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Ustalara, usta işi el aletleri
en uygun fiyatlarla Koçtaş’ta.

MSHD600
Darbeli Matkap 600 W

600 W SDS +
Kırıcı Delici

Avuç Tașlama
750 W 115 mm

14.4 V Li-ion
Çift Akülü
Vidalama

1.200 W SDS +
Kırıcı Delici
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Kendinden susturuculu 
yapısıyla en düşük ses 
seviyesine sahip duman tahliye, 
basınçlandırma ve taze hava fanı

400 °C/2 saat yangın 
dayanımlı, kolay bakım için 
motoru kızağa yerleştirilmiş 
yüksek verimli jet fan
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yakıtlı mini kojenerasyon cihazlarıyla, modern 
kazan teknolojileriyle hibrid kombinasyon uygu-
lamaları da fuarda inovatif teknolojiler olarak 
sunuldu. Fuarda, geleceğin konut havalandır-
ması sistemi olarak;  split klimaların kullanıldığı 
konutsal uygulamalar için, ısı geri kazanımlı ve 
iç ortam sağlık ve konfor koşullarının artırıldığı 
cihaz ve teknolojilere işaret edildi. 
Dünya bina otomasyon ve kontrol sistemleri 
pazarı, 2013 yılı verilerine göre 21 milyar USD 
büyüklüğünde. % 36 ile pazarın en büyük dili-
mini Avrupa oluşturuyor. Kuzey Amerika pazarı 
% 25 ile ikinci sırayı alıyor. Suudi Arabistan, BAE 
ve Türkiye pazarları toplamı % 4 paya sahip. Bu 
alanda 2013’e kadar yaklaşık % 3’lük büyüme ile 
yol alan dünya pazarının 2018’e kadar olan süreçte 
% 4.3’lük büyüme oranı ile yoluna devam etmesi 
bekleniyor. 
Satış cirosu olarak dünya pazarının lider ile-
tişim protokolü BACnet ama otomasyondan 
ziyade belli alanlarda LonWorks yaygın olarak 
kullanılıyor. Yapılarda enerji yönetimi sistemleri 
% 14 gibi büyük bir büyüme oranına ve 3.2 milyar 
USD pazar büyüklüğüne sahip. Akıllı teknolojiler 
alanında bugün için Siemens, Schneider Electric, 
IBM, Johnson Controls, Honeywell, ABB gibi 
fi rmaların baskın konumda olduğu görülüyor ama 
geleceğin potansiyel liderleri arasında çok iyi bili-
nen iki marka öngörülüyor: Google ve Microsoft.
Yapıların % 75’inde akıllı kontrol sistemlerinin 
olmadığı düşünülürse, bu alandaki potansiyelin 
büyüklüğü net olarak görülebilecektir. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Sektörün geleceği: Hibrit sistemler, 
akıllı bağlantı teknolojileri ve enerji 

ISH Banyo, Yapı, Enerji, İklimlendirme ve 
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Fuarı, 
Almanya’nın Frankfurt kentinde 10-14 

Mart 2015 tarihleri arasında düzenlendi. Fuar, 
50’den fazla ülkeden gelen 2.465 katılımcı fi rmayı, 
200.000 civarında ziyaretçi ile buluşturdu. Türkiye 
iklimlendirme sektörü ISH 2015 fuarına 86 fi rma, 
8 meslek örgütü ve yayın kuruluşu ile katıldı. 
Fuarda İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği) geniş bir konuk salonu açtı. Bu alanda, 
sektörel meslek örgütleri, yayın kuruluşları da 
yer aldı. 
“Konfor, teknolojiyle buluşuyor” ana temasına 
sahip ISH Fuarı, iki temel disipline ayrıldı: Banyo 
ve sıhhi tesisat ürün, sistem ve tasarımlarının yer 
aldığı “ISH Su” ve enerji verimli ısıtma sistem-
leri ile yenilenebilir enerjiler ana temaları başta 
olmak üzere ölçüm ve kontrol teknolojileri, bina 
otomasyon ve enerji yönetim sistemleri, iklimlen-
dirme, havalandırma ekipmanları, soğutma cihaz 
ve sistemlerinin yer aldığı “ISH Enerji”.
Fuarda sektörün geleceğine ayna tutan teknolo-
jiler arasında hibrit sistemler, akıllı bağlantı ve 
kontrol teknolojileri, enerji verimliliği yüksek 
ürünler ile “sıfır enerjili yapılar”ın varoluşlarına 
katkı sağlayan HVAC sistemleri öne çıktı. Özel-
likle ısı üretimi amaçlı çalışırken elektrik ürete-
bilen mikro, mini, midi CHP cihazlar geleceğin 
ısıtma ve sıcak su hazırlama pazarında etkin hale 
geleceğe benziyor. 
Fuarın dikkat çeken yeniliklerinden biri de yakıt 
hücreleriydi. Bu cihazlar çalışma esnasında titre-
şim ve uğultu yapmamaları, temiz egzoz gazları, 
nitrojen oksit ve karbon monoksit içermemeleri 
gibi özellikleri ile dikkat çekti. Bu sistemlerin 
güneş enerjili sistemlerle, ısı pompalarıyla, gaz 
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HVAC Sistem Çözümleri için
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Difüzörler

Armacell’den Armaflex Ultima ve NH Armaflex

Armacell GMBH tarafından üretilen 
Armaflex Ultima, yangın esnasında 
minimum duman salınımı ile olası 

bir yangın esnasında duman zehirlenmelerini 
minimuma indirir. Bütün tesisat yalıtımı mal-
zemelerinin ortak özelliği olan enerji tasarrufu 
konusunda standart bir elastomerik kauçuk 

uzun ömürlü olması ile birlikte, sağlık ve hijyen 
açısından da kaliteli bir yalıtım sağlar. 

Armacell, NH ARMAFLEX ile 
Asit İçeren Gazlara Etkin Koruma 
Sağlıyor

Armacell GMBH tarafından üretilen NH 
Armaflex ürünü, halojen içermeyen, kapalı 
gözenekli elastomerik kauçuk köpüğüdür.  
Yüksek ısı yalıtımı ve yoğuşma önleme perfor-
mansının yanı sıra, halojensiz yapısı sayesinde 
asit içeren gazlara karşın etkin koruma gerek-
tiren alanlarda tercih edilen NH Armaflex, 
özellikle marin grubu tesisat yalıtımlarında, 
vagon havalandırmalarının yalıtımlarında, 
nükleer santrallerde ve halojen veya klora içer-
meyen malzeme kullanımı gereken alanlarda 
tercih edilmektedir. NH Armaflex DNV, FM 
Approval, Bureau Veritas gibi özel sertifikalara 
sahip.  TM 

köpüğünden beklenen performansı gösteren 
bu ürün, yüksek su buharı difüzyon direnci 
ile tesisatta oluşabilecek yoğuşmaya ve yoğuş-
manın sebep olacağı korozyona da engel olur. 
Yüksek yoğunluğu ve kapalı gözenekli yapısı ile 
özellikle havalandırma kanallarının yalıtımında, 
mineral esaslı klima levhalarına göre 4 kat daha 

mod gibi kısayol tuşları kullanıcıya istediği 
konfor şartlarına anında ulaşma imkânı veriyor. 
Baymak Elegant Klima 7 yıl ile sektörünün 
en uzun garanti süresine sahip ürünlerinden 
biri olma özelliği taşıyor. Bu garanti süresi 
cihazın sadece kompresörüne değil tüm cihaza 

Baymak Elegant Klima

Baymak Elegant Klima, tüketiciye mini-
mum elektrik tüketimi ile maksimum 
tasarruf ve konfor vadediyor. Yeni 

sezonsal verimlilik standartlarına göre soğut-
mada A+ ve ısıtmada A enerji sınıfı olan doğa 
dostu Baymak Elegant, gümüş iyon, aktif kar-
bon filtreleme sistemine ve ferahlatıcı hava sir-
külasyonu sağlayan ionizer teknolojisine sahip. 
Baymak Elegant’ın sıcaklık ölçebilen uzaktan 
kumandası ve “I feel teknolojisi” odada iste-
nilen sıcaklığa erişme imkânı sunuyor. Akıllı 
temizleme fonksiyonu sayesinde de klimanın 
iç ünitesi olası tozlanma ve kokudan kolayca 
arındırılabiliyor.

7 yıl garanti ve kısayol tuşları ile 
hayatı kolaylaştırıyor

Baymak Elegant’ın favori kullanım ve turbo 

veriliyor ve yetkili servisler garanti süresiyle 
ilgili herhangi bir ilave ücret talep etmiyor. 
Baymak Elegant Klima, üretimin 120 değişik 
noktasında kalite kontrolden ve ağır şartlar-
daki testlerden başarıyla geçerek müşterilere 
ulaştırılıyor. TM 
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Difüzörler

DemirDöküm’den Yeni DT4 Titanium Termosifon

DemirDöküm, yeni ürünü DT4 termo-
sifonu kullanıcıların beğenisine sunu-
yor. Her türlü sıcak su ihtiyacına cevap 

verebilecek DT4 Titanium termosifon 50 litre, 
65 litre ve 80 litrelik üç farklı hacim seçeneği 
sunuyor. Kendi sınıfında aynı kapasitedeki ter-
mosifonlara göre banyoda daha az yer kaplayan 
DT4 Titanium, minimalist tasarımı ile kullanı-
cıların beğenisini kazanıyor. Evlerde sıcak su 
konforunun daha uzun süre yaşamanması için 
tasarlanan DT4 Titanium, üretiminde kullanılan 
monoblok poliüretan sayesinde maksimum yalı-
tım sağlayarak suyun çok daha uzun süre sıcak 
kalmasını sağlıyor.  Sahip olduğu bu özellik 
sayesinde yaşanan ısı kaybını minimuma indi-
riyor ve enerji verimliliği en üst düzeye çıkıyor. 
DT4 Titanium termosifon,  magnezyum anot 
koruması ile hijyen sağlarken aynı zamanda 
titanyum emayesi ile daha uzun ömürlü kullanım 
imkânı sunuyor. TM 



ürünler

Pa-Flex Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Özellikler

•	 Geniş üretim yelpazesi.
•	 Kanal yalıtımı için en uygun ebat olan; 100 

cm ve 120 cm levha genişliğinde, 7 farklı 
kalınlık aralığında üretim.

•	 Elastik yapısı sayesinde kanallarda oluşan 
titreşimi sönümlemeye yardımcı olur.

•	 Yuvarlak ve kare kesitli kanallarda bant 
kullanımını azaltır ve fi re oranını düşürür.

•	 Pa-Flex kontak yapıştırıcı; kanal 
montajında verimli sonuç almaya yardımcı 
olur.

•	 Fire oranını % 2-3’lere indirir.
•	 Kullanım sıcaklığı -60/+140 °C 

aralığındadır.
•	 50-65 kg/m3 bir yoğunluğa sahiptir.
•	 Elastomerik malzemenin ısı iletkenlik 

katsayısı düşük olduğundan önemli ölçüde 
ısı transferini azaltır.0,034W/m.K

Pa-fl ex elastomerik kauçuk köpüğü 
Boru izolasyonu

•	 Akışkan kullanılan tesisat borularında dış 
koşulların etkisi ile oluşan yoğuşmanın 
önüne geçebilmek ve ısı kayıplarını 
minimize edebilmek için kullanılır. 
Uygulama esnasında izolasyon iç yüzeyi 
ile tesisat borusu birbirine tam olarak 
temas etmesi sağlanmalı ve arada boşluk 
oluşmasına izin verilmemelidir. Uygulama 
esnasında izolasyonun deforme olması 
ısı köprüsü oluşturacağından tam bir 
şekilde izolasyon yapılmalıdır. Açık hava 
uygulamaları montajdan hemen sonrasında 
kaplanması gereklidir.

•	 Geniş üretim yelpazesi ile 6 / 9 / 13 / 19 / 
25 / 32 mm et kalınlığındaki Pa-Flex boru 
izolasyonları 6mm -114mm çap aralığında 
üretimi yapılır.  TM

I    sıtma, soğutma tesisatı, havalandırma sis-
temlerinde, endüstriyel proseslerde, tüm 
inşaat ve  endüstriyel uygulamalarda elas-

tomerik kauçuk köpüğü levha ve boru izo-
lasyonu kullanılır. Yüksek ısı yalıtım değerine 
sahip olan elastomerik kauçuk köpükler suya 
ve buhara karşı dirençli olmalarının yanı sıra, 
UV (Ultra Violet-Mor Ötesi) ışınlarına, zorlu 
hava koşullarına, yağlara karşı da direnç özelliği 
taşır. Yüksek esneklik kapasitesiyle kullanım 
ve montaj kolaylığı sağlayan elastomerik kau-
çuk köpükler, üzerinde mantar ve küf oluşu-
muna izin vermez. Uygun yoğunluk ve kapalı 
hücre oranına göre üretilen Pa-Flex’in malzeme 
ve hücresel yapısı,  su buharı geçirimine, uzun 
vadeli ve yalıtım verimliliğini garanti ederek 
yüksek direnç gösterir. Pa-Flex elastomerik kau-
çuk köpüğü yangına karşı dirençlidir. Yangın 
anında alevin yatay ve düşey yönde ilerlemesine 
izin vermez. Bu özelliği ile yangın emniyeti 
için öngörülen tüm değerleri karşılar bina ve 
tesisatlarda güvenle kullanılabilecek yalıtım mal-
zemesidir.
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ürünler

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

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

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

E.C.A.’dan Novita ve Neva Serisi

Tasarımı ile olduğu kadar çevre dostu 
özelliği ile de dikkat çeken Novita 
Serisi’nde; lavabo bataryası, ankastre 

banyo bataryası, yüksek tip lavabo bataryası 
ve ankastre lavabo bataryası seçenekleri ile 
her ihtiyaca yönelik çözümler sunuluyor. 
Yuvarlak kesitlerin ön plana çıktığı joys-
tick kartuş ve perlatörü sayesinde Novita 
Serisi daha az su tüketiyor. Novita Ankastre 
Serisi’nde yer alan ankastre banyo bataryası, 
el duşunun çıkış ucu ve tepe duşuna giden 
yolların birbirinden bağımsız çevirmeli bir 
yön değiştirici kullanılarak aktifleştirilmesi ile 
farklı bir görünüm kazanıyor. Çanak lavabo-
lar için tasarlanan ve tek parça olarak üretilen 
yüksek tip lavabo bataryası, bu özelliğiyle 
benzerlerinden ayrılıyor. Yine çanak lavabolar 
için tasarlanan Novita ankastre lavabo batar-
yasında tüm detaylar duvar içindeki modülde 
çözülerek sade bir görünüm kazanıyor.
Dikdörtgen ve yuvarlak kesitlerin birleşme-
siyle oluşan ve hatları ile dikkat çeken Neva 
Serisi, kullandığı kartuş ve perlatörü ile daha 

az su tüketilmesini sağlayan ve maksimum 
tasarruf özelliği sunuyor. Seri içinde yer alan 
lavabo bataryası, banyo bataryası, yüksek tip 
lavabo bataryası ve ankastre lavabo batar-
yası farklı ihtiyaçlar için seçenek sunuyor. 
Daha az hammadde kullanılan ve gövde içine 
gömülerek daha yalın bir görünüme kavuşan 
lavabo bataryası hem çevreci özelliği hem 
de estetik görüntüsü ile dikkat çekiyor. İki 
parça olarak üretilen yüksek tip lavabo batar-
yalarının aksine tek parça üretilerek, çanak 
lavabolar için inovatif bir alternatif sunuyor. 
Neva Serisi banyo bataryasında, çıkış ucu-
nun üzerinde suyu el duşuna yönlendiren 
yön değiştiricisi yok. Su, el duşuna batarya 
üzerindeki esnek parça çekilerek yönlendiri-
liyor. Böylelikle, keyifli bir duş için, yenilikçi 
çözümler oluşturuluyor. 
Bunların yanında, ankastre lavabo bataryala-
rında sunulan ve kolun altından duvara doğru 
uzanan silindirik yapı yerine Neva Serisi  
bu sorunu duvar içindeki modülünde  
çözüyor.TM 

Termo Teknik tarafından pazara 
sunulan duvar tipi yoğuşmalı kazan  
Evomax, gerek kamu kurumlarınca, 

gerek ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini 
azaltan binalara önem veren proje sahipleri 
tarafından tercih ediliyor. Evomax, sınıf 5 
değerinde, 40 mg/kWh değerinin altında 
düşük NOx emisyonu sağlayan Evomax, kul-
landığı kontrol paneli ile başka bir kontrol 
paneline ihtiyaç duymadan güneş kolektörü-
nün kazanlarla uyumlu çalışmasını sağlayan 
yeşile saygılı bir ürün. Alüminyum silisyum 
alaşımlı döküm eşanjörü ile kazanın termal 
şoklara, ısıl gerilmelere ve korozyona dayanık-
lılığı artırılan Evomax, işletme maliyetlerini 
düşük tutmak için yüzde 110 verim oranına 
kadar kısmi yükte çalışabiliyor. 42, 65, 90, 
105, 125 ve 160 kW kapasite seçenekleriyle 
farklı kapasite ihtiyaçlarına bile sorunsuz yanıt 
verebilen Evomax; kurulum, bakım ve kulla-
nım kolaylığı sağlayan tasarım özelliklerine de 
sahip. Isı talebine bağlı olarak kaskad kontrol 
paneli 15 adete kadar kazanı (toplam 2400 
Kw = 2.000.000 kcal/h) kaskad bağlantı ile 
kontrol edilebiliyor ve kompakt boyutlarıyla 
bu ısıtma kapasitesini dar alanlarda bile sağ-
layabiliyor. En yüksek ses seviyesi 56 dB olan 
(ortalama bir buzdolabının çalışırken çıkar-
dığı ses kadar), 3 yıllık standart garanti ile 
sunuluyor.TM 

Termo Teknik’ten 
Evomax Duvar Tipi 
Yoğuşmalı Kazanlar
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Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
mükemmel bir tasarıma sahip, açık ve kapalı alanlarda 
kırmadan sızıntı tespiti imkanına sahipsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

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



ürünler

Siemens Acvatix Dıştan Dişli Küresel Vanalar

Siemens Acvatix dıştan dişli küresel vana 
ürün gamını genişletiyor. Böylece Sie-
mens küresel vanalar için kapalı-devre 

soğuk ve sıcak su sistemlerinde her uygu-
lama senaryosu için uygun bir modeli bulunan 
tamamlanmış bir ürün yelpazesi sunuyor. Yeni 
dıştan dişli küresel vanaların akış değerleri 
(kvs) 1 – 63 m3/h arasındadır ve DN15 ile 
DN50 arasında nominal boyutlarda bulmak 
mümkündür. 1,400 kPa’a kadar kapanma 
basıncını (∆ps) ve 350 kPa maksimum fark 
basıncını (∆pmax) destekler. Ortam sıcaklığı 
-10 °C ve 120 °C değerleri arasında uygundur. 
kvs değerleri ile iyi koordinasyon sayesinde, 
hidrolik şema hesaplanmış nominal akış ora-
nınına göre hassas bir şekilde konfi gure edi-
lebilir. EN60534-4 L1 Sınıf 5 çerçevesinde 
su geçirmezliğine ek olarak, vanaların yüksek 
enerji verimliliğine de önemli katkısı olur. 
Motor montaj kitleri sayesinde, vana motora 
bağlanırken herhangi bir alete ihtiyaç duyul-

maz. Bu da uygulayıcıya sahada büyük kolay-
lık sağlar HVAC endüstrisinde, kendinden 
merkezlemeli küresel vana dizaynı çok düşük 
torklarda operasyona izin verir ve böylece 
daha küçük ve az güçlü motorlar kullanılarak 
daha fazla maliyet ve enerji tasarrufu sağlanır. 
Tüm Acvatix küresel vanalar % 100 DZR 
(pirinç yaşlanma korozyonu direnci) pirin-
cinden yapılmıştır. Bilyalar krom kaplama ve 
verniklidir. Vana karakteristiği, sadece optimal 
akış geometrisinde sonuçlanmayan hatta kir-
lenmeye meyilli ek komponentlerin kullanım 
ihtiyacını ortadan kaldıran bilyaya preslenir. 
Bu şekilde uzun ve bakımsız ürün ömrü sağ-
lanır. Siemens küresel vanaları; kullanıdığı yer, 
boyut, akış yönü, bilya yeri ve pozisyonu ile 
kvs değerini içeren üretim bilgisini üzerinde 
getirir. Ek olarak, vanalara uygun motorlar, 
teknik dökümanlara, uygulama talimatlarına 
ve gerekli bilgilere ulaşmak için mobil uygu-
lama kullanılarak taranabilen veri matriks 

koduna (DMC) sahiptir. Tüm Acvatix küre-
sel vana modellerinde, termal izolasyon için 
izolasyon kılıfı ayrı aksesuar olarak bulunur. 
Asma ve ilikleme tutturmalıkları sayesinde 
takması ve çıkarması kolaydır.
Yeni küresel vanalarla eşleşen Siemens Ope-
nAir elektromotorik motorlar -32 °C ile 
55 °C arasında ortam sıcaklığında kullanılabi-
lirler. Aşırı yük koruması ve bazı modellerde 
güvenli devre dışı fonksiyonu ile donatıl-
mıştır. Modele bağlı olarak, işletme gerilimi 
AC230V veya AC/DC24V kullanılır, 2 veya 
3 nokta ile oransal kontrolü destekler. Etiket, 
kablo uzunluğu, kablo tipi ve konnektör sis-
temi istenildiği şekilde uyarlanabilir. Dıştan 
dişli küresel vanaların eklenmesi ile Siemens, 
kontrol vanalarında, aç/kapa vanalarında ve 
yön değiştirme vanalarında ürün gamını 
tamamlır. Hassas bir şekilde derecelendiril-
miş kvs değerleri ve motorların geniş seçimi, 
optimal sistemlerin işletmesini garanti eder 
ve müşterilere kapalı-devre soğuk ve sıcak su 
sistemlerindeki her uygulamada doğru küresel 
vana/motoru kombinasyonunu sunar. TM
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Acrefi ne® Gürültü Kontrolü ve Yüzer Oda Çözümleri

Acrefi ne Engineering® gürültü kontrolü 
ve yüzer odalar için geliştirdiği ürünle-
rini Türkiye ve Ortadoğu’da Ulus Yapı 

aracılığıyla sektöre sunuyor. Acrefi ne® yüzer oda 
sistemleri oteller, konutlar, ofi sler, stüdyolar ve 
tiyatrolar gibi mahallerde gürültü kriteri derecesini 
en düşük seviyelere indirgemek ve titreşimi yok 
etmek için kullanılırlar.

1. Ses İzolasyonu
Yüzer oda sistemleri genellikle yüksek katlı bina-
lardaki makine odasında bulunan cihazlardan 
çıkan sesi gidermek için kullanılır. Bu sistem ayrıca 
uçak ve cadde gürültüsü için de koruma sağlıyor. 
Bu tip uygulamalarda hava tarafından iletilen sesin 
yalıtımı birincil öncelik ve kauçuk izolatörler ilk 
tercih edilen ürünler grubundadır. Yüzer odanın 
frekansı bir ekipmanın titreşim yalıtımı için yeterli 
şartları tek başına sağlayamayacak kadar yüksek 
olduğundan, sistemin tek işlevi hava ile iletilen 

lerde uygulanıyor. Nesnelerin düşmesi, birbirlerine 
çarpması gibi etkenlerden dolayı bu gibi mahal-
lerde gürültü meydana geliyor. Kauçuk izolatörler 
ve yaylı izolatörler darbe izolasyonunun sağlanma-
sında oldukça etkinler. Çelik yaylı izolatörler spor 
salonları gibi mahallerde, ağırlıkların zemine düş-
mesi, salon içerisindeki koşma, sıçrama, topların 
zemin üzerinde sekmesi gibi etkilerin oluşturduğu 
gürültü ve darbeler ile başa çıkılmasında yüksek 
performans sağlıyorlar.TM 

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

sesi yalıtmak. Yüzer odadaki ekipmanların titreşim 
yalıtımı ise ayrıca kullanılacak uygun izolatörler 
ile yapılmalı. 

2. Titreşim İzolasyonu
Yüzer döşeme ve/veya tavanları destekleyen izo-
latörün frekansı genellikle bir mimar veya akustik 
danışman tarafından giriş frekansına bağlı olarak 
belirleniyor. Acrefi ne® kauçuk izolatörler 30 Hz 
üzeri titreşimler için ideal. Titreşim genliğinin 
yüksek olduğu veya frekansın 20 Hz’den düşük 
olduğu ortamlarda en doğru çözüm, çelik yaylı 
izolatörlerin kullanılması. Spor salonları, resto-
ran mutfakları gibi şiddetli darbelerin olacağı 
düşünülen yerlerde de yaylı izolatör kullanılması 
gerekiyor. 

3. Darbe İzolasyonu
Darbe izolasyonu genel olarak ticari mutfaklar, 
spor salonları veya bowling salonları gibi mahal-

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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• 20-1700 KW aralığında soğutma kapasitesi

• İşletmelere özel tasarım

• Ex - Proof ATEX seçenekleri

• 50°C çevre sıcaklıklarında çalışabilme özelliği

İhtiyaca Yönelik Alternatif Çözümler!

HSCWilo Enerji Çözümleri Yüksek Verimlilik ve Düşük Maliyeti Bir Arada Sunuyor

endüstriyel tesislerde tamamlanan çalışma rapor-
larında pompalarının amortisman sürelerinin 
6 ay-1 yıl arasında değiştiği ve işletmelerin 
yenileme sonrasında enerji sarfi yatında % 70’e 
varan tasarruf sağlandığı raporlandı. Wilo, yarı-
nın standartlarını bugünden yakalayan pompa 
teknolojisini müşterileriyle buluşturuyor. Wilo-
Stratos GIGA pompası, endüstride ve binalarda 
kullanılan ısıtma, soğuk su ve soğutma sistem-

lerinin maliyetlerini optimize edecek çözümler 
sunuyor. İlk yüksek verimli (>IE4) kuru rotorlu 
pompa olma özelliğini taşıyan Stratos GIGA, 
minimum enerjiyle güvenli bir şekilde çalışıyor. 
Stratos GIGA, motordan hidrolik aksama kadar 
en yüksek verimle çalışılabilecek şekilde tasar-
landı. Verimlilik özelliği ürünün kendini amorti 
etmesini sağlıyor. 
Stratos GIGA, yıllık 6.000 saatlik çalışma süresi 
ve kW başına harcadığı enerjiyle sadece bir yıl 
sonra kendini amorti etmeye başlıyor. Stratos 
GIGA örneğinde olduğu gibi bina ve sistem 
mühendisliği, su kaynağı ve endüstri alanlarında 
önemli tecrübeye sahip Wilo’nun yüksek verimli 
pompaları, kendilerini kısa sürede amorti ediyor. 
Tüm ekonomik faydalarına ek olarak Wilo yük-
sek verimli pompalar, çevre üzerindeki zorlan-
mayı hafi fl etiyor ve CO₂ emisyonunun belirgin 
şekilde azaltılmasına yardımcı oluyor. TM

W    ilo, hem maliyetleri azaltarak tasar-
ruf sağlayan hem de çevreyi koru-
yan çözümler sunuyor. ‘Wilo-Enerji 

Çözümleri’ ile sabit devirli pompalar, yüksek 
verimli teknolojik pompalarla değiştiriliyor. 
Böylece, enerji kaynaklarının kullanımında 
tasarruf sağlanırken bina ve tesisatlarda yer 
alan pompaların işletme maliyetleri ise kayda 
değer oranlarda azaltılıyor. Yüksek verimli tek-
nolojiye geçiş için kapsamlı bir destek sunan 
Wilo-Enerji Çözümleri, potansiyel tasarruf-
ların değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, 
tavsiyeler ve analizler sunuyor. Duruma özel 
belgelendirmeler ve incelemeler yaparak kuru-
lum safhasında kılavuzluk ediyor. Böylece daha 
ilk işletme gününden itibaren Wilo’nun yük-
sek verimli pompalarının sunduğu avantajla-
rın tümünden faydalanmak mümkün oluyor. 
Wilo enerji çözümleri kapsamında 2014 yılında 

AMETEK Rotron’dan Sıvı Soğutmalı Isı Eşanjör Tertibatı

göbeği, elektronik devrelerden kaynaklanın ısıyı 
dağıtmak üzere Rotron fanları ve manyetik tah-
rikli pompaları ile eşleştirilebilir.  

Kullanım alanları 

•	 Uçak-uzay

•	 Askeri ve Ticari Havacılık
•	 Elektronik devre soğutması 
•	 Savunma/Askeri 
•	 Tasarım Mühendisliği 
•	 Ekipman Kasası Soğutması 
•	 Telsiz, radar TM

A    METEK Rotron tarafından, havacı-
lıkla ilgili ve askeri uygulamaların aşırı 
koşullarında çalışabilen sıvı soğutmalı 

hafi f bir ısı eşanjör tertibatının tanıtımı yapıldı. 
Isı eşanjörü, her bir uygulamanın termal, paket-
leme ve çalışma ortamı gereksinimlerini kar-
şılamak üzere Rotron tarafından özel olarak 
tasarlanmış bir alt tertibatın parçasıdır. Bu ünite, 
aralarında patlamaya karşı direnç ve katı MIL-
704 enerji kalite gereksinimlerinin de bulun-
duğu birçok askeri sınıf testten geçmiştir. Ayrıca, 
7985 metre / 26200 ft kadar irtifa ve -57 °C 
ila 74 °C sıcaklık aralığındaki kabin depolama 
koşulları için uygundur. 

Özelleştirme seçenekleri

Farklı giriş voltajları, ısı transferi hızları, montaj 
ve paketleme seçeneklerinin yanı sıra askeri sınıf 
çevre gereksinimleri için uygun özel tertibatlar 
mevcuttur. Arıza sinyallerini görüntüleyebilen 
veya üretebilen analog veya dijital kumandalı 
modeller, ünitelerin manuel olarak veya yazı-
lım kanalıyla çalıştırılmasına olanak sağlar. Isı 
eşanjörü, glikol ve su karışımları veya dielektrik 
PAO [poli alfa olefi n] sıvı kullanan sıvı soğut-
malı döngü içeren herhangi bir tesisatı destekler. 
Yüksek verimlilikli plaka-kanatçıklı ısı eşanjör 
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SFA SANIHYDRO WC Öğütücüleri ve Pompaları 

Vizyon Mekanik’ten Termal Kaplama

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 met-
reye, yatay olarak 110 metreye kadar atıkları 
pompalayabilen öğütücüler, ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 
32 mm çaptaki PVC/PPRC borular aracılı-
ğıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor 
ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. Basit 
montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygu-
lanabilir bir sistem olup, restorasyon ve tadilat 
işlemlerinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor.

SANICUBIC 2 XL IP68 Çalışma 
Prensibi

Cihaz 3 adet seviye algılama çubuğu ile donatıl-
mıştır; 2 adedi motorun çalışmasını tetikleyen 
switch’lere, diğeri ise alarm switch’ine bağlıdır.
2 algılama çubuğu (uzun)
Normal çalışma modunda hazne içerisindeki 
atık sular belirli bir seviyeye ulaştığında switch’i 
tetikleyip motorun çalışmasını sağlar.
Alarm çubuğu (kısa)
Anormal bir durumda atık sular haznenin 
üst seviyesine ulaşır ve alarm switch’ini tetik-
ler. Elektronik kart her iki pompaya çalışma 
komutu verir. Sesli ve görsel alarm devreye 

Vizyon Mekanik’in termal kaplama 
ürünü, yüksek ısı ve alev riski taşıyan 
mutfak duman egzoz veya benzeri 

kanal ve bacalarda termal kaplama görevi görür. 
Kanal üzeri yalıtım ve sonrasındaki kaplama 
işlemini tek bir üründe toplama ve bu uygu-
lamayı şantiye dışına almak adına zaman ve 
işçilik tasarrufu sağlar. Ürün, uygulama esna-
sında sızdırmaz özelliğe sahiptir. Mevcut uygu-
lamalar kanal üzeri yalıtım malzemesi kap-
lamasında sac kaplama işlemi olarak devam 
ediyor ve şantiye ortamında belirli zorluklar 
çekilebiliyor. Diğer bir uygulama türü de, kır-
mızı alçıpan ile malzemeyi korumaktır. Fakat 
bu konstrüksiyon uygulaması sıkıntılı ve zor 
bir uygulamadır. Vizyon Mekanik’in termal 
kaplama ürünü, bu noktada yüksek ısı, güçlü 
direnç yapısı ve uygulama kolaylığı ile ideal bir 

girer (cihazın üzerindeki panelin ve harici alarm 
modülünün kırmızı LED ışığı yanar).
Harici kablolu alarm modülü ürünle birlikte 
temin edilir. Kafe, restoran, fitness salonu gibi 
iş yerlerinde yerleri kırmadan kolay ve hijyenik 
bir çözüm sağlar.

SANICUBIC 2 XL IP68 – Teknik 
Özellikleri:

•	 Bağlanabilen Üniteler: Maks. 10 klozet, 
banyo, mutfak ve çamaşır odasının atık 
suları,

•	 Dikey pompalama: 10 m’ye kadar,
•	 Yatay pompalama: 110 m’ye kadar,
•	 Deşarj boru çapı: 100 mm,
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35 °C,

üründür ve uluslararası standartlarda EN serti-
fikalı akredite laboratuvarlarda test edilmiştir.

Teknik detaylar

•	 Malzeme: E-camı kumaşıyla tekstüre 
edilmiş 

•	 V4Atelle takviye edilmiş
•	 Ağırlık: 1200 gram / m2

•	 Konstrüksiyon: çözgü 6.0 iplikler / cm PT 
9-550 V4A   
6.0 iplikler / cm PT 9-620 tex

•	 Kalınlık: takriben 1,9 mm
•	 Kaplama: HT1200 yüksek derecede yüzey 

bitirme, gri
•	 Çekme dayanımı: çözgü 1200 N / CP  

çözgü 900 N / CP
•	 Sıcaklık: 1200 °C

•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 70 °C (kısa devreler – 
5 dk. maks.)

•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 
50 Hz,

•	 Elektrik tüketimi: 2 motor X 2000 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 913 x 713 x 404 mm.
•	 Cihaz ağırlığı (tüm aksesuarlar dahil):  

88 kg
•	 Cihaz donmaya karşı korumalıdır
•	 Cihaz IP68 yüksek sızdırmazlık koruma 

sınıfındadır. TM 

•	 Yangın sınıflandırması: DIN66083 Sa’ya 
göre yanmaz

•	 Yalıtım: 50 mm telli taşyünü TM 

çok yakında, hizmetinizde...

Zeoc Group Mühendislik Ltd. Şti
Adres: Batıköy Mah. Mustafa Kemal Bulv. Colorist Residance B Blok Kat: 5 No: 79 

Mimaroba / Büyükçekmece / İstanbul
Tel: 0212 864 11 57  Faks: 0212 864 11 58  E-mail: info@zeocgroup.com
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ürünler

PFI’dan Yeni Ürün: Yana Katlanır Kapı
tasarladı. Modelin adı “Yana Katlanır Kapı”. PFI, 
temel prensip olarak iki parça kanadın ortadan 
katlanması ile sağa veya sola doğru katlanarak 
açılan bir kanat sistemi tasarladı. Bu sayede net 
geçişin üzerine 50 cm ekleyerek operasyon ala-
nını daralttık ve özellikle revizyon projeler için 
uygun bir alternatif yaratıldı. PFI, Bir kanadı 
menteşeli, diğer kanadı sürgülü prensipleri ile 
çalışan hibrit bir kapı üretti. Kilit sistemi standart 
olarak manyetik kilittir ve manuel kullanıma 
izin veren bir kol da eklenmiştir. Bu kapı tasar-
lanırken özel bir orta profil de geliştirildi. Bu 
alüminyum profiller ısı köprüsü kesilmiş özel 
profillerdir ve diğer kanat çerçeve alüminyum 
profilleri ile uyum halindedir. Ayrıca donmuş 
muhafaza kapıları olarak da kullanılabilen bu 
orta profilin tasarımına rezistans eklenmiş ve 
olası buzlanmalar engellenmiştir.  TM

P    FI, kapı çözümlerindeki bilgisi ile bu kez 
de farklı ihtiyaçların çözümüne alternatif 
sunuyor. Geniş geçiş alanlarında tasa-

rımı ve uygulaması en kolay kapı türü sürgülü 
kapılardır. 
Hem operasyon alanı hem kullanım kolaylığı 
açısından, tam yalıtımlı soğuk oda kapılarında, 
sürgülü kapılar tercih edilir. Genel olarak tasarım 
sırasında sürgülü kapıların operasyon alanları 
da göz önünde bulundurularak tasarım gerçek-
leştirilir. Ancak bilindiği gibi projeler yaşayan 
organizasyonlardır. Süreç sonrasında yapıla-
bilecek değişiklikler tasarım aşamasını çoktan 
geçtiği için ilgili revizyona müsaade etmeyebilir. 
Operasyon süreci itibarıyla yana sürgülü kapının 
montajına izin vermeyen ve yine yükseklik kısıt-
ları ile yukarı giyotin kayar kapı uygulanamayan 
geçiş alanları için PFI, yeni bir kapı modeli 



Ciat’tan Hidrolik Şebeke Dengeleme Modülü: Hymod

yerleştirilen Hymod, azami 6 m3/saatlik (35 kW 
kapasite) akış hızı gereksinimlerini karşılar. 
Hymod kurulum zorluklarını ortadan kaldırır. 
Her bir modül, ısıtma veya soğutma sistemlerinin 
bütün şekilde devreye alınması esnasında Ciat’ın 
ekipleri tarafından kalibre edilir ve devreye alınır, 
bu şekilde tesisatçılar başka görevler için ser-
best kalabilir. Bina bölgelerinde asma tavanlara 
yerel olarak kurulduğu için, makine dairelerinde 
önemli ölçüde alan kazanımı sağlar. Ana şebeke 

Hidrolik şebeke dengeleme modülü 
Hymod, yardımcı devrelerde değişken 
akış hızları sağlamak üzere tasarlan-

mıştır. Hymod, ısıtma ve soğutma sistemlerinin 
enerji verimliliklerini en iyi hale getirir.  Özellikle 
boyutu 3.000 m2’ye varan sistemler için tasarla-
nan Hymod, her kullanımda doğru akış hızlarıyla 
konfor ünitelerine su tedariki yapar. Hymod 
yardımcı ekipmanların enerji verimliliğini % 40’a 
varan oranlarda yükseltir. 
AB’nin florlanmış soğutma gazına ilişkin F-gas 
Yönetmeliği’ni daha da katılaştırmasıyla bir-
likte, su döngüsü tabanlı sistemler bina ısıtma 
ve soğutma ihtiyaçları için bir kez daha doğal 
çözüm haline gelmiştir. Ciat’ın Hysys® sistemi, 
su tabanlı sistemlerin çalışması için gelişmiş ve 
kapsamlı bir çözümdür. Yardımcı şebekelere dair 
Hymod dengeleme modülü, Hysys®’i daha fazla 
optimize eder.
Bir soğutucu ve ısı pompası ile yayıcıların (kon-
for üniteleri) arasına kurulan Hymod, ana ve 
yardımcı hidrolik şebekeleri izole eder. Şebeke 
dengelemeye dair yasal gereksinimleri karşılar, 
her bir yayıcıya suyun dağıtımını sağlar ve ısıtma 
ile soğutma sistemlerinin kolay çalıştırılması ile 
verimli ve gereksinimlere uygun olmasını garanti 
eder. Ana şebeke üzerinde bir dengeleme valfi, 
bir ana baypas ve verimli güç kullanan motorlarla 
donatılmış yayıcıların ihtiyaçlarını karşılamak 
için su akış hızlarını ayarlayan bir değişken akışlı 
(% 0-100) ivme pompası barındırır. Bölgelere 

tarafında, Hymod izolatörüne bölgede gerek 
duyulan nominal akış hızlarına ayarlama yapan 
bir dengeleme valfi takılır. Dağıtımdaki bu tip 
bir dengeleme, Fransa’nın 2012 yılı ısı yönet-
meliğinin 23. maddesinde şart koşulmuştur. Su, 
termodinamik makineye monte edilmiş düşük 
basınçlı pompa tarafından tedarik edilir. Yar-
dımcı şebekelerde Hymod izolatörüne bir EC 
ivme pompası takılır, bu pompa konfor üni-
telerinin gereksinimlerine göre su akış hızını 
gerçek zamanlı olarak ayarlar ve sabit diferansiyel 
basıncı bağımsız şekilde yönetir. 
Konfor ünitelerine kendi kendini dengeleyen iki 
yönlü valfler takılmalıdır. Sistemin devreye alın-
ması esnasında, bu valfler her bir yayıcı için iste-
nen nominal akış hızına göre çok hassas şekilde 
ayarlanır. Ayrıca, Hymod modülünün pompası 
bu akış hızlarının toplamını düzenlemek için 
ayarlanır. Hymod paslanmaz çelikten üretilmiştir. 
Yoğuşma riskini önlemek amacıyla, ekstra kalın 
Armaflex yalıtımı ile pompa gövdesi ve den-
geleme valfinin üzerine oturması için dökme 
imal edilmiş kovanlar içerir. İlave koruma, boru 
tesisatına sabitlenmiş ek bir damlama tavasıyla 
sağlanır. 
Hymod’un CIAT V30/V300 kontrolörleriyle 
kullanıldığı durumlarda, bir taşıyıcı hat üzerin-
den konfor ünitelerine çalıştırma modu bilgisini 
gönderen ve isteğe bağlı takılan bir yük değiş-
tirme kutusu kullanılır. TM 
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ürünler

Güvenlik

Alarko Optima sirkülasyon pompalarının 
aşağıdaki tüm standart ve yönetmeliklere 
uygunluğu yapılan testler ile belgelenmiştir.
•	 Machinery Directive 2006/42/EC 

(Makineler Yönetmeliği)
•	 Low Voltage Directive 2006/95/ EC 

(Alçak Gerilim Yönetmeliği)
•	 EMC Directive 2004/108/EC 

(Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeliği)

•	 Ecodesign Directive 2009/125/ EC 
(Çevreye Duyarlı Tasarım Yönetmeliği)

•	 TS EN 60335-2-51:2003 + A2:2012
•	 TS EN 16297-1:2012
•	 TS EN 16297-2:2012

Montaj ve İşletmeye Alma Kolaylığı

Alarko Optima sirkülasyon pompaları çok 
hızlı ve kolayca devreye alınmalarına yardımcı 
olan bağlantı kutusu ve bağlantı soketlerine 
sahiptir. Kontrol kutusu üzerinde yer alan 
bu özel olarak tasarlanmış bağlantı soketleri, 
pompanın, şebeke gerilimi ve elektronik sis-
temlerle temas etmeden güvenle ve en kısa 
sürede bağlanmasını sağlar. 

Alarko Carrier, “Optima” adlı yeni 
markasını sektörün hizmetine sundu. 
Optima, Alarko Carrier tarafından 

üretilen ve satışa sunulan sıcak su sirkülasyon 
pompaları, bireysel ve endüstriyel hidroforlar 
ile dalgıç pompaların pazardaki yeni markası 
olacak. 

Alarko Optima’nın Sunduğu 
Önemli Avantajlar

1.  A Sınıfı yüksek enerji tasarruflu
2. İdeal performans
3. Güvenilirlik
4. Montaj ve devreye alma kolaylığı
5. Satış sonrası hizmet ve yedek parça temin 
kolaylığı
6. Elektronik kontrollü
7. Türkiye SGM-2011/15 ve AB EC 
641/2009 yönetmeliklerine uygun

İdeal Performans

Alarko Optima sahip olduğu üç farklı işletim 
modu ile geleneksel tek ve üç hızlı pom-
palardan farklı olarak sürekli ideal çalışma 
noktasında hizmet verir. Bu sayede yüksek 
enerji tasarrufu mümkün olur.

Alarko Carrier’dan Yeni Ürün: 
OPTIMA Sirkülasyon Pompası

Kullanıcı Dostu LCD Ekran

Tüm kontrol ve ayarlamalar sadece 5 tuşun 
yardımıyla yapılabilir.
•	 Çift satırlı OLED ekran.
•	 Türkçe yazılıma sahip, kullanıcı dostu 

kontrol ve kumanda sistemi.
•	 Menü içerisinde standart olarak sunulan 

İngilizce dil desteği.
•	 En son oluşan 5 hatanın kodunu ve 

içeriğini kullanıcıya gösteren “service info” 
özelliği.

ECM Teknolojisi

•	 ECM Teknolojisi ile kademesiz hız 
kontrolü.

•	 Harici sensör ve kontrolör gerekmez.
•	 Motor ısınması ve sıcaklık üretimi çok 

daha düşük olur.
•	 Motor ömrü, motor yataklarındaki 

gerilemenin daha düşük olması sebebi ile 
uzar.

•	 Titreşim ve gürültü seviyesi çok daha 
düşüktür. TM 

Havak’tan PL3500 Serisi Hava Perdeleri
hem kapı yanına dik hem de kapı üzerine yatay 
olarak uygulanabilir. Özgün hava emiş sistemi 
sayesinde emiş menfezi görünmez ve modern 
mimariye katkı sağlar.

H    ava perdesi, farklı sıcaklıktaki iki 
bölümü, hava akımı ile görünmez bir 
perde oluşturarak birbirinden ayıran 

ve bu sayede iç ortamdaki şartlandırılmış hava-
nın kalitesinin muhafaza edilmesine yarayan 
cihazdır. Hava perdeleri ile ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin işletme maliyetini azaltmak 
mümkündür. Hava perdeleri, binalarda enerji 
verimliliği için kullanılan ısı izolasyon sistemine 
destek verir. Havak PL3500 Serisi modeller, 
esnek uygulama seçenekleri ve modern yapısı 
ile çok geniş kullanım alanı olan, yüksek per-
formanslı ve düşük işletim maliyetli hava perde-
leridir. Çift emişli santrifüj fan yapısı sayesinde 

•	 3.5 metre montaj yüksekliğine 
kadar uygulama

•	 Kapı yanlarına dik veya kapı 
üzerine yatay kullanılabilme 
imkânı

•	 Elektrikli ısıtıcılı, sıcak su 
ısıtıcılı veya ortam havalı 
modeller

•	 Manuel, termostatlı, BMS gibi 
seçenekleri ile geniş kontrol 

imkânı (PLS Basic PLS 
Component)

•	 Yatay ve dikey kullanımda 
modüler kullanım imkânı

•	 5 seçenekli fan hızı ve 3 
seçenekli ısıtıcı kapasite 
imkânı  TM
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ürünler

Friterm ürünleri doğal hava izoleli hale geti-
rildi. Glikol soğutucularda paslanmaz borulu 
ürünler sektörün hizmetine sunuldu. Böylece 
zor şartlarda uzun ömürlü ve hijyenik ürünler 
ortaya çıktı. Amonyak soğutucular verimli 
geometri ve paslanmaz boru ile sektörün hiz-
metine sunuldu. Tüm yoğuşturucularda (kon-
denserlerde) türbülanslı lamel formu standart 
olarak sunulacağı için kompakt ve ekonomik 
bir ürün ortaya çıktı. Enerji sarfi yatının azal-
tılması, verimli fanlar ve fan başına düşen 
hava geçiş aralığı artırılarak A sınıfı ürün kul-
lanımı tercih edilebilir hale getirildi. Fanlarda 
step kontrollü ve elektronik kontrollü üniteler 
sektöre sunularak enerji verimliliğine katkı 
sunulmaya devam edildi. Özellikle elektronik 
fanlarda kısa zamanda yatırım masrafl arını 
geri kazandırmasıyla tüketim miktarlarının 
artması bekleniyor.

Ürün seçim programının özellikleri
 
Fritem, ürün kullanıcılarının zamandan tasar-
ruf etmelerine büyük olanak sağlayan yazılımı 
ile dünya iklimlendirme sektörüne katkı sağ-
lamaya devam ediyor. Friterm Standart Ürün 
Seçim Programı, ürün kullanıcılarından gelen 
öneriler ve ürün teknolojisindeki yeniliklerine 

Freon, Karbondioksit ve Sulu/Glikollü 
tüm yeni serilerin laboratuvar test 
sonuçlarıyla doğrulanmış örnek ürün 

üretimleri sonucu oluşturulan Friterm yeni 
seriler, Türkiye ile birlikte dünya pazarına 
da sunuldu. Friterm Ürün Seçim Programı 
V.5.27 ile güvenli ve kaliteli ürünlere ulaşmak 
artık çok daha kolay hale geldi.

Laboratuvar destekli yeni seri 
ürünlerdeki başlıca yenilikler

Tüm soğutucu ve yoğuşturucu ürünlerin 
geometrileri yenilenerek işletme sorunlarını 
azaltacak ve verimliliğini yükseltecek seçim-
ler ortaya çıktı. Freon akışkanlı tüm ürünler 
özel türbülanslı borulu olarak tasarlandı ve 
böylece daha ekonomik ve kompakt ürünler 
ortaya çıktı. Tüm soğutucularda özel form ve 
alaşıma sahip lameller kullanılıyor ve kapa-
siteyi artırıcı yeni lamel kalınlıkları ortaya 
çıkabiliyor. İsteğe bağlı farklı alaşımlı ve kap-
lamalı lameller sisteme eklendi. Yan kapaklar 
ve alt tava menteşeli hale getirildi, işletme ve 
servis kolaylığı sağlandı. Alt tava açılı hale 
getirilerek tavada iyileştirme yapıldı ve tüm 

Friterm’den Yeni Seri Ürünler
bağlı olarak sürekli geliştiriliyor. Üst versi-
yon çalışmaları düzenli olarak devam eden 

Friterm Standart Ürün Seçim Programının 
özellikleri:
 
•	 Ticari & Üniversal Hava Soğutmalı 

Kondenserler,
•	 Oda Soğutucular & Endüstriyel 

Soğutucular, 
•	 Şok Dondurucular ve
•	 Kuru Soğutucular için değişik dizayn 

şartları altında istenen kapasiteye sahip 
en verimli Friterm ürününün, Friterm’in 
geniş ürün yelpazesinden kolaylıkla ve 
doğrulukla seçilmesinin sağlanması. 

•	 İnternet aracılığıyla online olarak sürekli 
olarak güncelleme yapabilme

•	 Farklı ürün özellikleri ve değişik 
aksesuarlar ile ürün seçebilme 

•	 Farklı soğutucu akışkan seçenekleri 
•	 İstenen ses seviyesi aralığında ürün 

seçebilme 
•	 Ürün fi yatlarını görebilme ve ürün 

fi yatları, kapasiteleri, motor güçleri 
gibi özelliklere göre ‘azalan ya da artan 
değerler’ ile listeleme yapabilme 

•	 Müşteri iletişim dosyalarını kayıt 
edebilme, ilgili proje kayıtlarını saklama 
ve geri çağırma 

•	 Bilgi sayfalarını PDF dosyası 
olarak kaydedebilme ve e-posta ile 
gönderebilme

•	 Model adı yazımı ile ürün bulma TM 
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VRF Sistemleri’nde iyiden mükemmele uzanan
rotayı tamamlıyoruz!
Havalandırma tarafındaki uzmanlığımızı  
DX sistemlerle birleştirdik!
Isı pompası, ısı geri kazanımlı ve su soğutmalı üç farklı dış ünite,  
Inverter Scroll Kompresör teknolojisi ile yüksek verimli performans.

Ofis, otel, konut gibi yapıların ısıtma ve soğutma ihtiyacını,  
düşük enerji tüketimi ile mükemmel şekilde sonuçlandırmak için tasarlanan 
Systemair VRF Sistemleri;

• 12 farklı iç ünite ve 70 farklı kapasite seçeneği ile esnek proje çözümleri
• Geniş dış hava çalışma sıcaklık aralığı ve farklı kontrol seçenekleri
• Kullanıcı dostu Türkçe seçim programı ile kolay ve hızlı tasarım
• DX bataryalı klima santrali ile paket çözüm imkanı sunuyor.

Merkez Ofis: Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 3 
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: +90 212 356 40 60
Fabrika/İstanbul Tel: +90 212 623 22 10
Ankara Bölge Müdürlüğü Tel: +90 312 472 50 01
Gaziantep Bölge Müdürlüğü Tel: +90 342 324 80 16
www.systemairhsk.com.tr  •  www.systemair.com.tr

SYS_HSK VRF_TESISAT MARKET_02.indd   1 13.04.2015   10:28



ürünler

enerjisi sistemleri, doğal dolaşımlı düzlemsel 
kolektörlü kapalı devre kullanım suyu ısıtması 
sistemleri, vakum tüplü açık ve kapalı kulla-
nım suyu ısıtma sistemleri yer alıyor. Tüm bu 
sistem alternatifl eri ile apartman daireleri, 
villalar gibi küçük sistemlerden fabrika, otel 
ve hastane gibi büyük ölçekli sistemlere kadar 
çözümler sunulabiliyor.

Akıllı kontrol

Buderus güneş enerjisi sistemlerinde kont-
rol paneli üzerindeki değişken debili pompa, 
kolektör ve boyler sıcaklıklarına bağlı olarak 
çalışıyor. Boyler yükü ile güneş ışınımı ara-

Buderus, güneş enerjisi üzerine sun-
duğu ürün grubundaki çeşitlilik 
ile dikkat çekiyor. Geniş yelpazede 

ısıtma sistemlerine uyum sağlayan Buderus 
güneş enerjisi sistemleri, kullanma sıcak suyu 
ve ısıtma desteği sağlayarak kullanıcısına yük-
sek verim ve konfor sunuyor. Ayrıca Buderus 
güneş enerjisi sistemleri ısı pompaları ile de 
kombine edilerek enerjinin en etkin şekilde 
kullanımını sağlıyor. Bu entegre sistemler ile 
de hem kullanım suyu hem mekân ısıtma 
– soğutması ihtiyacı karşılanıyor. Ürünler 
arasında kullanım suyu, mekân ve havuz 
ısıtmasına destek verecek, her türlü çatı ve 
cepheye uyumlu; Buderus pompalı güneş 

Buderus Güneş Enerjisi Sistemleri 
sında optimizasyon yaparak akışkan debisini 
ayarlıyor, enerji ekonomisi ve en kısa sürede 
sıcak su elde edilmesini sağlıyor.

Yüksek verimli kolektörler

Buderus düzlemsel güneş kolektörleri, % 
82’ye varan çok yüksek verimlere kadar ula-
şabiliyor. Bulutlu günlerde bile güneşten fayda 
sağlanabiliyor, yüksek verim, son teknoloji ve 
uzun ömürlü olması ile kullanıcılarına konfor 
sağlıyor. 3,2 mm kalınlığında solar güvenlik 
camı bulunan Buderus güneş kolektörleri, 
kullanım suyunu yüksek sıcaklıklara ulaştırı-
yor. Kapalı devre işletim sayesinde donmaya 
karşı koruma, korozyon ve kireçlenmenin 
önlenmesi ile uzun sistem ömrü sağlıyor. Bu 
sayede kışın dahi güneşten yüksek verim alı-
nıyor.

Hijyenik depolama

Buderus boylerler, çift kat termoglasür kap-
lama ile kullanım suyunu en yüksek hijyen 
seviyesinde depolayarak korozyon oluşumuna 
izin vermiyor. Magnezyum anot koruması ile 
de iç kaplamanın hijyen seviyesi daima yüksek 
tutuluyor. Bu cam kaplama sayesinde boyler 
bir termos özelliği taşıyor. Bosch termosifon 
özellikli boylerlerde, boyler hacmi yukarıdan 
aşağıya doğru kademeli olarak ısıtıldığı için 
düşük güneş ışınımlarında dahi boylerin üst 
bölümünde istenilen sıcaklıkta su bulunabi-
liyor. Bu da hem güneş enerjisinden ışınımın 
şiddetine göre alınabilen en yüksek faydayı 
sağlaması hem de ilave ısıtıcının daha az dev-
reye girmesi anlamına geliyor. TM 

VitrAfresh ile Maksimum Hijyen, Ferah Koku

V    itrA’nın, üzerinde deterjan haznesi bulu-
nan VitrAfresh Klozeti, Metropole ve 
Nest Serisi’nde kullanıma sunuluyor. 

VitrAfresh klozet, üzerindeki hazne sayesinde, 
içine konulan deterjanı yıkama suyuna karıştırı-
yor, suyun her akışında ferah bir koku ve hijyen 
sağlıyor. Maksimum temizlik sağlayan klozete 
yerleştirilen musluk, taharet için istenen oranda 
sıcak ve soğuk suyu karıştırabiliyor. TM 
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Mitsubishi Electric’ten Klima Kontrolünü Mobilleştiren MELCloud Teknolojisi 

General’den Yeni LTCA Duvar Tipi Split Klima Serisi

Mitsubishi Electric Klima’nın istenilen set 
(ayar) sıcaklığında çalışması sağlanarak kon-
forlu bir ortam oluşturulabiliyor. Mitsubishi 
Electric teknolojisiyle üretilen MELCloud 
uygulaması ile birden fazla klimaya ulaşmak 
ve hepsini ayrı ayrı yönetmek mümkün. Böylece 
evdeyken bile her klimanın kendi kumanda-
sını kullanmak yerine tüm klimalar için tek 
bir kumanda olarak MELCloud yeterli oluyor. 

Raporlama fonksiyonu 
Klimaların geçmişe dönük oda ve ayar sıcak-
lığındaki değişimler, çalışma modu oranları, 
enerji tüketimi dağılım oranları gibi verilerine 
ulaşılmasına olanak tanıyan MELCloud, bu 
sayede klimanın nasıl kullandığının görülmesini 
sağlıyor. Set (ayar) sıcaklığı, ortam sıcaklığı 
ve dış hava sıcaklığı ile ilgili geçmiş dönem 
raporları karşılaştırılıp klima kullanımını doğru 

kullanıcının ihtiyaçlarına göre şekillenen çalışma 
prensibi ile fark yaratıyor. 

Neredeyse sessiz
İnsan kulağının neredeyse algılayamadığı yaprak 
hışırtısına eşdeğer (21 desibel) bir ses seviyesi 
ile yıl boyunca ideal iklimlendirme sağlayan  
General klimalar; işyerleri ile evlerde özellikle 
bebek ve yatak odalarında sakin ve huzurlu 
ortamlar sunuyor.

Apple-Catechin Filtre teknolojisi
General’in yeni seri klimalarının diğer bir özelliği 
ise Apple-Catechin Filtre teknolojisi. Havadaki 
ince tanecikleri ve tozu temizlemek için statik 
elektrik kullanan Apple-Catechin Filtre, ultra 
ince partiküllü seramik tarafından oluşturulan 
iyonlarla emilen kokuları, güçlü şekilde ayrış-
tırarak gideriyor. Filtre temizleme zamanı gös-
tergesi ile kullanıcılarını düşünen yeni klimalar, 
hava temizleme etkisi ile ortamın konfor sevi-
yesini daha da yükseltiyor. İnce ve zarif tasarımı 
ile öne çıkan General’in yeni klima serisi; “IF 
(International Forum Design - Tasarım Oscar’ı), 
Good Design ( Japon asıllı, kapsamlı tasarım 
değerlendirme ve takdir sistemi) ve Red Dot 
(Almanya Tasarım Merkezi Nordrhein West-
falen tarafından verilen uluslararası bir ürün 

yönetmek ve enerji tasarrufunu artırmak için 
gereken ipuçlarını görmek mümkün oluyor. 
Mitsubishi Electric Klimalar hava durumu 
bilgileri, donma koruması, 7 günlük çoklu-
programlanabilir zaman ayarı ve tatil modu 
gibi geleceğe yönelik planlanmış birçok özel-
liği içeren ek fonksiyona sahip MELCloud ile 
önceden programlanabiliyor. Böylece zorlu hava 
koşullarına karşı hazırlıklı olunuyor.
Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin bil-
gisayar, tablet ve akıllı telefonlarla uyumlu 
MELCloud uygulaması ücretsiz olarak mobil 
cihazlara indirilebiliyor. Uygulamayı kullan-
maya başlamak için kontrol edilmesi istenilen 
klima sistemini seçip bu sisteme bir Wi-Fi 
arayüzü adapte etmek yeterli. İnternet tarayı-
cılarının en son sürümleri ile çalışabilen uygu-
lama, melcloud.com web sitesi üzerinden de 
kullanılabiliyor.  TM

tasarım ödülü) ödüllerinin de sahibi. Yeni seri, 
aynı zamanda düşük enerji tüketimi ile yüksek 
ısıtma ve soğutma performansını da bir araya 
getiriyor. Oda sıcaklığını sabit tutma özelliği ve 
maksimum hava akımı/maksimum kompresör 
hızı ile 20 dakika yüksek kapasitede çalışarak 
mekânları çabucak konforlu hale getiriyor. 

Frekans değiştirme ayarı
Ekonomik çalışma modu ile daha fazla enerji 
tasarrufu yapan yeni klima serisi, geniş kapasite 
seçenekleri ile tüm kullanıcı taleplerine cevap 
veriyor. Aynı oda içinde birden fazla klima olması 
durumunda kullanılabilen frekans değiştirme 
ayarı ile de dikkat çeken seri, geçici bir güç 
kesintisi durumunda da otomatik olarak daha 
önce olduğu gibi aynı çalışma modunda yeniden 
başlıyor.

Haftalık ya da günlük ısı programı 
yapmak mümkün
General’in yeni seri klimalarında uzaktan 
kumanda ile haftalık program yapmak da müm-
kün. Kullanıcılar bir dokunuşla 1 günde 4 farklı 
program yapabiliyor. Haftada 28 farklı program 
ile farklı saat ve sıcaklıklarda çalışma ayarı yapa-
bildiği gibi, uyku zamanlayıcısı da istenilen saatte 
kapanmaya göre ayarlanabiliyor.TM

M    itsubishi Electric, klima kontrol 
özgürlüğü sunan yeni MELCloud 
teknolojisiyle hayatı kolaylaştırı-

yor ve ortamları daha konforlu hale getiriyor. 
Evdeki klimanın uzaktan bir bilgisayar, tablet 
veya akıllı telefon kullanılarak internet üze-
rinden kontrolüne yönelik yeni bulut tabanlı 
çözüm MELCloud, kablosuz internet bağlan-
tısı olan her yerde Mitsubishi Electric Klima 
Sistemleri’nin mobil olarak kontrol edilme-
sine ve izlenmesine olanak sağlıyor. MELC-
loud ile klimayı açmak, kapatmak, çalışma 
modunu, fan devrini değiştirmek, kanatçık-
ları ayarlamak, odanın sıcaklığını görmek ve 
sıcaklık ayarını değiştirmek gibi işlemler hızlı 
ve pratik bir şekilde yapılabiliyor. Mitsubishi 
Electric’in MELCloud teknolojisi ile klimanın 
çalışma durumunu mobil olarak kontrol etmek 
mümkün olduğu için eve gelmeden önce ise  

G    eneral imzalı yeni klimalar, 
modern dizaynı, zarafeti ve yük-
sek performansı ile dikkat çekiyor.  

Neredeyse sessiz çalışma performansı, haftalık 
ya da günlük program ayarı, insan sensörü gibi 
yenilikçi ve kullanıcı dostu özellikleriyle fark 
yaratıyor.  

İnsan sensörü ile kullanıcı dostu
General’in duvar tipi split klimadaki yeni serisi 
LTCA, insan hareketlerini algılama özelli-
ğiyle, odadan çıkıldığında 20 dakika boyunca 
herhangi bir hareket algılamaz ise enerji 
tasarruf fonksiyonlu çalışma moduna geçiyor.  
Odaya girildiğinde ise otomatik olarak bir 
önceki çalışma moduna geri dönen yeni seri, 
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söyleşi

Melih Kodaman
Kodsan Yönetici Ortağı

1984 yılında Namık Kodaman tarafından kurulan Kodsan, Türkiye’nin ilk ve en 
büyük emaye kaplı boyler, akümülasyon tankı ve güneş enerji tankı üreticilerinden ve 
dağıtıcılarından biridir. Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde 12000 m2 kapalı 

alanda kurulu fabrikasıyla hizmet verdiklerini ve Türkiye’de 2013 yılında Caleffi ile satış ve 
pazarlama faaliyetlerine başladıklarını belirten Kodsan Yönetici Ortağı Melih Kodaman, 
Kodsan Caleffi’nin her iki markanın da satış ve pazarlama fonksiyonlarına odaklandığını 
söylüyor. Kodaman, “Önümüzdeki yıllarda Kodsan’ın üretim merkezlerinde Caleffi 
markasıyla da belirli üretim gruplarında üretim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kodsan’ın 
ihracat rakamlarına ek olarak, Kodsan Caleffi olarak da ülkemiz için katma değer yaratmayı 
hedefliyoruz” diyor.

“Ülkemiz için katma değer  
 yaratmayı hedefliyoruz”
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½” kapasiteden DN300 kapasiteye kadar ürün 
çeşitliliğine sahip tek yerli üreticidir. Emayeli 
boylerler, akümülasyon tankları, güneş enerji 
tankları, hava ayırıcı ve tortu tutucu ürünleri-
nin dışında, gelişen teknoloji ile orantılı olarak 
süper boylerlerin kullanım alanlarının çeşitlen-
mesi sebebiyle, Kodsan, güneş enerjisi ve ısı 
pompalarının sistemlerine uygun maxi boyler, 
buffer tank gibi ürünleri de üretmeye ve bil-
hassa Avrupa pazarına ihraç etmeye başlamıştır.

Kodsan Caleffi’yi tanıyabilir miyiz? 
Kodsan ve Caleffi’nin yolları ne 
zaman ve nasıl kesişti?

Caleffi, ısıtma sistem bileşenlerinde İtalya lideri, 
ısıtma-soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat ve 
yenilenebilir sistem çözümleri alanında uzman 
bir tedarikçi olarak 50 yıldır dünya çapında 
hizmet vermekte olan bir firma. Caleffi Grup, 
1.500 kişi üzerinde çalışanı ile 14 şirket, 2 satış 
ofisi, tümü İtalya sınırları içerisinde bulunan 
tam otomasyonlu 3 üretim merkezi, Cuborosso  
(Kırmızı Küp) inceleme ve araştırma merke-
zinden oluşmaktadır. Son yıllarda depolama 

Kodsan ne zaman kuruldu? Kodsan 
yapılanması hakkında bilgi verir 
misiniz?

Şirketimiz, ‘kalorifer’ ve ‘buhar kazanları’ 
üretmek üzere 1984 yılında Kimya Mühen-
disi Namık Kodaman tarafından kurulmuştur. 
Uzun yıllar kalorifer kazanı üretilen tesisimizde 
yapılan ar-ge çalışmaları neticesinde Türkiye’de 
ilk defa içi emaye kaplı, dışı poliüretan izoleli 
‘Hızlı Boyler’, ‘Süper Boyler’ üretimi gerçek-
leştirilmiştir. 1999 ve 2000 yıllarında üretilen 
boylerlerimizin, o tarihlerde, Türkiye pazarının 
küçük olması nedeniyle ihraç edilmesi zorun-
luluğu doğmuş ve üretimde Avrupa standart-
ları göz önüne alınarak, ihraç edilebilir kalite 
ve fiyat hedeflenmiş ve 2001 yılından itiba-
ren başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok 
ülkeye ihraç başlamıştır. ‘Süper Boyler’ konu-
sunda çok hızlı bir gelişme gösteren firmamız, 
2004 yılında kalorifer kazanı üretiminden vaz-
geçmiş ve tamamen boyler üretimine odaklan-
mıştır. Halihazırda Avrupa’nın ilk 10 üreticisi 
içerisinde kabul edilen firmamız, 2004 yılın-
dan itibaren aralıksız olarak, Frankfurt ISH ve 
Milano Mostra Convegno ile İstanbul Sodex 
fuarlarına katılmış ve gelişmelerini ziyaretçi-
leri ile paylaşmıştır. Günümüzde Türkiye’de 
10’a yakın boyler üreticisi vardır. Türkiye’de 
emayeli boyler sanayisinin gelişimine öncülük 
etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Aynı 
şekilde hava ayırıcı ve tortu tutucu ürünlerin 
imalatını Türkiye’de ilk gerçekleştiren ve piya-
saya arz eden de firmamız olmuştur. Fiyat ve 
kalite dengesinde optimum noktayı yakalayan 
firmamız, hava ayırıcı ve tortu tutucu ürünlerini 
de Avrupa’ya ihraç etmeye başlamıştır. Kodsan, 

sistemine yapılan 14 milyon euroluk yatırım 
sayesinde sektördeki diğer oyunculara oranla 
müşterilerimize çok önemli, lojistik avantaj-
lar sunabilir hale gelmiştir. Otomatik dikey 
depomuzun en önemli özelliği dünyanın dört 
bir yanından gelen siparişleri 3 ayrı düzlemde 
otomatik olarak çalışan robotlarımız sayesinde 
aynı gün içerisinde sevk etmemize imkân ver-
mesidir. İşte bu sayede müşterilerimize hızlı 
ve zamanında teslim garantisi verebilmekteyiz. 
Kodsan ile Caleffi’nin bu güçlü ortaklığının ilk 
temelleri de bundan 11 yıl öncesine dayanmak-
tadır. Kodsan, ürettiği ürünlerde yüksek kali-
teli Caleffi ürünlerini kullanmaya başlamıştır. 
Zaman içinde Caleffi’nin Türkiye pazarındaki 
potansiyeli fark etmesi ve bu pazarda aktif, 
güçlü ve güvenilir bir partner ile yer almak 
istemesi, iki şirketin yollarını kesiştirmiştir.  
Böylece 2013 yılında Kodsan Caleffi kurulmuş 
ve Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetlerine 
başlamıştır.

Kodsan Caleffi olarak 
faaliyetlerinizden bahsedebilir 
misiniz?

Biz genç, enerjik ve güçlü bir ekibiz. Kodsan 
Caleffi; satış, operasyon, pazarlama, iş geliş-

Caleffi Kurumsal Merkez

Caleffi Araştırmal MerkeziKodsan Kazan Fabrikası
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söyleşi

tirme, proje sistem çözümleri, yerden ısıtma 
sistemleri ve lojistik departmanlarında görev-
lendirilmiş 25 çalışandan oluşmaktadır. Ankara 
merkez ofis ve daha çok yeni olan İstanbul 
bölge ofisimiz ile hizmet veriyoruz. Ekibimiz, 
geçmişlerinde sektörel deneyimleri olan sayısız 
büyük ve orta ölçekli şantiyelerde ve projelerde 
ısıtma ve soğutma çözümleri sunmuş dene-
yimli bir ekiptir. Bu ekibin öncelikli hedefi, 
pazar payını artırırken müşterilerimize ihtiyaca 
uygun ve sonuca odaklı çözümler sunabilmek-
tir. 

Ankara’da yer alan Kodsan fabrikası 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Fabrikada Kodsan Caleffi markası 
altında da üretim yapıyor musunuz?

Ankara Sincan Organize Sanayi 
Bölgesi’nde,12.000 m2 kapalı alanda 150 çalı-
şanı ile üretim, satış, pazarlama, ar-ge, kalite 
kontrol ve lojistik departmanlarımızla hizmet 
vermekteyiz. Kodsan fabrikamızda sadece boy-
ler grubunda yılda 20.000 adet üretim yapmak-
tayız. An itibarıyla dünyanın dört bir tarafında 
150.000 adetten fazla boylerimiz çalışmaktadır. 
Bunu bir başarı olarak kabul edersek, bu aynı 
zamanda Türkiye’nin başarısıdır.
Kodsan Caleffi firması yukarıda da bahsettiğim 

gibi, her iki markanın da satış ve pazarlama 
fonksiyonlarına odaklanmıştır. Ancak önümüz-
deki yıllarda Kodsan’ın üretim merkezlerinde 
Caleffi markasıyla da belirli üretim grupla-
rında üretim gerçekleştirilmesi planlanmak-
tadır. Kodsan’ın ihracat rakamlarına ek olarak, 
Kodsan Caleffi olarak da ülkemiz için katma 
değer yaratmayı hedefliyoruz.

Ürün gruplarınız hakkında detaylı 
bilgi verir misiniz? Yeni ürünler 
geliştiriyor musunuz?

Kodsan Caleffi A.Ş.’nin Türkiye pazarına sun-
duğu ürün bileşenleri ve sistem çözümleri ara-
sında; Merkezi Isıtma Sistemleri için Bileşenler, 
Hava Ayırıcı ve Hava Atıcı (Pürjör) Bileşenler, 
Radyatörler için Vana ve Aksesuar Bileşen-
leri, Dağıtım Kolektörü, Zon Vanası, Kolektör 
Kutusu ve Aksesuar Bileşenleri, Yerden Isıtma 
Sistemi Kontrol Grubu Bileşenleri, Sıhhi Tesi-
sat / Kullanım Suyu Sistemleri için Bileşenler, 
Geri Akış Önleyici Bileşenleri, Balans Vanası 
Bileşenleri, Fitting Elemanı Bileşenleri, Gaz 
Emniyet Bileşenleri, Genleşme Tankı, Karı-
şım Vanası ve Chrono Termostat Bileşenleri, 
Isı Sistemi Bileşenleri, Yenilenebilir Enerji  

Sistemleri için Bileşenler bulunuyor. Merkezi 
Isıtma Sistemleri için Bileşenler kendi içinde; 
emniyet vanası, basınç ve sıcaklık emniyet (TP) 
vanası ile yakıt kesme vanası ürünlerinden 
oluşan "Emniyet Grubu", emniyet basınç ve 
minimum basınç şalteri, emniyet termostatı ve 
ayarlanabilir termostat, doldurma ve boşaltma 
ünitesi, tortu tutucu DIRTCAL® ve mıknatıslı 
tortu tutucu DIRTMAG®, denge tankı, hava 
ayırıcı ile fark basınç vanası ürünlerinden oluşan 
"Önleyici & Muhafaza Grubu" ve akış anahtarı 
ile sıcaklık ve basınç saati ürünlerinden oluşan 
"Kontrol Grubu Bileşenleri" olmak üzere üçe 
ayrılıyor. 
Yenilenebilir Enerji Sistemleri için Bileşenler 
ise kendi içinde; Güneş Enerjisi Sistemleri 
için Bileşenler: emniyet vanaları, hava purjör-
leri, DISCAL® dearatörler ve manuel hava 
ayırıcılar, pompa istasyonları, küresel vanalar 
ve kavrama somunlu fittingler, O-ring con-
talı mekanik fittingler, dijital regülatörler, fark 
sıcaklık regülatörleri ve termostatlar, kalori-
metre-CONTECA, debimetreli balans vanası, 
sıcaklık ve basınç tahliye vanası, motorlu küre-
sel yönlendirici vana, anti-friz emniyet cihazı 
ICECAL®, termostatik karışım vanaları, güneş 
enerjisi deposundan boyler/kazana bağlantı kit-
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leri, Isı Pompası Sistemleri için Bileşenler; 
entegrasyon üniteleri-HYBRICAL®, Anti-friz 
koruması, dağıtım kolektörleri, kesme ve balans 
vanaları, cihaz dolapları ve Biokütle Sistemleri 
için Bileşenler: emniyet cihazları, kondenzas-
yon önleyici vanalar, kondenzasyon önleyici 
sirkülasyon üniteleri, kondenzasyon önleyici 
resirkülasyon ve dağıtım üniteleri, bağlantı ve 
enerji yönetim üniteleri (ısıtma sürümü), bağ-
lantı ve enerji yönetim üniteleri (ısıtma ve sıcak 
kullanım suyu depolamalı sürüm), bağlantı ve 
enerji yönetim üniteleri (ısıtma ve anlık sıcak 
kullanım suyu sürümü), katı yakıt beslemeli 
kazanlar için dijital regülatörler ve katı yakıt 
beslemeli kazanı gaz yakıt beslemeli kazana 
bağlantı kitleri olmak üzere üçe ayrılıyor.
Kodsan marka ürünlerimiz ise; tek serpantinli 
boyler, çift serpantinli boyler, elektrikli boyler, 
kombi boyler, maxi boyler, yatık tip boyler, 
akümülasyon tankları, güneş enerji tankları, 
hava ayırıcı ve tortu tutucu, denge tankı, paket 
denge tankı, paket hava ayırıcı gibi birçok ürün 
yelpazesi ile karşımıza çıkıyor.

Ürünlerinizin kullanıldığı referans 
projelerden bahseder misiniz?

Ürünlerimiz kullanım amacı ve yapı türüne 
bağlı olarak özel ve resmi hem konut hem 
de endüstriyel yapı projelerinde kullanılmıştır. 
Yatayda ve/veya dikeyde büyüyen bu yapılara 
örnek olarak Sinpaş Altınoran, AFAD Hizmet 
Binası, Söke Cezaevi, Biaport Konutları, Nev-
şehir Otel, Antalya Otel, Tarsus Cezaevi, Nata 

oluşuyor. Bu da çok önem verdiğimiz bir konu. 
Sadece bayilerimizi değil, iş ağımızda yer alan 
tüm birimler için Türkiye merkezimizdeki ve/
veya Caleffi İtalya’daki iç ve dış eğitimler iş 
planlarımızın önemli bir parçası konumunda. 
Servis konusu da özellikle elektronik bileşen-
lerin ve daire giriş istasyonlarının uygulama, 
devreye alma ve kullanımı noktasında firmamız 
için olmazsa olmazlar arasında.   

Düzenlediğiniz / katıldığınız ve 
2015 yılı içinde planladığınız sosyal 
faaliyetler hakkında bilgi verir 
misiniz?

2015 yılı Kodsan Caleffi için çok yoğun çalışı-
lan bir yıl olarak başladı ve o şekilde de devam 
ediyor. Çalışmalarımızı sosyal sorumluluklar ve 
şirket içi-dışı gelişim eğitim ve tanıtım başlık-
ları altında değerlendiriyoruz. Sosyal sorumlu-
luklarımız anlamında aile ve bireye verdiğimiz 
değeri vurgulamak amacıyla ‘Ihlamur Konağı 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne, tüm 
şirket çalışanlarımız ve aileleri ile bir ziyaret 
gerçekleştirdik. Bir diğer ziyaretimizi yine şirket 
çalışanlarımız ve çocukları ile beraber Çankaya 
Belediyesi Hayvan Barınağı’na gerçekleştir-
dik. Personelimizle oradan, barınan hayvanların 
yılın büyük bölümünde sağlıklı beslenmelerine 
katkıda bulunarak kısmen bir gönül rahatlığı 

İncek Konutları gibi birçok projede Kodsan 
Caleffi ürünleri yer almıştır. Müşteri ve işbir-
liği yaptığımız çözüm ortaklarımızdan ürün 
kalitesi beraberinde aldığımız diğer önemli 
geri dönüşlerden biri de, lojistik anlamdaki 
performans ve özellikle şantiye sahasındaki 
koruma için önemli olan paketlemedeki hizmet 
kalitemiz olmuştur.

Bayi ve servis teşkilatınız hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Kodsan Caleffi ürün gamında sayısal olarak yer 
alan 5.000 üzerindeki ürün ve çözümlerimizin 
pazara penetrasyonu ve kullanıcıya ulaştırılması 
noktasında çözüm ortağı olarak gördüğümüz 
bayilerimiz, firmamız için çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Bayili yapılanmamızı öncelikli 
olarak Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nde baş-
lattık ve önemli bir yol kat etmiş bulunuyo-
ruz. Halihazırdaki Kodsan partnerlerimiz ve 
Kodsan Caleffi sinerjisi ile oluşan yeni bayilik 
talepleri aralarından seçim yapmak işimizi bir 
hayli zorlaştırdı. Biz, bizimle çalışmak ve bize 
ulaşmak isteyen tüm birimlere aynı şekilde 
cevap verebilmeyi arzu ediyoruz. Bizim için 
önemli olan, her iki tarafın da kazandığı ve 
mutlu olduğu, karşılıklı güvene dayalı ve uzun 
süreli işbirlikleri oluşturmak. Bunu sağladığı-
nız zaman da belli bir bağlılık kendiliğinden 
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söyleşi

uygun ürün seçimi hakkında eğitimler vermek-
teyiz. Bugüne kadar bu kapsamda 560 sek-
tör çalışanı, şirketimizden akademik eğitim 
almıştır.
Şirket tanıtımımız başlığında ise Şubat ayında 
Moskova’da Aquatherm-2015 Fuarı’na, Mart 
ayında Almanya’nın Frankfurt şehrinde ülke-
nin en büyük fuar alanında gerçekleştirilen 
ISH Fuarı’na Kodsan A.Ş. olarak katıldık. Her 
iki fuarda da ihracat rakamlarımızı ve ihracat 
yaptığımız ülke sayısını artıracak bağlantılarla 
döndük. 7-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek 
olan Ankara Sodex Fuarı için hazırlıklarımız 
devam ediyor. Bu fuar bizim için önemli çünkü 
bölgesel faaliyetlerde bulunan firmalara ulaşma 
ve devlet kurumlarından ziyaretçilerle görüşme 
imkânı sunuyor. Bu sayede markanızı devlet 
kurumlarına tanıtma şansınız da oluyor. Her 
ne kadar biz firma olarak devlet ihalelerine 
girmiyor olsak da, bayilerimiz bu ihalelere giri-
yor ve dolaylı olarak biz de devlet kurumlarına 
ürün veriyoruz. 

Türkiye’nin ilk ve en büyük emaye 
kaplı boyler üreticilerinden biri 
olarak, Türkiye ısıtma soğutma ve 
havalandırma sektörlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de inşaat sektörünün büyüme hızı ve 
ülke ekonomisi için önemi ortada. Haliyle 
inşaat sektörüyle paralel olarak ısıtma soğutma 
ve havalandırma sektörleri de hızla büyüyor. 

içinde ayrıldık. 6 yaş okul öncesi bir çocuk 
grubunu da şirketimize davet ederek, meslek 
tanıtımları ve uygulama anları ile örtüştürerek 
zihinlerinde çalışma modelleri yaratmaya çalış-
tık. Tabii ki bu ziyaret çocuk ve meslek temalı 
olduğu için bizim de çok eğlendiğimiz anlar 
yaşandı ve tekrarını ilkokul ve lise çocukları 
ile mutlaka yapmayı planlıyoruz. 
Şirket içi gelişim ve eğitim başlığımızın altında 
ise 2014 yılında 23 eğitim toplantısı gerçekleş-
tirdik. Bu rakam 2015 yılında 50 adet teknik 
ve kişisel gelişim eğitimi olarak planlanmıştır. 
Ayrıca ekip çalışanlarımız da her hafta pazar-
tesi günleri satış toplantısı ile birlikte teknik 
ürün eğitimine katılmaktadır.
Şirket çalışanları dışındaki, beraber çalıştığımız 
proje tasarım ofisleri, mühendislik firmaları, 
teknik malzeme satış firmaları çalışanlarına 
Kodsan ve Caleffi ürünlerinin tanıtımı, ürün-
lerin nasıl boyutlandırıldığı, doğru ve ihtiyaca 

Sadece sektördeki irili ufaklı firmalar değil, 
bizim en önemli unsurlardan biri olarak gördü-
ğümüz insan faktörü de muazzam bir gelişme 
gösteriyor. Türkiye’de bu konuda çok ciddi bir 
bilgi ve deneyim birikimi var. Biz Türkiye eko-
nomisinin lokomotifinin inşaat sektörü olmaya 
devam edeceğini gördüğümüz ve Türk insanının 
potansiyelini de çok iyi bildiğimiz için ısıtma 
soğutma ve havalandırma sektörlerinin aynı 
dinamizmle gelişmeye devam edeceğine, üstelik 
sadece kantitatif olarak değil, kalitatif anlamda 
da dünyanın en önde gelen profesyonellerini 
yetiştirmeye devam edeceğine inanıyoruz.

Caleffi’nin Türkiye ısıtma soğutma 
ve havalandırma sektörü hakkındaki 
düşünceleri nelerdir? Türkiye’de 
yatırım yapmayı düşünüyorlar mı? 

Isıtma soğutma sektörü dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de her zaman büyümeye ve geliş-
meye açık, inşaat alanında en öncelikli konu-
lardan biri olmaya devam edecektir. Bu ısıtma, 
soğutma ve havalandırma konusu ilk etapta 
önemli bir ihtiyaç olarak kendini ortaya koyan, 
devamında ise muhtelif alanlardaki yaşam kon-
forumuzu belirleyen bir unsurdur. Konutlardaki 
havalandırma konusunun ısıtma ve soğutma 
ile beraberinde çözümlenmesi şu an için çok 
ileri düzeyde olmasa da, ileriki zamanlarda bu 
oran ciddi olarak artacaktır. Dolayısıyla, pazarın 
beklentileri de bu yönde değişecek ve gelişe-
cektir. Kodsan Caleffi için yatırımın anlamı 
sadece fabrika kurup üretim yapmak değildir. 
Biz her anlamda yatırıma önem vermekteyiz. 
Bunu fiziki anlamda da, insani anlamda da ele 
alabiliriz. Bu açıdan baktığımızda, yatırımın 
nerede yapıldığı değil, Türkiye için yapılmış 
olması bizim için önemli olan noktadır. 

2014 yılı nasıl geçti 2015 yılı için 
hedef ve beklentileriniz nelerdir?

Kodsan Caleffi Türkiye projeksiyonu, uzun 
vadeli hedef ve planlamalar üzerine kurulmuş-
tur. Öncelikli hedef; süreklilik ve güçlü, stabil 
bir yapıdır. Kodsan olarak bunun altyapısını 
zaten öncesinde sağlamış bulunuyoruz. İtalyan 
ortağımız Caleffi’nin de bizim gibi düşünmesi 
bizi ayrıca mutlu ve teşvik ediyor. Bu bağlamda 
2014 yılının beklentilerimiz düzeyinde geç-
tiğini ifade etmekle beraber, 2015 senesi için 
yine öncesinde belirlemiş olduğumuz hedefler 
doğrultusunda ilerlemekte olduğumuzu rahat-
lıkla söyleyebiliriz. TM
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pazar

Yapıların daha az enerji tüketimi hedefi 
ile karşımıza çıkan “düşük enerji tüke-
ten yapılar”, ardından “pasif evler” (42 

kWh/m2-yılda), daha sonra “sıfır enerjili bina-
lar” kavramları, bir sonraki aşamada “pozitif 
enerjili binalar” kavramına dönüşecek. Yani 
kendi enerji gereksinimini kendisi üreten 
yapılar, gelecekte yeni teknolojilerle tüket-
tiğinden bile fazlasını üretebilecek yeteneğe 
sahip olacak. Bu süreçte konutlarda küçük 
rüzgâr türbinleri, güneş pilleri, yakıt hücreleri, 
ısı ve elektriği birlikte üreten mikro koje-
nerasyon sistemleri, akıllı mikro şebekeler 
öne çıkacak. Akıllı şebekeler, akıllı ölçüm 
ve kontrol sistemleri, enerji depolama, bina 

yönetim sistemleri, özetle daha akıllı binalar 
ve teknolojiler, artık dünya ISK sektörünün 
sıcak gündemini oluşturacak.

Bölgelere Göre Dünya Isıtma 
Pazarı, 2014

Dünya ısıtma pazarının 2014 yılı verilerine 
göre, 352 milyon nüfusa sahip Kuzey Avrupa 
(ABD+Kanada) pazarı toplam büyüklüğü 8.9 
milyar €. Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, 
İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, Bela-
rus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Maca-
ristan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, 

Slovakya, Slovenya ve Ukrayna’nın dahil edil-
diği, 778 milyon nüfusa sahip Avrupa pazarı, 
14.9 milyar € hacme sahip. 127 milyon nüfusu 
bulunan Japonya, 3.9 milyar € pazar hacmine 
sahip. 1 milyar 360 milyon nüfusu ile Çin ise 
6.8 milyar € ısıtma pazarı ile ülke bazında 
pazar büyüklüğünde ilk sırayı alıyor.

2013-2017 yılları arasında dünya ısıtma paza-
rındaki eğilimleri belirleyen ana etmenler; 
düşük petrol/gaz fiyatları, CO2 salınımının 
azaltılmasına yönelik baskılar, enerji güvenliği 
ile ilgili sorunlar ve küresel ve ülke bazında 
ekonomi ile ilgili konular olacak. Pazarda 
enerji yönetimi ve kontrol sistemlerinin önemi 

Dünya Geleneksel ve 
Yenilenebilir Enerji Sistemli 
Isıtma Pazarının Son Dönem 
Görünümü
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günden güne artıyor. Kombilerin pazar doy-
gunluğu ise bir hayli yükseliyor. Yenilenebilir 
enerjili sistemlerin pazarı bir miktar düşüş 
gösteriyor ama yenilenebilir enerjileri de 
içeren hibrit sistemler öne çıkmaya başlıyor. 
Ayrıca yeni yapılan binalarda yenilenebilir 
enerjili sistemler, geleneksel kazanların yerini 
almaya başlıyor.

Özellikle Çin, Rusya ve Güney Kore, gazi-
fikasyona eğilimini artırıyor. Enerji tüketen 
ürünlerle ilgili yönetmelikler (ErP) ve diğer 
enerji verimliliğine yönelik hedefler, yoğuş-
malı teknolojilerin satışını güdülüyor. Gaz 
yakıtlı kazanların pazardaki baskın rolü devam 
ediyor. Ferdi sistemler yerine merkezi ve böl-
gesel sistemlerin önemi artıyor. 

Avrupa pazarında ısıtma, genel olarak düşme 
eğiliminde görünüyor. Dünya ısıtma pazarının 
önemli ölçüde yükseliş gösterdiği bölge Asya 

*Bu bölge pazarında konutsal kazan ve şömineler ürün grubunda, şömineler ile 
ilgili veriler dahil edilmemiştir.

Ülke bazında yıllık konutsal kazan satışları Asya/Ortadoğu
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pazar

ve Ortadoğu. Kuzey Avrupa pazarı da yükseliş 
kaydeden bölgeler arasında. Türkiye pazarının 
da 2013’ten 2014’e az da olsa düşüş göster-
mesine karşın, 2017 için gelişme kaydetmesi 
bekleniyor.
2014 yılı verilerine göre 103.7 milyon adet 
cihaz büyüklüğündeki dünya sıcak su hazır-
lama sistemleri pazarının lideri, 30 milyon 
adede yakın cihaz hacmi ile Çin. Çin’de bu 
kategoride yer alan cihazlar arasında ilk sırayı, 
termosifonlar gibi elektrikli, sıcak su deposu 
bulunan cihazlar alıyor. Bunu güneş enerjili 
sistemler ile gazlı ani su ısıtıcılar takip ediyor. 
Yaklaşık 27 milyon adet cihazı aşkın pazarı 
ile Brezilya sıcak su üretici cihaz pazarının 
baskın ürünü ise, şofbenler gibi elektrikli şok 
ısıtıcı cihazlar. Bu pazarda diğer sistemler, çok 
küçük paylara sahip. Avrupa’da bu kategorinin 
baskın ürünü -düşüş eğilimine girmesi ile 
birlikte- elektrikli, sıcak su deposu bulunan 

termosifon gibi cihazlar. Kuzey Amerika’da 
ise sıcak su depolu elektrikli ve gazlı cihazlar 
neredeyse başa baş gidiyor.

Avrupa sıcak su üretici cihaz pazarında yeni-
lenebilir enerjili sistemler yükseliş eğiliminde 
görünüyor. Özellikle ısı pompaları bu alanda 
lokomotif rol oynuyor. Yoğuşmalı sıcak su 
hazırlayan sistemler, özellikle 2018’den itiba-
ren yeni yasa ve yönetmeliklerin de etkisiyle 
yaygınlaşmaya başlayacak. 

Ticari, endüstriyel kazanlarda yoğuşmalı sis-
temler için 2017 yılı öngörüsüne göre, Çin 
hariç dünyanın her yerinde artış gösterecek.
Termostat, termostatik radyatör vanaları gibi 
kontrol ürünleri Avrupa pazarı, 2013 yılında 
1.825 milyar € satış hacmine ulaşmış. Bu ürün 
grubu, Avrupa genelinde düzenli artış eğili-
minde. 

Avrupa Kombine Isıtma Sistemleri 
Pazarı

Avrupa kombine ısıtma sistemleri pazarı, ısı 
pompası ile kombine sistemler ile güneş ener-
jisi ile kombine edilen sistemler olmak üzere 
iki ana başlıkta gruplanıyor. Avrupa ısı pom-
pası pazarının % 76’sı bir diğer sistemle kom-
bine edilmeyen ısı pompaları, % 3’ü biokütle 
kazanları ile kombine edilen ısı pompaları, % 
6’sı güneş kolektörleri, % 15’i ise kazanlarla 
kombine edilen ısı pompaları şeklinde bir 
dağılıma sahip. 

2013-2014 döneminde güneş enerjili sistemler 
pazarında, tek sistem olarak kurulan güneş 
enerjili sistemler, % 5’lik pazar payına sahip. 
Pazarın % 74’ü kazan ile kombine edilmiş,  
% 12’si elektrikli sıcak su üreten sistemlerle,  
% 7’si ısı pompası ile, % 2’si de diğer sistem-
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pazar

Ülke Pazar Büyüklüğü 
(milyon €)

Japonya 1,058

Çin 972,5

Almanya 530

ABD 441,6

Fransa 331,8

İsveç 221

İsviçre 147

Avusturya 106

İtalya 88,5

Finlandiya 64,7

Almanya’nın 2012’de 1.2 milyon metrekarelik 
pazarı, 2014’te 1 milyon metrekarenin altına 
düşmüş görünüyor.

Isı istasyonları, Avrupa genelinde yükseli-
şini sürdürüyor. Lider Almanya’yı İngiltere 
takip ediyor. Türkiye ise Avusturya, İsviçre ve 
Hollanda’nın ardından Avrupa pazarında 6. 
sırada yer alıyor.

Kaynak
•	 Krystyna Dawson / Senior Manager – 

Heating & Renewables
•	 BSRIA Worldwide Market Intelligence TM

lerle kombine edilen güneş enerjili sistemler-
den oluşuyor.

2020 yılı için öngörülerine göre; Avrupa kom-
bine ısıtma sistemleri pazarında gaz yakıtlı 
kazan+güneş pili, güneş pili+güneş kolektörü 
(ısı)+ısı pompası, güneş pili+ısı pompası, 
güneş kolektörü (ısı)+ısı pompası ile yakıt 
hücreli hibrit sistemler öne çıkacak.

Dünya Isı Pompası Pazarı

Japonya, yaklaşık 4,500 milyon € hacmindeki 
dünya ısı pompası pazarında 1,058 milyon € 

ile pazar lideri konumunda.

2011-2017 dönemi göz önüne alındığında 
Avrupa ısı pompası pazar liderleri, 147.600 
adet cihaz ile Fransa ve 83.600 adet cihaz ile 
Almanya.

2014 yılı, güneş enerjili ısıtma sistemleri 
Avrupa pazarının yaklaşık % 10 düşüş kay-
dettiği bir yıl oldu. Avrupa güneş enerjili 
ısıtma sistemleri pazarı lideri, açık farkla 
Türkiye. Türkiye güneş kolektörü endüs-
trisinin pazar büyüklüğü 1.6 milyon metre-
karenin üzerinde bulunuyor. İkinci sıradaki 
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bilgi

Türkiye’de havalandırma kanalları, 
boru hatları ya da elektrik tavaları 
gibi elektromekanik sistemlerin saha 

montajında yoğun kaynak işçiliği ya da her 
tesisatın ayrı taşıyıcı sistemler ile imal edil-
mesi uygulamalarının çokluğu göze çarpmak-
tadır. Bu durum tesisat bileşenlerinin düzgün 
askılanamaması, işçilik kaybı ve fazladan kay-
nak işçiliği gibi sıkıntıları beraberinde getir-
mektedir.

Modüler support sistemlerinin kullanımı ile 
kaynak işçiliğine gereksinimi ortadan kalkar, 
işçilikte % 70’e varan tasarruf sağlanır, dar 
alanlarda yapılan kaynak işçiliğinin berabe-
rinde getirdiği iş güvenliği sıkıntılarını da 
ortadan kaldırır. Modüler montaj sistemleri, 
montaj açısından çok esnek olması sayesinde 

Tesisatların Askılanmasında 
Modüler Montaj Sistemleri

tesisat bileşenlerinin düzgün bir biçimde askı-
lama yapılmasına izin verir. 

Neden Modüler Montaj Sistemleri 

•	 İşçilik maliyetlerinden % 70‘e varan 
tasarruf sağlar

•	 Minimum malzeme fire oranı ile 
çalışılmasına olanak verir

•	 Kaynak işçiliğini ortadan kaldırır
•	 Antipas uygulamasının ortadan kaldırır
•	 Tek altyapı üzerinden tüm tesisat 

bileşenlerinin askılanmasına olanak verir
•	 Montaj sonrası revizyonlar için maksimum 

esneklik sağlar
•	 Tesisat askılamasının düzenli olmasını 

sağlar
Ülkemizde ne yazık ki tesisat projeleri hava-

landırma, yangın, sıhhi tesisat olarak ayrı ayrı 
çizilir ve tesisatların birbirine ya da mimari 
ile olan çakışmaları proje aşamasında çok dik-
kate alınmaz. Bu durum sahada montaj yapar-
ken saha elemanlarının her tesisat için ayrı  
support uygulaması yapmasını ya da sahada işin 
tamamlanması adına yapılan düzensiz askılama 
uygulamalarını da beraberinde getirir. 
Modüler montaj sistemlerinin kullanımı ile 
bu tür uygulamalarda % 70 oranında işçilik 
kazanımı sağlanır, standart ürünler ile opti-
mum askılama uygulamaları yapılmasına izin 
verir,  kullanılan askılama elemanlarından da 
metraj açısından tasarruf edilir.
SIKLA modüler montaj sistemi yük daya-
nımları test edilerek standartlaştırılmış MS 
profiller üzerine kurulmuş bir sistem olup, 
ihtiyaç duyulan yük dayanımına göre uygula-

Yazan: Ahmet Çağlar, Darhan Ltd. Şti. Firma Ortağı

HVAC Tesisatlarının İlk Göze Çarpan Kısmı Askılama İmalatının Kalitesidir
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mada kullanılacak profi l belirlenebilir. SIKLA 
modüler askılama çözümleri ihtiyaca yönelik 
olarak 3 boyutlu montaja da izin verir. 
50 yılı aşkın süredir modüler montaj sistem-
lerinin üretimi ve dizaynını gerçekleştiren 
SIKLA, sunduğu yenilikçi modüler montaj 
çözümleri ile elektromekanik tesisatın askı-
lanması konusunda müteahhit fi rmalara bir-
çok avantaj sağlıyor. 
Pressix ürün gamı ile askılamada kullanılacak 
tüm bileşenleri yüksek kalite standartları ile 
kullanıma sunarak sıhhi, yangın, elektrik ya 
da havalandırma tesisat bileşenlerininin tek 
askılama çözümü ile taşıtılmasına izin verir. 
Pressix sisteminin en büyük özelliklerinden 
biri, kolay montaj somun ve bağlantı eleman-
ları ile saniyeler içerisinde montaja izin ver-
mesidir. Kolay montaj, prensibi tüm SIKLA 
ürünleri için geçerli olup ister boru montajı 
ister konsol imalatı için gerekli olan tüm ürün-
ler kolay montaj özelliği ile sunulur. TM
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proje

Akasya Acıbadem projesinin geliştirme 
sürecinde genelgeçer konut üretim 
yaklaşımının tersine, kente artı bir 

değer kazandırmak amacıyla, nitelikli doğal 
bir çevre yaratılarak, bir arada yaşamayı gün-
cel eylem ve fonksiyon biçimleriyle donatan 
sosyal alanlar üretilerek, alt ve üst yapılarda 
modern teknoloji kullanılarak kentleşmenin 
ve kentli olmanın ihtiyaçlarına yanıt aran-
mış. ‘Göl’, ‘Koru’, ve ‘Kent’ olmak üzere üç 
ayrı etapta projelendirilen Akasya’da alter-
natif yaşam biçimlerinin oluşması, tüm alana 
yayılan zengin peyzaj alanları, merkezi bir 
konumda bir buluşma noktası olarak tasarla-
nan ve üç parseli fonksiyonlarıyla birleştiren 
‘Oval Bahçe ‘ ile sağlanıyor. 

Akasya Acıbadem Pompa 
Uygulaması

Projenin Göl etabı, parselin bulunduğu arazi-
nin merkezinde mevcut akarsu yatağının tek-
rar canlandırılarak eski flora ve fauna doku-
sunun yeşertildiği peyzajla bütünleşerek elde 
edilmiş suyun etrafında şekillenmiş. Oluşan 
yeni doğal dokunun hem manzara hem de 
rekreasyon olarak yaşama katılması tasarımı 
şekillendiren bir unsurken, konutlardaki kat 
bahçeleri de doğal çimlendirme yapılabilecek, 
küçük ağaç ve sebze yetiştirilebilecek nitelikte 
40 cm toprakla doldurulmuş.
Akasya Acıbadem projesinde yer alan Wilo 
hidrofor ve sirkülasyon pompaları, bina oto-
masyonu ile kumanda edilebiliyor. Bunun için 
tercih edilen CC-LB ve CC-LC panolar ilave 
bir gateway cihazına ihtiyaç duymadan bina 
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Kullanılan Ürünler

Ürün İsmi Adet

NL 54

CC-LC Pano 15

CC-LB Pano 5

IL 20

IPL 23

Stratos 6

TOP-S 6

MVI 33

COE Hidrofor 8

COR Hidrofor 5

LRS Tank 20

MTH 54

TOP-Z 1

otomasyonu ile iletişim kurabiliyor. 
Stratos pompalar, bina otomasyonu ile pom-
paya entegre olabilen modüller sayesinde 
iletişim kuruyor. Bu modüller en çok ter-
cih edilen BacNET, ModBUS, LON, CAN 
işletim sistemleri ile iletişim kurabiliyorlar. 
Stratos pompa, ∆p – V, ∆p – V, ∆p – T kontrol 
modları sayesinde kullanıcılara uygun enerji 
tasarruflu çalışma modlarından birini seçme 
imkânı sağlıyor.

Stratos Pompa Uygulama Alanı

Isıtma, soğutma ve iklimlendirme tesisatları, 
endüstriyel sirkülasyon

Özellikler/Avantajlar

•	 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 
eilme (IR-Modül / IR Stick / IR 
Monitor)

•	 ∆p – C, ∆p – V, ∆p, n – sabit, ∆p – T  
(IR-Modül, IR-Stick, CAN, LON, 
BacNET, ModBUS IF modüller 
üzerinden) regülasyon seçenekleri

•	 Otomatik düşük yük (gece modu)
•	 Tam motor koruması
•	 Isı izolasyon gömleği teslimat  

kapsamında TM
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teknik

•	 Eurovent A enerji sınıfı
•	 Eurovent onaylı, EN14511-

3:2011:EER’ye göre 5,5 ve 8’e varan 
ESEER değerleri.

•	 5,8 kW/kW’a varan EER ve 9,5 kW/
kW’a varan

ESEER değerleri (toplam düzeltilmiş perfor-
mans, su pompası ve ısı değiştiricideki basınç 
düşüşleri hesaba katılmamıştır, karşılaştırmaya 
referans olması için verilmiştir).

Yüksek Enerji Verimliliği

•	 İnverter sürücülü çift vidalı kompresörler 
bina yük değişimlerinde hassas kapasite 
kontrolü sağlayarak özellikle kısmi 
yüklerde cihaz güç girişini ciddi şekilde 
azaltırlar.

•	 Artırılmış ısı değiştirici verimi için taşmalı 
çok borulu ısı değiştiriciler ve

•	 Daha düşük yoğuşturma basıncında 
çalışmaya imkân tanıyan elektronik 
genleşme cihazı ve artırılmış buharlaştırıcı 

Carrier’ın yeni 30XW-V ve ısı pom-
palı 30XWH-V serisi su soğutmalı 
su soğutucuları yeşil bina gerekle-

rine uygun tasarımı, özellikle kısmi yüklerdeki 
yüksek performansı ile ticari ve endüstriyel 
uygulamalarda kaliteli çözümler sunuyor.

Özellikler ve Avantajlar

•	 Düşük enerji tüketimi
•	 Yeşil bina tasarımına uygun tasarlanmış
•	 Yüksek güvenilirlik
•	 Kolay ve hızlı montaj
•	 En aza indirilmiş çalışma gürültüsü 

seviyeleri
•	 Dokunmatik pilot kontrol
•	 Yeni İnverter-Sürücülü Thunderbolt 

Vidalı Kompresör
•	 Çevreye özen
•	 Uzaktan yönetim
30XW-V ve 30XWH-V enerji verimliliği, 
düşük işletme maliyeti, Carrier’ın yeni inver-
ter sürücülü Thunderbolt vidalı kom-presörü, 
yeni “Touch Pilot” kontrol ünitesi ile sadece 

bugünün değil yarının da ihtiyaçlarını karşı-
layacak özelliklere sahiptir.
Ayrıca;
•	 Mekanik olarak temizlenebilen her an 

sıvı soğutkanla dolu olan taşmalı ısı 
değiştiriciler

•	 R134A soğutkan.

30XW-V/30XWHV iki gruba ayrılır:

•	 İklimlendirme uygulamaları için 30XW-V
•	 Isıtma uygulamaları için 30XWHV

Standart olarak ünite, ısı pompası olarak çalı-
şırken 3,3°C’ye kadar buharlaştırıcı çıkış su 
sıcaklığında yoğuşturucu tarafında 50°C’ye 
varan sıcaklığa ulaşabilir.

Düşük Enerji Tüketimi

30XW-V/30XWHV hem tam hem de kısmi 
yükte yüksek performansa göre tasarlanmıştır. 
Sıradışı ESEER değerleri ile enerji tüketi-
minde yeni standartları belirlemiştir.

30 XW-V Ürün Seçim Verileri
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Hızlı Devreye Alma

•	 Nakliyeden önce fabrikada sistematik 
çalışma testi yapılır.

•	 Aletlerin, genleşme cihazlarının ve 
kompresörlerin çalışması hızlı-test işlevi 
ile adım adım onaylanır.

•	 En Aza İndirilmiş Çalışma Ses Seviyeleri

Kompresör motorları için kullanılan inverter 
teknolojisi kısmi yük işlemlerinde ses seviye-
sini en aza indirir. Azami yükün % 25’inde 
çalışan çift kompresörlü 30XW-V/30XWHV 
ünitelerinin cihaz gürültü güç seviyesi 10 
dB(A) azaltılmıştır.
Standart özellikler aşağıdakileri kapsar:

•	 Kompresör tahliye hattında susturucular
•	 En fazla ses yayan parçalarda ses yalıtımı 

vardır. 
 
 
 

 

 
Değişken sürücülü vidalı kompresörlü su 
soğutucular için geliştirilen, mükemmel 
dokunmatik ekranlı arayüzü ile kullanışlı yeni 
akıllı kontrol Touch Pilot (Dokunmatik Pilot) 
aşağıdaki özelliklere sahiptir:

•	 Arayüzü sezgisel ve kullanıcı dostudur. 
Yerel dillerde kısa ve net bilgilendirme 
yapılabilir.

•	 Farklı kullanıcılar (son kullanıcı, servis 
personeli ya da mühendisler) için 
özelleştirilmiş menüler vardır.

•	 Güvenli çalışma ve ünite ayarları: şifre 
koruması yetkili olmayan kişilerin gelişmiş 
parametreleri değiştirmesini engeller.

•	 En önemli çalışma parametrelerine şifre 
olmadan erişilebilir.

•	 Touch Pilot aklı ve çalışma 
kolaylığını bir araya getirir. İdeal 

ısı değiştirme yüzeyi yüksek enerji 
verimliliği sağlar.

Optimize Edilmiş Elektrik 
Performansı

Tüm 30XW-V/30XWHV üniteleri 
EN61800-3 standardı Sınıf 3 ile uyumludur. 
C3 kategorisi endüstriyel ortamları ilgilen-
dirmektedir. 282 opsiyonu ile C2 uyumluluğu 
mümkündür.
•	 İnverter sürücülü motorlar çok düşük 

başlatma akımı sağlar; bu değer cihazın 
çektiği en yüksek akımdan daha düşüktür.

Yeşil Bina Gereklerine Uygun 
Tasarım

Tasarımcılar günümüzün enerji verimliliği ve 
çevresel sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla “yeşil bina” gereklerine giderek 
daha çok odaklanmaktadırlar. İklimlendirme 
sistemi binanın yıllık enerji tüketiminin % 
30 - % 40’ını oluşturur. Yeşil bina tasarımında 
doğru iklimlendirme ünitesi seçimi en önemli 
konulardan biridir. 30XW-V/30XWHV sene 
içerisinde değişen yükleri olan binalarda bu 
önemli zorluğu yenmek için çözüm sunar.

Yüksek Güvenilirlik

İnverter sürücülü vidalı kompresörler

•	 Yüksek güvenilir inverterli endüstriyel tip 
vidalı kompresörler.

•	 İnverter her kompresör motoru için 
optimize edilerek güvenilir çalışma 
sağlanır.

•	 Tüm kompresör parçaları yerinde kolayca 
erişilebilir durumdadır, böylece arıza 
süresini asgariye indirir.

Soğutkan Devreleri

•	 İki adet bağımsız soğutkan devresi (1000 
kW ve üzerinde). İlk devrede herhangi bir 
sorun olduğunda. İkinci devre otomatik 
olarak devreye girerek tüm şartlarda kısmi 
soğutma sağlar. 

Yoğuşturucu

•	 Elektronik paletsiz akış anahtarı. 

Soğutucunun boyutlarına ve akışkan tipine 
göre otomatik ayarlama.

Otomatik Kontrol

•	 Kontrol algoritması aşırı kompresör 
çevrimini engeller.

•	 Olağandışı yüksek yoğunlaştırma basıncı 
ya da tahliye sıcaklığı durumlarında 
kompresör otomatik olarak  
yüksüzleştirilir. 

Özel Dayanım Testleri

•	 Özel laboratuvarlar tarafından 
gerçekleştirilen dayanım testlerinde kritik 
parçaların tasarımında sınır simülasyon 
araçları (sonlu elemanlar hesaplamaları) 
kullanılır.

•	 Taşıma simülasyon testi önce 
laboratuvarda titreşen bir masa üzerinde 
daha sonra dayanım devresinde (askeri 
standartlara göre) yapılır.

Kolay ve Hızlı Montaj
Kompakt Tasarım

•	 30XW-V/30XWHV ünitelerinin kompakt 
boyutları montaj kolaylığı sağlar.

•	 1000 kW’a kadar olan ünitelerde yaklaşık 
1,25 m genişlik sayesinde, üniteler standart 
kapılardan geçebilir ve mekanik odada 
asgari alan gerekir.

Basitleştirilmiş Elektrik 
Bağlantıları

•	 Yüksek kapatma kapasiteli ana kesme 
anahtarı.

•	 Entegre kontrol devresine trafo beslemesi 
(400/24V).

Basitleştirilmiş Su Bağlantıları

•	 Buharlaştırıcıda ve yoğuşturucuda hızlı 
çalışmayı sağlayan Victaulic (yivli) 
bağlantılar kullanılır.

•	 Giriş ve çıkış su bağlantıları için pratik 
referans işaretleri vardır.

•	 Isı değiştiricinin su girişi ve çıkışı 
fabrikada değiştirilebilir.

•	 Isı değiştiricinin geçişlerinin sayısını 
değiştirilebilir.
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teknik

•	 Talep Sınırı: Bu bağlantının kapatılması 
en yüksek soğutma kapasitesini önceden 
belirlenen bir değer ile sınırlandırır.

•	 Çalışma Göstergesi: Bu voltajsız bağlantı 
soğutucunun çalıştığını (soğutma yüklü) 
ya da çalışmaya hazır olduğunu (soğutma 
yükü yok) gösterir.

•	 Uyarı Göstergesi: Bu voltajsız bağlantı 
bir ya da daha fazla soğutkan devresinin 
kapanmasına neden olacak büyük bir 
arızanın olup olmadığını gösterir.

Uzaktan Yönetim (EMM opsiyonu)

Enerji Yönetim Modülü (Energy Manage-
ment Module-EMM) gelişmiş uzaktan kon-
trol olanakları sağlar:

•	 Oda Sıcaklığı: Bir termostatla ölçülen 
bina iç ortam hava sıcaklığına göre ayar 
değerinin sıfırlanmasına izin verir.

•	 Ayar Değeri Sıfırlaması: 4-20 mA ya da 
0-10V sinyal ile soğutma ayar değerinin 
sıfırlanması sağlanır.

•	 Talep Sınırı: En yüksek soğutma gücü ya 
da akımı 0-10 V sinyal ile sınırlandırılır.

•	 Talep Sınırı 1 ve 2: Bu bağlantıların 
kapatılması en yüksek soğutma gücünü ya 
da akımını önceden belirlenen iki değer ile 
sınırlandırır.

•	 Kullanıcı Güvenliği: Bu bağlantı 
herhangi bir müşteri güvenlik döngüsü 
için kullanılabilir, bağlantının açılması 
belirli bir uyarı üretir.

•	 Zaman Planlama Üzerine Yazma: Bu 
bağlantının kapatılması zaman planlama 
etkilerini iptal eder.

•	 Servis Dışı: Bu sinyal soğutucunun 
tamamen servis dışı kaldığını gösterir.

•	 Soğutma Kapasitesi: Bu analog çıktı (0-
10 V) soğutma kapasitesini anlık olarak 
gösterir.

•	 İkaz Göstergesi: Bu voltajsız bağlantı bir 
bakım işlemi gerekliliğini ya da küçük bir 
arızanın varlığını gösterir. 

Kısmi Yük Performansı

Enerji maliyetlerindeki artış ve elektrik üre-
timinin çevresel etkilerine gösterilen önemin 
artması ile iklimlendirme cihazlarının enerji 
tüketimi önemli bir konu haline gelmiştir. 
Üniteler toplam çalışma sürelerinin % 5’inden 
daha az bir süre tam yükte çalıştıkları için, 

enerji verimliliği için kontrol tüm 
makine parametrelerini sürekli olarak 
gözlemler ve kompresörlerin, elektronik 
genleştiricilerin, buharlaştırıcı ve 
yoğuşturucu su pompalarının çalışmasını 
hassas bir şekilde yönetir.

Enerji Yönetimi

•	 Dahili zaman planlama saati: 
Soğutucunun açılıp kapanma sürelerini ve 
ikinci bir ayar değerinde çalışmasını sağlar

•	 Dönüş suyu sıcaklığına göre ayar değeri 
sıfırlanabilir

•	 DCT (Data Collection Tool- Veri 
Toplama Aracı) servis işlemlerini 
kolaylaştırmak ve hızlandırmak için uyarı 
geçmişini kaydeder.

Yeni İnverter-Sürücülü 
Th underbolt Vidalı Kompresör

yoğuşturucu tıkanırsa ya da su sıcaklığı 
çok yükselirse, kompresör kapanmaz, 
azalmış bir kapasite ile çalışmaya devam 
eder (yüksüz durum).

•	 Tahliye hattındaki susturucu tahliye gazı 
sarsıntılarını ciddi şekilde azaltarak daha 
sessiz çalışma sağlar.

•	 Yoğuşturucuda bulunan yağ ayırıcı 
soğutkan devresinde dolaşımda olan 
yağ miktarını en aza indirerek tekrar 
kompresöre yönlendirir.

Çevreye Önem Veren Bir Anlayışın 
Sonuçları

•	 Sıfır ozon tüketme potansiyeli olan HFC 
R-134A soğutkan kullanılır.

•	 Sızdırmaz soğutkan devresi
•	 Kılcal borular ve havşalı bağlantılar 

kullanılmadığı için sızıntı çok azalır.
•	 Soğutkan yükünü nakletmeden basınç 

ve sıcaklık hissedicilerinin onaylanması 
cihaza soğutkan yüklenmeden önce yapılır.

•	 Basitleştirilmiş bakım için tahliye hattında 
kesme ve sıvı hattında servis vanası vardır.

Uzaktan Yönetim (Standart)

Touch Pilot kontrollü ünitelere internet üze-
rinden ethernet bağlantısı olan bir bilgisa-
yar ile kolayca erişilebilir. Bu durum uzaktan 
kontrolü hızlı ve basit hale getirirken ser-
vis işlemleri için önemli kolaylıklar sağlar. 
30XW-V/30XWHV ünitelerinde bulunan 
RS485 seri portu çoklu uzaktan erişim, 
görüntüleme ve arıza belirleme olanağı sağlar. 
Carrier, özellikle bir iklimlendirme sisteminin 
kontrolü, yönetimi ve denetimi için tasar-
lanmış çok geniş kontrol ürünleri seçenek-
leri sunar. 30XW-V/30XWHV ayrıca opsi-
yonel haberleşme geçitleri aracılığıyla diğer 
bina yönetim sistemleri ile irtibata geçebilir. 
Bir bağlantı girişi ile 30XW-V/30XWHV’nin 
kablo ile uzaktan kontrolü sağlanır:

•	 Yoğuşturucu pompalarının çalışmasını 
denetlemek için dijital bir girdi ile 
yoğuşturucu su akışı izlenir.

•	 Başlat/Durdur: Bu bağlantının açılması 
üniteyi kapatacaktır.

•	 Çift Ayar Değeri: Bu bağlantının 
kapatılması ikinci ayar değerini etkin 
hale getirir (örneğin bina boşken çalışma 
durumu).

•	 Yeni nesil Carrier inverter sürücülü 
Th underbolt vidalı kompresörlerin 
arkasında Carrier-Carlyle’ın başarılı 06T 
vidalı kompresörlere kadar giden bir 
deneyim vardır.

•	 Gelişmiş kontrol algoritmaları inverter 
frekans değerleri ile motor giriş mantığını 
birleştirerek mekanik parçalarda oluşan 
gerilimi en aza indirir. Böylece kompresör 
en iyi sıkıştırma performansına 
sahip olurken, su soğutucu yüksek 
güvenilirliğine ulaşır. Kompresörde 
büyük boy makaralı rulmanlar kullanılır 
ve yataklar en büyük yükte bile güvenilir 
ve dayanıklı çalışma için yağ basıncı ile 
yağlanmaktadır.

Diğer Avantajları

•	 Herhangi bir arıza durumunda, örneğin 

Binalar tarih yazabilirler... Onlar büyümenin, ilerlemenin ve 
üretkenliğin sembolü; insanlığın gelişiminin kilometre taşlarıdır. 
İşte bu yüzden Siemens, bina yönetiminde bir dönüm noktası  
olan kapsamlı yönetim istasyonu Desigo CC’yi yarattı.

www.siemens.com.tr

www.siemens.com/desigocc

Yeni Desigo CC bina yönetim istasyonu ile ısıtma, havalandırma  
ve iklimlendirmeden yangın emniyetine, güvenlikten enerji 
aydınlatma ve gölgelendirmeye kadar tüm disiplinlerin kontrolü  
ve optimizasyonu tek merkezden sağlanabiliyor. Desigo CC, bina 
yönetimindeki standartları yeniden belirliyor ve geleceğin bina 
operatörleri ile tarihi yeniden şekillendiriyor.

Çoğu insan için onlar sadece birer bina... 
Bizim içinse ilham kaynağı.
Desigo CC – Bina yönetimindeki yardımcınız.
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teknik

verimliliğinin belirlenmesini sağlar. ESEER, 
farklı çalışma koşullarındaki enerji verimliliği 
oranlarının (EER) çalışma zamanı ağırlıklı 
ortalama değeridir. TM

tam yükteki enerji verimliliği cihazın gerçek 
performansını tam olarak yansıtmaz.

Entegre Kısmi Yük (IPLV AHRI 
550/590 ile uyumlu)

IPLV (entegre kısmi yük değeri), AHRI 
(İklimlendirme, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü) 
tarafından belirlenen dört çalışma koşuluna 
göre ortalama enerji verimliliğinin belirlen-
mesini sağlar. IPLV, farklı çalışma koşulla-
rındaki enerji verimliliği oranlarının (EER) 
çalışma süresi ile ağırlıklı ortalama değeridir.

IPLV (entegre kısmi yük değeri)

Bir binanın ısı yükü, dış hava sıcaklığı, güneşe 
maruz kalma ve binanın kullanımı gibi pek 
çok faktöre bağlıdır. Sonuç olarak, cihazın 
çalışmasını daha iyi temsil eden, farklı çalışma 
noktalarında hesaplanmış ortalama enerji 
verimliliğini kullanmak daha çok tercih edilir.

ESEER (Eurovent uyumlu)

ESEER (Avrupa Mevsimsel Enerji Verimliliği 
Oranı) Eurovent tarafından belirlenen dört 
çalışma koşulunda, kısmi yükte ortalama enerji 

IPLV (entegre kısmi yük değeri)

Yük  % Yoğuşturucu su 
giriş sıcaklığı, ˚C Enerji verimi Çalışma süresi %

100
75
50
25

29.4
23.9
18.3
18.3

ERR1
ERR2
ERR3
ERR4

1
42
45
12

IPLV=EER1 x 1% + EER2 x 42% + EER3 x 45% + EER4 x 12%
Not: Sabit su çıkış sıcaklığı: 6,67 °C

ESEER (Avrupa Mevsimsel Enerji Verimliliği Oranı)

Yük  % Yoğuşturucu su giriş 
sıcaklığı, ˚C Enerji verimi Çalışma süresi %

100
75
50
25

30
26
22
18

ERR1
ERR2
ERR3
ERR4

3
33
41
23

ESEER=EER1 x 3% + EER2 x 33% + EER3 x 41% + EER4 x 23%
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bilgi

D iyafram ve denge körüğü ile harici 
enerjiye ihtiyaç duymadan kendi-
liğinden çalışan ve hassas basınç 

kontrolü yapan basınç düşürücü; bir kere 
ayar yapıldıktan sonra, giriş basıncı sonradan 
değiştirilse de ayarlanan çıkış basıncını sağlar. 
Kolonsuz tasarıma sahip gövde yapısı; aktüa-
tör, denge kabı veya kontrol hattındaki arıza-
larda basınç düşürücüyü yerinden sökmeden 
çok hızlı bir şekilde değişim ve tamir imkânı 
sunar. Benzer ürünlerinde bu tür durumlarda 
tamir ve bakım işlemleri için hattı kesip 
vanayı yerinden sökmek gerekebilir. Bu da 
ciddi anlamda zaman ve para kaybı demektir. 

Ayvaz standart olarak müşterilerine ARI-
Predu ürününü; komple aktüatörlü vana, 
aktüatör ile denge kabı arası bağlantı için 
paslanmaz çelik hortum, denge kabı, iğne 
vana, destek için dirsekli nipelli boru, bağlantı 
parçaları ve akış kısıtlayıcı içeren bir paket 
şeklinde sunuyor. Akış kısıtlayıcı, aktüatörün 
daha hızlı tepki vermesi isteniyorsa kullanı-
labilir. Eğer ARI-Predu ile uygun bir akışkan 
ile çalışılıyorsa, nbr diyafram kullanılıyorsa ve 
akışkan sıcaklığı 100 °C’yi aşmıyorsa denge 
kabı kullanımına gerek yoktur.  Türkiye’de 
basınç düşümü için tesislerde basınç düşürme 
istasyonu kurulmamaktadır. Genellikle sadece 
öncesinde bir globe vana, devamında bir pis-
lik tutucu, bir basınç düşürücü ve son olarak 
bir globe vana montajı ile tesisat sonlandırıl-
maktadır. Eğer kullanıcı/müşteri, buhar kaza-
nından uzak bir basınç düşürme istasyonuna 

sahipse seperatör eklemesi tavsiye edilir. Bu 
şekilde doymuş buharı, yani ıslak olmayan 
buharı, basınç düşürücüye ve buharı tüke-
tecek olan sisteme verir. Seperatör altındaki 
buhar kapanı istasyonunda kullanılması gere-
ken buhar kapanı tipi kesinlikle şamandıralı 
olmalıdır. Özellikle ARI-Cona-S ve ARI-
Cona-SC şamandıralı buhar kapanları; içle-
rinde pislik tutucu ve çek vana barındırması 
nedeniyle kapan istasyonunda ek olarak pislik 
tutucu ve çek vana kullanımına gerek yoktur.
Sağdaki resimde olması gereken basınç 
düşürme istasyonu tasarımını yer almaktadır:

Olabilecek sorunlar için ARI-Predu 
ile çözüm senaryoları 

Sorun-I: Denge kabı zarar görmüş ve/veya 
içindeki su azalmış

Çözüm-I: Kontrol hattının üst kısmında den-

ARI-Predu Direkt Tesirli Basınç 
Düşürücü Kullanımı ve 
Sağladığı Avantajlar

48 . tesisat market 04/2015



yönünde çevrilerek dişin sıkılması sağlanır 
ve uygun anahtar ile quick (çabuk) kaplin 
sıkılarak aktüatörün montajı tamamlanır. Son-
rasında istenilen çıkış basıncı için aktüatör 
ayarının yapılması gerekir. 
Önemli Not: Benzer ürünlerde bu işlemler 
için kolonsuz bir tasarım, iğne vana veya ben-
zeri bir düzenek yoktur. Ayrıca kontrol hattı 
gövde üzerine delik açılarak doğrudan saplan-
mıştır. Bu tasarım özellikle buhar için hassas 
basınç düşümü konusunda sorunlara sebep 
olabilir. Basınç düşürücüden sonra kontrol 
hattı ile denge kabının min. 1 m mesafe uzağa 
yerleştirilmiş olması gerekir. Bu konum özel-
likle buharın doymuş buhara dönüştüğü ve 
laminer akışı yakaladığı ve bunun sonucu 
olarak doğru basınç ölçümü yapılabilecek 
noktadır.

Kullanım Alanları:

•	 Basınç düşürme istasyonları
•	 Çamaşırhaneler
•	 Gıda endüstrisi
•	 Kantin mutfağı 
•	 Yem endüstrisi 
•	 Ağaç-Orman endüstrisi
•	 Hastaneler
•	 Kauçuk endüstrisi 
•	 Haddehaneler, pres tesisi 
•	 Buhar üretimi (Besi suyu tankı, basınç 

düşürme istasyonu) 
•	 Merkezi ısıtma ağı 
•	 Gemi inşa
•	 Isı transfer yağı sistemleri
•	 Dolum istasyonları (tanklar, kimya 

endüstrisi) 
•	 Isıtma ve iklimlendirme 
•	 Proses suyu tesisleri TM

sonrasında aktüatör saat yönünün tersine çev-
rilerek sökülür. İsteniyorsa aktüatör açılarak 
içindeki diyafram, yay ve/veya diğer parçalar 
değiştirilebilir veya komple yeni aynı ayar 
sahasına sahip aktüatör hızlıca vanaya monte 
edilerek sistem hızlıca devreye alınabilir. Eğer 
çıkış basıncı eskisi gibi kalacaksa yeniden ayar 
yapılmaz. Bu işlemler için ARI-Predu kullanı-
lıyorsa vananın komple yerinden sökülmesine 
gerek yoktur.

Sorun-III: Proseste değişiklik; çıkış basın-
cının farklı bir aralığa alınması gerektiği için 
aktüatör tipinin değişimi

Çözüm-III: Kontrol hattının üst kısmında 
dengeleme kabının üzerinde bulunan iğne 
vana kapatılır ve aktüatörün mile bağlı olduğu 
noktadaki quick (çabuk) kaplin uygun anahtar 
kullanılarak saatin tersi yönünden gevşeti-
lir, sonrasında aktüatör saat yönünün tersine 
çevrilerek sökülür. Farklı tip aktüatör saat 

geleme kabının üzerinde bulunan iğne vana 
kapatılır ve denge kabı üzerindeki dişli tapa 
gevşetilerek huni ile su doldurulur. Denge 
kabı zarar görmüşse aynı şekilde iğne vana 
kapatılarak dişi bağlantıya sahip denge kabı 
sökülerek yenisi ile değiştirilir.

Sorun-II: Diyafram ve/veya aktüatör arızası

Çözüm-II: Kontrol hattının üst kısmında 
dengeleme kabının üzerinde bulunan iğne 
vana kapatılır ve aktüatörün mile bağlı olduğu 
noktadaki quick (çabuk) kaplin uygun anahtar 
kullanılarak saatin tersi yönünden gevşetilir, 
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sistem

Türkiye gibi soğutma ihtiyacının 
yanında, ısıtma ihtiyacının da önemli 
olduğu bir ülkede ısıtma sistemleriyle 

ilgili farklı alternatifler ortaya çıkmaya baş-
lamıştır. Türkiye’de genel olarak kullanılan 
radyatörlü sistemlerin yanında, yerden ısıtma 
sistemleri de gün geçtikçe ön plana çıkmak-
tadır. Yerden ısıtma sistemleri; eğer doğru 
projelendirme yapılır, doğru malzeme seçilir 
ise doğru uygulama ile sorunsuz bir ısıtma 
sistemidir. Kolektörler ise bu sistemin önemli 
ekipmanlarından biridir. Isı kaynağında sıcak-
lığı artırılmış akışkan, kolektörlerden geçerek 
mahallere ortam sıcaklığını artırmak üzere 
gönderilir.

Isıtma Sistemleri Kolektörler
Oventrop, alan ısıtma ve soğutma sistemleri 
için özel olarak paslanmaz çelikten üretilmiş 
kolektörler kullanır. Bu kolektörlere, M30 
x 1.5 bağlantı dişli termostat takılabilecek 
vanalar ve entegre edilmiş debi ölçüm ve ayar 
elemanları montajı yapılmıştır.

Kullanım Alanları

Oventrop kolektörleri; sirkülasyon pompalı, 
sıcak sulu ısıtma sistemlerinde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. Bunlar hem tek borulu 
hem de çift borulu sistemler için uygundur. 
Gidiş ve dönüş borularının küresel vanaya 
bağlantısı, isteğe göre, soldan veya sağdan 

yapılabilir. Kolektör askıları, kolektörlerin 
bir dolap içine veya doğrudan duvara tuttu-
rulmasını mümkün kılar. Eğer bir ısı sayacı 
kullanılacaksa, bunun ölçüleri, dolap seçi-
minde dikkate alınmalıdır. Dolabın derinli-
ğini büyütebilmek için çerçeve ve kapı öne 
çekilmelidir. Oventrop ürün programında tüm 
boru malzemeleri için uygun yüksüklü rakor 
somun bağlantı elemanları mevcuttur. (örne-
ğin: “Copipe” çok katmanlı bileşik borular, 
“Copex” PE-Xc borular ve bakır borular için)

Kolektör ve Ekipmanlarının İşlevi

Kolektörler ile ısıtma suyu, her bir konut 

50 . tesisat market 04/2015



elemanlarını içeren Oventrop “Combi-
System” ürün alanı, çıkış hatları ve yerden 
ısıtma devreleri tarafında, kolektörün, 
çabuk ve emniyetli bağlanmasını mümkün 
kılar.

•	 Oventrop ürün programı; “Copex” PE-X 
ve “Copipe” çok katmanlı bileşik PE-X 
borularını ve yerden ısıtma devrelerinin 
boru bağlantılarını içerir.

•	 Standartlara uygun diğer üreticilerin 
boruları da Oventrop boru bağlantı 
elemanları ile bağlanabilir. TM

biriminde bulunan değişik radyatörlere veya 
değişik akış devrelerine, merkezi dağıtılır. 
Kolektörlerin küresel vanalar ile donatılması 
önerilir. Bu küresel vanaların yararıyla ilgili 
akla ilk gelen gelen örnek bakımdır. Gidiş 
ve dönüş hatları kapatılarak bakım çalışması 
kolay ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilir. 
Hava purjörleri ise ısıtma sistemi doldurulur-
ken ve gerektiğinde ısıtma sistemi işletimde 
iken, sistemdeki havanın alınmasına yarar. 
Isıtma devrelerinin doldurulması ve yıkanması 
için sistem; kolektör, doldurma ve boşaltma 
vanaları ile donatılmıştır. Hidrolik dengeleme, 
dönüş kolektöründe entegre edilmiş çekirdek-
ler vasıtasıyla yapılır. Model 140 41 ve 140 42 
kolektörlerde, hesaplanan hacimsel debinin 
ayarı, debi ölçüm ve ayar elemanının volanı 
üzerinden yapılır. Ölçekli bir cam tüp üze-
rinden, ayarlanan değer doğrudan okunabilir. 
(Model 140 41: 1 ile 4 lt/dak arası ve Model 
140 42: 0.6 - 2.4 lt/dak arası) Bir mühür 
kapağı, ayarın, emniyet altına alınmasını sağ-
lar. Model 140 40 kolektörlerde, ayar, yan 
sütunda verilen diyagram üzerinden yapılır. 
Hesap edilen hacimsel debi, ayar çekirdeğinin 
gizli mili üzerinden yapılır. Tekrar üretilebilir 
bir ön ayar mümkündür. Gidiş kolektörü üze-
rinde yer alan ve termostat ile donatılabilen 

M 30 x 1.5 bağlantı dişli vana çekirdekleri ile 
münferit mahal sıcaklık kontrolü mümkün-
dür. Bunun için, ilave donanım olarak temin 
edilebilen Oventrop elektro-termik servo tah-
rikler ve oda termostatları veya uzaktan ayarlı 
termostatlar kullanılmalıdır.

Avantajları

•	 Gerekli tüm armatürler tek bir üreticiden,
•	 Kolektör parçalarının birleştirilmiş 

olmasından dolayı montaj zamanından 
tasarruf, sızdırmazlık işlemlerine gerek 
yoktur.

•	 Hidrolik dengeleme ve yerden ısıtma 
sisteminin kontrolü yekpare, merkezi 
konumlu kolektör üzerinden yapılabilir.

•	 Değeri yüksek, uzun ömürlü paslanmaz 
çelikten kolektörler.

•	 Korozyona dayanıklılık.
•	 İyi hidrolik değerleri.
•	 Düşük montaj derinliği, (elektro-termik 

servo tahrikler kullanılsa dahi)
•	 Isı sayacı bağlama imkânı (merkezi ısı 

kullanım kontrolü)
•	 “Copipe” çok katmanlı bileşik borularını, 

“Cofit P” pres bağlantı elemanlarını ve 
“Cofit S” yüksüklü rakor somun bağlantı 

www.iskteknik.com
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1. Polibütilen (PB-1) nedir?

Polibütilen-1, polietilen ve polipropilen 
içeren poliolefin ailesine ait termoplas-
tik bir malzemedir.

PB-1 borular diğer plastik borulara 
göre başlıca avantajları

Boru akış performansı

Polibütilen borular diğer plastik borularla aynı 
dış çapa sahip olmalarına rağmen, aynı basınç/
sıcaklık dayanımda daha düşük et kalınlığına 
sahiptirler. Bu da daha yüksek debide akışkan 
taşıma imkânı sağlamaktadır. Bu sayede proje-
ler üzerinde optimizasyon çalışması yapılarak 
boru çaplarında düşüşler elde edilebilmek-
tedir.

Esneklik

Polibütilen (PB-1) Grafik 1'de olduğu gibi, en 

Ön Yalıtımlı Esnek Polibütilen 
Borular ve Avantajları

esnek plastik boru sistemidir. Esneklik özelliği 
sayesinde polibütilen boruların montajı daha 
kısa sürede yapılabilir. Polibütilen borular 
montaj hızı ve işçilik maliyetini azaltmasının 
yanı sıra, gerekli bağlantı ekipmanları sayı-
sında da tasarruf sağlamaktadır.

Uzun süreli performans

Boruların  deformasyon ve patlama direnci 

uluslararası ve yerel standartlara göre belirle-
nir. Daha sonra test sonuçları, sıcaklık sınıfına 
göre maksimum çalışma koşullarına göre sıcak 
su taşınabilmesi için boru gerilimini  hesapla-
mak için kullanılır.
Standart kriterlerin kullanılması ile Tablo 
2'deki gibi bu sıcaklık sınıflarının her biri için 
poliolefin boruların, izin verilen maksimum 
gerilimlerini hesaplamak mümkündür 
Bu hesaplamalarda, polibüten-1 boru istenen 

Yazan: Zafer Düşünmez, Makina Mühendisi, Thermaflex Yalıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Akustik özellikler

Bir katı üzerinden ses iletimi için malzeme-
nin ses yalıtımı ve ses emilim özelliği önemli 
bir kriterdir ve bu malzemenin yoğunluğu 
ve elastikiyetinin bir fonksiyonudur. Genel-
likle malzemeler için, ses hızının, yoğunluğu 
daha yüksek olan malzemelerde daha  yüksek 
olduğu görülmektedir. Açık bir şekilde, Tablo 
4'te sunulan veriler tesisat malzemesi olarak 
kullanılan boruların seçimi için bu ilişkiyi 
gösterir.

2. Bölgesel Isıtma Sistemleri

Bölgesel ısıtma soğutma hatlarında akışka-

etkalınlığı eşdeğer gerilme direnci diğer plas-
tik malzemelere nazaran daha az olabileceğini 
göstermektedir. Bununla birlikte, tüm polio-
lefin borular, belirli bir malzeme için tanım-
lanan minimum sabit et kalınlık standardına 
uygun olmalıdır ve bunun sonucu olarak diğer 

ek standart gereksinimlerine bağlıdır. 
Tablo 3, tasarım faktörleri dahil 70 °C sürekli 
çalışma sıcaklığında 50 yıl yaşam beklentisi 
için 40 mm çaplı boru için farklı malzemeler 
ile karşılaştırıldığında Polybutene-1 kullan-
manın yararlarını göstermektedir.

Tablo 1- 50 saat hizmet koşulları sınıflandırılması  I  CEN /ISO-Classes    I Hizmet koşulları

Sınıf Uygulama
Normal Maksimum Kullanım dışı

Sıcaklık Zaman Sıcaklık Zaman Sıcaklık Zaman 

    (C)  (Yıl )  (C) (Yıl )  (C) (Yıl )

1 Sıcak su temini @60 C 60 49 80 1 95 100

2 Sıcak su temini @70 C 70 49 80 1 95 100

4
Düşük sıcaklık 
zeminden ısıtma 
sistemi

40 20
70 2,5 100 100

60 25

5 Yüksek sıcaklık ısıtma 
sistemi

60 25
80 1 100 100

80 10

Resim.1 Korozyona uğramış çelik boru bağlantısı

Grafik 1

Tablo 2 - Max izin verilen tasarım gerilmesi (hoop stress ) Mpa

Sıcaklık sınıfı PB-1 PE-X PE-RT PP-R

  Polibütilen-1 Çapraz bağlı 
Polietilen

Sıcaklık dayanımı 
yükseltilmiş 
polietilen

Polipropilen

  (ISO 15876-2 ) (ISO 15875-2 ) ISO 22391-2 ) ISO 15874-2

1.Sıcak su temini @60 C 5,73 3,85 3,3 3,09

2.Sıcak su temini @70 C 5,06 3,54 2,7 2,13

3.Düşük sıcaklık zeminden 
ısıtma sistemi 5,46 4 3,26 3,3

4.Yüksek sıcaklık ısıtma 
sistemi 4,31 3,24 2,4 1,9

Tablo 3 - 50 Yıllık ömür (70 °C)

  PB-1 PE-X PP-R PVC-C

Boru çapı 40 mm (OD) 3,7 5,5 6,7 / 8,0 4,5

Boru iç çapı (mm) 32,6 29 26,6 / 24,0 31

Boru iç yüzey alanı (mm 2) 834 660 555 /462 754

Basınç sınıfı PN 16 PN 20 PN 20 / PN25 PN 25

Akışkan hızı   (V = 2 l/s ) 2,4 3 3,6 / 4,4 2,7

Basınç kaybı (V = 2 l/s ) 18,4 32,5 49,5 / 81,3 23,6

Liner boru ağırlık oranı 1 1,44 1,66 1,57

Grafik 2
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çelik boruların iç yüzeylerinin mikroskopta 
çekilmiş fotoğrafları bulunmaktadır. Resim 3 
ve 4'te görüldüğü gibi polibütilen boruların 
iç yüzeyleri daha pürüzsüz olması sebebiyle 
daha az basınç kaybına sebep olmaktadır.Tablo 
6'da bazı ürünlerin boru sürtünme katsayıları 
gösterilmiştir.
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Tablo 6
Malzeme cinsi ε 
Plastik boru 0,0015
Çelik veya dövme demir 0,045
Dökme demir 0,25

Resim 3. Polibütülen 
boru iç yüzeyi                  

Resim 4. Çelik boru iç 
yüzeyi

nın kaynaktan dağıtım yapılacak bölgelere 
iletilmesine kadar basınç ve ısı kayıplarını 
minimize etme ihtiyacının yanı sıra uygu-
lama, operasyonel ve yatırım maliyetlerinin 
de optimumda tutulması oldukça önemlidir.
Halihazırda kullandınılan metal boru sistem-
lerinde karşılaşılan başlıca problem koroz-
yondur. Plastik boru sistemlerinin korozyona 
uğramaması sebebiyle uzun süreler güvenle 
kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, yıllan-
mış ve nemlenmiş izolasyon malzemesinden 
dolayı sıcaklık kaybı çelik boru sistemlerinde 
karşılaşılan diğer bir sorundur. (Resim 1)

Uygulama masraflarının azaltılması

500 metreye kadar yekpare kangallar olarak 
temin edilebilen en belirgin avantajı uygu-
lama süresini düşürmesidir. Ayrıca galeri 
ihtiyacı olmadan toprağa direkt gömülebil-

mesi, galeri yapma zorunluluğundan kurtarır. 
Tablo 5'te gerçekleştirilmiş bir proje için esnek 
olmayan sistemlerle esnek plastik boru sistem-
lerinin karşılaştırılması yapılmıştır.
Tablo 5'te görülebildiği gibi, bazı durumlarda 
malzeme maliyeti esnek olmayan sistemlere 
göre yüksek kalmasına rağmen, esnek plastik 
boru sistemlerinin esnek olmayan sistemlere 
göre montajının 5 kat daha kolay olması ve 
galeri ihtiyacının minimumda olmasından 
dolayı toplam maliyette esnek olmayan sis-
temlere göre çok avantajlı kalmaktadır.
Boru maliyetlerindeki azalmayı sağlayan 
unsurlardan biri, ön yalıtımlı plastik borula-
rın tek bir mahfaza içerisinde gidiş-geliş ola-
rak tasarlanabilmesidir (63 mm’ye kadar). Bir 
diğer unsur ise bağlantılar genelde branşman-
larda gerekli olmaktadır. Uygulama masrafla-
rını azaltan bir diğer unsur da, ön izolasyonlu 
esnek olmayan boru sistemlerinin maksimum 
6 ve 12 metre olarak üretilebilmesi ve bağlantı 
parçası ihtiyacı. Koruge olarak üretilen esnek 
plastik boru sistemlerinde direkt olarak top-
rağa gömülebilmesi ve dış koruge yapısı saye-
sinde kompansatör ihtiyacı duyulmamaktadır. 
(Resim 2)

Basınç kayıpları

Isıtma soğutma sistemlerinde tasarım aşa-
masında hesabı yapılan önemli parametle-
rerden ikisi, basınç ve sıcaklık kayıplarıdır. 
Basınç kayıplarının başlıca sebepleri boru-
lardaki sürtünme ve bağlantı ve ek parçalar-
daki kayıplardır. Yukarıda polibütilen boru ve 

Tablo 5

Ön yalıtımlı çelik borular Ön yalıtımlı plastik borular

Malzeme maliyeti % 100 % 90-150

Uygulama süresi % 100 % 20-25

Boru Kanalı maliyeti % 100 % 50-70

Toplam % 100 % 60-85

Tablo 4 - Malzemelerin ses iletim hızı

  Yoğunluk (g /m3) Elastisite Modülü (Mpa) Ses hızı (m/s)

PB-1 0,93 350 620
PE-X 0,95 600 800
CPVC 1,56 3,5 2,35
Bakır 7,2 110 3,9

Resim 2. Çelik ön izoleli boru- Flexalen esnek 
plastik boru sistemi
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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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Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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