğine dışarıdan erişilebilir. 

Özellikler

•	 Bağımsız villa veya iki ya da üç katlı 
dairelere uygun kapasite.

•	 Kullanım suyu ihtiyacına uygun sıcak 
su boyleri ilavesiyle hızlı ve bol sıcak su 
temini.

•	 4 adet CGB 50’nin kaskad monte 
edilmesiyle 200 kW kapasiteye ulaşma 
olanağı.

CGB 35-50 duvar tipi doğalgazlı tam 
yoğuşmalı kat kaloriferleri, sızdırmaz 
yanma haznesiyle açık ve hermetik baca 

sistemi ile kullanılabilir. Bol sıcak su temini için 
kullanım suyu boylerleri bağlanabilir. Gidiş/
Dönüş modülasyon aralığı 50/30 °C: 
CGB-35 9,0 - 35,0 kW 
CGB-50 12,2 - 50,0 kW olarak dizayn edilmiş-
tir. DVGW kalite sembolü sertifi kalı; Alman 
ve Avrupa Yönetmeliklerine uygun olarak test 
edilmiştir; yanma son derece temizdir. Müm-
kün olan en üst düzeyde enerji tasarrufu için 
% 110’a kadar yüksek standartta verim sağlar. 
CGB-35, doğalgaz ile çalıştırıldığında RALUZ 
61’e çevresel mükemmellik “Blue Angel” (Mavi 
Melek) sertifi kasının gerekliliklerini karşılar. 
Doğalgaz ve LPG için ön karışımlı (premiks) 
brülöre sahiptir. Standart olarak modülasyonlu 
ısıtma devirdaim pompası ya da A sınıfı modü-

•	 Premiks (ön karışımlı) eşanjörü sayesinde 
% 110’a ulaşan verim.

•	 Bakım ve temizlik kolaylığı.

Tüm bakım işlemleri cihazın ön tarafından 
kolaylıkla yapılabilir. Eşanjörün temizliği için 
kazan suyunun boşaltılmasına gerek yoktur. TM

KLAS Klima’dan KLS Marka Gizli Tavan Tipi Fancoil Cihazları

Batarya

Standart olarak bakır boru - alüminyum kanat 
ve düşük basınç kayıplarına sahip pirinç kol-
lektörlü batarya kullanılır. 
Ayrıca cihazdan maksimum verim alınması 
amacıyla batarya, üfl eme yönüne göre 45° açı 
ile konumlandırılmıştır.

Filtre

Özel olarak tasarlanmış kızaklar sayesinde 
sökülüp takılabilen ve ayrıca yıkanabilen anti 
bakteriyel fi ltre kullanılır. TM 

titreşimleri de önleyecek şekilde dizayn edilir. 
2 ve 4 borulu tüm modellerde yoğuşma tavası 
kullanılır, bu yoğuşma tavasında ve ana gövde-
nin batarya sonrasında yoğuşma oluşmaması 
için PE izolasyon kullanılır. Gövdede kulla-
nılan izolasyon aynı zamanda ses izolasyonu 
görevi yaparak fancoil ünitelerinin düşük ses 
seviyelerinde çalışmasını sağlar.

Fanlar

Standart olarak statik ve dinamik balansı alın-
mış, maksimum verimli ve optimum ses seviye-
sine sahip 3 hızlı direk akuple motorlara sahip 
radyal fanlar kullanılır.

KLAS Klima, gizli tavan tipi fancoil 
cihazı üretimi ile ürün portföyünü 
genişletti. KFC seri adı ile piyasaya 

sürülen fancoiller, KLAS Klima’nın İzmir Ata-
türk Organize Sanayi’de bulunan fabrikasında 
özel olarak ayrılan bir bölümünde imal edili-
yor. Gizli tavan tipi fancoil cihazları ısıtma ve 
soğutma ihtiyacı olan tüm mahaller için dizayn 
edilmiştir. Hastaneler, iş merkezleri, oteller, 
konutlar gibi yerlerde iç mahaldeki havayı 
fan vasıtasıyla bataryanın üzerinden geçirerek 
ısıtma veya soğutma yapan cihazlardır.
Standart ve yüksek basınçlı olarak iki tipte 
üretilir:

•	 Standart fancoiller 2 borulu ve 4 borulu 
olarak 9 model,

•	 Yüksek basınçlı fancoiller 2 borulu ve 4 
borulu olarak 5 model üretilir. 

Fancoillerde; hız anahtarlı temostat opsiyonları 
bulunmaktadır.

Teknik özellikler

Gövde

KFC serisi fan coil’lerde galvaniz çelik sac 
kullanılır. Gövde yapısı, büküm işçiliği ile yük-
sek dayanıma sahip olmakla beraber oluşacak 
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Daikin’den Yeni Ürün: Isı Geri 
Kazanımlı VRV IV

Daikin, 1982 yılında 
iklimlendirme sektö-
rüne kazandırdığı VRV 

sistemlere (Değişken Soğutucu 
Akışkan Hacmi - Variable Ref-
rigerant Volume) yeni özellik 
kazandırarak yine bir ilke imza 
attı. Daikin, değişken akışkan 
sıcaklığı teknolojisi (VRT) ile 
üretilen ısı geri kazanımlı VRV 
IV HR serisini gayrimenkul 
yatırımcılarının beğenisine 
sundu. Daikin’in Avrupa’dan 
hemen sonra Türkiye’ye sun-
duğu VRV IV HR, bir ortamda 
ısıtma yaparken diğer ortamda 
soğutma yapabiliyor. Üstelik bir 
ortamın ısısını dış ünite üzerin-
den dışarı değil, ihtiyaç duyulan 
başka bir mekâna aktararak geri kazanılmasını sağlayan bu sistem, konfor 
ve verimlilik değerlerini daha da yukarı taşıyor. Daikin, yeni ürünü VRV IV 
ısı geri kazanımlı sistem ile iklimlendirme sektöründe tasarımdan servise, 
konfordan enerji verimliliğine kadar birçok özellikte tercih ediliyor. VRV IV 
ısı geri kazanımlı sistem, tüketicilerine yüzde 28’e varan verim artışının yanı 
sıra yeni BS kutuları (dağıtım kutusu) ile her türlü yapıya uygun borulama, 
tasarımda esneklik ve daha düşük CO2 emisyonu ile çevreci bir çözüm sunu-
yor. VRV IV ısı geri kazanımlı sistem, VRT özelliğinin yanı sıra yeni yapısı 
ile yüksek verimlilik, kesintisiz ısıtma, yüksek konfor gibi VRV IV ailesinin 
tüm özelliklerini taşıyor. Ancak yeni cihaz, kendisinden önceki VRV IV 
serisinin farklı modellerinin sunduğu özellikleri tek bir bünyede topluyor. 
Yeni serideki tüm cihazlar, eş zamanlı ısıtma ve soğutma yapabilirken, LT 
(düşük sıcaklık) ve HT (yüksek sıcaklık) hidrobox iç üniteler ile sıcak su 
üretim imkânı da sağlıyor. Isıtma ve soğutma işlemlerini aynı anda gerçekleş-
tirebilen VRV IV HR’de dış üniteler kullanıcılarına pek çok avantaj sunuyor. 
Bu dış üniteler her türlü kapasite, verim ve montaj yeri ihtiyacını karşıla-
yabilmek için serbest olarak 
kombine edilebiliyor. VRV 
IV HR, dış ünite modelleri 
ile birlikte kullanılabilen 
kompakt tekli ve çoklu BS 
kutuları, esnek ve daha hızlı 
montaj sağlıyor. Daikin’in 
ürün gamına kattığı yeni BS 
kutuları ile özellikle otel ve 
ofi s gibi mekânlarda, küçü-
len boyut ve azalan montaj 
işçiliği ile uygulama esnek-
liği getiriyor.  TM 



Yenilikçi
Dizayn
Kademeli motor
teknolojisiyle
yönlendirilen
kompakt, hermetik
vana tasarımı..

Devrimci ETS Colibri® 
Size maksimum esneklik ve güvenilirliği 
sunmak için geliştirildi

Danfoss size elektronik genleşme vanaları tasarım ve üretiminde 30 yılı aşan

tecrübesinin verdiği gurur ile, piyasadaki en gelişmiş ve güvenilir ETS Colibri® vanaları

sunuyor,

Eğer sisteminiz için en yenilikçi ve benzersiz tasarlanmış elektronik genleşme vanası

arıyorsanız, en mükemmeline sahip olacaksınız.

Daha fazlasını keşfetmek için;
www.danfoss.com.tr
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Wilo Stratos-Z Rotorlu Sirkülasyon Pompası 

Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, vb. 
arayüz modülleri ile iletişim için sistem 
genişletme

•	 Kızılötesi arayüz üzerinden uzaktan 
kumanda (IR çubuğu/IR monitörü)

Teknik veriler

•	 Enerji verimliliği endeksi (EEI) ≤ 0,23

W ilo-Stratos-Z; rakorlu veya fl anş 
bağlantılı, EC motorlu ve otoma-
tik performans uyarlamalı ıslak 

rotorlu sirkülasyon pompasıdır. Tüm model-
lerin kullanım suyu sirkülasyon sistemleri, 
tüm sistemlerin sıcak su ısıtma sistemleri, 
klima sistemleri, kapalı frigofi rik devreler, 
endüstriyel sirkülasyon ünitelerinde kulla-
nıma uygundur.

Özellikler

•	 ECM teknolojisi sayesinde en yüksek 
verimlilik derecesi

•	 Ön cephe kullanımı ve klemens bölmesine 
giriş, değişken montaj konumları, 
konumdan bağımsız ekran

•	 Kombi fl anşlar PN 6/PN 10 (DN 40 ilâ 
DN 65'te) sayesinde kolay kurulum

•	 Oksijen girişi olabilecek tesisatlarda bronz 
dökümden korozyona dayanıklı pompa 
gövdesi

•	 Termostat ayarlı hat kesme vanasına sahip 
debisi değişken kullanma suyu sirkülasyon 
sistemlerine pompa gücünü otomatik 
olarak uyarlama

•	 Kontrol modu, debisi sabit olan kullanma 
suyu sirkülasyon sistemlerinde, pompa 
gücünü tesisata en iyi şekilde uyarlama 
olanağı sağlar

•	 Sonradan donanımı yapılabilecek 

•	 İzin verilen ısı aralığı
•	 Kullanma suyu, 3,57 mmol/l'ye kadar 

(20 °dH): 0 °C ilâ +80 °C
•	 Isıtıcı suyu: -10 °C ilâ +110 °C

•	 Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V, 
50/60 Hz

•	 Koruma sınıfı IPX4D
•	 Rakor ya da fl anş bağlantısı (tipine göre) 

Rp 1 ilâ DN 65
•	 Standart modelde azami işletim basıncı: 

6/10 bar (özel model: 16 bar)

Malzemeler

•	 Bronz döküm pompa gövdesi (30/1-12 ve 
40/1-8 tipleri, aynı zamanda pik döküm)

•	 Çark: Plastik
•	 Mil: Paslanmaz çelik
•	 Yatak: Sentetik reçine emdirilmiş karbon

Aksesuarlar

•	 Dişli bağlantılarda rakor bağlantıları
•	 Adaptör parçaları
•	 IR-Stick
•	 IR monitörü
•	 IF modülü Stratos: Modbus, BACnet, 

CAN, PLR, LON, DP, Har. Kapalı, Har. 
Min., SBM, Har.Kapalı/SBM TM
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Alp Pompa Teknolojileri Tic. ve San. A.Ş. 
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu Caddesi No: 267/B 34775 Ümraniye İstanbul / Türkiye

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

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

KENDİNİZİ ATEŞE ATMAYIN !

� TSEN 12845
�	NFPA 20 
Normlarına Uygun Yangın Pompaları. 



ürünler

Fantasia Seramik’ten Isınmanın Dekoratif Hali
isteği ile Basics koleksiyonunun bir evrimi 
olarak tasarlanan Extras ise sıradışı formuyla, 
detaylı araştırmaların tasarım odaklı sonu-
cunu en iyi şekilde yansıtıyor.

Elements

Elements radyatörler, basmakalıp endüst-
riyel tasarım mantığını ortadan kaldırıyor. 
Tubes’un “Koşullandırmadan uzak bir top-
lumda, objeler kendilerini serbest bırakabi-
lirler” felsefesiyle geliştirilen Elements serisi, 
fonksiyonelliğin tasarımla dengelendiği bir 
görünüme sahip. Çok farklı formların hey-
kelsi bir görünümle yorumlanmasına ola-
nak sağlayan koleksiyon, add-on, Milano, 
Monte Carlo, Square ve t.b.t. modelleriyle 
iç mekânlardaki diğer estetik öğelere uyum 
sağlayarak dekorasyonla bütünlük oluştu-
ruyor. TM

Fantasia Seramik tarafından ithal edi-
len, İtalyan Tubes marka iç mekân ve 
ıslak zemin ısıtma üniteleri, fonksi-

yonelliği estetikle bir araya getiriyor. Her 
biri ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan 
Basics, Extras ve Elements radyatör kolek-
siyonları, kış aylarında sıcaklığı mekânlara 
taşıyor. Tubes radyatörler; işçilik süreçleri, 
kullanılan materyalleri, formları ve ebat-
larıyla alışılagelmiş ısıtma ünitelerinden 
tamamen farklı bir çizgiye sahip. Fonksiyo-
nel performans ve yüksek dekoratif güçten 
ilham alan Tubes ısıtma üniteleri koleksi-
yonları her tarzdaki iç mekânlara kolaylıkla 
uyum sağlayabiliyor.

Basics ve Extras

Basics koleksiyonu, görünüm itibarıyla kla-
sik bir model olsa da, yenilikçi yaklaşımıyla 
ayrışıyor. Geleneksel modellerin boru görü-
nümlü fiziksel hatlarının geliştirilmesiyle 
daha konsantre bir hal alan Basics ürün-
leri, ıslak mekânlarda tasarım havlupanlar 
ile tamamlanıyor. Çelik seçeneklerinden 
küçültülmüş çaptaki boru tesisatına ve renk 
yelpazesine kadar tüm geleneksel özellik-
lerin yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden 
tasarlandığı Basics radyatörler, Tubes’un 
araştırma yolundaki başlangıç noktası olma 
özelliği taşıyor. Geleneksel model radya-
töre iç dekorasyon elemanı karakteri verme 



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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Bosch Kombiler Yüksek Tasarrufl a Isıtıyor

Bosch Isı Sistemleri’nin, yüksek verimle 
enerji tasarrufu sağlayan yeni yoğuşmalı 
kombisi Condens 2500 W kış aylarında 

tasarrufl u ısınma sağlıyor. Condens 2500 W 
yoğuşmalı kombi,  aile bütçesine katkı sağlarken 
çevre üzerinde bırakılan etkiyi de en aza indi-
riyor. Bosch’un ileri teknoloji ürünü yoğuşmalı 
kombisi çevreye duyarlı özellikleriyle ön plana 
çıkarken yüksek verimi sayesinde tüketicinin 
yakıt faturalarını önemli oranda hafi fl etiyor. 
Klasik ısıtma cihazları yerine yoğuşmalı kom-
biler ve ısıtma sistemlerinin tercih edilmesiyle 

iklim, işletme ve bina şartlarına bağlı olarak 
yüksek oranlarda tasarruf sağlanabiliyor. Bosch 
yoğuşmalı kombi Condens 2500 W, özel tasa-
rımı sayesinde % 108’e varan verim değerlerine 
ulaşarak, yüksek oranda yakıt tasarrufu sunuyor. 
Condens 2500 W duvar tipi yoğuşmalı kombi 
kompakt ölçüleri ile hem çok katlı apartman 
daireleri hem de müstakil evler için kolay mon-
taj ve ideal ısıtma imkânı veriyor. Dakikada 10 
litre sıcak kullanım suyu temin edebiliyor ve 3 
yıldız kullanım suyu konforu, sessiz çalışmasıyla 
evlerdeki ortama uyum sağlıyor. TM

•	 Kendinden baca geri akım klapeli
•	 Servis için montaj ve bakım kolaylığı
•	 Tekerlekleri sayesinde kolay taşıma
•	 Zemin sabitleme ayakları
•	 Yüksek verimlilik – % 109,6 (DIN 4702-8 

normuna göre Magnus I 285 ve Magnus 
II 570 için)

•	 Kazan kontrolleri modülasyonlu % 20 -
% 100

•	 Düşük NOx 35 mg / kWh
•	 Ultra sessiz 65 dBA (Magnus I için)
•	 Dijital LCD ekran menü kontrollü kazan 

kontrol paneli
•	 Kazan sıcaklık kontrol ayarı 20˚C - 90˚C
•	 Hava basınç farkı sensörü (LDS)

•	 Sıcaklık sensörleri düşük su seviyesi 
koruması

•	 Venturi sistemi ile gaz / hava karışımı
•	 Donma koruması
•	 Sadece 72 cm genişliğinde kompakt 

boyutlar (Magnus I için)
•	 Hermetik, yarı hermetik veya bacalı olarak 

kullanılabilme.
Magnus I – II kazanlar;
•	 Dış hava ve oda sıcaklığı referans alınarak, 

kaskad veya tek kazan olarak kullanılabilir.
•	 Modülasyonlu olarak kontrol edilir.
•	 Gidiş-dönüş sıcaklığına bağlı olarak 

analog sinyaller yardımıyla (0-10 V) 
kontrol edilebilir. TM 

Baymak Magnus I – II serisi premix yer 
tipi yoğuşmalı kazanlar yakıt olarak 
doğalgazla çalışan, tam modülasyonlu, 

yüksek verimli yoğuşmalı kazanlardır. 
Gövdesine monteli tekerlekler üzerinde 
kolayca makine dairesine taşınarak, ayaklar 
üzerine sabitlenip monte edilir. Kazanların 
baca uygulama şekilleri bacalı, hermetik 
ve yarı hermetik olarak uygulanır. Magnus 
kazanlar merkezi ısıtma ve boyler sıcak su 
üretimi için tasarlanmış olup; kazan eşanjörü 
çalışma basınç aralığı 0,8 ve 7 bar arasındadır. 
Hava / gaz ön karışımlı, premix paslanmaz 
brülörlü, modulasyonlu fan kontrol sistemi 
sayesinde, yoğuşma modunda düşük NOx 
ve minimum CO2 emisyon değeriyle, yıllık 
% 109,6 (DIN 4702-8) yüksek yıllık verimli-
lik oranına sahiptir. Magnus kazan, tek veya 
kaskad olarak harici bir kazan kontrol panosu 
yardımıyla kontrol edilir. Kontrol panosu üze-
rinde dahili dijital ekran bulunup, çalışma/
arıza kodunu gösterir, set değerleri üzerin-
den okunabilir ve bu değerin ayarlamasını 
yapabilir. 

MAGNUS I – II kazanların 
avantajları

•	 Al-Mg-Si döküm dilimli eşanjörlü ve 
hafi f yapılı

•	 Silindir, paslanmaz çelik fi ber kaplı premix 
brülörlü

•	 Modülasyonlu fan kontrol sistemi

Baymak Magnus Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar

16 . tesisat market 12/2014





ürünler

dekorasyon ile uyumlu bir görünüme sahip. 
Elektronik ayarlanabilir LED ekran ile orta-
mın ısısı 15 ila 35 ˚C arasında sabitlenebilir. 
Ayrıca zamanlayıcı fonksiyonu bulunan TH 
2000 uzaktan kumanda edilebiliyor.

Yağlı radyatörler geri döndü

Yağlı radyatörler; ısıyı kullanıldığı ortamın 
tamamına yayma özelliği ile daha etkin bir 
ısınma sağlaması ve ortamın havasını kurut-
maması gibi nedenlerle son dönemde yeni-
den tüketicilerin gözde ürünleri arasına girdi. 
Hiçbir katkı maddesi içermeyen çevre dostu 
yağ kullanılan Fakir yağlı radyatörler ayarla-
nabilir ısı termostatı sayesinde ortam istenilen 
sıcaklığa ulaştığında çalışmaya ara veriyor. 
Böylece ortam sıcaklığını korurken diğer yan-
dan enerji tasarrufu sağlıyor.  TM 

Fakir’den Estetik ve Konforlu Isınma Çözümleri
tarafından GUT testi ödülü de alan Fakir 
Hobby S Fanlı Isıtıcı, duvara monte edile-
bilme özelliği sayesinde banyo ve mutfak 
gibi mekânlarda da rahatlıkla kullanılabili-
yor. Vintage tasarımıyla dikkat çeken Hobby 
S, yüksek ısıtma performansı yanında sessiz 
çalışma özelliği ile tercih ediliyor. Üstelik 
yanmaz plastik gövdesi sayesinde son derece 
güvenli bir cihazdır.

Modern tasarımı ile ultra ince 
sıcaklık

Fakir Isıtma Sistemleri, ısınma ihtiyacına 
cevap vermesinin yanı sıra sahip olduğu kali-
teli teknolojik özellikleri ve özel tasarımları 
ile de yaşam konforunu artırıyor. Ultra ince 
tasarımı ile yerden tasarruf sağlayan Kule 
Tipi Isıtıcı TH 2000, modern çizgisiyle de 

Soğuk havalarla birlikte ısıtıcılar yeniden 
kullanılmaya başladı. Günümüzde soba 
ve merkezi ısınmaya alternatif olmanın 

yanı sıra ısı değerinin yetersiz olduğu ofi s, 
çocuk odası gibi alanlarda sıkça kullanılan 
ısıtıcılar tasarımları ile de dikkat çekiyor. 
Fakir markası enerji verimliliği yüksek yeni 
nesil ısıtıcıları ile konfor ve estetiği bir arada 
sağlıyor. 
Fakir, yeni nesil ısıtıcıları ile kış soğuğunda 
ısınma sorununu çözecek alternatif ürünler 
sunuyor. Farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan 
ve Alman teknolojisi ile geliştirilen enerji 
verimliliği yüksek Fakir ısıtıcılar, istendi-
ğinde duvara da monte edilebiliyor. Kulla-
nım tercihine göre süper ince ya da petek 
görünümünde birçok alternatif sunan Fakir 
ekonomik, konforlu ve estetik tasarımları ile 
dikkat çekiyor. Alman Haus&Garten Dergisi 
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Ari Armaturen FABA Plus Metal Körüklü Kesme Vanası

Artema’dan Kombi Dostu Armatür

tarafından sağlanır. Körüğün zarar görmesi 
halinde milde bulunan altıgen burç sıkılarak, 
emniyet saf grafit salmastra ile mil sızdır-
mazlığı sağlanabilir. Metal körüklü kesme 
vanası standart olarak metalik sızdırmazlık 
prensibine göre çalışır. Faba Plus, konik sit 
ve klape yapısına sahiptir. Bu yeni klape ve sit 
tasarımı düz klapeye nazaran artırılmış kısma 
fonksiyonunu mümkün kılar.
Faba Plus’ta opsiyonel olarak 26 farklı klape 
seçeneği mevcuttur. Metal körüklü mil sızdır-
mazlığı, volanın çevrilmesi sırasında neredeyse 
sürtünmesiz çalıştığı için bakım gerektirme-
yen uzun ömürlü bir vanaya ulaşılmasını sağ-
lar. Faba Plus; düz yağlama nipeli, kilitleme 
tertibatı, demir döküm vanalarda sfero döküm 
kapak, konum göstergesi, aksesuarlar için 
optimize edilmiş kapak, yükselmeyen volan 
gibi özellikleriyle, farklı ihtiyaçlara uygun bir 
kesme vanası olarak öne çıkar.
Gövde formu ve bağlantı kombinasyonları:
•	 Düz geçişli flanşlı
•	 Düz geçişli alın kaynak boyunlu
•	 Köşe tip flanşlı

•	 Y-tipi flanşlı
•	 Y-tipi alın kaynak boyunlu
•	 Düz geçişli ANSI soket dişli 
Üretim programında bulunan gövde malze-
meleri:
•	 EN-JL1040 (GG-25) Gri Demir Döküm 

- PN16
•	 EN-JS1049 (GGG-40.3) Sfero Döküm - 

PN16-25
•	 1.0619+N Çelik Döküm - PN25-40
•	 1.0460 Dövme Çelik - PN40
•	 1.4408 Paslanmaz Çelik - PN16-25-40
Kaliteli bir esnekliğe sahip olan ürün 
17.000’den fazla çeşit ile sunulur. Patentli 
tasarımı ile hattı durdurmadan limit switch 
montajı, tek bir vana gövdesinde yaylı gevşek 
klape tasarımı ile aynı zamanda bir çek vana 
ve bir kesme vanası olarak kullanılabilme; kuv-
vetlendirilerek 10.000 tam tekrara çıkarılmış 
çift cidarlı metal körük tasarımı, opsiyonel 
olarak PTFE contalı klape veya stellit kaplı 
sit ve klape gibi birçok özelliği ile Ari Arma-
turen FABA Plus, uzun ömürlü ve modüler 
bir kesme vanasıdır. TMAri Armaturen Faba Plus’ın mil sızdır-

mazlığı, çift cidarlı paslanmaz çelik 
körük ve emniyet saf grafit salmastra 

Artema, sürdürülebilirlik anlayışını, 
maksimum su ve enerji tasarrufu 
sağlamaya yönelik olarak geliştirilen 

Q-Line Blueco armatürle ortaya koyuyor. 
Benzerlerinin aksine, kumanda kolu orta 
pozisyondayken kombiyi çalıştırmayan ve 
soğuk su kullandıran Q-Line Blueco, yılda 
17 ton suyu ısıtacak enerjiden tasarruf edil-
mesini hedefliyor. 
Kişinin yalnızca istediği zaman sıcak su kul-
lanmasına imkân sağlayan Q-Line Blueco 
eviye, banyo ve lavabo bataryaları, kombinin 
gereksiz yere çalışmasını önlüyor. Suyu ısıtmak 
için enerjiyi boşa harcamayan kombi dostu 
Q-Line Blueco, özel perlatör teknolojisi saye-
sinde, sudan da tasarruf edilmesini sağlıyor. 
Yumuşatılmış köşeli hatlarıyla farklılaşan, 
oynar perlatörü sayesinde dar veya geniş bir-
çok lavaboyla uyum sağlayan Q-Line Blueco, 
doğa dostu armatür kullanmak isteyenlere 
hitap ediyor.  TM
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almakta, sahip olduğu verimli ürün sertifikası 
(ErP’ye uygun) ile 2014 yılında yürürlüğe 
giren direktifine uygun VAI-6 serisi, yeni bir 
klima segmenti oluşturmaktadır. (SCOP ve 
SEER; sezonsal performans katsayılarıdır, 
yüksek olması; harcadığınız enerjiye göre yük-
sek verim aldığınızın göstergesidir.)
Vaillant climaVAIR inverter klimalar, cihaz 
kumandası üzerinden tek tuş ile aktive edilen 
X-FAN (temizleme fonksiyonu) fonksiyonu 
ile ünite içinde nem ve tozdan oluşan ve kötü 
kokuya sebep olacak küf ve partikülleri temiz-
leyerek kullanıcısına nemden arındırılmış 
temiz ve kuru hava konforunu sağlar. Tüm 
bu özelliklere ilave olarak, ortama verilen 
hava aktif filtreleme sisteminden geçirilerek 
yaşam mahalline ulaştırılır: Önce toz filtresin-
den geçirilerek kaba partiküller tutulur, ikinci 
olarak bakterilere kadar etki eden küçüklük-
teki mikro organizmaları tutan antibakteriyel 
filtreden geçirilen hava, bakteri ve kötü koku-

larından arındırılmış olarak ortama verilir.
Estetik olarak şık ve modern görüntüye sahip 
climaVAIR VAI-6 serisi inverter klimaların 
iç ünite üzerindeki LCD ekran ve LED gös-
tergeleri ile ortam sıcaklığını ve çalışma fonk-
siyonları ile ilgili bilgiyi kullanıcısına sunar.
Vaillant VAI-6 serisi inverter klima cihazının 
diğer bir özelliği; bilgisayar ve server odaları 
gibi yaz, kış, ısı yükü olan, dış ortam sıcak-
lığının düşük olduğu yerlerde bile soğutma 
yapabilmesidir. Böylece 24 saat ve tüm yıl 
soğutma istenen ortamların klimatizasyonu 
da bu cihaz ile çok kolay sağlanabilmektedir.
Hızlı ısıtma ve soğutma sağlayan “TURBO” 
fonksiyonu, uyku modu ve 24 saat prog-
ramlama, hızlı tekrar programlama için 
“REPEAT” fonksiyonu ve gece ekran ışık-
larını kapatma “LIGHT” fonksiyonu seçe-
nekleri ile diğer özelliklerine ek olarak kul-
lanıcısına konfor ve performansı bir arada 
sunar. TM 

Vaillant’ın climaVAIR serisi VAI-6 
inverter klima cihazları, hem estetik 
hem performans hem de sağlık açı-

sından klima sektörüne yeni bir soluk getirdi. 
Bu cihazlar; “A++ enerji sınıfında olmasını, 
aktif güç kontrollü DC inverter teknolojisi 
ile buluşturarak maksimum enerji tasarrufu 
sağlarken, düşük ses seviyesi, modern çizgileri, 
yüksek SCOP ve SEER değerleri ile sınıfın-
daki diğer cihazlara göre farklı bir noktada yer 

Vaillant’tan Yeni “climaVAIR” VAI-6 Serisi Inverter Klimalar

IMI Hidronics’ten TA-COMPACT-T ve TA-COMPACT-P Kontrol Vanaları
temin toplam verimliliğini artırır ve chilleri 
düşük sıcaklıktan korur. Dönüş sıcaklığını 
kontrol ederek yapılan hidronik balanslama 
aşırı debiyi önler ve enerji tasarrufu sağlar. Vana 
üzerindeki ölçüm noktası ile sıcaklık ölçümü 
yapılabilir. Basınçtan bağımsız kombine balans 
ve kontrol vanası TA-COMPACT-P ise uzun 

I MI Hidronics Türkiye tarafından pazara 
sunulan TA-COMPACT-T soğutma sis-
temlerinde, dönüş suyu sıcaklığını kontrol 

ederek terminal ünitelerinden gelen suyun 
sıcaklığının istenilen değerde olduğunu garanti 
eden, ON/OFF çalışma prensibine sahip kont-
rol vanasıdır. Doğru geri dönüş sıcaklığı sis-

Çukurova Isı’dan Yeni Radyant Cihazı: GOLDSUN CC

ğına göre düşük veya yüksek kademeli olarak 
çalıştırılabilen cihaz ile rahatsız olunmadan 
ısıtma yapmak mümkündür. GOLDSUN 
CC ısıtıcılarında ışınım verimleri, İngiltere’de 
üretilen patentli seramik plakalar, alüminyum 
reflektörü, özel tasarım çift kademeli brülörü 

Endüstriyel ve ticari ısıtma konusunda 
1991 yılından itibaren faaliyet gösteren 
Çukurova Isı, geçen günlerde açık alan-

larda kullanılmak üzere ürettiği SILVERSUN 
marka çift kademeli borulu radyant ürününü 
pazara ve müşterilerinin beğenisine sunmuştu. 
Ar-Ge çalışmalarını devamlı olarak yapan 
Çukurova Isı bu bağlamda SILVERSUN’dan 
sonra GOLDSUN CC markasıyla özellikle 
kafe ve restoranlarda, açık, yarı açık ve kapalı 
alanlarda kullanılabilir çift kademeli seramik 
plakalı radyant cihazını piyasaya sundu. Son 
derece estetik yapısıyla dikkat çeken GOLD-
SUN CC, çift kademeli brülörü ile de isteni-
len konfor düzeyini sağlıyor. Havanın sıcaklı-

ve bunların önünde ve arkasında bulunan yük-
sek rüzgâr koruması ile maksimize edilmiştir. 
Tente, pergola gibi malzemelerin altındaki 
kullanımlar da cihazların üstündeki malze-
meye zarar vermemesi amacıyla üretilen ısı 
ve yağmur şapkası aynı zamanda cihazların 
yağmur ve kar dahil her türlü hava koşulunda 
kullanımına imkân tanır. GOLDSUN CC ısıtı-
cılarında seramik plakaların önüne yerleştirilen 
yüksek ısıya dayanıklı ızgaralar, karşıdan gelen 
rüzgârı önemli ölçüde yavaşlatıyor ve bu sayede 
yanmanın devamını sağlıyorr. Küçük kapasi-
tesi 5/7 kW, büyük kapasitesi 7/11 kW olan 
GOLDSUN CC ısıtıcılar Çukurova Isı ekibi 
tarafından tasarlanıp üretiliyor. TM

ömrü boyunca optimum performans sağlar. 
Ayarlanabilen maksimum debi, doğru hidronik 
kontrol için dizayn debisinin sağlanmasını ve 
aşırı debinin ortadan kaldırılmasını sağlar. IMI 
Hidronics ürün gamındaki balanslama ölçüm 
aletleri ile TA-COMPACT-P gelişmiş ölçüm 
ve teşhis imkânı sağlar. TM 
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sistem

Endo Enterprises (UK) Ltd. tarafından 
üretilen EndoThermTM, ısıtma sistem-
lerinde tasarruf sağlayan bir üründür. 

İngiltere’de üretilen ürün, doğalgaz, fuel-oil 
ve kömür gibi yakıtla çalışan kazanlı ısıtma 
sistemlerinde kullanılabilir. EndoThermTM, 
sağladığı tasarruf sayesinde maliyetini bir yıl 
içinde amorti edebilmektedir.  Ürün, ısıtma 
sistemindeki suya eklendiğinde % 15’e kadar 
enerji tasarrufu sağlayan ve çevreye zarar ver-
meyen organik bileşiklerden üretilir. Bağımsız 
akredite kuruluşlarca yapılan testler ve uygu-

landığı projeler ile ürünün tasarruf sağladığı 
kesin olarak kanıtlanmıştır. 

EndoThermTM’in Avantajları

Merkezi ısıtma sistemlerinde ısının taşınması 
için su kullanılmasının sebebi, suyun ucuz ve 
kolay temin edilebilir olmasıdır. Ancak su, 
ısı taşıma konusunda sanıldığı kadar verimli 
değildir. Su ile ısınan kazan sistemlerinde 
EndoThermTM, ısıtma sistemlerinde dola-
şan suyun ısı transfer özelliklerini değiştirir. 

Isıtma Giderlerini % 15 
Azaltan Ürün: EndoThermTM
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Böylece radyatörlerin daha hızlı ısınmasını 
ve daha uzun süre sıcak kalmasını sağlar.  
EndoThermTM kullanıldığında, ısınmayı sağ-
layan kazan veya kombi, binadaki sıcaklık 
derecesini aynı seviyede muhafaza edebilmek 
için daha az çalışır ve daha az yakıt tüketir. 
EndoThermTM’in, etkili olabilmesi için 100 
litrelik ısıtma sistemi su hacmine 1 litre  
EndoThermTM eklenmesi yeterlidir. Modern 
kazanlar pazarlanırken verilen verimlilik 
ölçüsü, yalnızca kazan için geçerlidir ve bütün 
ısıtma sisteminin verimliliği göz önünde 
bulundurulmaz. EndoThermTM, piyasadaki 
en verimli kazanlarda bile sistem verimliliğini 
geliştirdiği için enerji tasarrufu sağlar. 
Isıtma sistemlerinde kullanılan kazan, sürekli 
aktif değildir. Kazanlar yalnızca, sıcaklık ayar-
lanan değerin altına düştüğünde devreye girer. 
Isıtma sistemi içindeki su da aynı derecede 
kalmaz. Kazanın devreye girmesine bağlı 
olarak döngüsel bir şekilde ısınır ve soğur. 
Bağımsız laboratuvarlarda yapılan deneylerde, 
EndoThermTM  sisteme katıldıktan sonra, ısıt-
mayı sağlayan kazanın 7 saat boyunca devreye 
girme sayısının 6’dan 5’e düştüğü belirlen-
miştir. 
10 litre su, daldırma tip ısıtıcıyla 80 °C ısı-
tılmıştır. Aynı miktar su, EndoThermTM 

eklendikten sonra tekrar ısıtılmıştır. Dijital 
termometre ile ölçülen iki deneyin sonuçları, 
yukarıdaki grafikte suyun zamanla ısınması 
üzerinden gösterilmiştir.  EndoThermTM suya 
karıştırıldıktan sonra su, 80 °C’ye % 15 daha 
kısa zamanda ulaşmıştır. 
EndoThermTM, sistem içinde suyun fiziksel 
özelliklerini dengeleyen eşsiz etkisi sayesinde, 
bina içinde konfordan taviz vermeden, kırıp 
dökmeden, sistemi daha verimli bir şekilde 
işleterek kazan için gereken yakıt miktarını 
% 15’e kadar azaltır. 
Dünyaca tanınan ve ISO 17025 akredite olan 
“Enertek International” Uluslararası Araş-
tırma Kurumu; doğalgaz, petrol, yenilenebilir 
enerjili sistemler ve elektrik ekipman sanayi-
sinde ileri teknoloji hizmet veren bağımsız 
bir ar-ge şirketidir. Özellikle evsel ve ticari 
tip kazan sistemlerinin geliştirilmesi, test 
edilmesi ve sertifikalandırılması üzerine 35 
yıllık tecrübeye sahiptir. EndothermTM, Aralık 
2013 tarihinde Enertek Deney Tesisleri'nde 
doğalgaz yakan merkezi ısıtma sistemleri üze-
rinde test edilmiştir. Ürünün ısıtma sistemin-
deki suya katılmasından önce ve sonra yapı-
lan ölçümlerle, kazanın doğalgaz tüketimini  
% 15’e kadar azalttığı görülmüştür. 
EndoThermTM’in performansı, Kasım 2013 
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sistem

Erewash Müzesi, 
İngiltere
Uygulama Tarihi: Kasım 2013
Denetim Süresi: 45 gün
Enerji Tasarruf Miktarı: % 11,9 
EndoThermTM, Kasım 2013 tarihinde, 18. yüz-
yılda inşa edilen ve 1980’li yıllarda müzeye 
dönüştürülen tarihi Erewash Müzesi’nin 
ısıtma sisteminde denenmiştir. Ürün, sis-
teme dahil edildikten sonra doğalgaz tüke-
tim miktarının % 11,9 azaldığı görülmüştür. 
Binaya zarar verebilecek hiçbir ürün ya da 
sistemin kullanılmadığı koruma altındaki 
bu tür binalarda EndoThermTM güvenle kul-
lanılabilir.

Teviotdale Spor Merkezi, 
İngiltere
Uygulama tarihi: Ocak 2013
Denetim süresi: 10 ay
Enerji Tasarruf Miktarı: % 17,9
EndoThermTM Ocak ve Nisan 2013 tarih-
leri arasında Teviotdale Spor Merkezi’nin 
ısıtma sisteminde denenmiş ve binanın 
ısıtma giderlerini % 17,9 düşürdüğü göz-
lenmiştir. 

Toplu Konut Derneği, 
İngiltere
Uygulama tarihi: Kasım 2013
Denetim süresi: 45 gün
Enerji Tasarruf Miktarı: % 15,7
EndoThermTM Kasım 2013 tarihinde Kuzey-
doğu İngiltere’deki büyük bir toplu konut 
derneğinin merkez ofisindeki 70 kW’lık 
kazanın ısıtma sistemine katılmıştır. Doğal-
gaz tüketim bilgilerinin karşılaştırılması 
sonucu %15,7 tasarruf sağlandığı tespit 
edilmiştir. 

Uygulama Örnekleri

tarihinde dünyaca tanınmış pek çok araştırma 
merkezini içinde bulunduran İngiltere’nin 
Central Lancashire Üniversitesi’nde de test 
edilmiştir. EndoTh ermTM sisteme dahil edil-
mesinden önceki ve sonraki ölçümlerde, ürü-
nün sisteme eklenmesi halinde istenen sıcak-
lığa ulaşmak için % 10.4 daha az doğalgaz 
tüketildiği görülmüştür. 
İngiltere’nin en büyük sipariş üzerine ısıtma 
ekipmanı üreticilerinden Tomorrow Air 
Solutions (TAS), kendi kurduğu hava geçir-
mez bir oda içinde, ısı eşanjörü kullanarak 
saatte 500 m3 hava hareket ettirerek bir ahşap 
bloğu 50 °C ısıtmıştır. EndoTh ermTM suya 
katıldığında, ahşap bloğu 50 °C ısıtmak için, 
% 23.7 daha az enerji tüketildiği gözlenmiştir. 
EndoTh ermTM’in korozyona sebep olup olma-
dığı İngiltere'deki bağımsız ürün sertifi kalama 
kuruluşu, Builcert'in şartnamesine göre onaylı 
laboratuvarlarında test edilmiştir. Sonuç ola-
rak EndoTh ermTM’in sert ve yumuşak suya 
kıyasla, metal ve conta malzemelerinde çok 
daha az korozif etkisinin olduğu gözlenmiş-
tir. Ayrıca EndoTh ermTM uygulanan yerel bir 
kolejde yaklaşık iki yıldır devam eden göz-
lemler sonucu sistemde herhangi bir sorun 
olmadığı ve sistemin sağlıklı bir şekilde çalış-
tığı tespit edilmiştir. 
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söyleşi

“Türkiye’nin, iklimlendirmede  
 üretim üssü olması için var 
 gücümüzle çalışıyoruz”

Serkan Uzun  
Üntes Isıtma Klima Soğutma ve San. Tic. A.Ş. 
Genel Müdür Asistanı

İklimlendirme sistemleri ihtiyaçları alanındaki yolculuğu neredeyse yarım asra dayanan 
Üntes Isıtma Klima Soğutma ve San. Tic. A.Ş., bugün 250’yi aşkın çalışanı ile üretim 
faaliyetlerini Ankara’da yer alan iki ayrı fabrikasında sürdürüyor. Firmanın Genel 

Müdür Asistanı Serkan Uzun, Üntes’in soğutma grubu konusunda Rhoss'un dünyadaki 
tek üretim partneri olduğunu söylüyor. “Kalkınma ve dışa bağımlılığı azaltma, ancak ve 
ancak üretimle gerçekleşir. Üntes olarak, üretici kimliğimizle kalkınma ve dışa bağımlılığı 
azaltmaya katkı sağlıyoruz” diyen Uzun ile Üntes’in hedefleri ve yeni yatırımları hakkında 
konuştuk…
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Bilindiği gibi Üntes, soğutma grubunda 15 
yıldır Rhoss’un Türkiye temsilcisi. Üntes ile 
Rhoss arasında 15 yıllık ticari birlikteliğin, 
üretici - distribütör ilişkisinden çıkıp stratejik 
ortaklık yapısına dönüşmesi, soğutma grubu 
üretim tesislerinin Ankara’da kurulması ile 
oldu. 15 yıl içinde çok şeyler değişti ve gelişti. 

Üntes, ilkeleri ile değerlendirilen 
uluslararası bir marka

Üntes, bir aile şirketi. İklimlendirme sistem-
leri ihtiyaçları alanında neredeyse yarım asra 
uzanan yolculuğumuz, 1968 yılında kurucu-
muz Cahit Şanal ve ortaklarının iş fikirlerini 
girişimciliğe dönüştürmesi ile başladı. Çalış-
malarımıza endüstriyel fanlar ve duvar tipi 
cihazların üretimi ile başladık ve bugün 250’yi 
aşkın çalışanımız ile üretim faaliyetlerimizi  
Ankara / Kazan ve Saray’daki 120.000 m²’lik 
açık 27.000 m²’lik kapalı alandaki fabrikaları-
mızda sürdürüyoruz. Üntes; sektöre iklimlen-
dirme alanında etkin çözümler sunan, 30’a yakın 
ülkeye ihracat yapan, partnerleri ile güçlü bağlar 
kuran, satış sonrası servis ağı ile ürün kalitesine 
sürekli hizmet kalitesi sunan ve sektöre kanaat 
önderliği yapan müşteri merkeziyetçi bir işlet-
medir. Müşteri merkeziyetçi bir organizasyonun 
temelinde ‘Müşteri velinimetimizdir’ mantığı 
yatar. Üntes olarak, ilkeleri ile birlikte değer-
lendirilen uluslararası bir markayız. Hedefimiz 
ise ulusal imajımızı ve pazar payımızı daha da 
ilerilere taşırken uluslararası arenalarda ilkeleri 
ile bilinen, güvenilen bir marka olmak ve kuşak-
lar boyu süreklilik sağlayabilmektir.

Hem biz kendimizi geliştirdik hem de Rhoss’u 
Türkiye ve ilgilendiğimiz ihracat pazarlarına 
yönelik sertifikasyon süreçlerinden cihaz kapa-
site aralıklarına kadar değiştirdik. Soğutma 
grupları satışında da belli bir hacme ulaştık-
tan sonra, 2012’nin Haziran ayında Üntes ve 
Rhoss bir araya geldi ve Üntes-Rhoss Soğutma  
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söyleşi

Sistemleri kuruldu. Üntes-Rhoss dünyanın en 
geniş soğutma grupları ürün ve çözümlerini 
önce Türkiye’ye, ardından tüm dünyaya sunuyor. 

Üntes-Rhoss, pazara hitap edecek 
tüm kapasite aralıklarında soğutma 
grubu üretimine başlayacak

Ürünlerimizi ‘klima ve havalandırma sistem-
leri’, ‘fan-coil cihazları’, ‘soğutma grubu ve ısı 
pompaları’ ve ‘paket klima cihazları’ olarak 
dört grupta sınıflandırabiliriz. Üntes markalı 

ürünler; klima-havalandırma sistemleri, klima 
santralleri, hijyenik klima cihazları, paket klima 
cihazları, havuz nem alma cihazları, fan-coil 
üniteleri. Üntes-Rhoss markasıyla ise soğutma 
gruplarını üretiyoruz. Bu tarz ortak üretimler 
bizim de üretim anlayışımızı farklılaştırıyor, 
yeni teknolojileri geliştirmemize fırsat sunuyor. 
Şu an talebin büyük çoğunluğunu biz üretiyo-
ruz. Stok bazlı değil, proje bazlı çalışıyoruz. 
Rhoss’un haricinde buhar nemlendiriciler 
ürün grubunda Devatec, kontrol ekipmanı 
ürün grubunda Siemens, roof top paket klima 

cihazlarında Hitecsa, hassas kontrollü klima 
cihazlarında ise Uniflair ile partnerliğimiz var. 
Üretimini ve temsilciliğini yaptığımız tüm 
ürünlerin ömürlerini doldurmasına kadar ilk 
günkü performanslarında hizmet verebilmesi 
için toplam kalite yönetim sistemini (ISO 
9001) etkin bir şekilde yönetiyoruz.
Üntes-Rhoss tarafında bazı yenilikler olacak. 
Tüm kapasite aralıklarında soğutma grubu üre-
timine başlayıp hem iç hem de dış pazara suna-
cağız. Yukarıda bahsettiğim dört ürün grubunu, 
fabrikamızda fiziksel olarak ayırdık. Yani dört 
ürün grubu için dört ayrı tesis yapılanmamız 
olacak. Her birim kendi alanında uzmanlaş-
mış kadrosu ile sadece o ürünün üretiminden 
sorumlu olacak. 

Üntes, Rhoss’un soğutma grubu 
konusunda dünyadaki tek üretim 
partneri
 
Üntes-Rhoss Soğutma Sistemleri, bir joint  
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ölçümler yapabiliyoruz. Tesisimizde yer alan 
test laboratuvarımızda kendi ürünlerimizi, 
ayrıca başka firmalardan talep gelirse onların 
da ürünlerini test edebiliyoruz. Önümüzdeki 
sene tesisimizi ve üretim hacmimizi yeni yatı-
rımlarla büyüteceğiz. Üntes-Rhoss Soğutma 
Grubu Üretim alanı iki katına çıkacak. Hemen 
hemen bütün kapasiteleri burada üreteceğiz. 
Tesisimizde yer alan test laboratuvarımızda, 
bir soğutma grubunun ilk çalışma performan-
sını görebiliyoruz. Bunu önceden görebilmek 

venture (ortak girişim) firması. İtalyanlar ticari 
olarak aşırı disiplinlidir, dolayısıyla Türkiye gibi 
gelişmekte olan pazarlara yatırım yaparken 
çok titiz davranırlar ancak Üntes, Rhoss’un 
soğutma grubu konusunda dünyadaki tek 
üretim partneri olarak bu disiplini Türkiye’ye 
taşıdı. Hem üreten hem test eden bir firmayız. 
Üntes-Rhoss Soğutma Grubu Üretim Tesisi, 
hem test laboratuvarı hem de araştırma mer-
kezi. Test laboratuvarı ve araştırma merkezi-
mizde hem termodinamik hem de elektriksel 
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leyebilir, onlar da Türkiye’de üretim yapabilir 
ve sektörümüz, insan kaynağı anlamında bir 
dolgunluğa erişebilir. 

Müşterilerimizin her 1 kW’dan 
emin olmasını sağlıyoruz

Türkiye’nin iklim şartlarına baktığımız zaman 
-25 ˚C’lerden +45 ˚C’lere kadar bir aralıktan 
bahsetmemiz mümkün. Dış hava sıcaklığı çok 
değişken, bilinmez bir parametre. İç ortam 

bütün problemleri gidermek çok kolay. Çünkü 
işin mutfağındayız ve üretimin bütün fazlarını 
en başından beri görüyoruz. Üretici kimliğimiz, 
bize her anlamda bir katma değer sağlıyor. Proje 
bazlı üretim yaptığımız için, cihazlarda terzi 
usulü değişiklikler yapabiliyoruz. Bu durumda 
dinamik kararlar almamız mümkün oluyor. 
Çünkü üretimi biliyoruz. Aynı kültürü satış 
sonrası personelimize de kazandırıyoruz. Kısa-
cası üretici kimliğimiz bizim için satış sonrası 
hizmetler dahil her anlamda artı değer kazan-
dırıyor. Satış sonrası hizmetler ile ilgili Üntes 
olarak kendi birimimiz var. Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Adana’da ofislerimiz var. Bu kadro 
hem direkt son kullanıcılara satış sonrası hiz-
metleri sunuyorlar hem de yetkili servis part-
nerlerimizi belli periyotlarla eğitim sürecinden 
geçiriyorlar. Dolayısıyla satış sonrası birimimiz, 
dış kaynak kullanımı anlamında onları yöne-
ten bir organizasyon. Ankara, İstanbul, İzmir, 
Adana bizim bölge ofisimizin olduğu yerler 
ve her bölge ofisimizin olduğu yerde kendi 
servisimiz ve Türkiye’nin her tarafında 100’e 
yakın servis noktamız var. Yeni bir ürün, yeni 
bir sistem var ise yetkili servislerimizi buraya 
getirip bir eğitim sürecinden geçiriyor ve cihaz-
lara müdahale etmeye hazır noktaya getiriyoruz. 
Son kullanıcıdan ziyade ürün satışımız daha 
çok ticari kısma yönelik olduğu için bayi teş-
kilatını tercih etmiyoruz. Azerbaycan’da teşhir 
salonu ve ofisimiz var. Orada bir partnerimizle 
beraber bu yatırımı yaptık. Türkmenistan’da ve 
Kuzey Irak’ta kendi ofisimiz var. Onun hari-
cinde Üntes markası ile 30’a yakın ülkeye direkt 
ihracat yapıyoruz. Birçok bölgede Üntes-Rhoss 
markası ile de soğutma grubunun satışını ger-
çekleştiriyoruz ama soğutma grubu haricindeki 
tüm ürünleri Üntes markası ile ihraç ediyoruz. 
Üretim her zaman gündemimizde olan bir 
konu. Çünkü sektörümüzün yan sanayisi de 
beraberinde gelişiyor, hacimler artış gösteriyor, 
talep daha fazla oluyor. Pazara hitap edecek tüm 
kapasite aralıklarında soğutma grubu üretimi 
yatırımımız; diğer üretici firmaları da tetik-

çok büyük bir avantaj. Çünkü cihaz test edil-
meden projeye dahil edilirse, ilk çalıştırmada 
bazı riskleri beraberinde barındırabiliyor. Biz 
bunu, önceden engelliyoruz. İlk çalıştırma-
daki koşulları test laboratuvarımızda simüle 
edebiliyoruz, cihazın gerçek şartlardaki per-
formansını önceden öğrenebiliyoruz. Ne kadar 
güç tüketeceğinden, ne tür bir altyapıya ihtiyaç 
duyacağına kadar ölçümleyebiliyoruz. Hatta 
daha zorlu çalışma aralıklarında da cihazın 
performans değerlerini ölçebiliyoruz. Böylece, 
oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmış oluyo-
ruz. Temel olarak, üretim sonrası güvenlik test 
fazları var. Hem su tarafı hem gaz tarafında 
sızdırmazlık testleri gibi bazı testler yapılıyor. 
Sızdırmazlık test fazı yapıldıktan sonra, cihaz 
gerçek performans test fazına hazır hale geli-
yor. Test hazırlık fazından sonra ise tam ve 
kısmi yüklerde test fazları yapılıyor. Projelerde 
dış hava sıcaklığının 40 ˚C olduğu varsayıl-
dığında, cihazın maksimum kapasitesi 40 ˚C 
olarak ölçümlenir ama yılın sadece belli peri-
yotlarında 40 ˚C görülür. 30-35 ˚C gibi bazı 
kısmi yüklerde veya binanın tamamının değil 
bir kısmının kullanıldığı zamanlarda da cihazın 
nasıl davranacağı da orada ölçümlenmiş olur. 
Kısmi yük derken bunu kastediyorum. Test 
laboratuvarımızda arıza testlerini de gerçekleş-
tiriyoruz. Beklenmedik herhangi bir elektriksel 
veya mekanik arıza durumunda bina işletme-
cisinin, bizlerin veya servis personelinin nasıl 
davranacağı, hangi önlemleri alacağı ve arızaları 
nasıl gidereceği ile ilgili bazı testlerimiz var. 
Raporlama ve analiz süreci laboratuvarı çoğun-
lukla araştırma merkezi olarak kullandığımız 
takdirde gerçekleştirdiğimiz bir modül. Test 
uzmanlarımız; çalışma limitlerini, performans 
ve kapasite değerlerini ölçüp analiz ediyor ve 
raporluyorlar.

Üretici kimliğimiz, her anlamda bir 
katma değer sağlıyor

Üretici olduğumuz için satış sonrası ile ilgili 
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ğını düşünüyoruz. Hem Türkiye’deki pazar 
çok büyük hem Türkiye’nin hitap edebileceği, 
kapsayabileceği alan çok büyük. Alanımızda 
bunun öncülüğünü yapmayı hedefliyoruz.  
Üntes-Rhoss tarafı, sektöre kanaat önderliği 
yapacak bir taraf ve bizim için çok kıymetli. 
Rhoss’un kendi müşterilerine de burada üretim 
yapmayı hedefliyoruz. Hitap ettiğimiz bütün 
ürün grubu yani merkezi iklimlendirme sis-
temleri alanındaki ürettiğimiz ürünlerin büyük 
çoğunluğunu millileştirmek istiyoruz. Yani 
sektöre katkı sağlamak öncelikli hedefimiz. 
2023 hedeflerinde ise kendimize 100 milyon 
Euro ciro hedefi koyduk. Her şeyin özeti; yatı-
rımla büyüyerek hedeflerimizi gerçekleştirme 
yolunda ilerliyoruz. Türkiye’nin imalatçıya ihti-
yacı var. Hayalimiz üçüncü nesil. Ticari işlet-
menin dışında toplumsal sorumluluğu olan bir 
şirketiz. 1968 yılından beri ihracat yapıyoruz 
ve yapmaya devam edeceğiz. Kalkınma ve dışa 
bağımlılığı azaltma, ancak ve ancak üretimle 
gerçekleşir. Üntes olarak, üretici kimliğimizle 
kalkınma ve dışa bağımlılığı azaltmaya katkı 
sağladığımıza inanıyoruz.TM

farkında. Ölçüyorlar ve binalarında güç tüketen 
ne varsa bunun üzerine gitmeye başlıyorlar. 
Dolayısıyla inşaat firmalarını bu durum tetik-
liyor. Onlar da yeşil bina projelerini artırmaya 
başlıyor. Sektörümüzün inşaat sektörü ile bire 
bir ilişkili olmasının sebebi bu. Yatırımcılar 
enerji verimliliği standartlarının farkında ve 
üreticiler de bunu destekliyor. Rekabete daha 
uyum sağlayabilmek açısından bu kriterler 
önemli role sahip. Türkiye’deki eksiklik; ticari 
bina yatırımlarının endüstriyel bina yatırımla-
rına göre çok önde gidiyor olması ve yenileme 
projelerindeki yetersizlik. 
Karşımıza çok güzel projeler de çıkıyor elbette 
ve çok prestijli projelere imza atıyoruz. Türki-
ye’deki en ileri tıp teknolojisine sahip tanı ve 
tedavi üniteleri, modern mimarisi ve yepyeni 
bir sağlık anlayışı ile bölgenin sağlık üssü olarak 
hizmet veren Memorial Ankara Hastanesi’nde, 
hem hijyenik hem de ısıl konfor sistem ürün-
lerini biz sağladık. LEED Sertifikasına aday 
ViaGreen projesinde ısı pompalarımız ile yer 
aldık. Yeşil veri merkezi olarak inşa edilen Koç 
Sistem’in veri merkezi projesine free cooling 
sistemini kurduk. 

Yatırımla büyüyerek hedeflerimizi 
gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz

2014 yılı bizim için çok dolu ve yoğun geçti. 
2014’ün başında ekonomik kriz söylentileri 
vardı, ama bu kriz dedikoduları risk iştahını 
azaltıyor. Cirosal anlamda sektörde gerileme 
yaşandıysa bence sebebi budur. Ciro anlamında 
bu sene, mevcut durumu korusak bizim için 
iyi olacağını düşünüyorduk ama şu an geçen 
seneyi geçmiş durumdayız. Firmamızın teme-
linde ihracat yatıyor. Soğutma grubu yatırımı-
nın en önemli ayağı ihracat. Rhoss’un üretim 
üssünün Türkiye olması için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Türkiye’nin 2023 ya da 2053 gibi 
vizyonlarında üretim üssü olmak var. Biz 
iklimlendirme sektörünün Türkiye’nin üretim 
üssü olması için herhangi bir engel olmadı-

şartları da, misyon kritik bölgelerde çok fazla 
değişkeni içinde barındırıyor. Dolayısıyla çok 
ciddi ve dinamik bir test ortamınızın olması 
ve bu yapının kendi fabrikanızda yer alması 
gerekiyor. Üntes olarak, test laboratuvarımızın 
fabrikamızda yer alması büyük bir avantaj sağlı-
yor. Üretimin her aşamasını görüyoruz. Bu çok 
güzel ve duygusal bir şey. Hatta bunun için bir 
slogan bile geliştirdik: “Müşterilerimizin her 
1 kW’dan emin olmasını sağlıyoruz.” Çünkü 
bir projeyi tasarlarken gereğinden büyük ya da 
olması gerekenden daha küçük kapasitelerde 
cihaz seçimi yapılabilir, ama bu mühendis-
lik değildir. Bu gereksiz yatırımdır. Bu test 
laboratuvarında, cihazlar çok hassas testlerden 
geçiyor ve tüm hesaplamalardan sonra, hangi 
kapasitede çalışacağını test edip onaylıyoruz. 
Hal böyle olunca, müşterilerimiz için de bir 
güven kaynağı yaratmış oluyoruz.

Ticari bina yatırımları endüstriyel 
bina yatırımlarına göre çok önde 
gidiyor ve yenileme projeleri yetersiz

Türkiye iklimlendirme sektörü, Avrupa’nın en 
büyük sektörlerinden biri. Hatta bazı branş-
larda Rusya’yı da geride bıraktı. Türkiye, özel-
likle hitap ettiği bölgeleri de kapsadığı için çok 
büyük bir pazar ve büyümeye de devam ediyor. 
İnşaat sektörü Türkiye’nin sanayisinin lokomo-
tifi. Her ne kadar son dönemlerde istihdama 
olan katkısının yatırıma olan katkısı kadar çok 
olmadığı söylense de ülkenin lokomotif sektörü. 
Dolayısıyla sektörümüz tabii ki inşaat sektö-
rüne endeksli. Türkiye’de genel anlamda enerji 
verimliliği standartları yükseliyor. Avrupa’yı, 
yeni regülasyonları takip ediyoruz. Türkiye çok 
hızlı bir şekilde bu değişikliklerden etkilenebi-
liyor. Bu, muhtemelen Avrupa’daki üreticilerin 
Türkiye’de aktif olmasından kaynaklanıyor ama 
Türkiye’deki yatırımcılar da bu potansiyelin 

32 . tesisat market 12/2014





sistem

Isı Pompası ile VRV’yi Birleştiren 
Teknoloji: Tri-Thermal
Dik Tip Rotorlu Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma Üniteleri

I sı pompası teknolojisi son yıllarda hızla 
gelişme kaydetmiştir. Isı pompası günü-
müzde ev ısıtmasında kullanılan cihazlara 

verilen bir isim olmasına rağmen aslında ısı 
pompası soğutma ya da ısıtma yapabilen komp-
resörlü cihazlara verilmesi gereken bir isimdir. 
Ev kullanımlarında önceleri karşımıza yalnızca 
soğutma için çıkan ısı pompaları yaygın ola-
rak buzdolabı ve klima olarak kullanılmıştır. 
Daha sonra dünyanın yaşadığı petrol krizle-
rinde ısıtmada da çözüm olarak görülmüş ve bu 
dönemlerde teknolojileri daha da ilerlemiştir. 
Dünyanın ve özellikle Avrupa’nın, ısınmada 
doğalgaza bağımlılığını azaltmak için arayışa 
girmesi ve son yaşanan doğalgaz krizleri ile 
özellikle hava kaynaklı ısı pompalarında tek-
nolojide hızlı gelişmeler olmuştur. Kompresör 
teknolojilerindeki gelişmeler, soğutucu gazlar-
daki ilerlemeler ile -15 ˚C, -20 ˚C’lerde dahi 
hatta özel cihazlarda -25 ̊ C’de ısıtma yapabilen 
cihazlar piyasaya sürülmüştür. Inverter tekno-
lojisi özellikle konutlara hitap eden cihazlarda 

sıklıkla kullanılır. Bunun yanında büyük chil-
ler üreticileri cihazlardaki revizyonlar yaparak 
artık ısıtma da yapabilen su kaynaklı veya hava 
kaynaklı büyük kapasitede cihazları üretmekte-
dirler. Bu gelişme özellikle, nüfusunun büyük 
kısmı ağır kış şartları yaşamayan bölgelerde 
bulunan ülkemizde petrol yakıtlarına karşı 
güçlü bir alternatif olmuştur. Yoğunlukla batı ve 
güney sahil şeridine yakın bölgelerde dış hava 
şartlarından dolayı çok daha verimli olduğu için 
kombi ve kazan kullanımına göre ciddi oranda 
tercih edilmektedir. Alternatifi olan tüm yakıt-
lara karşı % 25 ile % 90 aralığında tasarruf eden 
ısı pompaları üretim adetlerinin artmasından 
dolayı ucuzlayan fiyatları ile birlikte kısa sürede 
kendilerini geri öder duruma gelmişlerdir. 
Özellikle güney bölgelerinde kullanımdan 
dolayı ısı pompasından soğutmada talep edilir 
olmuştur. Isı pompaları genel olarak zaten tek-
nolojileri gereği soğutma yapabilmektedirler. 
Bu durumda mekânda fan-coil ve izoleli hatlar 
kullanılması gerekmektedir. 
Isı pompalarının gelişmesi sırasında VRV 
teknolojisi de ciddi gelişmeler kaydetmiştir. 
Özellikle ticari mekânlarda ve soğutma ihtiyacı 

ısıtmadan çok olan bölgelerdeki konutlarda 
VRV sıklıkla kullanılır olmuştur. Özellikle ev 
kullanımlarında VRV’nin üfleme ile ısıtma 
yapabilmesi ve kullanım sıcak suyu için bir 
çözüm sunamamasından dolayı VRV tek başına 
bir konut için çözüm olamamakta, kombi veya 
kazan ile ısıtma ihtiyacı soğutma için de VRV 
kullanılmaktadır. 
Midea’nın kendi araştırmaları sonucu geliştir-
diği ve patenti kendine ait olan Tri-Thermal 
cihazı tek cihazda VRV yani gazlı soğutma ile 
ısıtılmış su ile yerden ısıtma ve boyler ısıtma 
sistemlerini birleştirmiştir. Tri-Thermal, en kısa 
tanımla VRV ve Isı Pompasının kombine edil-
miş halidir. Bu cihaz ile istenirse VRV iç üni-
teleri ile soğutma, yerden ısıtma ile ev ısıtması 
ve boyler aracılığıyla kullanım sıcak suyunu tek 
cihazda elde etmek mümkündür. Bu cihaz ile 
istenirse acil durumlarda VRV iç üniteleri ile 
de ısıtma yapmak mümkündür.  
Ayrıca bu cihaz ile özellikle yaz aylarında 
VRV ile soğutma yaparken kullanım sıcak 
suyunu bedava ısıtmak mümkündür. Soğutulan 
mekândan atılan sıcaklık doğrudan suya trans-
fer edilerek bedava sıcak su elde edilmiş olur. 
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Yerden Isıtma üzere 3 ayrı kapasitede üretilmiştir. Cihaz 
ısıtma ve soğutma durumunda -7 ̊ C/+48 ̊ C 
dış hava şartlarında, yalnız su ısıtma duru-
munda -7 ˚C/+43 ˚C dış hava sıcaklığında 
çalışabilmektedir. +43 ˚C dış hava sıcaklı-
ğında ısıtma yapabilmek birçok düz ısı pom-
pası cihazının çalışamadığı sıcaklıktır. Bu 
sıcaklıkta ısıtma yapabilmek, yaz aylarında 
sıkıntı yaşamadan ve cihazın ömründen har-
camadan kullanım sıcak suyunu ısıtabilmek 
demektir. Şu an piyasada olan hava kaynaklı 
ısı pompalarının birçoğu aslında +25 ̊ C-27 
˚C dış hava sıcaklığının üzerinde ısıtma 
yaptıklarında yüksek evaporasyon sıcaklı-
ğından dolayı kompresörlerinin ömründen 
harcamaktadırlar. Tri-Thermal cihazı ileri 

teknoloji ve verimliliği bir arada sunmaktadır. 
Tek bir cihazla VRV ile soğutma, yerden ısıtma 
ve kullanım sıcak suyunu sağlayabilmektedir. 
Tri-Thermal cihazı VRV cihazları tarafından 
bakıldığında suyu da şartlandırabilen bir VRV, 
ısı pompası tarafından bakıldığında ise VRV ile 
soğutma yapabilen bir cihazdır.  TM

Cihaz bunu VRV iç ünitelerindeki 
soğutmayı durdurmadan yapabil-
mektedir. Isı pompaları ile bunu 
yapmak mümkün değildir. Soğutma 
modundayken boylerden ihtiyaç 
sinyali gelirse cihaz soğutmayı dur-
durur ve yalnızca ısıtma yaparak 
boyleri ısıtır. Bu, özellikle sıcak su 
kullanımı yüksek mekânlarda kon-
for şartlarında sıkıntı çıkarmaktadır. 
Soğutma durumunda bedava sıcak 
su üretebilme özelliği sayesinde bu 
cihaz özellikle hafif ticari işletmeler 
için de çok uygun bir çözümdür. 
Özellikle restoran, kuaför ve güzel-
lik salonları, spor merkezleri, sağlık 
merkezleri, küçük ve orta ölçekli oteller gibi.
Cihazın çalışmasına dair bazı örnek çizimler 
aşağıda verilmiştir. 
Çizimlerde de görüldüğü gibi cihaz binaya 
ait tüm ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. 
Kullanıcı ihtiyaçları için başka bir cihaz veya 
otomasyon sistemine ihtiyaç duymamaktadır.  

Tri-Thermal'in kontrol panelinde, yerden ısıtma 
pompası, ilave kazan gibi ısı kaynakları, güneş 
enerjisi gibi ekipmanları kontrol edebilecek 
giriş ve çıkışlar bulunmaktadır. Cihazın paneli 
oldukça basit ve kullanıcı dostudur. 
Tri-Thermal 12 kW-14 kW-16 kW olmak 

Soğutma Durumu VRV ile Isıtma Durumu

Kullanım Sıcak Suyu Isıtma Soğutma ve Kullanım Sıcak Suyu Isıtma (Bedelsiz)
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teknik

S uyun ana eleman olarak yer aldığı 
ısıtma / soğutma sistemlerinde hava-
nın olması kaçınılmaz bir durumdur. 

Havanın tesisata ve cihazlara zarar vermemesi 
için hızlı ve etkili bir şekilde sistemden atıl-
ması gerekir.
Sistemde bulunan hava; korozyona, sistem 
elemanlarının aşırı yıpranmasına ve süreç-
lerde engellenemeyen aksamalara neden olur. 
Bunun sonucunda sistem verimliliği düşer, 
gereksiz sistem arızaları meydana gelir ve 
maliyetler artar. 
Tasarımcı, danışman ve uygulamacılar su 
tesisatında bulunan havanın tahliye edilme-
sinin önemine dikkat çekmektedir. Bu sadece 
sorunsuz devreye alma ve montaj için değil, 

sistemlerin sorunsuz ve verimli çalışması için 
de gözardı edilmemesi gereken bir konudur. 
Günümüzde kullanılan tesisatların daha kar-
maşık hale gelmesi ile birlikte, sistemden 
manuel hava ayırma işlemi ya gerçekleştirmesi 
zor ya da çok fazla zaman alan bir süreç haline 
gelmiştir. Bu nedenle daha sistematik hava 
tahliye yöntemleri tercih edilmeye başlamıştır. 
Sistemde bulunan havanın nasıl, hangi yön-
tem ile tahliye edileceğine karar vermeden 
önce aşağıdaki noktaların göz önünde bulun-
durulması gerekir:
•	 Tesisat suyunda farklı çeşitlerde hava 

türleri olur.
•	 Karmaşık akış nedeniyle sistemdeki havayı 

mutlak bir nicelikle ifade etmek mümkün 

değildir çünkü çok fazla parametre söz 
konusudur.

•	 Bir tesisattaki sıcaklık ve basınç 
değiştiğinden, hava türü de fiziksel 
parametrelere bağlı olarak sürekli değişir.

•	 Sistem düzeni ve kullanılan ekipmanların 
türü, hava miktarını ve havanın tahliyesini 
etkiler.

Aşağıda belirtilen hava türleri ölçülebilir:

1. Büyük Baloncuklar (Serbest 
Hava)

Büyük baloncuklar, sıvı biçiminde ölçülebi-
lir. Çünkü bunların sayısı ve biçimi oldukça 
farklıdır. Ölçülebilecek olan şey tahliye edilen 

Spirovent Superior 
Vakumlu Hava Ayırıcılar
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•	 Dışarıdan gelen bir sinyale göre yeniden 
dolum yapan hava ayırıcı olarak 3 farklı 
şekilde kullanılabilir.

Superior Vakumlu Hava Ayırıcının içerisinde 
bulunan SmartSwitch, sistemden tahliye edi-
len havayı algılar. On dakika boyunca her-
hangi bir tahliye işlemi gerçekleşmediğinde, 
sudaki çözünmüş gazların asgari seviyeye 
ulaştığı anlaşılmış olur. Bu durumda ciha,z 
hava ayırma işlemini otomatik olarak durdu-
rur ve belirlenen ön kontrol zamanında tekrar 
çalışmaya başlar. Yani Superior Vakumlu Hava 
Ayırıcı sadece gerekli olduğu durumlarda çalı-
şır, enerji tüketimini dikkate değer şekilde 
düşürür ve sistemde bulunan maliyetleri yük-
sek ekipmanların ömrünün uzamasını sağlar.  

Spirovent Superior kullanmanın 
faydaları 

•	 Çözünmüş gazların sistemden atılması
•	 Devreye alma teslim sürelerinin kısa 

olması
•	 Tak - çalıştır kolaylığı
•	 Cihazda kullanılan SmartSwitch sayesinde 

enerji verimliliği
•	 Otomatik olarak havası ayrıştırılmış 

(yeniden) dolum ve istenen sistem basınç 
değerlerinin korunması

•	 Gereksiz yeniden dolum yapılmasının 
engellenmesi

•	 Yerden ısıtma ya da ısı pompası sistemleri 
gibi düşük sıcaklık olan durumlarda uygun 
kullanım

•	 Farklı sistemlere göre farklı ürün çözümler 
sunabilme 

•	 Tüm genleşme sistemler ile uyumlu 
şekilde çalışabilme TM

havanın, yani tesisattan çeşitli hava giderici 
türleriyle alınan havanın miktarıdır.

2. Mikro Baloncular (<0,5 mm)

Mikro baloncuklar, optik araçlar ve üretilen 
baloncukların sayısını ve hacmini, örneğin ısı 
eşanjörlerinin yüzeyine göre belirleyebilecek, 
görüntü işleme yazılımı ile ölçülebilir. Mikro 
baloncuklar klasik hava ayırıcılar ile sistemde 
atılamamaktadır.

3. Çözünmüş Gazlar

Belirli bir basınçta ve sıcaklıkta, çözünebilirlik 
katsayılarına bağlı olarak gazlar suda çözüne-
bilir. Bu değerler bir çözünebilirlik grafiğinde 
yer alır. Toplam gaz konsantrasyonu, bir mobil 
ölçüm cihazı ile online olarak ölçülebilir. Bu 
cihaz, tesisat suyundaki çözünmüş gazların 
konsantrasyonunu doğru ve güvenilir bir 
şekilde ölçer.
Sudaki havanın davranışıyla ilgili araştır-
malar oldukça karmaşıktır ve gerçek hayat-
taki vakalara kolayca aktarılamaz. Spirotech, 
ısıtma ve soğutma tesisatlarında olan bitenler 
hakkında güvenilir bir fikir sahibi olmak ve 
bunlara niceliksel veriler tahsis etmek için 
çeşitli ölçüm yöntemleri geliştirmede oldukça 
başarılıdır. 
Spirotech ürün gamında sudaki havanın sis-
temden atılması için gerekli olan farklı ürünler 
bulunur. Hem ısıtma ve soğutma sistemle-
rinde, hem de işlem sistemlerinde kullanılabi-
len Spirovent Superior Vakumlu Hava Ayırıcı 
bunlardan biridir. Özellikle kritik hatların 
(statik yüksekliğin ısıtma sistemlerinde 15 m, 
soğutma sistemlerinde 5 m) aşıldığı sistem-

lerde pratik ve uygulaması kolay bir çözüm 
olarak sunulur. Bunun dışında Spirovent 
Superior Vakumlu Hava Ayırıcılar;
•	 Farklı bölümleri bulunan ve düşük akış 

hacmine sahip olan sistemlerde,
•	 Gidiş - dönüş hattı arasındaki sıcaklık 

farkının az olduğu sistemlerde,
•	 Hava ayırıcının montajının yapılacağı 

alanın uygulamaya izin vermediği 
durumlarda kullanılabilir.

Spirovent Superior Vakumlu Hava Ayırıcı-
nın tamamen elektronik olan kontrol sistemi 
sayesinde cihazın çalışmadığı zamanlar, yeni-
den dolum basıncı, başlangıç zamanı, yeniden 
dolum alarmı, maksimum sistem basıncı, iste-
nen sistem basıncı, çalışma zamanları, siste-
min durumu, yeniden dolum geçmişi, hata 
verileri ve hava ayırma geçmişi gibi farklı 
konularda bilgi alınabilir. Çalışmaya hazır 
şekilde teslim edilen cihaz kolaylıkla sisteme 
bağlanıp devreye alınabilir. 
Tüm Spirovent Superior Vakumlu Hava Ayı-
rıcılara otomatik yeniden doldurma özelliği 
uygulanabilir. Bu özellik sistem basıncının 
sürekli olarak takip edilmesine olanak sağlar. 
Sistem basıncı belirlenen değerin altına düş-
tüğü anda tesisata yeniden su dolum süreci 
başlar ve dolum yapılan suyun içerisindeki 
hava ayrıştırıldıktan sonra sisteme pompalanır. 
Sistem basıncı belirlenen değere ulaştığı anda 
dolum işlemi durdurulur ve cihaz normal hava 
ayırma işlemine devam eder. 
Spirovent Superior Vakumlu Hava Ayırıcı 
sistemde; 
•	 Yeniden dolum ve basınç bakımı 

yapmayan hava ayırıcı
•	 Sistem basıncı ve yeniden dolum kontrolü 

yapan hava ayırıcı
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çeviri

numunesinin test edilmesi gereksinimidir. 
Bu testin amacı sprinklerin hâlâ işlevsel olup 
olmadığına karar vermektir. Günümüze değin, 
bir sistemdeki sprinkler sayısının yüzde biri 
kadarını test etme gerekliliği 50 yıldır kulla-
nımda olan sprinklerler için geçerli olmuştur. 
50 yıl kullanımın sonunda, sprinklerlerin her 
10 yılda bir yüzde bir testine tabi tutulması 
gereklidir. 75 yıldır kullanımda olan sprink-
lerler için ise test etme sıklığı her 5 yılda bir 
olmaktadır. 

Amerika’da, otomatik sprinkler sistem-
lerinin denetimi, testi ve bakımı konu-
sunda en çok bilinen kriter NFPA 

25’tir (Su-Bazlı Yangın Koruma Sistemlerinin 
Denetim, Test ve Bakım Standardı). Sistem 
bileşenlerinin sistemin yaşına bağlı olan test 
gereksinimleri limitli olsa da; denetim, test ve 
bakım gereklilikleri sistem yaşının bir fonk-
siyonu olarak değişiklik göstermemektedir. 
Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, su-bazlı 
yangın koruma sistemlerinin denetimi, testi 

ve bakımı üzerine NFPA Teknik Komite-
sine sunulan yangın hasar deneyim verileri 
de sistemin yaşını göstermemektedir. Yani, 
otomatik sprinkler sisteminin genel perfor-
mansının sistemin yaşına bağlı olup olmadı-
ğını saptamak zordur. 

Sistemin Yaşına Bağlı İhtiyaçlar

Sistem yaşının bir fonksiyonu olarak belir-
tilen en yaygın ihtiyaç rastgele bir sprinkler 

Eskiyen Sprinkler 
Sistemlerinin Bakımı
Yazan: William E. Koffel, P.E., FSFPE, President,  
Koffel Associates, Inc. / Fire Protection Engineering
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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Test için kullanılan prosedür bir daldırma 
testini açıklamaktadır. Sprinkler, kontrollü 
hıza ve sıcaklığa sahip bir hava akımına maruz 
kalacak şekilde test aparatının içine konu-
lur. Test aparatının plenumundaki sıcaklık, 
sprinklerin işlevsel haldeki sıcaklığından 
oldukça fazladır. 0.5 psi (0.4 bar)'lik bir hava 
basıncı sprinkler başlığının içerisine uygulanır. 
Sprinklerin kolay eriyen elemanlarını veya 
cam bölgeyi aktive eden süre kayıt edilir. Eğer 
sprinkler belirtilen süre içerisinde çalışmayı 
başaramazsa, sprinkler testten kalır ve test 
edilen sprinklerin temsil ettiği tüm sprink-
lerlerin değiştirilmesi gerekir. 
Hızlı tepkili elemanlar kullanan sprinklerle-
rin daldırma testi ihtiyaç sıklığı farklıdır. Ön 
test sprinklerin 50 değil 20 yıldır kullanımda 
olduğu zaman gerekir. Bu 20 yıl kriteri iki 
sebepten ötürü belirlenmiştir. Birincisi, hızlı 
tepkili elemanların piyasada nispeten yeni 
olmasıdır. Standart tepkili sprinklerler ile ilgili 
geçmişe dayalı verilere sahip olmadıkarından, 
komite yeni tanıtılan sprinklerin performan-
sını değerlendirmek için sıklığı daha yüksek 
bir test seçti. İkincisi ise, hızlı tepkili eleman-
lar birçok durumda belli bir amaç için kulla-
nılır (yaşam güvenliği vb.) Ayrıca, hızlı tepkili 
sprinklerlerin kabul edilebilir bir tepki süresi 
içerisinde çalışacağından emin olma ihtiyacı; 
tanımsal olarak maksimum tepki süresi indek-
sine (“RTI”) sahip olmayan standart tepkili 
sprinklerlere göre daha kritik olabilir. Hızlı 
tepkili elemanlar kullanan sprinklerlerin per-
formansıyla ilgili veriler toplandıkça, komite 
daldırma testinin zaman sınırını revize etmeyi 
göz önünde bulundurabilir. Daha sert çevre 
şartlarında kurulmuş sprinklerlere yapılacak 
daldırma testi için bazı özel sınırlar bulun-
maktadır. Bu kategoriye dahil edilen sprink-
lerler aşağıdakileri kapsamaktadır:
Ekstra yüksek veya daha yüksek sıcaklık sınıf-
landırmasında olan ve yarı-sürekli veya sürekli 
olarak kabul edilebilir maksimum ortam 
sıcaklıklarına maruz kalan lehimli sprinklerler 
her 5 yılda bir test edilmelidir.
Kuru tip sprinklerler korozyona yatkın olma-
ları ve bozulma oranının 10 yılın sonunda yak-
laşık % 50 olmasından dolayı 10 yılda bir test 
edilmelidir. Sayacaklarımızı kapsayan fakat 
bunlarla sınırlı kalmayan daha sert ortamlarda 
kurulmuş sprinklerler-aşındırıcı atmosferler, 
aşındırıcı su kaynakları, soğuk depo bölgeleri 
ve batarya odalarında kurulmuş sprinklerler- 
her 5 yılda bir test edilmelidir. Sert ortamlar 

olarak adlandırılabileceklerin daha tam listesi 
için, NFPA 25, A.5.3.1.1.2'ye bakılabilir. Tah-
min edileceği üzere, daha eski sprinklerlerin 
periyodik olarak test edilmesine bir alternatif 
de, o uygulama ve sprinkler için fonksiyon testi 
gerektiğinde tüm sprinklerleri değiştirmektir. 

Korozyon

Korozyon bir maddenin, özellikle metalin, 
yavaşça yok olması olduğundan etkisi açıkça 
zamana bağlıdır. NFPA 25 sprinklerlerin 
korozyonsuz olması gerektiğine birçok şekilde 
atıfta bulunmaktadır. Dış korozyona karşı, 
sprinklerler, sprinkler boruları ve sprinkler 
sisteminin diğer bileşenleri'nin bir yılı aşma-
yan periyotlar ile denetlenmesi gerekmekte-
dir. NFPA 25 sprinklerlerin “korozyonsuz” 
olması gerektiğini belirtirken, Annex paragrafı 
A.5.2.1.1 ağır aşınmış ve hafif aşınmış sprink-
lerlere atıfta bulunmaktadır. 
Sprinkler üzerindeki korozyon miktarı ile 
ilgili endişe ediliyorsa sprinkler, performan-
sından emin olmak adına test edilmelidir. 
Fakat sprinkler ağır bir şekilde korozyona 
uğramış ise, değiştirilmesi gerekir. Daldırma 
testi gibi testler ağır korozyona uğramış bir 
sprinkler ile ilgili duyulan kaygıların hep-
sine cevap veremez. Sprinkler hâlâ çalışırken 
bile ağır korozyon sprinklerin performansını 
etkileyebilir (örneğin dağılım şekli).  Teknik 
Komite’nin yakın zamandaki toplantılarında, 
bir miktar korozyona uğramış bir sprinklerin 
ne zaman test edilmesi veya değiştirilmesi 
gerektiğine karar verilmesi konusunda yol 
gösterici bir araştırmanın yapılması gerektiği 
tartışıldı.  Fakat aynı zamanda korozyonun asıl 
etkisinin görsel bir muayene ile belirleneme-
yeceği de gündeme getirildi ve bu yüzden eğer 
korozyon gözleniyorsa, temsili bir örneğin test 
edilmesinin veya sprinklerlerin değiştirilmesi-
nin uygun olacağı kararına varıldı. 
İç korozyon ise az bir farkla tanımlanmıştır. 
Metalik sprinkler borusunun iç muayenesi, 
risk değerlendirmesinde farklı bir aralık belir-
tilmediği takdirde 5 yılda bir tekrarlanmalıdır. 
Bu iç muayene sırasında değerlendirilmesi 
gereken öğelerden biri de korozyondur. Bir 
borunun içindeki korozyonun etkisi yüksek 
oranda sprinkler sisteminin tipine bağlıdır.
Bir metal suya daldırıldığında, korozyon 
oluşma oranı doğrusal bir fonksiyon değil-
dir. Çünkü bu örneğe göre, korozyon oranı 
zamana bağlı azalan bir fonksiyon eğilimi 

gösterir. Su akışı ve boru içerisine yeni su 
verilmesini içeren sprinkler rutin testleri 
korozyon oranını etkiler ve artmasına sebe-
biyet verebilir.  Sistemin içine su verildiği ve 
sonrasında da alındığı diğer sprinkler sistem-
lerindeki korozyon oranı; su alındıktan sonra 
boru sisteminde oksijen varsa ıslak borulu 
sisteminkinden daha farklı olacaktır. İç mua-
yeneler ayrıca boru veya sprinklerleri tıkayan 
kabarcık veya çamurlaşma (mikrobiyolojik 
etkiden kaynaklanan korozyonun potansi-
yel göstergeleridir) ve yabancı organik veya 
organik olmayan maddelerin (zebra midyesi 
gibi) varlığı gibi diğer problemlerin de açığa 
çıkmasını sağlar. 

Özet

Sprinkler sistemlerinin yaş açısından güveni-
lirliği ile alakalı yeterli veri olmasa da, NFPA 
25’in yaş ile bağımlı temel koşulu sprink-
lerlerin test edilmesidir. Test verileri bazı 
sprinklerlerin performansının sprinklerle-
rin ne kadar süredir kullanıldığı ile bağıntılı 
olduğunu göstermiştir. Diğer bir yaş bağın-
tılı sorun ise sprinkler sistem bileşenlerinin 
periyodik görsel denetimi ve boru sisteminin 
periyodik iç muayenesi ile tespit edilen koroz-
yondur. Diğer performans sorunlarına ilişkin, 
NFPA 25, parçaların süregelen performansı-
nın değerlendirilmesinde periyodik denetim-
lere, testlere ve bakımlara itimat etmektedir. 

Kaynaklar: 

1- Klaus, Matthew J. “Water-Based Fire Pro-
tection Systems Handbook, Fourth Edition”, 
Quincy, MA:  National Fire Protection Asso-
ciation, 2013.
2- Hart, Frederick L., Leonard Anderson, and 
Jeffrey Murawski, Water Deterioration From 
Extended Stagnation Conditions In Steel, 
Copper and CPVC Pipes, February, 1996.
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proje

dostu R134A soğutucu gazlı 2 adet 2825 
kW’lık DWSC serisi santrifüj soğutma gru-
bunun kullanıldığı Rönesans Tower’da, ayrıca 
1084 kW’lık PFS (EWWD) serisi vidalı 
soğutma gruplarına yer verildi. EUROVENT 
ve AHRI sertifikalı olan oransal kontrollü ve 
bağımsız soğutman devresine sahip Daikin-
McQuay soğutma grupları, uzun çalışma peri-
yotlarında sorunsuz çalışma performanslarına 
sahip olmaları ile tanınıyor. Yüksek tam yük ve 
sezonsal verimlilik IPLV-NQVL değerlerine 
sahip olan bu gruplar, sağladığı düşük işletme 
ve enerji maliyeti avantajı ile yatırımcıların ve 
kullanıcıların beğenisini topluyor. Bu cihazlar, 
özellikle santrifüj kompresörlerin en büyük 
kabusu olan surge (anlık ters akış) sebebiyle 
oluşacak hasarlara karşı üstün korumalara 
ve dizayna sahip oluşları ile tercih ediliyor.  
Daikin-McQuay grupları, soğutmada verim-
sizliğe sebep olan ‘hot gas bypass’ sistemi kul-
lanılmadan, hareketli difüzör sistemi ile yüzde 
10, çift kompresörlü gruplarda yüzde 5 kapa-
sitede surge yapmadan çalışabiliyor. 
Daikin-McQuay vidalı gruplarda kullanılan 

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 
dikkatleri üzerine çeken projesi  
Rönesans Tower’da iklimlendirme 

çözüm ortağı olarak Daikin’i seçti. A plus 
ofis konsepti ile inşa edilen ve 44 katlı, 185.5 
metre yüksekliğindeki tek bir kuleden oluşan 
Rönesans Tower’da, yüksek verim ve enerji 
tasarruf oranları ile Daikin-McQuay sistem-
leri tercih edildi. İstanbul Anadolu Yakası’nın 
önemli iş merkezlerinden biri olan Kozyatağı-
Ataşehir’de, E-5 ile TEM bağlantı yollarının 
kesiştiği stratejik bir noktada farklı mima-
risi ile dikkat çeken Rönesans Tower, hem 
mimarlık hem de mühendislik literatürüne 
girecek pek çok ilke sahip. Toplam 44.900 
metrekare kiralanabilir ofis alanının yer aldığı  
Rönesans Tower, her katında 250 metrekare 
ile 1.400 metrekare arasında değişen esnek 
ofis seçenekleri sunuyor. Türkiye’nin ilk 
LEED Platin sertifikalı kulesi olmaya aday 
Rönenans Tower, betonarme taşıyıcı sistem, 
"Performansa Dayalı Tasarım" (PBD) yön-
temiyle inşa edildi. Bunun yanı sıra deprem 
güvenliği için Türkiye'de ilk defa uygulanan 

bir "outrigger" sistemi bulunan kulede, Bur-
kulması Önlenmiş Çaprazlar (BRB) olarak 
adlandırılan anti-sismik cihaz kullanıldı. 
Rönesans İnşaat tarafından yapımı tamam-
lanan kulenin tasarımını FXFOWLE  
Architects, LLP, FEHMIKOBALDESIGN 
Architects üstlendi. Axis Facades, VDA’nın 
danışmanlık yaptığı Rönenas Tower’ın meka-
nik elektrik projesi Okutan Mühendislik, 
Cosentini Assosiates tarafından dizayn edildi. 
Kulenin mekanik tesisat işleri ise Birleşim 
Mühendislik tarafından yapıldı.

Düşük İşletme ve Enerji Maliyeti 
Avantajı 

Kısa bir süre sonra yaşamın başlaya-
cağı Rönenans Tower’ın iklimlendirme-
sinde de binanın taşıdığı özelliklere uygun 
cihazlar tercih edildi. Projede kullanılan  
Daikin-McQuay soğutma grupları, 5 kW ile 
9000 kW’a kadar geniş kapasite aralığında 
çözüm imkânı sunuyor. Yüksek verimli A 
Enerji sınıfı su soğutmalı serisi olan çevre 

Rönesans Tower’ın 
İklimlendirme Sistemi
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‘tek vida teknolojisi’ ise, gereğinden fazla rul-
man kullanmadan, doğal olarak dengelenmiş 
kompresör yapısı ile sağlanan yüksek verim, 
uzun ömür ve düşük ses seviyesi sağlıyor. Pro-
jede ayrıca 10.000 m3/h ile 50.000 m3/h arası 
hava debilerinde, Daikin Adapazarı Hendek 
üretim tesislerinde üretilen klima santralleri 
kullanıldı.  Enerji verimli, sızdırmaz yapı, 
stabil karkas-panel gövdesi ile sessiz dizayna 
sahip fanların kullanıldığı bu santraller, sorp-
tion tipi rotorlu ısı geri kazanım üniteleri ile 
maksimum enerji tasarrufu sunuyor.
Projede özel dizayna sahip, sessiz rulman 
yataklı, 2,5 kW ile 9,8 kW arasındaki kapa-
sitelerde iki ve dört borulu gizli tavan tipi 
Daikin-McQuay marka MCW serisi fanco-
illerin yanı sıra 1,5 kW ile 8 kW arasındaki 
kapasitelerde iki ve dört borulu kasetli döşeme 
tipi Daikin marka FWV serisi fancoiller ve 
2,6 kW ile 11,9 kW arasındaki kapasitelerde 
iki ve dört borulu dört yön üflemeli kaset tipi 
Daikin-McQuay marka MCK serisi fancoil 
üniteleri kullanıldı. Daikin-McQuay marka 
MCW serisi fancoil üniteleri, gerek ses sevi-
yesi gerekse dizayn olarak müşterinin beğe-
nisini kazandı. 

Cihazın elektrik bağlantısı ise özel bir kutu 
içinde bulunuyor. Bu sayede elektrik kaçakları 
önlenebiliyor. Cihazın emişinde ve üfleme-
sinde kanal bağlanabilmesi için kulakçıklar ve 
bu kulakçıklara delikler bırakılmış durumda. 
Cihazın emişinde standart olarak mevcut olan 

filtreler, en ufak modelde dahi iki parçalı ola-
rak imal ediliyor. Filtreler hem aşağıya hem de 
yanlara doğru çıkarılabilme özelliğine sahip. 
Böylece özellikle yer darlığından dolayı mey-
dana gelebilecek filtre temizleme zorluğu da 
tamamen ortadan kalkıyor. TM
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teknik

Neden Hassas 
İklimlendirme
Hassas iklimlendirme ile konfor tipi 

iklimlendirme arasındaki farkların 
anlatıldığı bu makalede, büyük/

orta/ küçük veri merkezleri ve diğer hassas 
iklimlendirme uygulamaları için son teknoloji 
çözümler detaylı olarak irdelenerek uygulama 
örnekleri verilmiştir. Aynı zamanda veri mer-
kezi endeksi PUE’ye ait açıklamaların olduğu 
dökümanda TIER veri merkezi sınıflandırma 
kriterleri de açıklanmıştır.

Giriş 

Hassas İklimlendirme (CCAC), 70’lerde ilk 
bilgisayarların çalıştığı odalarda termal-hig-
rometrik (sıcaklık ve bağıl nem) ve hava saf-
lığı koşullarını katı sınırlar içinde tutmak için 
çok teknolojik ve özelleşmiş seçkin bir grubun 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturuldu. Bu 
cihazların büyük miktarlarda ısı yaydığı ve 
düzgün çalışmalarının ancak uygun iç ortam 
iklim koşullarında sağlanabileceği çok açıktır. 
Bu nedenle Hassas İklimlendirme, “konfor” 

tipi iklimlendirmeden ayrılarak kendine özgü 
bu ismi aldı. Bu makalenin amacı, Hassas 
İklimlendirmeyi “konfor” tipi iklimlendir-

meden ayıran temel özelliklerin yanı sıra RC 
Group’un sunduğu belli başlı uygulamalar ve 
hizmetler hakkında bilgi vermektir.

44 . tesisat market 12/2014



Hassas ve Konfor Tipi

İki iklimlendirme tipolojisi arasındaki farklar

Tanım

Hassas ve konfor tip klimalar arasındaki 
farklar iki farklı iklimlendirme tipolojisinin 
hedefleri gösterilerek en anlaşılır şekilde aşa-
ğıdaki gibi açıklanabilir.

Hassas

Hassas İklimlendirmenin amacı, işlem  
gören havanın aşağıdaki parametrele-
rini kontrol ederek ve katı sınırlar içinde  
tutarak duyulur ısı yayan elektronik ve  
diğer tip cihazların doğru çalışmasını sağ-
lamaktır:

•	 Sıcaklık
•	 Bağıl nem
•	 Temizlik

Konfor 

Konfor tipi iklimlendirmenin amacı, işle-
nen havanın sıcaklığını koruyarak ve kontrol 
ederek iç ortamda yaşayan/çalışan insanların 
sağlıklı olmasını sağlamaktır. 
Bağıl nemi kontrol eden bazı klimaların 
pazara girmesi ancak son zamanlarda ger-
çekleşmiştir.

Temel Uygulamalar

Aşağıdaki listenin amacı farkların doğrulan-
masıdır. Belli başlı hassas klima uygulamaları-
nın ayrıntılı açıklamaları makalenin ilerleyen 
bölümlerinde gösterilecektir.

Özellikler 

Her iki iklimlendirme sisteminin ihtiyaçları/
özellikleri aşağıda gösterilmektedir.

Klimaların Temel Özellikleri 

Hassas iklimlendirme serisi ekipman versi-
yonu/konfigürasyonu/seçenekleri açısından 
daha kapsamlı olup en gelişmiş kontrol sis-
temlerini kullanmaktadır:

26 °C / % 50; 35 °C’de Çalışma 
Özellikleri

Toplam soğutma kapasitesi açısından hassas 
kontrollü klimanın enerji verimliliği daha 
yüksek ve güç girişi daha düşüktür:

Klimanın 26°C / %50; 35°C’de 
Çalışma Özellikleri 

Hassas iklimlendirme açısından hassas  
kontrollü klimanın enerji verimliliği daha 
yüksek ve güç sarfiyatı daha düşüktür.

Önemli

Görüldüğü gibi, konfor tipi klimalar aşa-
ğıdaki teknik ve ekonomik nedenlerle has-
sas kontrollü iklimlendirme uygulamalarına 
uygun değildir:
•	 24sa/365g/yıl kullanıma uygun değil.
•	 Duyulur ısı oranı (SHR) değerinin 

düşük olması nedeniyle yüksek 
nemsizleştirme.  
Bağıl nemin nominal değerlere 
getirilmesi için nemlendirme 
gerektiğinden ek enerji maliyetleri.
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teknik

•	Düşük	EER	değerleri	ve	sonucunda	yük-
sek enerji maliyetleri.

Konfor tipi bir klimayı düşük fiyata satın 
almanın avantajı, amorti süresi olarak kolayca 
hesaplanabileceği gibi düşük enerji verimliliği 
nedeniyle kısa sürede ortadan kalkar. Ayrıca, 
konfor tipi klimalar hassas iklimlendirmenin 
gerektiği kesintisiz kullanıma uygun olma-
dığından elektrikli ekipman arızaları gibi 
önceden belirlemenin çok zor olduğu gizli 
bir maliyet de vardır.

Modern Teknoloji

XXI. yüzyılın başlamasıyla sanayi, iklimlen-

dirme ve soğutma grubu üreticilerine enerji 
verimliliğini en üst düzeye çıkaran elektro-
nik sistemlerden ve yeni ısı değişimi tek-
nolojilerinden tam anlamıyla yararlanabilen 
yeni nesil bileşenler sağladı. Günümüzde RC 
Group tarafından veri merkezi için üretilen 
tüm iklimlendirme sistemlerinde sadece bu 
bileşenler kullanılmaktadır:

•	 Tümü EC fırçasız motorlarla donatılmış 
fişli fanlar ve aksiyal fanlar

•	 İnvertör BLDC motorlu skrol 
kompresörler

•	 Yağsız manyetik kaldırmalı santrifüj 
kompresörler

•	 Hava/gaz mikro-kanal bataryalı ısı 
değiştiricileri

•	 Elektronik genleşme valfleri
•	 İki-yönlü soğuk su valfleri
•	 PID mikroişlemcili kontrol sistemleri
•	
Mevcut RC Group iklimlendirme sistemleri 
tarafından sağlanan yüksek verimlilik, has-
sas kontrollü klimaların son teknoloji Veri 
Merkezlerinde aşağıda belirtilen ihtiyaçlar 
doğrultusunda kullanılmalarını sağlar:

Besleme Havası Sıcaklığına Göre 
Soğutma Kapasitesi Kontrolü

Yeni elektronik cihazlar veri merkezi içinde 
tekdüze bir sıcaklığı korumak yerine, soğuk 
havanın önden girerek ve sıcak havanın arka-
dan çıkarak “sıcak ve soğuk koridorlar” oluş-
turmasını gerektirmektedir. İklimlendirme 
açısından bu durum ekipman için sabit bir 
soğutma akımı (soğuk koridor sıcaklığı), 20 
°C ile 24 °C arasında besleme havası sıcaklığı 
ve iklimlendirme ünitesine genellikle 35 °C 
ve üzeri dönüş havası sıcaklığı sağlama (sıcak 
koridor sıcaklığı) anlamına gelir. Yukarıda 
besleme havası sıcaklığına dayalı soğutma 
kapasitesi kontrolünün nedeni gösterilmiş-
tir. Makine seçiminin öncelikle gereken hava 
akışı göz önüne bulundurularak yapılması 
gerekmekte olup, bu tür bir hava akışına 
uygun kabin boyutu belirlendikten sonra RC 
World seçim programı kullanılarak sürece 
devam edilebilir. Yüksek çalışma sıcaklıkla-
rının enerji ve ekonomi açısından faydaları 
çok açıktır:
•	 DX klimalar: yüksek evaporasyon 

sıcaklıklarında çalışma olanağıyla 

Sıcak ve soğuk koridorlu kurulum ve besleme 
sıcaklığı kontrolü

Geleneksel sistem ve yük paylaşımı
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Bütün bu makineler MP.EVO mikroişlemcili 
yeni kontrol sistemiyle donatılmış olup ana 
özellikleri şunlardır:
•	 Besleme havası sıcaklığı set değerine 

dayalı soğutma kapasitesi kontrolü
•	 Dönüş havası sıcaklığı veya döşeme altı 

basınç set değerine dayalı fanların hız 
kontrolü

•	 Eşanjör bataryasına dayalı çiğ noktası 
hesaplaması

•	 Ana bileşenlerin seri yönetimi

Standart Yük Dağıtımı (Yük 
Paylaşımı)

Her iki fanı ve kompresörü donatan EC 
(Elektronik Komütasyonlu) ve BLDC (Fır-
çasız DC) elektrik motorların iki ortak özel-
liği vardır:
1. Termal yük değişimlerini kusursuz olarak 
takip etme olanağı
2. Kısmi yüklerde yüksek enerji verimliliği.

Sonraki nokta, “stand-by” anlamının tamamen 
değişmesidir: artık bazı makineler % 100’de 
ve diğerleri ise beklemede değildir, tüm çalı-
şan makineler kısmi yüktedir. RC Group’un 
aşağıdaki üniteleri “yük paylaşımı” işlerindeki 
en iyi çözümü temsil etmektedir:

•	 Hassas klimalar; NEXT EVO CW, 
NEXT EVO DX INV, COOLSIDE 
EVO; COOLROW

•	 Soğutma grupları; UNICO TURBO FL 
FREE; GLIDER FREE & EAGLE 
FREE.

Aşağıdaki şemalarda da açıkça gösterildiği 
gibi önemli enerji tasarruf miktarları elde 
edilmektedir.

Veri Merkezinin İklimlendirme 
Sistemine İlişkin Seçim 
Faktörleri

Güvenilirlik seviyelerini koruyarak ve 
bağıl TIER sınıfı kullanılabilirliği (bkz. 
bölüm 3.4.2) sayesinde yüksek çalışma 
esnekliği, daha iyi enerji verimliliği ve kısa 
amortisman süreleri sağlayan iklimlen-
dirme sisteminin seçilmesinde önemli rol 
oynayan bir dizi faktör bulunur. Bunların 
en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:  

Sıralı ve raflı kurulum Sıcak koridor-soğuk koridor kurulumları

Odalarda ve teknik koridorlarda çevresel kurulumu

Resim 9 - Güç Kullanımı Etkinliği - PUE (Kaynak: Green Grid)

EER’nin artması ve makine boyutunun 
küçülmesi;

•	 CW klimalar: daha yüksek giriş/
çıkış soğuk su sıcaklıklarında çalışma 
olanağıyla boyutta küçülme ve soğutma 
grubu verimliliğinde artış. Besleme hava 
sıcaklığına dayalı soğutma kapasitesi 

kontrolüne uygun RC Group klimalar 
şunlardır:

•	NEXT	EVO	DX	INVERTER
•	NEXT	EVO	CW
•	COOLSIDE	EVO
•	COOLROW
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Toplam Termal Yük 

Sistem seçimini belirleyin:
•	 Yüksek veya ortak yüksek yükler için 

soğutulmuş su (> 400 kW – 500 kW);
•	 Düşük veya orta-düşük yükler için 

doğrudan genleşme (< 150 kW - 200 
kW).

Soğutulmuş su kullanımıyla doğrudan gen-
leşme kullanımı çok bariz olmadığından ve 
açık olmayan durumlar oluşabileceğinden her 
iki sistemin de dikkatle değerlendirilmesi 
gerekir.
Termal Yük Düzeni ve Tipolojileri klima 
tipolojisi seçimini belirleyin:
•	 Yüklerin tekdüze olduğu durumda, 

çevresel kurulum;
•	 “Sıcak nokta” durumunda sıralı/raflı 

kurulum.
 
Elektronik Ekipman Özellikleri 

Odadaki sıcaklık dağıtım seçeneklerini belir-
leyin:
•	 Sıcak koridorlar/soğuk koridorlar; 

ekipman önden soğuk havayı alıp bunu 
arkadan sıcak olarak çıkaracaksa; “ayna” 
kurulum. Bu durumda klimalar soğutma 
kapasitesini besleme havası sıcaklığına 
dayalı olarak kontrol eder

•	 Tüm odada aynı sıcaklık; ekipman soğuk 
havayı alttan alıp sıcak havayı üstten 
çıkaracaksa “geleneksel” kurulum. Bu 
durumda klimalar soğutma kapasitesini 
dönüş havası sıcaklığına dayalı olarak 
kontrol eder

Odanın Özellikleri

fiziksel/geometrik klima özelliklerini belir-
leyin:
•	 ALTTAN ÜFLEME (aşağı akışlı hava 

çıkışı), yükseltilmiş döşeme varsa
•	 ÜSTTEN ÜFLEME (yukarı akışlı 

hava çıkışı), yükseltilmiş döşeme yoksa 
ve/veya odaya doğrudan hava dağıtımı 
gerekiyorsa

•	 DEPLASMAN (yer değiştirmeli hava 
çıkışı), değişken yükler söz konusuysa 
ve/veya klimaları yükseltilmiş döşeme 
bulunup bulunmadığından bağımsız 
olarak seçme ihtiyacı varsa

Coğrafi Konum ve İklim Koşulları

Sistem enerji özelliklerinin seçimini belir-
leyin:
•	 Soğuk/karasal iklim bölgelerine kurulum 

için free cooling bölmeli klimalar veya 
soğutma grupları

•	 Ilıman/sıcak iklim bölgelerine kurulum 
için konvansiyonel klimalar veya soğutma 
grupları. Bu seçimi enerji analizi belirler

Yerin Normatif Özellikleri

İç veya dış ünite özelliklerinin seçimini belir-
leyin:
•	 Dağıtımda su kullanılması mümkünse, su 

soğutmalı mahal iklimlendirme cihazları 
ve soğutma grupları

•	 Katı ses sınırlamaları mevcutsa düşük 
ses seviyeli versiyon hava soğutmalı 

soğutma grupları ve kondenserler/kuru 
soğutucular.

TIER Sınıflandırmaları ve 
Klimalar ve Soğutma Grubu 
Bileşenleri

Toplam makine sayısını ve çalışma modu 
seçimini
belirleyin:
•	 Yük paylaşımı (bütün üniteler kısmi 

yükte çalışır) (Eğer ünitelere EC fanlar, 
manyetik kaldırmalı yağsız kompresörler 
ve BLDC kompresörler takılıysa)

Büyük Veri Merkezi

Büyük Veri Merkezi
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•	 Ünitelere geleneksel bileşenler takılıysa, 
geleneksel (bazı üniteler % 100’de ve 
diğerleri bekleme durumunda).

Veri Merkezi İç Ortam Düzeni 

Çevresel Kurulum 

Klimalar Veri Merkezi duvarları boyunca 
veya koridor/ teknik dış ortam boşluğuna 
yerleştirilir. İkinci çözüm, kontrol ve bakım 
işlemlerinin elektrikli ekipman alanına giril-
meden yapılmasını sağlar.

Sıralı / Raflı Kurulum

Klimalar, soğuk koridordan hava beslemesi 
ve sıcak koridordan hava alacak şekilde (sıralı 
kurulum) veya hava beslemesi ve dönüşü 

doğrudan rafın içinde olacak şekilde (raflı 
kurulum), bir raf ile bir diğeri arasına kurulur.

Sıcak / Soğuk Koridor

Önden soğuk hava alan ve arkadan sıcak hava 
çıkaran elektronik cihazlar, Veri Merkezi 
içinde sıcak ve soğuk koridorların oluşmasını 
sağlar ve oda sıcaklığının tekdüze olmasının 
tekdüze oda sıcaklığını (tüm odada) gereksiz 
hale getirir.

Muhafaza

Klimalar, soğuk koridordan hava beslemesi 
ve sıcak koridordan hava alacak şekilde (sıralı 
kurulum) veya hava beslemesi ve dönüşü doğ-
rudan rafın içinde olacak şekilde (raflı kuru-
lum), bir raf ile bir diğeri arasına kurulur.

Veri Merkezi Endeksi / 
Sınıflandırmalar

Endeks PUE/DCiE

Bir veri merkezinin enerji verimliliği, PUE 
endeksi tarafından veya kurulu altyapı toplam 
gücünü (IT sistemleri + soğutma + koruma 
+ yedekleme + muhtelif ) IT ekipmanı tara-
fından veri işleme amacıyla kullanılan güçle 
karşılaştıran DCiE (ve tam tersi) tarafından 
tanımlanır.
•	 PUE (Güç Kullanım Etkililiği) = Altyapı 

toplam gücü / IT ekipmanı gücü [kW/
kW, mutlak değer].

•	 DCiE (Veri Merkezi Altyapı Verimliliği) 
= IT ekipmanı gücü / Altyapı toplam 
gücü [kW/kW, yüzde].

PUE veya DCiE başlangıç değeri, enerji 
verimliliğine ait bir referans değerini temsil 
eder ve tekrar eden diğer ölçümler için bir test 
ortamı belirler. Veri merkezi yöneticileri, baş-
langıç değerlerini son değerlerle karşılaştıra-
rak enerji verimliliğini artırmak için gereken 
girişimlerin sonuçlarını analiz edebilir ve/
veya belirli çalışma koşulları altında enerji 
endekslerini değerlendirebilir (kısmi PUE ve 
DCiE). IT sistemlerinin bağlı gücünü altyapı 
tarafından kullanılan toplam güçle istendiği 
zaman karşılaştırmak mümkündür.

Yüksek Verimli Veri Merkezi İçin 
Rc Group Teklifi

Yüksek Yüklerin Bulunduğu Veri 
Merkezi

En yüksek enerji verimliliğini sağlayan çözüm 
aşağıdakilerden oluşan bir soğutulmuş su 
(chilled water) sistemi ile temsil edilmektedir:
•	 EC fanlı, iki yönlü soğuk su valfli, hem 

Sıcak Noktalı Veri Merkezi
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teknik

hava beslemede hem de hava dönüşünde 
sıcaklık kontrollü NEXT EVO CW (6,2 
kW – 248 kW) hassas klimalar;

•	 EC fanlar, manyetik kaldırmalı yağsız 
santrifüj kompresörler ve taşmalı 
evaporatörlerle donatılmış serbest 
soğutmalı UNICO TURBO FL

FREE (400 kW – 1550 kW) soğutma grup-
ları ve EC fanlar ve modülasyon kapasitesi 
kontrollü vidalı kompresörlerle donatılmış 
GLIDER EVO FREE (288 kW – 1339 kW), 
veya EC fanlar, manyetik kaldırmalı yağsız 
santrifüj kompresörler ve taşmalı evaporatör-
lerle donatılmış konvansiyonel yüksek verimli 
UNICO TURBO FL (280 kW – 1500 kW) 
soğutma grupları. En uygun soğutma gru-
bunu belirlemek için enerji analizi gereklidir.

Orta-Düşük Yüklü Veri Merkezi

En yüksek enerji verimliliğini sağlayan çözüm 
aşağıdakilerden oluşan bir doğrudan genleş-
meli sistemi ile temsil edilmektedir:
•	 EC fanlar ve skrol kompresörler 

BLDC invertör, hem tedarik havası 
hem de dönüş havası üzerinde sıcaklık 
kontrolü ile donatılmış NEXT EVO DX 
INVERTER (7,3 kW – 102 kW) hassas 
kontrollü klimalar;

•	 EC fanlı kondenserler. Uygun hava 
koşullarında, şunlardan oluşan free 
cooling bölümlü doğrudan genleşme 
sistemi sayesinde enerji verimliliğini 
daha da artırmak mümkündür:

EC fanlar ve skrol kompresörler BLDC 
invertörlü, hem hava besleme hem de hava 
dönüşü üzerinde sıcaklık kontrollü FREE 
COOLING bölümlü NEXT EVO DW 
INVERTER (7,3 kW –102 kW) kapalı 
kontrol klimalar.
•	EC	fanlı	dry	cooler.
•	Free	cooling	valfli	pompa	grubu.

Sıcak Noktalı Veri Merkezi

En yüksek enerji verimliliği, aşağıdakileri 
içeren sıralı/ raflı kurulum için doğrudan 
genleşmeli COOLSIDE EVO sistemi tara-
fından temsil edilir:
•	 Plug fanlı EC fanı ‘sıralı’ versiyon (sıcak 

koridor/ soğuk koridor uygulaması 
için) veya hava alımı/deşarjı tamamen 
rafın içinde olan kapalı devre için 

‘raflı’ versiyon, hava besleme ve 
hava dönüşünde sıcaklık sensörlü 
COOLSIDE EVO (4,5 kW – 53,1 kW) 
iç buharlaştırma ünitesi

•	 Skrol kompresör BLDC invertörlü, EC 
aksiyal fanlı, mikro kanallı kondenser 
bataryalı MCAI dış motokondenser 
ünitesi.

Üç adede kadar iç buharlaştırma ünitesini tek 
bir dış motokondenser üniteyle eşleştirme 
olanağı. 

Diğer Hassas İklimlendirme 
Uygulamaları

Başta Avrupa’da olmak üzere doygunluk belir-
tileri göstermesine karşın Telekomünikasyon 
(TLC), hassas kontrollü iklimlendirme paza-
rındaki ikinci Pazar olmayı sürdürüyor. Pazarı 
şu şekilde bölümlendirmek mümkündür: 
Sabit Telekomünikasyon: Geleneksel küçük/
orta Veri merkezleri ile kıyaslanabilen telefon 
odaları, dönüş havası sıcaklık kontrollü ve 
sıcak/soğuk koridor mantığı bulunmayan çev-
resel makinelerle donatılmaktadır. RC Group 
tarafından üretilen tüm mevcut hassas klima 
serileri, telefon odalarının iklimlendirmesinde 
kullanılabilir. Free coolingli ya da free cooling 
olmaksızın yüksek verimlilik durumunda bir 
amorti süresi değerlendirmesi gereklidir.
Mobil Telekomünikasyon: Konteynerler ve 
küçük mobil telekomünikasyon istasyonları, 
5kW’den başlayarak 20 kW’ye çıkan tümü 
free cooling bölümüyle donatılmış küçük has-
sas klimalar kullanır.

Mevcut seriler:

•	 Dış kurulum için paket klimalar (dış 
kurulum için MINIPAC ve MARK);

•	 İç kurulum için paket klimalar (iç 
kurulum için ENERTEL ve MARK);

•	 Motokondanserli split klimalar 
(ENERGY SPLIT).

Diğer hassas kontrol iklimlendirme uygu-
lamaları:
•	 Güç odaları
•	 Ölçüm odaları
•	 Radar odaları
•	 CAT odaları (Bilgisayarlı Aksiyal 

Tomografi) / NMR (Nükleer Manyetik 
Rezonans)

•	 Kontrol odaları

•	 UPS odaları (Kesintisiz Güç Kaynağı)
•	 Batarya odası
•	 Trafo odaları
Çoğu kurulumda belli sayıda hassas kont-
rollü iklimlendirme kullanmak gerektiğinden, 
mevcut tüm RC Group serileri kullanılabil-
mektedir. Isı yükünün dağılımlı olacağı düşü-
nülüyorsa en uygun olanı doğrudan genleşme 
çözümüdür. Ancak daha yüksek ısı yüküne 
sahip diğer odalarda soğutulmuş suyun isteğe 
bağlı kullanılabilmesi ile chiller suyu soğut-
malı hassas iklimlendirme, kurulumu daha 
rahat hale getirir. Bu durum, veri salonla-
rında yaygın olarak kurulmuş olan chiller suyu 
soğutmalı hassas kontrol klimaların büyük 
veri merkezlerinin güç/UPS/batarya/trafo 
odalarındaki kullanım durumudur. Bir diğer 
ilginç fırsat ise, ofislerde yaz iklimlendirmesi 
için soğutulmuş suyun mevsime bağlı olarak 
mevcut olmasına dayanır. Bu durumda en iyi 
çözüm, ofisler için gerekmeyen ve soğutma 
grubundan alınan soğutulmuş suyla beslenen 
ilave bir bobinli (ekstre devre EC) doğrudan 
genleşmeli makinelerle temsil edilir. Klima 
sıcak mevsimde soğutulmuş su bataryasını 
kullanır, kompresörler beklemede kalır ve 
gerektiğinde ve soğutma grubu durduğunda 
çalışır. Ayrıca tüm bu durumlarda bir amorti 
süresi değerlendirmesi yapılması gereklidir.

Referanslar 

1) ASHRAE, https://www.ashrae.org
2) Green Grid, http://www.thegreengrid.org/
3) Uptime institute, http://uptimeinstitute.
com/ TM

Kaynak: Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.  
Teknik Bülten, Aralık 2014 Sayı:71

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com  www.dsygkitabevi.com

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

1992’den bugüne, ilkeli, güvenilir, çağdaş sektörel yayıncılık...

www.iskrehberi.com
www.hvacr-guide.com

ISK
sektöründe

montaj, servis
ve uygulama

teknikleri

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

Çift Dilli
Online Türkiye 

ISK Sektörü
Rehberi

54 . tesisat market 12/2014



Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com  www.dsygkitabevi.com

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

1992’den bugüne, ilkeli, güvenilir, çağdaş sektörel yayıncılık...

www.iskrehberi.com
www.hvacr-guide.com

ISK
sektöründe

montaj, servis
ve uygulama

teknikleri

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

Çift Dilli
Online Türkiye 

ISK Sektörü
Rehberi



Sahibi 
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Yazı İşleri Müdürü
Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Sorumlusu
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Bilgin Akcan
bilginakcan@dogayayin.com

Savaş Çiftçi
savasciftci@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Sorumlusu
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Baskı ve Cilt
Altan Basım Ltd.
Yüzyıl Matbaacılar Sitesi/Bağcılar
Tel: 0212 629 03 74

Yayımlayan
Doğa Yayıncılık ve İletişim 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Yeri
Alinazım Sk No: 30 34718 
Koşuyolu-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (216) 327 80 10 Pbx.
Faks: (216) 327 79 25
Internet: www.dogayayin.com
E-posta: info@dogayayin.com

Fiyatı: 6,5 TL.
Yıllık Abone: 70 TL.

© 2014 Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
ISSN: 1302-8073

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

Basın Kanunu’na göre yerel 
süreli yayındır.

ARALIK 2014 • SAYI 191

www.tesisatmarket.com

Tesisat Market Dergisi’nde yer 
alan ürün tanıtım yazıları ve firma 
menşeili teknik bilgi aktarımlarındaki 
içerikten, bilginin menşei olan firma 
sorumludur.

Abone formu

ISK sektörünün
en çok okunan dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 80 (12 sayı)

Montaj, servis ve uygulama 
tekniği dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 25 (6 sayı)

Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli
Yıllık 40 (6 sayı)

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen 
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan 
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Termodinamik, ISK Teknik, Yeni 
Enerji aboneliği öğrencilere % 50 indirimlidir. Faturanız 7 gün içinde adresinize 
postalanacaktır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

 ..............................................................  TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim. 

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

  Yapı Kredi Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26
  Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01
  Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa  Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                                                           Son kullanma tarihi:                               Güvenlik no:

Lütfen faturayı    .............................................................................   V.D.     ........................................................................................ no’lu hesaba kesiniz.

Tarih:     İmza:

Kişinin / Kuruluşun adı : ............................................................................................................................................................................................................

İş ünvanı : ............................................................................................................................................................................................................

Sektör  :        Kamu         Özel        Faaliyet alanı : .......................................................................................................

Adresi : ............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Posta kodu : ......................................   Tel :  ...................................................................................    Faks : .....................................................................................

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum

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

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

www.iskteknik.com

TEKNİK

PÜF NOKTASI

İPUCU

BİLGİ

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

Yaygın Termostatik 
Genleşme Valfi (TGV) 
Problemlerinin 
Saptanması

Soğuk Su Hazırlama (Chiller) 
Grubu Montaj Yerini 
Hazırlama*

Chiller Uygulamasının 
Gerekli Olduğu 
Durumlar

EYLÜL - EKİM
2013

41

Tesisat Sembolleri
���������������

������������������������������������������
	������������������������������
�	� ������������	� �������������	����
��������
�����������������
����

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

����������
	��	����������
�������
��������������������������������������������������
����������
���������������������������������
�	��������������������������������
�	�������������������������
�����������
��������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������
�������������
������������
�������������������
�������������������������

Ayda bir yayımlanır • Aralık 2013 • Yıl: 22 • Sayı: 256 • 7,5 TL.• ISSN:1302-8065  •  www.termodinamik.info

Türkiye’de
Sayısız Yeni Otel 
Projesi

Çok Katlı Konutların 
Enerji Korunumu 
Açısından Performansının 
Değerlendirilmesi

122013   .

Güvenli Yapılar
Yol Haritası 
Açıklandı

Yer Değişimi 
Havalandırması

Yer Değişimi 
Havalandırması

AYDA BİR YAYIMLANIR • KASIM 2013 • YIL:18 • SAYI: 178 • 6,5 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

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

�����������
�������������������������������
��
��	�������������
��
����	�����������
�
��
���� ��������
�
�������������������������������������

�������������������������
����	����������������

�����������������

������������������
������������
��������������

��	�������������������������������

��������������������

Biraz moda dergilerine özenmiş gibi olacak 
ama bu yazıda cihaz ve sistemlerin seçim 
aşamasında hangi kriterler etkili oluyor 

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

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

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

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

BERGAMA’DA 
“TARİH 3 BOYUTLU 
CANLANIYOR”

ALİ YURTSEVER “BİLİŞİM 
ZİRVESİ’NDE KONUŞULANLAR 
GÜNDEMİ BELİRLEYECEK”
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Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...
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RÖPORTAJ

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi
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HVAC ÜRÜN GRUPLARI

Islak ve kuru rotorlu inline sirkülasyon pompaları
Dişli ve flanşlı tip eksenel emişli pompalar
Ayrılabilir gövdeli yatay pompalar
Açık çarklı tip yatay santrifüj pompalar
Yatay ve dikey tip paslanmaz çelik pompalar
Dikey milli türbin tipi pompalar
Jakuzi ve yüzme havuzu pompaları
Temiz su dalgıç pompaları ve elektrik motorları
Domestik ve endüstriyel tip hidrofor sistemleri
Yangın hidroforları ve sistemleri
Elektrik kontrol panoları

ısıtma ve iklimlendirme tesisatlar›ndaki güvenilir güç
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