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Avrupa’nın genç nüfusundaki düşüş, tasarımcıları 
sade ve kolay kullanım sunabilecek güvenli ürün-
ler dizayn etmeye yönlendiriyor. Yaşlı ve engelliler 
için  “bariyersiz, fonksiyonel ve kolay kullanımlı” 
banyolar tasarlanıyor. 
Türkiye’de konut alımlarını etkileyen en önemli 
faktörler arasında, mutfak ve banyonun beğe-
nilmesini saymak yanlış olmayacaktır. 2. İnşaat 
ve Konut Konferansı’nda yaptığı bir sunumda 
Hafele İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, bu 
konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Konut 
satışları ile ilgili şaşırtıcı bir gerçek var. Kadınla-
rın beğendiği bir konutun fi nansal sorunlar gibi 
nedenlerle satın alınmama ihtimali elbette vardır 
ama kadının beğenmediği bir konutun satın alın-
ması mümkün değildir. Yani satın alma aşama-

sında en etkili unsur, kadınlar-
dır. Bu sadece ülkemizde değil, 
dünyanın farklı coğrafyalarında 
da böyle. Kadınlar için evin 
mutfağı ve banyosu çok büyük 
önem taşıyor. Özellikle fark-
lılık ve şıklık, kadınların satın 
alma kararlarını etkiliyor.” 
Yani mutfak ve banyolar artık 
kolay kullanım, şıklık, hijyen, 
güvenlik gibi pek çok faktörü 
bir arada sunan ürünlerle tasar-
lanıyor. TM
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Mutfak ve banyo tasarımları, 
konut alımlarını doğrudan etkiliyor

Türkiye’de konut tiplerinin değişmesi, 
kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında 
inşaat sektöründe yaşanan hareketlilik, 

bazı alt sektörlere de ivme kazandırıyor. Banyo ve 
hazır mutfak pazarları, inşaat sektörünün gelişi-
mine paralel olarak ülkemizin hızlı büyüme gös-
teren sektörleri arasında. Bu iki sektör, dünyada 
da pek çok yenilikle sürekli gelişiyor. Bu alanda 
yapılan çalışmalar, daha çok hijyen ve kullanım 
kolaylığını bir arada sunabilen ürünler geliştirme 
yönünde. Hijyen, bu ürün gruplarında tüm dün-
yada en çok aranan özellik ama araştırmalara göre 
Avrupa’da özellikle bu ürün gruplarında satın 
alma kararını etkileyen en önemli faktör. 
Dünyada son yıllarda bu alanlarda ödüle layık 
görülen ürünlerin ortak özellikleri sade, şık ve 
tasarrufl u olmaları. Minimalist çizgilerle tasarla-
nan ürünler, bir de daha az tüketim vadediyorsa 
çok daha cazip hale geliyor. Suyun dijital kontrolü 
konusunda da pazar oldukça yaratıcı yeniliklere 
sahne oluyor. Dijital kontrollü bataryalar verimi 
de artırdığı için tercih ediliyor. 
Banyolarda LED’li aydınlatma kullanımı oldukça 
artmış durumda. Banyo tasarımında artık şıklık da 
ön planda çünkü banyolar artık sadece duş ve tuva-
let ihtiyacının dışında, bir yaşam alanına dönüştü. 
Özel banyo mobilyaları (koltuklar, dolaplar, kilim-
ler vs.) artık başlı başına bir pazar. Banyolar artık 
birer giyinme odası rolünü de üstlenmiş vaziyette. 
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Filtre Konstrüksiyonu:
HEPA filtre üretilirken 5 ana malzeme kul-
lanılır.

Çerçeve
İletilen talebe ve kullanım yerine göre alü-
minyum, elektro galvaniz, MDF, paslanmaz 
çelik ve plastik malzemelerden üretilebilir.

Medya 
Uygulama alanının % 99’unda standart cam 
elyaf medya kullanılır. Mikroelektronik 
endüstrisi için membrane medya kullanılabilir 
fakat bu uygulama henüz yaşam bilimi uygu-
lamaları için geçerliliğini kanıtlamamıştır. 

Yalıtım
HEPA’lar için değişken sıcaklık koşullarına 
göre tasarlanmış özellikte yalıtım malzemeleri 
mevcuttur.

Camfil HEPA/ULPA Uygulamaları

HEPA filtreler çok çeşitli alanlarda 
uygulanır. Filtre konstrüksiyonunda 
ise pek çok komponent kullanılır. Bu 

komponentlerle birlikte, yeterli filtre verimli-
liği sağlanırken, filtre ömrünü de uzatan test 
metodları geliştirilmektedir. 

HEPA Filtreler:
Camfil’in Megalam & Absolute serisi, en 
kritik uygulama alanlarında tercih edilen 
HEPA filtrelerdir. Yüksek verimlilikteki bu 
filtreler, üretimi kirlilikten korur. Filtre, ömrü 
boyunca periyodik olarak aerosol testine tabi 
tutulmak zorunda olduğu için aerosol’e ve 
geniş yelpazedeki kirletici maddelere daya-
nıklı olmak zorundadır. Egzoz havasında kul-
lanılan HEPA filtreler, insanları ve çevreyi, 
herhangi bir zararlı ve tehlikeli birleşimden 
veya belirlenmiş alanda üretilen virüslerden 
korumak için kullanılır.

CONTA
Conta; silikon & poliüretan, neoprene, poron 
gibi malzemelerden jel olarak veya  tek parça 
PU’dan üretilebilir. 

Medya Seperatörleri
Camfil tarafından geliştirilen ve global ola-
rak uygulama alanına göre tasarlanan sıcak 
eritme, alüminyum ve cam lifi olarak 3 yaygın 
metot vardır.

Test Metodları
Dünyanın her noktasında kurulan fabrika-
larla, dünyanın en büyük HEPA filtre teda-
rikçisi olmak için; hem yerel, hem bölgesel, 
hem de uluslararası standartları sağlayacak 
özel filtrelerin üretilebilmesi gerekir. Camfil, 
filtre üretiminde kullanılan başlıca tarama 
ve pileleme makinalarını da bu ürün kalite-
sini sağlamak için tasarlar. Camfil filtrelerin 
üretimi, EN-1822 bölüm 5, IEST CC 034 
ve ISO 29463 standartlarına uygun olacak 
şekilde yapılıyor. 

Pileleme
Camfil’in tescilli pileleme teknolojisi en yük-
sek performansı sağlayacak şekilde uygun pile 
ölçülerini verir.

Conta
Filtre kurulumu aşağıda görüldüğü gibi Jel 
veya PU conta sistemiyle sağlanır: TM 
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Conta

PU Conta Jel
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temiz oda içinde hiçbir çıkıntı olmayacak 
şekilde birleştirilebiliyor. Duvar malzemesi 
olarak, ağır çalışma şartlarına uygun çelik 
sandviç panel ya da bölümler arası görüş sağ-
lamak amacıyla komple güvenlik camından 
yapılmış duvar paneli kullanılabiliyor. Sand-
viç duvarlar için, anti-bakteriyel özellikteki 
25 mikron PVDF ile kaplanan 0,6 mm gal-
vaniz çelik, yangına dayanımı yükseltilmiş 
özel poliüretan ile doldurularak oldukça hafif 
ama aynı zamanda dayanıklı bir yapı elde 
ediliyor. TS-EN 13501-1 standardına göre 
Cleanpan panellerin yangına tepki sınıfı B. 
Sandviç yapıdaki Cleanpan tavan sistemleri, 
150 kg/m2 yayılı yük taşıyabiliyor ve üze-
rinde yürünebiliyor. Bu sayede, mekanik ve 
elektrik tesisatları için gerektiğinde, bakım 
ve arıza hallerinde oda üzerinden müdahale 
edilebiliyor. Özel olarak imal edilen Cleanpan 
aydınlatma armatürleri, oda içinden veya oda 
dışından ayrı ayrı açıldığında hava geçirmiyor 
ve temiz oda şartlarını koruyor.
Yüksek güvenlik ve yüksek dayanıklılık sağ-
layacak şekilde üretilen temiz oda kapıları 
ve temiz oda camları, duvarlar gibi 60 mm 
kalınlığa sahip. Bu sayede her iki tarafta 
çıkıntısız (fully flush) yüzeyler elde edili-
yor. Hava kilidi oluşturmak için kullanılan 
elektronik interlock sistemi, 6 kapıya kadar 

Termotes, süratli, esnek, ekonomik 
temiz da çözümlerini Cleanpan mar-
kasıyla üretiyor. Cleanpan temiz oda 

partisyon sistemleri geniş kullanım alanına 
sahip: İlaç, aşı ve serum gibi farmasötik ürün 
imalatında, implant ve ameliyat malzemeleri 
gibi tıbbi ürün ambalajlamasında, içecek ve 
gıda maddelerinin dolum alanlarında, koz-
metik imalatında GMP (good manufacturing 
practices  - iyi üretim uygulamaları) doğ-
rultusunda bulaşıklıkların (kontaminasyon) 
engellenmesi amacıyla; otomotiv sektöründe, 
elektronik imalatında, litografi (sarı oda) 
çalışmalarında, yüksek hassasiyetli optik ima-
lat ve ölçüm laboratuvarlarında havada asılı 
partikül sayısını kontrol altına almak amacıyla 
kurulan, farklı temizlik sınıflarında temiz oda 
ihtiyaçlarının tümüne cevap verebiliyor. Türk 
temiz oda piyasasında, Türk malı kullanılması 
amacıyla, özellikle ve sadece temiz oda uygu-
lamalarına yönelik üretilen Cleanpan, proje-
lendirme, uygulama ve kullanımda kolaylık 
sağlayan önemli detayları standart olarak 
sunuyor. Duvarlar, tavan, kapılar ve camlar 

Termotes’ten % 100 Yerli Temiz Oda: “Cleanpan”

geçiş kontrolü sağlıyor ve süpürme süreleri, 
açılma sıraları gibi özellikler programlana-
biliyor. Türkiye’de üretimine ender rastlanan 
ergonomik pass-box sistemi, Cleanpan ürün 
gamında dikkat çekiyor. Temiz oda şartla-
rını bozmadan malzeme geçişi sağlayan 
pass-box’lar, proje gereksinimleri doğrultu-
sunda, çok çeşitli boyutlarda imal ediliyor.  
HEPA filtre, UV lamba gibi özellikler ekle-
nebiliyor.
Cleanpan temiz oda partisyon sistemlerinde 
sunulan birçok çözüm markaya özgü; çünkü 
Termotes tarafından özel olarak tasarlanı-
yor ve sektörün ihtiyaçlarını daha iyi karşı-
lamak amacıyla sürekli geliştiriliyor. Temiz 
oda piyasasında bir ilk olarak sunulan ken-
dinden kavisli zemin ayar profili de bunlar-
dan biri. Bu özel profil sayesinde temiz oda 
içinde süpürgelik kullanımına gerek kalmı-
yor. Cleanpan temiz oda partisyon sistem-
lerinin kolay kullanım dışında sunduğu en 
önemli avantajlar sürat, esneklik ve ekonomi.  
Batı Avrupa ürünleri ile mukayese edilebile-
cek kalitede ürünlerin Türkiye’de imal edili-
yor olması maliyeti olumlu etkilerken, nak-
liye ve gümrük sürelerini ortadan kaldırıyor.  
Bu sayede, üretim başladıktan sonra dahi  
proje değişikliklerine kolay uyum sağlana-
biliyor. TM 

6 . tesisat market 03/2015





ürünler

Üntes  Hijyenik İklimlendirme Sistemleri: Paket Hijyenik Klimalar

Systemair’dan MoJet® Tünel Jet Fanı

Üntes Paket Hijyenik Klimalar, 2.000 
– 11.000 m³/h hava debisi aralığında 
ısıtma, soğutma, nemlendirme, nem 

alma fonksiyonlarına sahip 7/24 klimatize 
edilmiş hijyenik hava şartlarına ihtiyaç duyan 
hastaneler, ilaç üretim tesisleri, laboratuvarlar 
ve temiz odalar gibi alanlarda kullanılmak üzere 
dizayn edilmiş monoblok, kompakt, enerji 
verimli, full mikroişlemci kontrollü hijyenik 
klima santralleridir.

Kapasite Aralığı 

2.000 – 11.000 m³/h hava debisi aralığında 
7 farklı kesitte üretilen paket hijyenik klima 
santralleri; 3. kuruluşlardan CE onaylı PED, 
LVD ve EMC uygunluk şartlarına göre, TUV 
laboratuvarlarında DIN 1946/4 hijyen kriter 
testleri yapılarak ve yine TUV onaylı EN 1886 
standartlarına göre B sınıfı (Class-A) sızdır-
mazlık sertifikasyonuna göre üretilir.

Panel ve Gövde Yapısı

İç paneller paslanmaz çelik sacdan, dış paneller 
ise ömür boyu korozyona dayanımlı sacdan 
imal edilir. Ünitelerde ısı ve ses yalıtımı sağ-
lamak için sandviç paneller arasında taş yünü 
dolgu malzemeleri uygulanır.

Profil Yapısı

Dış yapıyı oluşturan profiller 6063_AlMgSi0.5 

Systemair Ar-Ge ekibinin geliştirdiği 
patentli tünel jet fanı MoJet® ile kara-
yolu tünellerindeki toplam itme kuvveti 

daha az motor gücüyle sağlanabiliyor. MoJet’in 
sırrı, özel geometrisi ile montaj faktörünü artı-
ran eğimli nozul tipindeki susturucularında 
saklı. Bu susturucular ile hem tünel gabarisi 
etkilenmiyor hem de daha az güç, daha az kab-
lolama ile ilk yatırım ve işletme giderleri % 25’e 
kadar düşürülebiliyor. Systemair MoJet fanların 
verimliliği, Graz Teknoloji Üniversitesi İçten 
Yanmalı Motorlar ve Termodinamik Ensti-
tüsü tarafından İtalya’daki Buttoli Tüneli’nde 
tam ölçekli olarak yapılan bağımsız ölçümlerle 
doğrulanmıştır. TM 

•	 Termal korumalı, karter ısıtıcılı scroll 
hermetik kompresör.

•	 Yüksek-düşük basınç manometreleri
•	 Komple paslanmaz ısıtma ve soğutma 

bataryası
•	 Hassas sıcaklık ve nem kontrolü
•	 Full mikroişlemci kontrol
•	 Programlanabilir kullanıcı paneli
•	 Touch-Screen kullanıcı paneli
•	 BMS sistemlerine uyum
•	 Hijyenik ısı geri kazanım seçeneği

Opsiyonlar

Sac metal: Galvaniz çelik / Paslanmaz  
çelik
Profil Yapısı: Alüminyum Alaşım (AlMgSi0.5)
Panel Isı ve Ses Yalıtımı: Taş yünü / Cam yünü 
/ Poliüretan dolgu
Isıtıcı / Soğutucu Batarya: Bakır Boru Alü-
minyum Kanat / Bakır Boru Bakır Kanat 
Batarya
Fan: Seyrek Geriye Eğik Kanat / Aerofil 
Kanatlı Fan / Plug Fan / EC Fan
Nemlendirme: Steril Buhar / Sulu Sprey
Isı Geri Kazanımı: Plakalı / Termal Rotorlu / 
Sudan Havaya Isı Geri Kazanım
Enerji Besleme / BMS: Enerji Panosu / BMS 
Kumanda Panosu
İzleme / Yönetme: ModBus / BacNet / SNMP 
Protokolleri ile BMS Yönetimi
Kullanıcı Paneli: Touch-Screen Panel TM 

Alüminyum Ekstruzyondur, dış iskelet siste-
mini birleştiren köşe ve omega parçaları profil 
yapıya tam uyumludur ve polyamid malze-
meden imal edilmiştir. Panel yüzeylerine tam 
sızdırmazlığı sağlamak amacıyla EPDM sız-
dırmaz contalar yerleştirilmiştir.

Yapısal Özellikler

•	 Ekolojik R-407C soğutucu gaz.
•	 % 15-100 oransal soğutma kapasite 

kontrolü
•	 3 yollu vana ile etkin ısıtma kapasite 

kontrolü
•	 Yüksek enerji verimli plug fanlar
•	 Pürüzsüz 304 kalite paslanmaz çelik iç sac 

yapısı
•	 Yüksek dış hava korumalı boyalı galvaniz 

çelik yapı.

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

TR
T-
IM
AN

ZM
1L
DS

-W
M
-0
1-
TR

Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

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

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

www.trotec24.com.tr
info@trotec.com.tr
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Agon Mekanik A.Ş.’nin Türkiye tem-
silciliğini yaptığı Komfovent, 30.000 
m² kapalı alanda son teknoloji ile 

üretim yapan Kuzey Avrupa’nın en büyük 
klima santrali fabrikalarından birine sahip-
tir. Dahil olduğu AMALVA Grubu aynı 
zamanda Avrupa’nın en büyük enerji geri 
kazanım rotoru üreticilerinden biridir. Kom-
fovent ana pazarı olan İskandinavya pazarı-
nın yüksek beklentileri doğrultusunda tasar-
lanan ve üretilen kompakt tip havalandırma 
ünitelerinde kendi geliştirdiği enerji geri 
kazanım rotorlarını, yine kendi tasarımı ve 
üretimi olan otomasyon yazılım ve donanım-
larını kullanıyor. Ayrıca ürünlerde kullanılan 
tüm ısıtma ve soğutma serpantinleri de kendi 
fabrikasında üretiliyor. Komfovent, ISH  
Frankfurt Fuarında yeni işletim sistemi C5.1 
ve Entegre Heat Pump sistemli VERSO 
RHP taze hava santrallerini tanıttı. Tüm 
VERSO ve KOMPAKT modellerinde bulu-
nan C5 işletim sistemi yenilenerek dokun-
matik ekranlı C5.1 versiyonu tanıtıldı. C5.1 
kullanım paneli Türkçe olarak da kullanıla-

Komfovent VERSO RHP Serisi Dahili Isı Pompalı Taze Hava Santralleri

biliyor. Sistemin ayrılmaz parçası olan web 
tabanlı arayüz de Türkçe olarak kullanıma 
hazırdır. Aynı kullanıcı arayüzü Android 
işletim sistemine sahip akıllı telefonlar üze-
rinden de kullanılabiliyor. C5.1 kullanım 
paneli mıknatıslı tabanı sayesinde santralin 
gövdesine kolaylıkla yapışır. Ekran koruma 
görüntüsü önemli verilerin sürekli olarak ve 
kolayca okunmasını mümkün kılar.   
Kolay anlaşılan simgeler ile alt menülere 
kolaylıkla ulaşılıyor ve gerekli ayarlar yapı-
labiliyor. Kompakt klima santrali pazarındaki 
en son trendlerin tamamını sunan C5.1 işle-
tim sistemli VERSO ve KOMPAKT serile-
rinde bulunan bir seçenek de RHP modelidir. 
RHP (Reversible Heat Pump) modeli rotorlu 
tip enerji geri kazanımına sahip kompakt 
klima santraline ısı pompası entegre edilmesi 
sayesinde oluşmuş son derece yüksek verimli 
bir taze hava ünitesidir. Evaporatör ve kon-
denser serpantinleri, egzoz havası ve taze 
hava akışı üzerinde, geri kazanım rotorundan 
sonra konumlanmıştır. Bu tasarım sayesinde 
mümkün olan en yüksek verim elde edilmiş-

Seramiksan, ilk kez yer aldığı ISH 
Frankfurt 2015’te, vitrifiye koleksi-
yonunda yer alan Volcano, Ocean ve 

Terra ile birlikte yeni serileri Luna, Silva ve 
Natura’yı da tanıttı. 
Ay’ın yalın hatlarının keskin dönüşlere sahip 
ince kenarlarıyla bütünleşmesinden doğan 
Luna serisi Ay’ın etkileyici parlaklığını vit-
rifiye formunda yansıtırken, Natura, farklı 
geometrilerle tasarlanan tezgah üstü lava-

Seramiksan Yeni Vitrifiye Koleksiyonu: Luna, Silva ve Natura
bolarını, yuvarlak, çanak ve kare gibi birçok 
farklı form seçenekleriyle sunuyor. 
Banyolarına ferah bir hava taşımak isteyen-
ler için Silva, sade tasarıma modern çizgi-
lerle hayat veriyor. Seramiksan’ın çanak ve 
flat lavaboları, kolay temizlik imkânı sunan 
CLEAN-WC klozetlerin içinde olduğu yeni 
vitrifiye serileri, banyoların her türlü ihti-
yacına yönelik işlevsel ve estetik çözümler 
sunuyor. TM 

tir. Bu tasarımın verimi; ısıtma ve soğutmada 
havanın önce yüksek verimli rotordan geçerek 
egzoz havasının enerjisinden faydalanılması 
ve sonra da kalan enerjinin ısı pompasında 
değerlendirilmesinden gelir. Egzoz havası 
her mevsimde dış havaya göre çok daha ılık 
olduğundan ısı pompası verimi, dış hava 
ile çalışan bir hava kaynaklı ısı pompasına 
göre çok yüksek olur. (Örnek: Isı pompası  
COP: 5,1 kWh / kWh, Sistem COP: 14,9 
kWh / kWh)
Çevre dostu R410A soğutucu akışkan kulla-
nılan ısı pompası bölümünde her devrede 10 
kg’dan az soğutucu bulunmasına dikkat edil-
miştir. DC inverter kontrollü kompresörler ile 
kısmi yükte yüksek enerji verimi elde edil-
miştir. Fan motorlarında EBM marka yüksek 
verimli EC motorların kullanıldığı VERSO 
RHP ve KOMPAKT RHP üniteleri, tak ve 
çalıştır prensibi ile hazırlanmış ünitelerdir. 
Gerekli soğutucu akışkan şarjı fabrikada yapı-
lır ve test edilir. Entegre otomasyon ve güç 
sistemleri sayesinde montajı ve devreye alması 
kolaydır ve düşük maliyetlidir. TM 
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ön ısıtma ve degazör üniteleri ile tüm sistemin 
tek pakette toplanması sağlanıyor.
Şasi üzerinde ön montajı ve fabrika testleri 
yapılmış olarak, işletme bağlantıları yapılmaya 
hazır şekilde teslim edilen buhar jeneratörleri, 
montaj kolaylığı konusunda da dikkat çekiyor.

Modern teknoloji, kompakt 
tasarımın ve yüksek kalitenin 
buluşması

Spirax Sarco’nun HTM 2010 ve HTM 2031 
sağlık standartlarına uygun temiz buhar üreti-
lebilen sistemlerinde, korozyon ve temiz buha-
rın kirlenme riskini ortadan kaldırmak için 
sekonder tarafta buhar ile teması olan tüm 
malzemeler 316L paslanmaz çelik malzemeden 
imal edilir. Tasarım ve konstrüksiyon standardı 
olarak ise PED 97/23/EC ile tam uyumluluk 
ile yüksek kalite sağlanır. PLC kontrolü ile hızlı 
ve kolay devreye almanın yanı sıra, işletmede 
hassasiyet ve işletme parametrelerine kolay eri-

Spirax Sarco, modern teknoloji ile paket 
sistem tasarım uzmanlığını birleştire-
rek, yüksek kalite standartlarında temiz 

buhar üretilmesini sağlayan kompakt temiz 
buhar jeneratörünü tasarladı. Mikroişlemci 
kontrollü temiz buhar jeneratörleri, besi suyu 
ve işletme buharını kullanarak, sterilizasyon 
seviyesinde temiz buhar üretiyor.

Minimum alan maksimum kapasite

Spirax Sarco CSM-K serisi temiz buhar 
jeneratörleri, standart üretim gamında, 3 bar 
g basınçta 3.800 kg/h’a kadar ulaşan temiz 
buhar üretim kapasitesi ile montaj alanı-üretim 
kapasitesi oranıyla dikkat çekiyor. Çünkü 3.800 
kg/h temiz buhar üretimi yapabilen jeneratörün 
montaj için sadece 5 m x 2,25 m alan gerekiyor.
Spirax Sarco CSM-C serisi temiz buhar jenera-
törlerinde ise, standart üretim gamında, 3 bar g 
basınçta 600 kg/h’a kadar temiz buhar üretimi 
yapılabiliyorken paket içerisine dahil edilen 

FCU Oda Termostatı T7162-E3

2 borulu fan coil sistemleri ile uyumlu ter-
mostatlar,  H/M/L 3 hız on/off  termos-
tatik fan kontrol, on/off  2 ve 3 kablolu 

vana motoru kontrol özelliklerine sahiptir. 
230V AC enerji beslemeli ürün, 10°C-30°C 
çalışma aralığındadır. Ürün ayrıca; termos-
tatik fan kontrol, vanasız kontrol yapabilme 
özelliğine de sahiptir.  

Spirax Sarco Temiz Buhar Üniteleri, Kompakt Çözümler Sunuyor

Lizard Controls Oda Termostatları

şim sağlanmıştır. İleri seviye kontrol yazılımları 
sayesinde ise temiz buhar ihtiyacı değişkenlik 
gösterse bile istenilen basınç ve debide temiz 
buhar üretimi yapılması mümkün olur. Uzaktan 
erişim bağlantı olanağı ile kontrolünde esneklik 
ve uzaktan izleme imkânları sunulur. Kom-
pakt ve modüler tasarımda her açıdan bakım 
çalışması yapılabilmesi sağlanmasının yanı sıra, 
birden fazla temiz buhar jeneratörünün yan 
yana bağlanması ile sistemin genişletilebilmesi 
sağlanmıştır.

Temiz buhar gerektiren 
endüstrilerdeki birçok alanda 
ihtiyaçları karşılıyor

Uygulama Endüstri

Sterilizasyon Sağlık
Yerinde sterilizasyon (SIP) Yiyecek ve içecek
Ürüne doğrudan enjeksiyon İlaç
Temiz oda nemlendirme Biyoteknoloji
Çalışma ortamı Elektronik
Laboratuvarlar Bira Üretimi TM 

FCU Oda Termostatı T7162-E4

2 ve 4 borulu fan coil sistemleri ile uyumlu 
termostatlar, H/M/L 3 hız on/off  termostatik 
fan kontrol, on/off  2 kablolu vana motoru 
kontrol özelliklerine sahiptir. 230V AC enerji 
beslemeli ürün, 10°C - 30°C çalışma aralığın-
dadır. Ürün ayrıca; termostatik fan kontrol ve 
vanasız kontrol yapabilme özelliğine sahiptir.  

Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi ve özel fi yat seçenekleri için:  
HYPERLINK "http://www.kontrolmarket.com" www.kontrolmarket.com TM
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Plastikte Maksimum Performans!

PFC

Tailor Made Solution

• Yaz koşullarında hem şişirme hem de ring soğutması 

• Korozyonu önlemek ve filme bulaşmasını engellemek için 
   paslanmaz hücre

• Yüksek basınçlı santrifüj fanlar

• 1200-8400 m3/h aralığında hava debisi

• 17-110 kW aralığında soğutma kapasitesi

www.tmsgrup.com   T: +90 262 290 86 21 pbx
info@tmsgrup.com   F: +90 262 290 86 24 
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Serel’in teknolojik tasarımı Glassbox 
rezervuar ile banyolarda hem hızlı 
hem de ekonomik renevasyon sağla-

nıyor. Standart rezervuarlardan farklı olarak 
kolaylıkla uygulanabilen, hem asma hem de 
yere oturan tek klozet modelleriyle uyumlu 
Glassbox, yalnızca 12 cm ince yapısı ile kul-
lanıcısına ferah bir banyonun keyfini sunuyor. 
Serel, hem yeni inşaatlarda hem de yenilene-
cek banyolarda mevcut yapıya zarar vermeksi-
zin, hızla ve kolayca montajı yapılabilen yeni 
ürünüyle kullanıcılarına çözüm sağlıyor. Özel 
temperli camı sayesinde banyolara güvenle 
uygulanan Glassbox, siyah ve beyaz renk 
seçenekleri ve minimalist tasarımıyla banyo 
dekorasyonunda estetiği konforla bütünlüyor. 
Serel, üstten basmalı ve çift kademeli özelliği 
sayesinde, 3 ve 6 lt su tüketimi ile Avrupa 
Standartlarına uyumlu ürününü kullanıcısına 
sunuyor, az su kullanımını destekliyor. TM 

Yeni Ters Çevrilebilir Havalı/Sulu Su Soğutucu Ailesi: CIATCooler LP/ILP

kurulum gereksinimlerini karşılamak için, cihaza 
isteğe bağlı bir tank dahil edilebilir (360STD 
veya 280HEE modellerine kadar) veya bu ayrı 
bir muhafaza içinde gelebilir. Bu tanka ayrıca 
ilave veya yedek ısıtma için elektrikli rezistanslar 
takılmış olabilir. Kurulumu daha da kolaylaştır-
mak için giriş ve çıkış bağlantıları, zemin kısıt-
lamalarına maruz kalmamaları amacıyla cihazın 
tepe kısmında bulunur. Giriş ve tahliye valfleri 
için kanal sistemi, arkadan tahliye (600STD ve 
360HEE modellerine kadar) veya dikey tahliye 
için monte edilebilir. Son olarak CIATCooler 
LP/ILP ailesi, tam uyum amacıyla ihtiyaçlar 
mümkün olduğu kadar hassas şekilde tasarlanmış 

İç mekân kurulumları için yeni ters çevrilebilir 
havalı/sulu su soğutucu ailesi CIATCooler 
LP/ILP, şimdi 18 ila 195 kW net soğutma 

kapasitelerini ve 22 ila 215 kW net ısıtma kapa-
sitelerini kapsayan 32 model sunuyor. Standart 
veya HEE (Yüksek Enerji Verimliliği) sürüm-
leri bulunan bu ürün ailesi, hem yeni hem de 
yenilenen binalar için uygundur. CIATCooler 
LP/ILP, Eurovent sertifikalıdır ve en yeni tek-
nolojileri barındırır, bu şekilde A enerji sınıfında 
2,86’ya varan EER değeriyle (HEE grubu) enerji 
tablolarının en üstünde yer alır. Isıtma pompası 
modunda modellerin % 80’i A sınıfında bulu-
nur. CIATCooler LP/ILP, önceki CIATCoo-
ler ailesine göre soğutma veya ters çevrilebilir 
sürümler şeklinde 14 yeni model daha sunuyor. 
Bu şekilde CIAT, yüzey alanları 4.000 m2’ye 
varan ofis blokları, hastaneler, oteller ve alışveriş 
merkezleri gibi büyük üçüncül sektör binalarını 
hedefliyor. Ailenin tümü kurulumu kolaylaş-
tırma amaçlı aynı tasarıma dayalıdır. Dört adet 
sürümü mevcuttur: LP serisi sadece soğutma 
sağlar, LPC bir tampon tank dahil veya hariç 
şekilde soğutma ve hidrolik bir sistemi birleş-
tirir, ILP ters çevrilebilir ve ILPC bir tampon 
tank dahil veya hariç şekilde ters çevrilebilir 
ve hidroliktir. Hidrolik modül bir sirkülasyon 
pompası, genleşme kabı, emniyet valfi, drenaj 
valfi, buhar kapanı ve filtreye sahiptir. Nakliyat ve 

Serel’den Glassbox Rezervuar

genişliğiyle (en büyük iki modelde 860 mm ila 
1200 mm), yenilenmiş binalarda kurulum için 
mükemmel bir çözümdür. CIATCooler LP/
ILP’nin enerji verimliliği özellikle en uygun 
hale getirilmiştir. Soğutma devresi, yüksek per-
formansı garanti eden ekolojik R410A soğutma 
sıvısını kullanır. Yeni, sert lehimli buharlaştırıcı 
plaka, soğutma biriminin yükünü azaltır ve en 
yeni nesil scroll kompresörler de cihaza entegre 
edilmiştir. Ayrıca, tahliye yönü fark etmeden tüm 
ürün ailesine 7 ila 35 mm CE basınç sağlayan 
santrifüjlü fanların eklenmesi ve CEI 60034-
30 standartlarına uygun bir IE2 yüksek çıkışlı 
elektrik motorunun kullanımı sayesinde enerji 
verimliliği de yükseltilmiştir. HEE sürümü, bir 
plug fan tipi serbest tekerlekli motorize fan içe-
rir ve tüm modellerde A enerji sınıfı ile daha 
da güçlü hale gelmiştir. CIATCooler LP/ILP 
ailesindeki tüm modellerde bulunan Connect 2 
kumanda sistemi, çok dilde kullanılabilir, ergo-
nomik ve iletişime açıktır (MODBUS-JBUS 
açık protokolü ve ethernet ağ geçidi standart-
tır). Birçok otomatik uyarlama fonksiyonuna 
sahiptir. Kurulumu kolaylaştırarak daha güvenli 
kılmak ve enerji tasarrufu yapmak veya belirli 
olumsuz hava koşullarına uyum sağlamak olsun, 
müşterinin ihtiyaçlarını ve ekipmanın kurulum 
koşullarını karşılamak için çok sayıda seçenek 
mevcuttur. TM 
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Ulus Yapı’dan Stoktan Hemen Teslim Prefco Yangın ve Duman Damperleri

Ulus Yapı, temsilciliğini yaptığı Prefco yan-
gın ve duman damperi ürünlerini stoktan 
hemen teslim ve ekonomik seçeneklerle 

sektöre sunuyor. Dinamik ve statik sistemlerde 
UL 555 uygunluğuyla test edilmiş 1 ½ ve 3 saatlik 
yangına dayanım seçenekleri ile sunulan 72°C 
ergir metale sahip Prefco yangın damperleri kanat 
yapılarına göre üçe ayrılıyor:
Çok Kanatlı Yangın Damperleri (5000 Serisi): 
Dinamik sistemlerde uygulandığı zaman UL 555 
6. kısma uygunluğu ile iki yönlü akışta 15 m/s 
ve 1.000 Pa basınçta test edilmiştir. Bu sayede 
yüksek basınçlı sistemlerde, sistemin devamlılığı 
açısından güvenli bir çözüm sunar.
Düşen Perde Tip Yangın Damperleri (5500 
Serisi): Katlama perdesi hava akımı dışında kal-
masını sağlayan modelleri ile basınç düşümlerinin 
düşük seviyelerde olmasını sağlar. Çerçeve derin-
liği 5 cm’den 20 cm’ye kadar olan seçenekleri var-
dır. Ayrıca 5500 DE8 modeli 20 cm’lik çerçevesi 

yönlü hava akışında 10 m/s ve 1.000 Pa basınçta 
test edilmişlerdir. Prefco Kombine Yangın Duman 
Damperleri komple sistem olarak test edilmiş UL 
tarafından sertifi kalandırılmıştır.
Motorlu Duman Damperleri (5150 Serisi): Bu 
damperler, komple sistem olarak motorla beraber 
iki yönlü akışta 10 m/s ve 1.000 Pa statik basınçta 
UL 555S 4. kısma uygunluğu ile test edilmiş ve 
sertifi kalandırılmıştır. Class I, II, II sızdırmaz-
lık sınıfl arında sunduğu seçenekler ile istenilene 
uygun seçim yapılabilir. Motorlu kombine yangın 
& duman, motorlu duman ve çok kanatlı yangın 
damperlerinin kanat yapısından dolayı opsiyonel 
olarak sunulan direkt kanada monteli anahtar 
sayesinde, damper konum bilgisi açık ve kapalı 
yangın alarm sisteminden anlık olarak izlenebilir. 
Düşen perde tip yangın damperlerinde de opsi-
yonel olarak sunulan damper alt bölgesine monte 
edilen anahtar sayesinde perde kapandığında 
‘damper kapalı’ bilgisi yangın algılama sistemin-
den izlenebilir.TM 

sayesinde bu derinlikteki duvar ve döşeme içerisine 
herhangi bir ilave duvar geçiş parçası kullanmaya 
gerek kalmadan kolaylıkla yerleştirmeye olanak 
verir. Dairesel kanallara da fabrikada yapılan geçiş 
parçaları sayesinde kolaylıkla montajı yapılabilir.

Kelebek Tip / Tek Kanatlı Yangın Damperleri 
(5600F): Dairesel kesitteki bu tip yangın damper-
leri, kanat yapısı kelebek tip ve tek kanatlı olmak 
üzere isteğe uygun olarak sunulur.
Kombine Motorlu Yangın ve Duman 
Damperleri (5050 & 5053 Serileri): UL 555 
1½ ve 3 saatlik yangına dayanım ile aynı zamanda 
UL 555S sızdırmazlık sınıfl arından Class I, II, 
III seçenekleri ile kombine yangın-duman dam-
perleri, çeşitli boy ve sac kalınlıklarındaki duvar 
geçiş parçası alternatifl eri ve büyük kanal kesitle-
rine kadar çıkabilen çoklu damper kombinasyon 
seçenekleri ile istenen ölçülerde montaj kolaylığı 
sağlar. Bu damperler aynı zamanda UL 555 6. 
kısım ve UL 555S 4. kısma uygunlukları ile iki 

STOKLARI ERİTİYORUZ
HVAC Ürünleri Stok Fiyat Listesi

1 $ =
1,5 TL*

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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ürünler

Airlane Duman Tahliye, Jet Fan ve Otomasyon Sistem Çözümleri

Muhtemel yangın anında can kayıp-
larının % 80’i dumandan zehir-
lenme ve boğulma şeklinde mey-

dana gelir. Kapalı otoparklar için tasarlanan 
havalandırma sistemleri iki temel ihtiyaçtan 
yola çıkılarak planlanır. 
Birincisi günlük işletmede insan sağlığının 
korunmasına yönelik olarak otoparklarda 
hareket eden araçların ürettiği egzoz gaz-
lar ve bileşenlerinin tahliyesidir. İkincisi ise 
acil yangın durumunda insanların kaçışına, 
itfaiye personelinin yangına müdahalesine 
yardımcı olmak ve yüksek sıcaklıktan kay-
naklı maddi hasarı azaltmak için tasarla-
nır. Bu nedenle yangın riski taşıyan kapalı 
alanlarda duman tahliyesi çok önemlidir. 
Prodek Havalandırma, Airlane markası ile bir 
yılı aşkın yaptığı ar-ge çalışmaları neticesinde 
bugün sektörün tüm ihtiyacını tek elden kar-
şılama gücünün yanı sıra kapalı otopark-
larda jet fan sisteminin duman tahliye şaftı ve 
taze hava şaftında çalışacak aksiyal fanların 
yangın anındaki akışa gerçek etkisini CFD 
aracılığıyla analiz ediyor ve çözüm önerileri 
getiriyor. 
PLC-Otomasyon hizmeti de verilerek kul-
lanıcılara komple sistem çözümü sunuyor. 
Airlane TUV, Applus ve benzer bağımsız 
kuruluşların testlerinden geçmiş ürünleri ve 
donanımlı teknik kadrosu ile hem otoparkları 
hem de kullanıcı bütçelerini koruyor.

Avantajlar

•	 Güvenilir, yüksek kaliteli ürünler
•	 Esneklik ve çözüm ortaklığı
•	 Bir haftada hızlı teslimat
•	 Sürdürülebilirlik, fi yat avantajı

AKDF Serisi Kanal Tipi Duman 
Tahliye Fanları 

Duman tahliye sistemlerinde, çift yönlü 
model imkânıyla geniş kullanım alanına sahip 
fanlardır. Yüksek verimli olmalarıyla birlikte 
ses seviyeleri de oldukça düşüktür. Tek fan 
ile 1.000 m³/h ile 600.000 m³/h arası ya da 
çift fan ile 1.200.000 m³/h’e kadar olan geniş 
seçim aralığı mevcuttur. Standart olarak; 250 
- 2000 mm arası 19 farklı çapta üretilir. 3 
metre çapa kadar üretimi mümkündür. H 
sınıfı yüksek ısı dayanımlı motor yapısına 
sahiptir. F200 - F300 - F400 - F600 sıcaklığa 
120 dakika dayanımlı seçenekleri ile üretimi 
yapılır. Kolay kablo bağlantısı için cihazın 
dışında IP67 terminal kutusu standart olarak 
mevcuttur. Fan gövdesi ST37 (S235 JR )(EN 
10025) çelik sacdan imal edilmiş ve üzeri 
elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır. Euro-
vent 1/2 standartlarına uygun fl anşlar pres 
ile şekillendirilmiştir ve kaynaksızdır. Fan 
kanatları alüminyum ya da paslanmaz çelik-
ten imal edilir. Kanat hatve açıları değiştiri-

lebilir. +55°C’de daimi çalışmaya uygundur.

AJD Serisi Aksiyal Jet Fanlar 

Tek yönlü ya da çift yönlü çalışan, uzun 
mesafe atışlı aksiyal jet fanların çift tarafı 
susturuculudur. Yüksek tavanlı otoparklarda 
tercih edilir. Optimum itme gücü için tasar-
lanmış ayarlanabilir alüminyum kanatlara 
sahiptir. Galvanize sac gövdesi sayesinde 
korozyon dayanımı oldukça yüksektir. 315, 
355, 450 ve 500 mm çap aralığında üretimi 
mevcuttur. H sınıfı yüksek ısı dayanımlı 
motor yapısına sahiptir. F200 - F300 - F400 
- F600 sıcaklığa 120 dakika dayanımlı seçe-
nekleri ile üretimi yapılır. -20 / +40 °C’de 
sürekli çalışma ile normal zamanlarda ortam 
havalandırmasını sağlar.

CI Serisi Radyal Jet Fanlar

Uzun mesafe atışlı radyal jet fanlar genel-
likle alçak tavanlı otoparklarda tercih edilir. 
Modele bağlı tek veya çift devirli motor seçe-
neği mevcut olup H sınıfı yüksek ısı daya-
nımlı motor yapısına sahiptir. F300 veya F400 
sıcaklığa 120 dakika dayanımlı seçenekleri ile 
üretimi yapılır. Kanat yapısı geriye eğiktir. 
Bağlantı kutusu gövde dışındadır. -20 / +40 
°C’de sürekli çalışma ile normal zamanlarda 
ortam havalandırmasını sağlar. TM 

Ekin Endüstriyel, plakalı eşanjörlerdeki 
faaliyetlerini akümülasyon tankları ve 
boylerler ile sürdürüyor. Ürünlerinde 

MIT kalitesini benimseyen fi rma, bu alanda 
müşterilerine emaye, galvaniz ve paslanmaz 
olarak alternatifl i geniş bir yelpaze ile hizmet 
veriyor. 
Akümülasyon tankları ve boylerler; bina, yurt, 
kamu daireleri gibi toplu yaşamın söz konusu 
olduğu yerlerde kullanım sıcak suyu ısıtması 
ve depolama amaçlı kullanılır. Bu gibi yerlerde 
kullanma sıcak suyu talebi, günün belli saatle-
rinde en yüksek değerlerde seyrederken, geri 
kalan zamanlarda ortalama, gereken debinin 

altında kalır. Bu nedenle bütün muslukların 
aynı anda açılacağı göz önüne alınarak ve buna 
ek olarak sistemde her zaman kullanıma hazır 
sıcak su bulunması için depolamaya ihtiyaç 
duyulur. 
Boylerler de hem ısıtma hem de depolama aynı 
anda yapılırken, akümülasyon tankları ısıtmada 
bir eşanjöre ihtiyaç duyar. Emaye ve galvaniz 
kaplı olarak, Ekin Endüstriyel’in tanklarında 
100 lt ila 5000 lit arasında geniş bir kapasite 
yelpazesi bulunur. Ekin Endüstriyel’in paslan-
maz tanklarında kapasite ve boyutsal limitler 
bulunmamakla beraber istenilen kapasite ve 
ölçülerde özel imalat yapılabilir. TM 

Ekin Endüstriyel’den Akümülasyon Tankı ve Boylerler
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ürünler

Daikin Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı: VAM FA5 

havalandırmanın doğru biçimde kullanılması 
enerji tasarrufu sağlıyor. Daikin VAM FA5 ciha-
zının kumandasından otomatik modun seçil-
mesi, havalandırmanın uygun biçimde çalışması 
ve ısıtma-soğutma verimliliğin artırılması için 
yeterli oluyor. Sahip olduğu ısı sensörü sayesinde 
Daikin VAM FA5, cihazın ısı geri kazanım mı 
yoksa bypass modunda mı çalışacağına karar 
vererek ısıtma/soğutma yükünde azaltma yapı-
yor. Daikin VAM FA5 sahip olduğu özellik-
lerle ısıtma/soğutma yükünde yüzde 31 oranında 
azaltma yaparak kullanıcısına tasarruf sağlıyor. 
Daikin VAM FA5 tazeleme fonksiyonunda ise, 
besleme havasının hacmi, uzaktan kumanda 
ile çıkan havanın seviyesinden daha yüksek bir 

seviyeye ayarlanabiliyor. Bu şekilde yüzde 15’e 
kadar pozitif basınç oluşturarak kötü kokuların 
içeriye girmesini önlediği gibi kış mevsiminde 
de dışarıdaki havanın içeriye girmesini önlüyor. 
Aynı zamanda çıkış havasının hacmi, uzaktan 
kumanda ile besleme havasının seviyesinden 
daha yüksek bir seviyeye ayarlanarak yüzde 15’e 
kadar negatif basınç da oluşturulabiliyor. Bu 
şekilde örneğin; havayla taşınan bakterilerin 
havada dolanımı engellenerek tahliye ediliyor. 
Mobilya, dekorasyon ve tesisat için maksimum 
alan gerektiren mağazalar, restoranlar veya ofisler 
için ideal çözüm sunan VAM FA5, 500-2000 
(m3/h) kapasite aralığında geniş bir ürün gamına 
sahip bulunuyor.  TM

Daikin ısı geri kazanımlı havalandırma 
sistemleri, konutlardan ofislere kadar 
tüm mekanlarda konfor sunuyor. İçe-

rideki kirli havayı alıp, dışarıdaki havayı iç koşul-
lara uyarlayarak veren Daikin ısı geri kazanımlı 
havalandırma cihazı VAM FA5; sağlık, konfor 
ve enerji tasarrufunu bir arada sağlıyor. Daikin 
Türkiye’nin Hendek Üretim Tesisleri’nde üre-
tilen VAM FA5; konut, ticari ve VRV uygu-
lamaları ile beraber kullanılabiliyor. Daikin ısı 
geri kazanımlı havalandırma cihazları, ısıtma ve 
soğutma ihtiyacından bağımsız olarak havalan-
dırma olanağı sunuyor. Daikin ısı geri kazanım 
cihazı VAM FA5, ısı eşanjör elemanı HEP (yük-
sek verimlilikte kâğıt) ile farkını ortaya koyuyor. 
Selülozik, yanmaya karşı dayanıklı, verimi yüzde 
75’in üzerinde tutan, ısı ve nem geri kazanımını 
birlikte sağlayan, giriş ve çıkış havalarını bir-
birine karıştırmayan, küf–mantar önleyici bir 
maddeyle kaplanmış, havayı temiz tutan HEP 
elemanı, özel tasarımı ile de farklılık yaratıyor. 
Dayanıklılık ve güvenilirlik açısından hareketli 
parçalar olmadan tasarlanan HEP elemanı, bes-
leme havası geçişi ve çıkış havası geçişi, besleme 
ve çıkış havalarının karışmasını önlemek için 
sağa doğru açılandırılarak ayarlanıyor. 
Isı geri kazanımlı havalandırma modu ve normal 

Ayvaz Bıçaklı Vanalar

Ayvaz Bıçaklı Vanalar, düşük mali-
yetli ürünler olduğu için muadil-
leri arasında en çok tercih edilen 

vanalardan biridir. Bu ürünler, çamur ve 
aşındırıcı uygulamalar için geliştirilmiş; 
özellikle aşındırıcı partiküller içeren akış-
kanlarda kullanılırlar. Akışkan geçişini, iki 
sızdırmazlık halkası arasında, geçiş yönüne 
dik olarak kayan bir bıçak (sürgü) ile kapa-
tıp açarak görevlerini yerine getirirler.  
Tam açık veya tam kapalı olarak çalışma-
ları tercih edilir. Hassas akış kontrolü için 
uygun değillerdir. Bıçaklı vanalar, daha çok 
lifli akışkanlarda, örneğin kâğıt sanayii ve atık 
su hatlarında kullanılmaya uygun vanalardır. 
Tek parçalı gövdesi ve elastomer (EPDM, 
NBR, NR) siti ile tam sızdırmazlık sağlar. 
Akışkan özelliğine göre metal sitli de üre-
tilebilir. Volanlı, dişli kutulu, zincir çarklı, 
pnömatik aktüatörlü ve elektrik aktüatörlü 

olabilir. Yükselen ve yükselmeyen milli alter-
natifleriyle mevcuttur.

Avantajları

•	 Tam açık vana, akış için 
direnci oldukça düşük ve 
düzgün bir geçiş sağlar.

•	 Her iki taraftan akış için 
de kullanılabilirler.

•	 Vana herhangi bir 
konumda monte edilebilir. 
Ancak, milin yere dik ve 
volanın üstte olması tercih edilir.

•	 Büyük anma çaplarında bile kısa vana 
boyu söz konusudur.

•	 Ekonomik ve rahatlıkla temin 
edilebilirler.

•	 Yüksek basınçlara uygun tipleri vardır.
•	 Bakımı kolaydır.

Akışkan Cinsi: Yarı katı olarak adlandırı-
labilecek tüm akışkanlarda kullanımı tercih  
edilir.
Tahrik Şekli: Genelde el ile, pnömatik aktü-
atörler ile
Anma Ölçüleri: DN 50’den DN 600’e kadar 
olabilir.
Çalışma Sıcaklık Aralığı: Genelde -10 °C ve 
+110 °C aralığındadır.
Gövde Malzemesi: GGG-40 Sfero Döküm
Bağlantı: Flanşlı Bağlantı/Wafer

Uygulamalar

•	 Kâğıt Endüstrisi
•	 Petro Kimya Endüstrisi- Aritma Tesisleri
•	 Maden Sektörü
•	 Kimyasal Üretim Tesisleri
•	 Gıda
•	 Kumanda sistemleri TM
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Viega Eco Plus

Her kararın altında yatan kalite.

viega.com

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

Salon 14, Stand 692

109942_EcoPlus_LI_PexProFosta_235x335_TR.indd   1 13.02.15   14:32



ürünler
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GÜVENCESİYLE HİZMETİNİZDE.

iklimlendirme & soğutma

kontrol edilir. Donma ve basınç yükselmesine 
karşı güvenliklidir.

Yüksek Verimlilik
Özel tasarımlı yanma odası ve ısı transfer 
yüzeyleri sayesinde tam yanma sağlanır. Yakıt-
taki enerji maksimum oranda suya aktarılır.

Kaliteli Yalıtım
Dış gövdedeki 2,5 cm kalınlığındaki cam 
yünü malzemesi, üretilen ısının cihaz içinde 
kalmasını sağlar.

Hızlı Isıtma
Kazanın ısıtma yüzeyi fazla, su miktarı azdır. 
Böylece kazan çabuk rejime girer.

Tam Kalite Kontrolü
Her kazan, üretim sonrasında hidrolik testten geçer.

Avrupa normlarına uygun tasarım ve 
üretim teknikleri ile tam konfor sağ-
layan, yüksek verimli ve ekonomik 

Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi Alarko CKK, geniş 
yakıt haznesi ile hızlı ısıtma, kolay kullanım, 
bakım ve temizlik sağlıyor. 23-87 kW kapa-
site aralığında 4 modelde üretilen Alarko 
CKK; kömür, odun, fındık kabuğu ve hatta 
tezekle bile kullanım olanağı sunuyor.

Modern Teknoloji
Üretim, tasarım teknikleri ve tüm malzemeler 
Avrupa ve ulusal normlara uygundur. Kazan 
üretiminde son teknoloji otomasyon teknik-
leri uygulanır.

Yüksek Güvenlik
Çalışma sıcaklığı ve aşırı ısınma olasılığı, 
sensör ve mikroişlemcili elektronik panel ile 

Alarko CKK Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi

Kontrol
Panel sayesinde, kömürlü kat kaloriferi 
doğalgaz kombisi gibi kolayca kullanılabilir. 
“Doğrusal hız kontrollü yakma kontrol kartı” 
hem çalışma parametrelerini hem de güvenlik 
donanımını kontrol eder.

Otomatik Fan İşlevi
Sistem termostata girilmiş olan sıcaklıkla, 
mevcut kazan suyu sıcaklığı arasındaki farka 
göre fan hızını ayarlar. Sıcaklık farkındaki her 
1°C’lik değer için fan hızındaki artış oranı 
% 4’tür.

Yakıt Bittiğinde Otomatik Duruş
Kazan suyu sıcaklığı 35°C’nin altına düşerse, 
fan otomatik olarak kapatılır. Yakıt bitti uya-
rısı ekranda belirir.  TM 

Mekanik Tesisat Mühendisliği Alanında Yüksek Standartlar

Agon Mekanik Yapı Tesisat Malzemeleri ve San. Tic. A.Ş.
Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi No: 5/7 Kadıköy/İstanbul
Tel: 0216 567 48 58
Faks: 0216 368 29 88
e-mail: baris@agonmekanik.com
e-mail: mehmet@agonmekanik.comwww.agonmekanik.com

VAV-CAV-Yangın Damperi

Chillead Beam

Paket Klima Santrali

Nem Alma Santralleri

Isı Pompaları

Hava Perdesi

Yer KonvektörüHava Apareyi Fan Coil

Difüzörler
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ürünler

Qundis’ten Yeni Nesil Isı Sayacı Q heat 5 US 

•	 Avrupa onayı ( MID )
•	 Daha geniş bir ölçüm hassasiyeti.
•	 4 saniyelik ölçüm döngüsü.
•	 İçerisinde hareketli hiçbir parça yoktur.
•	 IP 65 koruma derecesi.
•	 Herhangi bir montaj pozisyonunda 

çalışabilme.
•	 Daha kompakt bir tasarım.

Yüksek güvenilirlik

Dinamik ölçme yöntemleriyle kıyaslandı-
ğında patentli, kirece karşı dayanıklı yüksek 
değerli aynalar ile ölçme yönteminin kulla-
nılmasıyla cihazın yüksek koruma derecesi ile 
(IP 65) yüksek güvenilirlik sağlanır.

Montaj

Rakiplerine göre en düşük yüksekliğe sahiptir 
ve dar mekâna da monte edilme imkânı sağlar 
(pazardaki en küçük ultrasonik ısı sayaçların-
dan biridir).
Isı sayacının istenilen montaj konumu – boyu 
aşan konumlar dahil

Sistem bağlantısı

Qundis – sistem grubuna entegrasyon 
(M-Bus, AMR, walk-by)

Ölçüm döngüsü

Hızlı ölçüm döngüsü: Q heat 5 US'nin hızlı 
ölçüm döngüsü 12  saniyelik zaman aralığına 

Ultrasonik ısı sayaçları özellikle has-
sas ve uzun süre sağlıklı ölçümlerin 
her zaman gerekli olduğu noktalarda 

kullanılır. Çoğunlukla geniş bir ölçüm ara-
lığı kapsanmalıdır ve en düşük tüketimler 
dahi ilgili ölçüm aralığında tam belirlene-
bilmelidir. Yeni geliştirilen Q heat 5 US için 
bu gereklilikler artık bir sorun yaratmıyor. 
Patentli ve yenilikçi ölçme yöntemi sayesinde 
ölçüm hassasiyeti tüm ürün kullanım süre-
since garanti edilir. Özellikle yerleşik, yük-
sek kaliteli malzemeler ile ölçüm cihazında 
tortu oluşumu engellenir ve kirli madde de 
aşındırma yaratmaz. Q heat 5 US ürününde, 
çarklı ısı sayaçlarına göre daha kısa tarama 
hızı gerçekleştirilmiştir, ölçüm cihazı sıcak 
su ayrımı için de uygundur. Bu, Q heat 5 US 
ürününün kompakt tasarımının en önemli 
avantajlarından biridir. Yüksek olmadığı için 
dar alanlara da yerleştirilebilir. Ölçüm ciha-
zının montaj konumu da istenildiği gibi seçi-
lebilir ve yüksek noktalara sorunsuz montaj 
gerçekleştirilmesini sağlayabilir. Bu sayede 
mevcut montaj noktasında esnek hareket edi-
lebilir. Cihaz, seri olarak portatif bir bilgisayar 
ünitesine sahiptir. Q heat 5 US tüm mevcut 
ısı sayaç iletişim modülleriyle donatılabilir. 
Yeni nesil ultrasonik ısı sayacı, Qundis sis-
tem ailesine tam olarak ve rahatlıkla entegre 
edilebilir. Komple Q M-Bus, Q AMR ve Q 
walk-by sistem grubu kullanılabilir. 

Özellikler
 
•	 Patentli ve kirece karşı yüksek dayanıklı 

aynalar.

düşürülmüştür (Q heat 5 basic 36 saniye).
Sıcak su ayırma sisteminde kullanmak için 
ideal bir özelliktir.

Montaj yüksekliği

Qp 1,5 110 mm montaj uzunluğu ile Qp 2,5, 
130 mm montaj uzunluğu ile sunulur.

Isı Sensörü PT100

5,0 mm; 5,2 mm ve de 1,5 m & 3,0 m kablo 
uzunluğu ile sunulur.

Başlangıç akışı       3 l/sa                

Dinamik aralık           1:100      

Hassasiyet sınıfı  3 TM 

E.C.A. Luna Serisi Lavabo Bataryası

Serisi; rakiplerinden farklı olarak eğimli 
gövdesi, yüksek boyu ve uzun çıkış ucuyla 
oldukça rahat bir kullanım sunuyor. E.C.A. 
Luna Batarya Serisi, gizli perlatörü sayesinde 
suyu hava ile karıştırarak dolgun ve yumuşak 
bir su akışı sağlarken, dakikada 12 litre olan 
su akışını 7 litreye indirerek, % 60’a varan su 
tasarrufu sağlıyor. Böylelikle hem bütçelere 
katkı yapan hem çevreye dost bir ürün olarak 
dikkat çekiyor.TM 

Ödüllü lavabo bataryası E.C.A. Luna 
Serisi; zarif tasarımıyla dikkat çeki-
yor. Çıkış ucunda ay şekli veren, 

birbirini kesen yaylarla biçimlenen form, 
kumanda koluyla armatürün çıkış ucunun 
üst bakışta aynı tasarım çizgisini yansıtması 
farklılık yaratıyor. 
Algı araştırmalarıyla elde edilen kullanıcı 
talepleri doğrultusunda üst düzey işlevsel 
özellikler taşıyacak şekilde tasarlanan Luna 
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ürünler

ESBE Sıcak Su Hazırlama Ünitesi – Fresh Hydro Unit 
ile en hızlı şekilde istenilen sıcak suyu hazırlar, 
eşanjör içindeki sıcaklığı düşürerek sistemi 
kireçlenmeye karşı korur, en aza indirgenmiş 
borulama ile kolay montaj sağlar ve ünitenin 
doğrudan boyler ya da duvara bağlanmasına 
olanak verir. ESBE Fresh Unit, içerisinde 
kendi geliştirdiği ve patentini aldığı süper 
flow vana ile yüksek hızda elektronik kontrollü 
karışım yaparak kullanıcılara yüksek oranda 
akış sağlar. ESBE Fresh Unit; birbiriyle uyum 
içinde çalışan en yüksek sınıftaki verimli ErP 
2015 hazır pompası, yüksek kapasiteli, patentli 
dizaynı ve kireç önleyici özelliğine sahip eşan-
jörü, KASKAD sistemi mümkün hale getiren 
çifte verimli vana ve pompası sayesinde ter-
mal dezenfekte sağlayan kontrolörü ile dikkat 
çekiyor. Tek bir ESBE Fresh Unit, kullanı-
cısına dakikada 40 litre sıcak su verir. SPA 
merkezleri, spor salonları ve küçük oteller 
gibi alanlarda daha yüksek kapasite ihtiyacı 

ESBE Sıcak Su Hazırlama Ünitesi, 
bir bekleme süresi olmadan sıcak su 
hazırlama ünitesidir. Ürün patenti alı-

narak en doğru sıcaklık regülasyonunu garanti 
eder. ESBE Fresh Unit çok hızlı tepki süresi 

olduğunda bu ürünler KASKAD bağlanarak 
dakikada 160 litre sıcak su kapasitesi sunar. 
Kurulacak KASKAD sistem ile 40 dk/lt, 80 
dk/lt, 120 dk/lt ve 160 dk/lt kapasitelerine 
ulaşılabilir.TM
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söyleşi

“Hedefimiz, tüm markalarımızla 
 temiz oda sektöründe en yüksek   
 müşteri memnuniyetini sağlamak”

Akşin Attaroğlu  
Atson Makina Koordinatörü

1978 yılında Mehmet Attaroğlu tarafından kurulmuş bir aile şirketi olan Atson Makina, 
2003 yılından beri temiz oda sektörüne ekipman ve sistem üretimi yapan, teknik proje 
ve mühendislik hizmeti veren köklü bir kuruluş. Atson Makina Koordinatörü Akşin 

Attaroğlu, hem üretici hem ithalatçı kimliği ile Atson’un sektörün önemli bir oyuncusu 
olduğunu söylüyor. Attaroğlu, Atson’un hedeflerini ve Türkiye temiz oda sektörünün gelişim 
hikâyesini Tesisat Market okurlarına anlattı…
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sinde HVAC validasyon testleri ile doğrulama 
kabiliyetlerine sahibiz. Başta işimizin bu tarafa 
gideceğini tahmin edemedik ama temiz oda 
konusu çok ilgimizi çekti. Benim ve beraber 
çalıştığımız arkadaşlarımın kişisel merakın-
dan dolayı, yüzümüzü temiz oda konusuna 
çevirdik. 2008 yılından beri sadece temiz oda-
kontrollü alanlar konusu ile ilgileniyoruz. 

Yeni yerimizde üretim ve yönetim 
bir arada

Temiz oda konusu, 2006 yılından beri çok 
gözde bir segment haline geldi. Devletin bazı 
birimlerinde; bilimsel araştırma yapan kurum-

Uzmanlığımız, temiz oda-kontrollü 
alanlar

Atson, 1978 yılında Mehmet Attaroğlu 
tarafından kurulmuş bir aile şirketi. 1980’li 
yıllarda canlanan inşaat sektöründe firma-
mız dinamik bir performans sergileyerek, 
yapıda yeni teknoloji ürünleri ve teknikleri 
kullanması, zor piyasa koşulları altında dahi 
taahhütlerini zamanında yerine getirmesi ile 
güvenilen müteahhit firmalar arasında yerini 
aldı. 1980 – 2000 yılları arasında firma bün-
yesinde konfor odaklı konut inşaatları, resmi 
taahhüt işleri ve endüstriyel bina inşaatları 
yapıldı. 2000 senesinde kurumsallaşma için 
çalışmalara başlandı. Ben sektördeki kurumsal 
ve okul niteliğindeki firmalarda çalıştıktan 
sonra, 2003 senesinde Atson’a dahil oldum ve 
faaliyet alanımızı; endüstriyel mekanik tesisat 
tasarımı ve uygulaması, hastane ve ilaç sektö-
ründe temiz oda uygulamaları ve bu uygula-
maları destekleyen birçok komponentin yerli 
ve yabancı temsilciliği ile genişlettik. Atson 
olarak; TSE, GMP, FDA, ISO, DIN gibi 
uluslararası standartlara uygun olarak; yaşam 
bilimleri, elektronik, kimya, enerji ve çevre 
teknolojileri, otomotiv, bilim ve araştırma, 
savunma ve havacılık segmentlerinde inşaat 
taahhüdü, temiz oda (cleanroom) uygula-
maları, steril ve kontrollü çevrelerin oluştu-
rulması, elektronik ve mekanik tesisatların 
kurulması, laboratuvar yapımı (Litografi / 
BSL / BSL2 / ABSL3), bio güvenlik kabin-
leri, ekipman ve sistem imali, teknik proje ve 
mühendislik hizmetleri ile birlikte taahhüdü 
tamamlanan işlerde veya üçüncü taraf bağım-
sız kuruluş olarak; ilgili standartlar çerçeve-

larda, üniversitelerde, çeşitli işletmelerde özel 
laboratuvarlarda, sırf bu iş için kontrollü özel 
üretim alanları kurulmaya başladı. Her pro-
sesin de kendine özgü şartları var. Bu şartları 
sağlamak için de, kontrollü alanların kulla-
nılması gerekiyor. Türkiye’de TSE veya başka 
bir kurum tarafından tarif edilmiş, kontrollü 
veya temiz oda kavramı yok. Biz yurtdışındaki 
standartlara tabiyiz.
Atson olarak, yabancı firmaları takip ettik. 
Bizim tarzımızdaki firmaların neler yaptı-
ğını, hangi tip işlere hizmet ettiklerini ince-
ledik. Çünkü temiz odayı insanlar ilk başta 
hastaneler ve ameliyathanelerden duymaya 
başladı ama bu iş ameliyathane, yoğun bakım 

TSI Balometre TSI Partikül Ölçer
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veya hastane alanlarından biraz farklı. Yurtdı-
şındaki firmalar; müşteriye altyapı, malzeme 
tedariki, odanın işletilmesi, mekanik tesisat, 
sarf malzemelerin temini, validasyon testlerini 
bir araya getirip paket bir çözüm olarak sunu-
yor. Biz de bu yöntemi uyguluyoruz. 
Yakın zamanda yeni bir yatırım yaptık. 
Kızıltoprak’ta bulunan eski ofisimiz, 90 
m2’lik bir yerdi, depo ve imalathanemiz 
ayrıydı. Yeterli şartları sağlayamıyorduk ve 
bu bizi tatmin etmiyordu. O yüzden yaptı-
ğımız yatırımla şu anda bulunduğumuz yere 
taşındık. Hassas üretim yapabileceğimiz butik 
bir imalathanemiz, müşterilerimize istedikleri 
malzemeleri hızlı temin edebilmemiz için 
bir depomuz ve yurtdışı temsilciliklerimiz 
olsun istedik ve bu hedefimizi gerçekleştirdik. 
Laminar Flow kabinleri ve DC motorlu fan 
filtre ünitelerini kendimiz üretmeye başladık. 
Projenin senaryosuna göre bu ürünlerin oto-
masyonunu ve bilgisayar üzerinden kontro-
lünü temin ediyoruz.
Bu süreç 2006’da çok hız kazandı. 2003’ten 
2006’ya kadar sektör seçme konusuna 
odaklandık ve daha sonra yurtdışı temsil-
ciliklerimizi aldık. Amerika menşeli TSI, 
Belçika menşeli DC kontrollü fan üreticisi  
P. Lemmens, İngiltere menşeli duman jenera-
tör üreticisi Concept Smoke Systems, temiz 
oda kıyafetleri üreticisi İngiliz Nitritex,  
Amerika menşeli kontrollü çevreler ve temiz 
odalar için test ekipmanlarının dizaynını ve 

üretimini gerçekleştiren TEC Services’ın  
Türkiye temsilciliğini gerçekleştiriyoruz. Ürün 
satışı, projelendirme / taahhüt ve satış sonrası 
hizmetler ile Atson olarak müşterilerimize 
kesintisiz hizmet veriyoruz. 
Hedefimiz; sektörümüzle ilgili standartlar 
oluşturmak, uygulanan işin kalite çıtasını yük-
seltmek ve ülkemize katma değer sağlamaktır.

Hem üretici hem ithalatçı 
kimliğimiz ile sektörün önemli bir 
oyuncusuyuz

Temiz odanın mimari çizimi, sirkülasyon alan-
larının belirlenmesi tamamen bize ait. Yani 
biz proje üretiyoruz. Bu bir ürün gibi düşü-
nülebilir. Çünkü temiz oda yapı olarak; sızdır-
maz, toz tutmayan, darbelere karşı dayanıklı 
olmalı ve birtakım fonksiyonları bünyesinde 
barındırmalı; kapısının, camının veya tavan 
sisteminin özel olması lazım. Bu taraf, taahhüt 
işimizle alakalı bir segment. Bir diğer büyük 
üretim kalemimiz ise, modüler temiz odalar. 
Müşterinin özel ihtiyaçları doğrultusunda, 
esnek temiz odalar üretiyoruz. Flexible bir sis-
tem olduğu için modüler diye adlandırıyoruz. 
Her temiz oda için standartlar çerçevesinde, 
enerji verimliliği yüksek hava şartlandırma 
sistemleri tasarlıyor ve üretiyoruz. Bunların 
haricinde özel imalatlarımız da var. Müşte-
rilerimize özel üretim yapabiliyoruz. Temiz 
odayı yaparken bazı ekipmanlara ihtiyacımız 

olabiliyor. Bunları özel ekipmanlar olarak 
adlandırmak mümkün. Bu özel ekipmanları; 
paslanmaz metal işleri, masa, duvarda her-
hangi bir kablo geçiş bölgesi veya manometre 
braketleri, paslanmaz çelik ekipmanlar olarak 
sıralayabiliriz. Paslanmaz çelikte tüm tasarımı 
yine kendi bünyemizde yapıp, kaynağını veya 
kesim işini yaptırdıktan sonra son kullanıcıya 
hazır hale getiriyoruz. Bunun haricinde ithal 
ettiğimiz ürünlerimiz var. Yani hem üretici 
hem ithalatçı kimliğimiz ile sektörün önemli 
bir oyuncusuyuz diyebilirim.
Lokomotif temsilciliğimiz ABD menşeli, çok 
kritik noktalardaki ölçüm cihazlarını üreten 
TSI, ölçüm ile ilgili problemleri araştırıp 
belirliyor ve sorunları çözerek küresel pazara 
hizmet veriyor. Özel laboratuvarlar için özel 
analitik cihazlar üreten, hassas ölçüm aletleri 
tasarımı ve üretiminde endüstri lideri olan 
TSI, dünyadaki araştırma kurumları ve tüm 
dünyaya yayılan müşterileri ile birlikte; aero-
sol bilimi, hava akışı, iç hava kalitesi, akışkan 
dinamiği ve biyolojik tehlike algılama konu-
ları ile ilgili ölçümler ve standart belirlemek 
için ortaklık yapıyor. ABD merkezli genel 
müdürlüğü yanında, Avrupa ve Asya saha ofis-
leri ile TSI, dünya çapındaki hizmet piyasa-
larında önemli bir yere sahip. TSI markasının 

Biotrak
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olduğunun öğrenilmesi için çalışmalar yaptım. 
Ölçülen değerin yüksek veya düşük çıkma-
sının ne anlama geldiği bilinmiyordu. 2004 
yılında Trakya Üniversite Hastanesi’nde bebek 
ölümleri olduğunda, işte o zaman konunun 
önemi anlaşıldı. Mikrobiyolojik testler konu-
sunda yabancı kaynaklar var, dünya bunu takip 

ölçüm cihazlarını ithal ediyoruz. Özellikle 
mekanik müteahhitlerin ilgisini çeken hava 
ölçüm cihazları, anemometreler, balometre, 
debi ölçer, kanal sızdırmazlık test cihazı, toz 
ölçüm cihazı, partikül ölçerleri, online parti-
kül izleme sensörleri gibi çok geniş bir ürün 
segmenti var. 
TSI, ‘Biotrak’ isimli yeni bir partikül ölçme 
sistemi geliştirdi; diğer partikül ölçerlerden 
farkı havadaki toplam partikülle beraber 
bunların içindeki canlı olanlarını da ölçmesi. 
Diğer partikül ölçerler havadaki toplam parti-
külü ölçer, Biotrak ise havadaki toplam parti-
külle beraber bunların içindeki canlı olanlarını 
da ölçen bir cihaz. Bu çok önemli bir konu. 
Çünkü normalde havadaki canlı mikroorga-
nizmaları ölçmek için inkübasyon yapmak ve 
72 saat beklemek gerekir, Biotrak sayesinde 
inkübasyon süresi ortadan kalkıyor çünkü 
canlı mikroorganizmaları anında gösteriyor. 
Biotrak sayesinde hem biyolojik saldırı olup 
olmadığı tespit edilebilir hem de cihaz ilaç 
üretim alanında kullanılıyorsa o hatta üretilen 
ilacın çöpe gitmesi engellenir. 
TSI’ın maruziyet seviyesi ölçen ‘Dusttrak’ 
adlı cihazı ile; özellikle İSG (İşçi Sağlığı 
Güvenliği) sektöründe önem arz eden toz 
ölçümler gerçekleştirilebiliyor ve kayıt altına 
alınabiliyor.
Nitritex markasının temiz oda kıyafetleri, 
tulumlar, temiz oda ayakkabıları, eldivenler, 
başlıklar gibi birçok ürün çeşidinin satışını 
gerçekleştiriyoruz. Lemmens markasının DC 
kontrollü fanları, kontrol kartları gibi ürünle-
rini ithal ediyoruz. Amerikalı TEC Services 
firması kontrollü çevreler ve temiz odalar için 
test ekipmanlarının dizaynını ve üretimini 
gerçekleştiriyor. Bu ürünler; aerosol fotometre, 
aerosol jeneratör ve aeresol test reaktörleridir. 
TEC Services aerosol fotometre, jeneratör ve 
penetrometre komponentleri için kalibrasyon 
ve tamir hizmeti de veriyor. Üstün teknolojisi 
ile testler sırasında konsantrasyon miktarını 
hafızada tutabiliyor ve operasyonun daha hızlı 
ilerlemesine katkı sağlıyor. 

Konu insan sağlığı ise zihniyetin 
değişmesi şart

Yaklaşık on iki sene önce kişisel merakımdan 
dolayı Amerika’dan bir partikül ölçüm cihazı 
getirtmiştim. Hastanelerde ve temiz odalarda 
kullanılan bir cihazdı, ameliyathanelerde de 
kullanılması, ameliyathanelerin hangi sınıfta 

ediyordu ama biz ne yazık ki bu konulardan 
bihaberdik. Devlet hastanelerinde birtakım 
uygulamalar yapılıyordu ama yeterli değildi. 
Şimdi ilerleme var tabii ki, çok ciddi mesafe 
kat ettik. Bu konuda bilinç arttı. Hastanele-
rimiz geçmişteki durumları ile kıyasladığı-
mızda nispeten iyi durumda. Devlet hastane-

Gebze Teknik Üniversitesi Temiz Oda Uygulaması

Dusttrak
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oda yaptık. Bu proje de bizim için çok önemli. 
Birçok hastaneye TPN ve kemoterapi ilacı 
hazırlama üniteleri yapıyoruz. Bunlar hastane-
ler için, küçük ilaç fabrikaları gibi düşünülen 
yapılar. TPN (Total Parenteral Nutrition) üni-
telerinde; bebeklere, yanık tedavisi görenlere 
veya kritik ameliyat geçirmiş insanlara besin 
desteği hazırlanıyor. Kritik ameliyat geçirmiş 
kişilere beyaz sıvı içeren bir serum verilir. Bu 
sıvının içinde biyolojik bir ajan olmamalıdır. 
Bu ünitelerin temiz oda şartlarında hazırlan-
ması gerekir. İşte bu sıvının hazırlandığı TPN 
ünitelerini biz hastanelere hazırlıyoruz. Yer 
aldığımız projelerden de geri dönüşler olumlu 
yönde, ürünlerimiz çok beğeni görüyor. Her 
temiz odanın düzeneği farklıdır, her uygula-
mada farklı bir anlayış vardır. O yüzden sürekli 
gelişim göstermemiz kaçınılmaz. Her proje 
bizim için yeni, farklı ve heyecan verici. Çünkü 
biz de yer aldığımız her projede yeni şeyler 
öğreniyoruz, dinamik oluyoruz ve mühendis-
lik bilgimizi yeniliyoruz. Neyi bildiğimizi de 
bildiğimiz için, projeye yaklaşırken bilinçli 
yaklaşıyoruz. İşimizin montaj kısmında da 
çok hassasız. Yanımızda yetişen ve kendi 
çekirdek personelimiz de bizimle çok uzun 
zamandır çalışıyor. Türkiye’de montaj işini 
düzgün yapan çok az. Çok kaliteli bir ürün 
alsanız bile, montaj yanlış yapıldıysa o ürün 
çalışmaz. Hiç kimse ürünü aldığında kılavuza 
bakmaz, okumaz. Ustasından ne gördüyse onu 
yapar. Atson’da böyle bir düzen yok. Burada 
her şey literatürüne uygun yapılır. Hangi saf-
hada ne yapılması gerekiyorsa onu yaparız. 
Hal böyle olunca hem kurduğumuz sistemler 

leri iyileştiriliyor, yeni yapılan hastaneler çok 
iyi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bu 
konuda ciddi rol oynuyor. 

Her temiz odanın düzeneği 
farklıdır, her uygulamada farklı bir 
anlayış vardır

Önemli projelere imza atıyoruz. Gebze Teknik 
Üniversitesi’nde nanoteknoloji laboratuvarı 
kurduk, litografi odası olarak adlandırılıyor. 
Bu bizim için önemli ve zorlayıcı bir projeydi. 
Bu proje çok beğenildi ve başarı belgesi aldık. 
Yine Gebze Teknik Üniversitesi’ne bir ıslak 
çalışma tezgâhı yaptık. Bu da Türkiye’de bilin-
meyen bir konudur. Islak çalışma tezgâhında 
asitlerle çalışılıyor. Tezgâh yüzeyi sıfır par-
tikül olan, içinde hepa filtre sistemi, aside 
dayanıklı egzoz aspiratörü olan bir kabin. 
Bunu tamamen burada kendi imkânlarımızla 
yaptık. Onun üzerindeki kontrol paneli, gaz 
ve DI su muslukları, aside dayanıklı lava-
bosu, asidin toplanacağı tankı, bunların hepsi 
çok özel komponentlerdi. Tamamen müş-
teriye özel dizayn edildi ve burada yapıldı. 
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde yine aynı 
şekilde bir litografi odası yaptık. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nde Nükleer Tıp bölümünde 
hocaların, hem görüntüleme hem de nükleer 
tedavi ile ilgili birtakım ilaçlar üretmeleri 
gerekiyordu, nükleer tıp bölümüne bir temiz 

sorunsuz çalışıyor hem müşterilerimiz, hem 
de biz mutlu oluyoruz. Yurtdışına proje bazlı 
satışlarımız oluyor. Yurtdışında bayimiz yok, 
proje ve taahhüt hizmeti verdiğimiz yerler var. 
Faaliyet alanımız çok özel olduğu için bayi 
teşkilatımız yok.

Önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirmek istediğimiz 
hedeflerimiz var

Temiz oda sektörü, geçen iki yılda gelişim gös-
terdi. Çünkü bu, endüstri ile beraber hareket 
eden bir disiplin. Endüstriyel temiz odalar; 
ilaç, gıda, medikal üretim yapan fabrikalar, 
savunma sanayi, laboratuvarlar, ar-ge tesisleri 
gibi alanlarda olmazsa olmaz alanlardır. Bu 
tesisler arttıkça, yurtdışında da belli regülas-
yonlara tabi oldukça temiz oda sistemlerini 
kurmak kaçınılmaz hale gelecek diye düşünü-
yorum. Temiz oda, bir oda gibi değil, çalışan 
bir sistem olarak düşünülmeli. 
Yeni ürünler geliştirmek, ar-ge yapmak, birta-
kım devlet destekleri almak veya ar-ge projele-
rinde kilit rol oynamak hedeflerimiz arasında. 
Yakın dönem hedefimiz; kalibrasyon labora-
tuvarı kurmak. Partikül ölçüm cihazlarının ve 
online partikül izleme sistemlerinin (FMS) 
kalibrasyonunu yapmayı hedefliyoruz. 
Kısacası Atson olarak amacımız; varlığımızı 
koruyabilmek için sorumluluklarımızı bilerek, 
kendimizi sürekli geliştirerek, çalışanlarımıza, 
çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle, 
müşteri beklentilerini kendi isteklerimiz gibi 
düşünerek tümüyle karşılamak. TM

Concept Smoke JeneratörPanda Kanal Sızdırmazlık Test Cihazı
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teknik

Modern bir atık su sistemi plan-
lanırken, su fiyatındaki artışın 
yanı sıra yeni çevresel ve politik 

faktörlerin de dikkate alınması gerekir. Bu 
bilinçle, Grundfos S-tube® çark, günümüz 
atık su uygulamalarındaki farklı zorlukla-
rın üstesinden gelmeye yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır.
Grundfos S-tube® çark, alışılmıştan daha 
yüksek hacimdeki ve çeşitlilikteki atık suyu 
uzun mesafeler boyunca daha az enerji ve sıvı 
kullanarak taşır.
2012 yılında Grundfos tarafından pazara 
sunulan S-tube® çark, aslında pompa tasa-
rımcılarının çizim tahtalarında temel hat-
larıyla yıllar önce belirmişti. Fakat bugüne 

kadar atık su pompa üreticileri arasında bu 
çark dizaynını başarıyla hayata geçiren çık-
madı. Taşınacak atığın çeşitliliği ve hacmi 
az olduğundan, enerji ve su kullanımı gibi 
detaylar pek dikkate alınmıyordu. Son 20 yıl 
içinde çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi, 
S-tube® çark tasarımını gerekli kıldı. Çevre 
bilincinin artmasının yanı sıra su, enerji ve 
atık taşıma maliyetlerinin yükselmesi ile yeni 
hükümet mevzuat ve direktifleri bu faktörle-
rin içerisinde yer almaktadır.

Günümüzdeki su hizmetleri 
şirketlerinin karşılaştığı zorluklar

Atıkların taşınması sırasında su hizmetleri 

Yazan: Justyn Barnes, Grundfos
Çeviren: Tuğba Şen

şirketlerinin karşılaştığı zorluklardan başlıca 
olanları aşağıdaki gibidir: 

•	 Su ve enerji maliyetlerinin artışı, sıkı 
hükümet kontrolleri (su ve enerji 
tüketimleri için yeşil vergiler vb. gibi),

•	 Su ve enerji tüketimini azaltma ihtiyacı,
•	 Atık su içeriğindeki sıvı oranının azalacak 

şekilde çeşitlilik göstermesi. 

Su hizmeti firmalarının atık su yönetimindeki 
yaklaşımını değiştiren ana sebep su maliyeti-
nin artışı olmuştur (Şekil 1). Tüketiciler daha 
az su tüketmeye başlamış, buna paralel olarak 
atık suyun bileşimi değişmiş ve içerisindeki 
kuru katı madde yüzdesi artmıştır.

Atık Su Uygulamalarındaki 
Zorluklara Modern Çözümler
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Hükümet yönetmelikleri, standartları ve 
direktifleri mevcut zorluklara eklemlenmiş-
tir. Örneğin, Avrupa standardının pompa 
kurulumuna ilişkin 5. maddesinde, pompa 
kurulumunun planlanması ve tasarlanması 
aşamalarında “enerji kullanımı”, “operasyon ve 
bakım ihtiyaçları” ve “çevresel etki” gibi fak-
törlerin dikkate alınması gerektiği belirtilir. 

Enerji kullanımı ile ilgili yapılan sıkı kont-
rollerin dışında, enerji maliyetindeki artışlar 
da atık suyun taşınması için daha verimli 
yöntemlerin geliştirilmesini teşvik etmiştir. 
Su tasarrufu sağlayan yenilikler yeni problem-
lere sebep olmuştur. Söz gelimi, daha verimli 
tuvaletler daha az iletim sıvısı kullandığı için 
hat boyunca tıkanma riski artmıştır. Gelenek-
sel atık su pompaları, söz konusu tıkanma 
sorununu çözmek bir yana, aşağıdaki tasarım 
şekillerinden dolayı tıkanmaların artmasına 
neden olur: 

•	 Atıkların sıkıştığı ön kenarlar,
•	 Borulardaki eğrilikler,
•	 Kesme mekanizmaları,
•	 Partiküller için yetersiz serbest geçirgenlik. 

Çok uluslu Suez Environment Grup’un bir 
parçası olan Fransız su şirketi Lyonnaise des 

Eaux Teknik Destek Mühendisi Maurice 
Martaud, “Konu atık suyun taşınması oldu-
ğunda iki büyük ve küresel zorluk görürüz,” 
şeklinde açıklama yapıp devam ediyor: “İlki, 
tüketicilerin değişen sosyal davranışlarından 
kaynaklanır. Bu davranış değişikliği, su tüketi-
mini azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasına 
yön veren güçtür. Fakat söz konusu önlemler 
nedeniyle toplama sistemlerine atılan lifli 
malzeme miktarında artış gözlemlenir. Atık 
suyun ilettiği katı maddelerin kalınlaşması ve 
daha zor taşınması ile sonuçlanan bu deği-
şiklikler, atık su pompa hidroliğini ve iletim 
borularını zorluklarla karşı karşıya getirir.”
Martaud’a göre, “Kanalizasyonların, pom-
paların ve şebekelerin tıkanmasını önlemek 
için toplama sistemlerinin izlenmesine yöne-
lik artan ihtiyaç ikinci zorluktur. Yağların ve 
birikintilerin karışmasından dolayı oluşan 
tıkanmalar, servis kaynakları üzerinde büyük 
talep oluşturan sorunların başında gelir. Bu 
nedenle, farklı eğilimler gösteren tıkanma 
sorunlarına karşı mümkün mertebe hazırlıklı 
olmak gerekir.”

Farklı çarklar, değişik problemler

Sektörün tüm bunlara yanıtı, olabildiğince 
merkezi atık yönetim sistemlerine yönelmek 

olmuştur. Değişken devirlerde transferle 
enerji tasarrufunu artırma yoluna gidilse de, 
düşürülen akış hızı, daha ciddi seviyelerde 
tıkanma riskleri doğurmakta ve buna bağlı 
olarak verimliliği ve ürünün kullanım ömrünü 
olumsuz etkilemektedir.  

Yukarıda çizilen genel tablo göz önüne alın-
dığında, atık su pompa tasarımcılarından 
cevap bekleyen büyük soru şudur: “Daha fazla 
atığı, daha az su ve enerji tüketerek daha 
uzak mesafelere nasıl taşırız? Kurulum sonrası 
bakım ihtiyacını asgari düzeye nasıl indiririz 
veya nasıl tamamen ortadan kaldırırız?”  

Hidrolik verimliliği ve güvenilirliği artırma 
çabalarıyla yıllar içinde çeşitli atık su çarkları 
(vorteks, yarı açık çark, kapalı çark vb. gibi) 
geliştirilmiştir. 

Grundfos Global Ürün Müdürü Mikael 
Nedergaard, “Müşteriler, ana ürünü destek-
leyici nitelikte pahalı donanımları ayrıca satın 
almak zorunda bırakılıyor. Bu donanımların 
amacı atık suyu iletmek, kesmek veya arıtmak 
şeklinde belirlense de uzun vadede güvenilir 
ve kayda değer bir ilerleme sunmuyorlar” şek-
linde açıklama yapıyor. 

Şekil 1: Atık su maliyetlerinin yükselmesinden dolayı, dünya çapındaki su hizmet firmaları atık su yönetimindeki 
yaklaşımlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalmışlardır. 
(14 Nisan 2014 tarihindeki Euro paritesi dikkate alınmıştır.)
Kaynak: GWI Water Tariff Survey – 2013 
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teknik

harcamaların % 85’i güç tüketiminden, yaklaşık 
% 10’u servis maliyetlerinden kaynaklanır. 
Pazarın önde gelen aktörleri, pompa siste-
mini optimize etmek için bütünsel yaklaşımın 
gerekli olduğunu fark etmişlerdir. Grundfos 
tasarımları ve üretimleri, I-Solutions (akıllı 
çözümler) felsefesinden ilham alır. 
Mikael Nedergaard’a göre müşterinin geri 
bildirimi bu yaklaşımın anahtarıdır. 
Nedergaard, “Ürünün geliştirilmesi aşamasına 
son kullanıcının dâhil olması, ürünün son 
halinin müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde tasarlanmasını sağlar” diyor. Ancak 
bu durumun tasarım inceliklerinin tek itici 
gücü olmadığını da ekliyor. Örneğin, hava ile 
ilgili durumlar genelde müşteriler tarafından 
önemsenmez (Şekil 3). Halbuki pompanın 
sıvı içerisindeki belli bir miktar havayla başa 
çıkabilmesi gerekir. 
Grundfos mühendisleri, havanın temas ettiği 
kritik alanları optimize etmek için CFD 
(Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizleri 
yapar ve bu sayede gazlı ya da hava dolu sıvı-
nın transferi sırasında S-tube® çarkta yaşanan 
debi düşüşü en aza indirilir. TM

S-tube® çark

EN 752-6:2008 standardına göre, “verimliliği 
optimize etmek” ve “tıkanıklık yaratmadan 
katıların serbest geçişine izin vermek” gibi 
özellikler, bir pompanın olmazsa olmazları 
arasındadır. Mikael Nedergaard’a göre, “müş-
teriler bu iki özellik arasında seçim yapmak 
zorunda olduklarına inanıyorlar.” Grundfos 
atık su pompalarında kullanılan S-tube® çark, 
bu görüşü ortadan kaldırmıştır. Çok iyi dere-
cede hidrolik verimlilik sunan S-tube® çark 
aynı zamanda yüksek serbest geçiş kapasi-
tesiyle pompadaki tıkanıklıkları da engeller. 

Grundfos Global Atık Su Akışkanlar Meka-
niği Başkanı Flemming Lykholt-Ustrup, 
S-tube® çarkın pürüzsüz tasarımı sayesinde 
çarkın hiçbir yerinde atığın sıkışmadığını ve 

tıkanıklığın yaşanmadığını belirtiyor. “Kapalı 
S-tube® çarkın ön ve arka plakalarındaki 
özellikler, dönen çark ile sabit pompa gövde-
sindeki aralıklara dolan sızıntıyı da azaltıyor.”

S-tube® çarkın iç çapı (Şekil 2)  pürüzsüz bir 
yapıda olduğu için, az miktarda taşıyıcı sıvı 
ihtiva eden günümüz atık sularına rağmen 
tıkanıklığı engeller. 

“Hidrolikteki verim artışı, son kullanıcı için 
enerji maliyetlerini aşağı çekmektedir,” diyor 
Flemming Lykholt-Ustrup. “Ayrıca, çarkta 
ön kenarların olmaması santrifüj pompanın 
içindeki NPEY miktarını azaltarak kavitas-
yon eğilimini en aza indirir.”

Bütünsel yaklaşım

Pompa Ömür Boyu Maliyetleri: Pompa Sis-
temlerinin Ömür Boyu Maliyetleri Analizi 
Rehberi adlı kitaptaki bir araştırmaya göre, 
pompanın ilk satın alma fiyatı nadir durum-
larda pompanın ömrü boyunca çıkardığı toplam 
maliyetin % 5’inden daha fazla olur. Toplam 

Şekil 3: Resimde görülen CFD analizinde, birbirine benzer büyüklükte ancak (birkaç milimetre içinde) hafif 
geometrik farklılığa sahip iki çark vardır. Her iki çarkta da aynı debide, % 8 havanın sürekli eklendiği sıvı akışı 
sağlanmaktadır. İşaretli alanlar, çark içerisindeki hava kabarcıklarının nasıl toplandığını ve havayla nasıl baş 
edildiğini gösterir. 

Şekil 2: Renkli kısımlar, tipik S-tube® hidroliğinin 
üzerinde basıncın etkisini göstermektedir. Mavi 
bölümler en düşük basıncı gösterirken, yeşil, sarı ve 
kırmızı sırasıyla gittikçe yükselen basıncı ifade eder. 
Oluşturulan basınç, vaat edilen verimliliği gösterir ve 
katıların birikimine neden olan geri akışı önler. Çarkın 
tasarımında ön kenarlar yer almadığı için, (işaret 
edilen) en eğik kısımda bile katıların çark içerisine 
sıkışması söz konusu değildir.  
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sistem

da, polifenilsülfon (PPSU) veya kızıl pirinçten 
üretilen yüksek dirençli sıkıştırma bağlantı 
elemanları güvenilir kurulum olanağı sağlar.

Çok Katmanlı Boru Tasarımı

Çapraz bağlı PE-Xc dahili borunun yanı 
sıra, Viega’nın Pexfit Pro serisi çok katmanlı 
boruları, kapatıcı bir alüminyum katmana ve 
harici bir plastik kaplamaya sahiptir. Bu da 
boruları yüksek basınç ve sıcaklıklara karşı 
çok dirençli hale getirir. Küt kaynaklı alümin-
yum kaplama aynı zamanda boruyu difüzyona 
karşı dirençli hale getirir ve gereken stabiliteyi 
sağlar. Kolayca bükülebilir ve sonra bu şekilde 

Viega, Pexfit Pro sistemi ile hem içme 
suyu hem de ısıtma sistemi tesisat-
ları için kullanılabilen bir plastik 

boru sistemi sunuyor. Esnek ve stabil boru-
lar PE-Xc’den üretilir ve bu da boruları son 
derece dirençli kılar. Aynı zamanda Pexfit Pro 
boru sistemi, boru rakorları sıkıştırılmadan 
önce artık kalibrasyon gerekmediği için çok 
ekonomik şekilde kurulabilir. Aynı şekilde 
yeni, SC-Contur özelliğine sahip bağlantı 
elemanı sayesinde, unutulan tüm sıkıştırmalı 
bağlantı elemanları sistem doldurulduğunda 
görülebilir. Sıkıştırma sonrasında bağlantı 
elemanları kalıcı olarak sızdırmaz hale gelir.
Binalarda kullanıma yönelik plastik boru sis-

temlerinin kalitesinde ciddi farklar mevcuttur. 
Bu farklar, ağırlıklı olarak boru malzeme-
sine bağlıdır. Bu nedenle Viega, yeni Pexfit 
Pro boru sistemi için fiziksel olarak çapraz 
bağlı polietilen (PE-Xc) kullanmaktadır. Bu 
malzeme, özellikle sıcaklığa ve basınca karşı 
dirençlidir ve korozyon ve kireçlenmeden etki-
lenmez. 16 ve 20 mm boyutlarında PE-Xc’den 
üretilen Pexfit Pro Plus borular, dahili bir 
oksijen bariyerine sahip olduğu için radyatör 
bağlantılarında ve içme suyu tesisatlarında 
kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır. 14 
ila 63 mm olarak tedarik edilebilen Pexfit Pro 
Fosta borular da içme suyu ve ısıtma tesisatla-
rında kullanıma uygundur. Her iki durumda 

Viega Pexfit Pro Boru Sistemi 

Pexfit Pro serisine ait yeni PPSU 
bağlantı elemanları, özellikle 
dirençlidir ve önceden monte edilmiş 
sıkıştırma manşonları sayesinde son 
derece hızlı şekilde kullanılabilir. 
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kontrol periyotlarında basınçlı hava ve su kul-
lanarak çalışır. Islak yerine kuru bir kaçak ve 
yük testi uygulanırsa hijyenik riskler azalır. 
Bu riskler, ilk doldurmadan devreye almaya 
kadar geçen süre esnasında boruda bulunan 
su nedeniyle artar. 

Kapsamlı Komple Ürün Yelpazesi

Viega, Pexfit Pro ürün yelpazesini, belirleyici 
tüm görevleri kapsayan koordine bir bileşen 
serisi ile vurguluyor. Şaft konstrüksiyonlarına 
yönelik tutucu raylar, perde duvarlar, şamandı-
ralı valfler ve sıva altı soketlerin yanı sıra 80 ile 
200 mm arasında değişen derinlik göstergeli 
montaj üniteleri mevcuttur. Özel geçiş parça-
ları veya takılabilir parçalar, Viega metal boru 
sistemlerine geçişi kolaylaştırmaktadır. Sonuç 
olarak, amaca ve ortama bağlı olarak en uygun 
boru malzemesini kullanma özgürlüğü asla 
sınırlı değil. Bu arada bu durum, koordine 
Viega sıkıştırma aletleri için de geçerlidir: 
Bunlar, uygun sıkıştırma çeneleriyle bağ-
lantılı olarak, hem metal boru sistemlerinin 
kurulumu hem de Pexfit Pro serisi için kul-
lanılabilir. 25 mm’ye kadar olan küçük boru 
boyutlarında Viega manuel sıkıştırma aleti 
yeterlidir. Daha büyük nominal genişlikler 
için, elektrikle veya pille çalışan Pressgun 
sıkıştırma makineleri mevcuttur. TM

kalıcı olarak korur. Bu da örneğin bir gömme 
tasarımdaki restorasyon sırasında boruların 
döşenmesini önemli ölçüde basitleştirir.

Yeni PPSU Bağlantıları

14 ila 25 mm boyutlarındaki yeni geliştirilen 
Viega PPSU bağlantı elemanları aracılığıyla 
da daha hızlı ve dolayısıyla daha ekonomik 
boru bağlantıları gerçekleştirilir. Bu plastik 
malzeme, mekanik ve kimyasal basınçlara 
karşı son derece dirençlidir. Bağlantı eleman-
ları, zorlu kurulum ve çalışma koşullarında 
bile nadiren hasar görür.
Yeni bağlantı elemanları, standart olarak pas-
lanmaz çelikten üretilen önceden monte edil-
miş bir sıkıştırma manşonuna sahiptir. Boru 
boyuna kesildikten sonra, Pexfit Pro bağlantı 
elemanı doğrudan tek bir hareketle takılabilir; 
kalibrasyon ve pah kırmak gerekmez. Bağlantı 
elemanının doğru kurulum derinliği, bağlantı 
elemanı boruya kalıcı ve emniyetli bir şekilde 
takılmadan önce, Viega sıkıştırma aracı kulla-
nılarak birkaç saniye içinde bir izleme paneli 
aracılığıyla kontrol edilebilir. Sıkıştırmadan 
sonra manşon, boruda yüksek tutma kuvvet-
lerinin olmasını sağlar, bu da bağlantı elema-
nının dönmesini engeller.
Pexfit Pro kurulumları için 32 ila 63 mm 
boyutlarında uygun kızıl pirinç bağlantı ele-

manları mevcuttur. Bu malzeme aynı zamanda 
sağlam, hijyenik ve her türlü içme suyu için 
uygundur.

Daha Fazla Güvenlik için SC-Contur

PPSU veya kızıl pirinçten üretilmesi fark 
etmez, her iki bağlantı tasarımında da tipik 
bir Viega özelliği olan SC-Contur mevcuttur. 
Bunun sonucunda, sıkıştırılmamış durumdaki 
bir cebri kaçak, unutulan tüm sıkıştırma bağ-
lantı elemanları, sızdırmazlık kontrolü sıra-
sında veya sistem doldurulduğunda fark edilir; 
sonuç olarak, müteakip hasarlar güvenilir bir 
şekilde önlenir. Sıkıştırma sonrasında, bağlantı 
elemanları kalıcı olarak sızdırmaz hale gelir.
Viega, komple bir tesisatın, bağlantı eleman-
ları, armatürler ve flanşlar gibi tüm bileşenleri 
SC-Contur ile donatıldığı sürece bu tesisatın 
geçirgenliğinin merkezi olarak manometreden 
kontrol edilebilmesini garanti eder. Sadece 
dişli bağlantılarının önceden ayrı ayrı kontrol 
edilmesi gerekir. Merkezi sızdırmazlık kont-
rolü, her bir sıkıştırmalı bağlantı elemanını 
görsel olarak kontrol etmek artık gerekli olma-
dığı için daha fazla emniyet ve konfor sağlar. 
Bir bağlantı elemanı yanlışlıkla sıkıştırılmadan 
bırakıldıysa, bir boşalma durumu oluşur ve 
manometre basıncı düşer.
SC-Contur, düşürülen basınç alanlarında ve 

Pexfit Pro bağlantı elemanları, 14 ila 25 mm boyutlarında çok dirençli bir 
PPSU'dan üretilir. 32 ila 63 mm'lik boyutlarda, eşit şekilde dirençli kızıl 
pirinçten üretilir. (Fotoğraf: Viega)

Pexfit Pro bağlantılarının üzerindeki yeşil nokta, Viega ürünlerinde tipik olarak bulunan SC-Contur özelliğini gösterir: Unutulan sıkıştırma bağlantı elemanları, sistemin 
doldurulması veya merkezi sızdırmazlık kontrolü sırasında fark edilerek engellenir. (Fotoğraf: Viega)

tesisat market 03/2015 . 41



söyleşi

“Yapacağımız yatırımlarla  
 2015 ve 2016 yılları 
 sürprizlerle dolu olacak”

Elif Eken  
Termokar Satış Müdürü

Türkiye’nin önde gelen ısı eşanjörü üretici firmalarından Termokar, 2004 yılında 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş, ısı eşanjörü üretimi yapan 
bir firma. Kurulduğu yıldan itibaren büyümeyi ana hedefleri arasında tutan 

Termokar’ın, 2011 yılında hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşarak 2012 yılı Mart ayında 
yeni yapılanması ile birlikte 17.500 m² alan üzerinde 11.000 m² kapalı alana sahip yeni 
fabrikasına taşınarak üretim kapasitesini iki katına çıkardığını söyleyen Termokar Satış 
Müdürü Elif Eken ile Termokar, faaliyetleri ve hedefleri hakkında konuştuk…
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üstüne çıkardık. O yıllarda hedef müşteri sayı-
mızı artırıp, bu yönde müşteri memnuniyeti 
odağında üretim kapasitemizi doldurmayı 
başardık. Nihayetinde yeni makine ve kalıp 
yatırımlarına gitmemiz de gerekti. Bu süreci 
150 kişilik çalışan kadromuzla omuz omuza 
gerçekleştirdik. En keyiflisi ise kazandığımız 
bir müşteriyi kaybetmedik ve hep daha iyiyi 
hedefledik. Şu an Termokar bünyesinde 13 
mühendis, toplam 200 çalışan bulunuyor.

Felsefemiz ‘her an ulaşılır’ olmak

Tüm organizasyonumuz Manisa fabrika bina-
mızda yer alıyor. Ayrıca satış-pazarlama faa-
liyetlerini Manisa fabrikamız merkez olmak 
üzere, bir Avrupa sorumlusu aracılığıyla ger-
çekleştiriyoruz. Tüm yurtiçi ve yurtdışı müşteri-
lerimize firmamız bünyesinde 5 kişiden oluşan 
satış ekibimiz ile hizmet veriyoruz. Hizmet 
verdiğimiz 60 aktif müşterimiz olup, 100’ün 
üzerinde müşterimize ürünlerimizi ulaştırı-
yoruz. Bu başarımızın altında yatan en büyük 
unsur, tüm Termokar çalışanlarının “her an 
ulaşılır olun” ilkesi ile hizmet veriyor olması. 
Termokar’da asla ulaşılamayan bir yönetici yok-
tur, konu kalite ise Kalite Müdürüne direkt 

Dünden bugüne Termokar

Termokar, iklimlendirme sektöründe faaliyet 
gösteren, sulu sistem ve gazlı sistem ısı eşanjörü 
üretiminde uzmanlaşmış ve 10 yıllık deneyime 
sahip bir firma. Termokar’ın kuruluş öyküsü 
2004 yılında İzmir’de başlıyor. Termokar, biri 
inşaat sektöründe İzmir’in en prestijli inşaat 
firmasının sahibi, diğeri ise plastik enjeksiyon 
kalıp işinde sektörde söz sahibi iki yatırımcının 
ortak girişimi sonucu, iklimlendirme sektö-
ründe faaliyet gösterecek, sektördeki kaliteli 
ve ekonomik ürün üretimi konusundaki boş-
luğu dolduracak ve Ege Bölgesi’nde istihdam 
yaratacak gelişime açık bir firma oluşumu 
amacıyla kurulmuştur. Kuruluş yıllarımızda 
30 kişilik tecrübeli çalışanı ile kanatlı borulu 
ısı eşanjörü üretimiyle sektöre hızlı bir giriş 
yapıldı. O dönem iki ana müşteri ile çalışılı-
yordu ve bunlardan biri ve belki de en önem-
lisi de Teba firmasıydı. Teba’nın 2005 yılında 
sektörden gitmesi sonucu, firmamız bu boşluğu 
doldurmak için yurtdışı ve yurtiçinde birçok 
fuar organizasyonunda yerini aldı ve özellikle 
yurtdışı pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdi. 
Ne mutlu ki ürün kalitesi ve firma yapısı nede-
niyle de kabul görüyoruz. İlk çıkışımızı 2005 
yılında 25 müşterimiz ile gerçekleştirirken, 
ikinci büyük çıkışımızı 2012 yılında Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 10.000 m2’lik 
üretim alanına sahip yeni fabrika binamıza 
taşınarak gerçekleştirip müşteri sayımızı 100’ün 

bağlanabilir, konu üretim ise Üretim Müdürü 
ile anında görüşebilirsiniz. Bu sistem “yüksek 
nitelikli çalışan” profili oluşturularak işler hale 
getirilmiştir. Hedefimiz ise, hizmet kalitemizi 
bozmadan daha kısa sürede faaliyetlerimizi 
gerçekleştirmek.

Enerji sektörüne de adım attık, bu 
yıl başka sürprizlerimiz de olacak

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısımda 
bulunan fabrikamız 17.500 metrekarelik bir 
alanda, 10.000 metrekarelik bir üretim ala-
nına sahiptir. Tüm ürünlerimizin üretimi ISO 
9001:2008 Kalite Güvence Sistemi altında 
gerçekleştiriliyor. Yıllık üretim hacmimiz 3,5 
milyon metrekaredir. Ürünlerimiz Eurovent 
sertifikasına sahiptir. Ürün gruplarımız temel 
olarak, ısı değiştirgeci olarak adlandırılan; 
sulu sistem ısıtıcı, soğutucu bataryalar, buhar 
bataryaları, evaporatör ve kondenser batar-
yaları, konvektör bataryaları olarak tanımla-
nabilir. Ayrıca araç klima sistemleri, vitrin/
şişe soğutucu sistemleri, klima evaporatör ve 
kondenserleri, ısı geri kazanım sistemleri için 
heat pipe bataryalar, hava soğutmalı evaporatör 
ve kondenser imalatımız ve satışımız da bulun-
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maktadır. Araç klima sistemleri için ürettiğimiz 
eşanjör ürünümüz haricinde otobüs grubu için 
doğal konveksiyonlu konvektör üretim hattımız 
da mevcut.
İklimlendirme sektörünün yanında enerji sek-
törüne de hizmet vermeye başladık ve ilk ‘dry 
cooler’ ürünümüzü 2014 yılında ürettik. 2015 
yılında bu alanda daha büyük hedeflerimiz 
var. 2015 yılında farklı sektör hedefleri koy-
duk, hem keyifli hem de yoğun bir süreçten 
geçiyoruz. Sonuçlarını 2016 yılında sektörle 
paylaşacağız. 
2016 ve 2017 yılları Termokar’ın üçüncü çıkışı 
diye bahsedeceğimiz yıllar olacak.
2015 yılı ar-ge çalışmalarımız başladı. Bün-
yemizde kurulan ar-ge departmanımızda şu 
an yeni ürün üretimleri ile ilgili çalışmalar ve 
taslak halinde olan projeler yapılıyor. Bu yıl 
sürprizlerimiz olacak.

Prestijli projelere imza atıyoruz

Ürünlerimiz hem ülkemizde hem de dün-
yanın birçok ülkesinde prestij projelerde yer 
almaktadır. Örneğin Adnan Menderes Hava 
Limanı projesinin tüm eşanjörleri Termokar 
ürünleridir. Yine global bir müşterimiz için 
satışını gerçekleştirdiğimiz Irak’ta 6 adet tam 
teşekküllü eğitim ve araştırma hastanesinde 
kullanılan; Kerbela, Hilla (Babil), Basra, Mis-
san (Amara), Nasiriye ve Kut kentlerinde faa-
liyet gösterecek - 1200 adet eşanjör, Termokar 
fabrikası üretimidir. Bugüne kadar Termokar 
olarak sayısız yurtdışı projesine imza attık. Bir 
Fransız müşterimize İspanya’daki özel bir pro-

jesi için 54 adet 200 kW’lık bakır finli eşanjör 
satışı yaptık. Türk müşterilerimizin yanında 
dünyada alanında lider müşterilerle çalışmanın 
avantajı, hem çok farklı projelerde deneyim 
sahibi olmak hem de sürekli değişen iç piyasa 
koşullarında yurtdışı alternatifini her zaman 
canlı tutmak oluyor.
Termokar olarak bulunduğumuz sektörün 
gelişimini takip etmek ve bu anlamda edin-
diklerimizi müşterilerimizle de paylaşabilmek 
adına mutlaka katıldığımız bazı organizasyon-
lar oluyor. Nürnberg’de iki yılda bir gerçekleşen 
Chillventa Fuarı, Milano’da yine iki yılda bir 
gerçekleşen Mostra Convegno Fuarı, Türkiye’de 
ise Sodex Fuarı’nda katılımcı olarak mutlaka 
yer alıyoruz. Ayrıca bu yıl ISH Frankfurt 
Fuarı’na da ziyaretçi olarak katıldık. Sektörü-
müzün önemli fuarlarından olan ISH Frankfurt  
Fuarı'ndaki yoğunluk ve ilgiyi görmek, bizleri 
çok memnun etti. Hem yurtiçi hem de yurtdışı 
müşterilerimizle buluşmuş olduk. Ürünlerimizi 
müşterilerimizin standında görmek gerçekten 
keyifliydi.
Bu yıl ilk kez Eurasia Rail Fuarı’nı da ziyaret 
ettik. Yurtdışı üreticilerin Türkiye’ye artan ilgisi, 
ülkemizdeki uygulanması planlanan projeler, bu 
alandaki gelişmeler çok heyecan verici.

2015, Termokar için yeni fırsatlarla 
dolu bir yıl olacak

İklimlendirme sektörü son yıllarda hep pozitif 

değerlendirmelerin yapıldığı ve artış eğiliminde 
olan bir sektör. Türkiye’de inşaat sektörü ve 
enerji sektörüne yapılan yatırımlar işlerimizi 
olumlu etkiliyor. Bunun yanında 2014 yılında 
inşaat sektöründe kamu işlerinden çok, özel 
sektörün etkisi ile hareketlilik olduğunu gör-
dük. 2015 yılı için yine yurtiçi pazarında hem 
enerji hem de inşaat alanında yeni yatırımlar 
olacağını biliyoruz. Bu konuda devlet desteği 
de çok önemli. Örneğin bambaşka bir iş kolu 
olan ‘raylı sistemler’ için yapılan yatırımlar bu 
alanda bizler için de fırsat oluşturuyor.
2014 yılı zor ama istediğimiz hedefleri sağ-
ladığımız bir yıl oldu. Zordu çünkü iç pazar 
payımızı artırmak gibi bir hedef koymuştuk. 
Ülkemizdeki ekonomik ve siyasi gelişmelerden 
etkilenen müşteri profilimize rağmen, yatırımı 
yapılan alanlarda aktif bir satış gerçekleştirerek 
yılın 3. çeyreğinde hedeflerimizi yakalamayı 
başardık. Ancak özellikle yurtiçi rekabet şart-
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ve fiyat politikamızı müşteri beklentilerinde 
gerçekleştirmek.
Dünya ekonomisinde genel olarak büyüme-
nin yavaşladığını görüyoruz. 2015 yılı için 
de % 3’lük bir büyüme beklentisi var. Bunun 
yanında Türkiye inşaat sektöründeki artışın 
2015 yılında % 4-5 oranında olacağı tahmin 
ediliyor. İşlerimizin bir bölümünde itici güç 
oluşturduğundan, potansiyel iş miktarına para-
lel iklimlendirme sektöründe de % 7-8’lik bir 
büyüme öngörüyoruz. Para piyasalarındaki 
belirsizlikler, Rusya ve Ortadoğu’daki karışıklık 
sebebiyle gerçekçi bir tahminde bulunmak zor, 
ancak öncelikli hedefimiz pazar payımızı iklim-
lendirme sektöründe korumak ve en önemlisi 

larının artmasından ötürü kârlılıklarla ilgili 
sıkıntı vardı. Aynı zamanda hem kurdaki deği-
şimden hem de LME bakır borsasındaki fiyat-
lardan etkilenen bir maliyet yapımız var. Mali-
yet artışlarının fiyatlara yansıtılamamasından 
ötürü, 2014 yılı kârlılıkta istenilen hedefleri 
yakalamak bizim için zor oldu. Ayrıca bakır 
fiyatlarındaki son iki yıldır seyreden düşüş 
trendi, hedeflediğimiz satış ciromuzu yaka-
lamamızda en büyük engeldi. 2015 yılında 
da bakırdaki düşüş trendi devam edecek diye 
düşünüyoruz.
Yurtdışı faaliyetlerimizde ise gerçekleşen 
rakamlar, bizim için tatmin ediciydi ancak 2015 
yılında bu alanda hedeflerimizi artırdık, 2015 
ve 2016 yıllarını, bu büyük hedefleri gerçek-
leştireceğimiz yatırımlar yılı olarak belirledik.
Görünen o ki müşterilerimiz bizden çok şey 
bekliyor. Hem müşterilerimizin beklentileri 
hem de firmamızın geleceği için ürün çeşit-
liliğimizi artırmak ve ar-ge desteği ile yeni 
projelere imza atmayı planlıyoruz. 2015 yılı 
biraz da bu tip firmaların ayakta kalacağı bir 
yıl olacak. Petrol fiyatlarının düşmesi, buna 
paralel dolar kurundaki artış ve sonucunda 
Euro/USD paritesindeki olumsuz etki, bizi 
maliyetler anlamında zorluyor olsa da hedefi-
miz öncelikle kendi maliyetlerimizi düşürmek 

diğer sektörlerde yeni işler bulmak. Kısacası 
2015 yılının zor ama Termokar için yeni fır-
satlarla dolu bir yıl olacağını düşünüyoruz. TM
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Y aşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve 
girişimci bir eğitim merkezi olarak 
topluma hizmet vermek maksadıyla 

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından kurulan 
Özyeğin Üniversitesi, bugün 5 fakülte ve 3 
yüksekokul çatısı altına 23 lisans programıyla 
eğitim veriyor. Çekmeköy’de bulunan üniver-
site, 220 bin metrekare alana sahip. 
Özyeğin üniversitesi, günün değişik saat-
lerinde farklı debi ihtiyaçlarının oluşması 
nedeniyle kullanım suyu hidroforlarında, 
Wilo’nun frekans konvertörlü COR hidrofor-

ları kullanıldı. Bu hidrofor, yapısında bulunan 
CC-LB kontrol panosu sayesinde pompaları 
ihtiyaca göre otomatik olarak devreye sokar 
ve devreden çıkarır. Ayrıca CC-LB kontrol 
panosu, frekans konvertörünün arızası halinde 
pompaları manuel olarak çalıştırma imkanına 
sahiptir. Bu özelliği ile kullanıcının konfo-
runu ve tasarrufunu ön planda tutan CC-LB 
kontrol panolu COR hidroforlar, prestijli pro-
jelerde sıklıkla kullanılıyor.
Sirkülasyon hattı için kullanılan BL pompalar 
kompaktlığı ve geniş akışkan sıcaklığına (-20 

/ + 140 °C) dayanımı ile kullanıcıları memnun 
ediyor. Standart olarak IE2 verimli motor-
lara sahip BL pompalar, özel istek üzerine 
daha yüksek verime sahip IE3 verimli motor 
ile de üretilebiliyor. Motoru, özel voltaj ve 
frekans taleplerinden ATEX patlama koru-
masına kadar birçok talebe cevap verebiliyor.  
BL pompalar, blok tip olduklarından az yer 
kaplıyorlar. Ürün, bu özelliklerinin yanı sıra 
yüksek debi kapasitelerini de karşılayabil-
diğinden küçük pompa odalarında tercih  
ediliyor.

Özyeğin Üniversitesi 
Pompa Sistemi
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kapsamındadır). TM

Özyeğin Üniversitesi 
Pompa Sistemi

Stratos Pompa 

Uygulama alanı 

Isıtma, soğutma ve iklimlendirme tesisatları, 
endüstriyel sirkülasyon 

Özellikleri/Avantajları

•	 Enerji verimlilik sınıfı A
•	 ECM teknolojisi sayesinde en yüksek 

seviyede verimlilik
•	 Çeşitli montaj pozisyonları ve 

pozisyondan bağımsız elektronik gösterge 
•	 Ortam sıcaklığı sınırlaması olmadan 

soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde 
sorunsuz kullanım 

•	 Yoğuşma nedeniyle oluşabilecek 
korozyona karşı kataforez kaplamalı 
pompa gövdesi

•	 Sonradan takılabilen Modbus, BacNET, 
CAN, LON, PLR gibi iletişim 
modülleriyle genişletilebilme özelliği

•	 Kızılötesi arayüz ile uzaktan kumanda 
edilme (IR-Modül, IR-Stick, IR 
Monitör)

•	 Δp-C, Δp-V, n-sabit, Δp-T (IR Modül, 
IR-Stick, CAN, LON, BacNET, Modbus 
IF modüller üzerinden) regülasyon 
seçenekleri

•	 Otomatik düşüş yük (gece modu)
•	 Tam motor koruması
•	 Isı izolasyon gömleği (Teslimat 

Projede kullanılan ürünler

Ürün İsmi Adet

IL 10

BL 14 

IPL 17

Stratos 10

TOP-E 2

TOP-S 2

LRS Tank 15

MVI 18

TS 40 4

Star-Z 1

TP-R 2

CC-LC Pano 2

VSD Pano 6

CC-LB 4
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Türkiye’nin alanında en büyük bilgi 
işlem merkezi olarak İstanbul Çam-
lıca mevkiinde tesis edilen KoçSistem 

Veri Merkezi binasının, Türkiye’nin en büyük 
freecooling sistemini içinde barındıran yeşil 
veri merkezi konsepti (Green Datacenter) ile 
yüksek yoğunluklu soğutma sistemi tasarımı 
ve uygulaması, KoçSistem bünyesinde Üntes 
tarafından karşılandı.  Türkiye’nin alanında 
en büyük bilgi işlem merkezi olarak tesis edi-
len, yoğunluğu farklı özelliklerde sunucu ve  

network kabinlerinden oluşan veri merkezinde 
toplam kurulu güç 3,3 MW ve TIER-4 kla-
sifikasyonunda tesis edilmiştir. Sistem ayrıca 
talep kontrollü soğutmaya imkân veren akıllı 
izleme ve yönetme sistemi Master Control 
yazılım ve donanımları ile güçlendirilmiştir.  
Bu proje için toplam 16 adet her biri 120 kW 
soğutma kapasitesine sahip Inroom Tipi Has-
sas Kontrollü Klima ve 3 adet her biri 1.100 
kW soğutma kapasitesine sahip  yeni nesil 
Freecooling Chiller kullanılmıştır.

Projede Kullanılan Ürünler

Inroom Tipi Hassas Kontrollü 
Klimalar

20-170 kW soğutma aralığında IT sistemleri 
için soğutma, elektrikli ısıtma, nemlendirme, 
nem alma fonksiyonlarına sahip 7/24 klima-
tize edilmiş hassas toleranslarda hava şart-
larına ihtiyaç duyan veri merkezleri, sistem 
salonları, simülasyon laboratuvarları, yüksek 

KoçSistem Veri Merkezi
Binasının Havalandırılması
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kanat kondenser
•	 Full mikroişlemci kontrol
•	 Tüm BMS sistemlerine uyum

Opsiyonlar

Model: Sadece Soğutma / Heat Pump / Sessiz 
Modeller
Hidronik Kit: Tank / Pompa / İkiz Pompa
Isı Geri Kazanım: % 100 Isı geri kazanım / 
Desuperheater
Operasyon Limitleri: (-10°C) (-15°C) Düşük 
sıcaklık kontrolü
Kapasite Kontrolü: Lineer kapasite kontrolü
Çıkış Suyu Sıcaklık Kontrolü: 4-20 mA sin-
yali ile çıkış suyu sıcaklık değiştirme
Batarya Korozyon Koruma: Hidrofilig kap-
lama ile korozyon koruma
Titreşim Kontrolü: Yay tipi titreşim Tutucu
Uzak Erişim: Uzaktan erişim için kullanıcı 
paneli
Çoklu Chiller Kullanımı: Sistem optimizas-
yonu için Master Control yazılımı
İzleme / Yönetme: ModBus / BacNet / SNMP 
Protokolleri ile BMS Yönetimi TM

otomasyonlu ofisler ve 
temiz odalar gibi alan-
larda kullanılmak üzere 
dizayn edilmiş monob-
lock, kompakt, enerji 
verimli full mikroişlemci 
kontrollü hassa kontrollü 
klima cihazlarıdır. 

Yapısal Özellikler

•	 Termal korumalı, karter ısıtıcılı scroll 
kompresör

•	 Çevre dostu R-410
•	 Hava debisini düşürmeden nem alma 

imkânı
•	 Kısmi yükte yüksek verim
•	 Elektronik genleşme vanası
•	 Güvenlik termostatlı elektrikli ısıtıcı
•	 DX gaz devresi emniyeti
•	 Anti korozif özellikli epoxy boyalı galvanzi 

çelik yapı
•	 “Front Access” ile kolay bakım imkânı
•	 Yüksek verimli, bakır boru-alüminyum 

kanat evaparatör
•	 0- 100 % regülasyonlu EC fanlar
•	 3 yollu vana ile etkin soğutma kapasitesi 

kontrollü (soğuk sulu versiyonlar)
•	 Yüksek-düşük basınç manometreleri
•	 Hassas sıcaklık ve nem kontrolü
•	 Full mikroişlemci kontrolü
•	 Programlanabilir kullanıcı paneli
•	 Tüm BMS sistemlerine uyum 

Opsiyonlar

Hava Akış Konfigürasyonu: Alttan / Üstten 
Üfleme
Fan Tipi: Direkt Akuple Fan Motor / EC 
Fan Motor
Soğutma: Hava Soğutmalı / Su Soğutmalı / 
Freecooling / İkiz Soğutma
Sıcaklık Kontrolü: Çıkış Hava Limit  
Kontrolü / Dönüş Hava Sıcaklık Kontrolü
Hava Debi Kontrolü: Otomatik Döşeme 
Basınçlandırma Sistemi
Uzak Erişim: Uzaktan erişim için kullanıcı 
paneli
İzleme / Yönetme: ModBus / BacNet / 
SNMP Protokolleri ile BMS Yönetim

Freecooling Chiller

400 - 1.200 kW soğutma kapasitesi aralığında 

IT sistemleri için etkin soğutma fonksiyon-
larına sahip 7/24 klimatize edilmiş hassas 
toleranslarda hava şartlarına ihtiyaç duyan 
veri merkezleri, sistem salonları, simülasyon 
laboratuvarları, yüksek otomasyonlu ofisler 
ve temiz odalar gibi alanlarda kullanılmak 
üzere dizayn edilmiş monoblok, kompakt,  
enerji verimli full mikroişlemci kontrollü,  
freecooling soğutma gruplarıdır.

Yapısal Özellikler

•	 Hava soğutmalı ve aksiyal fanlı
•	 Yüksek verimli R-134A
•	 0-100 % oransal kompresör
•	 52°C dış hava sıcaklığına kadar çalışma
•	 Elektronik genleşme vanası
•	 Yüksek dış hava korumalı boyalı galvaniz 

çelik yapı
•	 Termal korumalı, soft start, karter ısıtıcılı 

vidalı kompresör
•	 Yüksek-düşük basınç manometreleri
•	 Fark basınç switch’li, plakalı / shell&tube 

tipi evaporatör
•	 Yüksek verimli, bakır boru – alüminyum 
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Radyatörler, Isıtma ve Soğutma 
Konvektörleri

IiNear geçen yıl içinde klasik radyatör 
tasarımını tekrar ve kökten gözden 
geçirdi. Artık çeşitli tasarım opsiyon-

ları, binanın farklı formları ve mimarisi dik-
kate alınarak otomatik tasarım yapılmasına 
imkân sağlıyor. Ayrıca ek bir tasarım kriteri 
ile, minimum debilerin dikkate alınması da 
söz konusu. Gittikçe küçülen performans 
standartları tasarım sınırı, çok büyük, ayarla-
namayan radyatör tasarımını önlüyor. Ayrıca 
değişik tasarım çeşitlerinin simülasyonu hatta 
farklı modellerle – artık çok daha basit ve 

Bina Tekniği Tesisat Tasarımında 
Yeni Yazılımlar 

çok daha hızlı olarak yapılabiliyor. Soğutma 
konvektörlerinin tasarım hazırlığı, yapılan 
revizyonun en büyük nedenlerinden biri. 
VDI 3805 sayfa 6 yönetmeliğinin yeni baskı-
sında soğutma konvektörü verileri genişletildi. 
Aktif konvektörlerin yanına pasif konvektörler 
de (fanlı yada fansız ya da hava bağlantısı) 
eklendi. 

liNear Building’in içinde yeni 
modül
Mevcut yüzeyden ısıtma tasarımı gibi (yani 
birbirleriyle bağlantılı çalışan yüzeyden ısıtma 
ve soğutma modülleri)  yeni soğutma konvek-
törü tasarımı da, bilinen radyatör tasarımının 

‘ikiz kardeşi’ gibidir. Soğutma konvektörleri 
tasarımı da, tamamen aynı kullanım şekliyle 
yapılır. Isı kazançları mevcut bir ısı kazancı 
hesabından otomatik olarak alınır, bunun yanı 
sıra net azami yük kapsaması örneğin, beton 
çekirdek ısıtması yoluyla ana yük kapsaması da 
öngörülmüştür. Hem ısıtma hem de soğutma 
yapabilen konvektörler ikili ya da dörtlü teknik 
yöntemle desteklenir ve sadece bir kere (pri-
mer kullanım durumları için) düzenlenirler.
Tasarımdaki yeni kriter, soğutma fanı des-
teği nedeniyle oluşan gürültünün hesaplan-
maya eklenmesidir. Bu, tekli konvektörlerin 
değerlendirilmesinde her zaman hesaplamaya 
katılır. İstenilen sınır değeri, tasarım opsiyon-

Yazan: Nadir Sarkuş, Türkiye Satış Müdürü, liNear
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rulur. Yeni VDI 2078-Yöntemi ise, bu yeni 
kuralla önerilen geçerlilik yöntemiyle, bağ-
lantılı olarak sadece bu 2K-Oda modeli-yön-
teminin basitleştirilmelerine karşı bir kontrol 
yapar ve basitleştirme anlamında yönlendirici 
değildir. Yöntem konusundaki belirsizlik ve 
2012 yılı için tamamlanması söz verilen fakat 
hâlâ tamamlanmayan kurallar, liNear’ın artık 
dünya çapında kullanılabilecek bir simülas-
yon ve tasarım yöntemi hazırlamasına katkıda 
bulunmuştur. VDI 2078’de yapılacak yenilikler 
dikkatle takip edilecektir.

ASHRAE nedir?
American Society of Heating, Refrigerating 
& Air-Conditioning Engineers (Amerikan 
Isıtma, Soğutma & Havalandırma Mühendis-
leri Birliği) kısaca ASHRAE, dünya çapında 
faaliyet gösteren bir mühendisler birliğidir. 

larına eklenebilir, böylece program bu değerin 
aşılması durumunda tasarım için daha büyük 
bir konvektör seçimi yapar.

VDI 6036’ya göre radyatör 
sabitlemesi
VDI 6036, planlamacılar ve montajcılar için 
özellikle radyatörlerin üstüne oturma ya da 
tırmanma gibi yanlış kullanımdan kaynak-
lanan olası ek yükleri dikkate almalarına 
yardımcı olur. Sonuçta sabitleme aksesuar-
ları bu ek yükleri de taşıyabilmelidir. Uygun 
sabitleme ve diğer aksesuarların seçimi artık 
doğrudan tasarımla birlikte yapılabilir. İdeal 
olarak üretici, sabitleme aksesuarlarını doğ-
rudan VDI 6036-Gereksinim sınıflarına göre 
sınıflandırmıştır, bundan sonra sadece sabit-
leme tipi seçilmelidir. Konsol uzunluğu ya 
da konsolların gerekli miktarı gibi detaylar 
program tarafından tespit edilecektir.

ASHRAE Prensiplerine Göre Yeni 
liNear Isı Kazancı Hesabı 

ASHRAE-Isı Kazancı Hesabı: On yılların 
üzerinde, fiziksel mahal ve yapı simülasyo-
nunda dünya çapında kullanılan, denenmiş, 
kabul edilmiş ve geçerli çalışma yöntemidir. 
liNear yazılım geliştirme ekibi, ASHRAE 
prensiplerine göre yeni dinamik ısı kazancı 
hesaplamasıyla müşterilerinin, termik simü-

lasyon ve “ısı dengesi metoduna” göre, Fou-
rier ısı iletim dengelemesinin doğru fiziksel 
çözümü ile birlikte tasarım konusundaki artan 
taleplerini karşılıyor.
Hesaplama karmaşıklığı, VDI 2078 (Tem-
muz 1996) basitleştirilmiş yönteme göre daha 
yüksektir. Sadece girilen yüklerin bir araya 
getirilmesi ve toplamasının yapılması yerine, 
burada duvarların ısı iletimi dengelemesi, 
duvarların geometrik ve fiziksel özellikleri-
nin “State-Space” metodu (mahal durumu 
metodu) yardımıyla doğrudan yapılıyor. Böy-
lece oda sıcaklığının (serbest salınımlı sıcak-
lık), verilen yüklerde ya da iç ve dış yüklerin 
ve yük koşullarının zamana bağlı verilerinin, 
simülasyonu gibi daha birçok olanaklar ortaya 
çıkıyor. Bunun anlamı ise, sadece bir çözümle 
bağlantılı, fiziksel olarak daha kesin, bilimsel 
olarak anlaşılabilir sonuçlardır: Fourier ısı ile-
tim dengelemesinin doğru fiziksel çözümü. 
Bu bütün termik simülasyon modelleri için 
geçerlidir. Bundan dolayı bu yöntem, yeni 
VDI 2078 (yeşil baskı) / VDI 6007 2K-Oda 
model yönteminden daha fazla bir kesinlik 
taşır. Bunun nedeni, yeni VDI-Yönteminin,  
kökenleri tam olarak belli olmayan ya da 
yönlendirilmiş ve örneğin ışın değişiminin 
sadece iç ve dış yüzeyler arasında gerçekle-
şebileceği faktörleri ve hesaplama verilerini 
içermesidir. Bir yüzey mevcut değilse, örneğin 
iç taraftaki mahallerde, ışın değişimi durdu-
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Sprinkler Ağları

liNear tarafından yıllar içinde çeşitli ağ hesap-
lama programları geliştirildi. Fakat bunlar-
dan biri büyük plan proje firmaları tarafından 
devamlı sorulmasına rağmen hep arka plana 
atılarak ihmal edildi: Bu sene ise bina dona-
nımı için artık liNear’ın hidrolik yazılımları, 
VdS-Yönetmelikleri ve NFPA-Kodları dik-
kate alınarak yapılan grafiksel Sprinkler-Boru 
ağı hesaplamasıyla tamamlandı.
Bina içi yangın söndürme sistemlerinin sön-
dürme su hatları ‘kuru’ ve ‘ıslak’ olarak ayrı-
lırlar. ‘Islak’ hatlar kavramı, burada temiz su 
tesisatına entegre edilmiş söndürme su hatları 
anlamındadır. Hatlar çoğunlukla suyla dolu 
olduğu için doğrudan çalışmaya hazır durum-
dadırlar. Buna karşılık söndürme su hatları 
‘kuru’ hatlarda, su ancak yangın durumlarında 
itfaiye tarafından hatlara verilecektir. Hatlar, 
önlem olarak döşenmiş itfaiye hortumları ola-
rak tanımlanabilir. Özel doldurma ve boşaltma 
istasyonları ile birlikte aynı zamanda her iki 
sistemin, söndürme suyunun mevcut olması, 
dondan koruma ya da hijyen gibi özeliklerinin 
birleştiği kombine ‘ıslak / kuru’ sistemler de 
mevcuttur.
Sprinklerin kendisi termik bir tetikleme ele-
manı tarafından kapatılmış bir su püskürtme 
düsesidir. Sıcaklığın 57 ˚C’nin üstüne çıktığı 
durumlarda düseler açılır, yapı formu ve pozis-
yondan bağımsız olarak, etki alanı diye adlan-
dırılan bölgeye püskürtme yaparlar. Örneğin 
Flat Spray Sprinkler söndürme suyunu düz 
(yatay) olarak çatının altına püskürtür. Duvar 
tipi sprinkler ise suyu sadece bir tarafa püs-
kürtür.
Günümüze kadar sprinkler sistemleri için boru 
hatları boyutlandırılması, 20. yüzyılın başla-
rında ortaya konulan Hazen ve Williams’ın 
ampirik değerleri bazındaki eşitlemesine göre 
yapıldı. 20’den fazla ulusal sprinkler yönet-
meliğinde basınç kayıpları boru sürtünmesi 
üzerinden Hazen-Williams Formülüne göre 
tespit edilir.
liNear’ın yazılım geliştiricileri için görev, 
sprinkler ağlarının örneğin ısıtma ya da 
soğutma ağlarında olduğu gibi konforlu bir 
şekilde çizilmesi ve hesaplanmasını sağlamak-
tır. Desktop ve Analyse ailelerinin modüler 
yapı sistemi, yazılımın ekstra bir öğrenme 
süresine gerek kalmadan doğrudan kullanıl-
masına olanak sağlar. Medya tabelalarına ve 
sembol kütüphanesine yeni girişlerle birlikte, 

Tam olarak Department of Energy Weather 
Data (Enerji Hava Verileri Bakanlığı), yani 
Office of Energy Efficiency and Renewable 
Energy (Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir 
Enerji Ofisi), kısaca EERE, tarafından sağla-
nan veriler. Bu enstitü düzenli olarak dünya 
çapındaki 2100 yerin meteoroloji verilerini 
içeren güncellenmiş veri bankasını kullanıma 
sunar. Diğer yerler de sürekli olarak eklenir. 
Bu durum, bu modülün hemen uluslararası 
kullanımını mümkün kılar. Tanımlanmış yer 
bilgileri yoluyla, dış yüzeyleri etkileyecek ve 
pencereden içeri girecek, doğrudan ya da 
dolaylı güneş ışınları miktarı ve yönler kesin 
olarak hesaplanır.

Güneş ve Gölge
Güneş ışınlarının bir odanın iç ısısına önemli 
bir katkısı olduğundan dolayı, dış pencerele-
rin gölgelendirilmesi için bir gölgelendirme 
editörü geliştirilmiştir. Burada anlaşılabilir bir 
yöntemle, dış gölgelendirme yapılandırması 
bir kez oluşturulur ve çeşitli oda pencerelerine 
tahsis edilir. Bu gölgelendirme yapılandırması 
üç boyutlu olarak, güneş ışınları simülasyo-
nuyla gösterilebilir ve her değişiklik anında 
görsel olarak görüntülenebilir.

Kullanıcı Arayüzü
Bu büyüklükteki verilerin şeffaf bir şekilde 
sunulabilmesi için yeni bir kullanıcı arayüzü 
geliştirilmiştir. Bu arayüz ile kullanıcı, proje 
üzerinde kontrolünü kaybetme tehlikesi yaşa-
madan tüm gerekli diyalog ve verilere sezgi-
sel bir erişim sağlar. Böylece uzun bir alışma 
süresine ihtiyaç olmadan, anında yüksek bir 
verim elde edilir.
Ayrıca yeni arayüz, çok katmanlı bilgileri kul-
lanıcı için hazırda tutarak kullanıcının güncel 
duruma hâkim olmasını sağlar. Çeşitli görünü-
mün düzlemlerinde toplanmış bilgilere ulaş-
mak, tuşlar ve araç (tools) bilgileri üzerinden 
doğrudan mümkündür.

Sonuç
ASHRAE prensiplerine göre ısı kazancı 
hesaplamaları ilk olarak ISH 2015 Frankfurt 
Fuarında görücüye çıktı. Satışa çıkması ise 
liNear-ürünlerinin 16. sürümüyle birlikte bu 
yılın ortasına doğru planlanıyor. liNear, VDI 
2078 standardının gelişimini izlemeye devam 
ederken aynı zamanda bu yöntemin uygulan-
ması konusunda müşterilerine, farklı, güçlü ve 
yenilikçi bir araç sunuyor.

Bu kuruluş, bina donanımı ve sistemleri-
nin sürdürülebilirliği, enerji verimliliği ve 
hava kalitesi konusunda, ısıtma, soğutma 
ve havalandırma teknikleri bölümlerinde 
komple endüstriyel gelişmelere destek olmayı 
kendine görev edinmiştir. Bu birlik düzenli 
olarak yayınlar çıkarır, kendilerine ait bir 
gazeteleri vardır ve bu yolla her sene kendi 
topladıkları bilgileri, derneğin tüm çekirdek 
bilgilerini kapsayan bir şekilde temel ilke-
ler kitabı formunda günceller. (*Daha fazla 
bilgi için bkz:  HYPERLINK "https://ashrae.
org/" https://ashrae.org/)

Mahal ve Veri
Mahal içindeki termik hareket kuvvetli bir 
şekilde dış kaplama yüzeyine bağlıdır. Dış 
kaplama yüzeyleri liNear Building’in içinde, 
fiziksel malzeme özellikleriyle birlikte (ısı 
iletkenliği, ısı kapasitesi, kalınlık, geometri, 
termo-optik özellikler) oluşturulabilir-
ler. Duvarın her iki tarafında da, zamansal 
değişken yükler duvarın içine eklenir. Bunlar 
hava sıcaklıkları ve güneş ışınları, iç ısı rad-
yasyonu değişimi gibi konvektif süreçlerdir.  
Çözüm sürecinde istenilen oda sıcaklıklarının 
değişken olabilmesini elde etmek için fiziksel 
kesin ısı miktarı ve duvar yüzeyi sıcaklıkları 
belirlenir.

Meteoroloji Verileri
Yer tanımlaması ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkan güneş ışınları ve dış sıcaklıklar için 
doğru veriler, U.S. Department of Energy 
(USA Enerji Bakanlığı) tarafından kulla-
nıma sunulan verilerden alınarak kullanılır. 
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ve iyi düzenlenmiş bir veri bankası yoluyla, 
plan değişikliklerinden etkilenen tüm katı-
lımcılar doğrudan ve zamanında bilgilendi-
rilebilir ve verilerin güncellenmesi sayesinde 
de inşaat sahibi hızlı ve eksiksiz bir şekilde 
önlemini alabilir. liNear’ın birçok büyük pro-
jede yaşadığı sıkıntılar, her zaman planlamacı-
ların hatalarından değil, fakat çoğunlukla yapı 
aşamalarında devamlı tekrarlanan, yapıdaki 
kullanım amacı değişikliklerinin kontrol altına 
alınamamasından kaynaklanmaktadır. Burada 
BIM-Çalışma yöntemleri gerçekten şeffaflık 
oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Uygulamada BIM-Çalışma yöntemlerine kısa 
vadede ulaşabilmek için çeşitli sonuçların, 
tasarım ve konstrüksiyon araçlarının tek bir 
elde toplanması gerekir.
liNear buradan yola çıkarak gelecekte de 
gerekli verimliliği sağlamak ve farklı planla-
macıların taleplerini karşılamak için heterojen 
bir yazılımın vazgeçilmez olduğunu düşünü-
yor. Hiç kimse ciddi olarak, bir gün mimarla-
rın, statikçilerin, teknik bina donanımı plan-
lamacılarının gerekli derinliğe sahip, ülkelere 
özel hesaplamaları, simülasyonları ve tasarım-
larında da kullanılabilen bir tek yazılıma sahip 
olabileceklerinden yola çıkmamalı. Bundan 
dolayı liNear müşterilerini, devamlı olarak 
ve az bir zahmetle, planlamalarına standart 
formatta bir BIM-Koordinatörü daha doğ-
rusu bir mimar almaları konumuna getirmeye 
çalışıyor. Teknik bina donanımı için verilerin 
kapsamı ve kalitesi, uygulama içerikleriyle 
uyumlu olmalıdır. Uzman planlamacı, bir mer-
kezi modelin içine tüm know-how’unu değil, 
fakat sonuçta yukarıda tarif edilen uygulama-
lar için gerekli, doğru ve eksiksiz verileri ver-
melidir. Tüm gerekli verilerle birlikte, inşaat 
sahibi, mimar ya da diğer planlamacıların yapı 
bileşenlerinden bekleyebilecekleri bunlardır: 
Doğrudan modelin içinde meta verileri ya da 
link olarak Online-Veri bankası. Bu da şim-
diye kadar bir planlama hizmeti bağlamında 
çizimlerin ve tekliflerin ayrı ayrı verilmesine 
uygundur, sadece daha iyi kullanılabilir. Bu 
nedenle liNear programlarından, IFC-Dışa 
aktarım çalışmaları tüm hızıyla devam edi-
yor. RWTH Aachen Üniversitesi ve liNear 
endüstri ortakları ile birlikte, günümüzde 
zaten liNear ürünleriyle elde edilen yüksek 
detay derinliği, BIM-Projeleri kapsamındaki 
liNear müşterileri ile de yakın bir işbirliği 
içerisinde, açık bir BIM-Süreci kullanımının 
hizmetine sunulacak. TM

liNear ürün paleti, karmaşık görevlerin 
çözümü için 20’den fazla yazılım modülünü 
içerir: Çizim modülü ve boru ağı hesapla-
maları üzerinden, tüm disiplinlerde ısı kaybı 
hesaplamasından, teklif ve ihale dosyalarının, 
keşif ve metraj listelerinin otomatik oluştu-
rulmasına kadar, teknik bina donanımı plan-
lamasının tüm aşamalarında, liNear yazılımları 
yüksek verimlilik sağlar. Bu kanıtlanmış yük-
sek verimliliği koruyarak, fakat aynı zamanda 
merkezi BIM-Taleplerini de karşılamak, 
liNear gibi yazılım şirketlerinin görevidir. Bu 
düzeyde veri değişimi için yıllar önce IFC-
Format’ı tasarlandı. ‘Industry Foundation 
Classes’ yardımıyla yapılan kapsamlı tanımla-
malar üzerinden düşünülebilen tüm yapı bile-
şenlerini geometrik olarak ve özellikleriyle ve/
ya da teknik verileriyle tanımlamak mümkün-
dür. Böylece yapı bileşenleri bir uygulamadan, 
örneğin merkezi bir BIM-Model içerisinde 
bir araya getirmek üzere içeri aktarılmak için 
dışarı aktarılabilirler. Autodesk Navisworks ya 
da Solibri Model Viewer gibi koordinasyon 
yazılımları, değişik kökenli IFC-Verilerini 
bir araya getirebilecek ve gösterebilecek, daha 
doğrusu değerlendirebilecek durumdadırlar. 
Sonuç olarak buraya gelebilecek olanlar sınıf-
landırılmış grafik bileşenleriyle birlikte mata 
verileridir. Burada BIM’ın düzgün çalışabil-
mesi için:

Boyut Mahal (3B): 
Daha sonraki aşamalarda pahalıya mal ola-
cak değişiklikleri önlemek için 3B modelinde 
erken planlama güvenliği.

Boyut Zaman (4B): 
Gerçekçi zaman planlamaları için teslimat 
süreleri de dikkate alınarak inşaat süreçlerinin 
simülasyonu.

Boyut maliyetleri ve kaynaklar (5B): 
Maliyet kontrolü (nicelikler ve nitelikler 
devamlı güncel) ve Personal/Makina kulla-
nımı.
Özetle Bina Modeli Veri Tabanındaki Veri-
ler elbette geometrik olarak analiz edilebilir 
olmalı, örneğin tüm disiplinler arası yapıla-
bilir bir çarpışma kontrolü gibi. Tanımlanmış 
parametrelerle sınıflandırılmış, örneğin ağırlık, 
maliyet, yapı aşaması, teslim süresi, bakım 
dönemleri gibi yapı bileşenleri, hızlı ve doğru 
değerlendirmeler için daha sonra yatırımcılar 
ve planlamacılar için gerekli olabilir. Merkezi 

gerekli bileşenler çizimsel tarafın ihtiyaçlarını 
karşılar. Etki alanlarının tespiti ve dağılımı 
için düzenleme asistanları, bağlantı, çoklu 
hat, fiting komutları ile sprinkler ağı, çabuk, 
doğru şekilde oluşturulur ve hesaplamanın 
başlamasıyla otomatik olarak analiz edilir.
Sprinkler boru ağı hesaplaması kullanıcı 
arayüzü; akış yolları, hat bölümleri ve yapı 
bileşenlerinin olduğu tabelaları, düzenleme 
ve görünüm için bilinen düzenleme fonksi-
yonlarını, hesaplama sonuçları ve malzeme 
özellikleri için görselleştirme olanaklarını da 
içerir. Normlara uygun hesaplama çıktılarının 
yanı sıra, liNear malzeme yönetimi ise, boru 
sistemleri ve yapı bileşenleri bağlamında bir 
sistem tasarımı için ilgili üreticileri önceden 
belirler.
“Bir sprinkler sisteminin kabulünün ön 
koşulu, sistemin geçerli yönetmeliklere göre 
planlanmış ve tanınmış ve fonksiyonel işler-
liğinin etkisi kanıtlanmış yapı bileşenleriyle 
VdS –tarafından kabul edilmiş montajcı bir 
firma tarafından kurulmuş olmasıdır.”[1] 
Örnek bir planlama için diğer liNear boru 
ağı hesaplamalarında olduğu gibi bunda da, 
Design 3D Pipe&Power modülü ile kom-
binasyonlu olarak 1-Çizgi planlamadan 
3B-Tasarıma kaldırma olanağı da mevcut. 
Yeni sprinkler boru ağı hesaplama programı 
ISH-Frankfurt Fuarı’nda tanıtıldı ve 2015 
senesi içinde de kullanılmaya başlayacak.

[1] Klaus W. Usemann: Bina Tekniğinde Yangın-
dan Korunma. Springer, 2002.

BIM Güncellemesi

Heterojen bir yazılım eşliğinde, uygulamaya 
giden yol
Eğer bugün planlama büroları BIM konu-
suyla ilgilenmeye başlarlarsa, çoğunlukla 
şu varsayımdan yola çıkılır: ‘BIM sürecine 
katılabilmek için bina modelini oluşturacak 
yeni bir araç yeterlidir ve ek olarak bu araç 
tüm diğer planlama görevleri için de yeter-
lidir.’ Komşu ülkelerden tüm bunların pra-
tikte olduğunu anlatan başarı öyküleri vardır. 
Burada odak noktası mimaridir. Eksiksiz ola-
rak tüm disiplinleri içeren, yani Teknik Bina 
Donanımı da dahil proje örnekleri ise çoğun-
lukla çok nadirdir. Sadece bir 3B-Modelleme 
aracıyla tasarlanabilir bir sistemin planlan-
ması için hesaplama ve planlama süreçleri 
çok karmaşıktır.
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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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