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bağımlılığın en yüksek olduğu dallardır. Makine, 
teçhizat, elektrikli makineler, bilgi işlem, tıbbı 
cihazlar, optik, saat gibi ürünleri kapsayan alt 
sektörler, net ithalatçı grubun bir diğer önemli alt 
başlığını oluşturmaktalar. İhracatın artan ölçüde 
dışa bağımlılığını artıran faktörlerin, özellikle 
döviz kuru ve dış ticaret, gümrük politikalarının 
bir bütün halinde gözden geçirilmesi ve yerli 
üretim ile yerli istihdamın korunmasını artıracak 
önlemlerin ivedilikle alınması gerekiyor” ifadele-
rine yer verildi. 
Türkiye’de ihracattaki artışın ithalattaki artışa 
paralel olarak seyretmesinin en büyük nedenle-
rinden biri yan sanayi ve yerli üretim teşvikleri-
nin yetersiz olmasıdır. Ülkemizde bu iki konuda 
artırılacak teşvikler ve alınacak tedbirler, ülkemiz 
ekonomisini pozitif yönde etkileyecektir.  TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Yerli üretim ve yan sanayi 
desteklenmedikçe ülkemizde 
sanayi ithalata teslim olacak

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 
“Sanayinin Sorunları ve Analizleri” araş-
tırmalarının 3.’sünü yayımladı. Araştır-

mada özetle: “Türkiye’nin son 5 yılı analiz edil-
diğinde, sanayinin ithalatının ihracatından daha 
hızlı arttığı ve bu anlamda dışa bağımlılığının 
daha da hızlandığı görülüyor. Beş yıllık ortala-
malar alındığında ihracatın yıllık artışı yüzde 
9’da kalırken ithalattaki yıllık artış yüzde 12’yi 
bulmaktadır. Başka bir deyişle ihracat 3 arttıkça, 
ithalat 4 artmaktadır. Dış ticaret açığında 5 yılın 
ortalama artışı ise yüzde 22’yi bulmuştur. Beş 
yıl ortalaması olarak ihracatın ithalatı karşılama 
oranı ancak yüzde 61’dir. Sanayide net ihracat-
çılar içinde ilk 3 sırayı geleneksel giyim-tekstil, 
gıda sektörleri alırken bunları, taşa-toprağa dayalı 
sanayiyi de içeren “Metalik olmayan diğer mineral 
ürünler” sektörü (yani seramik, cam, çimento vb. 
sektörleri) ve metal eşya sanayii izlemektedir. 
Net ithalatçıların başını çeken enerji ve kimyasal 
ürünler üreten sektörlerin ithalatının neti, topla-
mın yüzde 52’sine ulaşmıştır. Bu iki dal, ithalata 
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Devrimci ETS Colibri® 
Size maksimum esneklik ve güvenilirliği 
sunmak için geliştirildi

Danfoss size elektronik genleşme vanaları tasarım ve üretiminde 30 yılı aşan

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

sunuyor,

Eğer sisteminiz için en yenilikçi ve benzersiz tasarlanmış elektronik genleşme vanası

arıyorsanız, en mükemmeline sahip olacaksınız.

Daha fazlasını keşfetmek için;
www.danfoss.com.tr
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ürünler

Grundfos’tan Yeni MGE ve MLE Motor Serisi

Grundfos, ürün yelpazesini verimlilik 
ve akıllı işlevler sunan pompa motor-
larıyla genişletmeye devam ediyor. 

Grundfos Blueflux® etiketli motorlarıyla müş-
terilerine EuP standartlarının üzerinde verim-
lilik ve performans sözü veren Grundfos, son 
olarak MGE ve MLE motor serisine önemli 
yenilikler getirdi. 
MGE/MLE serisindeki bu yeni üst modeller, 
IE4 motorlarının öncüsü olarak ön plana çıkı-
yor. Entegre “akıllı” frekans konvertörleri ise 
yüksek verimlilik sağlama noktasında devreye 
giriyor. Bu konvertörler sayesinde, sistemdeki 
mevcut talep karşılandıktan sonra motorun hızı 
otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Diğer bir 
ifadeyle, yeni Grundfos motorları tam devirde 
çalışan veya duran standart pompa motorları-
nın aksine sistem koşullarına otomatik olarak 

adapte oluyor. 
Avrupa’daki pompa motorlarının 2015 yılından 
itibaren IE3 standartlarını karşılaması yasalarla 
belirlenmişken, Grundfos zaten uzun zaman-
dır Grundfos Blueflux® etiketli pompalarıyla 
IE3 standartlarında çözümler temin ediyordu. 
Planlı bir ürün geliştirme stratejisinin parçası 
olarak geliştirilen IE4 standardındaki motorlar 
ise şirketin gelecekte üreteceği yeni teknoloji-
lerin ve yüksek verimli çözümlerin işaretçisi 
gibi duruyor.  

MGE/MLE pompa motorlarının 
özellikleri

•	 Entegre frekans konvertörlerle gelen 
2.2 kW ve altındaki motorlar, Grundfos 
pompa serisindeki CRE, MTRE, CME, 

Hydro MPC, NBE/NKE, Hydro Multi-E 
ve TPE modelleriyle uyumludur. Diğer 
modellere uyumluluk ileriki aşamalarda 
sağlanacaktır. 

•	 Akıllı işlevler: Kullanıcılar, çoklu pompa 
işlevi ve oransal basınç işlevi gibi birçok 
özellik ve imkân sayesinde kontrol 
sistemini ihtiyaçlarına uygun duruma 
getirebilir. 

•	 Enerji verimliliği: Frekans konvertöründen 
kaynaklı kayıplar göz önüne alındığında 
bile, IE4 seviyesinin öngörülen asgari 
standartlarının üzerinde verimlilikle çalışır. 

•	 Haberleşme: Grundfos GO akıllı telefon 
uygulamasıyla dâhili, kablosuz haberleşme 
kurulabileceği gibi SCADA sistemlerine 
veya BYS’ye veri transferi yapılabilir. 

•	 Standart motor teknolojisine dayanan 
Siemens IE4 motorlarla 45 kW’ye kadar 
farklı güç opsiyonları sunulacaktır. TM

Friterm’den Yeni Ürün: V Tipi Kuru Soğutucu

Friterm özel tasarım ürünleriyle dikkat 
çekmeye ve yenilikler yaratmaya devam 
ediyor. Bir sistem içerisinde o projeye 

özel olarak tasarlanan ürünlerin verimliliği 
artırdığı ve daha etkili çözümler sağladığına 
inanarak hareket eden Friterm, bir proje içeri-
sinde en uygun ve etkili ürünün geliştirmesiyle 
ilgili Ar-Ge ekibiyle çözümler üreterek, üre-
tim süreciyle uyum içerisinde en uygun çözü-
mün ortaya konmasını sağlıyor. Friterm, son 
olarak bir projede kullanılmak üzere yeni bir 
teknolojiyle geliştirdiği V tipi kuru soğutucu 
ürünüyle dikkat çekiyor. Son olarak geliştiri-
len V tipi kuru soğutucu, içinde bulunacağı 
proje ve buna bağlı olarak sistemin ihtiyaçları 
belirlenerek analiz edildikten sonra Ar-Ge 
tarafından bu projede kullanılmak üzere geliş-

renkte toz boyalı olarak üretilen ürünler, pro-
jenin içinde yer alacağı sistemle aynı renkte 
üretilebiliyor. Ürünler, enerji verimliliği ve çev-
reciliğinin üstüne daha da vurgu yapar şekilde 
yeşil olarak tasarlandı. Friterm’in tüm ürünle-
rinde olduğu gibi sağlam bir konstrüksiyona 
sahip olan ürünü, tüm Friterm kuru soğu-
tucularında olduğu gibi kendini taşıyıcı bir  
konstrüksiyona sahip ve monte edileceği 
zemine ilave bir konstrüksiyona ihtiyaç duy-
madan yerleştirilebilir. Üründe kasetleme mal-
zemesi olarak kaliteli bir UV ve korozyon koru-
ması sağlayan epoksi polyester esaslı elektros-
tatik toz boya kaplı galvanizli çelik kullanıldı.  
Her fan bölmesi diğerinden sac levhalarla 
ayrılmış durumdadır ve duran fanların ters 
dönüş etkisi önlenmiştir. TM 

tirildi. İçinde yer alacağı sistemin boyutları 
nedeniyle, yerden tasarruf sağlamanın önem 
teşkil ettiği projede ürün teknolojisiyle ilgili 
geliştirmeler yapılarak, önemli ölçüde yer 
tasarrufu sağlandı. Standart olarak RAL 7044 
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ürünler

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

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

Esnek, bükülebilir olmama

FRÄNKISCHE Bina Tesisatı Sistemi – Alpex

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

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

Çok katmanlı kompozit borular ise iç kat-
manda yer alan PE-X (çapraz bağlı polietilen) 
hammaddeden üretilen akışkan taşıyıcı boru 
ile plastik malzemelerin, orta katmanda yer 
alan aluminyum katman ile de metal boruların 
sahip olduğu  avantajları bünyesinde topluyor. 
Üstte yer alan PE katman ise boruyu korumak 
amacıyla kullanılıyor. 
FRÄNKISCHE alpex çok katmanlı kom-
pozit borular 16 – 75 mm'lik çap aralığında 
sunuluyor. Böylece -binanın büyüklüğüne bağlı 
olarak- tesisatın tamamını veya tamamına 
yakınını tek elden çözmek mümkün oluyor. 
Malzemenin aluminyum folyo ile kazandığı 
düşük boyca uzama özelliği, özellikle dikey 
kolon veya toplayıcı yatay bodrum hatlarında 
sehimsiz ve geniş kelepçe aralıklı bir uygula-
maya imkan tanıyor; böylece de temiz, görsel 
olarak düzgün ve ek boyca genleşme önlem-
leri kullanılmadan tesisatlar kurmak mümkün 
oluyor. 
FRÄNKISCHE alpex çok katmanlı kompo-
zit borular 10 bar azami işletim basıncında,  
95 °C azami işletim sıcaklığında sürekli ola-

derinlikte itilmek suretiyle ek bir ekipman 
olmadan birbirlerine bağlanıyor. Fittinglerin 
içerisine yerleştirilmiş olan yeşil renkli gös-
terge halkasının görünür olması durumunda 
ise bağlantının tamamlandığı rahatlıkla anlaşı-
labiliyor. Bu bağlantı sistemi ayrı takım çanta-
larının kullanılmasına gerek bırakmaması, ince 
yapısı sayesinde yer sıkıntısı olan bölgelerde 
bir bağlantıya imkan tanıması, hızlı olması ile 
uygulamacıya bir avantaj sağlıyor. Bu sistemi 
ait fittingler de yine PPSU ve çinko çözünü-
müne mukavim pirinç malzemeden sunuluyor. 
Bu kombinasyonla kurulan sistem yine ilgili 
kullanım suyu yönetmeliklerine uygun oluyor. 
Tüm FRÄNKISCHE alpex sistemleri bağım-
sız kuruluşlar tarafından verilen uygunluk 
sertifikalarının yanında 10 yıllık bir sistem 
garantisine sahip.

FRÄNKISCHE Döşemeden Isıtma 
/ Serinletme ve Radyatör Tesisatı 
Sistemi-Profitherm

FRÄNKISCHE ısıtma tesisatında kullanıla-
bilen aluminyum folyolu kompozit boruların 
haricinde yine ısıtma tesisatlarında kullanılmak 
üzere PE-Xa malzemeden mamül ff-therm 
multi isimli oksijen bariyerli ısıtma boruları 
da sunuyor. PE-Xa borular hem düşük sıcak-
lıklı döşemeden ısıtma tesisatlarında, hem de 
yüksek sıcaklıklı radyatör tesisatlarında kulla-
nılabiliyor. Borular 6 bar ve 10 bar olmak üzere 
iki farklı basınç sınıfında sunulabiliyor. Böylece 
kat sayısı sebebiyle yüksek statik basınca sahip, 
bu yüzden de özel talepleri olan projelerde de 
çözüm sağlanabiliyor. Aynı borular fabrikada 
kılıflı olarak da üretilerek mobil radyatör tesi-
satlarında kullanılmak üzere sunulabiliyor. Bu 
şekilde boru ve kılıf borunun ayrı ayrı tedarik 
edilmesine gerek kalmıyor, depolama alanın-
dan tasarruf sağlanabiliyor, sahada borunun 
kılıftan geçirilmesi işçiliğinden, yani maliyet-
lerden ve zamandan tasarruf edilebiliyor. 
FRÄNKISCHE profitherm ürün yelpazesi 
sadece borulardan ibaret değil. Döşemeden 
ısıtma için kullanılan mantar başlı zemin izo-
lasyon plakası, debi göstergeli veya göstergesiz 
kolektörler, kenar izolasyon bantı ile şap katkı 
maddesi gibi tamamlayıcı aksesuarlar ve sis-
temi daha da enerji verimli bir şekilde işlet-
meyi sağlayan otomasyon malzemeleri ürün 
yelpazesinin içinde yer alıyor. TM 

rak kullanılabilir özelliktedir. 10 bar işletim 
basıncı özelliği ürünün TS EN 806 ve DIN 
1988-200 uyarınca temiz su tesisatında kulla-
nımına müsaade ederken, borunun aluminyum 
folyodan ötürü % 100 oksijen geçirmez olması 
sebebiyle de ısıtma tesisatında kullanılması 
mümkün oluyor. 
Tüm ürünlerinde basit ve hızlı montaj imkanı 
yaratmak isteyen FRÄNKISCHE alpex 
borularının bağlantısı için iki farklı sistem 
çözümü sunuyor. İlk sistem 16-75 mm çapın-
daki tüm alpex borular ile kullanılabilen ve 
FRÄNKISCHE’nin 1998 yılından beri 

pazarda yer alan alpex-duo isimli radyal presli 
bağlantı sistemi. Bu sistemde fittinglerin üzer-
lerinde yer alan paslanmaz çelik pres kovanları 
uygun çaptaki pres başlıkları vasıtasıyla boruya 
presleniyor ve bağlantı tamamlanıyor. Bağ-
lantı tamamen soğuk olarak gerçekleştiriliyor 
ve hemen basınçla yüklenebiliyor. Kullanılan 
fittingler, 16 – 63 arası çaplarda üstün sıcak su 
dayanımı, mukavemet ve korozyon özellikle-
rine sahip bir yüksek performans polimeri olan 
PPSU'dan (polifenol sulfon) ve 16 – 75 çapları 
arasında özellikle dişli parçalarda kullanılan 
TS EN 12164 uyarınca çinko çözünümüne 
mukavim pirinç malzemeden mamül. Böy-
lece hijyenik olarak tamamen sorunsuz, tüm 
Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de geçerli 
olan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 
Yönetmelik’e uygun kalitede bir kullanım suyu 
sistemini kurmak mümkün oluyor. 
FRÄNKISCHE’nin sunduğu ikinci bağlantı 
sistemi ise 16-20-26 mm çaplarındaki tüm 
kompozit borular ile kullanılabilen alpex-plus 
isimli push-fit bağlantı tekniği. Bu teknikte 
ise borular ilgili fittinglerin içerisine uygun 
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ürünler

Eko’dan Kondenser Üniteleri

Eko 1978 yılından beri ticari ve endüs-
triyel soğutma sistemleri için evapo-
ratör, kondenser, kondenser üniteleri, 

ticari soğutucular ve 9 fin geometrisi ile standart 
ürünlerin yanı sıra OEM müşterileri için özel 
batarya üretimi yapıyor. Yüksek verimli alümin-
yum finlerin yüzey şekilleri kaburgalı piramit 
olarak yapılıyor, istek üzerine epoksi kaplama 
da yapılabiliyor. Bakır borular 5/16, 3/8, 1/2, 
5/8 olmak üzere fin geometrisine göre değişiyor.
Eko Kondenser Ünitelerinin kapasite aralığı 3,5 
kW ile 93 kW arasında değişiyor. CoolTime 
kondenser üniteleri 4 ana seriden oluşuyor. Farklı 
evaporasyon sıcaklıklarındaki çalışma şartlarına 
uygun dizayn ediliyor her çeşit uygulama ala-
nında kullanılabiliyor. Kondenser ünitelerinin 
kasetlemesi düzgün, kalıcı, dayanıklı dekoratif 
yapı sergiler. Bütün komponetlerin yerleri hazır 
durumdadır ve etiket ile yerleri belirtilmiştir. 
Kondenser ünitelerinin kasetleme malzemesi 

galvaniz çelik üzerine elektrostatik polyester 
toz boyalıdır. Korozyona karşı yüksek koruma 
ve dayanıklılık sağlar. Montaj ve bakım kolaylığı 
sağlayan yapısı ile kolayca sökülüp takılır. Pratik 
kurulumu ile tercih edilen bir üründür. TM

çok pompalı olarak üretilen bu hidroforlar; 
tarımsal sulama, yıkama sistemleri, konutsal 
ihtiyaçlarda kullanılabildiği gibi, uygun kapa-
sitedeki modeller haftalık programlanabilen 
test cihazı eklenerek yangın hidroforu olarak 
da kullanılabilir. Her pompanın eşit zaman 
aralıklarında çalışması sağlanarak pompa 
ömürlerinin eşitlenmesi yanında pompaların 
susuz çalışmasını önleyen sistem; dijital arıza 
tespit sistemi, demeraj akımının kontrolü 
için sıralı kalkış sistemi, arıza durumunda 
otomatik pompa değişim sistemini içeren 
ve pompaların çektiği akımı gösteren LCD 
ekran bulunur. Emme-basma ağzı aynı yatay 
eksen üzerinde zıt yönlerde olup pompa göv-
desi teknopolimer malzemeden yapılmıştır, 
böylelikle montajının çok kolay bir şekilde 
yapılması amaçlanmıştır. KVC serisi 50-500 
litre/dakika debi ve 109 metre basma yüksek-
liğine kadar çalışma aralığına sahip toplam 35 
model olarak üretilmiştir.

Baymak E.Sybox Hidrofor 

Özgün İtalyan tasarımına sahip olan E.sybox 
hidrofor dünya çapında kabul gören İF 2013 

dizayn tasarım ödüllüdür. E.sybox kompakt 
tasarımı sayesinde eski tarz hidrofor sistem-
leri ile karşılaştırıldığında boyut olarak en az  
% 30 yer tasarrufu sağlar. Montaj yapılacak 
yerin durumuna göre tesisata yatay ve dikey 
olarak bağlanabilir. Frekans kontrol uygula-
ması sayesinde minimum enerji ile maksimum 
verimlilik sağlar. Standart kullanımda 45 dB 
gibi çok düşük ses aralığına sahiptir.

•	 E.sybox konut kullanımı için hidrofor 
alanında dünyanın en gelişmiş ergonomik 
sistemlerindendir.

•	 Minimum enerji tüketimi ile maksimum 
verimlilikte çalışır

•	 Ergonomik teknoloji
•	 45 dB düşük ses aralığı
•	 Eski tarz hidroforlara göre en az % 30 yer 

tasarrufu
•	 Tesisata yatay ve dikey olarak bağlantı
•	 Kompakt yapısı ile ek ürün gerektirmez
•	 Kolay montaj ve kullanım
•	 İnvertör teknolojisi sayesinde su ihtiyacına 

göre devreye girer
•	 4 adede kadar kablosuz bağlantılı kaskad 

yapabilme özelliğine sahiptir. TM 

Baymak A.Ş.’nin yüksek performanslı, 
kolay bakım yapılabilen, uzun ömürlü, 
sessiz çalışan özel dizaynı sayesinde 

akışkan içerisinde hava baloncuklarının 
olması halinde bile sorunsuz emiş yapabilen 
ve komple paslanmaz malzemeden üretilen 
KVC serisi dikey çok kademeli hidrofor-
lar, frekans kontrollü serisi ile tüketicile-
rin beğenisine sunuldu. Tek pompalı ya da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

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



ürünler

Bosch Termoteknik’ten Enerji Tasarrufu Sağlayan Çözümler

Thea IQ Dokunmatik Yönetim Paneli

Bosch Termoteknik, Buderus ve Bosch 
markalı yoğuşmalı kombileri, ısı pom-
pası, güneş kollektörleri ve LG Inverter 

klimaları ile enerji tasarrufu sağlayan ısıtma ve 
soğutma çözümleri sunuyor.  

Yoğuşmalı kombiler yüzde 40’a 
varan tasarruf sağlıyor

Bosch Termoteknik ürün gamında bulunan 
Buderus ve Bosch markalı yoğuşmalı kombiler 
yüksek verimin yanı sıra tasarruf da sağlıyor. 
Buderus ve Bosch yoğuşmalı kombiler oda 
kumandasıyla birlikte kullanıldığında, klasik 
ısıtma sistemlerine kıyasla, yüzde 40’a varan 
oranda tasarruf sağlıyor. Bu tasarruf oranı, 
iklim, işletme ve bina şartlarına bağlı olarak 
değişebiliyor. Bosch Termoteknik, daha fazla 
kapasite ihtiyacına karşı, Buderus yer tipi 
yoğuşmalı kazanları ve yoğuşmalı kaskad sis-
temleri de tüketicilere sunuyor.  

VİKO tarafından geliştirilen Thea IQ 
Dokunmatik Yönetim Paneli ile apart-
man dairesi, villa, ofis, otel odası, top-

lantı salonu ve genel mekânlar teknolojinin 
sunduğu konforla tanışıyor. Thea IQ Dokun-
matik Yönetim Paneli; tüm mekânlarda ısıtma, 
iklimlendirme, aydınlatma ve jaluzi/panjur 
kontrolünün tek noktadan ya da mobil cihazlar 
kullanarak uzaktan erişim ile kolaylıkla yapıl-
masına ve güvenlik sistemleri entegrasyonunun 
sağlanmasına olanak tanıyor.  
Thea IQ Dokunmatik Yönetim Paneli ile 
mekânların ışıkları, iklimlendirmesi, perde ve 
panjurların hareketleri bir merkezden kontrol 
edilebilirken, isteğe göre senaryolar da oluştu-

klimalardan 4 kat daha hızlı gerçekleştiren LG 
inverter klimalar, oda ısısını 5 dakikada 5 dere-
ceye kadar değiştirebiliyor. 

Daha çevreci ısınma için ısı pompası

Bosch Termoteknik tarafından pazara sunulan 
hava kaynaklı ısı pompası, havadaki enerjiyi 
kullanarak kışın ısıtma, yazın soğutma ve sıcak 
kullanım suyu sağlayarak üç ihtiyaca çözüm 
üretiyor. Mevcut tesisatlara bağlanabilen ve 
yüksek verimle çalışan ısı pompası çektiği 1 
kW elektrik enerjisi ile 4 kW ısı enerjisi sağ-
layabiliyor.

Bosch ve Buderus güneş kolektörleri 

Bosch, güneş enerjisi ürün gamıyla da farklılık 
yaratıyor. Bosch ve Buderus güneş kolektörleri 
yüzde 85’e varan yüksek verim özelliğiyle dikkat 
çekiyor. TM 

nan çağrıları kaydedebiliyor ve resimli olarak 
gösterebiliyor. Ayrıca kapı zilini cep telefonuna 
yönlendirebiliyor ve cep telefonu ile bina giriş 
kapısı arasında iletişim kurabiliyor. Taksi, kuru 
temizleme, temizlik hizmeti, mekanik/elektrik 
hizmetleri ya da alışveriş ve olabilecek diğer 
potansiyel hizmetler için alt yapı ve kişiselleş-
tirilebilir arayüz desteği de verebiliyor. 

Mekânlar için güvenlik sistemi

Kapı zili butonu, su basma, gaz, duman ve 
hareket dedektörleri gibi güvenlik ürünleri 
direkt olarak Thea IQ Dokunmatik Yönetim 
Panelinin inputlarına bağlanarak güvenlik sis-
temi oluşturulabiliyor. Bu inputlardan birinin 
aktif olması durumunda ekran üzerindeki siren 
uygulaması çalışıyor. Site yönetimi ve ilgili mer-
kezlere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca 
isteğe göre mobil cihazlarla da gerekli mesajlar 
paylaşılabiliyor. Böylece mekânların güvenliği 
en üst seviyede sağlanıyor. Her input için ayrı 
ayrı kayıt tutma özelliği ile hangi dedektö-
rün ne zaman aktif olduğu bilgisine de her 
zaman erişim sağlanabiliyor. Yine güvenlik için  
kurulan IP kameralardan da canlı görüntü  
alınabiliyor.  TM 

LG inverter klimalar hızlı ısıtma ve 
soğutma sağlıyor

Bosch Termoteknik tarafından pazara sunu-
lan LG inverter klimalar, yazın hızlı soğutma 
özelliğiyle yaşam alanlarını konforlu hale geti-
rirken, kış aylarında ise ısıtma performansıyla 
enerji tasarrufu sağlıyor. Isıtma işlemini diğer 

rulabiliyor. Programlanacak senaryoya göre, tek 
dokunuşla tanımlanan tüm kontroller sağlanı-
yor. Panel üzerinde isteğe bağlı olarak kişisel-
leştirilebilen senaryoların yanı sıra zamana bağlı 
ya da periyodik ve tek seferlik senaryolar da ger-
çekleştirilebiliyor. Oluşturulan senaryoya göre 
istenilen zamanda ışıklar, panjurlar ve mekânın 
ısısı önceden belirlenen konuma geliyor. 
Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Thea IQ 
Dokunmatik Yönetim Paneli, IP tabanlı inter-
kom özelliğine sahip, hem sesli hem görüntülü 
hem de IP telefonlar ile görüşme özellikleriyle 
dikkat çekiyor. Ürün; cevapsız, arayan ve ara-
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ürünler

Mitsubishi Electric’ten A+++ Isınma Konforu ve 
Enerji Tasarrufu

Mitsubishi Electric Klima 
Sistemleri’nin Sezonsal (Mevsimsel) 
Verimlilik Kriterleri’ne göre, hem 

ısıtmada hem de soğutmada A+++ enerji sını-
fında yer alan yeni Kirigamine Serisi ısınmada 
konfor sağlıyor. Az enerji ile çok iş yapan çevre 
dostu yeni Kirigamine klimalar, Comfort Plus 
modellerinin güçlü ısıtma performansıyla -25 
dereceye varan çok soğuk havalarda bile ortamı 
ısıtıyor. Yeni Kirigamine klimalar, insan kulağı-
nın neredeyse algılayamayacağı ses seviyesinde 
çalışarak varlığını da unutturuyor.
Soğuk bir kış gününde hızlıca ısınmak isten-
diğinde Mitsubishi Electric yeni Kirigamine 
klimaların doğrudan hava yönlendirme ayarını 

tarayan 3D i-see sensör kullanılıyor. Kiriga-
mine, odada hiç kimse olmadığında otomatik 
olarak enerji tasarrufu moduna geçiyor ve güç 
tüketimi 10 dakika sonra yüzde 10, 60 dakika 
sonra da yüzde 20 azalıyor.

Çift kanat teknolojisi ile her yerde 
konfor 

Yeni Kirigamine’nin çift kanat teknolojisi ile 
sağ ve sol kanatlarını ayrı ayrı hareket ettirerek 
hava akımını odanın geniş bir alanına yön-
lendirmek mümkün. Böylece iki farklı yerde 
oturan kişiye aynı anda konforlu bir ortam 
sağlanıyor.   TM

seçmek yeterli. Hava akımının çok kuvvetli veya 
doğrudan hissedilmesinin istenmediği durum-
larda ise dolaylı hava akımı ayarı kullanılarak 
akımın yönünü değiştirmek de mümkün.

Toz, bakteri, virüs ve alerjenler 
yüzde 99 oranında etkisizleşiyor

Kapalı ortamlarda mikroplar grip ve soğuk 
algınlığını hızla tetikliyor. Mitsubishi 
Electric’in yeni Kirigamine serisinde bulunan 
Plasma Quad filtre sistemi, güçlü bir perdeye 
benzeyen elektriksel alanı kullanarak hava girişi 
boyunca ortamdaki toz, bakteri, virüs ve aler-
jenleri yüzde 99’a varan oranda nötralize ediyor.

Odada kimse yoksa Kirigamine 
enerji tasarrufu moduna geçiyor

Kişiye özel konfor ihtiyacına önem veren yeni 
Kirigamine serisinde uzak noktalardaki sıcak-
lığı 3 boyutlu olarak ölçen ve kızıl ötesi ışınlarla 

Tezel Isıtma Soğutma Havalandırma’dan THF Hücreli Fanlar

cidarlı, elektrostatik toz boyalı panellerden 
oluşur.

•	 Tezel için özel çekilmiş eloksallı 40’lık 
alüminyum profiller kullanılır.

•	 Panel arasına 40kg/m³ veya 50kg/m³ 
yoğunluğunda 30 mm taşyünü kullanılarak 
yalıtım sağlanır.

•	 Çift cidarlı panelleri sayesinde ses seviyesi 
oldukça düşüktür.

•	 Servis ve bakım amacıyla bütün 
ekipmanlara kolaylıkla ulaşılabilir.

•	 Kompakt tasarımı ve kolayca 
değiştirilebilen emiş

•	 Basma yönleri ile Aspirasyon ve 
Vantilasyon işlevini yerine  
getirirler.

•	 Özel contalama sistemi ile tam bir 
sızdırmazlık sağlanır. 

Fan & Motor 

Bilgisayar ortamında özel seçim programıyla 
seçilen yüksek verimli sık kanatlı radyal fan-

lar kullanılır. Fanlar maksimum verim ve 
optimum ses seviyesi göz önünde tutularak 
seçilir ve boyutlandırılır. Koruma sınıfı IP 54 
olan motorlar kullanılır ve güç aktarımı kayış 
kasnak mekanizmasıyla sağlanır. Fan-motor 
verimini ve buna bağlı olarak işletme mali-
yetlerini önemli ölçüde etkileyen kayış-kasnak 
seçimleri en yüksek verimi sağlayacak şekilde 
özenle seçilir.

Filtre

İstenildiği takdirde G4 toz filtre ve metalik 
filtre kullanılır. Metalik filtre, yağlı ve kirli 
ortamlarda çalışması, yıkamaya elverişli olması 
ve bu duruma bağlı olarak uzun süre kullanı-
labilmesi sebebiyle tercih edilir. Kullanılan 
malzeme alüminyum perfore teldir. Dış kasa 
galvaniz sacdır. 
Yüksek hava debilerinde maksimum yağ tutuşu 
sağlama, hassas seviyede toz ve partikül tutma 
ve sürekli kullanıma yönelik kolay temizlenme 
özelliklerine sahiptir.TM

Tezel THF hücreli fanlar, 1000-90.000 
m³/h aralığında TSE 60335-1 ve TSE 
60335-2-80 standartları doğrultusunda 

üretiliyor. 1000m³/h – 90.000m³/h aralığında 
hava debisi sağlayan fanlar için yüksek verim 
ve düşük ses seviyesine sahip NICOTRA veya 
S&P marka fanlar kullanılıyor. 

Kullanım

Hücreli fanlar; alışveriş merkezleri, oteller, 
ticarethaneler, fabrikalar, restoranlar, spor ve 
eğitim tesisleri gibi endüstriyel, konut ve ticari 
alanların havalandırma ihtiyaçlarını karşılamak 
için TEZEL mühendisleri tarafından tasar-
lanmıştır. Tezel’in laboratuvarlarında debi, 
basınç, desibel ve ısınma testlerinin yapılarak 
müşterilerin hizmetine sunulan fanlar, kaliteli 
çözümler sunar.

Yapısı

•	 Hücreler 30 mm taşyünü izolasyonlu çift 
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CIAT’tan İç Mekân Tipi Su Isıtıcısı: SANICIAT 2
lamak için elektrik kutusunu açmaya gerek 
yoktur. Sadece elektrik kutusundan çıkan 
açılmış uçlara 1,2 m kablonun bağlanması 
yeterlidir. Ayrıca, modül kapatma plakalarıyla 
ve dişli çubuklar için koruyucu fi leyle bir-
likte gönderilir. SANICIAT 2 DHW modülü, 
önceki modelde olduğu gibi standart olarak 
bir anti legionella arıtma sistemiyle donatıl-
mıştır. Kumanda üzerinde arıtmanın süresi ve 
sıklığını belirlemek için etkinleştirilebilecek 
bir ayar mevcuttur. Arıtma işlemi, depolama 
tankında ve dağıtım borularında veya anında 
ısıtma modunda kullanılan modellerde direkt 
olarak dağıtım borularında su sıcaklığını ani 
şekilde yükseltir. SANICIAT 2, kullanımı 
ve ayarlaması özellikle kolay olan yeni bir 
kumanda birimi içerir. Ön panel arayüzünde 
gezinmek hem çok basit hem de tamamen 
anlaşılması kolaydır. Açık metin ekranı, tarih 
ve saati, DHW tespit noktası sıcaklığı, ölçü-
len DHW sıcaklığı, üç yollu valfi n çalışma 
yüzde oranı gibi bilgileri gösterir. Dolayı-
sıyla, birçok ayarı değiştirmek mümkündür; 
örneğin, gündüz ve gece vakti tespit noktası 
sıcaklıkları, yüksek ve düşük sıcaklık alarm-
ları, günlük sıcaklığı geri getirme süreleri, 
özelleştirilebilen ayarlarıyla birlikte anti 
legionella arıtması (sıklık, süreler, günler), 
uzaktan yönetim için iki kuru kontağa bilgi 
geri bildirimi (işletim ve arızalar). En son 

SANICIAT 2 kompakt, montaja hazır, 
iç mekân tipi su ısıtıcısıdır, anında 
ısıtma, yarı anında ısıtma veya depo-

lama modlarında çalışır. Toplu konut, otel, 
sağlık merkezi, endüstri ve hizmet sektörleri 
için tasarlanan cihaz, kuruluma hazır şekilde 
teslim edilir ve makine dairelerinde kuru-
lum yapılacak şekilde tasarlanır. ACS serti-
fi kalı (Hijyenik Uygunluk Sertifi kası) olan 
SANICIAT 2, standart olarak anti legionella 
arıtma sistemiyle donatılmıştır ve isteğe bağlı 
HEE (Yüksek Enerji Verimliliği) sürümü de 
mevcuttur. SANICIAT 2, ilk olarak CIAT 
tarafından geliştirilen ITEX eşanjör plakası-
nın yeni modelinin entegre edilmesi sonucu 
çok küçük olan ayak izi sayesinde rakiplerin-
den öne çıkar. Özellikle kompakttır, ısı akta-
rım katsayılarını en iyi hale getirir ve siste-
min önceki modellere göre hacminin yaklaşık 
% 15 düşmesini sağlar. SANICIAT 2, 23 çeşit 
büyüklükte mevcuttur. 12,3 m³/saate varan 
iç mekân sıcak su (DMW) akışı üretir (90 
°C’lik ana devre sıcaklığı için 55 °C). DHW 
sıcaklığı 65 °C’ye kadar yükseltilebilir ve ana 
devre için mümkün olan azami sıcaklık 100 
°C’dir. Mümkün olan azami basınç ise ana 
devrede 10 bar ve DHW devresinde 7 bar’dır. 
SANICIAT 2’nin kurulumu kolaydır. Su 
devresi standart bağlantı parçalarıyla birlikte 
tedarik edilir ve modülü güç kaynağına bağ-

20 arızanın listesi ve ivme pompaları için bir 
işleyiş süresi sayacı da buradan izlenebilir. 
Modbus RTU RS485 protokolünü kullan bir 
BMS (Bina Yönetim Sistemi) bağlantısı da 
standart olarak tedarik edilir. Bir NO kontağı 
aracılığıyla uzaktan kumanda için dört adet 
açma/kapama bilgisi geri bildirim girişleri 
(AQUACIAT 2 HYBRID ile bağlantı) ve 
çok amaçlı 0-10 V/4-20 mA/Pt100 girişleri 
ve çıkışları da mevcuttur. Eğer HEE seçimi 
yapılmışsa, modülde jul kayıplarını ortadan 
kaldırmak için sabit mıknatısla tahrik edilen 
bir ana ivme pompası bulunur. Bu hız kontro-
lüyle birleştirildiği zaman, güç tüketimi model 
ve kullanım senaryolarına bağlı olarak % 50’ye 
varan oranlarda düşürülebilir. SANICIAT 2, 
CIAT Hysys ürün ailesinin bir üyesidir ve 
özellikle doğalgazla çalışan entegre bir yoğuş-
turucu kazan modülüne sahip, montaja hazır, 
dış mekânda kullanılan ve geri çevrilebilir 
hibrid ısıtma pompalarının ilk ürün ailesi olan 
AQUACIAT 2 HYBRID ile birlikte kulla-
nıma uygundur. Birçok seçeceği mevcuttur; 
örneğin, dökme demir gövdelere sahip tekli 
veya çiftli ivme pompaları (DHW için) ve 
sualtı rotorları veya fan soğutmalı motorlarla 
birlikte paslanmaz çelik gövdeler, arıza güven-
lik denetimli bir üç yollu valf devindiricisi ve 
ısı yalıtımlı eşanjörler gibi. TM 

ARI Endüstriyel’den Boru Bağlantı Elemanları 

ARI Endüstriyel, Adana’da 11 dönüm 
arazi üzerine kurulu 8 dönüm kapalı 
alana sahip yeni ve modern tesis-

lerinde boru bağlantı elemanları üretimine 
devam ediyor. Su, buhar ve endüstriyel akış-
kanların transferi için yapılan borulama 
projelerinin vazgeçilmez birer parçası olan 
fl anş, dirsek, redüksiyon ve kepler, ARI 
Endüstriyel’in üretimini yaptığı ana ürün-
lerdir. Siparişe bağlı özel boru bağlantı ele-
manları da ARI Endüstriyel’in tesislerinde 
üretiliyor. DN500(20”) ölçüyü de kapsayacak 
şekilde, endüksiyon metodu ile patent dirsek 
üretimi, Türkiye ve yakın coğrafya için bir 
ilk niteliğindedir. ARI Endüstriyel’in üretim 
programında;

Dikişli, çekme ve SCH40 çelik malzemeden 
mamul,
•	 Ölçü aralığı: DN15(1/2”) – DN500(20”) 

olan, TS2649’a uygun patent dirsekler. 
•	 Ölçü aralığı: DN15(1/2”) – 

DN1200(48”) olan, DIN/EN/ANSI 
normunda düz, kör ve özel fl anşlar. 

•	 Ölçü aralığı: DN20(3/4”) – DN300(12”) 
olan, TS2649/7’ye uygun redüksiyonlar. 

•	 Ölçü aralığı: DN32(1 1/4”) – 
DN300(12”)olan, TS2649/5’e 
uygun kepler. 

304 ve 316 kalite paslanmaz çelikten mamul,
•	 Ölçü aralığı: DN15(1/2”) – DN300(12”)  

olan, dirsek, redüksiyon ve kepler yer 
alıyor. TM 
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Tesisat ustaları
“Koçtaş” diyor.

Koçtaş işin ustalarının yanında.
İhtiyaç duyduğunuz her türlü

tesisat malzemesi bir çatı altında ve
uygun fiyatlarla Koçtaş’ta.

Sizi de bekliyoruz.

449
Beyaz Boru 4 m

Su Bağlantı Flexi

Stoplu
Basmalı İç Takım

3999 2199

Stoplu
Basmalı İç Takım

Stoplu
Basmalı İç Takım

Stoplu

99

299
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düşük ve yüksek su seviyelerinin 
kontrolünün hassas bir şekilde 
yapılması ancak kazan içerisine 
daldırılarak görev yapan seviye 
kontrol duyargaları ile mümkün-
dür. Bu tür sistemlerin avantajları 
şöyledir:
1-Ölçme duyargaları, kazan içeri-
sinde bulunmaları nedeniyle ger-
çek seviyeyi ölçerler.
2-Kendi kendini test eden seviye duyargaları, 
sistemin her gün test edilme zorunluluğunu 
ortadan kaldırır.
3- Bu duyargaların sistemleri hareket eden 
elemanlardan oluşması nedeniyle güvenlidir 
ve bakım yapılmasına gerek yoktur.

Oransal Sistemler

Bu tür sistemlerde buhar üretimi oranında 
düşen su seviyesi, oransal kontrollü bir vana 

Modern kazanlarda seviye kontrolü ve 
kazan suyunun beslenmesi, duyarga 
sistemleri yardımı ile gerçekleşti-

rilir. Kazanda, buhar üretimi esnasında kesin 
bir su seviyesinin okunması klasik su seviye 
göstergesi ile mümkün değildir. Buhar üre-
tildiği anda su seviyesi buhar-su karışımı 
baloncuklardan oluşur ve su seviyesi hareket 
halinde olması nedeniyle kesin su seviyesi 
algılanamaz. Kazan dışında izlenen su sevi-
yesi kazan içerisindeki gerçek su seviyesinden 
daha düşük olarak okunur. Bunun nedeni 
ise kazan dışındaki su seviye göstergesindeki 
suyun yoğunluğunun daha yüksek olmasıdır. 
Gerçek su seviyesi ile dış göstergeden oku-
nan su seviyesi arasındaki farka; kazan buhar 
kapasitesi, kazan dış seviye göstergesinin 
kazana göre yüksekliği, kazan suyunun kim-
yasal özelliği, duyarga muhafaza borusunun 
su seviyesinin altındaki uzunluğu etki eder. 
Gerek besi pompasının çalıştırılması, gerekse 

Mas Grup’tan Enduro Serisi Dalgıç Tipi Kanalizasyon ve 
Atık Su Pompaları 

•	 X tipi (serbest-vorteks ), S tipi (tek kanatlı), 
D tipi ( çift kanatlı) farklı çark tipleriyle 
basılan sıvı ve çalışma noktasına optimum 
adaptasyon.

•	 H70RN-F sınıfı kauçuk kaplı kablolar, atık 
suların aşındırıcı özelliğine karşı yüksek 
dirençlidir. Kablo giriş bölgesinde sızıntı 
olursa, reçine ile doldurulmuş kablo gleni 
motor gövdesini olası bir kaçağa karşı korur.

•	 Statör sargıları 120°C termistörleri 
sayesinde aşırı ısınmaya karşı 
korunmaktadır.

•	 Rotor ve çark aynı mil üzerinde 
bulunmaktadır. Robust mil tasarımı salgıyı 
minimuma indirgemiştir.

•	 Yıpranmış mekanik salmastra veya 
herhangi başka bir nedenden kaynaklanan 
su sızıntısı durumunda uyarı amaçlı bir 
elektrot sistemi kullanılmıştır.

•	 Tüm hidrolik bileşenler yüksek verimlilik ve 
en iyi performansı geniş serbest geçirgenlik 
ile birlikte kombine olarak sağlamak için 
tasarlanmıştır.

•	 Değiştirilebilir aşınma bilezikleri sayesinde 
çalışma toleransını korurken çark ve gövde 
maliyetlerini azaltır.

Enduro Serisi Dalgıç Tipi Kanalizasyon ve 
Atık Su Pompaları katı parçacıkları, ham 
ve endüstriyel atık suların hidrolik verim-

lilikten ödün vermeden pompalanması için tasar-
lanmıştır. Su arıtma tesisleri, aktarma istasyonları, 
taşkın suyu, sel suyu, endüstriyel atık sular, kamu 
binaları ve alanları, su toplama ve diğer uygulama 
alanları gibi geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Tasarım özellikleri

•	 Tek ve çift sıralı rulmanlar pompa 
üzerindeki yükleri taşıyarak uzun ve 
güvenilir bir çalışma.

•	 2,4 veya 6 kutuplu sargılı asenkron 
elektrik motoru, IP 68 koruma sınıfı, IE2 
ve IE3 ( opsiyonel) yüksek verimli motor 
tasarımı sayesinde verimli ve güçlü.

•	 Optimum çalışma güvenliği için 
yağ banyosu içinde ardışık olarak 
konumlandırılmış çift mekanik salmastra 
sistemiyle mil sızdırmazlığı.

•	 Salmastra yatağındaki büyük spiral 
oluklar katı partiküllerin bu bölgeden 
uzaklaştırılmasını sağlar, dolayısıyla 
mekanik salmastranın ömrü uzar.

Ayvaz Kazan Otomatik Seviye Kontrol Sistemi
yardımı ile takviye edilir. Kazan içe-
risindeki su miktarı daha az oldu-
ğundan buhar üretim miktarında ve 
kazan basıncında dalgalanmalar olmaz. 
Oransal kontrol, buhar kazanının sabit 
bir basınçta sabit basınç vermesini sağ-
lar. Bu sistemde besi pompası sürekli 
çalışır, kullanılmayan su bir by-pass 
hattı ile besi suyu tankına geri döndü-

rülür. Seçilecek aktüatörün kapatma basıncı, 
en az pompa basma basıncına eşit olmalıdır.

Sistemin Avantajları

•	 Sabit buhar debisi ve sabit basınç
•	 Brülörün verimli çalışması
•	 Kazan gövdesinde daha az ısıl gerilmeler
•	 Buhar nem oranı düşük
•	 Merkezi bir besi pompa istasyonu imkânı
•	 Pompa ve brülörde daha az aşınma ve 

uzun ömür TM 

Avantajlar

•	 Mükemmel gövde ve çark tasarımı ile 
600m³/h debi ve 45m basma yüksekliğine 
kadar işlem görmemiş atık su iletimi 
gerçekleştirilir.

•	 Su geçirmez kablo giriş sistemi su 
kaçaklarının olmasını engeller, pompayı 
neme karşı korur, bakım maliyetlerini 
azaltır.

•	 Yüksek verimli çarklar geniş kesitleri 
ile büyük katı partikülleri geçirir ve 
bunun yanında güç tüketimini azaltır; 
çarklar hidrolik kapsam ve düşük işletme 
maliyetleri için optimize edilmiştir.

•	 Hafif, kullanışlı tasarım. Kompakt elektrik 
motorları ile hidrolik verimlilikten ödün 
vermeden, küçük boyutlar ve güçlü bir 
yapı sağlar.

•	 Pompa, aşırı ısınma, aşırı yük ve faz 
hatası sorunlarına karşı koruma rölesi ile 
tamamen korunmaktadır.

•	 Pompa ile birlikte verilen kontrol 
ünitesi pompanın ve motorun sorunsuz 
çalışmasını sağlar. TM 
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Ulus Yapı’dan Stoklu HVAC Ürünleri

Ulus Yapı, temsilciliğini yaptığı dünya 
markası havalandırma ürünlerini stok-
tan hemen teslim ve ekonomik seçe-

neklerle sektöre sunuyor. ENVIRO-TEC® 
markası 1976 yılından beri değişken debili 
havalandırma (VAV) üniteleri üretiminde 
dünya lideri konumundadır. Ürün yelpaze-
sinde yer alan klasik tek kanallı (single duct) 
VAV ünitelerinin yanı sıra seri veya paralel 
tipte fanlı VAV üniteleri ve düşük yükseklikte 
(low-height) VAV üniteleri ile tasarımcılar, 
yükleniciler ve özellikle mimari alan sorunu 
yaşayan bina sahipleri için çözümler üretile-
bilir. VAV/CAV terminal üniteleri standart 
olarak debi ölçüm istasyonu, damper, damper 
motoru ve ilgili kontrol ekipmanlarından olu-
şur. Bir VAV cihazını seçerken dikkat edilmesi 
gereken önemli husus, VAV terminal ünite-
lerinin geçen havayı ne kadar hassas ölçebil-
diğidir. Bu da ünitelerin hava giriş kısmına 

alacaktır. Eğer kesit dairesel devam etmiş 
olsaydı türbülanslı hava cihaza ve hitap ettiği 
difüzöre kanalda çarpıp ses yaparak devam 
edecekti. ENVIRO-TEC® VAV cihazında 
damper, çift yoğunluklu UL 181, NFPA 90A 
ve ASTM C1071 normlarına göre üretilmiş 
yalıtımlı “Plenum” adlı kutunun içinde yer alır. 
Bu sayede, havanın hızını artırarak daha hassas 
ölçüm yapabildiği dairesel kesitten çıktıktan 
sonra hava hızı düşürülerek türbülanstan lami-
nere döndürülür ve bu da damperin yer aldığı 
yalıtımlı Plenum sayesinde cihazdan kaynak-
lanan ve devamında kanalda yayacağı ses güç 
değerlerinin çok düşük seviyelere inmesini sağ-
lar. ENVIRO-TEC® VAV cihazlarının dam-
per motorları ve DDC, analog veya pnömatik 
elektronik kontrol ünitelerinin kalibrasyonları, 
elektriksel bağlantılarının tümü ve ünitelerinin 
ses gücü değerleri fabrika dahilindeki ETL 
ve AHRI onaylı laboratuvarlarda yapılır. TM 

yerleştirilen fark basınç sensörünün basıncı 
ne kadar hassas algılayabildiği ile doğru oran-
tılıdır. ENVIRO-TEC® tarafından geliştiri-
len patentli Flow-Star™ hava hızı sensörleri 
sayesinde, benzerlerinden çok daha hassas 
fark (dinamik) basınç ölçümleri yapılabilir. 
Flow-Star™ cihazların tüm modellerinde kulla-
nılır. Ayrıca ASHRAE’nin merkezde ortalama 
(center-averaging) prensibine uygun olarak 
yapılan ölçümler esnasında, aerodinamik yapısı 
ile sensörde meydana gelen basınç düşümü, 
benzer modellerden çok daha az olduğu 
için ses seviyeleri de asgariye indirilmiştir. 
ENVIRO-TEC® VAV Terminal Üniteleri 
hava giriş kısmı dairesel ve çıkış kesiti dik-
dörtgen olarak tasarlanmıştır. ASHRAE’de 
tanımlandığı gibi sensörü, en uygun ölçüm 
yapıldığı dairesel kısımdadır. Sensörden geçen 
hava damperden geçtikten sonra damperin 
konumuna bağlı olarak türbülanslı bir hal 

STOKLARI ERİTİYORUZ
HVAC Ürünleri Stok Fiyat Listesi

* Sadece bu stok listesine özel olarak kur 1 USD = 1,5 TL şeklinde uygulanacaktır.

1 $ =
1,5 TL*

ENVIRO-TEC® VAV Cihazları (ETL ve AHRI sertifikalı. ABD menşeili) PREFCO Yangın Duman Damperleri (UL sertifikalı. ABD menşeili)

Model Birim Fiyat
SDR 4 Ø 100 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 340 $
SDR 4 Ø 100 mm Çift Cidarlı (DDC Motorlu) 400 $
SDR 5 Ø 125 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 340 $
SDR 6 Ø 150 mm Çift Cidarlı (DDC Motorlu) 400 $
SDR 8 Ø 200 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 350 $
SDR 8 Ø 200 mm Tek Cidarlı 170 $
SDR 8 Ø 200 mm Çift Cidarlı 240 $

SDR 10 Ø 250 mm Tek Cidarlı 190 $
SDR 19 Ø 445 mm Çift Cidarlı 540 $
SDR 22 Ø 445 mm Tek Cidarlı 480 $

Ürün Model Birim Fiyat
221 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050

Adet
10
19
21
22
16
5
1
5

10
17
4
6
1
1

22
15
3

10
16
8

37
9

9
2
1
1

10
10
10

227 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
228 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
232 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
234 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
241 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
247 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
249 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
251 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
253 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
255 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
262 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
540 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
910 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050

22 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
22 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
24 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
25 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
26 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
27 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
28 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
28 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
32 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
43 $Yangın Damperi 5500/DE4 CR
39 $Yangın Damperi 5600
39 $Yangın Damperi 5600/F

Ölçü (mm)
150 x 150
200 x 200
300 x 200
350 x 250
400 x 200
400 x 250
450 x 250
500 x 250
600 x 250
600 x 300
650 x 300
750 x 250
888 x 594

1.182 x 888
200 x 150
200 x 200
250 x 150
250 x 200
300 x 200
350 x 200
350 x 250
400 x 200
400 x 250
400 x 300
450 x 300
500 x 300
300 x 300

250
250

WILDEBOER CAV Cihazları (Almanya menşeili)

Model Açıklama

Açıklama

Birim Fiyat
VR1 80 (Mekanik CAV) 60 $
VR1 100 (Mekanik CAV) 60 $
VR1 200 (Mekanik CAV) 70 $
VR1 315 (Mekanik CAV) 100 $
VK2 200 x 100 (Mekanik CAV) 100 $
VK2 300 x 150 (Mekanik CAV) 110 $
VK2 400 x 200 (Mekanik CAV) 120 $
VK2 400 x 250 (Mekanik CAV) 160 $
VK2 400 x 300 (Mekanik CAV) 240 $
VK2 500 x 250 (Mekanik CAV) 170 $
VK2 600 x 300 (Mekanik CAV) 250 $

Adet
14
1
2

25
28
4

24
3
1
5

Adet

1
1
1

1
1
2

1
1
1
1
2



ESBE Motorlu Küresel Vana
maz
Çalışma basıncı: 3,2 MPa (32 bar)
Bağlantılar: İç dişli, ISO 228/1
Dış dişli. ISO 228/1

Malzeme

Vana gövdesi: Pirinç CW 617N, Nikel kaplı
Gövde ucu: Pirinç CW 617N, Nikel kaplı
Yuva: PTFE
O-ring: FPM
Bilye: Pirinç CW 617N, Krom kaplı
Rondela: PTFE
Şaft: Pirinç CW 614N, Krom kaplı
O-ring, Şaft: HNBR
Conta: Isı rezistans elyafı
Rakor: Pirinç CW 617N, Nikel kaplı
Somun: Pirinç CW 617N, Nikel kaplı

Aktuatör

Ortam sıcaklığı: azami +50 ˚C asgari 0 ˚C

timi, yüksek güçlerine rağmen tüm model-
lerde son derece düşüktür. “Ready-to-plug” 
metodu sayesinde kompakt kaldırma tesis-
lerinin çok hızlı şekilde işletime alınmasına 
imkân sağlar. 
HiDrainlift 3 ürünü; duş, lavabo, çamaşır 
ve bulaşık makinesi ve evyenin gri suyu-
nun deşarjı için toplam 3 girişe kadar imkân 
sunuyor. Bu ürün 60°C’ye (5 dk. çalışmada 
75°C) kadar yüksek akışkan sıcaklıklarına 
dayanıklılığı ve 54 dB (A) rakipsiz ses 
seviyesi ile dikkat çekiyor. Ürün, dikeyde 
maksimum 5 m, yatayda da maksimum 70 
m’ye kadar tahliye imkânı sağlıyor. Ürün 

E SBE MB120 Serisi motorlu 2 yollu 
küresel vana, DN20-32 boyutlarında, 
PN32 basınç sınıfında, dış diş veya 

iç ve dış diş kombinasyonu bağlantılarda 
mevcuttur. ESBE MBA120 Serisi, ısıtma 
ve soğutma sisteminde kullanıma yönelik, 
aktuatörlü 2 yollu küresel vanadır. Vana 
EN12266-1’e göre sızdırmazdır. Aktuatör, 
2 noktalı sinyal ile kontrol edilir ve aç/kapa 
olarak çalışmakta olup, 230V AC, 50 Hz 
güç kaynağında kullanılabilir. Aktuatör, 0,85 
metrelik bağlantı kablosu, yardımcı anahtar 
ile birlikte verilir.

Teknik özellikler

Basınç sınıfı: PN 32
Akışkan sıcaklığı: azami +90 ˚C asgari 0 ˚C
Tork (nominal basınçta): < 4 Nm
Sızıntı oranı - EN12266-1: Dahili sızıntı 
oranı A, Sızdırmaz
EN 1266-1: Harici sızıntı oranı A, Sızdır-

K analizasyon seviyesinin altında 
kalan bodrum katlarındaki WC, 
duş, lavabo ve çamaşır ve bulaşık 

makinelerinin atıksuyunu uzaklaştırmada 
kullanılan foseptik tahliye cihazlarına bir 
yenisi daha eklendi. 
Wilo’nun 2015 yılında satışa çıkaracağı 
yeni nesil ürünlerinden HiDrainlift 3 ve 
HiSewlift 3 ürünleri, kullanıcıları için birçok 
avantaj sağlıyor. Son yıllarda villa, AVM, 
hastanelerde sıklıkla tercih edilen foseptik 
tahliye cihazları, karmaşık drenaj sorunlarına 
çözüm oluyor. Üç bağlantı olanağı ile Wilo-
HiDrainLift ve Wilo-HiSewLift hidrolik 
montajında, otomatik kirli ve atıksu tahliyesi 
alanlarında hiç olmadığı kadar esnek. Kul-
lanıcıya mümkün olan en yüksek verimlilik 
seviyesini sağlar ve yüksek güçlerine rağ-
men tasarrufludur. Domestik alanda kirli ve 
atıksuların giderilmesi amaçlı bu çözümler, 
kompakt bir tasarıma sahiptirler ve böylece 
müşteriye esnek hidrolik bağlantı olanakları 
ile kolay, az yer kaplayan bir kurulum sağlar-
lar. Aktif karbon filtresi sayesinde işletme-
nin kötü kokulardan arındırılması, kullanıcı 
konforunu daha da artırır. Elektrik tüke-

Koruma sınıfı: IP44
Koruma sınıfı: II
Güç kaynağı: 230 ± 10 % V AC, 50 Hz
Kontrol sinyali: 2-noktalı SPST
Güç tüketimi – motor çalışması: 3,5 W
yoğuşma önleyici rezistans: 5 W’a kadar
Yardımcı swiç: 6 (1) A 230 V AC
Çalışma süresi 90 ˚C: 40 saniye
Tork: 10 Nm TM

EN 12050-2 normuna ve Avrupa elektrik 
emniyeti ve elektromanyetik uyumluluk 
normlarına uyar.

HiDrainlift 3

Wilo-HiSewLift modelleri ise yatay çıkışları 
sayesinde banyo suları bertarafı için ideal bir 
çözümdür. HiSewlift ürünü klozet bağlan-
tısının yanı sıra lavabo, duş, küvet, pisuar, 
bide için 3 adet giriş bağlantısına sahiptir. 
HiSewlift parçalayıcı bıçağı ve entegre çek-
valfi ile kirli su tahliyesini sadece 55 dB (A) 
gibi düşük ses seviyesi ile gerçekleştiriyor. 
Ayrıca HiSewlift’in duvara dayalı klozet-
ler için üretilmiş I35 modeli sadece 15 cm 
eninde olup özellikle duvar içine gömüle-
bilme özelliği ile kullanıcıya konforu ve este-
tiği bir arada sunuyor. Dikeyde maksimum 5 
m. yatayda 90 m’ye kadar tahliye imkânı ile 
yüksek performans sağlıyor. “Hi” serisi ürün-
ler, sadece saatte 0,4 kW elektrik tüketimiyle 
enerji tasarrufu sağlıyor. Ürün EN 12050-3 
normuna ve Avrupa elektrik emniyeti ve 
elektromanyetik uyumluluk normlarına  
uyar. TM

Kablolama Şeması

Yeni Wilo-Hi Serisi ile Dar Alanlar için Yüksek Performanslı 
Foseptik Tahliye Çözümleri
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Viega’dan Yeni Ürün: Megapress Boru Sıkıştırma Sistemi

EN ISO 6708’e uygun olarak kalın cidarlı 
çelik borular için bu işleme avantajlarından, 
boruların dış çapları ciddi oranda boyutsal 
toleranslara sahip olduğu için şimdiye kadar 
faydalanılamıyordu. Viega, ‘Megapress’ siste-
miyle pratik bir çözüm geliştirdi. EPDM’den 
üretilen özel bir profil conta, artık çinko-
nikel kaplamalı 1.0308 malzemeden (St 37) 
yapılan çelik bağlantı elemanlarına entegre 
ediliyor. Bu eleman, bir kesme halkasıyla 
birlikte kullanılarak siyah, galvanizli, boyalı 
veya epoksi reçine kaplı çelik boruların 
pürüzlü yüzeyinde dayanıklı, su geçirmez 
ve sürtünmeli kilitli bir bağlantı sağlıyor. 

Yüzde 60’a varan zaman tasarrufu

Çelik borular için geliştirilen yeni sıkıştır-
malı bağlantı tekniği, önemli oranda zaman 
tasarrufu sağlıyor. Bu, nominal dış geniş-
liğe (1/2" ila 2") bağlı olarak, kaynaklama, 
kenetleme veya vidalama gibi klasik bağlantı 
prosesleriyle karşılaştırıldığında yüzde 60’a 
varan bir orana ulaşabiliyor. İşleme, diğer 
tüm Viega sıkıştırma sistemlerinde olduğu 
gibi basit: Boru boyuna kesiliyor, bağlantı 
elemanı yerleştiriliyor ve sıkıştırılıyor. Ayrıca 
‘Megapress’ bağlantı elemanları, SC-Contur 
sayesinde, sıkıştırılmamış durumlarda cebri 
kaçaklara karşı güvenlik sağlar: Yanlışlıkla 

I sıtma ve soğutma sistemleri ile endüstri-
yel uygulamalarda birçok durumda çelik 
boru bağlantıları hâlâ kaynaklanıyor. Bu 

yöntem sadece zaman alıcı ve zahmetli değil, 
bu yöntemde aynı zamanda yangın riski 
de söz konusudur. ‘Megapress’ ile 1/2" ila 
2"lik nominal genişlikteki kalın cidarlı çelik 
borular artık saniyeler içinde sıkıştırılabili-
yor. Montaj süresi yüzde 60’a varan oranda 
kısalıyor. Ürün yakın zamanda Türkiye'de 
satışa sunulacak. İnşaat teknolojisinde her 
geçen gün daha fazla boru bağlantısında 
artık lehim, vidalama veya kaynaklamadan 
vazgeçiliyor. Boru bağlantıları, bu yöntemler 
yerine ‘soğuk’ olarak sıkıştırılıyor. Bu, daha 
hızlı işleme süresi sayesinde daha ekonomik 
ve artık açık aleve ihtiyaç olmadığı için daha 
güvenli. DIN EN 10220/10255 ve DIN 

sıkıştırılmamış bağlantılar, sızdırmazlık 
kontrolü sırasında görünür hale gelir. Sıkış-
tırmadan sonra bağlantılar kalıcı olarak sız-
dırmaz hale gelir.

Megapress sistemi ile güvenli ve 
zahmetsiz sıkıştırma 

‘Megapress’ sistemiyle çalışmak hem güven-
lidir hem de kaynaklama kadar yorucu değil-
dir. Basınçlı hava sistemleri, endüstriyel sis-
temler, yangın söndürme ve yağmurlama 
sistemleri için kullanılan tipik çelik boru 
tesisatları genelde birkaç metre yükseklikte, 
tavanın altında yer alır. Bu pozisyonda kay-
nak yapmak zahmetli ve tehlikelidir. Viega 
sıkıştırma araçları ile bağlantılar, tesisat-
çının baş yüksekliğinin üzerinde zahmet-
sizce sıkıştırılabilir. Viega, aksesuarları, üç 
sıkıştırma çenesi (1/2" ila 1"), 1 1/4" ila 2" 
nominal genişlikler için üç sıkıştırma bile-
ziği ve menteşeli sıkıştırma çeneleri içeren 
pratik bir kutu içinde tedarik eder. Bu da 
dar alanlarda sıkıştırmalı bağlantılar oluştur-
mayı mümkün kılar. Viega’nın Almanya'daki 
tesislerinden birinde üretilen Megapress, 
ilgili tüm lisanslarla birlikte ülkeye özel 
sertifikalara da sahiptir. Sıkıştırma sistemi, 
ısıtma ve soğutma sistemleri için, 16 bar ve 
110 °C’ye kadar endüstriyel uygulamalar için 
uygundur. TM 
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sistem

Sistemin yapı elemanları şu şekildedir:

1. Zemin katmanı
2. Nem bariyeri
3. Yalıtım tabakası
4. Kaplama folyosu
5. Boru şekillendiriciler
6. Borular
7. Şap
8. Kenar izolasyon bandı
9. Döşeme malzemesi

Isıtma sistemleri arasında gün geçtikçe 
öne çıkan yerden ısıtma sistemlerinde 
yapı elemanı içerisine, belirli çap ve şekil-

lerde yerleştirilmiş olan borulardan geçirilen 
sıcak akışkan sayesinde, ısıtılan yapı elemanı 
görece düşük sıcaklığa sahip büyük bir ısıtıcı 
panel gibi etki etmektedir. Isı transferi temel 
denkleminde görülebileceği üzere, transfer 
edilen ısıyı artırabilmek için ya ortam ile ısıtıcı 
arasındaki sıcaklık farkı artırılmalı ya da ısıtma 
yüzey alanı artırılmalıdır. Yerden ısıtma işte bu 

prensibe uygun olarak düşük sıcaklık ile büyük 
alandan yapılan ısı transferi prensibine göre 
çalışmaktadır. Yerden ısıtma sistemlerinin 
çalışma prensibi şu şekildedir: Görece düşük 
sıcaklıkta kolektörlere gönderilen su, her bir 
hattan geçerek ısısını boru etrafını saran şap 
tabakasına iletir. Şap tabakasını geçerek yüzey 
kaplamasına aktarılan ısı, tabandan ortama 
hem ışıma hem de taşınım yolu ile aktarılır. 
Isı büyük oranda ışıma yoluyla aktarıldığı için 
ortamdaki hava hızı çok düşük olur. 

Oventrop Yerden Isıtma 
Sistemleri
Yazan: Oğuzhan Mandacı, Makine Mühendisi, Oventrop Satış Mühendisi
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Fiziksel bağlama yöntemlerinin 
avantajları

•	 Boru fevkalade esnektir ve soğuk 
döşenebilir,

•	 Zamana bağlı sürtünme dayanımı 
yüksektir,

•	 Oksijen bariyerlidir,
•	 Sıcaklıkta formunu korur,
•	 Isıtmada ve sıhhi tesisatta kullanılabilir,
•	 Buharlaştırılmış folyo,
•	 İlave dış dayanıklılık,
•	 Boruların yıkanmasına gerek yoktur,
•	 Suyun tadı bozulmaz.

Sonuç olarak, sistemlerde kullanılan borular-
daki “a-b-c-d” ifadeleri boruların kalitelerini 
değil, elde edilirken kullanılan çapraz bağlama 
işlemini ifade eder.

Oventrop yerden ısıtma sistemlerin 
faydaları

Yerden ısıtma sistemlerinin faydaları aşağıdaki 
gibi sıralanabilir:
•	 Mimari tasarım rahatlığı
•	 Isı kayıp değerleri
•	 İlk yatırım ve işletme maliyetleri
•	 Sistem esnekliği
•	 İnsan konforu  TM

Oventrop yerden ısıtma sistemi 
boruları

Sistemin ana ekipmanı olan borular, dağıtım 
kolektöründen sonra zemin içerisine girerek, 
proje şartlarına uygun olacak ara mesafesi, 
uzunluk ve döşeme şekline göre yerleştirilir. 
Farklı hammaddelerden borular kullanılma 
şansı olmasına rağmen, hem yüksek sıcaklık 
ve basınç dayanımı hem de donma sıcaklıkla-
rındaki dayanımları sebebiyle PE-X boruları 
tercih edilir. Polietilen borulara çeşitli kimya-
sal veya fiziksel yöntemler uygulanarak yapılan 
“Crosslink” (Çapraz Bağlama) işlemi sonucu 
elde edilen borular Pe-X şeklinde tanımlanır. 
Pe-X borular TS 10762 ve DIN 16892’ye göre 
çevre tesirli gerilme (sv) değeri 70 °C’de 50 
yıl dayanım şartlarında 5,55 N/mm2’ye ulaşır.

Oventrop PE-X ısıtma sistemi 
boruları

PE borularına çapraz bağ özelliğini kazandır-
mak için iki metot vardır: 
1. Kimyasal
2. Fiziksel
Bunlar kendi içinde de dörde ayrılır:
•	 Peroxid ile kimyasal bağlama, PE-Xa 

(Engel PAM metodu), kimyasal sıcak 

çapraz bağlama (tuz banyosunda sıcak 
çapraz bağlama)

•	 Azo ile kimyasal bağlama, PE-Xd 
(Lubonyl metodu), kimyasal sıcak çapraz 
bağlama

•	 Silan ile kimyasal bağlama, PE-Xb (DOW 
Corning metodu), kimyasal soğuk çapraz 
bağlama

•	 Şua ile fiziksel bağlama, PE-Xc (AEG 
+ Radiation-Dynamics metodu) fiziksel 
çapraz bağlama elektron şuası ile çapraz 
bağlama (ilave kimyasal maddelere ihtiyaç 
yoktur)

Kimyasal bağlama yöntemlerinin 
avantajları

•	 Boru oldukça esnektir ve soğuk 
döşenebilir,

•	 Zamana bağlı sürtünme dayanımı 
yüksektir,

•	 Oksijen bariyerlidir.

Kimyasal bağlama yöntemlerinin 
dezavantajları

•	 Sıhhi tesisatta kullanıldığında borular 
döşendikten sonra yıkanmalıdır,

•	 Suyun tadı bozulur.
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“ Filtre değil, temiz hava   
 üretiyoruz”

Yücel Duduoğlu  
Camfil Türkiye Genel Müdürü

İsveç Trosa’da 1963 yılında kurulan, hava filtreleri ve temiz hava çözümlerinde uzman 
bir firma olan Camfil, Türkiye yapılanmasını 2013 yılının Aralık ayında kurdu. 
Yapılanmanın başarıyla tamamlanması ve markanın bilinirliğinin artması için Yücel 

Duduoğlu, Camfil Türkiye Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Duduoğlu, Camfil’in 
yapılanması ve hedefleri ile birlikte sektörde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini anlattı...
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Temiz havanın sağlanması bir insan 
hakkı önceliğidir

Mümkün olan en yüksek enerji verimliliğine 
sahip, sürdürülebilir, sınıfının en iyisi ürün ve 
hizmetlerimizi sunuyoruz. Halka açık bina-
ların yüksek iç hava kalitesini sağlayan filtre-
lerden, temiz odalarda kullanılan en yüksek 
performansa sahip HEPA filtrelere, imalat 
sanayiindeki toz kontrolü yapan toz toplayı-
cılardan, mikroelektronik üretimindeki mole-
küler filtrelere, enerji üretimindeki gaz tür-
binlerinin ve deniz üzerindeki platformların 
hava girişindeki filtrelere kadar geniş bir alana 
hitap ediyoruz. Ürünlerimizin projelendiril-
mesinden montajına kadar, montaj sonrasında 
da servis ve devreye alma hizmetiyle de biz 
ilgileniyoruz. 
Camfil’in önceliği; insan sağlığının devamını 
temiz hava ile sağlamaktır. 
Faaliyet gösterdiğimiz üç gruptan biri olan 
‘filtrasyon sistemleri’ grubunda; G1’den F9’a 
kadar filtreler ve EPA, HEPA, ULPA veri-
minde fitreler var. 
‘Güç sistemleri’ grubunda; enerji üretim tesis-
lerindeki giriş havasının temizliğini sağlıyo-
ruz. Bu hizmeti; filtre, tasarım ve montajla 
tamamlıyoruz. Müteahhitlik, tasarım ve ürün 
satışını tek bir sistem içinde veriyoruz.
‘Toz kontrolü sistemleri’ grubunda ise ATEX 
ile uyumlu toz toplama makinelerimiz var. Bu 
alanda da çok hızlı bir şekilde hem Türkiye’de 

Camfil’in Türkiye serüveni

Camfil, 1963 yılında Mr. Gösta Larson tara-
fından İsveç Trosa’da kurulmuş bir aile şir-
keti. Mr. Gösta Larson’un, Camfil’i kurarken 
hedeflediği sektör aslında nükleer santral 
sektörüdür.  Camfil nükleer santrallerde kul-
lanılan filtreleriyle kendisini ispatladıktan 
sonra sağlık sektörü, ilaç, gıda ve diğer hassas 
prosesler gibi ana dallarda faaliyet göstermeye 
başlıyor. Ardından teknoloji gelişince bu sefer 
başka bir kapı açılıyor; Camfil mikroçip ve 
elektronik devre üretimi için gereken hassas 
temiz oda sistemleri için çözüm üretmeye 
başlıyor. Günümüzde ise faaliyet gösterdi-
ğimiz alanlar; ‘filtrasyon sistemleri’, ‘güç sis-
temleri’ ve ‘toz kontrolü sistemleri’ olarak üç 
gruba ayrılmış durumda. Camfil’in 23 üre-
tim tesisi ve Amerika, Avrupa, Güneydoğu 
Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde 6 ülkede 
ar-ge merkezi, 50 ülkede direkt satış ofisi var 
ve dünya genelinde 3.700 kişi istihdam edi-
yor. Camfil’in neredeyse temsil edilmediği 
ülke yok diyebilirim. Türkiye’de yaklaşık 30 
yıldır distribütörler vasıtasıyla temsil edilen 
Camfil, 2013 yılının Aralık ayında Türkiye 
yapılanmasını kurdu. Fiilen 23 Aralık 2013 
tarihinde faaliyetlerimize başladık. Toplam 3 
kişilik çekirdek bir kadroyduk, şu an 6 kişiyiz. 
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. 
Camfil, çalışacağı ülkelerde mümkün olduğu 
sürece doğrudan çalışmayı tercih eden bir 
firma. Kendi ofisini kuruyor, gerekirse bazı 
ürün grupları için distribütör ağı oluşturuyor 
ama ilk adım, kendi ofisinin açılışı oluyor. 
Camfil’in çok güzel ve benim de çok beğendi-
ğim özelliklerinden biri, neredeyse tüm ülke-
lerdeki genel müdürlerin o ülkenin vatandaşı 
olmalarını tercih etmesi. Bu bence son derece 
doğru bir yaklaşım çünkü geçmişte edindiğim 
tecrübeler bunun tersi durumların, birçok fir-
mada olumsuzluk yarattığını gösterdi. 
Camfil, Türkiye’de bir ofis açmaya karar 
verdiği zaman yollarımız birleşti. İlk ayımı 
İsveç’te geçirdim. Tüm ülke müdürleri ve tüm 
ürün müdürleriyle tanışmam sağlandı. İsveç’te 
üretim yaptığımız iki bölgede yer alan fabri-
kalarımızı ayrıca Slovakya, Fransa, Almanya 
ve İngiltere tesislerimizi gezdim. Bu benim 
için güzel bir tecrübeydi.

hem dünyada ilerliyoruz. Toz üreten sistem-
lerdeki toz orada çalışan insanlara zarar vere-
bilir. En başta bunu engellemek gerekiyor. 
Toz toplama makineleri de bu işi yapar. Toz, 
havada belli bir konsantrasyona ulaştığı zaman 
patlama riski yaratabilir. Patlama riski yarata-
cak tozları; şeker, nişasta, ilaç hammaddeleri, 
ince talaş ve kaba talaş, alüminyum ve mag-
nezyum şeklinde sıralamak mümkündür. Toz 
toplamada katı haldeki tozlar toplanıyor. Bu 
tozun patlamaya dayanıklı, alev sızdırmaz bir 
sistemde, ATEX ile uyumlu makinelerle top-
lanması lazım çünkü toz patlayıcıdır. 
Eğitimlerim sırasında birkaç tane video izleme 
şansına sahip oldum; kimyasal malzeme üre-
ten bir fabrikadaki patlama şiddetiyle nişasta 
üretimi yapan bir fabrikadaki patlama şiddeti 
birbirine çok yakın. 
Ayrıca üzerinde ağırlıklı olarak çalıştığımız bir 
alan daha var; steril bölge yaratılması. Bunu da 
yeni lansmanını yaptığımız CamCleaner adlı 
cihazımızla sağlayabiliyoruz. CamCleaner, 
endüstrideki  en verimli HEPA filtreli patentli 
hava temizleyicilerinden biridir. CamCleaner, 
havada bulunan tozu ve kokuyu önleme özelli-
ğine sahip ve iç hava kalitesini artıran bir ürün. 
Mevcut havalandırma sistemine dahil edile-
bilecek tamamlayıcı bir ürün olarak dizayn 
edilen CamCleaner, enerji maliyetlerini düşü-
rüyor, daha rahat ve sağlıklı bir çalışma ortamı 
sunuyor. CamCleaner ile çözüm sağladığımız 
birçok proje oldu. Bunlardan biri dünyanın en 
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büyük lojistik tedarikçilerinin parsel dağıtım 
merkezidir. Bu merkezde koliler, konveyörlü 
bantlar üzerinde yürürken tozdan dolayı bant-
larda birtakım arızalar çıkmış. Çalışanların 
kullandıkları ekipmanlar sürekli arızalandığı 
için onla ilgili bakım ve arıza-tamir masrafları 
ödemek zorunda kalınmış. Ayrıca genel olarak 
temizlikle ve çalışan sağlığıyla ilgili sorunlar 
yaşanmış. Müşterimiz bize başvurduğunda bu 
sorunların önüne geçmek için önce tasarım 
üzerinde çalıştık ve CamCleaner ile çözüm 
sağladık. Sistem şu anda sorunsuz çalışıyor. 
Bu referanstan sonra da birçok lojistik firması 
bizimle görüşmeye başladı ve referans sayımız 
her geçen gün artıyor.

Sadece Camfil için çalışan bağımsız  
bir ar-ge ve inovasyon şirketimiz  
var

Ar-ge ve ür-ge konusuna da değinmek isti-
yorum. Müşterilerimize sunduğumuz değeri 
artırmak için ar-ge’ye sürekli yatırım yapıyo-
ruz. Camfil’i sektörde birçok firmadan ayı-
ran en önemli özelliklerinden biri de; ar-ge 
faaliyetlerimizi gerçekleştiren sadece Camfil 
için çalışan ayrı bir firmamız, inovasyon şir-
ketimizin olması. 
Camfil, dünya filtre sektöründe pazar payı 
açısından lider konumda. Bunun da en önemli 
sebeplerinden biri, ar-ge’ye verdiğimiz önem. 
Çünkü biz farklı bir segmentte üretim yapı-

yoruz. Müşterilerimize filtre değil, temiz hava 
üretiyoruz. Ar-ge’ye çok fazla önem verildiği 
için, sürekli yeni ürünler geliştiriyoruz. Bu 
yüzden Camfil olarak çok fazla patent hak-
kımız var. 

Mekanik tasarımcıları, klima 
santrali üreticilerini ve son 
kullanıcıları göreve davet ediyorum

Gıda, Camfil’in en önemli segmentlerinden 
biri. Gıda sektöründe standartlar değişti ve 
sürekli güncelleniyor çünkü gıda üretimi bak-
teri oluşumuna çok müsait. Paketli üretimde, 
üretim noktası ile paketleme noktasının, temiz 
oda şartlarında olması isteniyor ama ne yazık 

ki bu konuda Türkiye geri kalmış durumda. 
Standartlar var, işlerin standartlara tam mana-
sıyla uyup uymadığını kontrol eden meka-
nizmalar da var ama eğitimli personel yok. 
Kullanıcı kesinlikle bilinçli değil. Bu konuda 
hastaneler bile gerektiği kadar titiz davran-
mıyor. Mesela hastane filtreleri, ancak doldu-
ğunda  değiştiriliyor. Filtreler dolduğu zaman 
fan, yüksek akım çekmeye başlar, yani daha 
fazla enerji tüketir. Üstelik ortam havası da 
istenen ölçüde temiz olmaz. Bu nedenle kritik 
sektörlerde filtrenin  dolmasını beklemeden 
periyodik bakım ve değişimlerin yapılması 
gerekir. Bu konuda çok titiz davranan hasta-
neler elbette var. Ama genel olarak duruma 
baktığımızda pek iç açıcı bir manzara ile karşı 
karşıya olmadığımız da aşikâr. 
Birkaç örnekle bu konuyu vurgulamak istiyo-
rum; bazı hastanelerde yönetim tamamen dok-
torlardan oluşabiliyor. Doktorlar için önemli 
olan hepa filtrelerin sonrasında yer alan bölge. 
Hepa filtrelerin öncesinde yer alan filtrelerin 
durumunu bilmiyorlar. Ne yazık ki hepa filtre-
lerin yer aldığı bölgenin öncesindeki bölümde 
genellikle standart dışı filtreler kullanılıyor. 
Üstelik Türkiye’deki tüm hastaneleri düşündü-
ğümüzde, bu oranın % 95 seviyelerinde oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Durum bu kadar vahim 
ve bu ispatlanabilir bir gerçek… Çünkü filt-
reler iki şekilde karşılaştırılır: Biri filtrenin toz 
tutma yeteneği, diğeri ise enerji verimliliğidir.  
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büyük bir çoğunluğunun bir numaralı ham-
maddecisi olabiliyor. Bu büyük bir sorun. Bu 
sorunları masaya yatırıp üzerinde düşünme-
miz gerekiyor. 
Camfil Türkiye olarak bilinçlendirme çalış-
malarımız tüm hızıyla devam ediyor. Son 
kullanıcıları kaliteli, verimli ürün almaları 
gerektiği fikrine alıştırmaya çalışıyoruz. Bu 
konuda sanayiciler çok bilinçli, çünkü zaman 
içinde bazı sorunlar yaşamış, belli sancıları 
çekmiş ve gereken tecrübeyi edinmişler. Her 
sektörün sanayiciler kadar bilinçlenebilmesi 
için de Camfil, elini taşın altına koymaya hazır. 

Türkiye’ye bir test laboratuvarı şart

Türkiye’de filtreleri test edecek bağımsız bir 
laboratuvar ne yazık ki yok. Ülkemizde de 
ürünlerimizi test edebileceğimiz bir test labo-
ratuvarının mutlaka yapılması gerekiyor. Bu 
konuda hem sektör yapılanması hem de dev-
let teşviki gerekiyor. Test laboratuvarlarında 
birkaç kriter ciddi anlamda gözlemlenmeli. 
Bu kriterleri şöyle sıralayabilirim: Statik elek-
triğin filtre üzerinde olmaması, test edileceği 
hava debisinin filtreye uygun olması, filtrenin 
önünde ve arkasındaki partikül sayısının düz-
gün hesaplanabilmesi gerekiyor. 
Eğer mümkün olursa önümüzdeki sene 
Mayıs-Haziran gibi bir teknik gezi gerçekleş-
tirmeyi düşünüyorum. Katılımcılara Camfil’in 
İsveç’te yer alan test laboratuvarında gerçek bir 
testin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. 
Bir filtrenin testi sabah 9’dan akşam 5’e kadar 
sürüyor. Önce temiz haliyle bakılıyor, sonra 

Filtreler toz tutma verimine göre G1’den F9’a 
kadar sınıflandırılır (en düşük sınıf G1’dir en 
yüksek sınıf F9’dur). Enerji verimliliğinde ise 
yeni yönetmeliklerde A+’dan E’ye kadar bir 
sınıflandırma mevcut. Türkiye’de kullanılan 
filtrelerde bu iki hususta da sıkıntılar var. 
Ben Türkiye’de birkaç rakip firmanın filtrele-
rini satın alıp İsveç’te yer alan merkezimizdeki 
ar-ge laboratuvarımıza gönderdim. Yapılan 
testlerde F9 olarak satılan filtrenin G4 oldu-
ğunu raporladık . Filtreler malzemelerine göre 
kendi aralarında sınıflandırılır. Sentetik elyaflı, 
cam elyaflı ve özel malzemelerle üretilen filt-
reler vardır. Sentetik elyaflı ve cam elyaflı filt-
releri karşılaştırdığınız zaman, sentetik elyaf 
üretilirken içinde statik elektrik barındırır. Bu 
statik elektrik; bazen raftayken, bazen nakliye 
sırasında, bazen takıldıktan bir hafta sonra, 
bazen de takıldığı anda tükenebilir. Statik 
elektrik varken filtrede bir ölçüm yapılırsa F9 
olan bir filtre üzerinde statik elektrik varken 
asla G4’e düşmez. Yük boşaldıktan sonra da 
F9 veriminde olması beklenir. 
Ben mekanik tasarımcıları, klima san- 
trali üreticilerini ve son kullanıcıları göreve 
davet ediyorum. Bunu açık açık belirtiyorum. 
Çünkü F9 diye aldıkları filtreler aslında G4. 
Tasarımcıların filtre üreticilerinden kullanılan 
elyafın standartlarını istemeleri gerektiğini 
düşünüyorum. Kumaş telası, yorgan elyafı 
üreten birkaç tane firma ya da Uzakdoğulu 
elyaf üreticileri filtre üreten yerli firmaların 

toz yükleniyor, tozlu halinin verileri alınıyor. 
HEPA filtre gerektirecek olan kritik prosesler 
şansa bırakılmamalıdır. Bu prosesler ameliyat-
haneler, gıda üreten tesisler gibi tüm temiz 
oda sistemlerini içerebilir. Camfil’in İsveç’te 
yer alan test laboratuvarında kritik proseslerde 
kullanılacak filtrelerin hepsi tamamen test 
ediliyor ve tüm filtrelerin kimlik numaraları 
var. Müşterilerimiz istediği zaman, o filtreye 
ait test raporunu kendilerine sunabiliyoruz.

Camfil’in uzun vadeli planlarında 
Türkiye’de üretim var

Filtre konusunda lider bir firmanın Türkiye’de 
üretime başlaması, ezberi bozması lazım. 
Camfil’in uzun vadeli planlarında Türkiye’de 
üretime başlamak var. Şu anda Brezilya ve 
Hindistan’daki fabrikamızda çok ciddi yatı-
rımlar yapılıyor. Bu iki ülkedeki yatırımlar 
bittikten sonra, sıra Türkiye’ye gelecek diye 
düşünüyorum. 
Camfil Türkiye olarak çok iyi gidiyoruz. 2014 
ciro hedeflerini yaklaşık % 20 civarında aştık 
ve bunu Ekim başında yıl bitmeden aştık. 
2015’e hazırlanmak için yeterince vaktimiz 
oldu. 2015 için hedeflerimiz 2014’ün üç katı 
kadar büyümek diyebilirim. Kadroma çok 
güveniyorum ve hedeflerimizi gerçekleştire-
ceğimize eminim. TM
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EN779:2012 üzerinde geliştirme yapan Eurovent’in yeni 
uygulamasıyla, bütün filtreler artık A yerine, A+ enerji 
sınıfından, E enerji sınıfına kadar derecelendirilebilmektedir.

Daha önceki dönemlerde sınıflandırmalarda sadece 
ortalama verimler göz önüne alınırken, bu sınıflandırmayla 
birlikte, filtrelerin yıllık enerji tüketimini, başlangıç verimini 
ve minimum verimini görebileceksiniz!

OPAKFIL ES
Durafil/Opakfil serisi, standart V tipi 
kompakt filtrelerin hava akışında 
yaptığı kısıtlamaların aksine, hava 
akışını kolaylaştıran patentli Radyal V 
şekline göre tasarlanmıştır.

Özel uygulamalar için pürüzsüz, üretan 
çerçeve opsiyonu.

Filtre direncini azaltan komple pile tasarımı 
ve geliştirilmiş medya kullanımı. Patentli 
olarak, ince fiberli, mikro-camelyaftan 
üretilen medya.

Filtrenin, santralden  kolay bir şekilde 
çıkarılması için eklenmiş flanşlı tasarım.

Kolay taşıma ve filtre kurulumu için 
tasarlanmıştır.

Sistem direncini ve filtre ömrünü 
iyileştiren, akıllı hava giriş alanı.

RADYAL TASARIM PÜRÜZSÜZ ÜRETAN ÇERÇEVE 
OPSİYONU

MEDYA

DEMONTAJ

TAŞIMA SAPI

HAVA GİRİŞ ALANI

MODEL GENİŞLİK 
(mm)

YÜKSEKLİK 
(mm)

FİLTRE 
SINIFI

HAVA 
DEBİSİ 
(m3/h) 

BASINÇ 
DÜŞÜMÜ 

(Pa) 

ENERJİ TÜKETİMİ 
(kWh/yıl)

OPAKFIL ES 6 592 592 296 M6 3400 60 900

OPAKFIL ES 7 592 592 296 F7 3400 65 782

OPAKFIL ES 8 592 592 296 F8 3400 75 948

OPAKFIL ES 9 592 592 296 F9 3400 90 1163

Camfil Hava Filtresi San. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Morsümbül Sok. Deluxia Palace
Kat 16, Daire 441  Ataşehir - İstanbul
Tel: + 90 216 510 13 00  Faks: + 90 216 510 13 67

Ürünlerimiz hakkında 
daha fazla bilgi almak için 
lütfen CAMFIL TÜRKİYE ile 
iletişime geçiniz.

www.camfil.com

Geliştirilen A+ Enerji Verimine 
Sahip Yeni Camfil

Opakfil ES 

ENERGY EFFICIENCY

CAMFIL
Opakfil ES
OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00

AIR FILTERS

EN779: 2012

F7

Nominal airflow:
Initial efficiency 0.4 µm:
Minimum efficiency 0.4 µm: 
Annual Energy Consumption:

m3/s
%
%
kWh/annum
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Filtre 
Sınıfı 
2015

M5 M6 F7 F8 F9

ME - - ME ≥ 35% ME ≥ 55% ME ≥ 70%

MM= 250 g  ASHRAE MF= 100 g  ASHRAE

A+ 0 - 450  kW/h 0 - 550  kW/h 0 - 800  kW/h 0 - 1000  kW/h 0 - 1250  kW/h

A >450 - 600  kW/h >550 - 650  kW/h >800 - 950  kW/h >1000 - 1200  kW/h >1250 - 1450  kW/h

B >600 - 700  kW/h >650 - 800  kW/h >950 - 1200  kW/h >1200 - 1500  kW/h >1450 - 1900  kW/h

C >700 - 600  kW/h >800 - 1100  kW/h >1200 - 1700  kW/h >1500 - 2000  kW/h >1900 - 2600  kW/h

D >950 - 1200  kW/h >1100 - 1400  kW/h >1700 - 2200  kW/h >2000 - 3000  kW/h >2600 -4000  kW/h

E >1200  kW/h >1400  kW/h >2200  kW/h >3000  kW/h >4000  kW/h

EUROVENT RS-4/C001-2015’E GÖRE ENERJİ SINIFLARI

ENERJINIZI KORUYUN!
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proje

Batı Ataşehir’de inşa edilen Varyap 
Meridian projesi kapsamında toplam 
5 kulede 20 ile 60 katlı 1500 konut, 

50.000 m2 kiralık alana sahip bir iş merkezi, 
20.000 m2 ofis binası, işletmesi uluslararası 
bir markaya verilecek 5 yıldızlı otel ve ticaret 
alanları yer alıyor. Proje dahilinde 40 m2’lik 
stüdyolardan özel tasarımlı penthouse daire-
lere kadar çok farklı konut seçeneği bulunuyor.
Türkiye’nin ilk büyük ‘ekolojik karma projesi’ 
olan ve toplam 107 bin m2’lik alana yayılı 
projenin yüzden 90’ı yeşil alandan 13 bin 

m2’lik alanı ise binalardan oluşuyor. Projenin 
mimarlığını, düzenlenen yarışma sonucunda 
dünyanın dört bir yanında farklı tasarımları ve 
yeşil binaları ile tanınan mimarlık büroların-
dan İngiliz RMJM (New York) şirketi yaptı. 
Projenin tüm mühendislik danışmanlığını 
ise yine dünyaca ünlü yüksek bina uzmanı 
İngiltere menşeli Buro Hoppold firması ger-
çekleştiriyor. 
Varyap Meridian son yıllarda uluslara-
rası gayrimenkul geliştirme sektöründe en 
çok kabul gören, bulunduğu çevre ve doğal 

ortamla uyumlu tasarım ve uygulama gerekti-
ren ‘bütünsel sürdürülebilirlik’ anlayışı ile inşa 
edildi. Proje kapsamında uygulanan yenilikçi 
sistemler, teknoloji ve LEED kriterlerinin sağ-
ladığı olanaklar, konut sahiplerine daha düşük 
aidat ve genel giderler olarak geri dönüyor. 
Tasarım aşamasında alınan önlemler, çevreci 
malzeme seçimi ve atık yönetimi ile projede 
% 40’a varan enerji ve su tasarrufu ile birlikte, 
proje sakinlerine yüksek konforda minimum 
tüketim maliyeti sağlıyor. Çevreye son derece 
duyarlı olan Varyap Meridian projesinde sir-

Varyap Meridian
Pompa Sistemleri
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külasyon pompası olarak IL pompalar kulla-
nıldı. IL pompalar ErP yönetmeliğinin kuru 
rotorlu pompalar için olan 2015 sınır değer-
lerini şimdiden karşılıyor (MEI≥0,4). Projede 
standart olarak yüksek verimlilik olan IE2 
verimli motorlar kullanıldı. İstek üzerine IE3 
verimli motorlar kullanım imkânı da sunuldu. 
Varyap Meridian, sirkülasyon pompalarında 
frekans konvertörlü CC-LC panoları kul-
landı. Frekans konvertörü ile enerji tasarrufu 
yapılırken, tüm pompaların çalışma ve hata 
bilgilerini ve detaylarını bina otomasyonuna 
aktarması, tesisatın kontrolü ve güvenliği açı-
sından önem taşıyor.
Kullanım suyu hidroforu olarak değişken 
debi ihtiyacından dolayı frekans konvertörlü 
COR-MVI hidroforlar tercih edildi. CC-LB 
panolar, dokunmatik ekranının kolay kullanım 
özelliği ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. 
Ayrıca pano içerisindeki frekans konvertörü 
arızasında el ile çalıştırma imkânına olanak 
vermesi, kullanıcılara konfor sağlıyor.

Projede Kullanılan  
Wilo-Cronoline-IL’nin Özellikleri

Isıtma suyu (VDI 2035’e uygun), su glikol 
karışımları ile ısıtma, soğutma, soğuk su ve 
soğutma suyu sistemlerinde bulunan aşındırıcı 
madde içermeyen soğutma ve soğuk suların 
pompalanmasını sağlar.
•	 Yüksek verimlilik derecesine sahip IE2 

motorlar standarttır (0.75 kW nominal 
güçten itibaren)

•	 Optimize edilmiş verimlilik derecesi 
sayesinde düşük Ömür Boyu Maliyet 
(LCC)

•	 Motor gövdelerinde standart donanım 
olarak kondens suyu tahliye delikleri

•	 Klima ve soğutma sistemlerinde esnek 
kullanılabilme özelliği, optimize edilmiş 
patentli laterna tasarımı sayesinde direkt 
kondens suyu drenajı

•	 Kataforez kaplama sayesinde korozyon 
koruması

•	 Çevreden mecburi akışlı, dönüş yönünden 
bağımsız kıvrımlı körük mekanik 
salmastra

•	 Norm motorlarını (Wilo spesifikasyonuna 
göre) ve standart mekanik salmastraları, 
dünyanın her yerinde temin etme olanağı

•	 Pompa gövdesinde yivli deliğe sahip 
ayaklarla rahat montaj TM

Projede Kullanılan Ürünler

Ürün İsmi Adet

IL 43
CC-LC Pano 30
CC-LB Pano 7
DPL 9
TP-S 6
ATD Pano 14
AMD Pano 8
MTH 8
LRS tank 42
IPL 3
Stratos 8
TOP-Z 2
MVI 23
COR-MVI Hidrofo 7
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sistem

Boru sistemleri yoluyla taşınan gürültü; 
yatırımcı, mühendisler ve yüklenici-
ler için benzer şekilde üstesinden 

gelinmesi giderek daha da zorlaşan bir hal 
almaktadır. Bunun çeşitli nedenleri mevcut-
tur ancak nedenler arasında; binaların ara ve 
en üst katlarına makine odası konulmasını 
gerektiren, değişen tasarım gereksinimleri ile 
birlikte titreşime geleneksel ağır malzemeler-
den daha meyilli hafif inşaat malzemelerinin 
daha fazla kullanılması vardır. 
Gürültü ve titreşimi azaltmak için tasarım-
cılar ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
(HVAC) sistemleri ile endüstriyel hizmetler 
(su, gaz, vb.) boru tesisatları için genellikle 

Victaulic Kaplinler
geleneksel azaltma yöntemlerine başvurmak-
tadır. Bu çalışmada; mekanik boru bağlantı 
sistemlerinin geleneksel yöntemlere nazaran 
avantajlar sunabileceği ve bu görüşün en son 
bağımsız testlerle desteklendiği belirtiliyor.

Yivli kaplinlerle gürültü ve titreşim 
azaltma 

Tasarımcılar, devirdaim sistemlerine bağlı 
ekipmanlardan kaynaklanan gürültü ve titre-
şimi azaltmak için geleneksel olarak elastome-
rik esnek kemer tipi bağlantı elemanlarını kul-
lanmaktadırlar. Bu bağlantı elemanları metal 
boru tesisatında (kaynağın aksine) devamsız-

lık yaratarak hat boyunca daha az titreşimin 
aktarılmasını sağlar. Ancak esnek elastomerik 
kemer tipi bağlantı elemanlarının zafiyetleri, 
erken kopma veya kaçaklar ile pahalı ve uzun 
montaj sürelerine neden olabilir. Bağımsız 
testler, çoğunluklu tecrübe edilen frekans 
bantlarında ses ve titreşimi azaltma konusunda 
yivli kaplinlerin, esnek kemer tipi bağlantı 
elemanları kadar etkili olduğunu göstermiştir. 
Son olarak Seattle, Washington’da bulunan 
akustik danışmanlık firması SSA Acoustics, 
bir saha ölçüm çalışması yaparak kaynağa 
yakın yerleştirilen üç adet Victaulic kaplinin 
çift boğumlu neopren bağlantı elemanları ile 
benzer, örgülü metal hortumlara göre ise daha 

Yazan: Larry Thau, Victaulic Mühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı ve Teknolojilerden Sorumlu Başkan

Titreşim ve Ses Azaltımı için Alternatif Bir Çözüm

Parça İsimleriyle Montajı Yapılmış Kaplin
Montajı yapılmış yivli mekanik bağlantı 
kesit görünümü
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sönümlendirme özelliğine sahiptir, bu nedenle 
dış gövde sesi emme işlevi de görür.
Net etki şu şekilde görülebilir: Sürekli kay-
naklı boruyu bir faktörü olarak kabul edin 
(tüm titreşim kesinti olmaksızın aktarılır). 
Bir adet yivli kaplin monte edin, elastome-

yüksek performans sergilediğini göstermiştir. 
Victaulic kaplinleri toplam titreşim genliğini 
% 80 ila % 90 oranında sönümlendirmiştir.
Bu sonuç, daha önce L.S. Goodfriend ve arka-
daşları tarafından yapılan ve Victaulic Style 
77 esnek kaplin kullanan boru sistemlerinde 
önemli titreşim azalması elde edildiğini doğ-
rulayan testi desteklemektedir. Ölçülen ger-
çek azaltma değerleri geniş frekans aralığında 
desibel cinsinden 2,3 dB ile 12,1 dB arasında 
değişmektedir.
Yivli kaplinler, gürültü ve titreşim azaltma 
özellikleri ile boru sisteminin ömrü boyunca 
sapma, genişleme ve daralmaları telafi etme 
kapasitesine sahiptir. Ses azaltması titreşim 
kaynağının yakın civarına birbirlerini yakın 
yerleştirilmiş sadece üç adet esnek kapline 
dayandığından tasarım esnekliği için hâlâ çok 
sayıda fırsat bulunmaktadır.

Kaplin tasarımı

Buna ilaveten mekanik yivli sistemdeki ardı-
şık her bir bağlantı, ek titreşim azalması 
sağlar. Bağımsız test laboratuvarı Nutech 
Testing Corporation/SE Laboratories, test-
lerinde Victaulic mekanik kaplinleri kullan-
mış ve verilen herhangi bir boru çapı için 
kullanılan kaplinin esnek veya rijit Victau-
lic kaplin olmasına bakılmaksızın ilave her  
Victaulic kaplin ile daha az titreşimin iletildiği 
sonucuna varmıştır. Bu azalmayı açıklarken 
kaplin tasarımını incelemek gerekmektedir. 
Yapı, sünek demir gövdenin iç oyuğunda yer 
alan esnek elastomerik contaya sahiptir, bu 
conta esnek bağlantı elemanında olduğu gibi 
devamsızlık yaratır. Contanın yapıldığı mater-
yal titreşimi emme işlevi de görür. Yivli boru 

bağlantısının esnek bağlantı elemanına göre 
öne çıkan farkları, kaplinin tescilli tasarımında 
yatmaktadır. Kaliteli tasarımı contanın boruda 
sızdırmazlık sağlamasını temin ederken, sünek 
demir gövde hem esnemesi için elastome-
rik materyale alan hem de aşırı gerilmesini 
önlemek için muhafaza sağlar. Genel olarak 
kaplin, ilave güçlendirmeye ihtiyaç olmaksızın 
kalıcı bir sızdırmazlık sağlamak üzere çalı-
şır. İlaveten, sünek demir kendinden titreşim 

İskenderiye Kütüphanesi 
Mısır’ın simgesi İskenderiye Kütüphanesi’nde sesi minimize etmeye yardımcı olmak için mekanik kaplinler 
kullanılmıştır

Yivli bağlantıların esnekliği 1 Yivli bağlantıların esnekliği 2

Araştırma çubuk grafiği
Üç yivli mekanik kaplin tarafından sağlanan ilave ses 
azaltma yüzdesi

Yivli kaplinlerin esnekliği boru sistemi boyunca stresin iletilmesini azaltır, elastomerik conta ve sünek demir gövde 
birlikte titreşimi sönümlendirir
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mek için de kullanılırlar, bu durumda lastik 
çok fazla strese maruz kalır. Lastik körükler 
sürekli bakım gerektirir: Cıvatalar yavaş yavaş 
gevşediğinden ve sistem akıtmaya başladı-
ğından cıvataların düzenli olarak sıkılmaları 
gerekir. Genel aşınma ve yıpranma ile makine 
odasındaki UV ışığa maruz kalma, lastiğin 
çürümesine neden olur.  
En iyi ihtimalle 10 yıllık ömrü bulunan lastik 
körüklerin sistemin ömrü boyunca belki de 
birkaç kez değiştirilmesi gerekir. Bu, siste-
min kapalı kalması ve buna ilaveten sipa-
rişi yapılan ünite maliyeti anlamına gelir.  
Parçanın arızalanması ani ve önceden tahmin 
edilemez olabileceğinden, örneğin lastiğin 
ısıtma sisteminde parçalanması ve sıcak suyun 
kaçması sonucu sağlık ve güvenlik risklerine 
neden olur.  
Pompanın her bir tarafına üç adet esnek kaplin 
monte etmek sorunu çözer. Yöntem üstün 
gürültü ve titreşim azaltımı sağlamak için 
maliyetli ve hacimli flanşlı üniteler gerek-
tirmeksizin esneklikle dayanıklılığı bir araya 
getirir. Sistemin ömrü boyunca dayanacağı 
garanti edilen Victaulic kaplinler, hem pratik 
hem de ticari faydalar sağlayan bakım gerek-
tirmeyen bir çözüm sunar. TM

rik conta gürültü aktarımını azaltır ve sünek 
demir gövde, ilave bir miktar gürültüyü emer. 
Azaltılmış olan titreşim bir sonraki bağlantıda 
aynı faktörle azaltılır. Mekanik kaplin monte 
edilen sıradaki her bağlantıda aynı etki yeni-
den meydana gelir ve böylece seste kümülatif 
bir azalma sağlanır.
Victaulic kaplinler kolay - hızlı montaj, bakım, 
güvenlik ve güvenilirlik açısından da ilave 
avantajlar sunar. Bu avantajlar kaplinleri, çok 
sayıda boru sisteminde geleneksel gürültü 
ve titreşim azaltma ekipmanlarının yerine 
kullanılabilecek kusursuz bir ikame ürünü, 
kaynaklı veya flanşlı bağlantılara alternatif 
haline getirir.
Victaulic kaplinler, stadyumlar ve oteller gibi 
ticari binalar ile endüstriyel tesislerde yoğun 
bir şekilde kullanılır. 

Lastik körüklerden kaçının, sistem 
güvenilirliğini artırın 

Geleneksel makine odası kurulumlarında 
gürültü ve titreşimi azaltmak için pompaların 
çıkışlarına lastik körükler veya kompansatör-
ler yerleştirilir. Bazen bunlar kaynaklı boru 
ile ekipman arasındaki hizasızlıkları düzelt-

Boru sistemleri azaltma
Kendini kanıtlamış ve etkili titreşim ve ses azaltması 
sağlamak için boru sisteminde yivli mekanik 
kaplinleri düzenlemenin üç olası yolu
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“Üretimde farkımız,    
 mühendislik bilgimiz”

E. Tümay Köse  
LINK Genel Müdürü

1978 yılından beri inşaat sektöründe faaliyet gösteren LINK, bugün ‘mekanik’, 
‘endüstriyel’, ‘inşaat’ ve ‘raylı sistem’ sektörlerinde yurtiçinde ve yurtdışında 
faaliyetlerini sürdürüyor. Firmanın Genel Müdürü E. Tümay Köse, Mayıs ayında 

yaptıkları yatırım ile Gebze’de yer alan 15.000 m2 kapalı alana sahip yeni genel 
merkezlerinde üretime başladıklarını belirtiyor. Köse ile Türkiye inşaat sektörü,  
LINK ve faaliyetleri hakkında konuştuk…
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firmaları ile konsept üretim de gerçekleşti-
rebiliyoruz. Özel çözümler gerektiği zaman 
konstrüktif; asma tavan, bölme gibi yapılar 
da üretiyoruz. 

Yaptığımız iş; tasarlamak, üretmek 
ve sunmak

1 Mayıs 2014 yılında şu an bulunduğumuz 
tesise geçtik ve 15 Mayıs’ta üretime başladık. 
Biz LINK’in ‘Şampiyonlar Ligi’nde olması 
gerektiğine karar verdik ve konumlandırır-
ken büyük düşündük. Rekabette “Ben nasıl 
farklılaşabilirim” mantığıyla hareket ettik. 
Ama maalesef ülkemizde rekabet edebilmek 
için “Nasıl ekonomikleştiririm?” mantığı var. 

LINK, bağlantının olduğu her 
yerde mühendisliğini konuşturuyor

LINK, kurucusu Özkan Ünal’ın girişimi ile 
1978 yılından beri inşaat sektöründe faaliyet 
gösteriyor. Türkiye inşaat sektörünün gelişme-
siyle birlikte çelik dübel üretimi ile başlayan 
serüvenimiz, boru askı ve bağlantı sistemleri 
üretimimiz ile devam etti. Sahada gördüğü-
müz eksiklikler, mühendislerin talepleri ve 
inşaat sektörünün gelişimi, ürün grubumuzun 
bugünkü kapasitesine ulaşmasında büyük rol 
oynadı. 80’li yıllarda LINK olarak flanş pro-
filleri üretmeye başladık. 90’lı yılların sonuna 
kadar bu iki ürün grubunda çalışmalarımızı 
sürdürdük. O yıllarda ülkemizde yüksek katlı 
yapılar popülerdi. Tesisatların dikey ve çok 
yüksek olması; titreşim, gürültü gibi bazı 
problemleri de beraberinde getirdi. 17 Ağus-
tos depremi de, depremin binalar ve tesisat 
üzerindeki etkisi konusunu gündeme taşıdı. 
Bu unsurlar sonucunda; tesisatların deprem 
koruması, ses ve titreşim yalıtımı konuları 
ihtiyaç halini aldı ve bu alanda çalışmalarımıza 
hız verdik. Ses ve titreşim yalıtımı konusunda 
Portekizli Amorim firması ile bir işbirliğimiz 
zaten vardı. Bu işbirliğini geçen sene dis-
tribütörlükten ortaklığa çevirdik, ‘Amorlink’ 
adında bir ortak girişim firması kurduk ve 
ayrı bir şirket olarak Maltepe’de çalışmalarına 
devam ediyor. Amorlink, hem Amorim hem 
de LINK’in ürün satışını gerçekleştiriyor.
Esas konu, LINK’in özünü oluşturan mühen-
dislik altyapısıyla çözümler üretmekten geçi-
yor. Yaptığımız iş ismimizle müstesna; bağ-
lantı elemanları üretmek. LINK, bağlantının 
olduğu her yerde mühendislik bilgisini ortaya 
koyuyor. Üretimde farkımız, mühendislik 
bilgimizden kaynaklanıyor. Binaların kaba 
inşaatının içinde yapısal olmayan elemanların 
bağlantısı ile ilgili her noktada; yani tesisat ve 
cephe bağlantıları konusunda bağlantı ele-
manları üretiyoruz. Yapısal olmayan bağlantı 
elemanlarının hepsi, binanın değişik yükle-
rinde ve değişik koşulları altında çalışıyor. 
Dolayısıyla bunların bir mühendislik çalış-
masıyla o koşullara uygun olup olmadığının 
kontrol edilmesi veya uygun bir şekilde yapıya 
yerleştirilmesi ile ilgili bir tasarım yapılması 
gerekiyor. Müteahhitlere bu desteği veri-
yoruz. O yüzden genel anlamda proje bazlı 
çalışan bir firmayız diyebilirim. Tabii dönem 
dönem know-how’ımızdan yönetici firmalar 
da yararlanıyor, binanın cepheye üretim yapan 

Biz, bu mantığı gütmüyoruz. O yüzden böyle 
bir yatırım kararı aldık. Bulunduğumuz yer 
19.000 m2, 15.000 m2’lik kapalı alana sahip. 
Daha önce Kartal’da dağınık bir yapımız vardı, 
profesyonel lojistik depo şirketleri ile çalışı-
yorduk. Şimdi ise yönetim, üretim ve depo 
alanımız bir arada. Üretim ve yönetimin bir 
arada olması üreticilerin tercih ettiği bir şeydir. 
O pres sesini duymak çok güzel bir his, tüm 
birimler tek bir çatı altında.
Mevcut hatlarımızla Gebze’de yer alan tesisi-
mizde üretime devam ediyoruz. Tek vardiyada 
yıllık 15.000 ton sac işleme kapasitemiz var. 
İhracatımızı ağırlıklı olarak; Rusya, Ortadoğu, 
Türki Cumhuriyetler, İran, Irak, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Kuzey Afrika, Cezayir, Tunus, 
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Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve 
Polonya bölgesine gerçekleştiriyoruz. Yurt-
dışında çalışan müteahhitlerimiz sayesinde 
de dünyanın birçok bölgesinde ürünlerimiz 
kullanılıyor. Sahada olmanın getirdiği avan-
tajlar ile projelere özel çözümler de üretiyoruz. 
Sahada şantiyenin ihtiyacı olan, tasarlanarak 
çözülmesi gereken konular varsa yardımcı 
oluyoruz.
Üzerinde yoğunlaştığımız ürün grupları; 
mekanik tesisat grubu içerisinde boru-askı 
ve destek sistemleri, havalandırma sistem-
leri, sismik sistemler ve titreşim izolasyonu. 
Geliştirmekte olduğumuz iş kolları arasında 
‘Prolink’ dediğimiz bir ürün grubumuz var. 
Konstrüktif malzemeler yani profiller ve bağ-
lantı sistemleri, cephe bağlantı sistemleri, solar 
bağlantı sistemleri bu ürün grubu içinde yer 
alıyor. 
Mekanik tesisat ürün grubunun yanında bir 
de endüstriyel ürün grubumuz var. Bu grupta, 
endüstriyel tesislerin proses hatlarında (kızgın 
buhar, kızgın yağ hatları gibi) özel mühendis-
lik desteği (engineering support) gerekiyor. 
Dolayısıyla bunun için özel ürünlerin üretil-
mesi gerekliliği doğuyor. Özel ürünlere; boru 
askı sistemleri, yaylı destekler, yaylı askılar 
örnek verilebilir. 
Mekanik tesisat ve endüstriyel alanda çalışma-
larımız devam ederken fotovoltaik pazarda da 
bizim gibi firmalara ihtiyaç olduğunu gördük 
ve solar tarlalarda konstrüksiyonlar tasarlayıp 

üretmeye karar verdik. Nevşehir ve Aksaray’da 
yer alan tarlalarda uygulamalarımızı gerçekleş-
tirdik. Bu sene solar tarafta uygulamalarımız 
daha da artacak gibi görünüyor. Mevcut yapı-
mız içerisinde solar için özel bir hat kurduk. 
LINK markası altında ilerliyoruz. Yaptığımız 
iş, yine inşaat sektöründe olduğu gibi; tasar-
lamak, üretmek ve sunmak. 

Yurtiçinde Ankara Bölge Müdürlüğümüz 
var. Yurtdışındaki faaliyetlerimizi ise genelde 
orada işbirliği yaptığımız firmalar aracılığıyla 
gerçekleştiriyoruz. Her ne kadar birçok bilgiyi 
ve tasarımı kendi bünyemizde yürütsek de 
lokal partnerlerin her zaman çok daha efektif 
sonuçlar verdiğini gördük. Çünkü pazarı daha 
iyi biliyorlar. İçinde bulunduğunuz ülkenin 
şartlarına göre hareket etmek durumundasınız. 
Yurtiçinde havalandırma ürün grubumuzda 
bayilik yapımız var. Türkiye’nin çeşitli bölge-
lerine yayılmış 14 tane bayimiz çalışmalarını 
sürdürüyor. Yurtdışında da havalandırma ürün 
grubumuzla ilgili bayilik yapımız var. Diğer 
taraftan da beraber çalıştığımız, işbirliği yap-
tığımız firmalar var. Bu firmaları seçmemizin 
sebebi, mühendislik kadrolarının olması ve 
belli bir yapıda şantiyede hizmet verebile-
cek olmaları. Beraber çalışacağımız firmaları 
seçerken bu özelliklere dikkat ediyor ve çok 
titiz davranıyoruz.
Ürünlerimiz, bakım ve servis hizmeti gerek-
tirmeyen ürünler. Ayrıca ürünlerimiz sahada 
uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra 
süpervizörlük hizmeti de veriyoruz. Bizim için 
önemli olan, ürünlerimizin doğru yerde doğru 
şekilde kullanılması. Ürünün hangi projede 
kullanılacağından, doğru seçilip seçilmediğine 
kadar her şeyi irdeliyoruz. Çünkü mekanik 
tesisat, binanın kalbi. Binalar, sürekli hareket 
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name çalışmaları yapılıyor. Elbette bir yer-
den başlanması önemli ama çalışmanın daha 
detaylı olması ve birtakım yaptırımlar içermesi 
gerekiyor. Belirlenen standartlara uygunluğun 
bir kurum tarafından test edilmesi gerekiyor.  
Şu konunun altını çizmek istiyorum, ülke-
mizde ‘Daha farklı nasıl olabilirim?’ sorusu 
sorulmuyor. Çünkü Türkiye şartlarına göre 
hareket etmek istediğiniz zaman uluslara-
rası pazarda yer alamıyorsunuz, uluslara-
rası pazarda yer almaya çalıştığınız zaman 
ise Türkiye’de iş almak zorlaşıyor. İki arada 
bir derede kalıyoruz ne yazık ki. Bir ülkenin 
şartları, diğer bütün ülkelerde geçerli olacak 
ki, gittiğimiz yere göre kabuk değiştirmek 
zorunda kalmayalım. Mecburen Avrupa’nın 
EN normlarını ve Amerika’nın ASTM stan-
dartlarını esas alıyoruz. Türkiye yapı sek-
töründe projelendirmeye yeterince zaman 
ayrılmıyor; çok aceleci davranıyoruz. Bu süreç 
içinde sorunları hep sahada çözmeye çalı-
şıyoruz. Burada çok kritik bir nokta ortaya 
çıkıyor; ‘nitelikli iş gücü’. İşçiliğin kalitesinin 
bir sertifikası, belgesi yok. Bunlar hep olması 
gereken şartlar. Mimar ve tasarımcı ortaya 
koyduğu projenin şartnamesinde bunlara 
değinirse, evet bu ülkede bir şeyler düzelir. 
Eğer yapısal olarak bir sektörün şekillendi-
rilmesi gerekiyorsa, bunun devlet teşvikiyle 
gerçekleştirilmesi çok daha faydalı olacaktır. 

halinde ve genleşiyor. Bu genleşmeyi dik-
kate almadan yapılan uygulamalar; sızıntılara, 
kaçaklara, tesisatın verimliliğinin düşmesine 
sebep olan ana unsurlardır. Mesela evlerinizde 
duvarlardaki kabarmalar, genleşmenin dikkate 
alınmadan bağlantı yapılması ile oluşur. Yatı-
rımcıların en başta bu konuları düşünmesi 
gerekiyor. Çünkü bunlar sonradan düzeltil-
mesi veya değiştirilmesi zor işler. 

Kendi standardımızı ihraç edersek 
fark yaratabiliriz

45 kişilik mühendis kadrosu ile çalışıyoruz. 
Satış ve proje ekibimizin tamamı mühendis. 
Bağlantı elemanları, daha çok sahada ger-
çekleştirilen uygulamalar olduğu için sahada 
olduğumuz zaman şantiye mühendislerimiz 
ile beraber işimizin doğası gereği çözüm üret-
memiz gerekiyor. Ne yazık ki bir şartname 
olmaması, bu konuda bazı sıkıntılara sebep 
olabiliyor. Ülkemizin en önemli eksiklikleri 
arasında, bir işin nasıl yapılması gerektiği 
ile ilgili standartların bulunmaması var. Bu 
konu, bizim bu kadar işin içine dahil olma-
mızın en büyük sebepleri arasında. Genel 
anlamda kabul edilmiş herhangi bir şartname, 
bir standardın olmayışı hava kanalı, destek 
konusunda, bizi ister istemez ürünle beraber 
sahada olmaya itiyor. Son dönemlerde şart-

Bugün baktığınızda kamu yatırımları hâlâ çok 
önemli bir hacim kaplıyor. Kamu yatırımla-
rında denetimler yapılırsa, yapılan denetimler 
denetlenirse, işte o zaman bir alışkanlık ola-
cak ve diğer segmentlere de yayılacaktır diye 
düşünüyorum. Biz de üreticiler olarak bir araya 
gelmeli, şartları oluşturmalıyız ama bizi bu 
şartlara uymaya teşvik edecek yaptırımların 
da olması gerektiği kanısındayım. Çünkü bir 
iş doğru yapıldığında fayda sağlar. 
Bununla birlikte sektördeki olumlu gelişmeleri 
de unutmamak gerek. 12 senedir sektörde 
bilfiil çalışıyorum, sektör iyileşiyor tabii ki. 
Başlangıç noktamızla şimdiki durumumuz 
arasında ciddi anlamda farklar var. İlerliyo-
ruz ama hızlanmamız gerekiyor. Yapısal ola-
rak hareketliyiz evet, ama ülke stratejisi ve 
politikası olarak TSE’nin kalkındırılmasının 
gerektiğine inanıyorum. İhracatımızı artıralım 
diyoruz; kendi standardımızı oluşturur, bu 
standarda göre üretim yapar, hem ürünlerimizi 
hem de standardımızı ihraç edersek, işte o 
zaman fark yaratabiliriz. Talep de bu stan-
darda göre oluşursa, o zaman biz üreticilere 
ve sanayicilere çok ciddi anlamda büyük bir 
pazar açılmış olur. 
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bu durumdan şikâyetçiyiz. Bu şartların iyi 
belirlenmesi gerekiyor. Bir segmentasyonun 
yapılması ve bu segmentasyona göre şartların 
belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz 
LINK olarak, profesyonel pazarda kullanı-
lacak ürünler üretiyoruz. Bu ürünlerimizi, 
ticari pazarda sunduğumuzda karşılık bulmak 
elbette zorlaşıyor. 

Nitelikli projelerle nitelikli binalar 
kazandırmaya devam ediyoruz

Türkiye’nin ve bölgenin neredeyse tüm önemli 
projelerine çözüm sağladık. Gün geçtikçe 
büyümeye, ülkemize ve bölgeye nitelikli pro-
jelerle nitelikli binalar kazandırmaya devam 
ediyoruz. Avrasya Tüp Geçit projesinin hem 
mekanik hem sismik danışmanlığı tarafımız-
dan sağlanıyor. Önce danışmanlık yapıyo-
ruz; tasarım aşamasından itibaren tüp geçitte 
bağlanılacak her türlü yapısal olmayan ele-
manın depreme karşı dayanaklılığının tasa-
rımını yapıp, nasıl bağlanması gerektiği ile 
ilgili önerilerde bulunuyoruz. Geçen sene yer 
aldığımız önemli projelerden biri, Irak’ta yer 
alan petrol boru hattının 42” çapındaki borula-
rının genleşmesi dikkate alınarak kayar yatak-
larla mesnetlenmesi işiydi. Ayrıca Tuzla’da İş  
Gayrimenkul, Çiftçi Tower, Palladium, Röne-
sans Tower referanslarımız arasında. Yüksek 
katlı binalarda tercih ediliyoruz. Çünkü yapılar 
yükseldikçe, binalar çok fonksiyonlu oldukça 

Ticari pazar ile profesyonel pazarın 
birbirinden ayrılması gerekiyor

Sektörün segmente edilmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. Yani ticari pazar ile profesyonel 
pazarın birbirinden ayrılması gerekiyor. Yurt-
dışında da bu şekilde. Ticari binada, yapılan 
binanın fonksiyonu ticari amaçlıdır. Yani ticari 
binalarda teknik konular biraz daha ikinci 
planda kalır. Profesyonel pazar ise fonksiyona 
göre yapılan binalardan oluşur. Hastaneler, 
oteller, rezidanslar, üniversite binaları, fab-
rikalar gibi sürekli kullanılan binalar pro-
fesyonel pazarı oluşturur. Bu ayrım yapıldığı 
zaman; profesyonel bina tasarımcısı, müteah-
hidi, uygulamacısı, tedarikçisi, üreticisi, bütün 
kırılımlar ayrıldığı zaman rekabet koşulları da 
daha net şekillenecektir. Profesyonel pazarda 
iş yapan bir müteahhidin bünyesinde çalış-
tıracağı mühendis sayısı ile ticari pazarda iş 
yapan bir müteahhidin çalıştıracağı mühendis 
sayısı veya şantiye ekibi farklıdır. Profesyonel 
pazarda çalışan mühendis sayısı daha fazladır 
çünkü uygulama farklıdır. Bir hastanenin, bir 
ameliyathanenin iklimlendirmesi ve koşullan-
dırması bir konut binasınınkinden farklıdır. 
Dolayısıyla ticari ve profesyonel pazarın aynı 
kulvarda rekabet etmesinin doğru olmadığı 
kanısındayım. Çoğunlukla ticari tarafta iş 
yapan bir müteahhidin, profesyonel tarafa 
teklif vermesi, haksız rekabete sebep olu-
yor ve pazarın formunu bozuyor. Hepimiz 

ihtiyaçlar da değişiyor, tesisatın veya binanın 
koşulları da değişkenlik gösteriyor. Ataşehir’in 
Finanspark bölgesinde yapılan projelerde yük-
sek katlı yapılar çoğunlukta. Yüksek katlı yapı-
larda tesisatın dikey olarak üst katlara taşın-
ması önemli bir konu. Çünkü binada hem ısıl 
genleşmeler olacak hem de bina yüksek katlı 
olduğu için çok uzun bir hat olacak. Yüksek 
katlı binalar, rüzgâr yükleri farklı olduğu için 
yaşadığımız konutlardan daha fazla hareket 
ediyor. Dolayısıyla bu unsurları dikkate alarak 
şaftların yerleştirilmesi ile ilgili özel uygula-
malar yapıyoruz. Özel uygulamaların ürünleri 
de özel olarak tasarlanıyor. Önceden tasarla-
nıp sonra yerinde uygulanan ürünler oluyor. 
Bunlar bizim için çok özel projeler. Konsept 
projeler, konsept yapılar son zamanlarda gün-
demde. Eğer iş merkezi, otel, konut hepsi bir 
arada bir yapıysa evet ürünlerimiz kullanılıyor. 
Ürünlerimizin kullanılabilmesi için merkezi 
ısıtma-soğutma ve havalandırma tesisatının 
olması gerekiyor.

Gidişat iyi yönde

2014, çok dalgalı bir yıl olmasına rağmen biz 
yaklaşık olarak % 20 oranında bir büyüme 
gerçekleştirdik. 2015 yılı için daha çok büyüme 
öngörüyoruz. Çünkü sektör büyüyor. LINK 
sadece Türkiye’de değil, çevre ülkelerde de 
büyüyor. Tabii biz kendi planlarımıza ve orga-
nizasyonumuza göre büyüme hedeflerimizi 
gerçekleştiriyoruz ama durumlar ne göste-
rir, ülke şartları ne olur bilemiyoruz. Yaşanan 
ekonomik dalgalanmalar, sektörün yatırım 
konusuna daha temkinli yaklaşmasına sebep 
oluyor. Öngöremiyoruz ama gidişatımızın çok 
iyi yönde olduğunu söyleyebilirim. TM
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sistem

H em inşaat altyapı teknolojilerinin 
hızlı bir şekilde gelişmesi hem de 
mobil internetin ve akıllı telefonla-

rın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline 
gelmesiyle, akıllı ev otomasyon sistemleri, 
günlük yaşam ve çalışma alanlarımız için her 
geçen gün daha da önemli bir ihtiyaç olarak 
ortaya çıkmaktadır. Akıllı ev otomasyonu ala-
nında Avrupa’nın öncü markalarından olan 
Zipato Akıllı Ev Sistemleri, bu sene içinde 

Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. Zipato; 
ev ve ofisler için konfor, güvenlik, enerji 
verimliliği, sağlık ve emniyet konularında tek 
bir entegre platform üzerinden bütünleşik 
otomasyon sistemi sunuyor. Akıllı güvenlik 
sistemi ile hırsızlık, yangın, su baskını veya gaz 
kaçağı gibi durumlarda aile ve ev güvenliğini 
sağlarken, özel çocuk ve yaşlı bakım çözüm-
leri ile yeni nesil bir teknoloji sunuyor. Daha 
kapsamlı güvenliğin yanı sıra evlerde konfor 

seviyesini de artıran Zipato; ışıkları, panjurları, 
klimayı ve diğer bütün elektrikli ev aletlerini 
uzaktan kontrol edebilme ve senaryolar ile 
otomatize etme imkânı sağlıyor. Hem aydın-
latma hem de ısıtma/soğutma kaynaklı enerji 
tüketimini takip etme ve tasarrufta bulunmaya 
olanak veren Zipato, enerji verimli yeşil bina-
larda önemli bir role sahip. Özel raporlar ve 
uyarı sistemi, enerji israfının nasıl ve nereden 
kaynaklandığını ve nasıl engellenebileceğini 

Zipato Akıllı Ev Otomasyon 
Sistemleri
Zipato Akıllı Ev Sistemleri; güvenlik, konfor ve enerji verimliliğini bir arada yenilikçi akıllı bulut  
platformu üzerinden sunuyor. Hem kablosuz Z-wave hem de kablolu altyapıları destekleyebilen Zipato, 
yaşam alanlarına akıl katıyor.
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Ekonomik çözüm

Zipato’nun temel amacı akıllı ev sistemlerini 
lüks olmaktan çıkarıp, herkesin kolayca sahip 
olabileceği, zahmetsiz ve kolay bir çözüm 
haline getirmektir. Zipato için tek seferlik 
cihaz ücreti verilir, aylık ücret kesinlikle öden-
mez. Üstelik Zipabox bir kez alındığında, sis-
temi istendiği kadar büyütmek kullanıcıların 
elinde. Başta birkaç basit sensör ile başlayıp, 
sonraki dönemde ihtiyaç duyulan yeni özel-
likler için sadece sensör ücreti ödenir.

anlamaya yardımcı oluyor. Öte yandan, inter-
net üzerinden telefon, tablet veya bilgisayar 
ile ev kontrol ve yönetimi ücretsiz sağlanıyor.
Zipato’nun hem mimar ve müteahhitler 
hem zayıf akım çözüm sağlayıcıları hem de 
son kullanıcılar tarafından tercih edilmesi-
nin en önemli sebebi, Zipato’nun her türlü 
akıllı ev ihtiyacına yönelik joker rolü oynuyor 
olmasıdır. Zipato, Z-wave teknolojisi tabanlı  
Kablosuz Akıllı Ev Sistemi olmasının yanı 
sıra, dilendiğinde diğer tüm kablosuz (Zigbee, 
Enocean, 433 Mhz, vb.) ve kablolu (KNX, 
X10, hard-wired, vb.) sistemler ile hiçbir ek 
entegrasyon yatırımı ihtiyacı gerektirmeyen 
modüller vasıtasıyla uyum sağlayıp bir arada 
çalışabiliyor.

Kolay montaj – sade ve basit

Global bir standart olan Z-wave kablosuz 
altyapı sayesinde; konutlar ister inşaat halinde 
ister dayalı döşeli olsun, kırma, dökme, kablo 
çekme kesinlikle yapılmamaktadır. Binaların 
mevcut tasarımına ve altyapısına zarar ver-
meden, estetik görünümüne etki etmeden, 
mevcut priz ve anahtarları değiştirmeden hızlı 
ve kolay kurulum imkânı sunulur. Üstelik ihti-
yaç duyulduğunda sistemi kolayca taşımak, 
ekleme ve çıkarma yapmak mümkündür.

Tüm kablosuz ve kablolu 
protokollere uygun açık platform

Zipato gerçek anlamda teknoloji bağımsız 

çözüm sunuyor. Ev otomasyonu alanında 
kullanılan kablolu ve kablosuz uluslararası 
tüm protokoller desteklenir (Z-wave, Zigbee, 
KNX, Enocean, X10, 433 Mhz, vb.). Böylece 
tüm teknolojik sınırları ortadan kaldırarak her 
bir proje için en uygun, en pratik ve en ekono-
mik çözüm tasarlanarak sunulur. Zipato’nun 
sağladığı en büyük avantaj; farklı protokolleri 
destekleyen Zipato modüllerinin, ana kontrol 
ünitesi Zipabox’a, ihtiyaç olan zamanda ve 
sayıda lego gibi kolayca eklenip çıkarılabil-
mesidir.

Kontrol değil akıllı ev yönetimi

Zipato ile evlerde sadece alışageldik  
Aç/Kapa komutları uygulanmaz, kullanıcının 
dilediği kuralı ve işlemi yerine getirme şansı 
sunulur. Diğer bazı sistemlerin de program 
ve zamanlama özellikleri olmasına karşın, 
sadece Zipato gerçek anlamda kullanıcıları-
nın dilediği kuralları uygulamasına izin verir.  
Üstelik kural tanımlama çok basit bir gra-
fik arayüzünden yapılır ve daha önce hiçbir 
programlama deneyimi sahip olunmasını 
gerektirmez.
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sistem

Kural ve senaryo oluşturma

Birçok bilindik ev otomasyon sistemi, müş-
terilerinin sisteme uzaktan bağlanıp alarmı 
ve ışıkları açıp kapamasına olanak sağlar. 
Ancak sadece Zipato’nun ‘Kural Oluşturma’ 
sistemi, müşterilerinin ev otomasyon sensör 
ve cihazlarının yeteneklerini tam anlamıyla 
kullanmasına olanak tanır. Zipato Kural Oluş-
turmanın grafik arayüzü ile zorlanmadan, 
bulmaca kurgusuna göre hazırlanmış yapılar 
sayesinde kolayca sisteme kural tanımlanabi-
lir. Üstelik kural oluşturmak için ileri düzey 
programlama bilgisi ve becerisi gerekmez. 
Gün doğumu, batımı, eve hoş geldin, güle 
güle, enerji tasarrufu, yağmurlu hava, sinema 
modu gibi senaryolar ile aydınlatma, panjur ve 
ısıtma, soğutma sistemi tek bir tuşla önceden 
ayarlanan moda getirilebilir.

Yenilikçi akıllı bulut teknolojisi

Zipato Akıllı Ev Sistemi, yenilikçi akıllı bulut 
teknolojisi temelli çalışır. Bu sistemin iki ana 
yapı taşı bulunur: 
Zipacloud (Zipabulut) ve Zipabox.
Zipacloud Akıllı Bulut Bilişim teknolojisi 
internet bağlantısı üzerinden konutlara birçok 
değer katar. Bunlardan bazıları şunlardır:

•	 Uzaktan Kontrol: Dünyanın her 
yerinden, internete erişebilen herhangi 
bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayar 
üzerinden sistem uzaktan yönetilebilir.

•	 7/24 İzleme ve Takip: Ev veya işyerleri, 
Zipato kontrol merkezine her zaman bağlı 
kalır. Bu sayede istenilen yer, zaman ve 

Zipabox, akıllı ev otomasyon sisteminin kalbidir.

•	 Zipabox’un iki önemli görevi bulunur: 
birincisi internet bağlantısı üzerinden 
Zipacloud ile iletişim kurmak, ikincisi ise 
evin içindeki tüm sensörleri bir orkestra 
şefi gibi yönetmek.

•	 Zipabox yeni nesil kontrol ünitesi tüm 
ev elektroniğinin yönetilmesini sağlar. 
Genellikle duvarlardan kolayca geçebilen 
güvenilir ve düşük güçte radyo dalgaları 
ile evlerdeki elektronik cihazlarla iletişim 
kurabildiği gibi, gerektiğinde mevcut 
kablolu sistemler üzerinden de kontrolü 
sağlayabilir.

•	 Zipabox, kendisine kolayca eklenebilecek 
çeşitli ek modüller ile genişletilerek 
her türlü büyüklükteki ortam için akıllı 
otomasyon çözümleri sunabildiği gibi, 
birçok farklı yeni fonksiyon kazanabilir 
(güvenlik modülü, yedekleme modülü, güç 
modülü, vb.)

Kesintisiz ve yedekli çözüm

Ev veya işyerlerinde elektrik kesildiğinde 
sistemin çalışmasına devam edebilmesi için 
opsiyonel ek ‘Yedekleme Modülü’ sunulur. Bu 
modül ile 24 saate kadar kesintisiz hizmet 
devam eder. Sensörler elektriğe ihtiyaç duy-
madan pille çalışabildiği için güvenlik asla 
riske atılmaz. Öte yandan, internet bağlantısı 
kesilse bile sistem evin içinde kesintisiz çalış-
maya devam eder, internete ihtiyaç duymaz. 

durumda, kullanıcılar evlerine bağlanabilir, 
izleyebilir, sistemin ayarlarını değiştirebilir.

•	 Genel Uyarı Sistemi: İnternet üzerinden 
buluta bağlı olan evlerin içerisinde 
oluşabilecek her durum hakkında, 
istenilen iletişim kanalı üzerinden (e-mail, 
SMS, telefon) bilgi alınabilir.

•	 Kolay Programlama: Zipato kural 
oluşturma programı sayesinde, hiçbir 
programlama bilgisine sahip olunmadan 
evin kuralları belirlenebilir.

•	 Sanal Cihazlar: İnternet üzerinden 
online bilgi aktarımı ile sanal istasyonlar 
yaratarak, günlük hava durumu, güneş 
doğuş ve batış saatleri, elektrik ücretleri 
gibi verilerle yaratıcı otomasyon kuralları 
belirlenebilir.
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Ancak, bu gibi kesintilerde dışarıdan bağlantı 
da devam etsin istenirse 3G dungle ile kesin-
tisizlik garanti edilir.

Tam akıllı, en akıllı ev

Zipato en temel otomasyon ihtiyacından, en 
gelişmiş otomasyon gereksinimlerine kadar 
her türlü ev otomasyon projesine eksiksiz ve 
etkin çözümler sunar. Tek bir kutuda ihtiyaç 
duyulabilecek her türlü kontrolü sağlar:

Konfor: Aydınlatma, Perde, Panjur, Priz, 
Bahçe Sulama,
İklimlendirme/Enerji: Klima, Kombi, Yerden 
Isıtma, Kalorifer Kontrol ve Enerji Tasarrufu
Emniyet: Yangın, Duman, Gaz, Su Baskını 
Uyarı ve Pencere/Kapı Kontrol
Güvenlik: Kamera, Alarm, Siren, 

Telefondan İzleme, Kilit
Sağlık: Acil Tıbbi Yardım, Panik Butonu, 
Yaşlı Bakımına Destek
Eğlence: Multimedya, Müzik/Video Yöne-
timi, Akıllı Telefon Entegrasyonu

Yüksek performans ve güvenilirlik

Zipato sistemi, uluslararası geçerliliği kabul 
edilmiş Z-wave kablosuz iletişim protokolünü 
kullanır. Bu protokolün tasarımında yüksek 
performans ve güvenilirlik esas alınmıştır. 
Amaç, kablolu sistemin sunduğu dayanıklılığı, 
kablosuz sistemin zahmetsiz ve estetik yapısı 
ile birleştirmektir. 
Sahip olduğu mesh tipi ağ yapısı ve çift yönlü 
haberleşme ile kablosuz çekim alanı ev ve iş 
yerleri için oldukça yeterlidir; diğer sistemler 
ile girişim yapmaz ve güvenli bir sistem sunar. 

Doğru bir tasarım ile kesintisiz ve hatasız 
iletişim sağlanır.

Modüler ve esnek yapı

Zipato sistemi, birçok fazla fonksiyon ve özel-
liği bünyesinde barındırır. Örneğin, mevcut 
alarm sistemi Zipato ile entegre edilmek iste-
niyorsa, çözümü basittir: Hızlıca tanımlana-
cak bir ek modül ile eski ile yeni sensörler ve 
cihazlar, aynı platformda bir araya getirilebilir.  
Konforu artırmak için mevcut panjurlar 
motorlu panjurlar ile değiştirildi ve otomas-
yona dahil edilmek isteniyorsa, yapılması 
gereken şey, sadece gerekli motor modüllerini 
kurup sisteme dahil etmektir. 
Zipato sistemi ile ev otomasyonu için ihti-
yaç duyulabilecek her şeyi kolayca uygulamak 
mümkündür. TM
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bilgi

Son yıllarda fabrikaların buhar kazanla-
rında meydana gelen kazaların artması, 
bu kazaların ihmalden kaynaklanabile-

ceği sorusunu akla getirirken alınacak önlem-
lere de dikkat çekiyor. Uzmanlar basınçlı kap-
lar olarak da adlandırılan kazanlarda karşımıza 
çıkabilecek en önemli tehlikenin ve kazanın 
patlama riski olduğunu söylüyor. Bunun 
nedenlerini ise; kazanın üretim hataları, kul-
lanım hataları, emniyet donanımlarının eksik 
olması veya mevcut olmaması ve rutin bakım-
larının düzenli yapılmaması olarak belirtiyor-
lar. Bu tip kazanlarda olabilecek patlamala-
rın diğer bir nedeni ise; gidiş-geliş emniyet 
borularında tıkanma sonucu, açık hava ile 
bağlantının kesilmesi ya da yanma odasında 
karbondioksit birikimi olarak gösteriliyor. Bu 
noktada buhar kazanları ile ilgili yönetmelik-
lere baktığımızda; Türkiye’de, 6331 sayılı “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıka-

rılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde “Basınçlı 
kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test 
yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi 
belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 
katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. 
Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden 
kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hid-
rostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı 
kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda 
belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri 
de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlene-
cek periyodik kontrol raporlarında bu husus 
gerekçesi ile birlikte belirtilir” hükmüne yer 
veriliyor. Yasaya göre; basınçlı kazanların peri-
yodik kontrollerinin yılda bir kez olmak üzere; 
TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında 
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılması 
öngörülüyor. Sealed Air’in iş birimi Diversey 
Care, Divergard markasının altında bulunan 

ürünler ile hizmet verdiği otel, çamaşırhane, 
fabrika, ofis ve hastanelerin ısıtma/soğutma 
sistemlerini ve su boru hatlarını temizleme 
ve bu alanların bakım ihtiyaçlarını karşılı-
yor. Diversey Care, işletmelerin kullandığı 
bu sistemlerde özellikle buhar kazanları-
nın kullanımlarında karşılaşılan riskler ve 
alınması gereken önlemlere dikkat çekiyor. 
Firma; basınçlı kaplarda, basınç göstergeleri-
nin periyodik olarak kontrol edilmesini ve bu 
kontrollerin yılda en az bir kez yapılmasını 
öngörürken, tüm basınçlı kaplarda; otoma-
tik emniyet donanımları olmasının zorunlu 
tutulmasını ve bu donanımların kontrollerinin 
de yapılmasını tavsiye ediyor. Sıcak su kazan-
larında mutlaka; termometre, termostat, hid-
rometre, gidiş-dönüş emniyet boruları, taşma 
havuzu, gözetleme deliği, patlama kapağı gibi 
emniyet donanımlarının bulunması gerekiyor. 
Buhar kazanlarında ise; presostat, manometre, 

Buhar Kazanlarında Meydana Gelen 
Kazaların Nedeni İhmal mi?
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Basınçlı kaplar üzerinde otomatik emniyet 
donanımlarının ve bununla birlikte üzerle-
rinde gazın sıcaklığını, basıncını ve seviyesini 
bildiren göstergelerin bulunduğundan emin 
olunmalıdır. Ayrıca kazanların temizliği ve 
bakımı için belirlenen temizlik periyodlarına 
ve programlarına uyulmalıdır. Geçen dönem-
deki buhar kazanlarında meydana gelen talih-
siz kazalar da işletmelerin bu konuda alması 
gereken tedbirlerin önemini bir kez daha vur-
gulamaktadır. TM

en az iki adet su seviye göstergesi, en az iki 
adet emniyet supabı, emniyet düdüğü, kazan 
besleme cihazı gibi emniyet donanımları-
nın bulunması zorunluluk olarak gösterili-
yor. Kazan imalatlarının standartlara uygun 
yapılmasının da önemini vurgulayan marka, 
mevzuata uygun şekilde yetkili elemanlar tara-
fından, yıllık rutin periyodik kontrollerinin 
yapılmasının oldukça önemli olduğunu bildi-
riyor. Kazan üzerindeki etiketlerde; imalatçı 
firma, imalat tarihi, azami çalışma basıncı 
ve kazan numarasının bulunması da önemli 
etkenler arasında yer alıyor. 

Tesislerin alması gereken tedbirler 

Tesislerde; eski, yıpranmış ve aşınmış basınçlı 
kapların kullanılması oldukça tehlikelidir. 
Tüm basınçlı kapların periyodik kontrolleri; 
mutlaka yılda en az bir kez ilgili mevzuatta 
belirtilen yetkili kişiler, Makine Mühendis-
leri Odası (MMO) ya da akredite bir firma 
tarafından yaptırılmalıdır. Denetim sonucuna 
göre eksikler varsa, işletmeler tarafından aka-

binde giderilmeli ve bu eksikler giderildikten 
sonra, ilgili yetkili kişilerden “çalışmaya uygun” 
raporu alınarak çalışmaya devam edilmelidir. 
Basınçlı kapların; yetkili kişiler tarafından, 
emniyet kurallarına uygun kullanımı sağlan-
malı ve bu görevlinin, kazancı operatör bel-
gesine sahip olmasına da dikkat edilmelidir. 
Basınçlı kapların bakımı yapılırken aşınma 
ve yıpranma olup olmadığı kontrol edilmeli 
ve azami çalışma basıncının 1,5 katı ile yet-
kili kişiler tarafından teste tabi tutulmalıdır. 
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Yeni Nesil Soğutucu 
Akışkan
Özet

Soğutucu akışkan seçimi, enerji verim-
liliğini en üst düzeye çıkarmak ve sis-
temlerin küresel ısınma etkilerini en 

aza indirmek için önemli bir faktördür.
Bu çalışmada; düşük küresel ısınma potan-
siyeline sahip alternatif akışkanlardan biri 
olan R32 soğutucu akışkanının (GWP=6751) 
fiziksel özellikleri, “Yaşam Süreci İklim Per-
formansı” (LCCP) değerinin diğer alterna-
tif akışkanlar ile karşılaştırılması, yanıcılık 
özelliği ve ilgili standartlar incelenmiş olup, 
kendi soğutucu akışkanını ve kompresörünü 
üreten Daikin’in yakın zamanda piyasaya 
süreceği, Avrupa’nın R32 soğutucu akışkanı 
içeren havadan havaya konut tipi ısı pompası 
hakkında bilgi verilmiştir.

1. Giriş

Soğutma sektöründe soğutucu akışkan ola-
rak kullanılan kloroflorokarbon (CFC) ve 
hidrokloroflorokarbonların (HFCF) zaman 

içerisinde atmosfere karışması atmosferde 
sera etkisinin artmasına ve ozon tabakasının 
tahribatına sebep olmuştur. Canlıları zararlı 
güneş ışınlarından koruyan ozon tabakası, 
soğutucu maddelerin yapısında bulunan klor 
ve brom atomlarının serbest kalıp zayıf ozon 
moleküllerini parçalamasıyla tahrip olmak-
tadır.
Ozon tabakası ve çevre üzerine etkisi olan 
soğutucu maddeleri dört ana gruba ayırmak 
mümkündür.
 
1. Bromoflorokarbonlar (Halonlar):

Karbon, flor, brom veya klordan oluşan bile-
şiklerdir. Bu grupta yer alan maddelere örnek 
olarak Halon1301 (R13B1) verilebilir. Halon-
lar ozon tahribatına katkıları en fazla olan 
maddelerdir.

2. Kloroflorokarbonlar (CFC):

Klor, flor ve karbonlardan oluşan bileşiklerdir. 
Ozon tahribatına katkıları halonlardan sonra 

Yazan: Dr. Andaç Yakut, Daikin Türkiye, Kurumsal Planlama Departmanı

en fazla olan soğutucu maddelerdir. Örnek 
olarak R11 ve R12 verilebilir. 

3. Hidrokloroflorokarbonlar 
(HCFC):

Klor, flor, hidrojen ve karbon içeren bileşikler-
dir. Ozon tahribatları düşük olmakla birlikte 
oldukça yüksek sera etkisine (küresel ısınma 
potansiyeli) sahiptirler. Bu grupta yer alan 
maddelere örnek olarak R22 verilebilir.

4. Hidroflorokarbonlar (HFC):

Hidrojen, flor ve karbon içeren bileşiklerdir. 
Ozon tabakası üzerinde tahrip edici etkileri 
yoktur, fakat küresel ısınma potansiyeline 
sahiptirler.
Ozon tabakasının tahribatını önlemek 
amacıyla 1987 yılında 43 ülke tarafından  
Montreal Protokolü imzalanmıştır. Bu proto-
kole göre tüm ülkeler, ozon tahribatı yaptığı 
tespit edilen soğutucu maddelerin üretim 
ve tüketimini azaltacak ve belirli bir takvim  
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içerisinde sonlandıracaklardır [1].
Montreal Protokolü çerçevesinde ozon tah-
ribatına olan büyük etkisi sebebiyle ilk önce 
CFC grubu akışkanların kullanımı sonlan-
dırılmıştır. Daha sonra CFC’lerin alterna-
tifi olan ve daha az ozon tahribatına sahip 
olan HCFC grubu akışkanların kullanımı 
yaygınlaşmıştır. Yine Montreal Protokolü 
çerçevesinde HCFC grubu soğutucu akış-
kanların kullanımının da belirli bir takvim 
çerçevesinde sonlandırılıp azaltılması ve 
ozon tabakasına hiç zararı olmayan HFC 
grubu akışkanlara geçilmesine karar verilmiş-
tir. HFC grubu akışkanlar ozon tabakasına 
zarar vermese de küresel ısınmaya etkisi olan 
akışkanlardır. R-410A, R407C ve R134A bu 
gruptaki soğutucu akışkanlara örnek olarak 
verilebilir.
Günümüzde küresel ısınma potansiyeli 
(GWP) düşük olan alternatif soğutucu akış-
kan arayışları sürmektedir. Bu çalışmada ise 

son zamanlarda oldukça ilgi çeken ve üze-
rinde yoğun çalışmalar yapılan HFC gru-
bundan R32 soğutucu akışkanı incelenmiştir. 

2. R32 En Dengeli Çözüm

Alternatif soğutucu akışkan arayışında; akış-
kanın ozon tüketme potansiyeli (ODP), 
küresel ısınma potansiyeli (GWP), enerji 
verimliliği, güvenlik, ekonomiklik gibi birçok 
faktör etki eder. Bu faktörleri tam anlamıyla 
karşılayan mükemmel bir akışkan henüz yok-
tur. Seçim yaparken bütün bu faktörleri en 
uygun şekilde karşılayacak, en dengeli seçimi 
yapmak önemlidir.
Kendi soğutucu akışkanını ve kompresörünü 
üreten Daikin, yaptığı araştırmalar sonu-
cunda düşük küresel ısınma potansiyeline 
sahip alternatif akışkanlar arasından R32’nin 
en dengeli çözüm olduğu sonucuna varmıştır 
(Şekil 1). Bu sonuçtan sonra Daikin, R32 

soğutucu akışkanını ve bu akışkan için özel 
olarak geliştirdiği kompresörü konut tipi 
klimalara adapte ederek, 27 Eylül 2012’de 
dünyanın ilk R32 soğutucu akışkanını içeren 
klimasını Japonya pazarına sunmuştur.
R32, HFC grubundan olmasına rağmen 
günümüzde sıklıkla kullanılan R410A soğu-
tucu akışkanının sahip olduğu küresel ısınma 
potansiyelinin (GWP) üçte birine sahiptir. 
Üstelik R32 tek bileşenli bir soğutucu akışkan 
olduğundan geri dönüşümü de kolaydır. 

Genel olarak R32 [2];

•	 Ozon tabakasına zarar vermez (ODP=0)
•	 Küresel Isınma Potansiyeli GWP=6751’tir.
•	 R410A’ya göre daha az küresel ısınma 

etkisine (LCCP) sahiptir.
•	 R410A’ya göre daha yüksek enerji 

verimliliğine sahiptir.
•	 Diğer soğutucu akışkanlara göre daha az 

soğutucu akışkan kullanımı mümkündür.
•	 Daha kompakt tasarım mümkündür.
•	 Düşük yanıcılık özelliğinden dolayı birçok 

uygulamada güvenli kullanım sağlar.
•	 R410A’nın bir bileşeni olduğu için R32 

üretim kapasitesi mevcuttur.
•	 Tek bileşenli bir akışkan olduğu için geri 

dönüşümü ve yeniden kullanımı kolaydır.
•	 Gelişmekte olan ülkeler için ekonomiktir.

3. R32 ve R410A’nın Fiziksel 
Özelliklerinin Karşılaştırılması

Günümüzde konut tipi klimalarda oldukça 
yaygın olarak kullanılan R410A soğutucu 
akışkanın fiziksel özelliklerinin R32 soğutucu 

Şekil 1. R32 En Dengeli Çözüm [2].

Tablo 1. R32 ve R410A Fiziksel Özelliklerin Karşılaştırılması
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yüzeyine ulaşmakta ve böylece deri kanseri ve 
benzeri problemler ortaya çıkmaktadır.
Örnek vermek gerekirse R22’nin ODP değeri 
0,05 iken, R32 ve R410A klor ve brom içer-
mediğinden dolayı bu soğutucu akışkanların 
ODP değeri 0’dır. Küresel Isınma Potansiyeli 
(GWP), soğutucu akışkanların veya benzer 
gazların küresel ısınmaya (sera etkisine) olan 
katkısını gösterir.
Güneşten gelen ışınlar sayesinde ısınan dünya, 
bu ısının bir miktarını geri yayar. Atmosfer-
deki bazı gazlar, seralarda bulunan camlar 
gibi davranarak güneşten gelen enerjinin gir-
mesine izin verir fakat kaçmasına da engel 
olurlar. 
Su buharı gibi bazı sera gazları (en fazla 
bulunan sera gazı) atmosferde doğal olarak 
bulunmaktadır. Eğer bu gazlar olmasaydı 
dünyamızın ortalama sıcaklığı yaşanama-
yacak seviyede olurdu (15°C yerine -18°C 
seviyelerinde). Fakat insanların aktiviteleri 
sonunda atmosfere çok fazla miktarda sera 
gazı salındığından bu, sera etkisini ve küresel 
ısınmayı artırmaktadır.
Soğutucu akışkanın GWP değeri, akışkanın 

akışkanın fiziksel özellikleriyle karşılaştırıl-
ması Tablo 1’de verilmiştir [3].
Tablo 1’de görüldüğü üzere R32’nin R410A’ya 
göre teorik fiziksel artıları;

•	 R410A’ya göre % 8 daha yüksek 
kritik sıcaklığa sahiptir; yüksek ortam 
sıcaklıklarında daha iyi performans.

•	 R410A’ya göre benzer basınç ve basınç 
oranı; sistemde önemli değişikler 
yapmadan R410A kullanılan sistemde 
R32 kullanımına olanak sağlar.

•	 R410A’ya göre % 9 daha az sıvı 
yoğunluğu; sistemde daha az akışkan 
gereksinimi.

•	 R410A’ya göre % 28 daha az buhar 
yoğunluğu ve daha az kütlesel debi; % 50 
oranında daha düşük bir basınç düşümü 
beklenir.

•	 R410’ya göre % 41 daha fazla sıvı ısı 
iletkenliği, aynı kütlesel debide daha 
yüksek ısı transfer katsayısı.

•	 Daha az akışkan gereksinimi sayesinde 
ısı değiştiricilerin optimize edilerek 
küçültülme olanağı. 

4. Ozon Tüketme Potansiyeli 
(ODP) ve Küresel Isınma 
Potansiyeli (GWP)

Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP), bir soğu-
tucu akışkanın ozon tabakasına zarar verme 
riski olarak tanımlanır. Bu değer, ODP’si 1 
olarak kabul edilen R11 soğutucu akışkanı 
referans alınarak ifade edilir.
Soğutucu akışkanlar atmosfere salındığında 
stratosfer tabakasına ulaşırlar. Burada güneş-

ten gelen ultraviyole ışınlarına maruz kalarak 
bileşenlerine ayrışırlar. Örneğin R22 bile-
şenlerine ayrıldığında klor atomları ortaya 
çıkar ve bu serbest klor atomları oldukça 
zayıf bağlara sahip olan ozon molekülleri ile 
reaksiyona girerek oksijen molekülleri açığa 
çıkar ve böylece ozon tabakasının tahribatına 
neden olurlar. Ozon tabakasında tahribatın 
artmasıyla zararlı ultraviyole ışınları dünya 

Şekil 2. LCCP [3]

Şekil 3. Alternatif Akışkanlar için LCCP Analizi [2]

Hesaplar: 3,5 kW havadan havaya ısı pompası, sezonsal verimlilik hesabı Ecodesign Lot10’a göre 
ortalama iklim koşulları, elektrik faktörü 0,43 kg/kWh’e göre, ömür 12 yıl, yıllık soğutucu akışkan 
emisyonu %5, ömür sonu emisyonu % 70 baz alınarak hesaplanmıştır.
Not 1: Daha fazla miktarda R290 eklenerek daha yüksek enerji verimliliği elde edilebilir fakat 
akışkan miktarı IEC güvenlik standardına göre sınırlandırılmıştır.
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kanları yanıcılık özellikleri bakımından 3 ana 
sınıfa ayırmıştır (Tablo 2).

- Sınıf 1: Yanıcı değil
- Sınıf 2: Düşük yanıcılık
- Sınıf 3: Yüksek yanıcılık
- Ayrıca zehirlilik özelliği bakımından soğu-
tucu akışkanlar 2 sınıfa ayrılmıştır.

- Sınıf A: Zehirli olmayan
- Sınıf B: Zehirli olan

Uzmanlar, yanıcılık özelliğine sahip soğu-
tucu akışkanların kullanılabilirliğini 10 yıldan 
daha uzun süredir araştırmaktadırlar. Yapılan 
araştırmalar sonucunda, uygun şekilde kulla-
nıldıklarında birçok uygulamada kullanılabi-
lecek oldukça düşük yanıcılık özelliğine sahip 
soğutucu akışkanların olduğuna karar vermiş-
lerdir. Bunun sonucunda “Sınıf 2L” denilen 
yeni bir yanıcılık sınıfı oluşturulmuştur. Bu 
sınıf yanma hızı 10 cm/s’den daha düşük olan 
ve daha önce “Sınıf 2”de yer alan akışkanları 
içerir ve “hafif yanıcılık sınıfı” olarak adlan-
dırılır. R32 “Sınıf 2L” kategorisinde yer alır, 
ayrıca R32’nin alt yanıcılık sınırı diğer soğu-
tucu akışkanlar ile kıyaslandığında oldukça 
yüksektir (Tablo 3). Bunun anlamı yanıcı hava 
ve akışkan karışımının oluşabilmesi için çok 
fazla miktarda soğutucu akışkan gerektiğidir. 
Kıvılcım kaynağı olsa bile, alt yanıcılık sınırı 
(LFL) değerinden daha düşük konsantras-
yonlarda karışım tutuşamaz [5]. “Sınıf 2L” 
kategorisindeki soğutucu akışkanlar düşük 
yanma hızına sahip olduklarından yayılmaz-
lar. Ayrıca, R32’nin yanma ısısı düşüktür ve 
kendi alevinden kaynaklanan herhangi bir 
etki aralığı sınırlıdır. 

7. Standartlar ve Son Gelişmeler

Yeni tanımlanan hafif yanıcılık sınıfında yer 
alan R32 gibi soğutucu akışkanların ticari-
leştirilmesi yönünde en büyük sorun, bu tür 
akışkanlar için henüz herhangi bir güvenlik 
standardının bulunmamasıdır. Küresel çapta 
örneğin ABD, Avrupa ve Çin’de çeşitli komi-
teler bu standartların (ASHRAE standart 15 
ve 34, UL 471 ve 1995, IEC 60335-2, ISO 
5149, pr EN 378-2) oluşmasını hızlandır-
mak amacıyla son zamanlarda çalışmalarını 
artırmışlardır. Bu standartların çoğu tesisat-
larda izin verilebilecek maksimum akışkan 

atmosfere salınması halinde küresel ısınmaya 
olan etkisini gösterir. Bu değer CO2 referans 
alınarak 100 yıllık bir süreye göre belirlen-
mektedir. CO2 için bu değer 1.0’dır.
Örneğin R410A için GWP değeri 20881 
iken, R32 için GWP değeri 6751’tir. 

5. Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi 
(TEWI) ve Yaşam Süreci İklim 
Performansı (LCCP)

Yakın zamana kadar soğutma ve iklimlen-
dirme ekipmanlarının küresel ısınmaya etkisi 
“Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI)” 
modeli ile değerlendiriliyordu. Bu model, 
soğutma sistemi içindeki soğutucu akışka-
nın küresel ısınma üzerindeki etkisini ikiye 
ayırmıştır.
Bunlardan birincisi atmosfere olan akışkan 
emisyonundan kaynaklanan direkt etki, ikin-
cisi ise ekipman tarafından harcanan enerji-
den kaynaklanan dolaylı etkidir. Direkt etki, 
her soğutucu akışkan için belli olan GWP 
değeri ile atmosfere yayılan akışkan miktarı-
nın çarpımıyla bulunur. Dolaylı etki ise ekip-
manın kullandığı elektrik enerjisinin üretimi 
safhasında meydana gelen CO2 emisyonları 
ile hesaplanır.
TEWI, kg CO2 emisyon olarak ifade edilip 
hem direkt hem de dolaylı etkilerin topla-
mından oluşur ve soğutma ve iklimlendirme 
ekipmanlarının küresel ısınmaya etkisini gös-
teren bir ölçüm sağlar [4].
Bugünlerde ise daha hassas bir model, araştır-
macı çevrelerce kabul görmektedir. Bu model, 

ekipmanın ömrü sonunda devreden çıkarıl-
masıyla küresel ısınmaya olan etkisini ve kul-
lanılan soğutucu akışkanın üretimi sırasında 
harcanan enerjinin etkisini de göz önüne alır. 
Bu daha hassas ve gelişmiş olan model “Yaşam 
Süreci İklim Performansı (LCCP)” olarak 
adlandırılır (Şekil 2). Buna aynı zamanda 
akışkanın “küresel ısınma etkisi” de diyebiliriz. 
Şekil 3’teki grafikte havadan havaya konut 
tipi ısı pompaları için çeşitli akışkanlar kul-
lanılarak yapılan LCCP analizi sonuçları 
görülmektedir. Grafikten de görüldüğü üzere 
yüksek enerji verimliliğinden dolayı, R32 içe-
ren ısı pompasının LCCP değeri, çok düşük 
GWP değerlerine sahip olan akışkanları 
içeren ısı pompalarının LCCP değerlerin-
den daha düşüktür. Buradan, R32 içeren ısı 
pompasının küresel ısınmaya ve çevreye olan 
etkisinin diğer akışkanları içeren ısı pompa-
larından daha az olduğu sonucuna varılabi-
lir. Dolayısıyla alternatif akışkan seçiminde 
akışkanların çevresel etkilerini değerlendi-
rirken akışkanların sadece GWP değerlerine 
bakarak yorum yapmak yanlış olur. Akışkanın 
yaşam sürecini (ömrünü) içeren LCCP ana-
lizinin yapılması değerlendirme aşamasında 
zorunludur [2]. 

6. R32 Yanıcılık Özelliğine Sahiptir, 
Ne Kadar Yanıcıdır?

R32 düşük yanıcılık özelliğe sahiptir ve birçok 
uygulamada güvenle kullanılabilir. Amerikan 
Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühen-
disleri Derneği (ASHRAE) soğutucu akış-

Tablo 2. Yanıcılık Sınıfları
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miktarının ve diğer güvenlik önlemlerinin 
belirlenmesine dayalıdır.
Avrupa’da EN 378 (soğutma sistemleri ve ısı 
pompaları – güvenlik ve çevre gereksinim-
leri) standardının revizyon çalışmaları devam 
etmektedir. Mevcut EN 378 standardında 
R32, “Sınıf 2” kategorisi altında bulunmak-
tadır. Fakat bu, R32 soğutucu akışkanının 
bugün kullanılamayacağı anlamına gelmez. 
Sadece güvenlik gereksinimlerinin daha kısıt-
layıcı olduğu anlamına gelir. R32 soğutucu 
akışkanının kullanımını daha genel ve kolay 
kılmak adına EN 378 standardının revizyon 
çalışmaları kapsamında bu standardın içine 
A2L hafif yanıcılık sınıfı dahil edilmelidir. 

8. Avrupa’nın R32 Soğutucu 
Akışkanı İçeren İlk Havadan 
Havaya Konut Tipi Isı Pompası

Alternatif soğutucu akışkan arayışları hak-
kında çalışmalar devam ederken, Daikin, 
Avrupa’nın ilk ticari R32 soğutucu akışka-
nını kullanan havadan havaya konut tipi ısı 
pompası sisteminin duyurusunu 2013 sonba-
harında yaptı. [6]. Yenilenmiş Ururu Sarara 
adı verilen bu model, R32 soğutucu akışkanı 
kullanımı sayesinde yüksek enerji verimliliği 
sağlarken aynı zamanda şimdiye kadar hiç 
olmadığı kadar düşük çevresel etkiye sahiptir.
Soğutucu akışkan seçimi, enerji verimliliğini 
en üst düzeye çıkarmak ve sistemlerin küresel 
ısınma etkilerini en aza indirmek için önemli 
bir faktördür. Bu amaçla geliştirilen Daikin’in 

Ururu Sarara konut tipi ısı pompası modeli 
soğutma, ısıtma, hava temizleme, havalan-
dırma, nemlendirme ve nem alma sağlayarak 
iç mekân konforu için tam bir evsel çözüm 
sunar. Bu modele R32 soğutucu akışkanının 
adapte edilmesiyle bu üniteler, soğutmada 
sezonsal enerji verimliliği oranında (SEER) 
9,54 (A+++) ve ısıtmada sezonsal performans 
katsayısında (SCOP) 5,9 (A+++) değerlerine 
ulaşmıştır.
Yeni Ururu Sarara modelinde R32 soğutucu 
akışkanının kullanımı, ısı pompası sisteminin 
çevresel etkisini azaltır ve son kullanıcılara 
enerji verimliliği, hava kalitesi ve yüksek kon-
for seviyesinden yararlanma olanağı sunar. 

9.  Sonuç

Alternatif soğutucu akışkan arayışında; akış-
kanın ozon tüketme potansiyeli (ODP), 
küresel ısınma potansiyeli (GWP), enerji 
verimliliği, güvenlik, ekonomiklik gibi birçok 
faktör etki eder. Bu faktörleri tam anlamıyla 
karşılayan mükemmel bir akışkan henüz yok-
tur. R32 soğutucu akışkanı ozon tabakasına 
zarar vermediğinden, R410A’ya göre daha 
düşük küresel ısınma etkisine (LCCP), yüksek 
enerji verimliliğine, düşük yanıcılık özelliğine 
sahip olduğundan birçok uygulamada güvenle 
kullanılabileceğinden, tek bileşenli bir akış-
kan olduğu için geri dönüşümü ve yeniden 
kullanımı kolay olduğundan şu an konut tipi 
ısı pompaları için cazip bir çözüm olarak 
görülmektedir. 
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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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 . Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
 . Sistemlerinize özel çözümler
 . Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
  . Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
 . Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

Wilo bakım hizmetleri
Wilo ürünlerinizin bakımlarını düzenli yaparak sistemlerinizin güvenli bir şekilde ve uzun dönem çalışmasını garanti altına 
alıyoruz. Bunu yapabilmek için de bakım servisimizi bireysel talepleriniz ve ürünlerinize göre şekillendiriyoruz.

Sistemlerinizi  
uzun süre ve sorunsuz  
kullanabilmeniz için 
7/24 yanınızdayız...
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