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ler sayesinde çok basitleşir. Binada bulunanların 
ihtiyaçları en hızlı ve uygun şekilde karşılanabilir. 
Uyarı ve arızalardan anında haberdar olunması 
bakım ve onarımı çabuklaştırır. Geçmişe dönük 
kayıtlar, alarm raporları ve bakım programları 
daha etkin bir işletme sağlar. Esnek program-
lanabilme ve genişleyebilme özellikleri, değişen 
ihtiyaçların karşılanmasını ve sisteme ekler yapıl-
masını kolaylaştırır. Yangın algılama, aydınlatma 
kontrolü gibi diğer sistemlerle entegrasyon, 
binada bulunanlar için daha güvenli ve konforlu 
bir ortam sağlar (Yeri gelmişken hatırlatmakta 
fayda var; TÜYAK 2015 Yangın ve Güvenlik 
Sempozyumu ve Sergisi, 12-13 Kasım 2015 tarih-
lerinde WOW Convention Center İstanbul’da 
düzenlenecek. “Konaklama ve Sağlık Yapılarında 
Güvenlik” ana teması ile yapılacak organizasyon 
için önemli tarihler ise şöyle: Bildiri özeti son 
gönderim tarihi 24 Nisan 2015, Özet son onay 
tarihi 8 Mayıs 2015, Bildirilerin son gönderim 
tarihi 7 Ağustos 2015, Bildirilerin son onay tarihi 
24 Ağustos 2015). 
Ülkemizde değişen bina tipleri, artan AVM’ler, 
iş merkezi-konu ve AVM’lerin bir arada olduğu 
kompleks yapılar, bina yönetim sistemleri pazarını 
da hareketlendirdi. Bu tip yapılarda otomatik 
kontrol sistemlerinin kullanılması; çok sayıda 
cihazın aynı anda takip edilebilmesi, olası arı-
zaların belirlenebilmesi ve hızla çözülebilmesi, 
arızanın tam olarak hangi cihazda olduğunun 
hemen tespit edilebilmesi gibi çok sayıda getiri 
ile de bir zorunluluk halini aldı.  Bu sistemler ile 
cihazların birbirleri ile uyum içinde çalışması ve 
“cihazlarla-insanların, cihazlarla cihazların ileti-
şim kurması” da artık mümkün. Kentsel dönü-
şüm çerçevesinde çok sayıda binanın yenilenmesi, 
kompleks yapıların ve AVM’lerin her geçen gün 
artması, bu alanı önümüzdeki süreçte de hareketli 
günlerin beklediğine işaret ediyor. 

Kaynak: Bu yazının hazırlanması sırasında 
http://www.systemairhsk.com.tr adresinde yer alan 
bilgilerden faydalanılmıştır. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Bina Yönetim Sistemleri 
Pazarı Hareketleniyor

BYS (Bina Yönetim Sistemleri) kavramı, 
temel olarak modern bina ya da bina grup-
larındaki ısıtma kazanları, klima santral-

leri, soğutma grupları gibi mekanik cihazların 
ve elektrikli sistemlerin otomatikleştirilmesi için 
yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri kapsar. 
BYS'nin amacı, binadaki cihazlarla ilgili izleme, 
işletme ve yönetme işlerinin merkezileştirilme-
sidir. Binada bulunanlar için daha güvenli ve 
konforlu bir ortamı daha az işgücü ve enerji ile 
oluşturabilmek için BYS şarttır. BYS, günümüzde 
her tip ve büyüklükteki bina için uygun bir çözüm 
ve iyi bir yatırım haline gelmiştir. Çok farklı uygu-
lama alanları, tipleri ve kapsamları mevcuttur. 
Merkezi havalandırma sistemlerinin sıcaklık ve 
nem gibi parametre kontrolleri ile ilgili cihaz-
ların çalışma zamanlarının programlanması bu 
örneklerden biridir. Genel kurulum amacı bina-
larda kullanılan ısıtma soğutma ekipmanlarının 
kapasite kontrollerini yaparak enerji tasarrufu 
elde etmektir, bazı hesaplamalara göre kurulumu 
yapılan "Bina Yönetim Sistemi" altı ile sekiz ay 
arasında kurulum maliyetlerini yatırımcısına geri 
ödeyebilmektedir. 
BYS'nin bina işletme ve yönetiminde sağladığı 
avantajlar, şöyle özetlenebilir: Merkezi kontrol, 
daha az işgücü kullanarak daha fazla iş yapılabil-
mesini sağlar. Daha hassas ve zamanında kontrol, 
enerji harcamalarını azaltır. Aynı koşullarda hep 
aynı şekilde tekrarlanan işler, programlanabileceği 
için daha basit bir işletme sağlar. İşletmecilerin 
eğitimi ve sisteme hâkimiyeti, grafi k arabirim-
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300-400 °C/2 saat yangın 
dayanımlı kolay bakım için 
motoru kızağa yerleştirilmiş 
yüksek verimli jet fan

JET FAN VE DUMAN EGZOZ FAN SİSTEMLERİ

Kapalı Otopark Havalandırması ve Duman Tahliyesinde

“                                    ”
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Kendinden susturuculu yapısıyla 
en düşük ses seviyesine sahip 
duman tahliye, basınçlandırma ve 
taze hava fanı
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IMCO & WILDEBOER Yangın Damperleri

Imco & Wildeboer markalı tüm ürünler, VDI 6022-1, VDI 2167-1, VDI 3803, DIN EN 
13779 standartlarına uygun hijyen sertifi kalarına sahiptir.

Dikdörtgen Yangın Damperi 

Dairesel Yangın Damperi

Intumescent (Sıcaklıkla Genleşen)
Yangın Damperi

Anemostat Tipi Yangın Damperi

Difüzör Tipi Yangın Damperi

•	 Yangına dayanıklı asma tavanlarda 
kullanıma uygundur.

•	 DIN 4102-4 normuna uygundur.
•	 70 ˚C sıcaklık hissedicili termal 

mekanizmaya sahiptir.
•	 Besleme ve egzoz havası için kullanıma 

uygun modelleri vardır.
•	 Mimariye uygun beş farklı tipte görsel 

seçenekler sunar. TM

•	 EN 1366-2 test standardına uygundur. 
EIS 90

•	 Düşük basınç düşümü ve ses seviyesine 
sahiptir.

•	 Bakım gerektirmeyen yapıda tasarıma 
sahiptir.

•	 Yatay veya dikey montaja uygundur.
•	 Korozyona dayanıklı malzemeden üretilir.

•	 70 ˚C sıcaklıkla genleşen (intumescent) 
yangın damperidir.

•	 DIN 18017-3 normuna uygundur.
•	 Bakım gerektirmeyen yapıda tasarıma 

sahiptir.
•	 Kolay montaj imkânı sağlar. Kullanışlı ve 

güvenilirdir.
•	 Sıfır basınç kaybı değerine sahiptir.

•	 EN 1366-2 (test), EN 13501-3 
(sınıfl andırma)/ EI 120 ve EN 15650 
(ürün)/CE standart sertifi kalarına 
sahiptir.

•	 Hava akış yönünde ve hava akışına zıt 
yönde kullanılabilir. Yatay veya dikey 
montaja uygundur. 

•	 Değiştirilebilir tipte olan damper 
kanadı, aşınmaya karşı dayanıklı mineral 
malzemeden ve etrafı sızdırmaz elastomer 
contalıdır.

•	 Galvaniz sac gövdenin bağlantı ağızları 
fl anşlı ve sızdırmazlık sınıfı EN 1751’e 
göre "C" dir.

•	 Damper mekanizması tamamen gövde 
dışında ve daha az basınç düşümü ve ses 
seviyesi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

•	 Termal mekanizma 70 ˚C veya 95 ˚C’de 
(opsiyonel) harekete geçecek ve damperin 
hızla kapanmasını sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.

•	 Damper mekanizması üzerinde açık 
kapalı konum ya da her iki konumun 
(opsiyonel) izlemesi için kontak çıkışları 
bulunmaktadır.

Standart Pompa’dan ERP 547 Enerji Regülasyonuna Uygun Pompalar

Standart Pompa’nın hem akıllı hem 
de çevre dostu ürünleri ile enerji 
tasarrufu sağlayan sistemler kurmak 

oldukça kolay. Standart Pompa ürünleri, 
konfordan ve kullanım pratikliğinden vaz-
geçmeden hem maliyeti düşürmek hem de 
enerji tasarrufu yapmak için güvenle kullanı-
labilir.  Standart Pompa, geniş ürün gamında 
bulunan çevre dostu pompa sistemleri ile 
tüketiciye ‘sürdürülebilirlik’ bilincini benim-
seterek yeşil enerji tüketimine davet ediyor. 
Özellikle Ecomfort serisindeki pompalar 

% 60’a varan enerji tasarrufu sağlarken, yeni 
nesil ve gelişmiş özellikleriyle akıllı sistem-
ler doğaya en az etki ile çevre dostu enerji 
kullanmak isteyen sanayi ve ticarethane 
tipi tüketicilere en uygun çözümü sunuyor. 
ERP 547 enerji regülasyonuna göre tasarlanan 
SNL tipi motor üstü frekans kontrollü pompa; 
özellikle bina sistemleri, ısıtma, soğutma ve 
havalandırma gibi birçok alanda kullanılıyor. 
Optimize edilmiş hidrolik tasarımı ile yük-
sek verimlilik sağlarken kompakt tasarımı ile 
de montaj kolaylığı sağlıyor. TM 
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ürünler

•	 Pompaların kurulumu ve bakımı kolaydır. 
•	 Sistem kaçakları için dik tip çok 

kademeli kaçak giderme (jokey) pompası 
kullanılır. 

•	 Ürünler kompakt boyutlarda 
tasarlanmıştır. 

•	 Her pompa için ayrı ayrı otomatik 
kontrol panelleri mevcuttur. 

Tüm bileşenleriyle düzgün ve etkili çalı-
şan bir yangın söndürme sistemi, yan-
gınların neden olduğu zararları en aza 

indirebilir. Bu farkındalıkla Grundfos, önce-
likle can ve sonrasında mal emniyeti için baş-
tan sona profesyonel ellerden çıkmış yangınla 
mücadele sistemleri temin eder. Grundfos 
yangın söndürme sistemleri; bir ana pompa ve 
ihtiyaca göre bir yedek pompa, jokey pompa, 
kontrol panelleri ve dizel pompalı sistemler 
için yakıt tankından oluşur. Ana pompalar 
olarak dizel veya elektrik motoruyla çalışan 
bölünebilir gövdeli, in-line santrifüj ve uçtan 
emişli pompa tipleri kullanılır. 

Başlıca uygulama alanları

Grundfos yangın pompaları; yangın sön-
dürme uygulamaları sırasında genellikle yan-
gın hortumlarına, yangın vanalarına veya su 
serpme sistemlerine basınçlı su temin etmek 
için kullanılır.

Özellikler ve avantajlar

•	 Elektrik veya dizel motorlu pompa 
seçenekleri sunulur.

Bosch’tan Yüksek Verimli Güneş Kolektörleri

Bosch, güneş enerjisi ürün gamıyla 
farklılık yaratıyor. Bosch güneş kolek-
törleri; solar güvenlik camı ve PVD 

kaplı selektif yüzeyi, asal gaz dolgulu her-
metik yapısı, cam elyaf katkılı gövdesi, çok 
düşük su hacmi ve çift dolaşımlı su devresinin 
yansı sıra, işlevselliği, çevreye duyarlılığı ve 
yüzde 85’e varan yüksek verim özelliğiyle de 
dikkat çekiyor. Yüksek verimli güneş kolek-
törü ayrıca, farklı dış ortam ve su devresi 
sıcaklıkları gibi değişken sistem şartlarında 
yüksek ısı performansı sağlıyor. Bosch güneş 
kolektörleri çok yüksek nem, yoğun partikül 
içeriği gibi zorlu dış hava şartlarında bile 
özel konstrüksiyonu sayesinde kullanıcılara 
çok uzun kullanım ömrü sunuyor. Geliştiril-
miş özellikleriyle maksimum enerji tasarrufu 
sağlayarak güneşten en yüksek verimi elde 
edebilen kolektörler, ısıtma destekli güneş 
enerjisi sistemleri ve fabrikalardaki proses 
ısıtması gibi yüksek ve sabit sıcaklık uygula-
malı alanlarda kullanılabiliyor. TM 

Grundfos Yangın Söndürme Sistemleri 

•	 Kullanıcıya özel ve güvenilir çözümler 
sunulur. 

•	 Grundfos yangın söndürme sistemleri 
NFPA standartlarında UL Listeli 
ve FM onaylı, VdS, LPC ve benzeri 
diğer standartlara uygun geniş bir ürün 
yelpazesine sahiptir. TM 
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Acrefi ne®’dan Yeni Ürün: ASI-E Sismik İzolatör

Mekanik ve elektrik tesisatlar ile ekip-
manlar olmak üzere, yapısal olmayan 
bileşenlerin depremden korunması, 

titreşim yalıtımı ve akustik kontrol alanlarında 
uzman bir fi rma olan Ulus Yapı; sismik koruma, 
titreşim yalıtım ve akustik kontrol ürünlerinin 
lider üreticilerinden Acrefi ne® ve Gripple® 
fi rmalarının yüksek kaliteli ve sertifi kalı ürün-
lerini stoktan hemen teslim etmek suretiyle 
sektöre sunuyor. Acrefi ne® ASI-E sismik izo-
latörü deprem ve şiddetli rüzgar yüklerine karşı 
oluşan yanal ve düşey yüklere karşı koymak 
için dizayn edilmiştir. ASI-E sismik izolatörü 
yüksek kaliteli sünek (duktil) dökümden imal 
edilmiş kasaya sahiptir. Ayrıca çelik milin-
deki kauçuk kaplı manşonu sayesinde sismik 
dayanımının, benzer izolatörlerin çok üstünde 

standart çökmeli yaylar
•	 Yüksek paslanma koruması (Kataforetik 

elektro-kaplama)
•	 Fırın boyalı ve renk kodlu yaylar

Uygulama
Acrefi ne® ASI-E sismik izolatörleri yere sabit-
lenen ekipmanlar için dizayn edilmiştir. Bu izo-
latörler sismik koruma veya güçlü rüzgarların 
oluşturduğu yüklere karşı kullanıma uygundur. 
Yay çökmesi 50 mm (2”) olduğunda kaliteli-
bir titreşim ve gürültü kontrolü sağlar. ASI-E 
sismik izolatörlerde standart olarak 25 mm 
(1”) ve 50 mm (2”) yay çökmesi elde edildi-
ğinde kullanım doğru olur. Yük kapasitesi 7 kg 
(15 Ib)’den 1.280 kg (2.822 Ib)’ye kadar çıka-
bilir. TM 

olması sağlanmıştır. Deprem esnasındaki ekip-
man hareketi, yönetmeliklere uygun olarak 6 
mm (1/4”) ile sınırlandırılmış olup, bu sayede 
normal çalışma esnasında metal-metal teması 
da engellenir. Ayarlama somunu sayesinde de 
montaj esnasında ekipman teraziye alınabilir. 
ASI-E izolatörün titreşim yalıtımını sağlayan 
çelik yayı, yanal yüklere karşı stabil olarak dura-
bilme özelliği sayesinde sismik uygulamalara da 
uygundur. Ayrıca yüksek frekanstaki titreşim-
leri de yalıtmak üzere yay alt kapağı elastomerik 
malzemeyle kaplanmıştır. Yaylar % 50’ye varan 
ekstra statik çökme kapasitesine sahiptir.

Genel Özellikler
•	 1.280 kg (2.822 Ib)’a kadar yük kapasitesi 
•	 25 mm (1’’) ya da 50 mm (2’’) 

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

Acrefıne® ürünleri, İngiltere’nin en köklü test kuruluşlarından biri olan ve UKAS tarafından akredite edilmiş 130 yıllık STL (Sheffi  eld Testing 
Laboratories) tesislerinde ANSI/ASHRAE Standard 171’e göre test edilmiş ve LLOYDS gözetiminde sertifi kalandırılmıştır.
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Ayvaz Sierra Daldırma Tip Vorteks Buhar Sayacı

Vorteks Buhar Sayacı 
ile farklı sebeplere 
bağlı olarak veri-

min ne kadar düştüğünden 
başlayarak; ünite, bölüm, 
işletme, kazan verimlerinin 
düşme miktarları gözlene-
bilir ve verimliliğin artırıl-
ması için adım atılabilir. 
Buhar sayaçları, enerjinin 
geri kazanılmasına yöne-
lik yapılan tüm çalışmalar 
sonucundaki uygulamala-
rın fayda derecesini kont-
rol eder. Prosese istenilen 
buhar miktarının verilip 
verilmediğini, verilen buha-

rın sıcaklık ve basıncının kontrol edilmesini 
sağlar. Tüm tesisin veya tesis içindeki çeşitli 
ünitelerin hatta ünite içindeki herhangi bir 
makinanın birim ürün buhar maliyetinin tespiti 
için buhar sayacı kullanılır.

Buhar sayacı seçiminde dikkat 
edilmesi gereken hususlar

1. Buhar miktarı: Sistem içinde belirlenmiş 
olan buhar hızına göre minimum ve maksimum 
buhar kapasiteleri net olarak belirtilebilmelidir. 
Sayacın minimum ve maksimum akışı ölçe-
bilme kapasitesine göre hassasiyet oranı ortaya 
çıkmaktadır.
Buhar Miktarı Oranı = Maks. Buhar Miktarı/
Minimum Buhar Miktarı
Bu oran Sierra Vorteks Buhar Sayacı’nda 
40/1’dir.
2. Hassasiyet: Buhar sayacı borudan geçen 
gerçek debi miktarına karşılık ± % 1 gibi bir 
hassasiyete sahiptir. Örnek olarak; Gerçek debi 
değeri 1000 kg/h ise sayaçtan okunan debi 
miktarı 1010 kg/h ile 990 kg/h arasındadır.
3. Tekrar Edebilme Özelliği: Buhar sayacı 
aynı miktar debi için her zaman aynı değeri 
gösterebilmelidir. Sierra Daldırma Vorteks 
Buhar Sayacı borunun tam merkezinden ve 
tek noktadan değerleri ölçtüğü için bu konuda 
çok kaliteli bir üründür. Bir buhar sayacının 
kabiliyetini sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmesi 
için seçim aşamasında değerlerin doğru veril-
mesinin önemli olduğu gibi, montaj detayları 
da çok önemlidir. Sayaç öncesi ve sonrasında 
belirli uzunlukta üzerinde herhangi bir arma-

•	 Yüksek basınçlar için 345 bar’a kadar 
dayanıklı tipi mevcuttur.

•	 Buhar uygulamaları için idealdir.
•	 Doğalgaz ölçümleri için AGA-8 yazılım 

özelliği,
•	 HART protokol haberleşme sistemi 4-20 

mA çıkış sinyali (Opsiyonel Modbus 
Haberleşme Sistemi)

•	 FM Sertifi kası ve ATEX (Ex-Proof ) onayı
•	 Ürünün montajını yaparken akış yönüne, 

montaj yerine eksen kaçıklığı olmamasına 
ve 90° dik olmasına, paslanmaz kaynak 
yapılmasına dikkat edilmelidir.

Sierra Daldırma Tip Vorteks buhar sayacı tek 
noktadan 5 proses parametresi okuma özelli-
ğine sahiptir. Akışkan hızını, sıcaklığı ve basıncı 
okuyarak akış bilgisayarı ile kütlesel debi ve 
özgül ağırlığı hesaplar. Tüm proses verilerini 
tümleşik tek noktadan tespit ettiği için ölçüm 
hassasiyeti yüksektir. Daldırma tiplerde montaj 
ve işçilik maliyeti düşüktür. Daldırma tipi 241 
Innova-mass’in DN50 ve üstü tüm çaplar için 
uygundur. Flanşları DIN ve ANSI normlarında 
seçilebilir, fl anşlı ve daldırma tip olduğu gibi 
wafer tipleri de mevcuttur. Innova-mass 240’ın 
DN15 ile DN200 arası tüm çapları mevcuttur.
Flanşları DIN ve ANSI normlarında seçilebilir, 
fl anşlı ve daldırma tipleri olduğu gibi wafer tip-
leri de mevcuttur. 241-Daldırma modeli boruya 
dik monte edildiği sürece boru etrafında her 
zaman çalışır. TM 

türün bulunmadığı düz mesafeler olması gerek-
mektedir.

Avantajları

1. Daldırma tip buhar sayacı DN50-
DN300 arasındaki tüm çaplara 
uygulanabilmektedir.

2. Borunun 360° tüm çevresinden (90°) dik 
olarak her şekilde montaj edilebilir.

3. Sıcaklık, basınç gibi değerleri tek noktadan 
ölçtüğü için hassasiyeti yüksektir.

4. Kolay montaj ve demontaj, kolay bakım
5. Düşük işçilik ve malzeme maliyeti
6. Daha düşük mesafelerde düz boru hattına 

ihtiyaç duyar.
7. Minimum 5 mikro siemens iletkenlik 

olması kaydıyla su için de kullanılabilme 
özelliğine sahiptir.

8. Minimum ve maksimum buhar miktarı 
ölçüm oranı 1/40’tır.

Özellikler

•	 Gaz, sıvı ve buharın kütlesel ve hacimsel 
ölçümü

•	 Smart elektronik ünite ve vorteks tipi ile 
ideal buhar ölçümü

•	 Çok değişkenli 5 farklı parametre ölçümü
•	 Kütlesel ölçüm,
•	 Hacimsel ölçüm,
•	 Sıcaklık ölçüm,
•	 Basınç ölçümü,
•	 Özkütle ölçümü,

•	 Boruya tek noktadan bağlantı,
•	 Bağlantı tipi olarak fl anşlı (1/2”-8”) 

ve daldırma tip (2” ve üstü çaplar için) 
şeklindedir.

•	 6 adet tuş takımı ve display yardımı ile 
sahada debi aralığı, boru çapı, 4-20 mA 
çıkış ve alarm ayarı,

•	 Patlamaya karşı koruyucu camlı bölme 
içerisinde 6 adet buton vasıtasıyla 
ayarlanabilme özelliği,

•	 Maksimum ölçülebilecek debinin 1/40’ını 
görebilme özelliği,

•	 Maks. sıcaklık -200°C’den 400°C’ye kadar,
•	 Dondurucu özelliği olan oksijen, nitrojen, 

argon ve karbondioksiti -200°C’ye kadar 
ölçebilme özelliği,

•	 Maks. basınç 100 bar,
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ürünler

Prodek Havalandırma’dan AIRLANE Duman 
 Tahliye Fanları

Muhtemel yangın anında ölüm-
lerin % 80’i duman zehirlen-
mesinden meydana gelir. Bu 

aşamada fanlar yüksek derecede önem arz 
eder. Prodek Havalandırma, AIRLANE 
markası ile son bir yıldır yaptığı Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda sektörün ihti-
yaçlarını tek elden sunma potansiyeline 
sahiptir. Prodek Havalandırma ürünleri; 
Airline TUV, Applus, ve benzer bağımsız 
kuruluşların testlerinden başarıyla geç-
miştir. AIRLANE markası kullanıcılara; 
- Güvenilir, yüksek kaliteli ürünler
- Esneklik ve çözüm ortaklığı
- 1 haftada hızlı teslimat
- Sürdürülebilirlik, fiyat avantajı sunuyor.

Ürünlerin ortak özellikleri

1. 250 – 3000 mm arası Eurovent Stan-
dartlarında ölçülendirilmiş gövde çapları
2. 1000 – 600.000 m3/h arası debi
3. 100 – 6000 Pa arası basınç farkı aralığı 
4. Eurovent ½ standartlarına uygun flanş 
bağlantı delikleri
5. Karbon alaşımlı çelik üzeri yüksek 
sıcaklığa mukavim özel boya ile kaplan-
mış gövde
6. Açıları ayarlanabilir enjeksiyon döküm 
özel alaşım Aerofoil kanatlar
7. Gövde dışına çıkartılmış harici terminal 
kutusu
8. F300 – F400 ve F600 sıcaklık dayanımı
9. -30... / +55 ˚C de daimi çalışma

AKDF Serisi Kanal Tipi Aksiyal 
Fanlar

Kanal arası bağlantıya uygun iki tarafı 
flanşlı modellerdir. Yatay ve dikey olarak 
bağlanabilir. Dış atmosfer şartlarında da 
çalışabilme olanağı vardır. Aksesuar olarak 
emiş difüzörü, montaj ayak konsolları, 
susturucu ve vibrasyon takozu kullanı-
labilir.

ACDY Serisi Çatı Tipi Aksiyal 
Fanlar

Çatıda atmosfer koşullarında çalışabilen 

modeldir. Aksesuar olarak emiş difüzörü, 
montaj ayak konsolları, susturucu kullanı-
labilir. 

AJD Serisi Aksiyal Jet Fanlar

Otopark sistemlerinde havayı yönlendirme 
maksatlı kullanılan modellerdir. Gövde 
komple susturucudan oluşmuştur. Projeye 
göre giriş ve çıkış taraflarına hava yönlendi-
rici kullanılabilir. 

AHD Serisi Hücreli Aksiyal Fanlar

Kanallı duman egzoz sistemlerinde ve dış 
ortam şartlarında çalışmaya uygun harici bir 
kabin içinde bulunan aksiyal fanlardır. 

AWD Serisi Duvar Tipi Aksiyal 
Fanlar

Duvardan kanal olmayan duman egzoz sis-
temlerinde kullanıma uygun aksiyal fanlardır. 
Emiş taraflarında EN 294 normlarına uygun 
koruma kafesi standarttır. TM 





ürünler

RODA Duman Tahliye ve Havalandırma Sistemleri

FORM A.Ş. tarafından pazara sunulan 
RODA duman tahliye ve havalandırma 
sistemleri; endüstriyel tesisler, ticari 

binalar, turizm tesisleri, kültür merkezleri ve 
laboratuarlar için yangınlara karşı mimari 
açıdan estetik ve güvenli çözümler sunuyor. 
Yangınlarda, dumanın yayılmasını önlemek ve 
binaların dumandan en hızlı şekilde arındırıl-
masını sağlamak için geliştirilen RODA duman 
tahliye kapakları, projelere uygun ürün seçenek-
leriyle yapıları güvenli mekânlara dönüştürüyor. 
RODA duman tahliye ve havalandırma sis-
temleri; fiziksel dayanıklılık, ısı ve ses yalıtımı, 

•	Kurulumu	hızlı,	kolay	ve	ucuzdur.	Mil	men-
teşeleri bakım gerektirmez.
•	Ünite	kaidelerinin	tüm	bileşenleri	AIMgSi5	
alüminyum profilden üretilmiş olup, korozyona 
dayanıklı ve yüksek mukavemet sağlar.
•	Aerodinamik	yapıya	sahip	kanalları	sayesinde	
etkili bir drenaj sağlar.
•	Profesyonel	contalama	sistemi	minimum	ısı	
kaybı ve maksimum ses yalıtımı sağlar.
•	Kullanım	amacına	göre	farklı	tipler	(elektrikli	
veya pnömatik) ve opsiyonel sensörler mevcut-
tur. (yağmur, rüzgâr, duman sensörleri vs.) TM

4M FineFIRE 14 NG - Yangın Tesisatı Yazılımı Yeni Sürümü

lir. İhtiyaç duyulan hesap raporları ve izometrik 
şemalar otomatik olarak program tarafından 
oluşturulabilir. TM 

rine göre pompa seçimi, emme borusu hesabı, 
NPSH hesabı, yangın su deposu hesabı gibi)  
analitik tablo ve diyagramlar ile hesabı yapılabi-

4M Teknik Yazılım, yeni özelliklere ve 
gelişmelere sahip yeni sürüm FineFIRE 
14 yangın tesisatı programını pazara 

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

sınıfına göre sprinkler yerleşimi, 
•	 Sprinkler başına koruma alanlarının 

belirlenmesi, 
•	 Hidrolik olarak en uygun ve kritik 

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

Ayrıca yeni FineFIRE sürümünde tesisat ile 
ilgili her bir elemanın (örneğin en iyi ve kri-
tik grubun basma yüksekliği ve debi değerle-

rüzgâr, kar yükü ve yüksek yangın dayanımı 
özelliklerine sahip ürünlerdir. Bu özellikleri 
ile mimarların, mühendislerin, müteahhitlerin 
ve diğer tüm müşterilerin yüksek standartlarını 
karşılar. Cam, polikarbonat, alüminyum ve izo-
leli alüminyum malzemelerden üretilen RODA 
duman tahliye sistemleri, DIN EN 12101-2 ve 
VdS 2159 standartlarına uygundur.

RODA Duman Tahliye 
Sistemlerine uygulanan testler; 
•	3000	Pa	kadar	rüzgâr	dayanımı
•	1500	N	/	m2 kar yükü dayanımı (VdS stan-
dartlarına göre 500 N / m2’dir)
•	-15	°C	kadar	düşük	sıcaklık	dayanımı
•	Ses	yalıtımı
•	300	°C	kadar	ısı	dayanımı
•	10.000	kez	açma-kapama
•	Aerodinamik	etkin	alan
•	Paslanma	ve	yıpranma	dayanımı

RODA Duman Tahliye 
Sistemlerinin avantajları

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

EX26651 - End - Suction
EX26652 - Split - Case

Elektrikli
Yangın Pompa

İstasyonları

Dizel
Yangın Pompa

İstasyonları

Jokey
Yangın Pompa

İstasyonları

Fir
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se
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UL® Sertifikalı Yangın Pompa İstasyonları ile
Yangına Karşı Komple Çözümler

UL Pompa Seti - Kendi Şasesinde Teslimat  •  UL Pompa İstasyonu - Paket Teslimat

Su Depolu Paket Sistemler
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ürünler

ESPA LETT Yağ Seviye Regülatörü

Atlas Copco’dan Yeni Vakum Ürünleri

seviye kontrolü yalnızca aktif regülasyon sis-
temi kullanılarak mümkündür. Pasif sistem-
ler probleme neden olur, çünkü onlar sadece 
sabit çalışma koşulları altında yeterli derecede 
çalışabilirler, ancak mevsimsel çeşitliliklerde 
kullanımları mümkün değildir. Çalışma koşul-
larındaki çeşitlilik ve defrost döngüsü, aktif bir 
yağ regülasyonu ile sağlanabilir ve sağlam bir 
çalışmadan emin olunabilir. Aktif sistemler 
kompresördeki yağı gösterir ve düşük yağ sevi-
yesinde alarm verir. Kompresörde gömme yağ 
pompası ve yağ diferansiyel switch’i olmasa 
bile (örn: scroll kompresörler), aktif kontrol 
ile kompresördeki yağ seviyesi kontrol edilerek 
sisteme yağ tedariki yapılabilir.
LETT elektronik yağ seviye regülatörlerinde, 
yüzen sistemdeki bir hol sensörü ve gömme 
mıknatısı kompresördeki yağ seviyesini ölçer. 
Yağ seviyesine ve manyetik alan uzunlu-
ğundaki değişikliklere bağlı olarak sensörün 
içinde çeşitli voltaj gerilimleri oluşturur. Bu 
elektronik ünite tarafından değerlendirilir ve 
dolayısıyla, LED ve solenoid vana harekete 
geçecektir. Eğer yağ seviyesi alarm aralığın-
daysa (çalışma koşullarına bakın), COM 1 

yüksek performansı göstermek üzere tasar-
landı. GHS VSD+ serisi aşağıdaki özellikleri 
ile ön plana çıkıyor:

•	 % 50’ye varan enerji tasarrufu sağlıyor. 
•	 Son teknoloji, VSD ve yenilikçi motor 

tasarımı bir araya gelerek yaşam döngüsü 
maliyetini önemli ölçüde azaltıyor.

•	 Yağlı ve kuru vakum pompalarına göre 
daha yüksek performans gösteriyor.

•	 Sessiz çalışır. Ses seviyesi diğer 
teknolojilerin yaklaşık yarısı kadardır. 

•	 Yüksek verimlilik sayesinde sürdürülebilir 
verimlilik sağlar. ISO 50001/14001 
kapsamında enerji yönetimi ve çevresel 
gerekliliklerini yerine getirir. 

•	 Bütün basınç aralıklarında yüksek yağ 
tutma özelliği ile çevreye saygılıdır. 

Atlas Copco GHS VSD+ serisinin yanı sıra, 
iki kademeli yağlı GVD 0.7-28 serisi, iki 
kademeli, yağlı, paletli GVD 40-275 serisi, 

alarm sınırındaki röle kontaklarını 90 sani-
yelik bir gecikme zamanı ile açar. Bu sinyal 
kompresörü kapatmak veya veri işlemi için 
kullanılmaktadır. Alarm durumu süresince, 
yağ seviyesi normal hedefine gelinceye kadar 
yağ kompresörü devamlı besler. Eğer başarılı 
olduysa, alarm resetlenir.

Üründe öne çıkanlar 

•	 Sofistike çalışma prensibi, yağ seviye 
sensörü ve solenoid vana ile yağ tedariki 
için yalın kontrol

•	 Özel dizayn solenoid vana ve bobin 
sayesinde optimize enerji tüketimi

•	 Yüksek hassaslığa sahip sensör teknolojisi, 
çok hassas seviye tespiti sağlar.

•	 POE yağlar için dalgalanma kalibresi
•	 Yağ köpüğü veya ışık isabeti sayesinde 

yanlış ölçüm mümkün değil.
•	 CE ve GOST Belgeli
•	 IP54 koruma sınıfı, model fiş ve kablolu 

elektrik bağlantısı
•	 Mevcut yağ gözetleme camı bağlantısı 

monte edilebilir. TM

basit döner lob ilkesine göre tasarlanan ZRS 
250-4200 serisi booster’lar ve pistonlu GLS 
250-500 serisi vakumları pazara sunarak sek-
törün tüm ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. TM

Uygun yağ seviyesi, kompresörün uzun 
ömürlü çalışabilmesi için önemli-
dir. Sistem dizaynına bağlı olarak, 

farklı çalışma koşulları altındaki doğru yağ 

Atlas Copco birçok farklı pazarda ve 
vakum uygulamasında müşterilerin 
özel vakum ihtiyaçlarını karşılayacak 

yeni vakum ürünlerini pazara sundu. Atlas 
Copco yeni iki kademeli, yağ enjekteli, paletli 
vakum pompası çeşitlerinin yanı sıra pistonlu 
& sıvı halkalı vakum pompaları ve booster 
çeşitlerinin de tanıtımını yaptı. Bu yeni ürün-
ler ile havacılık, otomotiv, ısıtma-soğutma, 
cam, şişeleme, konserve ve ahşap doğrama 
gibi birbirinden çok farklı endüstrilerin yanı 
sıra madencilik, çimento, kâğıt, rafineri ve gıda 
endüstrilerine hizmet verilebiliyor. Yenilikçi, 
akıllı vakum pompası GHS VSD+ 2015’in 
başlarında pazara sunulacak. GHS VSD+  
serisi, Atlas Copco’nun VSD’li (Değişken 
Devirli), yüksek verimliliğe sahip, akıllı, yeni 
vakum pompalarından oluşuyor. Atlas Copco 
kompresörlerinin herkesçe bilinen tak & çalış-
tır tasarım ilkesine dayanarak üretilen vakum 
pompaları, vakum mühendisleri tarafından en 
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Teknik bilgiler CP 653
Yangın Dayanımı 2 saate kadar

Ana malzeme Beton, tuğla, alçıpan

Uygulama sıcaklığı -30 C° ~ 100 C°

Renk Metalik gri

Akustik performans 58 dB’e kadar

Genleşmeye başlama sıcaklığı 160 C°

Genleşme oranı 1:20

Metal kısım Çinko kaplamalı çelik

Plastik kısım ABS

Kumaş kısım Cam elyaf takviyeli kumaş

ürünler

LG Inverter Klimalar Tasarruflu Isınma Sağlıyor

Yazın hızlı soğutma özelliğiyle yaşam 
alanlarını konforlu hale getiren LG 
Inverter klimalar, yüksek ısıtma per-

formansları sayesinde kışın da enerji tasarrufu 
yaparak ısınmayı sağlıyor. Gerçek yeni nesil 
klimalar olarak gösterilen LG klimalar, soğutma 
ve ısıtmayı ortam sıcaklığına bağlı olarak uygun 
bir şekilde kontrol edebilen özgün teknolojik 
yeniliklerden faydalanıyor. 

geçişlerinin yalıtımında kullanılıyor.

Uluslararası çok sayıda onay ve 
testlere sahip

ETA, UL, FM, CalFire onaylarına ve test-
lerine sahip olan Hilti Yangın Durdurucu 
Manşon, aynı zamanda 30 yıllık yaşlandırma 
testine, sızdırmazlık testine, akustik testlere, 
sismik testlere ve düşük VOC değerlerine 
sahip.
Gaz ve duman sızdırmazlığı, 2 saate 

kadar yangın yalıtımı

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

İstenildiği zaman kablo değişim imkânı 
veren, hızlı ve kolay montaj yapılabilen 
Hilti Yangın Durdurucu Manşon, uygu-

lamadan hemen sonra kullanıma hazır. Beton, 
tuğla ve alçıpan duvarda kullanıma uygun 
olan Hilti Yangın Durdurucu Manşon, 1:20 
genleşme oranına sahip olup yüzde 100 kablo 
doluluk oranında bile yangın yalıtımı sağlı-
yor. Tekil kablolar, kablo demetleri ve data 
kablosu geçişlerinin yalıtımında kullanılan 
manşon, duvar ve döşemelerdeki açıklıklarda 
ve yapılardaki elektrik ve telekomünikasyon 

Hilti Yangın Durdurucu Manşon

Diğer klimalardan 4 kat daha hızlı 
ısıtma

Sıcak ve ferah bir ortam yaratmak için kısa 
sürede geniş bir alanı ısıtabilecek niteliklere 
sahip klimalar, dört yöne hava salınım özelliğiyle 
mekânlarda homojen bir ısı dağılımı sağlıyor. 

Inverter teknolojili klimalar, kolay kullanımı ve 
hızlı çalışmasıyla istenen hava sıcaklığına hızla 
ulaşmayı mümkün kılıyor. Sahip olduğu teknik 
özelliklerle diğer klimalardan 4 kat daha hızlı 
şekilde ısıtma yapabiliyor.

Düşük hava sıcaklıklarında bile 
etkili ve verimli ısınma

Akıllı teknolojinin en büyük örneklerinden 
olan LG klimalar, oda sıcaklığını güvenilir bir 
şekilde ve sadece 5-6 dakikada 5°C değiştirebi-
liyor. Düşük dış hava sıcaklıklarında (-15°C) da 
güçlü ısıtma performansıyla kullanıcılara kısa 
sürede konforlu bir ortam sunuyor. TM
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ürünler

Arçelik’ten Yüksek COP’li Santrifüjlü Su Soğutmalı Soğutma Grubu
Arçelik’in pazara sunduğu, santrifüjlü su soğutma 
grupları Türkiye piyasasındaki en düşük boyut-
lardaki ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. 
Makine dairelerindeki kısıtlı kullanım alanla-
rında en iyi uygulama imkânını sunuyor. Ürün-
lerde ODP katsayısı 0 olan R-134A soğutucu 
akışkanı kullanılıyor. Montreal Protokolü’ne 

Arçelik A.Ş., chiller soğutma grubu 
ürün gamı ile pazardaki yerini aldı. 
Soğutma grubu ürün gamı, hava 

soğutmalı vidalı, su soğutmalı vidalı, san-
trifüjlü ve absorbsiyonlu ürünler ile ihtiya-
cın tamamını karşılamaya yöneliktir. Ayrıca 
ürünler yüksek enerji verimlilikleri ile fark 
yaratmaya devam ediyor. Çift kademe çarklı 
(impeller), kapalı tip (hermetik) santrifüj 
kompresör ve VFD (Frekans kontrolü) özel-
likleri ile pazardaki oyuncular arasında ön 
plana çıkan santrifüj kompresörlü su soğutma 
grubu, ürün gamının en dikkat çekici üyesi. 
Çift kademe çarklı sistemde, ikincil santrifüj 
çark ile kademeli olarak sıkıştırılan ve gen-
leştirilen soğutucu akışkan, aynı kompresör 
gücü ile daha fazla kapasite elde edilmesini 
sağlıyor. Böylece daha yüksek enerji verim 
oranına (COP)  ulaşılıyor.
Çift kademe çarklı sistemde geniş kapasite 
aralığında surge riski olmadan çalışma imkânı 
sağlanıyor. Bu teknoloji ile santrifüj komp-
resörlü sistemlerde, yüksek maliyetli komp-
resör arızalarına sebep olan en büyük risk 
faktörü olan surge çalışması çok daha güvenli  
yapılıyor.

Tema Banyo’dan Yenilikçi Ürün: El Değmeyen 
Rezervuar

Yenilikçi ürünleriyle yapı malzeme-
leri sektörüne farklılık getiren Tema 
Banyo, tuvaletlerde el değmeden 

rezervuar kullanımını sağlayan yeni ürünü 
‘gömme rezervuar’ı satışa sundu. Özellikle 
hastane, okul, iş merkezi, havalimanı, otel gibi 

genel kullanım alanlarında hijyen sağlayacak 
olan bu yeni ürün sayesinde el değmeden ayak 
yardımıyla rezervuar kullanılabilecek. Ürün, 
hem duvardan hem de yerden gömmeli olarak 
pazara sunuluyor ve kullanıldığı alanlarda 
hijyen sağlıyor. TM 

göre gelişmiş ülkelerde 2020 yılında, gelişmekte 
olan ülkelerde ise 2030 yılında yasaklanacak 
olan R-123 türevi gazları ihtiva etmiyor. Sant-
rifüjlü soğutma gruplarında Arçelik, AHRI 
şartlarına göre dünyadaki en yüksek verimlilik 
değeri olan tam yük çalışmada 6,7 COP deklare  
ediyor.  TM 
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The future of energy: 
Effi ciency & Renewables.
Artan enerji verimliliği için hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir çözümler 
sunan ve iklim koruma hedeflerine yönelik önemli bir katkıda bulunan 
yeni teknolojileri keşfedin. ISH, yenilikçi ve enerji tasarruflu bina sistemi 
teknolojileri alanında dünyanın önde gelen fuarıdır.

www.ish.messefrankfurt.com
info@turkey.messefrankfurt.com 
Tel. 0212 296 26 26
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ürünler

cihazlar içindeki en yüksek verimlilik seviyesi 
olan 3 yıldızlı enerji verimlilik seviyesine sahip 
Domina N, kalorifer devresi ve sıcak kullanım 
suyunu hazırlayan bitermik (birleşik) bakır 
eşanjöre sahip. Ekonomi/Konfor modlarında 
çalışabilme özelliğiyle Domina N, “Konfor” 
modunda iken kullanım suyu 45˚C’de eşanjör 
içinde hazır olarak bekletildiği için tüketicilere 
kullanma suyunu çok kısa bir sürede temin 
edebilme avantajı yaratıyor. “Eco” modunda ise, 
sadece tüketicinin kullanım suyu talep etmesi 
durumunda istenilen sıcaklıkta kullanım suyu 
hazırlanıyor. Domina N, opsiyonel aksesuar 
olarak sunulan oda termostatı ile birlikte kul-
lanıldığında sunduğu tasarrufu çok daha yuka-
rılara çıkarabiliyor. Ferroli’nin Türkiye pazarına 
sunduğu en yeni kombi olan Domina N, 3 yıl 
garanti ile satışa sunuluyor.  TM 

Ferroli geniş ürün yelpazesiyle her geçen 
gün değişen ihtiyaçlara yeni çözümler 
sunmaya devam ediyor. Güvenlik ve 

çalışma performansını yeni ürününde mak-
simum seviyeye çıkaran Ferroli, Domina N 
modelini 24 KW kapasiteyle tüketicilere sunu-
luyor. Domina N’de,  sert iklimlerde karşılaşı-
lan durumlara karşı cihazı ve tesisatı güvence 
altına alan donma korumasına sahip. Olası bir 
durumda otomatik olarak devreye giren donma 
koruması Türkiye’nin birçok bölgesindeki 
iklim koşulları için önemli bir avantaj yaratı-
yor. Güneş enerji sistemleriyle entegre çalışarak 
enerji tasarrufunu artıran Domina N’nin arıza 
teşhislerinde de uyarıda bulunan ve kullanım 
kolaylığıyla tüketici dostu olan dijital ekranlı 
kontrol paneli bulunuyor. Ayrıca 92/42 EEC 
enerji verimlilik direktiflerine göre bu sınıf 

Ferroli’nin Yeni Kombisi: “Domina N”

Schneider Electric’ten Tek Bir Kaynaktan Enerji Verimliliği ve Mobil Bina 
Kontrolü Sağlayan U.Motion

şimi olan herhangi bir akıllı telefon veya tab-
lette de kullanılabiliyor. Standartlaştırılmış 
kullanıcı arayüzü; 7, 10 ve 15 inç dokunmatik 
panellerle ve akıllı telefonlar ve tabletlerde 
kullanılabilen U.Motion, sahip olduğu uygu-
lamalarıyla binadaki bütün cihazları kontrol 
etme imkânı sağlıyor. U.Motion sayesinde 
bina kapı giriş sistemleri ekipmanları bir-
leştirilerek, kapıyla ev arasındaki iletişim ve 
video interkomu gibi özellikler de gerçekleş-
tirilebiliyor. Ayrıca hava durumu ve çevresel 
bilgi alma, mesaj bırakabilme özelliği de, 
sunulan ayrıcalıklar arasında bulunuyor. 
U.Motion sistemine bağlı olan ‘KNX 
Enerji Ölçüm cihazı’ ve ‘KNX-Modbus 
Metering Gateway’ ile binadaki su ve 
gaz tüketimi de dahil olmak üzere tüm 
enerji tüketimi ve grafikleri görülebiliyor. 

S chneider Electric’in, evde giderek 
artan dijital yaşamı kontrol altına ala-
bilmek amacıyla geliştirdiği U.Motion, 

yaşam alanları yönetimi sunuyor. U.Motion, 
kullanıcılara tek bir kaynaktan enerji verim-
liliği ve mobil bina kontrolü çözümü fır-
satı yaratırken, aynı zamanda kullanıcıların 
isteklerini karşılayarak konforu artırıyor.  
Mobil cihaza ya da tablete tek bir dokunuşla; 
bütün aydınlatmaların ve standby cihazları-
nın kapalı olup olmadığını, ısıtmanın enerji-
den tasarruf eden bir seviyede bulunduğunu 
ve izleme fonksiyonlarının aktif olduğunu 
görme imkânı sağlıyor. U.Motion’la bütün 
cihazlar tek bir tuşla kapalı konuma getirile-
biliyor. U.Motion uygulamaları, internet eri-

Enerji talebinin en yüksek seviyede olduğu 
zamanlarda devreye giren U.Motion, 
önceliği olmayan enerji yüklerini isteğe 
göre ya da otomatik olarak kapatabiliyor.  
Bütün odaların ve cihazların genel görü-
nümünü, interaktif oda planlarıyla sunan 
U.Motion ekranındaki yeşil ve kırmızı 
noktalar, hangi yüklerin çalışır veya kapalı 
durumda olduğunu gösteriyor ve böylece 
gereksiz yere enerji harcayan tüm uygulama-
lar kontrol edilebiliyor. Kullanıcı evinden ne 
kadar uzakta olursa olsun, U.Motion kontrol 
uygulaması işlerin yolunda olduğunu kontrol 
etmek için gerekli desteği sunuyor. Kullanıcı-
lar, güvenlik kameralarına ya da diğer fonksi-
yonlara göz gezdirebiliyor, evlerini diledikleri 
zaman kontrol edebiliyor.  TM 
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ürünler

AFS Yangın Duman Fanları

pervaneleri, ISO 1940 standartlarına uygun 
şekilde dinamik olarak dengelenmiştir.

Jet Fanlar

TJHT/ IFHT Serisi

Jet fanlar; kapalı otoparklar, tüneller gibi 
yerlerde hava kanalı kullanmaksızın büyük 
hacimlerin havalandırmasını gerçekleştirmek 
için çok özel olarak geliştirilmiştir. Belirli bir 
sıcaklık ve zaman aralığında yangın ortamı 
içinde bile kesintisiz çalışabilme özelliğine 
sahiptir. Jet fanlar; duman egzoz fanları ve/
veya taze hava fanları ile birlikte, belirli bir 
senaryoya bağlı kalarak elektronik otomas-
yon kontrolüyle çalışır. Jet fanlı havalan-
dırma sistemi olarak adlandırılan bu uygu-
lama ile hem normal zamanlarda günlük 
havalandırma hem de yangın durumunda 
duman tahliyesi yapılır.
TJHT serisi aksiyal jet fanlar; yüksek kaliteli 
alüminyum döküm kanatlıdır. Fan gövdesi 
ve bağlantı ayakları çelik sacdandır. Hem 
fan gövdesi hem de bağlantı ayakları tek 
parça olarak sıcak daldırma galvanizlenmiş-
tir. Fanların emiş ve atış ağızları susturuculu 
ve koruyucu tel kafeslidir. Kullanıcılara özel 
isteğe bağlı olarak emniyet şalteri, hava yön-
lendiricisi ve boyalı dış gövde gibi ayrıcalık-
larla sunulabilir. 
IFHT serisi radyal jet fanlar; yüksek kaliteli 
galvanizli çelik rotorludur. Montaj yüksek-
liği kısıtlı olan yerlerde düşük yüksekliği ile 
en verimli çözümleri sunan IFHT serisi jet 
fanların gövdesi ve bağlantı ayakları da gal-
vanizli çeliktendir. Kullanıcılara özel isteğe 

Y angın duman fanları; yüksek sıcak-
lıktaki dumanı kesintisiz egzoz 
yapabilecek şekilde çok özel olarak 

tasarlanmıştır. Modeline bağlı olarak, alev 
içinde bile (yangın esnasında) kesintisiz 
duman egzozu yapabilirler. Duman egzoz 
fanları; normal zamanlarda otopark, endüs-
triyel mutfak, AVM, hastane, otel gibi alan-
ların havalandırılmasında kullanılırken yan-
gın anında duman tahliye işlevini yerine 
getirir. AFS’nin ürün yelpazesi içinde yangın 
duman fanlarının pek çok seçeneği vardır, bu 
fanlar kullanıcılara; kanal tipi aksiyal fanlar, 
aksiyal ve radyal jet fanlar, çatı tipi yatay ve 
dikey üfl emeli radyal fanlar, kayış kasnaklı 
hücreli radyal ve akustik hücreli radyal fanlar 
seçenekleri ile sunulur.
200, 300 ve 400 ºC sıcaklıklarda en az 2 saat 
kesintisiz çalışabilme özelliğine sahip olan 
yangın duman fanlarının F400-120, F300-
120 ve F200-120 özellikleri EN 12101-3 
standartlarına uygundur ve sertifi kalandırıl-
mıştır. THGT, CHGT, TJFT/TJHT, IFHT, 
HGHT-V ve CHAT serisi yangın duman 
fanlarının hepsi CE belgelidir. THGT serisi 
fanların tümü ErP uyumludur.

Kanal Tipi Aksiyal Fanlar

THGT ve CHGT Serileri

THGT serisi yuvarlak kanal tipi aksiyal fan-
lar ve CHGT serisi akustik kabinli kanal tipi 
hücreli aksiyal fanlar, alev içinde (yangın 
esnasında) dahi kesintisiz duman egzozu 
yapabilir. Açısı ayarlanabilir alüminyum 
kanatlı THGT ve CHGT serisi fanların, 
isteğe bağlı olarak çift devirli modelleri de 
tedarik edilebilir. THGT serisi fanların göv-
deleri çelik sacdan üretilir. Gövde imalatı 
tamamlandıktan sonra tek parça olarak sıcak 
daldırma galvanizlenmiştir. CHGT serisi 
fanların gövdeleri yüksek kaliteli galvanizli 
çelik sacdandır ve 25 mm kalınlığında yan-
maz akustik malzeme ile izole edilmiştir. Fan 

bağlı olarak boyalı dış gövdeli olarak da teda-
rik edilebilir.

Çatı Tipi Yangın Duman Fanları

HGHT-V Serisi

Tüm modellerde fan kanatları yüksek kaliteli 
alüminyum döküm olan HGHT-V serisi 
dik atışlı, çatı tipi aksiyal fanlar; geri akış 
klapesi ile fanların çalışmadığı zamanlarda 
havanın geri tepmesini ve yağmur suyu giri-
şini engeller. Klape gövdesi yüksek kaliteli 
çelik üzerine korozyona karşı polyester boyalı 
fan gövdesi ise daldırma galvanizlidir. Açısı 
ayarlanabilir alüminyum kanatlı HGHT-V 
serisi fanların, isteğe bağlı olarak çift devirli 
modelleri de tedarik edilebilir.

MAX TEMP CTHB/CTHT ve 
MAX-TEMP CTVB/CTVT Serileri

Yatay atışlı MAX-TEMP CTHB/CTHT ve 
dikey atışlı MAX-TEMP CTVB/CTVT çatı 
tipi radyal fanlarda motorun soğutulması, 
farklı bir motor soğutma sistemi ile sağla-
nır. MAX-TEMP serisi çatı fanları, 400 ºC 
sıcaklıktaki dumanı kesintisiz 2 saat egzoz 
edebilme özelliği ile birlikte 120 ºC sıcaklık-
taki hava ile sürekli çalışmaya da uygundur. 
Fanların montaj plakaları yüksek kaliteli gal-
vanizli çelik sacdan, fan şapkaları ise sıvama 
alüminyumdandır. Kir birikimini engelle-
yen kanatları geriye eğimli fan rotorları 400 
mm’ye kadar galvanizli çelikten, 400 mm 
üzeri modeller ise kataforize astar üzerine 
polyester boyalı çeliktendir. TM

THGT ve CHGT Serileri

TJHT/ IFHT Serisi

MAX-TEMP CTVB/CTVT Serileri HGHT-V Serisi MAX TEMP CTHB/CTHT Serisi
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söyleşi

“Türkiye’ye profesyonel bir  
 yangın enstitüsü şart”

Numan Şahin  
Viking Türkiye Bölge Müdürü

Sprinkler sistemleri konusunda üretim yapan dünyanın en eski markalarından 
Viking’in EMEA bölümü; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika örgütlenmesine Türkiye’yi 
de ekledi. Bu yeni şubenin kuruluş sürecinin başarıyla tamamlanması ve bölgedeki 

gelişimi için Viking’i 30 yıl önce Türkiye’ye ilk getiren mühendislerden Numan Şahin, 
Viking Türkiye Bölge Müdürü görevine getirildi. Şahin ile Türkiye yangın sektörü,  
Viking ve faaliyetleri hakkında konuştuk…
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rum; ancak Emo-Schako çalışmalarımı hâlâ 
sürdürüyorum. Tabii Viking’de yer almak için 
EMO-AYVAZ ortaklığımdan ayrıldım; zira 
etik bunu gerektiriyordu. Oradaki hisselerimi 
devredip çıktım. Bağlı olduğumuz Viking 
EMEA’nın yönetim merkezi, Lüksemburg’da 
bulunuyor. Elbette değişik ülkelerde de ofis-
leri var. Viking’in EMEA bölümü; Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika örgütlenmesine Türkiye’yi 
de ekledi ve 24 Mart 2014’te Viking Türkiye 
kuruldu. Viking’in Türkiye yapılanması şöyle:  
İstanbul ofisinin dışında bir depomuz var. 
Lojistik konusunu profesyonel bir şekilde çöz-
dük. Tüm stoğumuz profesyonel ve modern bir 
stoklama ve sevkiyat sistemi olan bir lojistik 
depo bünyesi içinde yer alıyor. Siparişler bilgi-
sayar sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Lojis-
tik firmasının işlem uzmanlarını ürünlerimiz 
hakkında eğitime tabi tuttuk, ayrıca sahadaki 
personel de tüm ürünlerimizi tanıdı, yüklü bir 
stoğumuz var ve altı aydır bu şekilde hatasız 
çalışıyoruz. Viking İstanbul Şubesi, depomuz 
ile birlikte herkesin istediği ürünü tedarik 
edebilecek durumda. Satış sonrası hizmetler 
ve bakım hizmeti için partnerlerimiz devreye 
giriyor. Örneğin gaz hesabı, köpük sistemleri 
detaylı tasarımı, şantiyede test ve devreye alma 
gerektiğinde partnerlerimize yönlendiriyoruz. 
Müşterilerimiz ile olan anlaşmaya göre part-
nerlerimiz istenilen periyotlarda bakım hizme-
tini de veriyor. Yıllık bakım şartnameleri vardır 
ve NFPA 25’te de tanımlanmıştır. Vanaları, 
sprinklerleri, test drenaj vanalarını, pompala-
rın eksen kayıplarının olup olmadığına kadar 
kontrol ediliyor. Kontratlı yıllık bakımlar her 
yapıldığında raporlanıyor. 
Viking partnerlerimizi seçerken çok titiz dav-
ranıyoruz. Muhakkak eğitimden geçmeleri 
gerekiyor. Partnerlerimize sadece Türkiye’de 
değil, yurtdışında da eğitim düzenliyoruz. Eği-
timlerin sonunda test yapıyoruz ve yetkin hale 
geldikleri zaman, onlara “Partner” diyebiliyo-
ruz ve sertifikalandırıyoruz. Bu süreç her ürün 
grubu için yaklaşık altı ay değişik eğitimlerle 
sürüyor. Geçmişten gelen ilişki sayesinde zaten 
eğitimli olan ve yangın alanında her konuyu 
bilen EMO AYVAZ, eskiden Minimax ile çalı-

Viking serüveni

Dünyadaki en büyük yangın firmalarından biri 
olan Viking, 30 yıl boyunca ortağı olduğum 
distribütörü EMO vasıtasıyla Türkiye’de faa-
liyet gösteriyordu. Viking’in Türkiye’ye gel-
mek gibi bir niyeti yoktu çünkü 30 yıl önce 
Türkiye’de sprinkler uygulamaları bile yoktu. 
1980’li yılların başında mezun olduktan sonra 
Sayın Ünver Eğrikavuk ile çalışmaya başladı-
ğım Petek A.Ş.’de yangın sektörüne ilgi duy-
maya başladım. 1983 yılında buradan ayrılıp 
EMO’da ortak olarak işe başladığım zaman, 
yangın sektörüne de girdik. Algılama ve gazlı 
söndürme sistemleri yanında, sulu yangın sön-
dürme sistemleri için zamanın lideri Viking 
Sprinkler firmasının temsilciliğini aldık. 
Türkiye’de sprinkler sistemini tanıtmak için 
ahşap kaideli sprinkler örneğini sektör pay-
daşlarımıza dağıtarak sprinklerin ne olduğunu, 
hesap yöntemlerini uygulamalı olarak anlattık, 
seminerler verdik. Eksik standartların gelişmesi 
için NFPA kurallarını toplumumuza tanıt-
tık. Türkiye’de tasarımcılar ve uygulamacılar 
sprinkler sistemleri ve NFPA kuralları konu-
sunda pek de donanımlı sayılmazdı. 
Bu sistemler ve kurallar hakkında sadece 
endüstriyel tesislerde veya yabancı yatırımcı-
ların kuruluşlarında çalışanların bilgisi vardı. 
Sprinkler sistemlerinin kullanımını yaygınlaş-
tırmak için hesaplama yöntemlerini ve Sabancı 
Center projesiyle ilk yazılım programlarını 
getirip tasarımlara uluslararası normları uygu-
layarak bugünlere geldik; birçok meslektaş 
yetiştirdik, yeni ürünler tanıttık. Aslında yan-
gından korunma işine sıfırdan başladık diye-
bilirim. EMO, Türkiye’nin yangın söndürme 
sistemleri tarihinde bir kilometre taşıdır ve 
eğitici-öğretici bir kurum olmuştur. O yıllarda 
tasarım konusundaki açığı kapatabilmek adına 
tasarım işine de girdik. Tasarım yaparken de 
birçok mühendis arkadaşımız tasarımı çok 
iyi öğrendi ve uzun süre bizimle çalıştı. 1994 
yılından sonra -bazılarının yetişmesinde bizim 
de katkımızın olduğu- çok iyi işler yapan tasa-
rım firmaları sektörde yer almaya başladı. Bu 
firmalar, danışmanlık ve tasarımdaki boşluğu 
doldurmaya başlayınca, bu alandan çekilip, 
tasarım konusunda onlarla çalışmayı tercih 
ettik. Gelişmeler bu şekilde seyretti ve Türkiye 
yangın işini yavaş yavaş öğrendi.
Son yıllarda Viking’in Türkiye yapılanma-
sını kurmasını istedik. 30 yıllık dostluğumuz 
sebebiyle şirketin başında benim durmamı 
talep ettiler; ben de kabul ettim. Viking’e iş 
geliştirme ve teknik destek hizmeti veriyo-

şan İzmirli Arı Otomasyon başlıca partnerleri-
miz. Yeni gazlı söndürme partnerlerimiz Ignis, 
Accuro, Arasco ve Margem Eğitimlerini yeni 
tamamladı. Müşterilerimizin seçecekleri ürün 
veya sistem ile ilgili bir mühendislik desteğine 
ihtiyacı varsa, burada partnerlerimiz devreye 
giriyor; bizler de kendilerine destek veriyoruz. 
Viking Türkiye’nin uzun vadeli planında ise 
Türki Cumhuriyetler var. Önce Türkiye’ye 
ağırlık vereceğiz elbette; daha sonra Türki 
Cumhuriyetler’e açılacağız. Geçen sene belir-
lediğimiz hedefleri gerçekleştirdik. Viking bile, 
bizden hemen böyle bir performans bekle-
miyordu; bu nedenle herkes durumdan çok 
memnun. 

Viking’de personel eğitimi çok 
önemli

Kurulalı yaklaşık 9 ay oldu ve İstanbul’da 
dördüncü eğitimimizi düzenledik. 2-4 Eylül 
2014 tarihlerinde Ankara ve İstanbul açılış 
lansman toplantılarımızda dört önemli konuş-
macı teknik bilgiler aktardı. Eğitim konula-
rımızı, müşteri ve partnerlerimizin ihtiyaç-
ları doğrultusunda belirliyoruz. Bu şekilde 
hem partnerlerimizin bilgisi hem de bu işi 
doğru bilenlerin sayısı artıyor. Bu sene Viking 
uzmanlarını Türkiye’ye davet edip tasarımcılar 
ve danışmanlar için seminerler düzenlemek 
planlarımızın arasında. Viking’de personel 
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eğitimi çok önemli. Şubemizde çalışan tüm 
personelimiz; Lüksemburg, İspanya, İtalya 
ve Almanya’da farklı eğitimler gördü. 2014 
hedefimiz, uzman bir kadro kurmaktı, bunu 
gerçekleştirdik. 2015 bizim için ilk tam yıl ve 
hedeflerimizi gerçekleştirmek için önemli. Bu 
seneki planımız; partnerlerimizi geliştirmek, 
partner sayımızı ihtiyaca ve ürün gruplarına 
göre artırmak ve daha iyi hizmet verebilir hale 
gelmek. Bu arada “Teknik Destek Uzmanı” 
olarak benim eğitimlerim de sürecek. Şubat 
ayının başında Almanya’ya eğitime gidece-
ğim. Ayrıca kamuya açık olan sempozyumlarda, 
kongrelerde konuşmacı ve fuar katılımcısı ola-
cağız. Bunun için Ekim ayında düzenlenecek 
TÜYAK Sempozyumu’nda hem standımız 
olacak hem de bildiri sunacağız. 

Viking, 2009 yılında Alman 
Minimax firması ile birleşti; ürün ve 
sistem çeşidi arttı

Viking; sprinkler, yangın alarm vanaları ve 
köpük sistemleri alanında çalışan bir kuru-
luştu. 2009 yılında Alman Minimax firması 
ile birleşti; ürün ve sistem çeşidi arttı. Geçen 
beş yıllık dönemde Minimax’ın ürettiği gazlı 
söndürme sistemleri, algılama sistemleri de 
Viking kapsamına girdi. Böylece ‘algılama sis-
temleri, gazlı söndürme, köpük sistemleri, sulu 
söndürme ve su sisi sistemleri’ni Viking veya 
Minimax markasıyla Viking EMEA olarak 
pazara sunmaya başladık.

Periyodik bakımı yapılan 
ürünlerimizin arıza oranı yok 
denecek kadar düşük 

Ürün ve sistemlerimiz uzun ömürlüdür, sisteme 
doğru bakım yapılıyorsa asla arıza çıkarmaya-
cak ürünlerdir. NFPA 25 Bakım Şartname-
sinde, bir sistemin yıllık, altı aylık ve günlük 
bakımlarının nasıl olması gerektiği açıkça 
belirtilmiştir. Müşterilerimizin ürün ve sis-

temlerimize bu şartnamenin gereklerini yerine 
getirerek bakması veya partnerlerimiz ile bakım 
anlaşmaları yapmasına çok özen gösteriyoruz.

Kalite... Standartlar minimumu 
belirler, markalar kaliteyi

Sprinklerlerin bağlandığı yerde zamanla su 
kaçırıyor olması, korozyondan köpürmesi, kırıl-
ması tamamen kalitesi ile ilgilidir. Dünyada ne 
yazık ki hâlâ çok kötü sprinklerler üretilebili-
yor hatta çoğunun gereken sertifikaları ya da 
onayları yok, ama ithal edilebiliyor! Türkiye 
de bilindiği gibi maalesef ucuz ama kalitesiz 
olan her şeye açık bir ülke. Sprinkler pirinçten 
yapılan bir üründür ve pirinç bir alaşımdır ve 
çok farklı versiyonları vardır. Çinkosu, mag-
nezyumu çok, bakırı az olan, içinde başka ucuz 
alaşımlar da olan sprinklerler, bir müddet sonra 
suyla basınç altında kimyasal reaksiyona girer 
ve korozyona uğrar, aşınırlar. Hatta su sızdırır, 
kırılır, köpürür veya patlarlar. Viking, ürünle-
rinde çok yüksek oranda bakır kullandığından 
sprinklerlerde böyle bir sorun yaşanmaz, çünkü 
standartların çok üzerindedir. Doğru kuru-
lup düzenli bakımı yapılırsa, sistemlerimizin 
neredeyse hiçbir zaman arızalanmayacağını 
gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 30 yıl önce 
kurduğumuz sistemler hâlâ çalışıyor. Örneğin 
1980’li yıllardan başlayarak Ataköy Galleria, 
Çırağan Sarayı, Swiss Otel, Akmerkez, Sabancı  
Center, İş Bankası Kuleleri, Ford, Honda, 
Toyota fabrikaları gibi bilinen yapıların sis-
temlerinde hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. 

Türkiye’nin uygun bir idari 
yapılanma modeline, yani bir 
“yangın enstitüsü”ne ihtiyacı var

Türkiye Yangın Yönetmeliği’nin çıkması, ülke-
mizin yangın riskine bakış açısını da değiştirdi. 
Yangından korunumun önemi anlaşıldı ve bina-
larda yangın güvenliği önemli bir kalem olarak 
yerini aldı. Bilindiği gibi ilk Yangın Yönetmeliği 
2002’de çıktı, 2007 ve 2009 yılında revize edildi. 
2007 yılından sonra yerel yönetimler ve devlet 
yatırımları ile Yangın Yönetmeliği’nde deği-
şiklikler yapıldı ve eskiye göre yangın konusu 
daha ciddiye alınmaya başladı. Tabii 1980-1990 
yılları arasında Türkiye’de yer alan neredeyse 
sadece yabancı yatırım ortaklı ve kurumsal fir-
malar yangın konusunda bilinçliydi ve kendi 
tesislerinde kurdukları sistemlerle yangın riskini 
minimize ediyorlardı. Boya fabrikaları, mobilya 
fabrikaları, kimya fabrikaları gibi her geçen 
gün sayıları artan orta ölçekli, yerli endüstriyel 

tesislerde ise yangın korunum önlemleri ne 
yazık ki yoktu. Geçmişte Hayat Kimya’da çıkan 
yangın, bugün bile herkesin hafızalarındadır... 
İlk yapılan Fiat Tofaş Tesisleri’nde bile yangın 
korunum önlemleri yeterli değildi. Bunu bili-
yorum; çünkü yangın pompalarını bizzat ben ve 
ekibim kurduk. Daha sonra tesis, bölüm bölüm 
geliştirildi ve sistem tamamen yenilendi. Eski 
sistemlerin olduğu ve denetlenmeyen yerlerde 
problemler artıyor. Buna bağlı olarak ne yazık 
ki son dönemde duyduğumuz yangın haberleri 
de artıyor. 35 yıldır sektörde bilfiil çalışan biri 
olarak Türkiye’nin yangın konusunda çok ciddi 
gelişim gösterdiğini söyleyebilirim ama ne yazık 
ki bu gelişim çok yavaş seyretti… Özellikle 
yatırımcı bilinci çok zor gelişti ki bana göre bu 
süreç tamamlanmış da değil; daha kat edilmesi 
gereken çok yol var. Konuya vakıf olmayanların 
danışmana ihtiyacı var, bu konuda yapılacak 
yatırım, tesislerinin sigortası olacaktır. 
Ayrıca ülkemizde sigortacılık sistemi de ne 
yazık ki gerektiği gibi çalışmıyor. Dünyada 
sigorta şirketleri, yangın sektörü gibi pek çok 
sektörün gelişmesinde oldukça etkilidir. 
Türkiye’de ise sigorta sistemi ve sigorta şirket-
leri yangın konusunda neredeyse hiçbir çaba 
sarf etmiyor. Yurtdışında 100 yılı aşkın süre-
dir bu konuda uzmanlaşan sigorta şirketlerine 
karşılık, ülkemizde daha yeni yeni bazı sigorta 
şirketlerinin risk mühendislerinin olduğunu ve 
etkinliklere katıldığını, müşterilerini risk ana-
lizleri ile uyarıp, yangından korunum sistemleri 
olanlara prim indirimi yaptıklarını duyuyoruz. 
Dünyada UL, FM, VDS, LPCB gibi kuru-
luşlar; sigorta şirketlerinin kurduğu ve yerel 
yönetimlerle ortak çalışan, sertifikalandıran ve 
kontrol altına alan, denetleyen, kural koyan 
kuruluşlardır. Türkiye’nin de böyle çok ortaklı 
ama özerk bir enstitüye ihtiyacı olduğuna ina-
nıyorum. Türkiye’ye uygun bir idari yapılanma 
modelinin ortaya konulması şart. Bu konuda 
belki de bugüne kadar atılmış en somut adım 
‘Yangın Yönetmeliği’nin çıkarılmasıdır. Bu 
konuda TÜYAK’ın ve Hocamız Sayın Prof. 
Dr. Abdurrahman Kılıç’ın katkıları yadsınamaz. 
Ülkemizde bir enstitü gibi, bütçesi, laboratu-
varları olan, etkin ve özerk bir kuruluş olursa 
daha hızlı yol alabiliriz. 

Türkiye Yangın Yönetmeliği’nin 
doğuşu

Yangın Yönetmeliği’nin olmadığı 90’lı yıllarda, 
ben Türkiye’nin bir an önce kontrollü yangın 
söndürme sistemleri tasarımı yapması için en 
azından NFPA’i kabul etmesi gerektiğini düşü-
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hem de NFPA’yi takip ettiğimizden, bu yönet-
melikler Türkiye’ye uyarlandı ve ortaya karma 
da olsa iyi bir yönetmelik çıktı. Zor olmuştu 
çünkü her şeye sıfırdan başlamıştık. Yönetme-
likte 2007 ve 2009’da birtakım revizyonlar oldu. 
Zaman içinde yenileri de olacaktır. O dönemde 
önceliğimiz yönetmeliğin oluşturulmasıydı; 
şimdi ise mümkün olduğunca geliştirilmesini 
hedefl emeliyiz. 

Asıl sorun yönetmeliğin 
denetlenmesi

Türkiye’de TÜYAK ve TSE bünyesindeki tek-
nik komitelerin bu konuda yeterli seviyede çaba 
gösterebildiğini söyleyemeyiz. Sektörümüzün 
profesyonelleri, katma değeri yüksek iş yapa-
madığı için, yaşam çabası ve kazanç telaşıyla 
sivil toplum kuruluşlarında toplum için faydalı 
çalışmalar yapmaya pek vakit ayıramıyor ne 
yazık ki… Bugüne kadar birçok sivil toplum 
kuruluşunda bizzat çok çalışmış biri olarak bu 
işin kolay olduğunu da söyleyemem; ciddi bir 
özveri gerektiriyor. Onun için, bu konuların 
profesyonel bir şekilde organize edilmesi lazım. 
Sigorta şirketlerinin de konuya dahil olması; 
STK’ların da bu konuda yaptırım veya liderlik 
güçlerinin olması gerekir. Ayrıca yangın konu-
sunda ciddi çalışan ve çok iyi eğitimli kişilerden 
oluşan sağlam bir denetleme mekanizmasının 
olması gerek. Bugün, denetlemeleri belediyeler 
ve itfaiye teşkilatı yapıyor ama bu kurumların 
ilgili birimlerinde uzman mühendis neredeyse 
yok veya çok az. 
Türkiye’de üniversite çatısı altında bazı eğitim 
programları başladı. Örneğin, TÜYAK Başka-
nımız Sayın Cemal Kozacı Hocamız, Maltepe 
Üniversitesi’nde 66 saatlik ders veriyor. Tabii bu 
derslere, katılımcıların bir bedel ödemesi lazım. 
Belediyelerin ve müşavir fi rmaların, yapı dene-
tim fi rmalarının mühendislerini fi nanse edip bu 
ve benzer eğitimlere göndermesi lazım. Ayrıca 
ülkemizde profesyonel kontrollük şirketlerinin 
de bir an önce gelişmesi gerekiyor. Bu sek-
tördeki boşluğu şu an yabancı kuruluşlar fark 
etmiş ve ülkemizde bu sektörü neredeyse istila 
etmiş durumdalar. Türkiye’de de çok kaliteli 
kontrol ve danışman fi rmalar var, ancak daha 
çok gelişmesi için herkesin elini taşın altına 
koyması gerekiyor. Hatta bu fi rmalarda yan-
gın, klima, soğutma grubu uzmanı gibi farklı 
branşlarda çok tecrübeli kişiler olması lazım 
ki bina enerji verimli, yangına dayanıklı olsun. 
Belki tüm bu adımları hızlandırıp daha fazla 
yol alabilirsek, ülkemizde de yangın, önlenebilir 
bir hadise durumuna gelir.

nüyor, fırsat bulabildiğim her platformda da 
bunu dile getiriyordum. 
1995-1998 yılları arasında bir dönem 
TÜYAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak görev yaptım. Aynı dönemde, Sayın 
Abdurrahman Kılıç Hocamız da TÜYAK 
Başkanı idi. Kamunun dikkatini çekmek için 
Ankara’da bir sempozyum düzenlemeye karar 
vermiştik. Sempozyum, TÜYAK ve Kimya 
Mühendisleri Odası işbirliği ile Ankara Milli 
Kütüphane’de düzenlendi. 420 delege parasını 
ödeyip gelmişti. Ben, bakanları, müsteşarları, 
genel müdürleri de davet etmiştim; ne yazık 
ki hiçbiri gelmedi... Basın da sempozyuma 
fazla ilgi göstermedi. Bu beni çok üzdü, hatta 
kızdırdı. Abdurrahman Hocamıza, Dönemin 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’e 
gidip derdimizi anlatmayı önerdim, gittik. 
Sayın Demirel, bize nelerin yapılması gerek-
tiğini sordu. Bu ülkede hâlâ kazma kürek 
kanunu olduğunu, yangın yönetmeliğimizin 
olması gerektiğini, dünya ile kıyaslandığında 
Türkiye için yangın sektörünün çok utanç verici 
seviyede olduğunu söyledik. Demirel söyledik-
lerimizi ilgiyle dinledi, notlar aldı.  
Bu görüşmeden bir hafta sonra bize ve ilgili 
bakanlıklara, bir yangın yönetmeliğinin oluş-
turulması, bu konuda kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarının işbirliği yapmasının gerekti-
ğini belirten bir yazı geldi. Sayın Demirel’in 
bu duyarlılığı göstermesinin ardından 
Abdurrahman Hocamız yönetmeliğin taslakla-
rını hazırladı, kendisinin çok emeği vardır. Sivil 
toplum kuruluşlarından, şirketlerden görüş-
ler alındı. Herkes elinden geldiğince katkıda 
bulundu. Hem Avrupa Birliği standartlarını 

“Seveso II Direktifi”nin herkesçe 
bilinmesi gerekiyor

Yangınla ilgili “Seveso II Direktifi ” adlı çok 
önemli bir direktif var. Bu direktif Avrupa 
Birliği’nin bir direktifi  olup, adını İtalya’daki 
Seveso kimya fabrikası yangınından alıyor. 
Diğer pek çok fabrikanın tedarikçisi duru-
mundaki bu kimya fabrikası yandığında ülke 
ekonomisi de büyük zarar görüyor. Bunun üze-
rine Avrupa Parlamentosu, Avrupa ülkelerinde 
yer alan kıymetli yatırımları korumak için bir 
direktif hazırlıyor ve adına Seveso II Direktifi  
deniliyor. Bilindiği gibi Türkiye’de Avrupa 
Birliği normlarına uyum çalışmaları devam 
ediyor ve Seveso II Direktifi , uyum çalışmaları 
çerçevesinde kabul edilmiş durumda. Bununla 
ilgili kontroller için kamu nezdinde eğitim 
çalışmaları da devam ediyor. 
Türkiye’de seçilmiş 630 kritik endüstriyel 
tesisin korunması için devlet yaptırım için 
uyarı gönderdi ve uygulamalar için süre 
verdi. Petrol rafi nerileri, kimya tesisleri gibi 
risk oranı yüksek ve kritik endüstriyel tesis-
ler direktifi n işaret ettiği önlemleri almak 
zorunda. Çünkü devletin yaptırımlara uyma-
yan fabrikaları kapatmaya kadar yetkisi var. 
Fabrikaların bu direktifi n gereklerini yerine 
getirmeleri için belli bir süre tanındı, sanı-
rım 2015 sonu itibarıyla bu süre sona ere-
cek ve denetlemeler daha sıkı ve zor olacak. 
Bu direktif, ülkenin varlıklarının ve ekonomi-
nin korunması açısından büyük önem teşkil 
ediyor. Dolayısıyla yangın riski ile mücadele 
eden herkes tarafından varlıklarımızı koruma-
nın ne kadar önemli ve yanan bir işletmenin 
diğerine girdi malı varsa, ekonominin bir-
birine bağlı olduğunun bilinmesi gerekiyor. 
Bu bağlamda Viking İstanbul Şubesi olarak 
partnerimiz Emo-Ayvaz ile Aksa Akrilik, 
Yalova fabrikasına tedariklerde bulunduk ve 
bu, 2014’teki önemli başarılarımızdan biridir.
TÜYAK’ta Başkan Cemal Bey liderliğinde 
güzel çalışmalar yapılıyor. Viking Türkiye 
olarak TÜYAK’a üye olduk; ben de şahsen 
birçok gönüllü faaliyette bulunmayı planlı-
yorum. Yangın ile ilgili ürün ve sistemlerin 
kaliteleri, doğru kurulup kurulmadığı, doğru 
çalışıp çalışmadığının denetlenmesi, doğru-
dan insan hayatı ve mal, tesis varlıklarının 
korunması ile ilgilidir. Bunun ilgililerce anla-
şılması ve asla unutulmaması için gereken her 
türlü çabayı göstermek; derneklerin, kamunun, 
ulusal ve sektörel basının, işverenin, sigorta 
şirketlerinin, müteahhidin, işletmecinin özetle 
hepimizin görevidir... TM
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Türkiye, aktif fay hatlarının yoğun 
olduğu bir bölgede yer almakta olup 
topraklarının yaklaşık % 40’lık bir 

bölümü birinci derece deprem bölgesi duru-
mundadır. Birinci derece deprem bölgeleri 6 ve 
üzeri şiddetinde depremlere maruz kalabilme 
riskini taşımaktadır. Ülkemizde birinci derece 
deprem riski taşıyan bölgeler, ekonominin can 
damarı sayılacak sanayileşmiş bölgeler olup 
bu durum deprem ve etkilerine karşı alınacak 
önlemlerin önemini artırmaktadır.

Yangın Tesisatlarında Sismik 
Askılama

Yangınlar deprem sonrasında meydana gelen 
kayıpların en önde gelen nedenlerinden biri-
dir. Bu açıdan yangın tesisat bileşenlerinin 
deprem sırasında ortaya çıkabilecek yüklere 
dayanıklı olacak şekilde sismik askılanması 

ve depremi zararsız atlatabilmesi gerekmek-
tedir. Deprem anında ortaya çıkan yüklerden 
zarar gören bir tesisat işlevini yerine getire-
mez. 1995 Kobe depreminden sonra yapısal 
olarak depremden zarar görmeyen binaların % 
41’inde yangın sprinkler sistemleri kullanım 
dışı kalmıştır. 
Ülkemizda yangın tesisat dizaynında dikkate 
alınan standartlar NFPA 13 ve FM Global 
gibi uluslararası kabul görmüş standartlardır. 
Pompa, sprinkler, vana ya da yivli bağlantılar 
gibi yangın tesisatı komponentlerinin seçi-
minde olması gereken onaylar ise UL ve FM 
onaylarıdır. Bunlardan UL, ABD merkezli, 
temel olarak güvenlik konusuna yoğunlaşan, 
bağımsız ürün güvenlik sertifikasyon kurumu-
dur. UL, çoğunluğu kendisi tarafından gelişti-
rilen güvenlik standartlarına uygun ürünlere 
(elektrik adaptörleri, kablolar, örgülü hortum-
lar gibi) UL sertifikası verir. UL etiketinin 

Avrupa’daki benzeri CE etiketidir. 
Ülkemizde yangın tesisatı birleşenlerinin 
sismik askılamasında kullanılan, kablolu ve 
rijit bağlantılı olmak üzere iki tür yöntem 
bulunmaktadır. 
Kablolu sistemler sadece UL onayına sahip 
olup, FM Global kablolu sismik askılama 
uygulamalarına onay vermemektedir. Halatlı 
askılama ürünlerinin tercihinde dikkat edile-
cek husus ise yangın tesisatında kullanılacak 
olan halatların özellikle “Yangın Tesisatları 
için UL belgesine” sahip olmasıdır. Ülkemizde 
ne yazık ki elektrik tesisatları için alınmış 
UL onayları ya da basit kopma testi sonuç-
ları UL onayı olarak sunulmakta, hem yatı-
rımcılar hem de taahhütçü firmalar farkında 
olmadan büyük riskler altına sokulmaktadır.  
Bu tür durumlar ile karşılaşılmaması adına 
yangın tesisatı için alınmış UL onayı sorgu-
lanmalıdır.

Yangın Tesisatı Sismik Uygulamalarında 
FM Onayının Önemi
Yazan: Ahmet Çağlar, Satış ve Pazarlama Müdürü, 
Darhan İç - Dış Ticaret Limited Şirketi

FM Onaylı Rijit Sismik Askılama Örnekleri
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tüm komponentlerin seçiminde FM onayı ön 
koşul olarak kabul edilmişken, bu yaklaşım 
sismik askılama ürünlerinin seçiminde de aynı 
olmalıdır. 
Aksi durumda deprem sırasında sismik askı-
lamanın onaysız olmasından ötürü ortaya 
çıkabilecek zararların karşılanması konusunda 
hem yatırımcı hem de taahütçü firmalar büyük 
sorunlar ile karşı karşıya kalabilir. TM

Neden FM Onayı

FM Global ya da tam adıyla “Factory Mutual 
Insurance Company” dünya çapında “loss pre-
vention”  (kayıpların önlenmesi) alanında faa-
liyet gösteren mütekabil bir sigorta firmasıdır. 
FM Global Euromoney dergisi tarafından 
“Dünyanın en iyi mülkiyet sigorta firması” 
ödülüne layık görülmüştür. FM Global iş 
modeli, kayıpların önlenmesi için risklerin 
gerekli mühendislik hesaplarının yapılması 
sonucu belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin 
alınmasına yöneliktir. FM Global dünya 
çapında tanınmış ve kabul görmüş malzeme 
sertifikasyonu hizmeti yapmaktadır. FM 
onayı, ürünlerin ya da sistemin FM tarafından 
tarafsız olarak test edildiğini ve dünya çapında 
yer alan en üst standartlara sahip olduğunun 
kanıtıdır.
FM’in sahip olduğu yüksek standartlar ve iş 
modeli dünya çapında tüm sigorta firmaları 
tarafında yangın risk ve zararlarının önlenmesi 
ve malzeme seçimi konusunda otorite olarak 
kabul edilmesini sağlamıştır.

Günümüzde mali sigorta kurumları sigorta-
lama ön koşulu olarak özellikle yangın tesi-
satlarının FM onaylı ürünler ile imal edilmiş 
olmasını ön koşul olarak sunabilmektedir. Bu 
durum, sanayi tesisleri ya da antrepo gibi mali 
sigortalamanın önemli olduğu yapılarda FM 
onaylı sismik askıların kullanılma zorunlulu-
ğunu ön plana çıkarmaktadır. 
Ülkemizde de yangın tesisatında kullanılacak 
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teknik

E nerji verimliliğinin günden güne 
önem kazanması ile birlikte ısıtma 
amaçlı kullanılan cihazlar, enerji 

tüketimi açısından uluslararası ölçekte önem 
kazanmaktadır. Dünyadaki enerji kaynakları-
nın daha verimli kullanılması ve ısıtma cihazı 
üreticilerinin pazarda yeni teknolojilerle ken-
dilerine yer bulabilmeleri açısından, yüksek 
enerji verimli ısıtıcılar üzerindeki çalışmalar 
gün geçtikçe artmaktadır. Enerji verimliliği 
kriteri, düşük satınalma maliyeti ve uzun cihaz 
ömrünün yanında, tüketicinin cihaz seçimi 
yaparken dikkate aldığı etkin parametrelerden 
biri olmuştur. 
Enerji giderlerinin azaltılması 1970’lerden bu 

yana son yılların en büyük uğraşı alanlarından 
biri olmuştur. Yapılarda enerji ekonomisi sağ-
layabilmek için ilk başta düşünülen çözüm, 
binaların dışarıdan ısı transferlerini azaltmak 
üzere bina izolasyonu üzerinde yoğunlaşmış-
ken; kömür, petrol gibi yenilenemeyen enerji 
kaynaklarının kısıtlılığı ve bunların giderek 
tükenmekte olması, ayrıca her gün daha fazla 
kirlenen atmosferimiz, bina izolasyonuna ilave 
olarak ısıtma amacıyla kullanılan cihazlarda 
da verimli çalışma kriterlerini beraberinde 
getirmektedir.
Avrupa’da 2020 itibarıyla toplam enerji kul-
lanımının % 20 düşürülmesi, CO2 emisyon-
larının % 20 azaltılması ve tüm enerji üreti-

Yazan: Ahmet Bozgeyik, Ürün Yöneticisi
              Banu Sarı, Ürün Yöneticisi, Bosch Termoteknik A.Ş. 

minin % 20’sinin yenilenebilir kaynaklı olma-
sına yönelik bağlayıcı hedefler belirlenmiştir. 
AB’nin, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında 
çevreye yönelik belirlenen hedeflerde önemli 
yol kat ettiği ve 2020 yılına kadar bu hedeflere 
kolaylıkla ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yine 
aynı amaçla 2009 yılında ülkemizde yürür-
lülüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu”nun 
amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının 
önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonominin 
üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevre-
nin korunması için enerji kaynaklarının ve 
enerji kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. 
Yine 2010 yılında yürürlüğe giren “Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği” ile enerji 

Yoğuşmalı Cihazlar Ne Kadar 
Tasarruf Sağlar?
Konvansiyonel Cihazlar Yerine Yoğuşmalı Cihazlar Kullanılmasıyla Nihai Tüketim Aşamasında  
Elde Edilecek Doğalgaz Tasarrufunun Tahmini Hesaplanması
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ve resmi dairelerde ısıtma amaçlı kullanıl-
maktadır. 

Şekil 2: Doğalgaz sektörel tüketim dağılımı (%)
(Not: Veriler EPDK 2013 raporundan alınmıştır)

Günümüzde doğalgaz yakan cihazlar konvan-
siyonel ve yoğuşmalı cihazlar olmak üzere iki 
çeşittir. Konvansiyonel cihazların verimi yak-
laşık % 90, yoğuşmalı cihazların ise ortalama 
% 105 kabul edilebilir. Yine, ülkemizde kul-
lanılan kurulu doğalgaz yakıcı ısıtma cihaz-
larının yaklaşık *% 85’i konvansiyonel, % 15’i 
ise yoğuşmalı cihaz sınıfında olduğu tahmin 
edilmektedir.
*TR pazarı için yapılan konvansiyonel ve yoğuşmalı cihaz 
tahminidir.

Doğalgaz alt ısıl değeri: 8250 kcal/m3 ya da 
9,6 kWh/m3’tür.  
Isıtma için harcanan toplam ısıtma enerjisi (TIE): 

kullanımını azaltmak için verimlilik ile ilgili 
düzenlemeler yapılmış, binalarda enerji kimlik 
belgesi düzenleyerek enerji verimliliğini yön-
lendirmek ve aynı zamanda bir enerji kültürü 
yaratmak amaçlanmıştır. 
1 Ağustos 2015’ten itibaren, bağımsız ve ürün-
lere entegre devirdaim pompalarının tanım-
lanan verimlilik seviyesine uygun olması ile 
ilgili ErP (Enerji Related Products Directive) 
direktifinin Lot11 olarak bilinen kısmı yürür-
lülüğe girecektir. Enerji verimli ısıtma cihazla-
rında enerji etiketi uygulanması ve fanlı kon-
vansiyonel cihazlar yerine yoğuşmalı cihazla-
rın kullanılması gibi uygulamaları içeren Lot1 
kısmı ve su ısıtıcı cihazlarını ilgilendiren Lot2 
kısmının 09/2015 tarihinden itibaren Avrupa 
Birliği ülkelerinde yürürlüğe girmesi kesinleş-
miştir. Lot1 ve Lot2 direktiflerinin Türkiye’de 
yürürlüğe gireceği tarihin yakın zamanda ilgili 
bakanlık tarafından duyurulması beklenmek-
tedir. Ülkemizde doğalgaz kullanımı yaygın-
laşmasına rağmen, bununla birlikte doğalgaz 
konusunda dış ülkelere bağımlılık artmak-
tadır. Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen 
doğalgaz üretim miktarı yandaki tabloda veril-
mektedir. Nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı 
olarak artan enerji ihtiyacının karşılanmasında 
alternatif bir enerji kaynağı olarak doğalgazın 
payını artırmak ve bazı şehirlerde gittikçe 
yoğunlaşan hava kirliliğine çözüm bulmak 
amacıyla dış ülkelerden doğalgaz ithalatına 
devam edilmektedir. İthalatın % 58’i Rusya ve 
%19’ u İran’dan gerçekleştirilmektedir.

Şekil 1: 2013 yılında ülkeler bazında Türkiye’nin 
doğalgaz ithalatı
(Not: Veriler EPDK 2013 raporundan alınmıştır)

Konvansiyonel sistemle çalışan 
cihazların yoğuşmalı cihazlarla 
yenilenmesi ile nihai tüketim 
aşamasında elde edilecek tasarruf:

Enerji verimliliği ile ilgili binalarda alınan 
önlemlere ve yöntemlere ilave olarak cihazdan 

beklentiler de üretici firmaları bu konularda 
çalışmaya zorlamaktadır. Gerek ilgili stan-
dartların enerji verimliliğiyle ilgili zorlayıcı 
uygulamaları, gerekse pazar öngörüleri ile 
beraber verimli cihaz üretme anlamında artan 
rekabet son kullanıcıya gün geçtikçe daha 
verimli cihazlar sunmak için üretici firmaları 
bu konuda çalışmaya sevk etmektedir. 

Ülkemizde ısıtma ihtiyacının büyük bir 
bölümü doğalgaz ile karşılanmaktadır. Doğal-
gaz yakan ısıtma cihazları, cihaz tipine göre 
hem ısıtma hem de sıcak kullanım suyunu 
sağlayabilen cihazlardır. Isıtma ile beraber 
konforu da son kullanıcıya sunan bu cihaz-
lar, kullanıcının anlık ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere her zaman kullanım suyuna birincil 
öncelik vermektedir. Doğalgazın Türkiye 
genelinde yayılımının günden güne sağlan-
ması ile beraber doğalgaz yakan cihazların 
kullanımı da yaygınlaşmaktadır. 
Tasarruf hesaplaması için 2013 yılı EPDK 
raporu referans alınarak, ülkenin toplam 
doğalgaz tüketiminden yola çıkılmıştır. 
Tümdengelim uygulanarak yoğuşmalı cihaz 
kullanımının ülke ekonomisine katkısı hesap-
lanmıştır.
Ülkemizde 2013 yılında tüketimi gerçekleş-
tirilen yaklaşık 45 milyar m3/yıl doğalgazın 
% 25’i, yani 11,5 milyar m3/yıl miktarı konut 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miktar 874 969 684 682 759 632 537

Yıllar Rusya İran Azerbaycan Cezair
(LNG)

Nijerya
(LNG)

Diğer*
(LNG)

Toplam

2005 17.524 4.248 0 3.786 1.013 0 26.571

2006 19.316 5.594 0 4.132 1.100 79 30.221

2007 22.762 6.054 1.258 4.205 1.396 167 35.842

2008 23.159 4.113 4.580 4.148 1.017 333 37.350

2009 19.473 5.252 4.960 4.487 903 781 35.856

2010 17.576 7.765 4.521 3.906 1.189 3.079 38.036

2011 25.406 8.190 3.806 4.156 1.248 1.069 43.874

2012 26.491 8.215 3.354 4.076 1.322 2.464 45.922

2013 26.212 8.730 4.245 3.917 1.274 892 45.269

Tablo 1: Ülkemizde gerçekleştirilen doğalgaz üretim miktarları (milyon m3)

Tablo 2: 2005-2013 yılları arasında gerçekleştirilen doğalgaz ithalatı (milyon m3)
(Not: Veriler EPDK 2013 raporundan alınmıştır)
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TIE = 11.500.000.000 m3/yıl x 9,6 kWh/m3 
= 110.400.000.000 kWh/yıl
Isıtma için;
Kurulu konvansiyonel cihaz oranı: % 85
Kurulu yoğuşmalı cihaz oranı : % 15 
Konvansiyonel ısıtma için harcanan toplam 
enerji: 
% 85 x TIE = 94.000.000.000 kWh/yıl
Yoğuşmalı ısıtma için harcanan toplam enerji: 
% 15 x TIE = 16.400.000.000 kWh/yıl
Ortalama % 90 verim ile çalışan konvansiyo-
nel cihaz ile tüketilen toplam doğalgaz mik-
tarı: (Konvansiyonel ile tüketilen doğalgaz)
KTD = 94.000.000.000 kWh/yıl x (1/9,6 
kWh/m3) x (1/0,9 verim) 
KTD=  10.880.000.000 m3/yıl Doğalgaz 
tüketimi gerçekleşecekti.
Ortalama % 105 verim ile çalışan yoğuşmalı 
cihaz ile tüketilen toplam enerji miktarı: 

(Yoğuşmalı ile tüketilen doğalgaz)
YTD = 94.000.000.000 kWh/yıl x (1/9,6 
kWh/m3) x (1/1,05 verim) 
YTD= 9.320.000.000 m3/yıl doğalgaz tüke-
timi gerçekleşecekti.
Sonuç olarak doğalgaz yakan konvansiyo-
nel ısıtma cihazları yerine yoğuşmalı cihazlar 
kullanılsaydı;
KTD – YTD = 10.880.000.000 – 
9.320.000.000 = 1.560.000.000 m3/yıl tasarruf 
elde edilmiş olurdu.
Doğalgazın birim fi yatı : 1,18 TL / m3*

Elde edilecek tasarrufun parasal karşılığı:  
1.560.000.000 x 1,18  =1.850.000.000 TL / 
yıl olarak hesaplanır. Bu da ülke genelinde 
yaklaşık 840 milyon USD/yıl** tasarruf anla-
mına gelmektedir. Bir örnek ile bu tasarrufu-
nun karşılığını açıklamak istersek; kilometre 
başına maliyeti 90 milyon TL olan 20 km 

uzunluğunda yeraltı toplu taşıma metrosu inşa 
edilebileceğini söylemek mümkündür. 
* Birim fi yat 186 sayılı Doğalgaz dergisinde İGDAŞ 
fi yatı olarak alınmıştır. Fiyatlara KDV dahildir.
**Kur değeri: USD/TL  =2,22 olarak alınmıştır.

Sonuç:

Bu çalışmada 2013 yılında ülkemizde ısıtma 
amacıyla kullanılan konvansiyonel cihazlar 
yerine yüksek verimli yoğuşmalı cihazlar kulla-
nılması durumunda nihai tüketim aşamasında 
elde edilebilecek yıllık doğalgaz tasarrufu tah-
mini olarak hesaplanmıştır. Günümüzde bu 
tasarrufu gerçekleştirmek için farklı yoğuşma 
teknolojilerine sahip cihazlar kullanılabilir. 
Çalışmada doğalgaz kullanımı ile ilgili ista-
tistiksel veriler 2013 EPDK Raporu’ndan 
alınmıştır.  TM
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proje

filtrelerin ömrünün 18 aya kadar çıkartılabi-
leceğinin garantisini verdi. Test periyodu sıra-
sında, laboratuvar yakınlarında, toza sebebiyet 
veren bir otopark inşaatı başlamış olmasına 
rağmen Hi-Flo XLT’de ilk 15 ay boyunca 
sadece 50 Pa basınç artışı gözlendi. Basınç 
ölçerler sürekli izlenerek Hi-Flo XLT’nin 18 
ay boyunca kullanılabildiği saptandı. 

Sonuç:

LCC (Toplam yaşam maliyeti) analizi yapan 
Camfil, laboratuvarın kullandığı ön filtreyi 
santralden çıkardı ve 2. kademedeki filtreleri, 
Hi-Flo XLT ince fiberli cam elyaf filtrelerle 
(F7 veriminde, 592x592x600 mm, 10 cepli 
cam elyaf filtre) değiştirdi. 
Camfil, Hi-Flo XLT ince fiberli cam elyaf 

Amerikan Aşı Laboratuvarı Profili:

Amerikan Aşı Laboratuvarı, 44 ülkede 
ofisi ve 11,000’den fazla çalışanı olan; 
partnerleri arasında dünyanın önde 

gelen ilaç, bioteknoloji, medikal cihaz ve dev-
let kurumları bulunan; pazara ilaç üretimi, 
geliştirmesi ve yaşam döngüsü yönetimi hiz-
metleri sunan dünya lideri bir aşı araştırma 
laboratuvarıdır. Laboratuvar, dünyanın en iyi 
ilk 50  ilaç ve bioteknoloji firmasının hepsiyle 
çalışmaktadır.

Tasarruf Öncesi Durum:

Ar-Ge biriminde, toplam 509,703 m3/h 
temizlenmiş hava sağlayan 6 adet ana klima 
santrali vardır. Laboratuvarın bakım bölümü, 

filtrelerini Camfil’den satın almaktadır. Ancak 
merkezi satın alma birimi, bakım bölümüne 
düşük maliyetli başka bir filtre üreticisini ter-
cih etmeleri yönünde baskı yapmaktadır.

Faaliyet:

Camfil, dört ana maliyet faktörünü (ürün 
maliyeti, filtre değişimi, enerji ve atık maliyeti) 
dahil ederek, LCC (toplam yaşam maliyeti) 
analizini firma için uyguladı. Ek olarak, bu 
analizde filtre değişimi için optimum basınç 
düşümünü tanımladı, böylece enerji kullanımı 
en düşük olacak şekilde, laboratuvara gerekli 
olan hava akışı belirlenmiş oldu.
Ardından Camfil, laboratuvara, F7 verimlili-
ğinde Hi-Flo XLT torba filtre teknolojisini 
tanıtıp herhangi bir ön filtre kullanmaksızın, 

Hava Filtrasyonu - Toplam 
Yaşam Maliyeti
Yüksek verimli Camfil Torba Filtre ile Amerikan Aşı Araştırma Laboratuvarı, 
Ön Filtre Kullanımına Gerek Kalmaksızın Yıllık 24,000 $ Tasarruf Yaptı.
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filtrelerin, filtre ömrü boyunca verimliliğinde 
herhangi bir düşme olmamaktadır. Camfil’in 
verimlilik garantisi, Hi-Flo XLT filtreleri, 
pazarda fazlaca bulunan elektrostatik yüklü, 
kalın fiberli ve filtre kullanımı sırasında başlan-
gıç veriminden oldukça düşük bir verim sergi-
leyen sentetik filtrelerden belirgin bir şekilde 
ayırmaktadır. Ek olarak, kontrollü medyayla 
üretilmiş ve benzerlerine göre farklı cep tasa-
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Çok kademeli (1) Hi-Flo ES (2)

CO2 emisyonu

Maliyet Dağılımı

Toplam yaşam maliyeti ögeleri Çok kademeli (1) Camfil Farr (2)

Enerji maliyeti 69282 53223 USD

Filtre maliyeti 59366 21904 USD

Işçilik maliyeti 19260 4280 USD

Atık maliyeti 3210 428 USD

CO2 emisyonu 1018441.03 Ib 782376.32 IB

Depolama 159.70 yd3 17.11 yd3

Toplam yaşam maliyeti 151118 USD 79835 USD

Performans memnuniyeti 

toplam yaşam maliyetini kullanıcıya sunar 
ve yüksek filtrasyon verimliliğini filtre ömrü 
boyunca muhafaza eder.”

Kanıt:

LCC (Toplam yaşam maliyeti) analizi, aşı 
araştırma laboratuvarının, tek aşamalı Hi-Flo 
XLT cam elyaf filtreye geçtiğinde elde edeceği 
faydaları ortaya koymaktadır. Firmanın kaza-
nacağı fayda sadece ilk filtre maliyeti olmaya-
caktır, filtre ömrü boyunca süren tasarruf elde 
edeceklerdir. Yapılan analiz, Hi-Flo XLT’nin, 
aşı araştırma laboratuvarının yıllık havalan-
dırma maliyetlerinde % 47 oranında tasarruf 
sağladığını kanıtlamıştır. Ayrıca, analize sür-
dürülebilirlik perspektifinden bakıldığında, 
laboratuvarın, enerji tüketimini 178,432 
kWh’a (% 23 azalma), CO2 emisyonunu 
106,229.12 kg’a (% 23 azalma) ve depola-
mayı ise 111.41 m3’e (% 89 azalma) çektiği 
görülmektedir.  TM

Ayrıntılı bilgi için: www.camfil.com.tr
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Çok kademeli (1)

rımına sahip olan Hi Flo XLT, piyasadaki diğer 
torba filtrelerin aksine, daha az basınç düşü-
müne ve daha düşük enerji tüketimine sahiptir.  
Sonuç olarak, bu Ar-Ge laboratuvarı, ön filtre-
leri santralden kaldırıp enerji tasarruflu Hi-Flo 
XLT cam elyaf filtreleri kullanarak; işçilik, 
filtre, enerji ve atık maliyetinde, toplamda yıllık 
24,000 $ tasarruf etmiştir.
“Hi-Flo XLT, bariz bir şekilde daha düşük 

Hi-Flo ES (2) Hi-Flo ES (2)
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pazar

Dünya konutsal kazan pazarında 
İngiltere pazar lideri konumuna 
sahip. Asya’da ise liderlik Güney 

Kore’nin. 2012 yılında bu pazarda Avrupa da, 
Türkiye de bir miktar düşüş kaydederken Asya 
pazarı yılı artış ile tamamladı. Türkiye bu ürün 
grubunda Avrupa’da, İngiltere ve İtalya’nın 
ardından üçüncü sırada yer alıyor.

27 ülke verileri ile hazırlanan dünya sıcak su 
hazırlama pazarı hacmi 91 milyon cihazdan 
ibaret. Bunun ülkelere göre dağılımında Bre-
zilya % 30, Çin % 24, Avrupa % 12, Kuzey 
Amerika % 10, Japonya % 4, Suudi Arabistan 
% 3, Rusya % 3, Hindistan % 2 ve diğer ülkeler 
% 12 oranında pay alıyor.
Dünyanın sıcak su temin eden cihazlar pazarı 
lideri Brezilya’da pazarı anında sıcak su sağ-
layan elektrikli cihazlar yönetiyor. Pazarda 
ikinci sırayı alan ülke olan Çin’de ise elekt-
rikli termosifonların diğer ürün gruplarının 
önünde yer almasına karşın, gazlı şofbenler 
ile güneş enerjili sistemler de pazarda hatrı 
sayılır varlık gösteriyor.
Avrupa, elektrikli termosifonlar, boylerli sis-
temler ağırlıklı bir pazar olarak görünüyor. 
Kuzey Amerika pazarı ise gazlı ve elektrikli 
termosifonlar arasında bölünmüş gibi. 

Batı Avrupa ısıtma pazarı, 2012 yılı değişim 
grafiğine göre artış kaydeden yegane ürün 
grubunun ısı pompaları olduğu görülüyor. 
Yoğuşmalı, yoğuşmasız kombiler, yer tipi 
kazanlar-kat kaloriferleri ve güneş enerjili 
sistemler düşüş yaşanan ürün grupları. 
Avrupa konutsal ısıtma pazarında aynı 
yılın değişim grafiği de; İngiltere, İtalya ve 

Dünya Isıtma Pazarına Bakış

Dünya Sıcak Su Hazırlama Pazarı 2012

Toplam: 91 milyon cihaz 
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kombilerin arkasından ikinci sırayı güneş 
kolektörleri alıyor.
Rusya ve Ukrayna da gelişme kaydeden ısıtma 
pazarları arasında. Her iki ülkede de pazar, 
yoğuşmasız kombiler ve yer tipi kazanlar-kat 
kaloriferleri arasında paylaşılıyor.
Doğu Avrupa ısıtma pazarının ilk yedi ülkesi; 
Türkiye, Polonya, Romanya, Rusya, Çek Cum-
huriyeti, Ukrayna, Bulgaristan olarak sıralanı-
yor. Bu yedi ülkenin genel profiline bakıldı-
ğında % 2’lik toplam büyüme oranı görülüyor. 
Yoğuşmalı kombilerin % 5’lik artışına kar-
şın, pazar lideri olan yoğuşmasız kombilerde  
% 1’lik, kat kaloriferlerinde ise % 2’lik düşüş 
olduğu veriler arasında yer alıyor.
Güney Kore de % 2 oranı ile ısıtma pazarını 
büyüten ülkeler arasında. Yıllara göre düzenli 
olarak yoğuşmasız kombilerin pazar payı aza-
lırken yoğuşmalıların artışta olduğu görülüyor. 
Yoğuşmasız kombilerde açık farkla pazar 
lideri olan Çin’de pazar payının artışı % 4 
oranında. Çin’de yoğuşmasız kombilerden arta  
kalan pazar ise yer tipi kazanlar-kat kalori-
ferlerine ait.
Japonya, bu alanda sadece % 0.8’lik bir büyüme 
kaydetmiş durumda. Yıllara göre yoğuşmasız 
kombilerin düşüşü neredeyse sıfırlanma sevi-
yesine yaklaşıyor. Pazarın hâkimi ise yoğuş-
malı kombiler. 
Yer tipi kat kaloriferlerinin başı çektiği 
ABD’de ısıtma pazarı, % 1.8 oranında büyüme 
kaydetmiş. 

İspanya’nın % 5-8.5 oranlarında düşüş, Fransa, 
Almanya ve Hollanda’nın ise % 1 oranında 
artış kaydettiğini gösteriyor.
Sistemlere göre Batı Avrupa konutsal ısıtma 
pazarında yoğuşmasız kombiler hemen her 
yerde düşüşte görünüyor. Yoğuşmalı kombiler 
ise pazar payını Almanya ve Fransa’da % 7 
oranında artırmış, İspanya’da mevcut seviye-
sini korumuş, İngiltere, İtalya ve Hollanda’da 
ise % 4-10 arası düşüş kaydetmiş. 
Yer tipi kat kaloriferler sadece İngiltere’de % 
2’lik bir artış gösteriyor. Diğer Batı Avrupa 
ülke pazarlarında ise yer tipi kazanlar, pazar 
payı kaybeden ürün grubu olarak karşımıza 
çıkıyor.
Toplam kazan pazarı olarak ele alındığında 
Fransa’da % 0.5, Almanya’da % 2 oranında 
artışların dışında daralmalar olduğu görülüyor. 
Isı pompaları, konutsal ısıtma pazarının en 
şanslı ürün grubu olarak sadece İspanya’da % 
5’lik bir gerileme sergiliyor. En yüksek artış 
oranı ise % 21 ile İngiltere pazarına ait. 
Güneş kolektörlerinin ise Hollanda’daki % 
15’lik artışın ötesinde önemli bir başarı kay-
dedememiş olduğu görülüyor. Güneş, güneş 
zenginleri arasında sayılmayan İngiltere’de % 
25’lik sert bir düşüş yaşarken sadece Fransa’da 
ileri doğru % 0.5’lik bir adım atmış. 
Türkiye ısıtma pazarı, güneş enerjili sistemleri 
saymazsa, bir miktar İtalya pazarına benzi-

yor. Ama İtalya ısıtma pazarındaki % 9.7’lik 
düşüşe karşı Türkiye ısıtma pazarı % 4.7 ora-
nında büyüme kaydetmiş durumda. Güneş 
enerjisinin kullanımında da İtalya’nın çok 
üzerinde sayısal verilere sahip. Türkiye ısıtma 
pazarında yoğuşmasız kombiler başı çekiyor. 
Gerçi 2013 yılı yoğuşmalı kombilerin küçük 
da olsa atak yaparak pazarını büyüttüğü bir 
yıl olduğu görülmekle birlikte yoğuşmasız 

Dünya Sıcak Su Hazırlama Pazarı 2012

En Büyük Sıcak Su Hazırlama Sistemleri Pazarı
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pazar

Japonya bu alanda Alman üreticilerle işbirlik-
leri yapıyor.
Gazlı ısıtma çözümlerinin 2020’ye kadar pazar 
hâkimiyetini sürdürmesi bekleniyor. TM

İran ısıtma pazarı ise birkaç yıldır stabil sey-
rediyor. Burada baskın ürün grubu yoğuşmasız 
kombiler.
Güneş enerjili ısıtma sistemlerinde 2010-2012 
dönemi dünya pazar hacmi 64.6 milyon met-
rekare. Tüm dünyada satılan güneş kolektör-
lerinin % 87’si Çin’e ait. Çin güneş kolektörü 
pazarında vakum tüplüler pazarın % 80’ine 
sahip. Ama düzlemsel yüzeyliler de yükseliş 
trendini sürdürüyor.
Avrupa güneş kolektörü pazarı, 2011’den 
2012’ye % 10’luk bir düşüşle geçmiş. Bu ürün 
grubunun çift haneli büyüme gösteren pazar-
ları; Brezilya, Türkiye ve Hindistan.
Çin’in aksine Brezilya’da düz yüzeyli kolek-
törler pazarın % 98’ine hâkim. Konutların 
% 70’inde güneş enerjili sistemler, elektrikli 
sıcak su hazırlayıcı sistemlerle entegre edilmiş.
Hindistan’da ise pazarın % 60’ı düz yüzeyli 
kolektörlerin hakimiyetinde ancak, vakum 
tüplüler yükseliş trendinde. Benzer görünüm, 
Avrupa güneş enerjili ısıtma pazarı için söy-
lenebilir.
Yenilenebilir enerjiler içinde değerlendirilen 
ısı pompaları Avrupa pazarı, 2006-2015 döne-
minde % 12’lik bir büyüme kaydetmiş. 2012’de 
satılan 410.000 cihazın % 29’u jeotermal-yer 
kaynaklı, % 27’si havadan-suya split, % 21’i 

havadan-suya monoblok, % 6’sı egzoz hava-
dan-suya ve % 17’si boyler entegreli.
Yeni teknolojiler arasında sayılan yakıt hücre-
leri (fuel cell) konusunda liderlik Japonya’nın. 
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teknik

Köpük Sistemleri 
Düşük Genleşmeli, Orta Genleşmeli, 
Yüksek Genleşmeli

Köpük Genleşmesi Tanımı

Köpükler genleşme oranlarıyla tanım-
lanırlar. Düşük-genleşmeli köpük-
ler orijinal hacminin 1 ila 20 katına 

kadar genleşen köpüklerdir, orta-genleşmeli 
köpükler 20 ila 200 kat genleşen köpüklerdir 
ve yüksek genleşmeli köpükler orijinal hac-
minin 200 ila 2000 katı genleşen köpüklerdir. 
Her köpük tipi özellikle çok farklı koruma 
senaryolarına uygundur. Düşük-genleşmeli 
köpükler özellikleri nedeniyle sıvıların yüze-
yine uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Orta 
genleşmeli köpükler zehirli buharlar veya 
dumanın bastırılması için kullanılırlar. Yük-
sek genleşmeli köpükler en iyi üç boyutlu 
yangınlar için uygundur, fakat dökülüp, saçı-

lan sıvı saçılan yangınların söndürülmesi için 
de kullanılabilir.

Yakıtlar veya Kimyasallar

NFPA 30, Yanabilir ve Tutuşabilir ve Yanabi-
lir Sıvılar Kodu (Combustible and Flammable 
and Combustible Liquids Code), yakıtları ve 
kimyasalları buharlarının hava ile karışarak 
tutuşabilir bir form oluşturma davranışına 
bağlı olarak değişik sınıflara böler. Tutuşabilir 
sıvılar Klas 1A, 1B ve 1C olarak sınıflandı-
rılmıştır. Yanıcı sıvılar Klas ll, Klas lllA, veya 
Klas lllB olarak sınıflandırılmıştır. Klas 1A 
tutuşabilir sıvıların korunması NFPA 30 kap-
samı dışındadır, çünkü bu kod 1A tutuşabilir 
sıvıları sabit sistemlerle korunabilir olarak 

Hazırlayan: Martin Workman, Özel Tehlikeler Bölümü Ürün Müdürü
Çeviri: Numan Şahin, Viking İstanbul Şubesi Bölge Müdürü

değerlendirmemektedir. Bir sıvının tutuşabilir 
veya yanabilirlik sınıflandırmasının ötesinde, 
su ile karışabilirlik kabiliyeti en önemli kri-
terlerden biridir. Su ile karışmayan sıvılar 
genel olarak hidrokarbonlar olarak ifade edi-
lir. Eğer bir yakıt veya kimyasal suyla karış-
mazsa, onu söndürmek için standart AFFF 
kullanılır. Eğer bir yakıt veya kimyasal su ile 
karışabilir ise alkole dayanıklı AFFF kulla-
nılmalıdır. Eğer deponuz karışıksa, hem su 
ile karışabilir hem su ile karışmayan sıvılar 
varsa alkole dayanıklı AFFF kullanılmalı-
dır (AR-AFFF). Yüksek genleşmeli köpük 
uygulamaları düşünüldüğünde, su ile karış-
mayan veya Klas A yangınları yüksek genleş-
meli köpük ile korunurlar. Polar Solventlerin 
korunması düşünüldüğünde, köpük sistemleri 
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imalatçısı amaçlanan kullanıma uygunluğunu 
kanıtlamak zorundadır.

Köpük Konsantrasyonları

Köpük konsantrasyonları köpük çözeltisi 
elde etmek için su ile karıştırılırlar. Köpük 
konsantreleri ya spesifik olarak koruyacak-
ları yakıt veya kimyasal ile tanımlanırlar, ya 
da ortama boşaltılmak için kullanıldıkları 
cihazlara göre tanımlanırlar. Sprinkler uygu-
lamaları herhangi bir köpük uygulaması için 
düşük basınç ve gerçekleştirilebilen genleşme 
açısından düşünüldüğünde özellikle zordur. 
Köpüğü sprinkler başlığından uygulamak 
zor bir uygulama metodudur ve köpüğün 
yakıtın içine doğrudan uygulanmasını ve 
bir miktar karışmasını gerektirir, ancak bu 
sırada yangın performansını ve tekrar yanma 
direncini kaybetmemelidir. Sprinkler uygu-
lamaları için uygun görülen köpükler, tekrar 
tutuşmayı önleme özelliklerini kaybetmeden 
köpük örtüsü üzerine belirli süre baskın suyu 
ile uygulama yapılmasına dayanıklı olmalı-
dır. Sentetik düşük-genleşmeli köpük kon-
santreleri iki tip olarak mevcuttur: standart 
AFFF’ler (Aqueous Film Forming Foam), 
ve AR-AFFF (Alcohol Resistant Aqueous 
Film Forming Foam). Standart AFFF’ler 
hidrokarbon ve su ile karışmayan yakıtları 
söndürmek için suya karıştırma oranları ile 
listelenirler. Listelenmiş AFFF oranları % 1, 
% 3 ve % 6’dır. Bu oran köpük çözeltisi yap-
mak için suya ne oranda köpük karıştırılması 
gerektiğini gösterir. % 1 AFFF, 1 ölçü köpük 
konsantrasyonu, 99 ölçü su demektir. % 3 
için 3 ölçü köpük konsantresi, 97 ölçü su, % 
6 AFFF için 6 ölçü köpük konsantresi, 94 
ölçü su gerekir.
% 1 oranlı AFFF’ler genel olarak depolama 
alanının kısıtlı olduğu ve fiyat avantajı gere-
ken yerlerde kullanılan en konsantre köpük 
konsantreleridir. % 3 AFFF köpükler sabit 
sistemler için endüstrinin standardı olmuştur 
ve iki tip olarak ticari uygulamalar ve Mil-
spec (Askeri norm) olarak bulunurlar. % 3 
Mil-spec ABD askeri projelerinde kullanılan 
çok üstün bir köpüktür. Mil-spec köpükler 
eşsizdir çünkü askeriye tarafından ilave test-
lere tabi tutulurlar ve harmanlanmış olmalıdır 
ki diğer üreticilerin Mil-spec köpük konsan-
treleri ile uyumlu olsun.
% 6 AFFF köpükler genellikle sabit sistem-

lerde kullanılmazlar, çünkü bunlarla uyumlu 
ve onaylı teknik donanım ve boşaltma nozul-
ları yoktur. % 6 AFFF köpükler tipik olarak 
belediyeler tarafından kullanılır ve itfaiye 
araçlarının üzerinde taşınarak yangın hor-
tumlarından püskürtülür.
AR-AFFF köpükler sadece hidrokarbon ve 
suyla karışmayan yakıtları söndürmek için 
değil, aynı zamanda suyla karışabilen yakıt ve 
kimyasallar için de tasarlanmıştır. AR-AFFF 
köpükler birçok tanımla adlandırılabilirler; 
mesela ARC’ler, ATC’ler, 1x3’ler, 1x6’lar, 
3x3’ler, 3x6’lar ve üniversal köpükler. Her 
tanım, suyla karışmayan ve karışan yakıt ve 
kimyasalların söndürülmesinde kullanılan 
konsantrenin kabiliyetlerini belirler. Kısalt-
malar aşağıdaki özellikleri belirler:

ARC – Alcohol Resistant Concentrate  
(Alkol Dayanımlı Konsantre)
ATC  – Alcohol Type Concentrate   
(Alkol Tipi Konsantre)
1 x 3 – % 1 suyla-karışmayan sıvılarda,  
% 3 suyla karışan sıvılarda 
1 x 6 – % 1 suyla-karışmayan sıvılarda,  
% 6 suyla karışan sıvılarda 
3 x 3 – % 3 suyla-karışmayan sıvılarda,  
% 3 suyla karışan sıvılarda
3 x 6 – % 3 suyla-karışmayan sıvılarda,  
% 6 suyla karışan sıvılarda

Sabit sistemler için; sabit oranlayıcılar, 
sprinkler kafaları ve diğer sabit boşaltma 
cihazları ile birlikte % 3 AR-AFFF (3x3) 
köpük konsantresinin en geniş onayları vardır. 
Orta genleşmeli köpük uygulamalarında daha 
yüksek hacimde köpük elde etmek için alkole 
dayanıklı düşük genleşmeli köpük konsan-
tresi ve orta genleşmeli boşaltma nozulları 
kullanılır. Yüksek genleşmeli köpükler her 
üretici için özel olup, yine üreticinin özel bir 
yüksek genleşmeli köpük jeneratörü (nozul) 
ile boşaltmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek 
genleşmeli köpük konsantreleri % 1,5, % 2, 
% 2,5, % 2,75 ve % 3 olarak mevcuttur. Her 
konsantrasyon oranı imalatçıya ve imalatçının 
yüksek genleşmeli köpük jeneratörüne özel-
dir. Yüksek konsantrasyonlu köpükler tehli-
keli bölgede kullanılan köpük jeneratörleri ile 
uyumlu olmalıdır.

NFPA Standartları

Köpük sistemleri birçok NFPA standardında 
geçmektedir. Birçok yerde bu NFPA standart-
ları ilave bilgi için birbirine atıfta bulunur. Bu 
sistem tasarımlarında en çok merak konusu, 
olan hangi standardın kullanılacağı ve önceki 
örnekleri olup olmadığıdır. Bazı NFPA stan-
dartları son derece belirgindir, örneğin NFPA 
409, Uçak Hangarları Standardı gibi. Diğer-
leri, örneğin NFPA 30 Tutuşabilir ve Yanabi-
lir Sıvılar Kodu, oldukça genel görünür, fakat 
koruma planları bu sıvıların depolarda stok-
lanmasını içerir. NFPA 11 Düşük, Orta ve 
Yüksek Genleşmeli Köpük Standardı olarak 
her şeyi en çok kapsayan standarttır. Kısaca, 
aşağıda değişik köpük standardını ve nere-
lerde kullanıldığını inceleyeceğiz.

NFPA 11, Düşük, Orta ve Yüksek 
Genleşmeli Köpük Standardı

Daha önceki baskılarında NFPA 11 sadece 
düşük-genleşmeli köpükler ile ilgileniyordu. 
NFPA 11A orta ve yüksek genleşmeli köpük-
leri kapsardı. NFPA’in 2002 baskısı düşük, 
orta ve yüksek genleşmeli köpükler için 
hazırlandı. Değişik köpüklerin benzer sistem 
gereksinimleri olduğu için tek bir kapsamlı 
dokümanda toplanmaları son derece doğru 
oldu.  
NFPA tüm sistemlerin sabit ve otomatik 
olması gerektiğini söylememektedir. NFPA 

Şekil 1: Köpük konsantresi depolamak için önceden 
montajlı ikiz membran deposu örneği (Genellikle uçak 
hangarlarında veya hemen bir rezerv gerektiğinde 
kullanılır)
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sonlanan borulamadan oluşan sistemdir.” Bu 
sistemler sabit sistemleri ve mobil sistem-
leri kapsar. Tehlikeli bölgenin dışında itfaiye 
aracından veya hidranttan bu boru sistemine 
köpüklü su çözeltisi sağlanır. Su kaynağı sabit 
değildir, sadece nozullar ve borulama sabittir.
Sistemler manuel veya otomatik olarak çalış-
tırılabilir. Taşınabilir, mobil veya yarı sabit 
sistem bulunan yerlerde, manuel aktivasyon 
gereklidir. Sabit bir sistem bulunan yerlerde, 
manuel veya otomatik aktivasyon opsiyonu 
mevcuttur. Sistemin otomatik olarak çalıştı-
rıldığı durumlarda, manuel çalıştırma yöntemi 
de hazır bulunmalıdır. Manuel çalıştırılan 
sistemler yetkili makamın onayına tabidir. 
NFPA 11'de özetlenen sistem açıklama tipleri 

11’in tanımlar kısmında sabit sistemler 
için şöyle der: “Komple bir köpük sistemi, 
merkezi köpük istasyonundan korunacak 
tehlikeli bölgede köpüğün sabit nozullarla 
boşaltıldığı alana kadar olan borulamayı ve 
sabit monte edilmiş pompaları kapsar.” Bu 
çoğumuzun köpük sistemi dendiğinde düşün-
düğü, sprinkler sisteminin tehlikeli alandaki 
boşaltma nozullarına tesisat ile sağladığı sön-
dürme sistemidir.
Mobil köpük sistemi şu şekilde tanımlanır: 
“Tekerlekler üzerine monte edilmiş ve kendi 
kendine gidebilen veya bir araçla çekilen ve 
bir su kaynağına bağlanarak veya önceden 
karıştırılmış köpük çözeltisi kullanan her 
tip köpük üretme aracıdır.” Genel olarak, 

bu tür sistemler itfaiye aracı olarak tanımla-
nır. NFPA 11 treyler üzerine monte edilmiş 
özel araçları da tanımlar, bunlar su kaynağına 
bağlandığında köpük çözeltisi üreten veya 
üzerindeki hazır köpük çözeltisini temin eden 
araçlardır. En tipik treylerler Şekil 3’te görül-
düğü gibi üzerinde monitör olanlardır, üzer-
lerinde oranlayıcı olabilir veya olmayabilir.
Manuel sistem şu şekilde tanımlanır: “Köpük 
üreten ekipmanlar, malzemeler, hortum ve 
diğer aksam elle taşınabilir sistemdir.” Bunlar 
tipik olarak hortum, edüktör (manuel oranla-
yıcı) ve boşaltma nozulunu içeren sistemlerdir. 
Yarı sabit sistemler de şu şekilde tanımlanır: 
“Tehlikeli bölgenin sabit boşaltma nozulları 
ile donatıldığı ve buna bağlı güvenli bölgede 

Şekil 2: Araç üzeri mobil köpük sistemi Fotoğraf: Kidde Yangından Koruma - National Foam Şekil 3: Mobil Köpük Sistemi. 

Şekil 4: Mobil Köpük Sistemi. Fotoğraf: Kidde Yangından Koruma  - National Foam Şekil  5: Manuel Köpük Sistemi Örneği. Fotoğraf: Kidde Yangından Koruma - 
National Foam
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NFPA 11 – Orta ve Yüksek 
Genleşmeli Köpük Tasarımı

NFPA 11'in 5. Bölümünde düşük genleşmeli 
köpük ile belirli tehlike koruması ele alınır-
ken, NFPA 11'in 6. Bölümü koruma kriter-
lerini ve/veya çeşitli tehlikeler için orta ve 
yüksek genleşmeli köpük kullanımını ele alır. 
Düşük genleşmeli köpük solüsyonu oldukça 
akışkandır ve 2 boyutlu akışkan yüzeyler üze-
rine yayılması beklenmektedir. Orta ve yüksek 
genleşmeli köpük bir hacmi veya 3 boyutlu 
kübik alanı dolduracak şekilde tasarlanmıştır.
Orta genleşmeli köpük NFPA 11'in 6. Bölü-
münde özetlenen özel koruma kriterlerine 
sahip değildir. Orta genleşmeli köpük bulu-
nan her sistem veya tasarım, köpük konsan-
tresi üreticisinin köpük testlerine kesinlikle 
uygun olmalıdır.
Yüksek genleşmeli köpük, kuru, hava-dolu 
baloncuklar kümesidir. Yüksek genleşmeli 
köpüğün baloncuklu yapısı, su sisi püskürtme 
veya tavan sprinklerlerinden su boşaltılması 
ile hacim olarak kolayca azalır. Yüksek genleş-
meli köpüklü bir sistem için ihtiyaç duyulan 
köpük hacminin miktarı belirlenirken, alana 
sprinkler de takılıp takılmayacağı bilinme-
lidir. Yüksek genleşmeli köpük bulunan bir 
alana sprinkler yerleştirildiğinde, sprinkler 
çalıştırılırsa baloncuk yapısı bozulacağından 
dolayı ilave yüksek genleşmeli köpük miktarı 
hesaplanmalıdır. Bu, normalde, dakika başına 
feet küp veya metreküp olarak boşaltma ora-
nını belirlemek için kullanılan hesaplamada 
kullanılan Rs değeri olarak ifade edilir.
Bir alan için genleşmiş köpük miktarının 
belirlenmesi için, toplam su altında sönüm-
lenen hacim dakika olarak sönümlenme 
süresine bölünür. Bu dakika başına hacme 
sprinkler bozulması eklenir, ardından toplam 
bir çekme faktörü ile çarpılır, daha sonra bu 
toplam dakika başına toplam kübik boşaltma 
için oda kaçak faktörü ile çarpılır.

Yani:
R = (V/T + Rs) x Cn x CL
R = m³/min (ft³/min) olarak boşaltma oranı
V = m³ (ft³) olarak su ile sönümlenen  hacim 
T = dakika olarak sönümlenme süresi
Rs = m³/min (ft³/min) olarak sprinklere göre 
köpük bozulma oranı 
Cn = normal köpük küçülmesi için dengeleme
CL = kaçak dengeleme

ve aktivasyon yöntemleri, düşük, orta veya 
yüksek genleşmeli köpük gibi mevcut her tür 
köpüğe yöneliktir.

NFPA 11 – Düşük Genleşmeli 
Köpük Sistemi Tasarımı

Düşük genleşmeli köpük için NFPA 11'in 
5. Bölümünde belirtilen belirleyici tasarım 
gereksinimleri, yakıt ve kimyasal depoları 
ve içinde bulundukları tanklar ile ve bunla-
rın yanı sıra bu yakıtların veya kimyasalların 
dökülme veya yayılma alanı ile de ilgilidir. 
400 ft.kareden (37,16 m2) daha büyük yüzey 
alanına sahip geniş depolama tankları, örne-
ğin sabit konik çatılı tanklar ve yüzer çatılı 
tanklar NFPA 11'de ele alınır.
Sıvı depolama tanklarına yönelik koruma 
opsiyonları arasında köpük hücresi ile köpük 
uygulanması, monitörler veya sabit nozul-
lar bulunabilir. NFPA 11'de sunulan tasa-
rım yoğunlukları hidrokarbon veya karışmaz 
yakıtlar içindir ve kullanılan tahliye cihazına 
özeldir. Karışmaz sıvıların mevcut olduğu 
yerlerde, yakıt veya kimyasala göre özel onaylı 
köpük konsantresi ve tahliye cihazı kullanıl-
malıdır. Köpük hücresi, tip 2 boşaltma cihazı 
olarak anılır. Köpük hücresi, tankın iç yüze-
yine yerleştirilmiş bir deflektör ile birlikte 
tankın dış yüzeyine monte edilir. Genleşmiş 
köpük deflektöre boşaltılır, bu köpük solüsyo-
nunu tankın iç duvarına yönlendirir, buradan 
da sıvı yüzeyine düşer ve baştan sona yayılır. 
Taşma setleri (dike area), çatlamış veya sız-
dırıyor olabilecek bir tanktan yakıtların veya 
kimyasalların serbestçe akmasını engellemek 
için sıvı depolama tankları etrafında inşa edi-
len doğrusal engellerdir. Taşma setli alanlar, 
yakıtın kontrol edilebilir bir yangın alanının 

dışına yayılmasını önleyen bir koruma duvarı 
sağlar. Taşma setli (Dike) bir alanda yayılan 
bir yakıt yangını daha büyük bir tehlike oluş-
turur, çünkü taşma setli alana yerleştirilmiş 
birden fazla tank olabilir. Taşma setli alan-
lar genel olarak köpük yapıcılar, monitörler 
veya manuel hatlar ile korunur. Köpük yapıcı 
nozulların kullanıldığı yerlerde, taşma seti 
duvarına yerleştirilebilecek mesafe akış oran-
larına göre belirlenir. Taşma setleri için NFPA 
11'de belirtilen yoğunluklar hidrokarbon veya 
karışmaz yakıtlar içindir, karışmaz sıvıların 
mevcut olduğu yerlerde, yakıt veya kimyasala 
göre özel onaylı köpük konsantresi ve tahliye 
cihazı kullanılmalıdır.
NFPA 11, raylı veya yük vagonu şeklinde, 
yükleme rafları için koruma bilgisi de sunar. 
Sunulan iki koruma yöntemi köpük-su 
sprinkleri veya köpük monitörüdür. Köpük 
su sprinkleri kullanılırsa NFPA 11, NFPA 
16'da belirtilen tasarım kriterlerini işaret eder. 
Monitör kullanılan yerlerde, uygulama alanı 
içerisinde pompa, sayaç, araçlar, gölgelik ve 
yükleme ve boşaltma işlemi ile ilgili tüm diğer 
ekipmanlar bulunacaktır. Temel olarak yük-
leme rafının tüm zemin alanı korunacaktır. 
Yükleme rafları olması halinde ise, NFPA 
11 veya NFPA 16'da verilen yoğunluklar 
hidrokarbon veya karışmaz yakıtlar içindir, 
karışmaz sıvıların mevcut olduğu yerlerde, 
yakıt veya kimyasala göre özel onaylı köpük 
konsantresi ve tahliye cihazı kullanılmalıdır.
Düşük genleşmeli köpük konsantresinin 
süresi gerekli uygulama için dakika olarak 
ölçülür. Bu süre NFPA 11'in 5. Bölümündeki 
yakıtın tehlikesine veya karışmazlığına göre 
farklılık gösterir. NFPA 11'in 5. Bölümün-
deki devam süreleri 10 dakika ile 65 dakika 
arasında değişir.

Şekil 6: Manuel olarak hortumla Düşük Genleşmeli 
Köpük Uygulaması.
Fotoğraf: Kidde - National Foam Şekil 7: Köpük Örtüsü Taşma setli bir Alanda Yayılma.
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teknik

Rs veya sprinkler bozulması, sprinkler siste-
minin tasarım akış oranı çarpı dakika başına 
10 fit küptür. Cn veya NFPA 11'e göre köpük 
küçülmesi için kullanılan faktör 1.15'tir. Ger-
çek küçülme faktörü söz konusu üreticiye 
göre daha yüksek veya daha düşük olabilir, bu 
sebeple üreticiye danışılması doğru olacaktır. 
CL veya kaçak faktörü, boşaltma üzerine oda-
dan dışarı sızacak yüksek genleşmeli köpüğe 
yönelik bir dengeleme faktörüdür. NFPA 
11 faktörün 1.0'dan daha az olamayacağını 
belirtir, bu da 1.0'ın tamamen sıkı kapalı bir 
yapı olduğu anlamına gelir. Kaçak faktörünü 
belirlemek için duvar veya zemin açıklıkları 
da göz önünde bulundurulmalıdır.
Yüksek genleşmeli köpük bir mahalin tüm 
hacmini dolduracaktır. Yüksek genleşmeli 
köpük sistemi tahliyesinden sonra alana giri-
lirken dikkatli olunmalıdır. Yanma tehlikesi, 
genleştirilmiş köpüğe gömülür, fakat hâlâ 
yanma işlemi devam ediyor olabilir; bir alana 
çok erken girilmesinin ters etkileri olabilir, 
örneğin yangına doğru oksijenin içeri gir-
mesine neden olma ve malzemenin yeniden 
ateşlenmesi gibi. Yüksek genleşmeli köpük 
ile ilgili diğer güvenlik konusu, genleşmiş 
köpüğe giren kişi aslında hiçbir yerleşik veya 
asılı nesneyi göremez. NFPA 11, yüksek 
genleşmeli köpük boşaltılmış bir alana giren 
kişinin köpük içerisinde bir yol açmak için 
bir hortum hattından su sisi püskürtmesi 
talimatını verir.

Şekil 8: Yüksek Genleşmeli Köpük Sistemi Boşaltılması. 
Fotoğraf: Kidde Fire Fighting - National Foam

NFPA 11'in 6. Bölümü, tehlikeli hacmin için-
den gelen havanın başarılı bir şekilde kulla-
nılabileceğini gösterecek veri sağlanmadıkça, 
köpük üretimi için tehlikeli alanın dışından 
gelen havanın kullanılmasını gerektirir. Veri-
ler mahaldeki yanma ürünlerine özel olacaktır 

ve yangın testleri ihtiyaç gösterirse Bölüm 
6'da verilenlerin üzerinde köpük boşaltma 
oranlarının artırılması için katsayıları sağ-
layacaktır.
Yüksek genleşmeli köpük jeneratörü yük-
sek ölçüde genleşmiş köpük üreten boşaltma 
cihazıdır. Alışılmış yüksek genleşmeli köpük 
jeneratöründe bir süzgece doğru yüksek gen-
leşmeli köpük tahliye eden bir veya bir dizi 
nozul arkasında bir fan motoru vardır. Fan 
tarafından sağlanan hava akımı çözeltiyi süz-
geç içerisinden geçirirken yüksek ölçüde gen-
leşmiş baloncuk yapısı oluşturur. Yüksek gen-
leşmeli köpük jenerajörlerinin çoğunda suyla 
çalışan fanlar bulunur, örneğin su motoru 
gongunun su gücü ile çalışması gibi, ancak çok 
büyük yüksek genleşmeli köpük jeneratörleri 
elektrikle çalışır. Yüksek genleşmeli köpük 
jeneratörleri açık boşaltma cihazlarıdır ve 
baskın sisteminin bir parçasıdır. Statik yük-
sek genleşmeli jeneratörler de mevcuttur ve 
köpüğü genleştirme kapasiteleri fan yardımlı 
modellerden genel olarak daha düşük olma-
sına rağmen hareket eden parçası olmama 
avantajına sahiptir. 

NFPA 13

NFPA 13, Sprinkler Sistemlerinin Kurulum 
Standardı, standardın depolama bölümünde 
yüksek genleşmeli köpük sistemlerine atıfta 
bulunur. Yüksek genleşmeli bir köpük siste-
minin eklenmesiyle, mahaldeki ürünler için 
sprinkler sistemi su yoğunluğu büyük ölçüde 
azaltılabilir. Kauçuk lastik depolanan bir 
yerde, birkaç çeşit depolama düzeni yalnızca 
yüksek genleşmeli bir köpük sistemi ile kom-
binasyon halindeki sprinkler ile korunabilir. 
Yüksek genleşmeli köpük sistemine yönelik 
kurulum ve tasarım gereksinimleri NFPA 
11'e bağlı olmalıdır.

NFPA 16 

NFPA 16 Köpük - Su Sprinkler ve Köpük - Su 
Püskürtme Sistemlerinin Kurulum Standardı.
Daha basit terimlerle, kapalı başlıklı ve baskın 
köpüklü/sulu sprinkler sistemlerinin stan-
dardıdır. NFPA 16, sistem yalıtım vanala-
rının ve köpük çözeltisi test bağlantılarının 
nerede bulunduğu gibi, köpüklü sprinkler ana 
kolon bileşenlerine ilişkin genel gereksinim-
lere sahiptir. Bu vanaların konumu, köpük 

oranlayıcının nereye kurulduğuna bağlıdır. 
Oranlayıcı ana kolonda kontrol vanasının 
yukarı akışına yerleştirilirse, sistem yalıtımı 
ve çözelti test vanaları da sprinkler ana kolon 
vanasının yukarı akışına yerleştirilir. Oran-
layıcı ana kolonda kontrol vanasının aşağı 
akışına yerleştirilirse, sistem yalıtımı ve çözelti 
test vanaları da sprinkler ana kolon vanasının 
aşağı akışına yerleştirilir. 
NFPA 16, sistemde kurulu itfaiye bağlantısı 
levhasında gerekli özel ifadeleri sunar. İtfaiye 
için pompalama basıncı talimatları buluna-
caktır, böylelikle yangın durumunda yetersiz 
köpük boşaltılmayacaktır.
NFPA 16, kapalı sprinkler başlıklı köpük su 
sprinkler sistemi için minimum tasarım ala-
nını 5000 ft. kare olarak öngörür. NFPA 16'da 
belirtilen minimum yoğunluk, kapalı başlıklı 
veya baskın (açık başlıklı sprinkler) olduğuna 
bakılmaksızın ft. kare başına 16 gpm'dir. Unu-
tulmamalıdır ki yine, bu yoğunluk hidrokar-
bon veya karışmaz sıvılar içindir, karışabilir 
sıvıların mevcut olduğu yerlerde (alkole daya-
nıklı köpük konsantreleri kullanılmalıdır), 
yakıta özel minimum gerekli yoğunluk ve 
özel alkole dayanıklı köpük konsantresi ile 
kullanılan özel sprinkler başlığı için köpük 
konsantresi üreticisine danışılmalıdır.
NFPA 16 köpük konsantresi hatları için kul-
lanılan hesaplama yöntemine ilişkin bilgiler 
sunar. Standart bir AFFF köpük konsantre-
sinin kullanıldığı yerlerde, konsantre borula-
rındaki basınç kaybını belirlemek için Darcy 
veya Fanning formülü kullanılmalıdır. Köpük 
çözeltisini boşaltan borular Hazen-Williams 
dışında özel bir formül gerektirmez. Alkole 
dayanıklı köpük konsantreleri yapay plas-
tiktir ve farklı viskozitelere ve değişen yır-
tılma oranlarına sahiptirler. Alkole dayanıklı 
köpük konsantrelerinin kullanıldığı yerlerde, 
söz konusu köpük konsantresi üreticisi farklı 
konsantre borusu boyutları için basınç kaybı 
değerlerini sağlamalıdır.
NFPA 16, bir köpük/su sprinkler sistemin-
deki bir sprinklerin kapsama alanını en fazla 
100 ft. kare (9,29 m2) olarak sınırlandırır. 
Köpük sistemlerinde sprinkler kullanan diğer 
standartlar bu gereksinimden daha öncelikli 
olacaktır, bu sebeple özel standardı araştırmak 
önemlidir.
NFPA 16, minimum 10 dakikalık köpük kon-
santresi süresini zorunlu kılar. Yine, tehlikeye 
veya depolama düzenine özel standartlar daha 
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önceliklidir, bu sebeple özel standartların 
araştırılması gereklidir.

NFPA 30

NFPA 30 Tutuşabilen ve Yanabilen Sıvılar 
Kodu. NFPA 30, tutuşabilen ve yanabilen 
sıvıların depolanmasına ve kullanımına iliş-
kin muazzam miktarda bilgi içermektedir. 
NFPA 30, tutuşabilen ve yanabilen sıvıların 
depolanmasına yönelik koruma planlarını 
göstermektedir. Kodun, koruma kriterlerine 
değinen kısmı yalnızca su sprinkleri ile koru-
mayı bir tabloda ve köpük/su sprinkleri ile 
korumayı başka bir tabloda verir. Koruma 
tabloları, depolamayı; sıvı sınıfına, konteyner 
boyutuna, maksimum depolama yüksekli-
ğine ve maksimum tavan yüksekliğine göre 
ayırır. Konteynerler de aynı zamanda, metal 
ve metalik olmayan tip konteynerlerin yanı 
sıra, dengeleme tarzı olmayan ve dengeleme 
tarzı konteynerler olarak da ayrılacaktır. Den-
geleme tarzı olmayan konteynerler; genel-
likle konteynerin basıncının düşük veya orta 
seviyede artması ile kolayca çıkmayacak dişli 
metal başlıkları olan metal konteynerlerdir.
Dengeleme tarzı konteynerler, dişli kapakları, 
sürtünme ile sıkı geçen kapakları veya diğer 
yalıtım cihazı düşük veya orta basınç ile açıla-
bilecek veya basit bir şekilde eriyip konteyneri 
veya tankı havalandıracak olan konteynerler-
dir. Suya düşük genleşmeli köpük eklendiği 
durumlarda, daha düşük yoğunluklar uygu-
lanır ve bazı durumlarda, depolama düzeni 
yalnızca köpük/su sprinkleri ile korunabilir.
NFPA 30, (4) ad. açılan sprinkler için 
minimum oranlama gereksinimini tanım-
lar. Bu, köpük oranlama cihazının (4) ad. 
açılan sprinklerin akış oranı miktarındaki 
suya köpük oranlayabilme kabiliyetine sahip 
olması gerektiği anlamına gelir. Tutuşabilen 
ve yanabilen sıvı yangınları çok yüksek ısı 
ortaya çıkarırlar. Köpük su çözeltisi kısa bir 
zaman dilimi içerisinde yangına uygulan-
mazsa, tasarım alanında yangının üstesinden 
gelinemeyebilir, bu da söndürme sisteminin 
çökmesine neden olur.
NFPA 30, suyla karışmazlık veya minimum 
kayıtlı yoğunluklar ve depolama düzenlerine 
bağlı olarak minimum yoğunluk gereksinim-
lerini verir. Belirli bir yakıtı koruyan sprinkler 
başlığı ve özel köpük konsantresi için verilmiş 
kayıtlı minimum yoğunluğun, NFPA 30'da 

belirtilen yoğunluktan daha yüksek olduğu 
yerlerde, kayıtlı yoğunluk öncelikli olacaktır.
NFPA 30, minimum 15 dakikalık köpük 
konsantresi süresi verir. Bu süre gereksinimi 
NFPA 16'dan daha önceliklidir. NFPA 30, 
devreye alma ve testin yanı sıra sprinkler sis-
temi ana kolon gereksinimleri için NFPA 
16'ya atıfta bulunur.

NFPA 409

NFPA 409 Uçak Hangarları Standardı.  Grup 
1 uçak hangarları olarak anılan, çok büyük 
uçak hangarlarının korunmasına yönelik 
önemli değişiklikler NFPA 409'un 2001 
Sürümü'nde yapılmıştır. Grup 1 uçak hangar-
ları 28’-0” (8,53 m.)'den fazla kapı yükseklik-
lerine veya 40.000 ft. kareden (3,716 m2) daha 
büyük depolama ve bakım alanlarına sahiptir.

Şekil 9: Örnek
Grup 1 Uçak Hangarı.

NFPA 409'un önceki sürümlerinde, Grup 
1 uçak hangarları için yalnızca bir koruma 
tasarım seçeneği mevcuttu, bu da yukarıdan 
köpüklü baskın sistemleriydi. 

Şekil 10: Düşük Seviye Kanat Altı
Köpük Sistemi Uygulaması.

NFPA 409'un 2011 Sürümünde Grup 1 uçak 
hangarları için (3) koruma opsiyonu vardır:

Opsiyon 1)  Tavandan köpüklü baskın sis-
temleri; 6.5 lpm/m² (0.16 gpm/ ft²)'lik bir 
yoğunluk ile maksimum sayıda çalışan sis-
temler. Hangarda 278,7 m2’den (3.000 ft.2) 
fazla kanat alanına sahip bir uçak olacaksa, 
doğrudan uçağın kanat altında ilave koruma 
sağlanmalıdır.

Opsiyon 2) Kombine olarak, 1.394m² 
(15,000ft²) üzerinde 6.9 lpm/m² (0.17gpm/
ft²) sağlayacak şekilde tasarımlanmış yuka-
rıdan otomatik sprinkler sistemi ve komple 
hangar zemin bölgesine 4.1 lpm/m² (0.10 
gpm/ft²) sağlayacak şekilde tasarımlanmış, 
otomatik bir düşük seviye düşük genleşmeli 
köpük sistemi birlikte uygulanır.

Opsiyon 3) Kombine olarak, 1.394m² (15,000 
ft²) üzerinde 6.9 lpm/m² (0.17 gpm/ft²) sağ-
layacak şekilde tasarımlanmış yukarıdan oto-
matik sprinkler sistemi ve komple hangar 
zemin bölgesine ft. kare başına dakikada 3 ft. 
küp sağlayacak şekilde tasarımlanmış otoma-
tik bir düşük seviye yüksek genleşmeli köpük 
sistemi birlikte uygulanır.

NFPA 409'un 2001 sürümüne eklenen tasa-
rım opsiyonları A.B.D. Ordusu tarafından 
kazandırılmıştır. Opsiyon 2, A.B.D. Donan-
ması tarafından geliştirilen bir sistemi ele 
almıştır. Bu sistemde, köpük çözeltisi mazgal 
kanalları içine yerleştirilmiş sabit boşaltma 
nozulları içerisinden püskürtülür. Opsiyon 3, 
A.B.D. Hava Kuvvetleri'nin bir sistem ter-
cihini ele almıştır. Bu sistem, bir yangında 
tahliye edilecek köpük solüsyonu içindeki 
yüzey aktif maddelerin miktarını azalttı ve 

Şekil 11: Uçak Hangarındaki Mazgal Kanalları .
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teknik

gerekli su beslemesinde bir azalma sağladı.
Ordunun her bir kuvveti teknik tasarım kıla-
vuzlarında NFPA 409'a referans vermesine 
rağmen, her ikisinin de kendi özel ihtiyaç-
larına göre tasarım gereksinimleri vardır. 
A.B.D. Donanması veya Deniz Piyadeleri 
hangarları için Geçici Teknik Kılavuz FY05-
01 (ITG FY05-01)'e A.B.D. Hava Kuvvetleri 
veya Hava Milli Muhafız Teşkilatı hangar-
ları için Mühendislik İşleri Teknik Belgesi 
2002-15 (ETL 02-15)'e başvurunuz. Her iki 
belge de şubelerin ilgili internet sitelerinden 
yazdırılabilir.

Grup 1 uçak hangarlarını yangından koruma-
nın en büyük maliyeti su beslemesidir. Kanat 
alanı 279 m2’den (3.000 ft.2)  fazla uçakların 
olmayacağı, alanı 5,574 m2 (60,000 ft.2), (yak. 
61m x 91,5 m) olan bir hangar düşünürsek, 
her bir opsiyon için su besleme gereksinimleri 
şu şekildedir:

Opsiyon 1) Ft. kare başına 16 gpm x 60,000 
ft. kare x *1.15 = 11,040 gpm

Opsiyon 2) Ft. kare başına 10 gpm x 60,000 
ft. kare x *1.15 = 6,900 gpm
      Ft. kare başına 17 gpm x 15,000 
ft. kare x *1.15 = 2,933 gpm

Opsiyon #2 için Toplam Su Gereksinimi = 
9,833 gpm

Opsiyon 3) Yüksek genleşmeli köpüğün ft. 
karesi başına dakikada 3 ft. küp (Toplam 
gerekli debi üreticiye göre değişmektedir; bu 
alıştırma için 3.484 gpm'lik bir debi varsa-
yılmıştır.)
Ft. kare başına 17 gpm x 15,000 ft. kare x 
*1.15 = 2,933 gpm

Opsiyon #3 için Toplam Su Gereksinimi = 
6,417 gpm

*1.15 sprinkler sistemlerine uygulanan bir 
aşırı tahliye faktörüdür

Grup 2 hangarlar Grup 1 hangarlardan daha 
küçük hangarlardır. Grup 2 hangarın tanımı; 
bir bakım ve depolama alanı ile birlikte 40.000 
ft. kareden daha büyük olmayan ve 28’-0” ten 
daha küçük kapı yüksekliği olan hangarlardır.

Grup 2 hangarların koruması bir şekilde 
Grup 1 hangarlara benzerdir. 
Grup 2 hangarlar için (4) tasarım opsiyonu 
bulunur:

Opsiyon 1) Komple zemin bölgesi üzerine 16 
gpm / ft. kare debi sağlayacak şekilde tasarım-
lanmış bir köpüklü baskın sprinkler sistemi.

Opsiyon 2) Kombine olarak, 5,000 ft. 
kare üzerinde 17 gpm sağlayacak şekilde  
tasarımlanmış tavanda otomatik sprinkler 
sistemi ve komple hangar zemin bölgesine 
ft. kare başına 10 gpm sağlayacak şekilde  
tasarımlanmış bir düşük seviye düşük genleş-
meli köpük sisteminden oluşur.

Opsiyon 3) Kombine olarak, 5,000 ft. kare 
üzerinde 17 gpm sağlayacak şekilde tasarım-
lanmış tavanda otomatik sprinkler sistemi ve 
ft. kare başına dakikada 3 ft. küp sağlayacak 
şekilde tasarımlanmış bir otomatik yüksek 
genleşmeli köpük sisteminden oluşur.

Opsiyon 4) Komple zemin bölgesi üzerine 
ft. kare başına 16 gpm sağlayacak şekilde 
tasarlanmış bir kapalı sprinkler başlı köpük 
/ su sprinkler sistemi.

NFPA 409, köpük baskın sprinkler sisteminin 
ve kapalı başlı köpük/su sprinkler sisteminin 
kapsama alanını sistem başına 15,000 ft. kare 
ile sınırlandırır.

Grup 3 Hangarlar:

Opsiyon 1) Bakım hangarı olarak kullanılırsa 
- Grup 2 Hangarlar gibi korunur.

Opsiyon 2) Yalnızca uçağın barındırılması 
için kullanılırsa NFPA 13, Sprinkler Sistem-

lerinin Kurulum Standardı'na uygun olarak 
korunur.

NFPA 409'un 2001 sürümüne yapılan başka 
bir önemli ilave, uçak hangarları olarak 
kullanılan, membran kaplamalı, rijit, çelik 
çerçeve yapılar olan Sınıf IV hangarlardı.  
Bu yapılar genellikle hafif çelik boru kulla-
nırlar ve çelik boruyu kaplayan nispeten ince 
yüzey kaplamasına veya membrana sahip-
tirler. Yapı tipleri nedeniyle, yapı sprinkler 
borularını desteklemeyebileceği için köpük 
sistemi opsiyonları sınırlıdır. Sınıf IV han-
garlar için tipik köpük boşaltma cihazları 
salınımlı monitörler, mazgal kanallarındaki 
sabit püskürtme cihazları veya çevre duvar-
larına monte edilen yüksek genleşmeli köpük 
jenaratörleridir.

Şekil 13: Örnek Sınıf IV Hangar. Fotoğraf sahibi: Kamu 
Alanı -- Google'dan

NFPA 418

NFPA 418, Heliport (Helikopter Pisti) Stan-
dardı. Heliportlar, helikopterlerin iniş yaptığı 
yerlerdir ve toprak zemine, bir yapının veya 
asılı bir platformun üzerine yerleştirilebi-
lir. H-1 Heliport’dan daha büyük olan veya 
helikopter pistinin çatı üzeri gibi kullanılan 
bir yapı üzerinde olduğu durumlardaki heli-
portlar için köpük sistemi tasarımı gereklidir. 
Helikopter pistlerinin köpük sistemi tasa-
rımı komple alan üzerinden ft. kare başına 10 
gpm'dir. 5 dakikalık bir temin süresi gerekli-
dir. Çatı üzeri bir hangar mevcut olduğunda, 
köpüklü yangın koruması gereksinimi, 5.000 
ft. karelik bir alan üzerinden ft. kare başına 
minimum 16 gpm'lik bir tasarım alanının 
gerekli olduğu NFPA'ye uygun bir tasarım-
dır. Çatı üzeri hangarlar için köpük süresi, 
10 dakikanın gerekli olduğu NFPA 16'ya 
uygundur.

Şekil 12: Grup 1 Uçak Hangarı için İlave Koruma.
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Boşaltma Cihazı Havalandırma Çalkalama
Standart Püskürtmeli Sprinkler Evet

Köpük Yapıcı Evet
Köpük Dökücü Evet

Manuel Hat Nozulu Evet
Havalandırmalı Manuel Hat Nozulu Evet

Monitör ve Nozul Evet
Havalandırma Nozullu Monitör Evet

Izgara Nozul Evet
Orta Genleşmeli Nozul Evet

Tablo 1.

Köpük Kalitesi

Köpük kalitesi, köpüğün genleşmesinin ve 
baloncuklu yapıdan suyun tahliye olma süre-
sinin ölçümüdür. Havalandırma veya çalka-
lama ile köpük örtüleri oluşturulur. Düşük 
genleşmeli köpük solüsyonu çeşitli cihaz-
lar, nozullar üzerinden boşaltılabilir, bazısı 
genleştirmek için çözeltiyi havalandırır ve 
daha uzun tahliye süresi yaratır, diğer cihazlar 
ise solüsyonu çalkalayarak bir köpük örtüsü 
oluşturur.
Sentetik düşük genleşmeli köpük çözeltisinin 
havalandırılması daha iyi köpük kalitesi oluş-
turur. Çoğu durumda, köpük çözeltisini hava-
landıran bir köpük boşaltma nozulu havalan-
dırmayana göre yangınla daha iyi mücadele 
kapasitesi sunacaktır. Havalandırmalı nozullar 
tipik olarak havalandırmalı olmayan nozul-
lara göre daha düşük bir yoğunlukta yangını 
söndürecektir. Yukarıda bahsedilen NFPA 
Standartlarında belirtilen yoğunlukların çoğu, 
nozulların köpük çözeltisini havalandırma 
kapasitesine göre değerlendirilmiştir. Sentetik 
düşük-genleşmeli köpük solüsyonları hava-
landırıldıktan sonra, köpük örtüsü oldukça 
kalıcı ve dayanıklı bir hale gelir.

Sıkıştırılmış Havalı Köpük

Sıkıştırılmış havalı köpük, köpük/su çözel-
tisi akışına enjekte edilen hava ile bir köpük 
örtüsü oluşturur. Şimdiye kadar, yangınla 
mücadele uygulamalarında kullanılan sıkıştı-
rılmış havalı köpük manuel kullanılan hortum 
hatlarından boşaltılıyordu. Çoğu havalimanı 
ve helikopter pistinde taşınabilir sıkıştırılmış 
havalı köpük donanımı bulunur; bir tankta 
bulunan köpük solüsyonu yüksek ila hafif 
yüksek hava basıncı kullanılarak çok kalın ve 
yüksek kaliteli bir köpük oluşturmak için bir 

hortum lansından püskürtülür. Sıkıştırılmış 
havalı köpük ve önceden bahsedilen köpük 
tipleri arasındaki fark, köpük örtüsünün 
köpük kalitesidir. Sıkıştırılmış havalı köpükte 
çok stabil tutarlı bir köpük yapısı bulunur. 
Köpük yatay ve dikey yüzeylere yapışacak 
kadar kalın olduğundan dolayı, sıkıştırılmış 
havalı köpüğün köpük kalitesi dökülen sıvı 
kaynaklı yangınlar ve üç boyutlu yangınlar ile 
mücadele edilmesine olanak sağlar.
Sıkıştırılmış havalı köpük yaklaşık 65 yıl önce 
geliştirildi. Sıkıştırılmış havalı köpüğün en 
büyük avantajı aynı yangını söndürmek için 
daha az ürün gerektirmesidir. Uygulanması 
konusundaki zorluk ise bunun sabit sistemli 
boru tesisatından nasıl tahliye edileceğiydi. 
1999 yılında, sabit bir boru şebekesinden 
tahliye edilip edilemeyeceği ve edilirse nasıl 
olacağını belirlemek için sıkıştırılmış havalı 
köpük konusunda ciddi bir çalışma ve araş-
tırma başladı. Üstesinden gelinmesi gereken 
engellerden bazıları; boşaltmak için nasıl 
bir nozul gerekliydi, yeterli besleme borusu 
boyutu nasıl hesaplanırdı ve yakıt yangınla-
rında yeterli boşaltma yoğunlukları nelerdi. 
Geliştirilmiş köpük örtüsünü yaymak için 
bir döner nozul geliştirildi. Boru tesisatı içe-
risinden hidro/pnömatik akış hesabı için bir 
bilgisayar hesaplama programı geliştirildi.

Köpük/su sprinklerleri ile sıkıştırılmış havalı 
köpük arasında karşılaştırmalı yangın deney-
leri gerçekleştirildi ve her zaman bilindiği 
gibi, sıkıştırılmış havalı köpük bu testlerde 
aynı oranda veya daha iyi performans gösterdi. 
Factory Mutual da özel sıkıştırılmış havalı 
köpük sistemi için onay testleri gerçekleş-
tirdi. NFPA 11'in 2011 sürümüne sıkıştırıl-
mış havalı köpük temin eden sabit sistemleri 
onaylayan bir bölüm eklenmiştir.
Onaylı sıkıştırılmış havalı köpük sistemleri 
tescilli sistemlerdir. Boru hesaplamaları mev-
cut durumda dengeli sistem hesaplamaları ile 
sınırlandırılmıştır ve yalnızca üretici tarafın-
dan gerçekleştirilebilir. Sıkıştırılmış havalı 
köpük sistemi yalnızca entegre bir paket sis-
tem olarak sunulmaktadır. 

Sonuç

Herhangi bir köpük sistemi tasarımlama-
dan önce, tasarımını ve kurulumunu yön-
lendirebilecek farklı standartları araştırmak 
çok önemlidir. Tüm köpük konsantresi veya 
köpük donanımı üreticileri kendilerine has 
ve söz konusu bir köpük konsantresine özel 
oranlama cihazları ve tahliye cihazları tasa-
rımlamışlardır, bu sebeple bir projeye teklif 
verilmeden veya bir proje tasarlanmadan önce 
tedarikçi tercihinin belirlenip danışılması 
önemlidir. Çoğu köpük konsantresi satıcı-
sında, yüklenicinin bir sistemin uygulaması 
sırasında hatalar yapmamasına yardımcı ola-
cak bir tasarım veri kitabı veya teknik des-
tek servisi bulunur. Bugün köpük sistemleri 
açısından birçok uygulama ve imkân bulun-
maktadır. Bu sebeple, "korkutucu" özel tehli-
kelerden kurtulmanız için mevcut kaynakları 
kullanmanız önemlidir. TM

Şekil 14: Sabit Sistemden Boşaltılan Sıkıştırılmış Havalı 
Köpük. Fotoğraf: Fireflex Systems Inc.

Şekil 15: Entegre Sıkıştırılmış Havalı Köpük Sistemi. 
Fotoğraf: Fireflex Systems Inc.
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proje

soğuk suyu harici/ilave bir soğutma grubun-
dan sağlandı. 

Free Cooling Bölmeli Hava 
Soğutmalı Paket Tip Su Soğutma 
Grupları

Başlıca özellikler

Makinelerde “W” pozisyonunda dört yoğuşma 
bataryası, vidalı kompresörler, aksiyal fanlar ve 
shell and tube evaporatör, yatay hava emiş ve 
dikey basma bulunmaktadır.

GLIDER FREE ürün serisi
Soğutma kapasitesi 733 +1106 kW
Free Cooling kapasitesi 636 +1093 kW

Zelenograd, Rusya’nın en önemli elekt-
ronik ve yüksek teknoloji merkezle-
rinden biridir. Bu merkezde kurulu 

olan Alabushevo Veri Merkez’inin havalan-
dırmasına çözüm olarak, IT Soğutma alanında 
Türkiye distribütörlüğünü Alarko Carrier’ın 
yürüttüğü RC GROUP firması hassas kont-
rollü klimaları ve free cooling yapabilen 
soğutma grupları kullanıldı. 

Proje

RC GROUP iklimlendirme sisteminde 12 adet 
yüksek verimli free coolingli soğutma grubu 
(her biri 1,1 MW) 108 adet soğuk su beslemeli 
CRAC ünite ve 9 adet doğrudan genleşmeli 
CRAC ünite ile eşleştirildi. 

Projenin toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi 
ise: 14 MW

Alttan Üflemeli Hava İletimi

Hava iletimi binanın zemini ile yükseltilmiş 
zemin arasında bulunan hava besleme ple-
numu aracılığıyla alttan yapılır. Bu çözüm 
genellikle yüksek-teknolojiye sahip odaların 
iklimlendirilmesi için kullanılır ve ısı yükü-
nün odanın tüm alanlarına eşit bir şekilde 
dağılmış olduğu durumlar için en çok tercih 
edilen yöntemdir. 

İlave Devre Bataryası

CW cihazlarının yedeklenmesi için sistemin 

Alabushevo Veri Merkezi 
Hava Koşullandırma Çözümleri
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Free Cooling sistemi

Free Cooling, dış ortam sıcaklığı düşük oldu-
ğunda kompresörleri devre dışı bırakan bir 
soğutma tekniğidir ve hava koşullandırma 
sistemi için elektrik tüketiminde önemli bir 
düşüş sağlar. Dış ortam sıcaklığının soğutma 
için gerekli sıcaklıktan düşük kalması duru-
munda enerji tasarrufu daha yüksek olacaktır.

Başlıca bileşenler

•	 Epoksi boyalı galvanize çelik profil gövde. 
•	 Vidalı kompresörler 
•	 Kademesiz hız kontrollü aksiyal fanlar 
•	 Her kompresör için bir soğutucu akışkan 

devresine sahip shell and tube tipi 
evaporatör 

•	 Free cooling sistemi 
•	 Elektronik genleşme valfi 
•	 MP.COM mikro-işlemci kontrolü 
•	 Ayrı bölmede elektrik kutusu 
•	 Güvenlik kilidi olan ana şalter

Başlıca bileşenler

•	 Alüminyum çekme gövde epoksi toz boya 
ile boyanmıştır.

•	 Plug fanlar
•	 İç çerçeve ve dış çerçeve epoksi toz boya 

ile boyanmış alüminyum.
•	 Panellerde hava sızdırmazlığını sağlamak 

üzere iç çerçevede sızdırmazlık elemanları 
bulunmaktadır.

•	 Galvaniz çelik sac panellerin dışı PVC 
film ile kaplanmış ve içi ses emici 
malzeme ile yalıtılmıştır.

Soğuk Su Beslemeli Hassas 
Kontrollü Klimalar

Başlıca özellikler

Soğuk su beslemeli hassas kontrollü klimalar, 
bina içinde yüksek teknolojiye sahip uygula-
malar için kullanılabilir.

NEXT CW ürün serisi
Soğutma kapasitesi 10,3 +104,0 kW
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proje

Federasyonu’nda uluslararası alanda tanınan 
Uptime Institute TIER III standardını kar-
şılayan tek veri merkezidir. Tasarım çözümü 
optimum düzeye getirilmiştir:
•	 Enerji kayıpları minimuma indirilmiş
•	 Enerjiden faydalanma oranı maksimuma  

çıkarılmıştır 

Veri merkezinin mühendislik sistemlerinin 
yüksek enerji verimliliklerinin bir sonucu 
olarak aşağıdaki faydalar beklenmektedir: 

•	 Mühendislik ekipmanlarının 
optimizasyonu sonucunda, sunucuların 
enerji tüketimi düşecektir

•	 Güç kaynağı sistemlerinin 
optimizasyonu sonucunda, UPS ve 
PDU enerji tüketimleri düşecektir

•	 Soğutma sistemlerinin optimizasyonu 
sonucunda, hassas klimaların ve 
soğutma gruplarının enerji tüketimi 
düşecektir

Veri merkezi müşterilerine eksiksiz bir bilgi 
altyapısı tedarik hizmeti sağlamayı hedefliyor. 
İşletme modeli klasik yaklaşım ile “cloud” yak-
laşımını bir araya getiriyor - altyapı hizmeti 
sağlıyor. Sanal masaüstü altyapısı ise yazılım 
hizmeti sağlıyor. TM

Kaynak: Alarko Carrier Teknik Bülten, Ocak 
2015, Sayı 72

•	 Paneller görünmez montaj  
sistemi kullanılarak çerçeveye 
sabitlenmiştir.

EC Motorlu Plug Fan:

•	 Senkron fırçasız motor
•	 Entegre elektronik akım düzenleme 

sistemi
•	 Yüksek verimlilik (% 83-86)
•	 Minimum enerji girişi
•	 0-10 VDC oransal sinyal ile kademesiz 

dönüş hızı kontrolü
•	 Elektromanyetik gürültü yapmaz

Doğrudan Genleşmeli Hassas 
Kontrollü Klimalar

Başlıca özellikler

Doğrudan genleşmeli hassas kontrollü kli-
malar, bina içinde yüksek teknolojiye sahip 
uygulamalar için kullanılabilir

NEXT DX ürün serisi
Soğutma kapasitesi 6,6 +97,3 kW

Başlıca bileşenler

•	Taban	 ve	 gövde	 epoksi	 boyalı	 alüminyum	
profil çerçeveden ve paneller dışı PVC film 
kaplanmış galvanize çelik sacdan imal edil-
miştir

•	Plug	fanlar
•	Skrol	kompresör
•	R407C	soğutucu	akışkan
•	Soğutucu	akışkan	devresi:	tek	veya	çift
•	Ayrı	bölmede	elektrik	kutusu
•	Güvenlik	kilidi	olan	ana	şalter

Hava soğutmalı kondenser

DX serisi, TEAM MATE kondenser serisi 
ile birlikte kullanılmak üzere planlanmıştır. 
Kurulumu yapılan modeller: TEAM MATE 
STD M35 aksiyal fanlı, nominal kapasite: 
37,4 kW

Veri Merkezinin Başlıca 
Karakteristik Özellikleri

Bina sayısı: 3
Her bir binanın alanı: 4366 m²
Üç veri merkezi binasının toplam alanı:  
13098 m²
Her modülde bulunan sunucu rafı sayısı: 406
Veri merkezinde bulunan toplam raf sayısı: 
1218
Veri merkezi güvenilirlik seviyesi: TIER III 
+ (99,98)
Elektrik tüketimi: 21 MW

Alabushevo Veri Merkezi, gelişmiş mühen-
dislik altyapısına sahiptir. Burası Rusya 
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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.

© 2015 Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
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Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

Basın Kanunu’na göre yerel 
süreli yayındır.
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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
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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
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Türkiye’de
Sayısız Yeni Otel 
Projesi

Çok Katlı Konutların 
Enerji Korunumu 
Açısından Performansının 
Değerlendirilmesi

122013   .

Güvenli Yapılar
Yol Haritası 
Açıklandı

Yer Değişimi 
Havalandırması

Yer Değişimi 
Havalandırması
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Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 
Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-
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Koray Altınkılıç

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç






