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ön planda olduğu ve iyi havalandırılmayan iç 
ortamlarda bulunan kişilerde, iç ortam hava kir-
leticilerinin konsantrasyonlarındaki artışa bağlı 
olarak görülen semptomlar dizisi” olarak tanımla-
nıyor. Tam da bu noktada dikkat edilmesi gereken, 
hasta bina sendromunun sorumlusunun tek başına 
“yalıtım” olmadığıdır. Hasta bina sendromunun 
nedenleri araştırıldığında sorunun oldukça kom-
pleks olduğu ve fi ziksel ortam koşullarıyla, kim-
yasal ve biyolojik iç ortam kirleticileri ve kişisel 
faktörlere bağlı olduğu belirtiliyor. Hasta bina 
sendromuna bağlı gözlenen semptomların önle-
nebilmesi için, iç ortamda uygun iklimlendirme 
koşullarının sağlanması ve bina içinde iç ortam 
kirleticilerinin azaltılması gerekiyor.1

Kullanılacak ısı yalıtım levhası kalınlığı, binanın 
bulunduğu iklim bölgesine, bina dış cephe ele-
manlarına ve TS 825’in belirlediği diğer kriterlere 
ve Bina Enerji Kimliği Sınıfı ihtiyacı dikkate 
alınarak hesaplanmalıdır. Mantolama levhalarının 
nefes alıp almama durumu tespiti için su buharı 
difüzyon direnci katsayısı değeri gerekli bir şarttır. 
EPS sistemlerde bu değer 20-40 arası iken XPS 
sistemlerde bu değer 80’dir.  XPS, EPS ve mineral 
yün (camyünü, taşyünü) malzemeleri hava almak-
tadır ve tüm bu malzemelerin ısı yalıtımında kul-
lanılmasında nefes alma açısından sorun yoktur. 
Hem XPS hem de EPS şişirme ajanı olarak gaz 
kullanır ve bu gaz ısı yalıtım levhasından difüz-
yon ile uzaklaşır. Yani, insan sağlığına olumsuz 
etki yapacak bir durum söz konusu değildir. Bu 
ürünlerde CE belgesinin olması, çevreye ve insana 
en az zararı olduğu veya hiç zararı olmadığı, yapı 
malzemeleri yönetmeliğine ve CE yönetmeliğine 
uygun olduğu anlamına gelmektedir.2  
Özetle yalıtım, iç hava kalitesini etkileyen önemli 
bir unsurdur ama bu, onu günah keçisi ilan etmek 
için yeterli bir sebep değildir. Binaların havalan-
dırılması bir bütün olarak değerlendirilmeli ve 
uygun çözüm için konusunda uzman kişiler ve 
kurumlar ile çalışılmalıdır. TM

1) http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya 
ekler/0565ab715bcfd5a_ek.pdf.
2) https://www.gnyapi.com.tr/isi-yalitiminda-
dogru-yanlislar 
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Yalıtılmalı mı, yalıtılmamalı mı?

Türkiye, enerjisinin büyük bölümünü dışa-
rıdan yüksek bedellerle temin ettiği pet-
rol/doğalgaz ile sağlıyor. Durum böyle 

olunca enerji verimliliği önemini bir kat daha 
artırıyor. Enerji verimliliğinin olmazsa olmaz-
ları arasında görülen yalıtım, tam da bu noktada 
parlak bir çözüm olarak karşımızda duruyor. Yalı-
tımın küresel ısınmayı engelleme açısından fayda-
ları inkar edilemez… Yasa ile yapılması zorunlu 
hale getirilen yalıtımın gerekliliği ile ilgili son 
yıllarda oldukça yoğun bilinçlendirme çalışmaları 
yapıldı; kamu, yalıtımın önemi ve gerekliliği ile 
ilgili aydınlatıldı. Yeni yapılan binaların pek çoğu 
da yalıtıldı. Bütün bunlar enerji için çok yüksek 
paralar ödeyen ülkemiz için faydalı ve gerekli 
elbette ama tartışılan bir nokta son dönemde 
gündemi ısıtıyor: Kullanılan malzemeler ne kadar 
sağlıklı? 
İşine düzenli olarak yatırım yapan ve dünya-
nın kabul ettiği standartları büyük bir titizlikle 
uygulayan yalıtım markaları yanında, nerede ve 
nasıl üretildiği belli olmayan pek çok marka da 
pazarda alıcı buluyor. Bu malzemelerin yarattığı 
olumsuzluklar da sadece işin içinde olanların gün-
demi olmaktan çıkıp, sokaktaki vatandaş arasında 
da kulaktan kulağa yayılıyor. Bu yazıyı kaleme 
almamın sebebi, bir sosyal paylaşım sitesinde 
gördüğüm “Sakın yalıtım yaptırmayın!” konulu 
paylaşım. Yazan kişinin konuyla ilgili herhangi bir 
yetkinliği yok fakat sosyal medyadaki paylaşımla-
rın yayılma hızı göz önünde bulundurulduğunda, 
bilen bilmeyen herkesin kısa bir süre sonra bu 
konuda bir “fi kir sahibi” olacağını söylemek yanlış 
olmayacaktır… 
Yalıtım gerekli koşullarla yapılmadığında, binanın 
yeterince hava almasını engelliyor ve bu da Hasta 
Bina Sendromu sebepleri arasında üst sıralarda 
yer alıyor. Hasta bina sendromu, “ısı yalıtımının 
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POE Soğutma Yağları 

PR0650 Devre

AK-PC 551 ile merkezi 
soğutma sistemlerinin kontrolü 
artık çok daha kolay

• Hızlı ve kolay kullanımlı kurulum sihirbazı
• Türkçe menü
• Kurulum sihirbazı ile bir merkezi sistem    
 kontrolü kurarak programlama süresini azaltan   
 enerji tasarrufu özellikleri 
• Optimize edilmiş kontrol algoritmaları ve   
 fabrika ayarları ile güvenli kontrol
• Ticari soğutma için yaygın olarak kullanılan   
 HFC paket uygulamalarını kapsar

merkezi sistem 
kontrolörünün 
kurulum sihirbazı ile 
programlama süresi

5 dakika

Yarının çözümlerinin bugünden nasıl hazır olduğunu görün:
www.danfoss.com.tr
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ürünler

Form A.Ş.’den Yeni Ürün: Mitsubishi Heavy Industries KXZ Serisi

Bosch Condens 5000W Yeni Özellikleriyle Daha Tasarruflu

Mitsubishi Heavy Industries Su 
Soğutmalı  Seri

Yeni su soğutmalı KXZW serisi ile cam cepheli 
yüksek katlı binalar için kolay projelendiri-
len, enerji verimliliği yüksek klima çözümleri 
sunuyor.

Sistem nasıl işliyor?

Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sistem-
leri; dış ünite grubunun, birden fazla bağımsız 
noktaya hitap eden iç ünitelere bağlanmasıyla her 
mekânda istenilen ısıtma, soğutma ve havalan-
dırma konfor şartlarını sağlıyor. İnverter tekno-
lojisine sahip dış üniteler ile kısmi kullanımlarda 
minimum elektrik tüketimiyle istenilen konfor 
daha hızlı bir şekilde elde ediliyor. 
Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına göre düşük CO2 
salınımıyla çevre ve kolay kullanımıyla da kul-
lanıcı dostu bir teknoloji olan Mitsubishi Heavy 
VRF sistemleri  tüm soğutma, ısıtma ihtiyaçla-
rını karşılıyor. TM

kazana istenen kapasite bilgisini aktarıyor. Bu 
sayede, yalnız ihtiyaç duyulan kadar ısı üretilerek 
fazla yakıt tüketiminin önüne geçiliyor. 

Bosch kaskad sistemleri uzun 
ömürlüdür ve kolay kurulur

Bosch Condens 5000W’nin eşanjör üzerindeki 
‘Plazma Polimerizasyon Kaplaması’ yüksek 
kimyasal dirence sahiptir. Koruyucu bir tabaka 
oluşturularak eşanjör yüzeyinde alüminyum 
oksitlerin oluşmasını önler. Bu sayede, hem ciha-
zın ömrü hem de bakım aralıkları uzar. Yeni iç 
yapısı sayesinde gaz valfi ve ventüriye bakım 
daha kolaydır. Bakım sırasında tam açılabilir 
kapak sayesinde tüm komponentlere kolay ula-
şım sağlanır. Kaskad sistemlerin az yer kaplaması, 
kazanların duvara ya da bir askıya sırt sırta ve 
yan yana montaj yapılabildiğinden yer sorunu 
olan kazan dairelerinde avantaj sağlar. Kazanla-
rın, küçük boyutları olması ve düşük ağırlıkları 
sayesinde taşınması, montajı ve bakımları daha 
kolaydır. TM

F    orm VRF Sistemleri San. Tic. A.Ş.’nin 
Türkiye’deki tek yetkili distribütörü 
olduğu Mitsubishi Heavy Industries 

VRF klimalar, yüksek verimlilik ve geniş ürün 
seçenekleri sunuyor. KXZ serisi geliştirilir-
ken sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak 
tasarlandı. KXZ serisi yüksek enerji verimliliği 
sunmakla birlikte enerjinin doğru yönetimi ve 
kontrolü felsefesi ile üretilen bir ürün olarak dik-
kat çekiyor. VRF sistemleri yeşil bina konseptine 
uygun olarak inşa edilen ve LEED sertifikası 
almak isteyen binalara puan kazandırıyor. KXZ 
Serisi; otel, iş merkezi, rezidans, konut, hastane, 
okul projelerinde tercih ediliyor.

Mitsubishi Heavy Industries Hava 
Soğutmalı Seri

Değişken üfleme sıcaklığı kontrolüyle aynı 
kapasitede, standart sıcaklık kontrolü ile çalışan 
cihazlara göre % 34’e varan enerji tasarrufu ve 
optimize edilmiş kompresör motor dizaynı ile 
yüksek verim sağlıyor.

B    osch’un yoğuşma teknolojisiyle piyasaya 
sunduğu yeni Condens 5000 W, yenile-
nen pozitif basınçlı baca için klape seti 

aksesuarı ve 6 bar işletim basıncı ile düşük ilk 
yatırım maliyeti sunuyor. Ayrıca A sınıfı enerji 
verimli pompası ile artık daha yüksek oranda 
tasarruf sağlıyor. Kurulum ve kullanım kolaylı-
ğıyla öne çıkan yeni Bosch 5000W, modern ve 
kompakt tasarımıyla ısıtmada konfor sunuyor. 
Condens 5000W kapasite, esneklik ve kumanda 
seçeneklerinin yanı sıra ekonomik işletim ile 
de ön plana çıkıyor. Geliştirilen A sınıfı enerji 
verimli pompası, ısı ihtiyacına uygun debi ile 
işletim verimini artırıyor. Modülasyonlu pompa, 
yoğuşma enerjisinin maksimum verimle kulla-
nılmasını sağlıyor. Aynı zamanda pompa, ErP 
Lot11 uyumu ile düşük elektrik tüketimi sağlı-
yor. Bosch Condens 5000W duvar tipi yoğuş-
malı kazanlar % 110 verime ulaşabiliyor. Bu 
kazanlar aynı zamanda yüksek modülasyon ara-
lıklarıyla da birçok avantajı beraberinde getiriyor. 
Kaskad sistemlerdeki merkezi kumanda paneli, 
ısıtma sistemindeki ihtiyacı tespit edip her bir 
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ürünler

Mitsubishi Electric’in Yeni Kliması: Kirigamine Zen

Mitsubishi Electric’in Kirigamine 
Zen serisi klimaları, yeni enerji 
verimliliği (sezonsal verimlilik) 

kriterlerine uygun olarak geliştirildi ve tüm 
dünya ile aynı anda Türkiye’de tüketicilerle 
buluştu. Kirigamine Zen serisi klimalar, 
estetik görünümü ve sezonsal verimlilik 
kriterlerine göre soğutmada A+++’a ulaşan 
enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor. Mitsu-
bishi Electric Kirigamine Zen serisindeki üç 
farklı renk ve beş farklı kapasite seçeneği ile 
ihtiyaca en uygun seçim yapılabiliyor. Ayrıca 
bu serideki cihazlar bir iç üniteye bir dış 
ünite montajı ile mono split olarak veya yer 
tasarrufu sağlayan ve sekiz iç üniteye kadar 
bağlantı yapılabilen tek bir dış üniteyle multi 
sistem olarak kullanılabiliyor.

A+++ Soğutma

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen serisi 
klimalar, soğutma çalışması için yönetmeliğin 
belirlediği en verimli sınıf olan A+++ enerji 
sınıfına ulaşan teknolojiye sahip. Isıtmada 
da segmentinin en verimli cihazlarından olan 
Zen serisi, A++ enerji sınıfına kadar ulaşan 
modeller içeriyor.

Kompakt Yapı

Cihazlarda kullanılan yüksek verimli kom-
presör ve ısı değiştiriciler serinin tüm kapa-
sitelerinin kompakt tek bir kasa içerisinde yer 
almasını sağlıyor. Genişliği sadece 895 mm, 
derinliği ise 195 mm olan iç ünite ebatları, 
cihazların montaj yeri alternatiflerini artı-
rıyor, iç mimarinin estetiği içerisinde uyum 
içinde var olmasını garanti ediyor.

Fonksiyonellik

Mitsubishi Electric patentli üfleme ağzı, çift 
kanat tasarımı sayesinde ısıtma veya soğutma 
çalışmasında havanın en konforlu ve homojen 
şekilde ortamda sirküle edilmesini sağlıyor. 
Oluşturulan doğal akış kullanıcıyı rahatsız 
edebilecek hava çarpmalarını engelleyerek 
ortamı hızlı ve verimli iklimlendiriyor. Zen 
serisi klimalar, salınımlı hava akımı yaratarak 
konfor kaybı yaşatmadan, kullanıldığı alanı 

ilave yüzde 20’ye varan enerji tasarrufu ile 
iklimlendiren “Econo-Cool” fonksiyonuna 
sahip. Ayrıca düzenli bakımı yapıldığında 
filtreleme özelliğini 10 yıla kadar koruyan 
Nano Platinium Filtresi, hem iç hem de dış 
ünitedeki düşük ses gücü seviyesi, servis hiz-
metini hızlandıran arıza tespit sistemi ile 
birçok konfor, verim ve iç hava kalitesi tek-
nolojilerini bünyesinde barındırıyor.

Kontrol

Günümüz koşullarında planlı yaşantı ihtiya-
cına cevap verebilecek bir fonksiyon olarak 
Kirigamine Zen klimalarda bulunan günlük 
ve haftalık programlama özelliği ile kullanı-
cılar cihazlarını istedikleri zaman çalışmak 
üzere ayarlayabiliyor. Açma-kapama prog-
ramlaması sağlayan günlük timer fonksiyo-
nunun yanı sıra her güne dört farklı komut ile 
toplam 28 ayrı tanımlama yapılabilen haftalık 
programlama sistemi cihazların detaylı ve 
otomatik kontrol edilmesini sağlıyor. Mit-
subishi Electric’in klima kontrol özgürlüğü 
için sunduğu ve opsiyonel olarak kullanılabi-

lecek MELCloudTM bağlantısı ile klimala-
rın internet üzerinden bilgisayar, tablet veya 
akıllı telefon ile her yerden kumanda edilmesi 
de mümkün. Bu sistem ile kayıtlı birden fazla 
klimanın, ayrı ayrı açılıp kapanması sağlana-
biliyor, çalışma fonksiyonu, ayar sıcaklığı, fan 
hızı ve kanat üfleme açısı değiştirilebiliyor. 
Zaman içerisinde dış ortam sıcaklığı, ayar 
sıcaklığı gibi çeşitli raporlar alınıp, klima 
kullanım alışkanlıkları irdelenebiliyor. Bu 
sayede daha fazla tasarruf etmek için verimli 
bir klima yönetim modeli oluşturulabiliyor.

Yeniden Kullanılabilir Teknoloji 

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen serisi 
klimalar, var olan klima tesisatına uyum 
sağlayan bir teknolojiye sahip. Yeniden kul-
lanılabilir boru teknolojisi ile eskiden R22 
soğutucu akışkan ile çalışan bir tesisata, 
R410A soğutucu akışkan ile çalışan klima-
ları adapte etmek mümkün. Böylece, evin 
dekorasyonuna önemli ölçüde müdahalede 
bulunmadan, montaj süresi ve maliyetlerinde 
avantaj sağlanıyor.TM 
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ürünler

Schneider Electric'ten Yeni Akıllı Şebeke Teknolojisi

lar. Premset, son derece kompakt ve modüler 
bir şekilde 2SIS teknolojisini kullanan ilk OG 
dağıtım şalteridir. Genellikle SF6 yalıtımlı şal-
terlerle ilişkilendirilen bir özellik olarak parmak 
izini düşürmektedir. Akıllı şebeke için tasar-
lanmış olduğundan Premset, gelişmiş izleme 
ve kontrol ile daha yüksek verimlilik sağlar. 
Dahili haberleşme ve yerel iletişim ile besleyici 
otomasyonu, entegre akıllı ölçümle yük yöne-
timi, gelişmiş şalter izleme ile varlık yönetimi 
ve standart haberleşme protokollerinin kul-
lanılması da dahil çeşitli yöntemlerle yüksek 
şebeke pik performansı sağlar. Premset’in dahili 
akıllı şebeke özellikleri günümüzün şebekele-
rinde yönetimi iyileştirir ve gelecekteki gerek-
sinimlerini ve şebeke yönetimi düzenlemelerini 
öngörür.

Pik yüklerin sezgisel yönetimi 

Pik yük yönetimi artık yeni veya GHA ya da 
GMA gibi kurulu gaz yalıtımlı orta gerilim 
şalterleri için mümkündür. Pik yük yönetimi 
entegre bir yazılım ve her bir GIS şalter pane-
line entegre edilecek bir haberleşme arabirimi 
ile yapılabilir. Yeni pik yük yönetimi ile şalter 
gücünden etkin bir şekilde faydalanılırken ter-
mal aşırı yükler nedeniyle erken yıpranma da 
engellenir. Bakım kolaylaşır ve yeni kurulum-
larda daha yüksek güvenlik elde edilir. Yeni-
lenebilir enerjinin verimli bir şekilde entegre 
edilmesi ihtiyacın-
daki artışla birlikte 
pik yük yönetimi 
gibi akıllı çözüm-
ler, yüksek dalga-
lanma durumunda 
pik yükün şebekeye 
daha verimli bir 
şekilde aktarılma-
sını mümkün kıla-
caktır (örn. şiddetli 
rüzgar veya yoğun 
güneş radyasyonu). 
20.000 adetin üze-
rinde satılmış olan 
GHA, tam montajlı 
ve bağlanmaya hazır 
bir şekilde sağlanan 
uygun maliyetli bir 
çözümdür. 

Trafo siber güvenlik tehditlerini ele 
alma 

Enerji sektöründe trafo siber güvenlik riskle-
rinin ele alınabilmesi için kamu hizmetleri şir-
ketleri ve satıcıların, birden fazla marka bulunan 
ortamların daha etkin hale getirilmesi ve suçlu-
ların faydalandığı boşlukların kapatılması için 
standart süreçler geliştirmeleri gereklidir. Artan 
bağlantı kullanımı, dijitalleşme ve entegre tek-
nolojiler gibi değişen sektör dinamikleri kamu 
hizmeti şirketlerini, trafo otomasyon sistem-
lerini siber saldırılardan korumaya mecbur 
kılmaktadır ve bu zorunluluk kritik öneme 
sahiptir. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı 
Endüstriyel Kontrol Sistemleri Bilgisayar Acil 
Durum Müdahale Ekibi'ne göre 2013'ün ilk 
yarısında enerji sektörü ile ilgili olarak bildiri-
len olayların % 53'ü siber güvenlik olaylarıdır. 
Siber güvenlik konusunu araştırmadan önce 
kamu hizmeti şirketlerinin mevcut güç uygula-
maları ve cihazları ile standart güvenli tasarım 
çözümlerinin kısıtlamalarını değerlendirmeleri 
gereklidir. Güvenli tasarım çözümleri bir miktar 
güvenlik sağlamakla birlikte cihazlar, herhangi 
bir ihlal halinde tehlikeye açıktır.  TM

S    chneider Electric, Hannover Messe 
2015’te OG dağıtımı alanındaki yeni-
likçi çözümlerini sergiledi. Bu yenilikçi 

yaklaşım ile kamu hizmeti şirketleri, akıllı bir 
şebekeyle enerji değer zincirini daha etkin, 
esnek ve güvenli hale getirdi. 

Yönetilen transformatör - Minera 
SGrid

Minera SGrid, 160 kVA - 1 000 kVA ara-
sında yeni bir transformatör serisidir ve kamu 
hizmeti şirketlerinin gerilim dalgalanmalarına 
uymalarını ve veri merkezleri ve endüstriyel 
süreçler gibi hassas yükler için enerji kalitelerini 
artırmalarını mümkün kılan özel bir üründür. 
Bu tak ve çalıştır transformatör basit bir kuru-
luma sahiptir, yeni ve mevcut trafolara takıla-
bilir. En yeni standartlara (örn. EcoDesign) 
uygun olacak şekilde yapılmış sağlam tasarımı, 
başarısı kanıtlanmış teknolojisi ve transforma-
tör deposunda mekanik parça içermemesi saye-
sinde son derece az bakım gerektirir ve yüksek 
güvenilirlik sağlar. Uzaktan denetim özellik-
leri ile Schneider Electric ADMS denetim ve 
kontrol sistemine bağlanabilir; bu da müdahale 
maliyetlerini azaltır ve varlıklar üzerinde tam 
kontrol sağlar. 

Yeni nesil orta gerilim şalteri - 
Premset

Kompakt ve vakumlu şalter, yenilikçi bir tek-
nolojidir. Daha önce düşünülemeyecek bir 
Güvenlik, verimlilik ve kullanım kolaylığı sağ-
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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

Üntes, Üretim Hatlarına Gaz Yakmalı Rooftop 
Klimaları da Ekledi

Üntes var olan ürün gruplarına bir yeni-
sini daha ekledi. Üntes, ar-ge depart-
manının uzun çalışmaları sonucunda 

hazırlanan ve Üntes Rooftop Test ve Araştırma 
Laboratuvarları’nda test edilen Doğalgaz Yak-
malı Rooftop Klimaları müşterilerin hizme-
tine sunuyor. Türkiye’nin Eurovent sertifikalı 
soğutma grubu üreticisi Üntes’in üretim hatla-
rında; Paket Klima Santralleri, Hijyenik Klima 
Santralleri, Havuz Nem Alma Santralleri, Fan 
Coil Üniteleri, Isı Pompaları, Çatı ve Kanal 
Tipi Aspiratörleri yer alıyor. Geniş hacimli 
mahallerin vazgeçilmez hava şartlandırma 
cihazı olan rooftop klimalar, Üntes tarafından 
modern çağımızın gereksinimleri göz önünde 
tutularak iki ana seride tasarlandı. Bu seriler, 
temel ünite gereksinimlerini karşılayan paket 
tipi BSC ve enerji odaklı yaklaşımı ile paket 
tipi ECO serileridir. Üntes tarafından üretilen 
Doğalgaz Yakmalı Rooftop Klimaların özel-
likleri aşağıdaki gibidir:

Hava Kontrolü

•	 İnverter kontrollü sessiz plug fan 
sayesinde kaliteli hava debisi kontrolü,

•	 Üç farklı cihaz dışı statik basınç seçeneği,
•	 Manuel taze hava damperi kontrolü 

(BSC)

Isıtma-Soğutma 

•	 İki bağımsız ısıtma/soğutma devresi,
•	 Asimetrik soğutma/ısıtma sistemi ile üç 

kademeli kapasite kontrolü,
•	 Akıllı defrost sistemi,
•	 Çevre dostu R410A soğutucu akışkan,

•	 Scroll kompresör ile maksimum verim, 
güvenilirlik ve düşük ses seviyesi özelliği

Eklenebilir Isıtma Opsiyonları

Tüm seriler ile kullanılabilecek, farklı uygula-
malar için farklı ısıtıcı opsiyonları:

•	 Yoğuşmalı direkt gaz yakmalı ısıtıcı,
•	 Sıcak sulu ısıtıcı,
•	 Çok kademeli elektrikli ısıtıcı,

Çatı Bağlantılı (Roof-Curb) 
Çözümleri

Farklı bağlantı seçenekleri için çatı bağlantı 
(Roof-Curb) alternatifleri:

•	 Aksiyal fanlı/fansız alttan giriş-çıkış 
bağlantılı,

•	 Aksiyal fanlı/fansız yandan giriş-çıkış 
bağlantılı,

Doğal Soğutma (Free Cooling)

ECO Serisi ünitelerine özel

•	 Termik veya entalpik free cooling 
uygulama seçeneği,

•	 Oransal damper kontrolü ile farklı dış 
hava sıcaklığından taze hava ve dönüş 
havası kontrolü,

Tüm seriler ile kullanılabilecek free cooling 
opsiyonları:

•	 Termik ve entalpik kontrol seçenekleri,
•	 Doğal ve dönüş fanlı seçenekleri,
•	 Otomatik kontrollü taze hava damperi,
•	 Otomatik kontrollü egzoz hava damperi,
•	 Taze ve egzoz havası yağmur koruması,

İlave Fonksiyonlar

•	 Evaporatör ve kondenser yüzeyi 
Hidrofilik/Epoksi kaplama,

•	 Destek egzoz fanı,
•	 Dış batarya yüzeyi koruma ızgarası gibi 

özellikler üretilen rooftop klimaların 
özelliklerini oluşturuyor.  TM 

SFA Sanihydro - 
WC Öğütücüleri ve 
Pompaları

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 5, yatay 
olarak 100 metreye kadar atıkları pompalaya-
bilen öğütücüler; ekonomik, pratik ve estetik 
bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 mm 
çaptaki PVC borular aracılığıyla yapılıyor. 
SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve çok düşük 
seviyedeki sesle çalışıyor. Basit montaj yön-
temi sayesinde hızlı ve kolay uygulanabilen 
sistem, restorasyon ve tadilat işlemlerinde kul-
lanıcıya esneklik sağlıyor. Pompa grubu ise 
mutfak veya çamaşırhane gibi alanlarda kul-
lanılıyor, ancak öğütücü özelliğine sahip değil. 
Yine kanalizasyona uzak kalan veya bodrum 
kat gibi kot farkı olan yerlerde atık suların 
tahliyesini sağlıyor. 60-75 °C sıcaklığındaki 
akışkanlara ve sabunlu sulara dayanıklı olarak 
üretildiklerinden; restoran, otel, iş yerleri gibi 
birçok alanda rahatlıkla kullanılabiliyor. 

Sanispeed Pompa Teknik 
Özellikleri

Sanispeed, mutfağa, bodrum veya zemin 
katına ya da istenilen herhangi bir yere kolayca 
monte edilen bir pompadır. 

Bağlantı yapılabilen üniteler: Bulaşık 
makinesi, çamaşır makinesi, evye, duşakabin, 
banyo küveti, bide, lavabo. 

Dikey pompalama: 7 m’ye kadar, 

Yatay pompalama: 70 m’ye kadar, 

Deşarj boru çapı: 32 mm, 

Maks. Akışkan sıcaklığı: 75°C (kısa süreli 
çalışmada-5 dk. maks.)

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

Elektrik tüketimi: 400 W, 

Boyutlar: (g x d x y ): 412 x 185 x 280 mm.  TM 

viega.com

Teknolojinin estetikle buluştuğu nokta
Viega gömme rezervuarları: Hızlı kurulum sağlayan kompakt 8 cm’lik bir formatta teknoloji, kalite ve performans. 
Yenilikçi özellikleri ile tüm banyoların taleplerini karşılar!  Viega. Çok daha iyi bir fikir!

Viega Mono Slim ve Viega Mono Tec

Yeniliğe hazır mısınız?

Viega Mono Slim Viega Mono Tec Viega Visign for More 104 Visign for Style 10 chrom

109944_MonoTec_Slimtec_235x335_TR.indd   1 22.04.15   16:12
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Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke Ti95 Termal 
Görüntüleme Cihazı

N    etes Mühendislik’ten yeni Fluke 
Ti95 termal görüntüleme cihazı, olası 
sorunların yüksek maliyetli arızalara 

dönüşmeden tespit edilerek zaman kazanıl-
masına ve tasarruf sağlanmasına yardımcı olur.

Görüntü kalitesi

•	 Aynı fi yat sınıfındaki rakip modellere 
göre % 23’e kadar daha iyi uzamsal 
çözünürlük

•	 Tam görünür moda geçilerek resim 
içinde resim ile kızılötesi görüntünün 
bağlamını öğrenmek mümkün (IR-
Fusion® AutoBlend™ modu ve Resim 
İçinde Resim, SmartView® yazılımında 
bulunur)

•	 2 megapiksel dahili dijital kamera

% 32 daha büyük LCD ekran

•	 3,5 inç LCD
•	 Sağlamlaştırılmış ekran

Kapsamlı SD bellek sistemi

•	 Çıkarılabilir 8 GB SD bellek kartı

Özellikler 

•	 Aynı fi yat sınıfındaki rakip modellere 

göre % 23’e kadar daha iyi uzamsal 
çözünürlük

•	 80x80 çözünürlük
•	 IR-Fusion® resim içinde resim moduyla 

olası sorunları daha hızlı ve kolay şekilde 
bulma imkânı

•	 2 megapiksel dahili dijital kamera
•	 Akıllı Pil Sistemi: Lityum iyon akıllı 

pil paketi ve şarj seviyesini gösteren beş 
kademeli LED göstergesi

•	 Sağlam, hafi f, yönelt ve çek özellikli 
termal görüntüleme cihazı  TM
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Vestel’den Plazma Inverter Klima Serisi

yok ederken pratik şekilde sökülüp takılması ve 
yıkanabilme özelliğiyle uzun ömürlü kullanım 
sağlıyor.
Uyku modu özelliği sayesinde ortam sıcaklığını 
ve hava akımını uyku esnasında rahatsızlık ver-
meyecek şekilde otomatik olarak ayarlayan Vestel 
klimalar, ‘yeniden başlatma’ özelliği ile de elektrik 
kesintilerinin ardından, klimanın son ayarlarıyla 
çalışmaya başlamasını sağlıyor. 

Plazma inverter serisi klimaların teknik özel-
likleri

•	 A++ enerji sınıfı 
•	 10 kat daha etkili aktif filtre
•	 R410A çevreci gaz
•	 DC Inverter Teknolojisi 
•	 -15 ˚C’de Isıtma
•	 +460 ˚C’de Soğutma 

•	 Sessiz çalışma özelliği
•	 “I Feel” özelliği
•	 LCD ekran
•	 İyonizer
•	 Çıkarılıp yıkanabilen ön filtre
•	 Otomatik 4 Yönlü Hava Salınımı 
•	 Otomatik sıcaklık kontrolü
•	 Hata teşhis ve otomatik koruma 

fonksiyonu
•	 Kompresörü koruyan 3 dakikalık 

gecikmeli çalışma
•	 Yeniden başlatma özelliği (Elektrik 

kesintilerinde otomatik yeniden çalışma)
•	 Ultra sessiz uyku modu
•	 Turbo çalışma
•	 Buz çözme özelliği
•	 Eco modu
•	 Nem alma fonksiyonu
•	 Renkli LCD Uzaktan Kumanda TM

V    estel’in A++ enerji sınıfı yeni Plazma 
Inverter klima serisi, ortam havasını 10 
kat daha sağlıklı serinletiyor ve tüke-

ticilere 5 yıllık kompresör garantisi sunuyor. 
Plazma Inverter klimalar sıcak yaz günleriyle 
başa çıkmak için en çok zaman geçirilen ev ve 
iş yerlerinin ortamını sağlıklı şekilde serinlet-
mek isteyenlerin tercihi oluyor. Turbo soğutma 
ve ısıtma özelliğine sahip Vestel klimalar ani 
serinleme ya da ısınma ihtiyacı duyulan zaman-
larda ortamı hızlıca istenilen sıcaklığa getiriyor. 
Plazma Inverter klima serisi uzaktan kumanda 
sistemine kazandırılan “I Feel” özelliği sayesinde 
ortamın ısı derecesini hissederek kullanıcıların 
ihtiyacına göre ortam ısısını dengeleyebiliyor.

Vestel klimalar çevreyi ve insan 
sağlığını düşünüyor

Plazma Inverter klima serisi, A++ enerji sınıfında 
yer almasıyla yüksek oranda enerji tasarrufu 
sağlıyor. Organik yapısıyla çevre dostu olan aktif 
karbon kumaş filtresi sayesinde ise kullanıcıla-
rını astım gibi hastalıklara karşı sağlıklı ev ve iş 
ortamları yaratıyor. 
Plazma Inverter klimalar çevreci R410A gazı 
sayesinde ozona zarar vermezken iyonizer filtresi 
sayesinde negatif elektriği, toz ve bakterileri 
yakalayarak stresi azaltma etkisine de sahip. 
Çıkarılıp yıkanabilen ön filtre, ortamda bulunan 
toz ve polen gibi partikülleri yüzeye bağlayıp 

Trane’den Yeni Düşük Kapasiteli Soğutma Grubu Serisi
% 17’ye kadar artış, % 32’ye kadar daha az 
yer kaplama ve 5 dB'e kadar daha az ses gücü 
seviyesi gibi daha üstün özellikler sunar. Ayrıca 
yeni CGA ve CXA üniteleri, yiyecek ve içe-
cek bölümündeki soğutma uygulamaları için 
uygun hale getirerek çıkan soğutulmuş suyun 
sıcaklığını -12 ˚C’ye kadar düşürebilir. Yeni 
CGA/CXA çözümleri, şu anda geçerli olan 
Ekotasarım Direktifleri’nin bir parçası olarak 
Eylül 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 
Mevsimsel Performans Katsayısı (SCOP) ısı 
verimliliği seviyelerini karşılar. Yeni CGA/
CXA üniteleri sipariş edilmeye hazır ve ilk 
üniteler Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki 
Trane müşterilerine teslim edilmiştir. TM

I    ngersoll Rand markası Trane, konfor ve 
proses uygulamaları için tasarlanmış düşük 
kapasiteli ısıtma, havalandırma ve klima 

(HVAC) sistemleri için iki yeni seçenek sunu-
yor. Bu uygulamalar verimlilik, ses seviyeleri 
ve güvenilirlik için uyulması gereken gerek-
sinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.  
Trane’in geniş soğutma grubu yelpazesine 
eklenen iki yeni ürün, CGA havadan suya 
soğutma grubu ve CXA havadan suya ısı pom-
pasıdır. Her iki ünite scroll kompresörlüdür ve 
her ikisinde de eksenel fanlar bulunmaktadır. 
Yeni üniteler, önceki CGA/CXA serisinin 
yerini alır ve eski seriyle karşılaştırıldığında; 
müşterilere soğutma-ısıtma verimliliğinde  
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ürünler

klor dozajı için tasarlanmış ölçüm ve kontrol 
ünitesiyle tamamlanır. Elektrolitik klorlama 
sistemleri özellikle yüzme havuzu, içme suyu 
arıtma ile atık su arıtma tesislerinde dezen-
fektan olarak kullanılır.  

Özellikler ve avantajlar

•	 Elektroliz için sadece su, yemek tuzu ve 
elektrik gereklidir.

•	 Yerinde klor üretimi için güvenli ve etkili 
bir yöntemdir.

•	 İşletme maliyetleri düşüktür.
•	 Yemek tuzu toksik değildir ve depolanması 

kolaydır.
•	 Yeni hipoklorit çözeltisi her zaman 

mevcuttur.
•	 Dezenfektan çözelti, ticari hipoklorit 

çözeltileri gibi ayrışmaz.
•	 Güvenlik önlemlerine duyulan 

ihtiyaç, klor gazı kullanan sistemlerle 
karşılaştırıldığında daha azdır. TM 

Kullanıcı dostu Selcoperm çözümler; 
yüzme havuzlarında, kent suyu temin 
sistemleri ile bağımsız su hizmetle-

rine kadar geniş bir yelpazedeki uygulamalar 
için idealdir. 
Grundfos Selcoperm, elektrik kulla-
narak sodyum klorür (yemek tuzu) 
çözeltisinden hipoklorit çözeltisi üre-
ten elektrolitik klorlama sistemleridir. 
Dezenfeksiyon çözeltisi, yerinde üretildiğin-
den, nakliye ve depolama masrafl arından ciddi 
ölçüde tasarruf sağlanır. Ayrıca bu sayede, 
dezenfektan mevcut ihtiyaca göre üretilir. 
Talepte ani yükselmeler olsa bile herhangi 
bir sorun yaşanmaz, çünkü çözelti uzun yarı-
lanma ömrü sayesinde tanklarında uzun bir 
süre saklanabilir. 
Selcoperm sistemlerin bileşenleri; elektroliz 
sistemi, doymuş tuz çözeltisi ve ürün çözeltisi 
için depolama tankları, ortaya çıkan hidroje-
nin boşaltılmasında kullanılan egzoz fanı ve 
ürün çözeltisi için dozaj pompalarıdır. Sistem, 

Grundfos’tan Dezenfeksiyon Uygulamaları için Güvenilir Sistemler: 
SES-195 SELCOPERM

Alarko Katı Yakıtlı Çelik Kazan CK

yakma havası cebri olarak fanla sağlanır. Alarko 
Katı Yakıtlı Çelik Kazan CK, Avrupa normla-
rına uygundur. Düşük yakıt sarfi yatı ve kaliteli 
yalıtım sunar. Estetik ve ergonomik olan Alarko 
Katı Yakıtlı Çelik Kazan CK’da geliştirilmiş 
kontrol paneli vardır ve 70-814 kW kapasite 
aralığında 19 model seçeneği vardır.

Modern teknoloji
Monoblok yarı silindirik çelik gövde ve tümüyle 
kaynaklı konstrüksiyon.

Yalıtım 
Dış gövdede alüminyum folyolu 10 cm kalınlı-
ğında cam yünü izolasyon.

Estetik ve modern
Elektrostatik toz boya ile boyanmış dış koruma 
sacları.

Ergonomik
Montajı, kullanımı ve bakımı kolay. 

A    larko Katı Yakıtlı Kalorifer Kazan-
ları türbülatörsüz, tam 3 geçişli yarım 
silindirik yapıdadır. Yanma için gerekli 

Tüm parçalara kolay ulaşım olanağı.

Ek verim
TSE ve EN standartlarına uygun nominal kapa-
site ve verim. TM
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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
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Yüksek sıcak su kapasitesi ve çevreci 
verimlilik

Logic Kombi, her iki kapasite seçeneğinde de 
sahip olduğu paslanmaz çelik plakalı eşanjör 
ile ısıtma ihtiyacını karşılarken, herhangi ilave 
bir ekipmana ihtiyaç duymadan dakikada yak-
laşık 20 litre sıcak su verebiliyor. Bu özellik 
ile çift banyolu büyük konutlarda dahi konfor 
sağlanabiliyor. Mutfakta ve iki banyoda aynı 
anda sorunsuz kullanıma yetecek kadar yük-
sek sıcak su kapasitesine sahip olan Logic, 
yüzde 109’a varan yüksek enerji verimliliği ile 
tüketiciye yüksek gaz tasarrufu sağlayan, en 
düşük atık gaz aralığına sahip NOx sınıfı ile 
aynı zamanda çevreci bir ürün. Logic, geniş 
modülasyon aralığına sahip gaz valfi  ile kapa-
sitesinin yüzde 24’üne kadar düşerek ihtiyaç 
duyulanın üzerinde ısınmayı engelliyor ve 
böylece kombinin ömrü uzuyor.

Ideal’in Türkiye’de iştiraki olan Termo 
Teknik, Logic 31/35 kW Premix Yoğuş-
malı Kombiyi kullanıcıların beğenisine 

sunuyor. 
Avrupa’da yüksek kullanıcı sayısına sahip olan 
ve dört yıl önce Termo Teknik tarafından 
Türkiye’ye sunulan Logic 26/35 kW pre-
mix yoğuşmalı kombinin daha yüksek ısıtma 
kapasitesine sahip modeli 31/35 kW, 31 kW 
ısıtma ve 35 kW sıcak su kapasitesi ile kala-
balık aileler ve büyük konutların ısıtma ihti-
yaçlarına yanıt veriyor. Logic Premix Yoğuş-
malı Kombi, yapılan araştırmalara göre, yılın 
aynı dönemlerinde aynı izolasyon yapısına ve 
aynı metrekareye sahip, aynı ısıtma kapasitesi 
ihtiyaçlarında benzer yoğuşmalı kombilere 
göre daha az yakıt harcıyor. Logic 31/35 kW 
Premix Yoğuşmalı Kombi, yüksek kapasitesi 
ile büyük alanlarda ve daha yüksek ısıtma 
ihtiyaçlarına da etkili çözüm sunuyor.

Termo Teknik’ten Yeni Kombi: Logic 31/35 kW 

Kompakt ölçüler sayesinde her eve 
kolay montaj
Logic Premix Yoğuşmalı Kombi; 70 cm boyu, 
39.5 cm eni ve sadece 27.8 cm’lik derinliği 
ile emsallerine kıyasla dar alanlarda bile yük-
sek ısıtma kapasitesi ihtiyaçlarında en doğru 
çözümü sağlıyor.

Sessiz çalışma

Sessiz çalışma ve tasarruf, bireysel kombi-
lerde tüketiciler tarafından en çok aranan 
özelliklerden. Elektronik ateşleme, soft start 
özelliği ve fabrika ön ayarlı gaz/hava karışım 
oranı sayesinde patlamasız kalkış ve sessiz 
çalışma özelliği Logic’i emsallerinin yanında 
bir adım daha öne çıkartıyor. Tam kapasitede 
çalıştığı zamanda ölçülen ses seviyesi ise 33.4 
db düzeyinde. TM 





ürünler

Agon Mekanik’ten Endüstriyel Mutfaklarda Havalandırma Sistemleri için Yeni 
Bir Çözüm Alternatifi: CLIMECON

% 90 oranında ortadan kaldırır. En önemli 
farkı ise bu amaca yönelik olarak tasarlanıp 
üretilen özel bir UV lamba teknolojisine sahip 
olmasıdır. UV-C 254 nm bakterileri öldürmez 
veya yağ moleküllerini yok etmez, fakat DNA 
yapılarını değiştirir. Bu sayede yağ molekül-
leri ozon ile okside olmaya uygun hale gelir. 
UV-C 185 nm ışın ile havada bulunan oksijen 
(O2) ile ozon gazı üretilir (O3). Ozon saye-
sinde yağ molekülleri az miktarda su buharı, 
karbondioksit ve yağ asitine dönüşür. Bu işlem 
sayesinde davlumbazın iç bölümü, egzoz kanalı 
içinde yağ birikimi oluşmaz. Bakım maliyeti 
son derece düşük hale gelir. Mutfaklarda sık 
rastlanan yangın riski düşer. Yağ moleküllerinin 
ön fi ltresi olarak görev yapan metal fi ltrele-
rin bulaşık makinesinde yıkanması dışında bir 
bakım yapmaya gerek yoktur. CLIMECON, 
UV-C lambaların ömürlerini 16.000 saat olarak 

Agon Mekanik, havalandırma sistem-
leri alanında Türkiye pazarına sunduğu 
yeni marka ve teknolojilere Finlandi-

yalı üretici CLIMECON ile bir yenisini daha 
ekledi. CLIMECON yaklaşık olarak 25 yıldır 
havalandırma ekipmanları, endüstriyel fi ltre 
sistemleri ve endüstriyel mutfak havalandırma 
ekipmanları konusunda faaliyet gösteren bir 
üreticidir. 2014 yılı başında yenilenen CLEAN 
MASTER® serisi ile UV teknolojisine sahip 
davlumbaz sistemleri ve havalandırma tavanları 
çözümlerinde en yüksek teknolojiyi sunuyor. 
CLEAN MASTER® üniteleri CCM kontrol 
modülleri ile donatılarak UV teknolojisinden 
güvenli olarak faydalanmayı sağlar. Bu sayede 
hem kullanıcılar hem de çevre korunur. Her tür 
pişirme işleminin açığa çıkardığı kirletici gazlar, 
yağlar ve içinde bulunan mikroplar ve bakterile-
rin çevreye ve egzoz sistemine verdiği zararları 

vermektedir. Bu süre mutfak tipine göre küçük 
farklar gösterebilir. 

CLEAN MASTER üniteleri üç ana tip olarak 
tasarlanmıştır;
•	 Taze Hava + Yakalama Havası + Egzoz
•	 Yakalama Havası + Egzoz
•	 Sadece Egzoz
CLIMECON, CLEAN MASTER dışında 
ayrıca havalandırma tavanları ve uygulama 
şartlarının mümkün olması durumunda mev-
cut sistemlere yapılan RetroFit uygulaması ile 
çözüm seçeneklerini genişletmektedir. HOOD 
X seçim programı sayesinde uygun hava debisi 
ve cihaz boyutlandırması yapmak mümkündür. 
Ürünün tüm teknik detaylarını ve boyutlarını 
içeren çizimler program tarafından üretile-
rek tasarımcılara kolaylık sağlar. Bu yazılım 
MAGICAD programına uyumludur. 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

ISIDEM Coolflex Standart Levha ISIDEM Coolflex SA (Kendinden Yapışkanlı 
Elastomerik Kauçuk Köpüğü Levhaları)

ISIDEM Coolflex AF+ (100 Mikron Alüminyum 
Folyo Kaplamalı Elastomerik Kauçuk Köpüğü 
Levhaları)

ISIDEM Coolflex AF+-SA (100 Mikron Alüminyum 
Folyo Kaplamalı Kendinden Yapışkanlı Elastomerik 
Kauçuk Köpüğü Lavhaları)

ISIDEM Coolflex AC (PVC/Aluminyum Folyo Kaplamalı 
Elastomerik Kauçuk Köpüğü Levhaları)

ISIDEM Coolflex AC-SA (PVC/Aluminyum Folyo 
Kaplamalı Kendinden Yapışkanlı Elastomerik 
Kauçuk Köpüğü Levhaları)

ISIDEM Coolfl ex Elastomerik Kau-
çuk Köpüğü, en ileri  teknolojiye sahip 
tesislerde levha ve boru 

olarak  üretiliyor.  Çoğunlukla 
yüksek yoğuşma riski bulu-
nan yüzeylerde yalıtım amaçlı 
kullanılan ISIDEM Coolfl ex, 
akredite laboratuvarlardan 
en güncel raporlara sahiptir. 
Standart malzemenin yanı 
sıra UV ışınlarına ve mekanik 
darbelere dayanımı artırmak 
amacıyla  Alüminyum Folyo 
ve PVC/Alüminyum Folyo 
kaplamalı ürün seçenekleri de bulunan ISI-
DEM Coolfl ex, uygulama kolaylığı ve zaman-
dan tasarruf sağlanması amacıyla kendinden 
yapışkanlı olarak da üretilir.

Kaliteli Hücre Yapısı Teknolojisi
Kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre 
yapısı sayesinde HVAC uygulamalarında 
maksimum performans sağlar.

Güçlendirilmiş Yapı, Yüksek Su 
Buharı Difüzyon Direnci 
Güçlendirilmiş hücre yapısı sayesinde darbe 
dayanımı artırılmış, buhar difüzyon direnci 
geliştirilmiştir.

Yangına Karşı Yüksek Direnç
B sınıfı yangın performansıyla uluslararası 
standartlara uygundur.

Uygulama Kolaylığı
Hızlı ve kolay uygulanması sayesinde konforu 
en üst seviyeye taşır.

150 cm’lik Levha ISIDEM 
Coolfl ex’te
ISIDEM Yalıtım, ileri üretim teknolojisi ile 
pazarın en geniş elastomerik kauçuk levha-
larından birini ürün gamında bulunduruyor. 

İşin uzmanları, 150 
cm genişliğindeki 
ISIDEM Coolflex 
elastomerik kauçuk 
köpüğü levhaları 
ile fi releri ve işçilik 
maliyetlerini en aza 
indiriyor. TM

ISIDEM Yalıtım’dan Yeni Ürün: Coolfl ex Elastomerik Kauçuk Köpüğü
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ürünler

Roth Yüzme Havuzu Güneş Kollektörü: Heliopool Buderus Logamax 
GB162 Duvar Tipi 
Yoğuşmalı Kazan

Uzunluk 2000 mm

Genişlik 1100 mm

Yükseklik 15 mm

Brüt Yüzey Alanı 2,22 m2

Ağırlık 14 kg

Sıvı Kapasitesi 16 l

Bağlantılar 8 (4 x 25 mm ve 4 x 40 mm). Kolektör tipine bağlı 
olarak değişebilen kullanım

Maks. Basınç 3 bar

Maks. Çalışma Basıncı 1 ± 0,1 bar

Malzeme HDPE (siyah)

Yatay Bağlantıdaki Kolektör Sayısı 8 (maksimum)

Dikey Bağlantıdaki Kolektör Sayısı 4 (maksimum)

Avantajlar

•	 Tüm kurulum uygulamaları için sadece 
1 güneş kollektörü üzerinde 8 farklı çıkış 
bulunur.

•	 2.22 m2 alana sahip ideal güneş kollektörü 
ebadı

•	 Dikey veya yatay kurulum imkânı
•	 Yüksek derecede verimlilik
•	 Tamamen suyla dolar, donmaz ve üzerinde 

yürünebilir.
•	 Siyah renk HDPE’den mamul yüksek 

kaliteli absorbe edici madde
•	 İdeal güneş kollektörü kalınlığı
•	 Özel güneş absorbe yapısına bağlı düşük 

basınç kaybı
•	 Yüzme havuzu ısıtması için ekonomik 

çözüm
•	 Doğrudan yüzme havuzu suyuyla 

doldurulabilir.
•	 Bağlantılar ve regülatörüyle birlikte 

eksiksiz sistem TM
 

Roth, yüzme havuzu suyunun çevre dostu 
ve enerji tasarrufu yapan bir yöntemle 
ısıtılması için yüksek kaliteli, yüksek 

yoğunluklu polietilen (HDPE) yapılmış yüzme 
havuzu için HelioPool’u geliştirdi. Tek bir emici 
türüyle tüm kurulum uygulamaları gerçekleş-
tirilebilir çünkü emici üzerinde 8 değişken 
çıkış bulunur. Bu nedenle kolay ve hızlı kuru-
lum garanti altına alınır. Roth HelioPool 2,22 
m alana sahip ideal emici ebadının yanı sıra 
yüksek derecedeki verimlilik özelliklerini taşır. 
Suya tamamen daldırılır, donmaz ve üzerinde 
yürünebilir ve doğrudan yüzme havuzu suyuyla 
doldurulmaya uygundur. İdeal duvar kalınlığıyla 
birlikte özel emici yapısı daha düşük basıncını 
garantiler. 

Tüm bağlantı çeşitleri için sadece 
bir model

Tüm emiciler bağlantı türüne bağlı olarak kulla-
nılabilecek 8 bağlantıya (4x25 mm ve 4x40 mm) 
sahiptir ve bu nedenle sadece bir tür emiciye 
gerek duyulur. 

Tamamı tek kaynaktan 

Roth çatı kurulumu için Roth bağlantı takımı, 
bağlantı takımları ve Roth Güneş Enerjisi Regü-
latör Ünitesi BW ile eksiksiz ve kurulumu kolay 
bir sistem sunar. 

Buderus’un son teknolojiye uygun ola-
rak piyasaya sunduğu kazanı GB162, A 
Sınıfı Enerji verimli pompasıyla yüksek 

oranda tasarruf sağlarken, modern ve kompakt 
tasarımıyla da ısıtmada konfor sunuyor. Pozitif 
basınçlı baca için klape seti aksesuarı bulunan 
GB162, daha küçük baca çaplarıyla düşük ilk 
yatırım maliyeti sunarken geliştirilen A Sınıfı 
Enerji verimli pompasıyla ısı ihtiyacına uygun 
debi ile işletim verimini artırıyor. Ayrıca modü-
lasyonlu pompası bulunan GB162, yoğuşma 
enerjisinin maksimum verimle kullanılmasını 
sağlıyor. Aynı zamanda pompa, ErP Lot11 
uyumuyla düşük elektrik tüketimi sağlıyor. 
Öte yandan tam açılabilir kapak sayesinde tüm 
komponetlere kolay ulaşım imkânı sunan Bude-
rus GB162, yüksek binalarda plakalı eşanjör 
kullanımına gerek olmaksızın kurulabiliyor. 
Ayrıca kaskad sistemlerdeki merkezi kumanda 
paneliyle ısıtma sistemindeki ihtiyacı tespit eden 
GB162, her bir kazana istenen kapasite bilgi-
sini aktarıyor. Bu sayede, yalnız ihtiyaç duyulan 
kadar ısı üretilerek fazla yakıt tüketiminin önüne 
geçiliyor. TM
 

Özellikler

23,5 x 33,5 cm235 x 335 mm
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ürünler

Prodek’ten Airlane Marka Exproof Fan Serileri

alev almaz ve çift hız seçeneği mevcuttur. Frekans 
konventörü ile hız kontrolü yapılabilir. 

RKEF Serisi Prizmatik Kanal Tipi 
Exproof Fan
Dikdörtgen kesitli RKEF serisi fanlar öne eğik 
kanatlı external rotor motor yapısına sahip ve ter-
mik korumalıdır. Motor koruma sınıfı IP54’tür. 
Kendinden yağlamalı rulmana sahiptir. 200 mm 
ile 350 mm çap aralığı ve 5.000 m³/h debiye 
kadar seçenekler mevcuttur. Çalışma sıcaklığı 
-20°C ile +40°C arasındadır. Dikdörtgen kesitli 
kanal montajına uygundur. 

RKEB Serisi Yuvarlak Kanal Tipi 
Exproof Fan
Yuvarlak kanal tipi RKEB serisi fanlar kesin-
tisiz 40.000 saat çalışma garantisi vardır. Emiş 
tarafında EN294’e uygun koruma teli mevcuttur. 
Aerofi l kesitli az kir tutan kanat yapısına sahiptir. 
Motor koruma sınıfı IP44’tür. 400 V elektrik 
bağlantısı (1m). External rotor-motor yapısına 
sahiptir. Zone 2 uygulamaları ve E Tipi koruma 
sınıfında, T3 sıcaklık ortam dayanımlıdır.
 
RCEY Serisi Dahili Motorlu 
Radyal Yatay Atışlı Çatı Tipi  
Exproof Fan
Çatı tipi aksiyal RCEY serisi fanlar geriye eğik 
kanatlı, external rotor motor yapısına sahip 
termik korumalıdır. Motor koruması IP44’tür. 
Kendinden yağlamalı rulmanlara sahiptir. 
Dış ortamda kullanıma uygundur. 30° açı ile 
gelen yağmur suyunu bina içine girmez. T3-T4 
Sıcaklık dayanımı ve Zone 1-2 uygulamalarına 
uygundur.  TM

AWE Serisi Aksiyal Duvar Tipi  –  
ACE Serisi Aksiyal Yatay Atışlı Çatı 
Tipi Exproof Fan
  
Ürünün hem duvar hem çatı tipi mevcuttur. Dış-
tan rotorlu motorlar, koruma sınıfı IP 44, neme 
karşı izoleli - izolasyon sınıfı F’dir. Kendinden 
yağlanan rulmana sahiptir. Motor termistör ile 
korunmuştur. Aşırı ısınma halinde kendini kapa-
tır, soğuyunca tekrar çalışır. Çift tarafl ı montaj 
fl anşları ile yüksek performanslı eksenel fanlar en 
yaygın boru veya hava, klima, soğutma ve kuru 
depolama sektöründe kullanılan makinelerde 
kanallar için kullanılır. Tasarım ve inşaat ideal 
gaz patlayıcı ortamları sağlamak için uygun ve 
Atex kılavuz 94/9/EG ile tamamen uyumludur. 
Atex Kapsam Sınıfı: ATEX II 3G c IIB T3 X 
Bakım gerektirmeyen rulman, iki tarafı kapalı ve 
uzun vadeli yağlayıcı ile yağlanmıştır. Uygulanan 
bağlantı kablosu Atex belgeli terminal kutusu 
içinden elektrik bağlantısı yapılır. Fanlar her 
pozisyonda monte edilebilir. 

HCT Serisi Kanal Tipi Aksiyal 
Exproof Fan
Airlane yuvarlak kanal tipi exproof fan uzun 
kasetli atex belgeli fanlardır. CEE Ex II2G EEx 
sertifi kalı fanlar patlamaya dayanıklı ve CEE 
Ex II2G EEx d ateşe dayanıklı veya patlayıcı 
ortamlarda çalışmakla beraber monofaze motor 
seçeneği de mevcuttur. 315 mm ile 1250 mm çap 
seçeneği 3.100 m³/h ile 100.000 m³/h debi aralı-
ğında çalışma imkânı sağlar. Motor koruma sınıfı 
IP55 tir. Paslanmayı yavaşlatıcı ATEX boyalı 
antikorozif gövde ve kanatlara sahiptir. Çalışma 
sıcaklığı -20°C ile +40°C arasındadır. Opsiyonel 

Prodek Havalandırma Airlane markası ile 
bir yılı aşkın yaptığı ar-ge çalışmaları neti-
cesinde bugün sektörün ihtiyaçlarını tek 

elden karşılıyor. Havalandırma sistemi uzmanı 
Airlane TUV, Applus ve benzer bağımsız kuru-
luşların testlerinden geçmiş ürünleri ve dona-
nımlı teknik kadrosu ile hem binaları olası tehli-
kelerden hem de bütçeleri koruyor. Petrol ürün-
leri, kimya, LPG, doğalgaz, kömür madenleri, 
şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, 
ekmek fırın ve fabrikaları gibi yanıcı, parlayıcı 
ve patlayıcı maddelerle uğraşan birçok sanayi 
kolunda normal çalışma icabı şartlarında veya 
arıza ve bakım gibi hallerde (gaz, toz veya yanıcı 
madde buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam 
oluşur. Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı nitelikteki 
gaz, toz veya buharın hava ile karışarak patlayıcı 
kıvama geldikleri yerlere 'patlayıcı ortam' denir. 
Patlayıcı ortam oluşması ve bunun tehlike yarata-
bilmesi için üç unsurun bir araya gelmesi gerekir:

•	 Patlayıcı madde: patlayıcı, parlayıcı ve 
yanıcı gaz, buhar veya toz.

•	 Hava: oksijen
•	 Enerji: patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım 

veya güç kaynağı. 

Bu üç unsurdan biri devre dışı edildiğinde pat-
lama tehlikesi oluşmaz. Ayrıca elektrikle çalışan 
cihazlarda oluşan kıvılcım ve ark bu ortamları 
tehlikeye düşürür ve patlamalara neden olur. Bu 
nedenlerle bu gibi işyerlerinin patlayıcı ortam-
larında kullanılan elektrikli cihazlar farklı olmak 
zorundadır. İşte bu olaya exproof ve kullanılan 
elektrikli cihazlara da exproof (patlamaya karşı 
korunmuş) elektrikli cihazlar adı verilir.

AWE ACE RCEY

RKEB

RKEF

HCT
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Zeki Arslan 
ISISO Mühendislik Genel Müdürü

ISISO Mühendislik kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
oluşturulması amacıyla, 1998 yılında kurulmuş bir firma. Uzun yıllardır Roth’un 
Türkiye temsilciliğini yürüten ISISO Mühendislik firmasının Genel Müdürü 

Zeki Arslan, mekanik tesisat hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev 
ve sorumluluk bilincinde olduklarını ve mesleki etik kurallarına uygun olarak 
çalıştıklarını söylüyor. Yeni ürünleriyle pazarda dikkat çekeceklerini belirten 
Arslan, “Yeni ürünümüz patentli enerji deposu sistemi, Türkiye’de A enerji sınıfına 
sahip ilk ve tek enerji deposu” diyor.

“Paranız kadar değil, standardın   
 gerektirdiği kadar enerji 
 harcamalısınız”

28 . tesisat market 05/2015



düren ve hizmet verdiğimiz müşterilerimizin 
firmamıza duyduğu güven ve gelişen inşaat 
sektörü sayesinde ISISO Mühendislik olarak, 
yapı projelerinin mekanik projelerine imza 
atmaya başladık. Çorlu ASB’de 2006 - 2007 
yıllarında Bekaert Tekstil fabrikasının meka-
nik tesisatını başarılı bir şekilde teslim ettik. 
Devamında Gebze Ekur Ekmek Fabrikası, 
Blue Hospital, Fransız Konsolosluğu, Levent 
Hastanesi, Plato Yüksek Meslek Okulu, Vefa 
İlaç Fabrikası, İnova Park, Anthill ST, Radisson 
Otel ST, Antorman, Antteras gibi (fabrika, 
hotel, özel hastane, spor kompleksleri, siteler, 
özel müstakil konutlar) mekanik tesisat taahhüt 
işlerimiz devam etmiştir.

ISISO Mühendislik, PEX boruda 
oksijen bariyer katmanı muhafaza 
eden COEX teknolojisi ile üretilen 
5 katmanlı XPERT boruyu 
Türkiye’ye getiren ilk firma

Taahhüt firması olduğumuz için o yıllarda hep 
bir arayış içindeydik. ‘Ülkemize hangi ürünleri 
getirmeliyiz’ konusuna odaklanmıştık. Müstakil 
konutların tesisat sistemlerinde kullanılan PEX 
ve PPRC boru gibi malzemelerin kullanımının 
yaygınlaşmasına bağlı olarak kazan eşanjör-
leri, radyatörler kısacası tüm metal aksamlar 
çürümeye başladılar. Bunun nedenleri araştı-
rıldığında ‘oksijen difüzyonu’ konusu ortaya 
çıktı ve oksijen bariyerli borularla tanıştık. Bu 
da bizi yeni bir arayış içine sevk etti. Almanya 
Frankfurt Fuarı’nda Roth firması ile tanıştık. 
Roth’un sergilediği ürünler arasında oksijen 

Kuruluşundan bu yana ISISO 
Mühendislik

ISISO Mühendislik; kaliteli, sağlıklı, kon-
forlu, güvenli ve ekonomik yapıların oluş-
turulması amacıyla 1998 yılında İstanbul’da 
kuruldu. Yaklaşık 17 yıldır mekanik tesisat, 
ısıtma, klima, havalandırma, taahhüt alanında 
faaliyet gösteriyoruz. Makina Mühendisleri 
Odası’nın mekanik tesisat alanında verdiği eği-
timler, yayınlar, seminerler ve sempozyumlar, 
makine mühendisi olarak mesleki gelişimimde 
çok önemli birer kılavuz oldu. Burada değerli 
meslektaşlarımızdan öğrendiklerimizi, mesleki 
hayatımıza ve iş hayatımıza taşıdık. Mekanik 
tesisat hizmetlerinin üretilmesinde ve işletilme-
sinde görev ve sorumluluklarımızın bilincinde 
olan, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları 
ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik 
kurallarına uygun olarak çalışan bir mühen-
dislik kuruluşuyuz. 1999 depreminden sonra 
inşaat sektöründe yaşanan köklü değişiklikler, 
başta toplu konutlardan daha çok müstakil 
konutlar ve lüks konut siteleri sektöründe 
yaşandı. 1998-2005 yıllarından bu yana tesi-
sat alanında birçok iş yaptık, müşterilerimizin 
memnuniyetinden kaynaklanan bir ivmeyle her 
geçen gün büyüdük ve büyümeye devam ediyo-
ruz. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuni-
yeti oldu. Bölgemiz ve bulunduğumuz konum 
itibarıyla uzun süre prestijli yapılar üzerinde 
çalıştık. Daha çok Türkiye’deki yapı sektörü-
nün gelişmesine bağlı olarak, bulunduğumuz 
konum olan Acarkent’te, Beykoz Konakları, 
Göksu Evleri ve boğazın her iki yakasında 
yer alan yalılarda lüks konutlar ve villalarla 
buluştuk. Bu gibi yapılarda en çok ihmal edilen 
konunun ‘enerji ekonomisi’ olduğunu gördük. 
ISISO Mühendislik olarak, birlikte çalıştığı-

mız projeci, mimar ve yatırımcılara binanın 
deprem güvenliği ne kadar önemliyse, içinde 
yaşayan canlıların sağlıklı, konforlu yaşamla-
rını sürdürmelerinin de en az o kadar önemli 
olduğunu anlatmaya çalıştık. Kendi etki ala-
nımızdaki müşterilerimize sağlık, çevre ve 
enerji konusundaki mühendislik ve tasarım 
hizmetlerinin aslında her alanda önemli bir 
rolü olduğunu anlattık. Yenilenebilir enerji kay-
naklarını, binanın enerji performansını, binada 
kullanılan cihaz ve çözümlere sadece ilk yatırım 
noktasında bakılmaması gerektiğini, sürdürü-
lebilir bir şekilde işletme ve enerji maliyetini 
hesap eden bir mühendislik hizmetinin olması 
gerektiğini vurguladık. “Paranız kadar değil, 
standardın gerektirdiği kadar enerji harcama-
lısınız” anlayışımızı söylemekten hiçbir zaman 
kaçınmadık. Müstakil konutlarda yaşamını sür-
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söyleşi

kullanıcılarla yolumuza devam ediyor ve planlı 
bir şekilde büyümeyi hedefl iyoruz.

Roth Heliostar 252S4 ve Roth 
HelioPool (HDPE) güneş 
kollektörümüz Türkiye pazarında tek

Roth’un tüm güneş enerji sistemlerinin (havuz-
kullanım sıcak suyu ve bina ısıtmasına destek) 
eksiksiz tüm malzemelerini Türkiye pazarına 
sunuyoruz. Roth’un Türkiye dışında, Türki 
Cumhuriyetler ve Ortadoğu satışlarından da 
biz sorumluyuz. Ürünlerimiz hem mimari açı-
dan kolaylık hem de meslektaşlarımızın tasarım 
alanındaki esnekliğini sağlıyor. İki tip güneş 
kollektörümüz var. Biri kapalı sistem olarak 
tarif ettiğimiz sellektif yüzeyli düşük demirli 
güvenlik yüksek emici cam, bakır borulu, bakır 
levhalı, kaliteli yüksek performans verimliliğe 
sahip, kalın polikarbonat kasa ve gövdeden tek 
parçadan oluşan güneş kollektörümüz Roth 
Heliostar 252S4 Türkiye’de tektir. İkincisi ise; 
yüzme havuzu suyunun çevre dostu ve enerji 
tasarrufu yapan bir yöntemle ısıtılması için 
yüksek kaliteli, yüksek yoğunluklu polietilen 
(HDPE) yapılmış yüzme havuzu için Roth'un 
geliştirdiği HelioPool güneş kollektörüdür. Tek 
bir emici özelliğiyle ve 8 değişik noktadan bağ-
lantı ağzı ile tüm kurulum uygulamaları gerçek-
leştirilebilir, hızlı kurulum garanti altına alınır. 
HDPE esaslı güneş kollektörleri Almanya’da 
havuzlarda çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. 
Türkiye’de de değişik projelerde bu ürünümüzle 
yer aldık.

bariyerli boru da vardı fakat bu PEX boru fark-
lıydı. Farkı şuydu; PEX boru üzerinde oksijen 
difüzyonunu engelleyen oksijen bariyer katma-
nını koruyan (Evoh koruyucu katman) Roth’un 
COEX teknolojisiyle geliştirdiği bir katman 
daha vardı, yani S5 COEX katmanlı XPERT 
boruydu. 2007 yılında, Roth yetkililerine bu 
ürünü Türkiye’de temsil etmek istediğimizi 
söyledik. Başlarda bizi tanımak istediler, bir 
yıl sonra bizi davet ettiler ve Roth ürünlerinin 
Türkiye temsilciliğini aldık. ISISO Mühendis-
lik olarak, oksijen bariyerli 5 katmalı boruyu 
Türkiye’ye getiren ilk fi rma olmanın heyecanını 
yaşarken Roth markasının aslında çok geniş bir 
ürün yelpazesi olduğunu gördük. Bu bizi çok 
memnun etti. Türkiye inşaat sektörünün geliş-
mesine bağlı olarak, temsilciliğini yaptığımız 
Roth markalı ürünlerin her yapıya en doğru 
ve yenilikçi çözümü sunduğunu söyleyebilirim. 
Roth ar-ge’ye çok fazla yatırım yapan fi rma. 
Dünyada 31 ülkede satış ağı olan, 8 ülkede 
imalat yapan dünya markası Roth’un yeni-
likçi sistemlerini ülkemize sunuyoruz. ISISO 
Mühendislik olarak malzeme satıcısı olmaktan 
çok, yenilikçi sistem ve tesis kuran mühendislik 
fi rması olarak ön planda olmak istedik. Bugüne 
kadar yürüttüğümüz tüm projelerde; yenile-
nebilir enerji kaynaklarının efektif bir şekilde 
doğru noktada kullanılması bilinciyle çözüm 
üretmeye ve yenilikçi olmaya çalıştık. Enerji 
Verimliliği Kanunu, LEED ve BREEAM 
gibi sertifi kasyonların popüler hale gelmesi ve 
Türkiye’ye getirdiğimiz ürünlerin yenilenebi-
lir enerji kaynaklarıyla doğrudan ilgili olması, 

birçok projede ürünlerimizin kullanılmasına 
zemin oluşturdu. Uluslararası sertifi kalara sahip 
Roth güneş enerjisi sistemlerimiz, Roth yer-
den-duvardan ısıtma ve Roth yerden-duvar-
dan-tavandan serinletme sistemlerimiz, kontrol 
elemanlarımız, temiz su ve ısıtma sistemlerinde 
kullanılan boru ve fi ttings ürünlerimiz, Roth 
depolama (enerji- yakıt-su-gıda depolama) 
sistemleri, gri su geri dönüşüm sistemlerimiz, 
banyo-duş sistemlerimizi hizmete sunuyoruz. 
ISISO Mühendislik olarak mühendislik kri-
terlerini esas alan tüm yatırımcı, tasarımcı ve 

Yüksek torklarda benzerlerinin aksine kırılmaz alüminyum gövdeli, 
uzun ömürlü Siemens OpenAir™ damper motorları ile siz de 
üretiminizde ve bina otomasyon sisteminizde fark yaratabilirsiniz.

Neden Siemens OpenAir™?

• Düşük enerji tüketimi ile çevreci damper motorları

• Tüm HVAC uygulamaları için geniş portfolyo

• Sessiz motorlar sayesinde yaşam ve çalışma alanları için 

konforlu ortam

• Hızlı ve kolay montaj ile azalan iş gücü ihtiyacı

• Patentli kendinden merkezlemeli şaft sistemi ile uzun motor 
ömrü ve arttırılmış emniyet

• VAV uygulamalarında kolay kalibrasyon ayarları, hızlı devreye 
alma ve entegrasyon

• Özel uygulamalar için hızlı çalışma ve tepki süresi avantajı

• Sağlam dış kasası sayesinde nakliye, depolama sırasında ve 
sahada karşılaşılan olumsuz koşullara dayanıklılık

• Uluslararası standartları karşılayan sertifikalı ürün gamı

• Dökümantasyon, temel eğitim ve servis araçları konusunda 
Siemens’den tam destek!

www.siemens.com.tr/openair

Sağlam Gövde, Uzun Ömür:
OpenAir™ Damper Motoru
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Sağlam Gövde, Uzun Ömür:
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söyleşi

Standartlara uygun uygulama 
yapılırsa, hiçbir sistem tehlikeli 
değildir 

Bir diğer ürün grubumuz radyant ısıtma ve 
serinletme sistemlerimiz. Roth orijinal Tac-
ker Sistem, Roth noppenplate Sistem, Roth 
Clima -Comfort TBS kuru sistemle yerden 
ısıtma sistemi ile; özel konut, ticari yapılar, 
idari yapılar, araç showroom’larında ve fabri-
kalarda, spor komplekslerinde, kapalı yüzme 
havuzlarının ısıtılmasında kullanım esnekliği 
sağlamaktadır. Roth Clima-Comfort TBS kuru 
sistemi (25mm TBS +18 mm kuru şab +zemin 
kablama) yeni yapılar, minimum yükseklik ve 
minimum statik yük istenen yapılarda ısıtma ve 
serinletme sisteminde yenilikçi performansı ile 
ezberci yaklaşımları bozmuştur. Roth TBS kuru 
sistem uygulamamızda, hazır kuru şap levha-
larla sistemi kuruyoruz. Türkiye deprem ülkesi 

olduğundan dolayı bu sistem statik anlamda 
binanın yükünü azaltıyor aynı zamanda ilk 
yatırım inşaat maliyetlerinde (şap+demir) bina-
nın bütçesini doğrudan olumlu yönde etkiliyor. 
Yine yerden ısıtma ile ilgili en çok karşılaşı-
lan şikâyetlerden biri de, rejime çok geç girip 
çıkmasıdır. Kuru sistemin hızlı bir tepkime 
süresi olduğu için, bu sorun da artık bu sistem 
sayesinde yaşanmıyor. Bu özelliklerinden dolayı 

diğer ısıtma sistemlerine göre daha etkin ve 
verimli. Kuru sistemi, ısı pompalarının kulla-
nımının yaygınlaşmasına bağlı olarak ısıtma ve 
serinletmede kullanabiliyoruz. 
Roth Clima - confort panel sistemi (25mm 
CC panel +18 mm kuru şap veya duvar, tavan 
alçıpan +zemin kablama) duvardan ve tavandan 
ısıtma – serinletme sistem gerektiren yapılarda 
kullanılabiliyor. Roth Clima-comfort compact 
sistemi (17 mm CC Compakt +zemin kab-
lama) özel konut, ticari ve minimum yükseklik 
ve statik yük istenen yapılarda kullanılabiliyor.
Roth Isocere sistemi ise yönetim, idari, 
alışveriş, endüstriyel sistemlerde, fabrika-
larda, büyük hangarların, çok yüksek yapı-
ların ısıtılmasında kullanılabiliyor. Rad-
yant ısıtma sistemleri çok yaygın kullanılan 
bir sistem ve enerji verimliliği performansı 
anlamında diğer ısıtma sistemlerine göre 
% 10 daha tasarrufl u. ISISO Mühendislik ola-
rak, ısıtma ve serinletme sistemlerinde yüksek 
performans ve optimum çözümlerimiz ile tüm 
malzemelerin tek elden teminini eksiksiz sağ-
lıyoruz.

3

   Panel sistemi  ... eski yap�larda konfor sa�lamak için ideal

ClimaComfort Paneli, bir alüminyum �s� iletim sac�na 
sabitlenmi� olan bir EPS ta��y�c� plakadan meydana 
gelmektedir. Is�tma veya so�utma enerjisinin e�it ve 
h�zl� bir �ekilde iletilmesini sa�lamaktad�r.

Roth bu sistemi, 14 mm ebad�nda Roth Climacor® S5 
borular� kullan�lacak �ekilde tasarlam��t�r.

ClimaComfort Panel sistemi, gayrimenkullerin de�erinin artmas�n� sa�lamaktad�r. 
Ayr�ca bu ürünün apartman dairelerinde kullan�m� son derece enteresand�r. 
Zira daire sahibini, bir apartman binas� içersindeki kendi ki�isel konfor tasar�m� 
bak�m�ndan binan�n geri kalan�ndan ba��ms�z k�lmaktad�r. Bunun yan� s�ra 
gayrimenkulün kira de�erini de art�rmaktad�r (enerji performans�).

EFP ClimaComfort-Panelsystem_02-10.indd   3 4/30/10   4:15:52 PM

Fiyat 10 adet ve üzeri alımlarda geçerlidir.

Tekli alım fiyatı 5,49 ₺’dan
başlayan �yatlarla.Tekli alım fiyatı 64,99 ₺’dan

başlayan �yatlarla.

Fiyat 10 adet ve üzeri alımlarda geçerlidir.

Vitra güvencesiyle

4999

Proted Plastik Gövdeli
Duș Kanalı

Beyaz Boru

İhtiyaç duyduğunuz
her türlü tesisat malzemesi
tek çatı altında ve
uygun fiyatlarla Koçtaş’ta.

Basmalı
İç Takım
Tekli alım fiyatı
21,99 ₺

1699

30, 50, 60, 80 cm ölçü seçenekleri
20, 25, 32, 40 mm ölçü seçenekleri

’dan bașlayan fiyatlarla
Fiyat 400 ₺ ve üzeri Hakan Plastik alışverişlerinde geçerlidir.

449

’dan bașlayan fiyatlarla

 Toplu alın,
kârlı çıkın!
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söyleşi

Roth Kontrol ve Kumanda Sistemleri; Roth 
Debi Ayarlı Pirinç Kollektör, Endüstriyel 
Uygulamalarda Debi Ayarlı HDPE Plastik 
Malzemeden Kollektör ve Oransal Servomotor 
olmak üzere üçe ayrılıyor.
Roth kablolu ve kablosuz kontrol, kumanda 
elemanları, Roth kablolu, kablosuz ve dijital 
termostatları içeren yerden ısıtma sistemleri 
ve serinletme sistemlerimizle ürün ve sistem 
grubunda da zenginliğimiz çok fazla olup 
Türkiye’de tek olduğumuzu söyleyebilirim.
Roth kontrol istasyonlarının yenilikçi çözüm-
leri ile radyatörlü, fancoil’li, yer konvektörlü, 
merkezi veya bireysel ısıtmalı yapıların yer-
den ısıtmalı sistemlere dönüşümü mümkün. 
Aynı zamanda A enerji sınıfı verimliliği per-
formansına sahiptirler. Roth’un uzun yıllardır 

süregelen yenilikçi performansı, yüzey ısıtma 
ve serinletme sisteminin gelişiminde büyük 
rol oynadı. Yüzey ısıtma ve soğutma sistemle-
rinin seçiminde en önemli kriterler, kullanıcı 
konforu ve mimari tasarım özgürlüğünün yanı 
sıra; enerji tasarrufu, hijyen ve çevreyi koruma 
fonksiyonu olarak öne çıkmaktadır.
Optimal, tam olarak ayarlanabilir mekân sıcak-
lık karakteristiği, Roth yüzey ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin performans gücünü açıkça tanım-
lamaktadır. Mekân sıcaklığına yönelik olumsuz 
etkiler (hava hareketi, hava akımı veya ısı loka-
lizasyonu sebebiyle) örneğin yerden ısıtmalı 
mekânların insanlardaki “ayak şişmesi” şeklinde 
görülen yan etkisi gibi olumsuzluklar artık geç-
mişte kaldı. Yerden ısıtma sıcaklık süreci ideal 
ısınma ile neredeyse aynı çizgide ilerliyor.
Halbuki sistem doğru kurulursa böyle yan 
etkisi yaşanmaz. Standartlara uygun uygu-
lama yapılırsa, hiçbir sistem tehlikeli değildir. 
O yüzden her uygulamanın standartlara uygun 

yapılması gerekir. Satış ve sistem kurulumu 
sonrası müşteri memnuniyeti de önemli konu-
lar arasındadır. Bu konuda optimum verimi 
sağlamak açısından servis hizmeti de büyük 
önem teşkil ediyor. Dolayısıyla biz de müşteri 
memnuniyetini odağımıza alarak çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. İzmir, Ankara, İstanbul ve 
Gaziantep’te çözüm ortaklarımız bulunuyor. 
Bayilik sisteminin artık göreceli olarak orta-
dan kalktığını söyleyebilirim. Türkiye pazarı 
inşaat sektörü olarak hırçın ve çılgın bir pazar. 
Sektörde yatırımcılar, tasarımcılar ve hizmet 
alanlar için süreklilik ve kalıcılık önemli bir 
faktördür. Sürekli yeni ürün ve teknolojiler geli-
yor. Ülkemizde markalar sürekli el değiştiriyor. 
Roth ile yolculuğumuz 8 yılı doldurdu. Şimdi 
Roth-Türkiye olarak yolumuza devam ediyoruz. 
Roth-Türkiye olarak nihai kullanıcılara, uygu-
lamacı firmalara, mekanik tasarım bürolarına, 
mimari gruplara ve yatırımcı firmalara gerekli 
teknik desteği sağlamak temel prensibimiz. 
Ürünlerimizi kullanan herkesi çözüm ortağı-
mız olarak kabul ediyoruz.

Yeni ürünümüz, Türkiye’de A enerji 
verimliliği sınıfına sahip ilk ve tek 
enerji deposu

Yeni ürünümüz patentli Roth Termotank 
Quadroline basınca dayanıklı termal enerji 
deposu sistemi Almanya’da yaygın olarak kul-
lanılıyor. Bu plastik esaslı enerji deposu; hafiftir, 
yerden tasarruf sağlar ve uyumludur. Bu enerji 
deposu güneş enerjisiyle, ısı pompasıyla, jeo-
termal enerjiyle veya başka bir enerji kaynağı 
ile depo içindeki suyu ısıtıyor ve bu ısınmış su, 
nerede ihtiyaç duyuluyorsa orada kullanılabi-
liyor. Korozyon derdi yok ve A enerji sınıfına 
sahip bir boyler. Türkiye’de A enerji sınıfına 
sahip ilk ve tek boyler olup 325-500-850 litre 
su hacim kapasitelerine sahiptir. TM
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proje

Yenileme çalışmaları nedeniyle bir-
kaç yıl kapalı kalan Picasso Müzesi 
(Musée Picasso), 25 Ekim 2014 

tarihinde kapılarını tekrardan halka açmış-
tır. Müze, Paris'in tarihi Marais semtinde 
bulunan büyük bir konak olan Hôtel Salé 
içinde yer alıyor. Mimar Jean de Bourges 
tarafından 1656 ve 1660 yılları arasında inşa 
edilen konak, 'Hôtel Salé' (veya 'tuzlu konak') 
takma adını orijinal sahibi işi Louis XIII 
ve XIV Louis adına tuz vergisini toplamak 
olan bir vergi toplayıcısı olan Pierre Aubert 
de Fontenay'e borçlu. Konak, güvenlik ve 
emniyet, müzede muhafaza edilen milli 
koleksiyonların korunma şartları ve engel-
liler için erişim açısından belirli standartlara 

Picasso Müzesi 
Havalandırma Sistemi

uygun hale getirilmiştir. Mimari restorasyon, 
modernizasyon ve yenileme projesi mimar 
Jean-François Bodin'e verilmiştir (Bodin & 
Associés) ve Fransa'nın tarihi eserlerinin baş 
mimarı olan Stéphane Thouin tarafından 
denetlenmiştir. Müze 5000 sanat eserine ve 
200,000 parça arşive ev sahipliği yapmakta-
dır ve her yıl 500.000 kişi tarafından ziyaret 
edilmektedir. 
Picasso Müzesi'nin tamamen yenilenmesi 
çalışmaları kapsamında hava yönetimi ve 
taşıma sistemi CIAT ürünleri ile gerçekleş-
tirildi.  Yeni ekipmanlarla müze içindeki hava 
temizleniyor ve müzedeki eserlerin daha iyi 
korunması ve eskimelerinin yavaşlatılması 
için nem ve sıcaklık seviyeleri sabitleniyor. 

Yenileme çalışmalarında, müzenin sergi alanı 
ve bazı idari bölümlerinde değişiklikler yapıl-
mıştır. Halka açık olan yüzey alanı, nere-
deyse üç katına çıkarılmıştır ve şu anda 6300 
m2’lik alanı kapsamaktadır. Egis Mühendis-
lik Grubu, tasarım çalışmalarını yürütmüş 
ve müzenin yapılarının, hizmet ve donanım 
paketlerinin tamamlanmasını denetlemiştir. 
SNEF Grubu iştiraki olan SNEF Clim şirketi, 
su tesisatının yanında ısıtma ve havalandırma 
paketinden sorumlu olmuştur. Müzenin hava 
kontrol sistemini kurmak üzere CIAT seçil-
miştir. SNEF Clim şirketi yetkilileri proje 
ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır: "Biz 
CIAT Grubu ile çalışmaya alışığız. Soğutma 
sistemlerinden konfor birimlerine kadar, özel-
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likle bu gibi kompleks projeler için uygun 
olan kapsamlı bir teklife sahipler."
İki adet 490 kW Dynaciat Power Düşük 
Gürültülü su soğutucu, 10,000 ile 20.000 
m3/h akış oranına sahip 12 adet Airtech ve 
Air Compact hava kontrol üniteleri, iki adet 
Opera kuru soğutucu, Expair hassas hava 
kontrol kabinleri ve 10'dan fazla Major Line 
konfor üniteleri dahil olmak üzere CIAT, 
müzede 20'den fazla ekipman ile yer almıştır.
CIAT'ın üstesinden gelmesi gereken ilk tek-
nik sorun, müzenin içinde, cihazların konum-
landırılabileceği alanın yetersiz olmasıydı. 
CIAT mühendisleri bu sorunun üstesinden 
gelebilmek için çalışmalarını, mümkün olan 
en küçük soğutucuları ve hava işleme ünite-
lerini tasarlamak üzerine yoğunlaştırmışlardır. 
Standart aralıktan iyi bileşenler seçilerek en 
uygun çözümler oluşturulmuştur. Örneğin, 
soğutucuların ebatları, müzenin kapılarına 
sığacak ve yük asansörleri içine uyabilecek 
şekilde düşürülmüştür. 
Müzenin bodrum katında kurduklarında, 1 
m genişliğinde 2 metreden daha az bir yük-
seklik ölçümü yapmışlardır (yaklaşık olarak 
500 kW kapasite sağladığını düşünüldüğünde 
bu, ciddi bir başarı olarak değerlendirile-
bilir). Müzenin hava kontrol üniteleri çatı 
alanında bulunmaktadır. Mümkün olan en 
küçük karbon ayak izini sağlamak amacıyla 

tüm bileşenler titizlikle seçilmiştir. İkinci 
zorluk, koleksiyonlarını zarardan korumak 
amacıyla müze içindeki koşulları çok hassas 
seviyelerde tutmak olmuştur. Sıcaklık ve nem 
sanat eserlerini korumada özellikle önemli 
olan iki faktördür. Picasso Müzesi'nde, eser-
lerin sadece % 3 tolerans ile yazın 24 °C / % 
50 RH kışın ise 20 °C / % 50 RH koşullarında 
korunması gerekmektedir.

CIAT hava kontrol üniteleri, sergi odaları 
ve restorasyon atölyelerinden ofis ve depo 
odalarına kadar müze genelinde tüm havayı 
dağıtmaktadır. Müzenin konferans salonu ve 
eğitim odaları, sıcaklığı ve nemi sergi odala-
rındaki gibi aynı seviyede tutan hava kontrol 
ünitesi ile desteklenmektedir. Depoları ve 
restorasyon atölyeleri yakın kontrol üniteleri 
ile donatılmıştır. TM
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Uğur Darcan
Teknoklima Genel Müdürü

Samsung markalı klima sistemlerinin distribütörlük faaliyetlerini yürüten Teknoklima, 
2014 yılında Türkiye’de üretilen yeni klima santrali BOREAS ile pazardaki yerini 
güçlendirdi. Ürün ve ürünün Eurovent süreci hakkında detaylı bilgiyi Teknoklima 

Genel Müdürü Uğur Darcan aktardı…

“ BOREAS yüksek kalite 
 anlayışı ve vizyonu ile 
 tasarlanmış ve üretilmiş bir  
 üründür”
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Bu kapsamda biz de BOREAS klima san-
tralinin üretimine başlar başlamaz Eurovent 
sertifikasyonu için ilk müracaatımızı 2014 yılı 
içerisinde yaptık. Burada da amacımız üreti-
lebilecek en üst teknik spektlerde Türkiye’de 
üretilmiş, yurtdışı sınırlı imalatçıda olan test 
sonuçları ile belgelendirmeyi almaktı. Yani kar-
nemizin hepsinin PEKİYİ olmasını istiyor-
duk. Bu, istemesi kolay ancak gerçekleştirmesi 
oldukça zor bir talepti. 
Öncelikle klima santral seçim programımızı 
geliştirdik ve sürekli bir yenileme ve güncel-
leme sistemine bağladık. Sonrasında Eurovent 
test standartları ve test ortamını simule ede-
cek ölçüm cihazları satın alarak test ortamını 
hazırladık. Sadece bu çalışmaya özel bir ar-ge 
mühendisini ilgili testlerin fabrika ortamımızda 
yapılabilmesi için görevlendirdik.  Artık dizayn 
aşamasında teorik hesaplamalar ile bilgisayar 
destekli tasarım programları aracılığıyla model-
leme ve çözümlemeler ile elde ettiğimiz veri 
ve sonuçları, Eurovent test standartlarında 
kendi fabrika ortamımızda bire bir test etme 
ve değerlendirme şansına sahip olduk.

Temel olarak Eurovent testleri

Gövde mekanik dayanım sınıfının belirlen-
mesi: Bu derecelendirme en iyiden başlayıp 
sırasıyla D1 – D2 – D3 derecelerine sahip olup 
D1 1000 Pa pozitif ve negatif basınçta 1 mt 
uzunluktaki yüzeyde maksimum 4 mm gövde 

BOREAS: İleri Düzey Klima 
Sistemleri

Teknoklima olarak BOREAS markalı klima 
cihazları imalatına 2014 yılında başladık. Ürün 
geliştirme ana vizyonumuz; yüksek katma 
değerli ve teknolojili ürünleri, sadece yurtiçi 
pazarda değil uluslararası pazarda da rekabet 
edecek özellikte geliştirmek ve kullanıcılara 
sunmaktı. Bunun içindir ki BOREAS’ın slo-
ganını “Advance HVAC Systems” yani “İleri 
Düzey Klima Sistemleri” olarak belirledik. 
Öncelikle güçlü bir ar-ge ekibi kurduk. Ürün 
tasarımına özel önem verdik. Yurtiçi yurtdışı 
benzer özellikli tüm üretici ve ürünleri, piyasa 
beklentilerini ve standartlar ile bu standartlara 
ait test değerlerini ve sertifikasyonları inceledik. 
Çok özel bir grubun 8 aylık çalışması sonra-
sında, istediğimiz nitelikte yüksek teknik ve 
tasarım özeliklerine sahip, rekabet gücü yüksek 
BOREAS klima santrali ortaya çıktı. 
Son 30 yıllık sektör bazında yapılan imalatlara 
baktığımızda biz BOREAS’ı V. nesil yeni kuşak 
bir klima santrali olarak tanımladık. Klima sek-
töründe ilk olmak üzere karkas yapısında çelik 
profil yerine siyah karbon kompozit malzemeyi 
satışlarda opsiyonel olarak kullandık. Sonuçta 
kompozit karkas ile çeliğin gücünü hafiflik, 
dayanım, düşük ısı transfer ve ısı köprüsüzlük 
özellikleri ile birleştirdik. 
Ön tanıtımları sonrasında projeci, uygulayıcı 
ve son kullanıcılardan son derece olumlu geri 
dönüşler aldık ve siparişleri kabul etmeye baş-
ladık. Yaklaşık 1 yıllık bir dönem içinde Türkiye 
genelinde ve yurtdışına satışlar yaptık. 

BOREAS’ın Eurovent süreci

Bilindiği gibi Eurovent sertifikasyonu, hem 
ürünü hem ona ait seçim bilgisayar programını 
ve imalat sonrası bitmiş ürünü farklı teknik 
özellikleri ile test ederek sertifikasyonlandıran 
en önemli ve bilinen programdır. 
Türkiye’de bilinenin aksine, Eurovent belgesi 
bir kalite standart belgesi değildir. Aslında ben-
zetme yapmak gerekirse bir karnedir. Nasıl her 
öğrencinin bir karnesi varsa Eurovent de kendi-
sine müracaat eden tüm imalatçıları kabul eder 
ve testler sonrasında belgelendirme yapar, yani 
karnesini verir. Bir öğrenci için karne içeriğin-
deki derslere ait notlar, karneye sahip olmak-
tan daha önemliyse, Eurovent belgesine sahip 
olmak değil belgelendirmedeki test kriterle-
rinde hangi notları aldığınız daha önemlidir.

deformasyonu öngörmektedir. D2 Maximum 
10 mm ve D3 > 10 mm değerini kapsamaktadır. 
Görüleceği gibi bu sınıfta alınabilecek en üst 
değer D1 klasıdır. Gövde yapısına bağlı olarak 
genelde çelik veya alüminyum karkas dizayn 
yapan üreticilerin elde etmekte çok zorlan-
madıkları bir standarttır. Bununla birlikte çok 
bilinen bazı Avrupalı imalatçıların D2  sınıflan-
dırmasına sahip olduğu belgelendirmelerinde 
görülmüştür.
Filtre bypass hava kaçak sınıfı: Bu derece-
lendirme hava filtre yerleşim düzeneklerinin 
ne kadarlık bir hava bypass kaçağına sebebiyet 
verdiğini öngörmektedir. En Yüksek Standart 
F9 olup % 0.5 havanın kaçağına izin vermekte-
dir. Sonraki sınıflar F8 – F7 – F6 – (G1-F5)’tir. 
Anlaşılacağı gibi F8 sınıfı bir belgeye sahip olan 
bir klima santrali içerisine F9 sınıfı bir filtre 
koymanın hiçbir anlamı yoktur.
Isıl geçirgenlik sınıfı: Bu derecelendirme ısı 
yalıtımına bağlı, klima santralinin içeriden 
dışarıya, dışarıdan içeriye ne kadarlık bir ısı 
transferine veya farklı bir deyişle ısı kaçağına 
sahip olduğu ile ilgili derecelendirmedir. En 
yüksek değer T1 olup sonra sırasıyla T2 – T3- 
T4 sınıfları gelmektedir. Ayrıca belirtmek iste-
rim ki, 50 mm kaya yünü standart izolasyon 
kullanılması halinde maksimum ulaşılabilecek 
standart teorik olarak T2 klasıdır. T1’e geçile-
bilmesi için panel izolasyonlarının en az 50 
mm yüksek dansiteli poliüretan malzeme ile 
yapılması gerekmektedir.
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Isıl köprüsüzlük sınıfı: Bu sınıf en önemli 
ancak iyi değerlerin elde edilmesi en zor 
olandır. Santral iç ve dış yüzeyleri arasında 
ne büyüklükte ısı köprüsü bulunduğunu ifade 
eder. Çünkü mevcut ısı köprüleri ısı kaçakları 
ve yoğuşma problemleri demektir. Yoğuşma yaz 
çalışmasında ısı köprüleri üzerinden santralin 
dış yüzeyinde oluşup korozyon ve paslanmaya 
sebebiyet vererek cihazın ömrünü kısaltır. Kışın 
ise santralin iç yüzeylerinde yoğuşma meydana 
gelip akıntılara ve içeriğinde mikrop, bakteri 
üremesine sebebiyet verir, hijyen şartlarını 
bozar. Bu sebeple özellikle medikal uygula-
maları olan hijyen klima santrallerinin kesin-
likle üst sınıf ısı köprüsüzlük değerine sahip 
olması gerekir. En üst derecelendirme TB1’dir. 
Sonrasında TB2 – TB3 – TB4 – TB5 dere-
celeri gelmektedir. Konunun zorluk değerini 
ifade etmek için Türkiye’de standart üretiminde 
TB1 değerine ulaşmış bir yerli üretici yoktur.  
Eurovent sertifikasyonlarında Avrupa’daki ima-
latçılar arasında çok az sayıda üreticinin bu 
klasa ulaşabildiği görülmüştür.

BOREAS Klima santralinin aldığı Eurovent 
Test değerleri şöyledir:
•	 Gövde Mekanik Dayanım Sınıfı:  

D1 (Sınıfının en üst değeri)
•	 Filtre Bypass Hava kaçak Sınıfı: 

F9  (Sınıfının en üst değeri)
•	 Isıl Geçirgenlik Sınıfı:   

T2 (Kaya yünü izolasyon ile sınıfının en 
üst değeri)

•	 Isıl Köprüsüzlük Sınıfı:   
TB1 (Sınıfının en üst değeri) 

Görüldüğü gibi BOREAS, alınabilecek en üst 
Eurovent klaslarına standart üretim ve ürünle-
rinde sahip olmuştur. 

BOREAS, Eurovent sınıflarında 
belgelendirme alan çok az sayıdaki 
üreticiden biri 

Bu sınıf bir ürüne ulaşmak kolay olmadı. Zaten 

böyle bir beklentimiz yoktu. Biz işin zorluğu-
nun farkındaydık ve ekip olarak çok çalıştık. 
Bu sebeple BOREAS, dünya üzerinde stan-
dart üretiminde Eurovent sınıflarında belgelen-
dirme alan çok az sayıdaki üreticiden biri oldu.
Klima santral kapaklarını çelik iskelete bağla-
yan cıvataların seçiminde çok sayıda imalatçı-
dan numune alarak uzun sureli ısı transfer test-
lerini teorik ve deneysel olarak yaptık. Termal 
kameralar ile test sonuçlarını ölçümlendirdik.  
En düşük ısı transferine sahip ürün ve malze-
meyi bulabilmek için aylarca çalıştık. Sonuçta 
bulduğumuz ürün bizim için özel üretilen ısı 
iletim katsayısı standart malzemelere göre 3 
kat daha düşük olan (alaşımın içeriği payla-
şıma açmadığımız bir bilgidir.) BOREAS Vida 
ortaya çıktı. Yani özel bir cıvata yaptırdık ve ona 
da BOREAS cıvata adını verdik. 
Sadece plastik cıvata kapakları için 4 ayrı ürün 
test ettik ama hiçbirini beğenmedik. Niha-
yet Avrupalı bir imalatçının Malezya fabri-
kası ürünleri, istediğimiz standartlarda çıktı. 
Tedariki oradan yapıyoruz. Fabrika ortamında 
kurduğumuz test stantlarında BOREAS model 
box’lar üzerinde EN 1886 test standartlarında 
113 ayrı noktadan ölçümler yaptık. Sonuçlara 
bağlı olarak sürekli malzeme ve konstrüksiyon 
iyileştirme çalışmalarını 10 aya varan sürede 
gerçekleştirdik.

Standart olarak galvaniz sac yanında 
opsiyonel olarak Magnelis sac 
kullanımını öngördük

Geniş bir ar-ge ve danışman grubu ile birlikte 
çalıştık. Ar-ge ekibimizin başında İzzet Tan-
yol vardı. Çok sayıda yeniliği BOREAS klima 
santrallerine uyguladık. Örneğin, standart 
olarak galvaniz sac yanında opsiyonel olarak 
Magnelis sac kullanımını öngördük. Magnelis 
sac çok yeni bir ürün, son 3 yıldır Avrupalı sac 
imalatçılarının satış ürün grupları arasında yer 
alıyor. Galvaniz saca göre çok üstün korozyon 
dayanım ve ömür özellikleri var. Ayrıca karkas 

çelik profillerde galvaniz kaplama yerine stan-
dart magnelis kaplama kullanmaya başladık. 
Bizden gelen talep doğrultusunda tedarikçimiz 
Borusan AS magnelis kaplamayı standart üre-
tim programına aldı. Bu ürünün kullanım fikri 
ve araştırması, danışman firmamız Kalsis Ltd. 
Sahibi Ömer Erdoğan’a aittir.  
Türkiye’de gözetleme camında kare dizayn 
ürün kullanan ilk markayız. Ayrıca gözetleme 
camı yerine gözetleme kamerası kullanımı fikri, 
birlikte çalıştığımız uluslararası çok sayıda 
ödül sahibi Endüstriyel Tasarımcı Kunter 
Şekercioğlu’na aittir.
“Smartpack” ismini verdiğimiz kolay paket-
leme programımız Fabrika Müdürümüz Müge 
Lülecioğlu’na aittir. Bu programla yurtdışı pro-
jelerin daha uygun bedeller ile nakliyesini ve 
santrallerin yerinde kurulumunu temin ettik.
Amerikan ASHRAE’nin de kullanımını tav-
siye ettiği HDPsychart firması ile psikometrik 
diyagram ve program gelişimi üzerine anlaşma 
yaptık. Bu programları BOREAS logolu olarak 
tüm talep eden sektör kullanıcılarına bedelsiz 
olarak sunuyoruz.
Türkiye’de klima santral üretiminde ilk ithal 
aktif susturucu kullanımına başladık. Bu sis-
temde standart kulisli pasif susturucu yerine, 
gürültüyü kaynağında frekanslarına göre analiz 
edip özel sensör ve mikrofonları ile ters fre-
kanslı ses dalgaları yaymak ve sesi sönümlendir-
mek esası mevcuttur. Bu sistem ile dar yerleşim 
alanlarında vantilatörden sonra uzun susturucu 
hücrelileri kullanmaya gerek kalmadığı gibi, 
fanlar üzerinde statik basınç ilave etmek gereği 
de ortada kalkmıştır.  

Cihaz ve hizmet kalitesini en 
optimum fiyat ile sunan firmayız

BOREAS yüksek kalite anlayışı ve vizyonu 
ile tasarlanmış ve üretilmiş bir üründür. Euro-
vent tarafından en yüksek sınıf Avrupalı birkaç 
üretici ile birlikte aynı grupta sertifikalandırıl-
mıştır. Biz müşteri ilişkisinden üretime, sevk ve 
teslime kadar olan süreçte hem ürün hem de 
hizmette yüksek kalite anlayışı ve % 100 müş-
teri memnuniyeti ilkesi ile çalışıyoruz. Sonuçta 
tabii ki rekabet şartlarında sektör içerisindeki 
en düşük fiyatlı ürün ve firma değiliz. Cihaz ve 
hizmet kalitesini en optimum fiyat ile sunan 
firmayız. 
Ayrıca 2015 yılına özel proje bazlı özel fiyatlan-
dırmalar da yapıyoruz. Sonuçta yurtiçi-yurtdışı 
gördüğümüz ilgiden ve aldığımız siparişlerden 
memnunuz. TM
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bilgi

Neden Dengeleme?

Isıtma ve soğutma sistemlerinde eksik 
olan hidrolik denge, çoğu zaman aşağıda 
belirtilen şikâyetlere neden olmaktadır:

•	 Bazı odalarda istenilen oda sıcaklığına 
nadiren ulaşılıyor veya odalar yeterli olarak 
soğutulamıyor. Bu problem genellikle yük 
değişimlerinde ortaya çıkmaktadır.

•	 Düşüm işletiminden ısıtma işletimine 
geçildiğinde, sistem parçaları ancak 
gecikmeli olarak yeterince ısınıyor. 

•	 Genellikle, sistem kısmi yükte çalıştığında 
ortaya çıkan değişken oda sıcaklıkları.

•	 Uygun oda sıcaklığı kontrolörleri olduğu 
halde yüksek enerji tüketimi.

Debi, Basınç ve Sıcaklık 
Dengelemesi

Kütlesel Debilerin Dağılımı

Bu şikâyetlerin ana nedeni, söz konusu dev-
relere yeterli debi miktarlarının ulaşmama-
sıdır. Eğer bu böyle ise kolon ayar vanaları, 
basınç farkı kontrol vanaları veya debi kontrol 
vanaları kullanılarak söz konusu kolonlarda 
buna çözüm getirilebilir. Bir kolondaki basınç 
dağılımı, bunun neden böyle olduğunu açıkça 
göstermektedir.
Şekil 1'de, 4 numaralı tüketicinin de yeterli 
kütlesel debi ile beslenebilmesi için pompanın 
üreteceği basınç farkının en az ΔpToplam olması 
gerektiği görülmektedir. Bunun sonucunda 
kaçınılmaz olarak, 1 ile 3 arasındaki tüketi-
cilerde çok yüksek bir basınç farkı oluşur. Bu 
çok yüksek basınç farkı, bu tüketicilerdeki 

kütlesel debilerin yükselmesine ve böylece 
enerji tüketiminin de yükselmesine sebep 
olur. Buna karşı etki edebilmek için buralara 
kolon ayar vanaları takılır. Fazla fark basıncı, 
kolon ayar vanalarında yok edilir. Arzu edilen 
debi, kontrol ve ayar edilebilir. Tüketici 4’ü de 
kontrol edebilmek için buraya da, kolon ayar 
vanası konulması tavsiye edilir. Böylece her 
tüketicinin, doğru su miktarı ile beslenmesi 
emniyet altına alınır.

Termostatik radyatör vanalarında 
sesin önlenmesi

Eğer sistem iki borulu bir kalorifer sistemi 
ise, tasarım durumunun yanında kısmi yük 
durumu da dikkate alınmalıdır. Termostatik 

Yazan: Oğuzhan Mandacı, Makine Mühendisi, Oventrop Armatür ve Sistemleri
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Debi, Basınç ve Sıcaklık 
Dengelemesi

vanalardaki fark basıncı yaklaşık 200 mbar ile 
sınırlandırılmalıdır. Eğer bu değer aşılmaz ise, 
termostatik vanalar normalde rahatsız edici 
sesler (akış veya ıslık) çıkarmazlar. Kolonlarda 
fark basıncı ayar vanaları kullanılarak bu koşul 
yerine getirilir. Ayarlanabilir merkezi pom-
palar kullanılarak fark basıncı düşürülebilir, 
ama tek başına yeterli değildir. Nedeni ise 
pompanın, en azından tüm tüketicileri besle-
yebilecek kadar basınç üretecek olmasıdır. Bu 
değer normalde 200 mbar’ın çok üstündedir.

Teorik bakış

Kolon, debi ve fark basıncı ayar vanalarının 
kolonlardaki hidrolik dengelere etkisini açık-
layabilmek için burada bunların çalışma yön-
temleri prensip olarak resimlerle açıklanmıştır.

1. Kolon reglaj vanalarının seçimi

Debinin mümkün olduğu kadar hassas ayar-
lanabilmesi için doğru vana seçimi çok önem-
lidir. Çok düşük ön ayar değerleri büyük debi 
toleranslarına sebep olur. Ayar kalitesi kötüle-
şir. Enerji tüketimi yükselir. Şekil 2'de düşük 
ön ayar değerlerinin büyük toleranslara sebep 
olduğu görülmektedir ve bundan dolayı bunun 
önlenmesi gerekmektedir. 

2. Debi ve basınç farkı kontrol 
vanalarının seçimi

Şekil 3'teki eğri 1 yanlış seçilmiş bir ayar arma-

türünü göstermektedir. Burada vana strokunun 
sadece % 50’sinden yararlanılmaktadır. Buna 
karşı eğri 2’de mümkün olan en iyi armatür 
seçilmiştir. İstenilen debiye maksimum vana 
strokunda ulaşılmaktadır. Kontrol devresinin 
dengesi ve kontrol iyileştirilir. Bundan dolayı 
armatürler çok dikkatli seçilmelidir. Çok küçük 
seçilen vanalar istenilen debiye ulaşamazlar, çok 
büyük seçilen vanalar kötü kontrol sonuçlarına 
sebep olurlar.

Enerji tasarrufu

Kolonlardaki yanlış debiler, enerji tüketiminin 
de artmasına sebep olurlar. Tüm tüketicileri 
yeterli derecede besleyebilmek için bir taraftan 
yüksek pompa gücüne ihtiyaç vardır, diğer 
taraftan hidrolik konumu uygun olan tüke-
ticiler aşırı beslenirler. Burada sonuç, yüksek 
oda sıcaklıkları veya soğutma sistemlerinde 
çok düşük oda sıcaklıklarıdır. Bir binada, 
ortalama sıcaklığın nominal değerden 1 °C 
yüksek olması, enerji tüketimini yaklaşık  
% 6 - 10 artırmaktadır. Soğutma için, 1 °C 
daha düşük sıcaklıklar için, yaklaşık % 15 
daha fazla enerji gideri hesaplamak gerekir. 
Bir sistemin balansı yapılmamış ise, sistem 
çok önceden düşük sıcaklıktan ısıtmaya geç-
melidir ki, tüm odalarda arzu edilen sıcak-
lığa zamanında ulaşılabilsin. Değişken debili 
sistemlerde basınç farkı kontrol vanaları da 
kullanılmalıdır. Bu vanaların kullanımı ısıtma 
veya soğutma sistemlerinden istenilen veri-
min alınmasında önemlidir. Ayrıca bu vana-

ların kullanımı termostatik vanalardaki ses 
sorununu da engelleyecektir. Oventrop ürün 
yelpazesinde yer alan farklı tip ve çaplardaki 
balans vanaları ile sistemlerden alınacak verim 
artırılabilir. Statik balans vanaları, dinamik 
balans vanaları, kombine balans vanaları, fark 
basınç kontrol balans vanalarından biri siste-
min ihtiyacına göre seçilip kullanılabilir. TM

Şekil 1 Şekil 2

Şekil 3
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Termal görüntüleyiciler, kızılötesi ter-
mografi ilkelerine dayanarak çalışır-
lar. Termal bir görüntüleyici, elekt-

rikli sistemlere, mekanik sistemlere ve bina 
çevre kaplama yapısına ilişkin arıza giderme, 
bakım ve denetleme için, maliyet tasarrufu 
sağlayan ve sık sık da para kazandıran bir test 
aracı olarak kullanılır.

Kızılötesi Termografi 

Kızılötesi termografi ışınımı ve bununla iliş-
kili olarak yüzey sıcaklığını algılamak ve ölç-
mek üzere, elektronik optik cihazlar kullanma 
bilimidir. Işınım, ışıyan enerji (elektroman-
yetik dalgalar) doğrudan bir iletim ortamı 
olmaksızın hareket ederken ortaya çıkan ısı 
hareketidir. Modern kızılötesi termografi, 
ışınımı algılamak ve ölçmek ve bunu denet-
leyen yapı veya ekipmanın yüzey sıcaklığı ile 
ilişkilendirmek üzere, elektronik optik cihaz-
lar kullanılarak uygulanır. İnsanlar kızılötesi 
ışınımı her zaman algılayabilmişlerdir. İnsan 
derisindeki sinir uçları, ± 0.009 °C (0.005 
°F) kadar küçük sıcaklık farklılıklarına cevap 

verebilmektedir. Had safhada hassas olmala-
rına karşın insan sinir uçları, hasarsız termal 
inceleme için kötü bir biçimde tasarlanmıştır.
Örneğin, insanlar karanlıkta sıcakkanlı av 
bulabilen hayvanların ısıl yeteneklerine sahip 
olsaydı bile, yine de daha iyi ısı algılama araç-
larına ihtiyaç duyarlardı. İnsanlar ısıyı algılama 
fiziksel sınırlamalara sahip oldukları için, ısıya 
karşı hassas mekanik ve elektronik cihazlar 

geliştirilmiştir. Bu cihazlar, sayısız uygulamaya 
ilişkin termal denetlemelere yönelik olarak, 
herkesçe kabul edilmektedir.

Kızılötesi Teknolojinin Tarihçesi 

“Kızılötesi”nin kökeni, bu dalga boyunun 
elektromanyetik ışınım spektrumunda tuttuğu 
yere atıfta bulunan “kızıldan daha ötede”dir. 
“Termografi” kavramı, sıcaklık resmi anlamına 
gelen kelimelerin köklerinden elde edilmiştir. 
1800’de güneş ışığı ile deneyler gerçekleştirmiş 
olan alman gökbilimci Sir William Herschel, 
Termografi için bir milat sayılabilir. Hassas, 
cıvalı bir termometreden yararlanan Herschel, 
prizma içinden güneş ışığını geçirerek ve her 
rengin sıcaklığını ölçtüğü yerlere çeşitli renk-
lere termometreyi tutarak, kızılötesi ışınımı 
keşfetti. Herschel dışarı, kırmızı ışığın ötesine, 
“dark heat” (karanlık ısı) olarak bahsettiği bir 
alana hareket ettiği zaman, sıcaklığın arttığını 
keşfetti. “Dark heat” şu anda kızılötesi olarak 
bilinen ve elektromanyetik ışınım olarak kabul 
edilen, elektromanyetik spektrum bölgesiydi.
Yirmi yıl sonra Alman fizikçi Thomas See-

Kızılötesi Termografi ve 
Termal Görüntüleyiciler 

Boyanmış bir duvarın yüzeyine bir elden iletilmiş olan 
kalıntı ısının termal görüntüsü, termal görüntüleyiciyle 
kolayca algılanabilir.
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bir dizisinden oluşan (tipik olarak dikdört-
gen biçiminde), görüntü algılayan bir cihazdır 
(Şekil 2).

Bu, başlangıçtaki taramalı detektörler üzerin-
den gerçekleştirilen önemli bir ilerlemeydi ve 
sonuç, görüntü kalitesinde ve uzamsal çözü-
nürlükte bir artıştı. Modern termal görün-
tüleyicilerdeki tipik dizinlerin, 16x16’dan 
640x480’e kadar sıralanan pikselleri vardır. 
Bu anlamda bir piksel bir FPA’nın kızılötesi 
enerjiyi algılayabilen en küçük bağımsız unsu-
rudur. Özel uygulamalar için 1000x1000’den 
fazla piksele sahip dizinler mevcuttur. İkinci 

beck, termoelektrik etkiyi keşfetti. Bu sıcaklık 
pilinin erken bir versiyonu olan ısıl gözenin, 
1829’da İtalyan fizikçi Leopoldo Nobili tara-
fından keşfine öncülük etti. Bahsedilen basit 
kontaklı cihaz, iki birbirine benzemeyen metal 
arasındaki gerilim farkının, sıcaklık ile birlikte 
değişmesi önermesine dayanmaktadır. Kısa 
bir süre sonra Nobili’nin partneri Macedonio 
Melloni ısıl gözeyi, ısıl çift göze (seri durumda 
bir ısıl göze düzenlemesi) halinde geliştirdi ve 
9,1 m’lik (30’) bir mesafeden vücut sıcaklığını 
algılayabilecek biçimde, bunun üzerindeki ter-
mal ışınıma odaklandı.
1880’de Amerikalı gökbilimci Samuel Lang-
ley, 304 m’den (1000’) daha uzaktaki bir inek-
ten gelen vücut sıcaklığını algılamak için, bir 
bolometreden yararlandı. Bir bolometre geri-
lim farklılığını ölçmekten çok, sıcaklıktaki 
değişmeyle ilişkili olarak elektriksel dirençteki 
değişimi ölçer. Sir William Herschel’in oğlu 
Sir John Herschel 1840’ta, evaporagraf olarak 
adlandırılan bir cihaz kullanarak, ilk kızılötesi 
görüntüyü oluşturdu. Termal görüntü, ince 
bir yağ tabakasından yansıyan ışık vasıtasıyla 
elde edilmişti. Termal görüntüleyici, kızılötesi 
dalga boyu spektrumunda, ekipmanla doğ-
rudan temas gerçekleştirmeksizin sıcaklık 
modellerini algılayan bir cihazdır (Şekil 1).

Termal görüntüleyicilerin erken versiyonları, 
ışık ileten detektörler olarak bilinirlerdi.
1916’dan 1918’in sonuna dek Amerikan mucit 
Theodore Case, ısıtmadan daha çok, fotonlarla 
doğrudan etkileşim yoluyla bir sinyal üret-
mek için, ışık ileten detektörlerle deneyler 
gerçekleştirdi. Sonuç daha hızlı, daha hassas, 
ışık ileten bir detektördü. 1940’lar ve 1950’ler 
boyunca termal görüntüleme teknolojisi, artan 
sayıda askeri uygulamaya destek vermek üzere 
geliştirildi. Alman bilim adamları ışık ileten 
detektörün soğutulmasıyla genel performan-
sın arttığını keşfetti. 
1960’lara kadar termal görüntüleme, askeri 
olmayan uygulamalar için kullanılmadı. İlk 
termal görüntüleme sistemleri hantal, veri 
sağlamada yavaş ve düşük seviyede çözünür-
lüğe sahip olmalarına karşın, bunlardan büyük 
elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinin denet-
lenmesi gibi endüstriyel uygulamalar amacıyla 
yararlanıldı. Askeri kullanıma yönelik olarak 
1970’lerde sürdürülen ilerlemeler, bina tanım-
laması ve malzemelerin tahribatsız testi gibi 
uygulamalar için kullanılabilen, ilk taşınabilir 
sistemleri ortaya çıkardı.

Termal Görüntüleyicilerin orijinal versiyonları 
termal görüntüleri, siyah-beyaz katot ışınlı 
tüplerin (CRTs-cathode ray tubes) kullanımı 
vasıtasıyla açığa çıkarırdı. Kalıcı kayıtlar, 
fotoğraf veya manyetik bantla mümkündü.

1970’lerdeki termal görüntüleme sistemleri 
dayanıklı ve güvenilirdi, fakat görüntülerin 
kalitesi modern termal görüntüleyicilere 
kıyasla düşüktü. 1980’lerin başından beri ter-
mal görüntülemeden tıbbi amaçlarla, temel 
endüstride ve bina denetlemeleri için geniş 
biçimde yararlanılmaktadır. Termal görüntü-
leme sistemleri tamamen radyometrik görün-
tüler üretmek üzere ayarlanırdı ki radyometrik 
sıcaklıklar, görüntüdeki her yerde ölçülebil-
sin. Radyometrik görüntü, görüntüdeki çeşitli 
noktalar için sıcaklık ölçüm hesaplamalarını 
içeren, termal bir görüntüdür.
Termal görüntüleyicileri soğutmak için kul-
lanılmış olan sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış 
gazın yerini almak üzere, güvenilir termal 
görüntüleyici soğutucuları geliştirildi. Daha 
az pahalı, tüp temelli, piroelektrik vidikonlu 
(pyroelectric vidicon – PEV ) termal görün-
tüleme sistemleri de geliştirilmiştir ve yaygın 
biçimde üretilmiştir. Radyometrik olmamala-
rına karşın PEV termal görüntüleme sistem-
leri hafiftiler, portatiftiler ve soğutma olmadan 
çalışabiliyorlardı.
1980’lerin sonlarında odak düzlem matrisi 
(focal-plane array-FPA) olarak bilinen yeni bir 
cihaz, ordudan ticari piyasalara sunuldu. Odak 
düzlem matrisi (FPA), bir merceğin odak düz-
lemindeki kızılötesini algılayan detektörlerin 

Şekil 1. Termal bir görüntüleyici, ekipmanla doğrudan temas gerçekleştirmeksizin kızılötesi dalga boyu 
spektrumunda sıcaklık modellerini algılayan bir cihazdır.

Şekil 2. Bir odak düzlem matrisi (FPA), bir merceğin 
odak düzlemindeki ışığı algılayan piksellerin bir 
dizisinden (tipik olarak dikdörtgen biçiminde) oluşan, 
görüntü algılayan cihazdır.
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rakam ekranda gösterilen yatay satırların 
sayısını temsil ederken, ilk rakam ise dikey 
sütunların sayısını temsil eder.
Örneğin, 160x120 dizini, toplam 19,200 pik-
sele eşittir (160 piksel x 120 piksel = toplam 
19,200 piksel) Çeşitli detektörlerden yararla-
nan FPA teknolojisinin gelişimi, 2000 yılın-
dan beri tırmanıştadır. Uzun dalga boylu ter-
mal görüntüleyici, 8 µm ve 15 µm arasındaki 
bir dalga boyu bantı içinde kızılötesi enerjiyi 
algılayan, termal bir görüntüleyicidir. Bir 
mikron (µm), bir milimetrenin binde birine 
(0,001 m) eşit bir uzunluk ölçüsü birimidir. 
Orta dalga boylu bir termal görüntüleyici ise, 
2,5 µm ve 6 µm arasındaki bir dalga boyu 
bantında kızılötesi enerjiyi algılayan, termal 
bir görüntüleyicidir. Hem uzun hem de orta 
dalga boylu termal görüntüleme sistemleri 
şu anda, sık sık görüntü birleştirmeli ve 0,05 
°C (0,09 °F) veya daha düşük termal hassasi-
yetli olarak, tamamen radyometrik versiyonlar 
halinde hazırdır.
Bu sistemlerin maliyeti geçtiğimiz on yıl 
boyunca on kattan daha fazla düşmüştür 
ve kalite çarpıcı biçimde artmıştır. Dahası, 
görüntü işlemek amacıyla bilgisayar yazılımı 
kullanımı da son derece artmıştır. Neredeyse 
tümü ticari yollardan elde edilebilen modern 

kızılötesi sistemler, analizi ve rapor yazmayı 
kolaylaştırmak üzere yazılımdan yararlanır-
lar. Raporlar çabucak oluşturulabilmekte ve 
internet üzerinden elektronik olarak gönderi-
lebilmekte veya PDF gibi ortak biçim halinde 
saklanabilmektedir ve çeşitli tiplerde dijital 
depolama cihazlarında kaydedilebilmektedir.

Termal Görüntüleyicilerin İşleyişi 

Termal görüntüleme sistemlerinin nasıl işle-

diğine ilişkin genel bir bilgiye sahip olmak 
yararlıdır çünkü bir termografi uzmanı için 
ekipmanın sınırlamaları içinde çalışmak son 
derece önemlidir. Bu ise en hassas algılamaya 
ve potansiyel problemlerin en hassas analizine 
izin verir. Termal görüntüleyicinin amacı, algı-
lamaktır (Şekil 3). 

Devam eden enerjiyi koruma ihtiyacı nede-
niyle belediyeler ve devlet kurumları, askeri 
termal hava haritalarına uyum gösterilerek 

Şekil 3. Hedef, termal bir görüntüleyici ile incelenecek 
olan nesnedir. Termal bir görüntüleyicinin amacı, 
hedef tarafından yayılan kızılötesi ışımayı algılamaktır.

Bir termogram, farklı renk tonlarının, hedefin yüzeyi 
üzerindeki kızılötesi ışınımın dağılımı ile örtüştüğü 
yer olan bir görüntü ekranı üzerinde, elektronik olarak 
işlenir.

Genellikle termal görüntüleyicilerin saha kullanımına 
yönelik olarak, aygıtı, yazılımı ve ilişkin diğer ekipmanı 
korumak üzere, bir taşıma muhafazası vardır.

Şekil 4. Tipik termal görüntüleyicilerin merceği, mercek muhafazasını, ekranı, kumanda araçlarını ve el bağlama 
askısıyla tutamacı içeren, çok sayıda ortak bileşeni vardır.  
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ları veya depolama ve transfer cihazlarında 
depolanır. Pek çok kızılötesi görüntüleme sis-
temi, tümleşik, görülebilir ışıklı bir kamera ile 
elde edilmiş ilişkin bir görsel imajın yanında, 
tamamlayıcı ses veya metin verilerinin depo-
lanmasına izin verir.

Veri İşleme ve Rapor Oluşturma Yazılımı: 
En modern termal görüntüleme sistemleri ile 
birlikte kullanılan yazılım, hem etkilidir hem 
de kullanıcı dostudur. Dijital olan termal ve 
görülebilir ışıklı görüntüler, çeşitli renk palet-
leri kullanılarak görüntülenebildikleri ve tüm 
radyometrik parametrelere ve analiz fonksi-
yonlarına daha ileri ayarlamaların yapılabildiği 
yer olan, kişisel bir bilgisayara aktarılır. İşlen-
miş görüntüler daha sonra rapor şablonlarına 
eklenir veya bir yazıcıya gönderilir, elektronik 
olarak depolanır yada bir internet bağlantısı 
aracılığı ile müşterilere gönderilir.
Ayrıntılı bilgi için: Netes Mühendislik;  
www.netes.com.tr TM

yapılan, havadan kızılötesi taramalardan 
yararlanıyorlar. Bu taramaların amacı kamuya, 
ikamet eden kişilere ve işyerlerine, binaların-
daki ısı kaybına ilişkin bilgi sağlamaktır.

Termal görüntüleme sisteminde elektronik 
aletler tarafından okunan gerilim veya elektrik 
direncindeki bir cevap, genellikle bir deği-
şiklik olarak sonuçlanan biçimde kızılötesi 
ışınım, termal görüntüleyicinin optik araçları 
vasıtasıyla bir detektör üzerine odaklandırı-
lır. Termal görüntüleyici vasıtasıyla üretilen 
sinyal, bir görüntü ekranı üzerinde elektro-
nik bir görüntüye (termogram) dönüştürülür. 
Bir termogram, farklı renk tonlarını, hedefin 
yüzeyi üzerindeki kızılötesi ışınım dağılımı ile 
örtüştüğü yer olan bir görüntü ekranı üzerinde 
elektronik olarak işlenmiş bir hedef görün-
tüsüdür. Termografi uzmanı bu basit süreçte, 
hedefin yüzeyinden yayılan, ışıyan enerjiye 
tekabül eden termogramı görüntüleyebilir.

Termal Görüntüleyicinin 
Bileşenleri

Tipik termal görüntüleyiciler merceği muha-
fazasını, ekranı, detektör ve işleme elektronik 
cihazlarını, kumanda araçlarını, veri depolama 
cihazlarını ve veri işleme ve rapor oluşturma 
yazılımını içeren çok sayıda ortak bileşenden 
oluşur. Bu bileşenler, termal görüntüleme sis-

teminin tip ve modeline bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir (Şekil 4). 

Mercekler: Termal görüntüleyicinin en az 
bir merceği vardır. Görüntüleyici bir mer-
cek kızılötesi ışınımı alır ve bunu kızılötesi 
bir detektör üzerine odaklar. Detektör cevap 
verir ve elektronik (termal) bir görüntü veya 
termogram oluşturur. Termal bir görüntüleyi-
cinin üzerindeki mercek, gelen kızılötesi ışı-
nımı detektör üzerine toplamak ve odaklamak 
için kullanılır. Çoğu uzun dalga boylu termal 
görüntüleyicinin mercekleri, germanyumdan 
(Ge) yapılmıştır. İnce yansıma önleyici astar 
tabakaları, merceklerin geçirimini artırır. 

Ekranlar: Termal görüntüleyicinin üzerine 
konumlandırılmış sıvı kristal görüntülü 
(LCD) inceleme ekranı üzerinde, termal bir 
görüntü açığa çıkarılır. Çeşitli saha konumla-
rında karşı karşıya kalınan farklı aydınlatma 
koşulları altında kolayca incelenebilmesi için 
LCD inceleme ekranı, yeterince geniş ve 
parlak olmalıdır. Bir görüntü sık sık batarya, 
şarj, tarih, saat, hedef sıcaklığı (°F, °C veya °K 
olarak), görülebilir ışıklı görüntü ve sıcaklığa 
ilişkin bir renk spektrumu anahtarı gibi bil-
giler de sağlayacaktır (Şekil 5).

Detektör ve İşleme Elektronik Cihazları: 
Detektör ve işleme elektronik cihazları, kızı-
lötesi enerjiyi işleyerek kullanılabilir bilgiye 
dönüştürmek için kullanılır. Hedeften gelen 
termal ışınım, genellikle elektronik yarıilet-
ken bir malzeme olan detektör üzerine odak-
landırılır. Termal ışınım, detektörden gelen 
ölçülebilir bir tepki üretir. Bu tepki, termal 
görüntüleyicini gösterme ekranında termal bir 
görüntü oluşturmak üzere, termal görüntüle-
yici içinde elektronik olarak işlenir.

Kumanda Araçları: Ekran üzerindeki ter-
mal bir görüntüyü düzeltmek için, kumanda 
araçlarıyla çeşitli elektronik ayarlamalar yapı-
labilir. Sıcaklık aralığı, termal ölçüm menzili 
ve seviye, renk paletleri ve görüntü birleş-
tirme gibi değişkenlere elektronik ayarlamalar 
yapılabilir. Ayarlamalar aynı zamanda yayma 
kuvvetine ve yansıtılan arka plan sıcaklığına 
da yapılabilir (Şekil 6).

Veri Depolama Cihazları: Termal görüntü-
leri ve ilişkin verileri içeren elektronik dijital 
dosyalar, farklı tiplerde elektronik hafıza kart-

Şekil 5. Termal görüntüleyicinin üzerine 
konumlandırılmış sıvı kristal bir ekran (LCD) üzerinde, 
termal bir görüntü açığa çıkar.

Şekil 6. Kumanda araçlarıyla sıcaklık aralığı, termal 
ölçüm menzili ve seviye gibi önemli  değişkenlerde ve 
diğer ayarlarda belirlemeler yapılabilir.
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sistem

TROX, "one stop shop" ilkesi gere-
ğince bileşen imalatçısından tam 
sistem tedarikçisine doğru gelişmiş-

tir. TROX'un ürettiği yeni X-CUBE, klima 
santrali pazarında kalite, performans, esneklik, 
güvenilirlik, enerji tasarrufu ve hijyen konu-
larında yeni ve oldukça yüksek standartlar 
getirmesiyle dikkat çekiyor. 

Tek bir kaynaktan sistem kalitesi

X-CUBE klima santralleri ile TROX, yeni 
standartlar belirlemektedir ve şu anda ideal 
olarak birbirini tamamlayan klima santra-
linin tüm bileşenlerini tek bir kaynaktan 
sunmaktadır. TROX'un, akustik, yangın ve 
duman koruması ve fi ltre teknolojisi alan-

larındaki kapsamlı teknik bilgisi ve uzman-
lığı X-CUBE'e dâhil edilmiştir. Müşteriler, 
koordinasyon kolaylığından ve iklimlendirme 
alanındaki yeni ve heyecan verici fırsatların 
geliştirilmesinden istifade etmektedir.

Sınırsız yapılandırma seçeneği

2 m/s hava hızı ile üniteler, 1,200 ila 86,000 
m³/h (0,3 ila 24 m³/s) arasındaki hava debisi 
aralığını kapsar ve sınırsız yapılandırma seçe-
neği sunar. Tüm klima santrali tipleri için kul-
lanılabilirler. X-CUBE üniteleri, üfl eme veya 
emiş havası üniteleri olarak ya da yan yana 
veya üst üste dizilmiş gövdeler ile önceden 
birleştirilmiş kombinasyon üniteleri olarak 
mevcuttur. Standart konstrüksiyon versiyonu 

bile çok yüksek kalitede olduğu hâlde ürün 
yelpazesinde, DIN 1946/4'e göre özel hijyen 
konstrüksiyon türü ve dış ortam kullanımına 
yönelik dayanıklı türü de bulunmaktadır. Her 
ünite, müşterilere özgü gereksinimlerini kar-
şılamak üzere özelleştirilir. Bileşenlerin hepsi 
ideal olarak birbirini tamamlar. X-CUBE 
standart konstrüksiyon versiyonu bile AHU 
Kılavuzu 01 ile VDI Kılavuzu'nun tüm şart-
larını karşılamaktadır ve teknik performansı 
Eurovent sertifi kalıdır. Almanya'daki geliş-
miş imalat teknolojisi sayesinde TROX, ilgili 
endüstri standartlarını uygulamaktadır. 

X-CUBE üniteleri, maksimum esneklik sağlar 
ve her uygulama durumuna kolaylıkla yapılan-
dırılabilir. TROX tarafından geliştirilmiş özel 

TROX’tan Yeni Klima Santrali: 
X-CUBE
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tüm durum bilgileri kullanılabilir. Çalışma 
hataları ortadan kaldırılabilir. Modüler ve 
genişletilebilir kontrol sistemi ile X-CUBE, 
çeşitli bus veri yolu sistemlerini kullanarak 
neredeyse tüm modern bina yönetim sistem-
lerine entegre edilebilir. TM

yapılandırma programı, müşterilerin herhangi 
bir ödün vermesini gerektirmeyecek şekilde 
sistem tasarımını kolaylaştırır.

Yüksek enerji verimliliği ve hijyen

Enerji verimliliği, X-CUBE'ün geliştirilme-
sine yol gösterici kavramdır. Konstrüksiyon, 
yalıtım, düşük sızıntı, ısı geri kazanımı, enerji 
verimli motorlar ve akıllı kontrol teknolojisi, 
geleneksel klima santrali ünitelerine kıyasla iki 
haneli tasarruflara neden olmuştur. Gövdenin 
özel biçimi, pürüzsüz yüzeyleri ve bileşenlerin 
monte edilme şekli ile X-CUBE, VDI 6022 
kılavuzuna uygundur. Yüksek kalite standardı 
versiyonu bile, DIN 1946/4 standardının çok 
kritik hijyen şartlarını karşılamaktadır. Çok 
zorlu şartlar için AHU Kılavuzu 01'e uygun 
özel bir hijyen ünitesi kullanılabilir.

Montajı ve bakımı kolay

Alan bus veri yolu teknolojisinin kapsamlı 
şekilde kullanılmasının bir sonucu olarak 
modüler yapı ve düşük kablolama seviyesi, 
montaj ve bakım maliyetlerinden tasarruf 

edilmesinde yardımcı olur çünkü tüm iş hızlı 
ve kolay şekilde gerçekleştirilebilmektedir. İş 
güvenliği başka bir önemli konudur öyle ki 
hiçbir yerde keskin kenar yoktur. X-CUBE, 
dokunmatik panel kullanarak rahat ve güvenli 
şekilde çalıştırılabilir. Esas itibarıyla bir bakışta 

www.iskteknik.com
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teknik

koruyarak kendi çevresine verebilmesi halinin 
söz konusu olmasıdır.
Sınıflar, çocuklar ve öğretmenler için bir iç 
ortamdır (iç hacimdir). Sınıflardaki ısıl konfor, 
okulun mimari (şekli, ölçüleri, yönlendirilmesi 
vs) ve fiziki yapısıyla (duvarlarının malzeme-
leri vs), ısıtma sistemi, öğrenci sayıları ve oku-
lun bulunduğu dış ortamın iklim koşullarıyla 
yakından ilgilidir. Sınıflardaki uygun olmayan 
ısıl konfor öğrencilerin hem sağlıklarını hem 
de okul başarılarını etkiler.  

1. Isıl Çevre Özellikleri

Günlük aktivitelerimiz için, iç ortamlarda bulu-
nan havanın farklı yüksekliklerdeki sıcaklığı, 
nemi ve hızı, iç ortamı çevreleyen yüzeylerin 
(duvarlar, taban, tavan, pencere cam yüzey-
leri, kapı yüzeyleri) sıcaklıkları gibi ölçülebilen 

Isıl konfor, iç çevre kalitesinin altı bileşe-
ninden biridir1. Isıl konfor, hem öğrenci-
lerin hem de öğretmenlerin sağlığını ve 

başarılarını etkiler.  Isıl konfor, bir teknik terim 
olarak güncel hayatta çok kullandığımız ısı ve 
konfor kelimesinin bir arada söylenmesiyle, 
yaşadığımız iç çevrenin bizim için soğuk mu, 
sıcak mı ya da uygun mu olduğu sorularının 
cevaplarıyla ilintili bir düşünceyi ifade eder, 
bir değerlendirmeyi belirtir. İnsanın bulun-
duğu çevre ile ilgili memnuniyetini sorguladığı 
alanlardan biridir. Isıl konfor “ısıl çevreden 
memnun olunan düşünce hali 2,3” olarak tanım-
lanmaktadır. 
Isıl konforu belirleyen ısıl çevre özellikleri ölçü-
lebilir özelliklerdir. Isıl konfor ise ölçülebilir 
bir değer değildir. İç ortamların ısıl konforu, 
o ortamın ısıl şartlarının insanlar tarafından 
uygun, sıcak, soğuk olarak ifade edilen hali-

nin istatistiksel değerlendirilmesi ile belirlenir. 
Kişilerin ortamı ısıl olarak farklı algılamala-
rının temel nedeni ısıl konforu algılama ve 
değerlendirme farklılıklarıdır. Isıl konfor, iç 
ortamın (sınıfların) ısıl çevre özelliklerinin 
insan beyninde yarattığı karmaşık bir algıdır. 
Aynı ortamda bulunan insanların bir kısmı 
o ortamdaki ısıl çevreden memnun oldukları 
halde bir kısmı o çevreye ılık, bir kısmı da 
serin diyebilir. Isıl konfor bir termometre ile 
basitçe ölçülemez. Bir termometre ile ölçülen 
sıcaklık 21 °C olabilir. Ancak o ortam, örneğin 
çok nemli ise, ya da ortamda bir şekilde esinti 
var ise, ortamdakiler ısıl açıdan rahat, konforlu 
hissetmez. İnsanların bir ortamı ısıl konfor 
açısından değerlendirmesinde sıcaklığının 
yanında en az 6 parametre etkili olur. Isıl kon-
forun bir insan için uygun olması, vücudunda 
ürettiği ısı enerjisini, vücut denge sıcaklığını 

Okullarda Isıl Konfor
Hazırlayanlar: Macit Toksoy, İbrahim Atmaca
Çizimler: Karikatürist İrfan Sayar
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lığı 37 °C‘dir. Ancak bu sıcaklık belirtildiği 
gibi duruma göre 0.6 °C daha düşük veya 0.6  
°C daha yüksek olabilir. 37 °C, bir evrensel sabit 
gibidir. Bu sıcaklığın bir derece düştüğü veya 
yükseldiği hallerde insanın uzun müddet yaşa-
ması mümkün değildir. Bu aralığın dışındaki 
sıcaklıklar kısa veya uzun vadeli rahatsızlık veya 
hastalık halleridir.
İnsanlar içindeki bulundukları aktiviteye (ger-
çekleştirdikleri mekanik işe) göre (yatarken 
gibi) az veya (halter kaldırırken gibi) çok enerji 
üretirler. Uyurken herhangi bir mekanik iş üret-
miyor gibi gözükseler de mekanik olarak çalı-
şan sistemleri (Kalp, mide, bağırsaklar vs.) ve 
bu sistemleri kontrol eden organları da (beyin, 
sinir sistemi vardır) enerji tüketirler. 
Vücudu denge sıcaklığında (37 ± 0.6 °C) 
tutabilmek için, bulunulan ortamın şartlarına 
(sıcaklıklar, hava hızı vs) ve giysilere göre belli 
miktarda ısı enerjisinin üretilmesi lazımdır. 
Söz konusu denge sıcaklığı bulunduğumuz 
yere ve zamana bağlı olarak çevre sıcaklığından 
çoğunlukla büyük, çok az hallerde ona eşit veya 
ondan küçüktür. 
Çevre sıcaklığı, vücut denge sıcaklığına eşit 
veya ondan büyük ise, ortamdan vücuda ısı 
enerjisi transfer olur; vücut sıcaklığı yükselmeye 
başlar ya da çevre sıcaklığı vücut sıcaklığın-
dan küçük olduğu halde vücutta yüksek güç 
(ağır kaldırma) veya hız için (koşmak) aşırı 
ısı enerjisi üretilip de bu çevreye yeteri hızda 
verilemiyorsa yine vücut sıcaklığı yükselme 
eğilimine girer. Vücut sıcaklığının yükselme 
eğilimine girmesi beyin tarafından ortamın 
“sıcak” olarak algılanmasına sebep olur.  Beyin, 
ortamı sıcak olarak algıladığında vücut sıcak-
lığını denge sıcaklığında tutmak için tedbirler 
almaya başlar:
Vücut, tersine, bir aktivite esnasında (uyuma, 
ofiste çalışma, vs.) içinde bulunduğu ortama 
kaybettiği ısıyı yerine koyamıyorsa, yani yete-
rince ısı üretemiyorsa, vücut sıcaklığı düşme 
eğilimi gösterir (bir buzdolabının içine konan 
bir bardak suyun soğumaya başlaması gibi). Bu 
durum çevrenin beyin tarafından “soğuk” olarak 
algılanmasıdır. Böyle bir durumda beyin yine 
tedbirler almaya başlar: Beyin, denge sıcak-
lığının korunacağını hissedinceye kadar bu 
tedbirlere devam eder. Beynin denge sıcak-
lığını koruyamadığı yüksek ve düşük sıcak-
lıklı ortamlar vücudun ağır hasar alacağı veya 
ölümcül durumlardır. Vücut, bulunduğu çevre 
ile ne kadar kolay bir şekilde enerji dengesini 
kurabiliyorsa, yani fizyolojik denetim mekaniz-

özelliklerin toplamı iç ortamın (sınıfın) ısıl 
çevresini oluştur.

2. Isıl Çevrenin Oluşması

Yaşadığımız kapalı hacimlerin dışındaki 
ortamın sıcaklığı, nemi ve hava hareketleri, 
dünyanın güneş etrafında dönmesi nedeniyle, 
bulunulan yerin coğrafi koordinatlarına bağlı 
olarak gün ve yıl periyotlarında sürekli değişir. 
İnsanlar değişen bu hava koşullarından ken-
dilerini korumak ve aktivitelerini sürdürmek 
için, kapalı hacimleri (evleri, okulları, alış veriş 
yapılan binaları, ofisleri) oluşturmuşlardır. Bu 
yapılar içindeki hava şartlarını, kendilerini kon-
forlu hissettikleri şartlarda tutmaya çalışırlar.
İnsanlar ısıtıcılarla, soğutucularla, havalandırma 
cihazlarıyla iç ortamın ısıl çevre özelliklerini 
onlar için uygun kabul edilebilen değerlerde 
tutmaya çalışırlar. Böylelikle hem daha sağlıklı 
olmaya çalışırlar hem de uygun iklim şartla-
rında aktivitelerini sürdürürler.

Bir sınıfın ısıl çevresinin bileşenleri olan hava-
nın ve tüm cisimlerin yüzeylerinin sıcaklık-
larını, havanın hızını genel olarak aşağıdaki 
olaylar belirler:

•	 İnsanlardan yayılan ısı enerjisi
•	 Isıtma veya soğutma yapan makinelerle 

ortam arasındaki ısı alışverişi
•	 Odanın içinde yer alıp ısı yayan makineler
•	 Dış hava sıcaklığı 
•	 Dışardan duvarları ısıtan, pencereden 

içeriye girip üzerine düştüğü cisimleri 
ısıtan güneş

İnsanlar bulundukları odaya, yaptıkları işin cin-
sine göre değişen büyüklükte ısı enerjisi verirler, 
derileri ve solunum yoluyla da su buharı akta-
rırlar.  Yaşam hacimlerinde bulunan hemen her 
türlü elektrikli alet ve yakıtla çalışan araç gereç-
ler oda havasına ısı enerjisi yayarlar. Pencereden 
giren güneş ışığı, üzerine düştüğü eşyaları ısıtır, 
bu eşyalar oda havasını ısıtır. Dış ortamın ve 
iç ortamın (sınıfın) sıcaklıklarına bağlı olarak 
içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye doğru ısı 
enerjisi akışı olur.  Söz konusu enerji – ısı akışı 
ya duvarlar, pencereler gibi katı maddelerin 
içinden olur ya da kapı ve pencere aralıkların-
dan giren ve çıkan hava ile gerçekleşir. Bu ısı–
enerji akışının sonucunda oda havası belli bir 
denge sıcaklığına ve neme, oda içindeki eşyalar 
ve odanın çeperlerini oluşturan duvarlar, cam-
lar, kapılar da yine başka denge sıcaklıklarına 
ulaşırlar. Eğer bu denge sıcaklıklarının, havanın 
neminin ve hızının oluşturduğu ısıl çevrede 
üşüyorsak, oda bize soğuk geliyorsa daha kalın 
giysiler giyeriz. Eğer hâlâ kendimizi konforlu 
hissetmiyorsak çeşitli araçlarla odaya ısı enerjisi 
aktararak sıcaklıkların yükselmesini sağlarız. 
Terliyorsak, iç ortam bizde “içerisi sıcak” düşün-
cesi yaratıyorsa çeşitli araçlarla soğuturuz. Yete-
rince soğutamıyorsak giysilerimizi değiştirerek 
daha hafif yazlık giysiler giyeriz.

3. Neden Soğuk, Neden Sıcak? 

İnsan vücudunu, kullandığı besin ve teneffüs 
edilen oksijen ile düşük sıcaklıklı enerji üreten, 
bu enerji ile mekanik iş üreten bir biyolojik 
makine olarak tanımlayabiliriz. Makinenin 
çalışabilmesi (iş yapabilmesi) için enerjiye 
dönüşen (yakıt) besinler ve (yakıcı) oksijen 
alır. İnsan vücudu, yaşamını sürdürebilmesi 
için kendisini belli bir sıcaklıkta tutar.  Sonuç 
olarak insan vücudunun ürettiği enerjinin bir 
kısmı yaptıkları iş için gerekli mekanik enerji 
(halter kaldırmak, bilgisayarın tuşlarına basıp 
onları hareket ettirmek, yürüyerek kendini bir 
yerden bir yere taşımak) için harcanır. Üre-
tilen enerjinin bir kısmı da vücudu belli bir 
sıcaklıkta dengede tutmak için kullanılır. Bu 
denge sıcaklığı insanın fiziksel yapısına, yaşına, 
yaptığı aktiviteye, cinsine, gün içinde zamana 
ve sıcaklığın nerede ölçüldüğüne (kulak içi, dil 
altı, koltuk altı, kalp kapakçığı) değişir. Sağ-
lıklı bir insanda ortalama vücut (denge) sıcak-

Yapılan araştırmalara göre insanların performansı 
ortam sıcaklığıyla değişmektedir. Şekilde görüldüğü 
gibi yaklaşık 22 °C’de maksimum olan performans 
sıcaklığı her 1 °C değişiminde % 2 kadar düşmektedir. 
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Taşınım ile Isı Transferi

Gaz veya sıvı, yüzeyden ısı alarak veya yüzeye 
ısı vererek yer değiştirirken, yerine yine yüzey-
den farklı sıcaklıktaki gaz veya sıvı akışkan 
parçacıkları gelir, ısı alışı veya verişi devam eder. 
Böylelikle ısı enerjisi yüzeyden gaza veya sıvıya 
ya da gazdan ve sıvıdan yüzeye geçmiş olur. Bu 
tür ısı alışverişine taşınım denir. 

Işınım (Radyasyon) ile Isı Transferi 

İnsanlar ise yüzey-deri sıcaklıkları ortalama 
olarak 33.2 santigrat derece olan, güneşe göre 
çok soğuk varlıklardır ama onlar da güneş gibi 
enerji yayarlar. Çevrenizdeki her şey, pencereler, 
kapılar, koltuklar, sandalyeler ışınım yayar. Yük-
sek sıcaklıklı cisimlerin (güneş, elektrik sobası, 
ocağın alevi) yaydığı ışınımın bir kısmı görü-
nürdür. İnsanlar gibi düşük sıcaklıklı cisimlerin 
yaydığı ışınımlar gözle görülmez. Işınımla ısı 
transferi, bir ısı enerjisi alışverişidir. Siz pen-
cere camına, pencere camı da size ışınımla 
ısı enerjisi gönderir. Cam yüzeyi çok soğuksa 
siz pencereye daha fazla enerji gönderirsiniz.  
Bu yüzden soğuk kış günlerinde pencereleri 
perde ile kapatarak pencereye olan ısı kaybınızı 
azaltabilirsiniz. 
Cisimler birbirlerine ne kadar çok yakınsalar 
birbirlerine o kadar çok ışınım gönderirler. 
Dünya ile güneş arasındaki mesafe şimdikin-
den daha yakın olsaydı, dünya çok sıcak ola-
caktı. Hatta yakınlığa bağlı olarak hiç hayat 
olmayacaktı. Elektrik sobasına ne kadar çok 
yaklaşırsanız o kadar çok fazla enerji alırsınız. 

maları ne kadar az devreye giriyorsa, bulunduğu 
ortamı o denli ısıl olarak konforlu hisseder.

4. İnsan Vücudu ile Çevresi 
Arasında Enerji Alışverişi
İnsan vücudu, çevresi ile iki yolla enerji alışve-
rişinde bulunur. Bunlar (1) deri yüzeyinden ısı 
transferi yoluyla enerji transferi ve (2) solunum 
ve terleme sırasında madde (su buharı ve hava) 
yoluyla enerji transferidir.    

Deri Yüzeyinden Isı Transferi 
Yoluyla Enerji Transferi

Deri yüzeyinden ısı transferi yoluyla enerji 
transferi üç şekilde olur. Bunların ilki bastı-
ğımız ve oturduğumuz haller gibi çıplak veya 
giysili olarak derimizin temas ettiği katı mad-
delerle olan iletimle ısı transferidir. İkincisi 
çıplak derimize veya üzerimizdeki giysilerimize 
temas eden gazlarla (hava) veya sıvılarla (su) 
taşınım ile olan ısı transferidir. Üçüncüsü ise 
çıplak derimizin veya üzerimizdeki giysile-
rimizin yüzeyinin, bizi çevreleyen derimizin 
gördüğü yüzeylerle (pencere camı, duvarlar, 
eşya yüzeyleri), aramızda herhangi hava olmasa 
da (güneşten dünyaya enerji gelmesi gibi) ger-
çekleşen ışınımla ısı transferidir.

İletimle Isı Transferi

İletimle ısı transferi; katılar arasında, birbir-
lerine temas eden yüzeyleri ile olan ısı trans-
feridir.  Vücudumuzun çıplak ya da giysili bir 
parçası ile bir katı yüzeye temas ettiğimizde 
(yere çıplak veya ayakkabı yoluyla bastığı-
mızda, sandalyeye oturduğumuzda, bir tava-
nın sapını tuttuğumuzda) vücudumuzun temas 
eden yüzeyinden temas ettiğimiz cisme iletim 
yoluyla enerji kaybederiz veya o cisimden iletim 
yoluyla ısı enerjisi alırız. Temas ettiğimiz cisim-
ler ile aramıza giren elbise, tencere tutacağı, 
minder gibi katı maddeler ısı alışverişini azaltır.     

Arabanın motorunda havanın içindeki oksijen 
(O2) ile yakılan yakıtlar ısı enerjisine dönü-
şür. Bu enerjinin bir kısmı pistonları iterek 
tekerlekleri döndürür ve arabayı hareket ettirir. 
Geriye kalan enerjinin bir kısmı ısı taşınımı 
yoluyla arabanın sıcak radyatöründen geçen 
radyatörden daha soğuk havaya verilir. Enerji-
nin bir kısmı, sıcaklığı olan her cismin yaydığı 
gibi sıcak olan motordan ışınım ile motor çev-
resine yayılır.  Kediler, sıcak motorun yaydığı bu 

enerjiden faydalanmak için soğuk günlerde ara-
banın altında yatarlar. Sıcak olan tekerleklerden 
bir kısım enerji iletimle yola verilir. Motorda 
ortaya açığa çıkan enerjinin bir kısmı da sıcak 
gazlarla (CO2, H2 O, vs) arabanın egzozundan 
atmosfere taşınır.

Vücudumuzun hücrelerinde yediğimiz besinler 
oksijen ile yakılır ve ısı enerjisi açığa çıkar. Bu 
enerjinin bir kısmı hareket etmemiz, işlerimizi 
yapmamız ve beynimizin faaliyet göstermesi 
için kullanılır. Geriye kalan enerjinin bir kısmı 
çıplak deri yüzeyimizden çevresindeki daha 
soğuk havaya ısı taşınımı ile aktarılır.Enerjinin 
bir kısmı, sıcaklığı olan her cismin yaydığı gibi, 
deri yüzeyinden, giysilerimizin yüzeyinden ışı-
nımla etrafa yayılır. Bir kısım enerji vücudumu-
zun temas ettiği yüzeylere ısı iletimiyle aktarılır.
Hücrelerimizde ortaya çıkan enerjinin bir kısmı 
da solunum esnasında sıcak gazlarla (CO2, H2 
O, vs.) ağzımızdan ve burnumuzdan havaya 
verilir.

Gazlardan (havadan) veya sıvılardan (sudan)  
yüzeylere veya yüzeylerden gazlara  veya sıvılara 
ısı alışverişini, gazı veya sıvıyı  bir pervane, 
bir pompa, bir karıştırıcı ile hareket ettirerek 
hızlandırabilirsiniz.

Soğuk bir havada esen rüzgâr, insan vücudundan 
soğuk havaya olan ısı geçişini artırır. Bu yüzden 
aynı sıcaklıktaki durgun havadakinden daha çok 
üşürüz.   Yazın ise yeterince ısı kaybedemediğimiz 
için çok sıcak hissettiğimiz bir ortamda, rüzgâr 
eserse ya da bir vantilatörün önüne geçersek 
yine daha fazla ısı kaybederiz ve kendimizi daha 
konforlu hissederiz.

Sıcaklığı olan her cisim, yüzeyinden radyo dalgaları 
gibi elektromagnetik dalgalarla enerji yayar. Bu 
dalgalara ışınım (radyasyon) denir. Sıcaklığı çok 
yüksekse çok, sıcaklığı az ise az ışınım yayınımı 
olur. Güneş, dünya için yaklaşık 6000 oC santigrat 
derecede (oC) çok yüksek sıcaklıkta ışınım yayan bir 
gök cismidir. Güneş ile dünya arasında boşluk olsa 
da bu dalgalar boşlukta da yayılırlar.
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cere camları, dış duvarlar) düşük sıcaklıklara 
eriştiğinde, bu yüzeylere ışınım ile olan ısı kaybı 
artar. Bu artış bizim ortamdaki ısıl konforu 
serin ya da soğuk olarak algılamamıza neden 
olabilir. Duvarları yalıtmak, pencereleri çift, 
çok soğuk iklimlerde üç camlı yapmak, iç yüzey 
sıcaklıklarını ve ısıl konfor seviyesini yükseltir.     

c. Hava hızı, ısıl konforu nasıl 
etkiler?
Yaşam hacimlerimizi oluşturan iç ortamlarda 
bulunan hava (doğal veya yapay) çeşitli neden-
lerle hareketlenir. 

Havanın doğal hareketliliği:
Kendinden sıcak veya soğuk yüzeylerle temas 
eden hava hareketlenir. Sıcak hava yükselir, 
yerine soğuk hava gelir. Kışın dışarıdaki soğuk 
hava, kapı ve açılır kapanır pencere açıklarından 
iç ortama girer. İç ortamdaki sıcak havada yine 
benzer şekilde ama daha üst yükseklikteki açık-
lıklardan dışarıya çıkar. Böylece iç ortamdaki 
hava hareketlenir. Benzeri doğal hava hareketli-
liği; iç ortamın soğuk, dış ortamın sıcak olduğu 

Solunum ve Terleme Sırasında 
Madde Transferi Yoluyla Enerji 
Alışverişi 

Her soluk alış ve verişte bir miktar havayı içi-
mize çeker, içindeki oksijeni bir miktar tüketip, 
içindeki karbondioksit ve su buharını miktarı 
artmış olarak geriye veririz. Dışarıdaki hava 
vücut denge sıcaklığından daha düşük ise ciğer-
lerimize çektiğimiz havayı sıcaklığını artırarak 
dışarıya veririz. Böylelikle havayı dış ortam 
sıcaklığından üfleme sıcaklığına kadar ısıtarak 
dışarıya verdiğimiz için bir miktar “duyulur ısı” 
kaybederiz. Vücut denge sıcaklığından yüksek 
sıcaklıktaki ortamlarda ciğerlerimize çektiği-
mizde havaya duyulur ısı verilemez. Tersine 
havadan ciğerlerimiz yoluyla vücuda duyulur 
ısı transferi olur.
Duyulur ısı maddelerin (gaz, sıvı, katı) sıcaklı-
ğını artıran ısı, duyulur ısı enerjisidir.  
Gizli ısı maddelerin sıcaklığını değiştirmeden 
onları eriten, buharlaştıran enerjidir. 
Nefes alıp verirken dışarıya verdiğimiz havanın 
içindeki nem, içimize aldığımız nemden daha 
fazladır. Yani ciğerlerimiz kanalıyla havaya nem 
(su) veririz. Bu nem, vücudumuzda şekerin 
oksijen ile birleşmesiyle enerjinin ve karbon-
dioksitin yanında ortaya çıkan sıkan suyun 
buhar halidir. Sıvıların buharlaşması ek bir 
ısı enerjisi almaları ile mümkün olur. Buhar-
laşma esnasında sıcaklık artmaz bu yüzden 
buharlaşma için harcanan ısı enerjisine “gizli 
ısı” denir. Sonuçta nefes ile dışarıya atılan ek 
nem, hem sıcaklığının artmasına neden olan bir 
duyulur ısıyı hem de buharlaşması için veril-
mesi gereken gizli ısıyı içinde bulundurur ve 
bu enerjileri dışarıya taşır. 

5. Isıl Açıdan Konforlu Bir Ortam 
Nasıl Algılanır

Bir ortamın ısıl olarak algılanması kişinin hare-
ketliliğine, giysilerine, havanın nemine,  basılan 
yerin sıcaklığına, ayak bileği hizası (10 cm), 
oturma halinde bel (60 cm) ve baş hizasındaki 
(110 cm) oda havasının kuru termometre sıcak-
lığına, oda havasının nemine, duvarların sıcak-
lığına, baş hizasındaki hava hızına bağlı olarak 
değişir. Deride, omurilikte, bağırsaklarda, ana 
damarlarda bulunan sıcaklık alıcıları, insan 
beynindeki soğuk ve sıcak algılayıcı neronları 
tetikler. Bunun sonucunda soğuk, sıcak, ılık, 
gibi ısıl konfor düşüncesi oluşur. Bu neronla-
rın bulunduğu merkezler aynı zamanda bey-

nin sıcaklık kontrol (termostat) merkezleridir. 
Beynimizin, bir ortamın ısıl konforunu (sıcak, 
soğuk, uygun, vs gibi) değerlendirmesinde etkili 
olan altı temel faktör vardır. Bunların dördü 
bulunduğumuz ortamın özellikleriyle, ikisi 
ortamda bulunan insanlarla ilgilidir.

a. Bulunduğumuz ortamdaki hava 
sıcaklığı ısıl konforu nasıl etkiler?
Vücudumuzun yüzeylerinde içinde bulunduğu-
muz havaya verilen ısı, deri ile hava arasındaki 
sıcaklık farkıyla orantılıdır. Eğer bu sıcaklık 
farkı pozitif ise ısı kaybederiz, negatifse ısı alı-
rız. Kaybettiğimiz ısı ürettiğimiz ısıdan fazla ise 
ortamı soğuk olarak algılarız; az ise ortamı sıcak 
olarak algılarız. Dengede ise ortam ısıl konfor 
açısından uygundur, “nötr” olarak adlandırılır. 

b. Bulunduğumuz iç ortamı 
çevreleyen yüzey sıcaklıkları ısıl 
konforu nasıl etkiler?
İçinde bulunduğumuz ortamdaki yüzeylerle 
vücudumuz ışınım ile enerji alışverişinde bulu-
nur. Etrafımızı çevreleyen yüzeyler (kışın pen-

Serinlemek 
için vantilatörün 
kullanılmasının nedeni 
havanın 
hızını 
artırarak 
daha fazla ısı 
(enerji) kaybetmeyi 
sağlamaktır. Böylelikle 
kendimizi daha 
serin bir ortamda 
bulunuyor gibi 
hissederiz. 

Ortamla ilgili faktörler İnsanlarla ilgili faktörler

Hava sıcaklığı
Yüzey sıcaklıkları
Hava hızı
Havanın nemi

Giysiler
Metabolizma hızı – hareketlilik
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çevremize vermemize engel olurlar. 
Hâlbuki oturur halden basketbol oynadığımız 
zamana geçerken hava sıcaklığı hiç değişme-
miştir. Değişen, birim zamanda ürettiğimiz 
ve (çevremize) yaydığımız enerjidir ki buna 
metabolizma hızı denir.  İnsanların ürettikleri 
ve çevrelerine birim yüzeylerinden yaydıkları 
enerjinin ölçüsü met’dir. İnsanlar hareketsiz 
oturma halinde vücutlarının metrekaresinden 
yaklaşık 58.2 Wattlık enerji yayarlar.  Bu değere 
1 met (=58.2 W/m2) denir. Kadınlar ve erkekler 
için farklı olmasına rağmen yetişkin insanla-
rın vücut yüzeyleri yaklaşık 1.8 metrekaredir. 
Ortalama bir yetişkinin çevreye verdiği ısı ener-
jisinin 105 Watt (= 58.2 x 1.8 ) olduğunu söy-
leyebiliriz. Yatan bir insanın ürettiği ve yaydığı 
enerji değeri 0.8 met’dir. Bir sonraki sayfada yer 
alan resimlerde çeşitli aktivitelerdeki insanların 
metabolizma hızları görülmektedir. 

6. İç Ortamdaki Isıl Konforun 
Ölçülendirilmesi 
İçinde bulunduğumuz ortamın ısıl şartlarından 
şikâyetçi olmuyorsak; bize sıcak veya soğuk 
gelmiyorsa, bizi etkileyen bir hava akımı yoksa, 
terlemiyorsak ya da üşümüyorsak o ortamdan 
memnunuz demektir. Böyle bir durum 0 (sıfır) 
değeriyle “nötr” olarak temsil edilmektedir. 
Bulunduğumuz ortamdaki ısıl konfor, şikâyetçi 
olmadığımız nötr konumdan soğuk veya sıcak 
yönde aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 7 

hallerde de söz konusudur. Doğal olarak havası 
hareketlendirilmiş ortamlarda, hava hızının 
belli seviyelerin üzerine çıkması durumunda 
ısıl konfor kötüleşebilir. Ayaklarımızda, boynu-
muzda, başımızda yerel üşümeler hissedebiliriz.  

Havanın yapay hareketlendirilmesi
İç ortamlarda bulunan hava, ısıtma, soğutma ve 
havalandırma cihazlarının fanlarıyla, pervane 
gibi araçla, enerji (elektrik) kullanılarak yapay 
alarak hareketlendirilir. 
Endüstriyel olarak standartlara uygun üretil-
miş ve uygun yerleştirilmiş ısıtma ve soğutma 
araçlarının yaşam bölgesinde (iç ortamda insa-
nın bulunabileceği hacimler) sebep olduğu 
hava hızlarının kışın 0.15 m/sn.’den, yazın da 
0.25 m/sn’den yüksek olması istenmez. Hava 
sıcaklığı çok yüksek de olsa hızlar çok artarsa, 
boyunda geçici veya kalıcı hareket kısıtlamalar 
(sağa sola döndürme açısında küçülme gibi) 
oluşabilir. 
Uygun hava sıcaklıklarında pervane gibi cihaz-
larda yukarıda belirtilen hız sınırlarını aşma-
mak kaydıyla vantilatör kullanımı ısıl konfor 
seviyesini yükseltebilir. Bu tür uygulamalarda 
hız sınırlarına mutlaka dikkat edilmelidir. 
Vücut etrafında doğal veya yapay olarak hare-
ketlenmiş hava nedeniyle çevreye daha fazla 
enerji veririz. Bu nedenle hava sıcaklığı vücut 
tarafından, olduğundan daha düşük olarak algı-
lanır. Bu sıcaklığa “hissedilir sıcaklık” denir. 
Hava raporlarında rüzgâr hızına göre hissedilir 
sıcaklıklar da verilmektedir. önceki sayfada yer 
alan tabloda, rüzgâr hızına ve hava sıcaklı-
ğına göre hesaplanan hissedilir sıcaklıklar yer 
almaktadır. 
 
d. Havanın nemi, ısıl konforu nasıl 
etkiler?
Bulunduğumuz ortamlardaki havanın nemi 
(havanın içinde bulunan su buharı miktarı) 
dış havanın nemine ve iç ortamdaki nem 
kaynaklarına bağlıdır. Okullarda iç kaynaklar 
olarak, sınıflarda bulunan öğrenciler (solu-
numla verdikleri nem) ile havalandırılmayan 
ıslak hacimlerdir (tuvaletler vs). İç ortam bağıl 
neminin genel olarak % 30 ile %70 aralığının 
dışında olduğu durumlarda hem ısıl konfor 
hem de sağlık, doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilenir. Uygun olmayan nem değerlerinin 
doğrudan etkileri gözlerde rahatsızlığa, deri 
kuruluğuna, astımın tetiklenmesine ve uygun 
olmayan ısıl konfor algılanmasına neden olur. 
Doğrudan olmayan etkileriyle uygun olmayan 

nem değerleri küfün gelişmesi gibi biyolojik ve 
bazı kimyasal gelişmelere neden olarak insan 
sağlığını etkileyebilir. 

e. Giysiler ısıl konforu nasıl etkiler?
Giysilerimizin kalınlığı ve sayısı bulunduğumuz 
ortamı ısıl konfor açısından değerlendirmemizi 
etkiler. Soğuk ortamlar için kalın giyinme-
mizin sebebi, soğuk çevre ile deri arasındaki 
ısı alışverişini azaltmak için derimiz ile soğuk 
hava arasında ısı transferini zorlaştıran giysi 
tabakaları koymaktır. Bulunduğumuz ortamdan 
ısıl konfor açısından şikâyet etmezken, üzeri-
mizdeki giysilerin bir kısmını çıkardığımızda 
ısıl çevreyi serin veya soğuk, tersine daha fazla 
giyindiğimizde aynı ısıl çevreyi ılık veya sıcak 
olarak değerlendirebiliriz. Isıl konfor bilgisinde 
giysilerimizin kalınlığı clo birimi ile ölçülür4. 

f. İnsanların hareketliliği–yaptığı 
aktivite ısıl konforu nasıl etkiler?
Giysilerimiz gibi ısıl konforumuzu etkileyen bir 
başka faktör, içinde bulunduğumuz hareketli-
liktir, yaptığımız iştir. Bir kapalı salonda basket-
bol maçı yapan insanları kenardan izlerken, tri-
bünde oturduğumuz için kendimizi ısıl açıdan 
konforlu hissedebiliriz. Ancak üzerimizdeki 
giysilerle basketbol oynamaya başlarsak kısa 
bir zaman sonra ortamı sıcak hissederek, üze-
rimizdeki giysileri çıkarmaya başlarız. Çünkü 
giysilerimizin kalınlığı ürettiğimiz fazla enerjiyi 

PMV
Değeri Örnek Ortamlar Sıcaklık Bağıl Nem Hava hızı

3 Genellikle terlediğimiz, yüzümüzün kızardığı 
ortamlar Çok Sıcak Çok Kuru Çok az

2 Sıcaklığından çok rahatsız olduğumuz 
terlemenin başladığı ortamlar Sıcak Kuru Az

1 Sıcaklığından çok fazla rahatsız olmadığımız 
ortamlar Hafif Ilık Hafif Kuru Hafif

0 Vücudumuzun hiçbir parçasında sıcak veya 
soğuktan şikâyet etmediğimiz ortamlar

Uygun - 
Nötr

Uygun - 
Nötr Uygun

-1 Soğukluğundan çok fazla rahatsız 
olmadığımız ortamlar Hafif Serin Hafif Nemli Biraz fazla

-2 Soğukluğundan çok rahatsız olduğumuz 
titremenin oluştuğu ortamlar Soğuk Nemli Fazla

-3 Bazı organlarımızın donma noktasına geldiği 
ortamlar Çok Soğuk Çok Nemli Çok fazla
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sinde, orada yaşayacak insanların % 80’i tara-
fından uygun bir ısıl konfor hissi verecek ısıl 
çevrenin yaratılması öngörülür.

8. Okullarda Uygun Isıl Konfor için 
Isıl Şartlar Ne Olmalı?

Yazın soğutulan ortamlarda hafif giysiler, 
kışın ısıtılan ortamlarda ise kalın giysiler ter-
cih etmek şartıyla neme bağlı olarak ortamın 
sıcaklığı kışın ısıtılan mekânlarda 20 °C–24 °C, 
yazın soğutulan ortamlarda ise 23 °C–27 °C 
arasında olmalıdır.  Ortam ister ısıtılıyor ister 
soğutuluyor olsun, iç ortam bağıl nemi % 30- 
% 70 aralığında olmalıdır. Isıtılan veya soğu-
tulan ortamlarda sıcaklık artışı veya azalışı çok 
çabuk hissedilir ancak nem değişimini hisset-
mek o kadar kolay değildir. Eğer sıcaklık ısıtma 
ve soğutma durumu için en uygun değerler ara-
lığında ise nemin % 30-% 70 aralığında olması 
ısıl konfor için yeterlidir. Yine de bulunduğu-
nuz ortam neminin bu aralığın altına inmesine 
ve üstüne yükselmesine izin verilmemelidir. 
Sınıflara konulabilecek nemölçerlerle bu aralı-
ğın korunup korunmadığı denetlenebilir. Ara-
lık dışına çıkıldığında da nemlendirme veya 
nem kaynaklarının azaltılması gibi tedbirler 
alınabilir. 
Düşük veya yüksek nemin ısıl konfor dışında da 
etkileri söz konusudur. Yüksek nemdeki hava-
nın teneffüs edilmesi rahatsızlık verici olabilir. 
Dahası yüksek iç ortam havası nemi nedeniyle 
bulunduğumuz ortamın duvarlarında küf olu-

dereceli bir cetvelle ölçülendirilmektedir. Bu 
cetvele PMV5  (Ortalama Isıl Duyum) indeksi 
denilmektedir. Bir ortamın PVM indeksi, o 
ortamda bulunan çok sayıda insanın, ortamdaki 
ısıl şartları nasıl hissettikleri üzerine yapılan 
anketlerle belirlenmektedir. Ayrıca ısıl konforu 
etkileyen parametreler vasıtasıyla da hesaplan-
maktadır.  Bir ortamın nötr (ya da sıcak vs.) 
olarak değerlendirilmesi, o ortamda bulunan 
insanların hepsi tarafından nötr (ya da sıcak 
vs.) değerlendirilmesi anlamına gelmez. 

7. Bir Ortamın Isıl Konforu 
Herkes Tarafından Aynı Şekilde mi 
Algılanır?

Bazen bir ortamda bulunan insanların bazıları-
nın ortamı sıcak, bazılarının uygun, bazılarının 
da soğuk bulduğu gözlemlenebilir. Bu normal 
bir durumdur. 
Uluslararası standartlara göre bir ortamın, bir 
binanın, bir okulun ısıtma, soğutma, klima ve 
havalandırma sistemlerinin projelendirilme-

Bir iç ortamın ısıl konfor açısından uygun 
(nötr) olmasını sağlayan iç ortam ısıl şartlarını 
belirlemek için çok sayıda insanla sıcaklıkları, 
nemi, hava hızı istenilen değerlerde 
ayarlanabilen özel odalarda deneyler 
yapılır. Bu deney odalarında yeterince kalan 
insanlara içerideki ortamı nasıl bulduğu 
(sıcak, soğuk, ılık v.s.) sorulur ve cevapları 
değerlendirilir. Bu insanların % 80’i tarafından 
paylaşılan ısıl konfor hissi o ortamın ısıl konfor 
durumunu ifade eder. Bazen bu deney 
odalarında insansı mankenler (Manikin) 
kullanılarak çeşitli büyüklükler (sıcaklıklar v.s.) 
ölçülerek o ortamların insanlar tarafından 
nasıl algılanacağı belirlenmeye çalışılır.

 

İçinde su buharı bulunmayan havaya kuru hava 
denir. Kuru havanın hacimsel olarak % 78’i azot,  
% 21’i oksijen ve geriye kalan % 1’i karbondioksit 
ve diğer gazlardan oluşur. İçinde su buharı olan ve 
atmosferimizi oluşturan havaya nemli hava denir. 
Yerel şartlara ve sıcaklığa bağlı olarak atmosfer 
havasının içinde %5’e kadar su buharı bulunabilir. 
Hava içindeki nemin ölçümü çok farklı sistemlerle 
yapılabilir. En çok uygulanan fiziksel prensip, 
boyu nem ile değişen malzemelerin kullanıldığı 
nemölçerlerdir. Nemölçerler higrometre olarak 
adlandırılmıştır. Günlük hayatta hava içindeki nem 
miktarı bağıl nem olarak ifade edilir ve % 0 ile % 
100 arasında değişir. 

İklim odası6

Bir iklim odasında ısıl konfor deneyleri için 
insansı manken (manikin)7

Isıl konfor test odası ve insansı test 
modelleri8
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bakımından kişiden kişiye farklılıklar olmakla 
birlikte genelde performansın 27 °C sıcaklık-
tan itibaren azaldığı, ortam sıcaklığı 29 °C’ye 
çıktığında iş verimin % 5 düştüğü, sıcaklık 32 
°C’ye çıktığında ise iş verimindeki düşüşün % 
30 civarında olduğu bilinmektedir.  
Isıl konfor için gerekli sıcaklıkların altında 
bir sıcaklığa sahip sınıf ortamında bulunan 
bir öğrencide kısa dönemde, öncelikle kanın 
deriden çekilmesi ile deri ürpermesi başlaya-
cak, daha sonra kaslarda soğuyarak titreme baş 
gösterecektir. Bu soğuk etkinin devamı uzun 
dönemde kan dolaşımını yavaşlatacak, kan ve 
dolayısıyla ısı takviyesi yeterli olmayacak ve 
dış ortamda soğuğa maruz kalınma ile aynı 
doğrultuda hastalıklar oluşabilecektir.  
Sıcaklığın ısıl konfor için gerekli sıcaklıkların 
üzerinde olduğu bir sınıf ortamında da yine 
öğrencide bazı olumsuzluklar oluşacaktır. Eğer 
ortam hafif sıcak ise kan deriye doğru daha 
fazla akacağından temel organlarda kan dola-
şımı normalden daha az olur. Bu da öğrencide 
bitkinliğe sebep olabilecektir. Eğer ortam hafif 
sıcak değil de sıcak olarak nitelendiriliyor ise 
öğrenci terlemeye ve vücut buharlaşma ile ısı 
kaybetmeye başlayacak, bu da vücutta tuz kay-
bına neden olacaktır. Sıcak ortamın daha da 
uzun sürmesi veya ortamın çok sıcak olması 
durumunda sıvı kaybı artacak, ter bezleri yoru-
lacak, zamanla terleme azalacak, buharlaşma 
ile ısı kaybı düşecek, vücut sıcaklık dengesi 
bozulacak ve ısı çarpması denilen durum ortaya 
çıkacaktır. 
Yapılan bilimsel çalışmalar uygun olmayan 
ortam ısıl koşullarının ayrıca baş ve boyun 
hareket açıklıkları üzerine de son derece etken 
olduğunu açıkça göstermiştir. Özellikle yaz 
şartlarında soğutulan ortamlarda 0.2 m/s‘yi 
aşan hava hızı değerlerinin hüküm sürdüğü 
ortamlarda bulunan insanlarda baş ve boyun 
açıklıkları kısıtlanmakta, daha açık deyimle 
boyun tutulmaları baş göstermektedir. Soğutu-
lan ortama terli vücut ile girilmesi durumunda 
bu tutulmaların arttığı da bilinen bir gerçektir. 
Özellikle terli vücut hali için 0.4 m/s ve 0.6 
m/s gibi yüksek hızlar ve yaz şartlarında 23 
°C‘nin altındaki düşük sıcaklıklar bu riski art-
tırmaktadır. 

10.  Uygun Bir Isıl Konfor 
Yaratılması İçin Öneriler

Okulu oluşturan iç ortamların ısıl şartlarının, 
çocukların ve öğretmenlerin sağlığını ve başa-

şumu başlayabilir ki, bu da ortamda mantar 
veya diğer mikroorganizmaların oluşmasına 
sebebiyet verebilir. Düşük nemli ortamlarda 
da ısıl konfor harici etkiler görülebilir. Mesela 
ciltte kuruma, burun içinde tahriş, gözlerde 
kuruma başlayabilir veya saçlarda elektriklenme 
hissedilebilir. Bu nedenle her ne kadar ısıl kon-
for için % 30-% 70 aralığı normal görünse de 
sözü geçen konfor dışı etkilerin oluşmaması 
için ortam bağıl neminin % 40 - % 60 aralı-
ğında tutulması uygun olacaktır. Gerek ısıtılan 
gerekse soğutulan mekânlarda insan çevresin-
deki hava hızları 0.2 m/s civarında olmalıdır. 
Genel olarak ısıtılan ortamlarda 0.15 m/s, 
soğutulan ortamlarda ise 0.25 m/s’den daha 
yüksek hava hızları istenmeyen bir durum-
dur. Hava hızlarının ölçümü sıcaklık ve nem 
ölçümü gibi pratik olarak basit bir cihazla yapı-
lıp değerlendirilemez. Mekanik havalandırma 
tesisatının olmadığı sınıflarda çocukların baş 
seviyesinde hızların 0.15 m/s değerini geçme-
diği yeni yapılan havalandırma tesisatlarında, 
bu tesisatlar işletmeye alınırken denetlenme-
lidir.  Var olan sınıflarda hava hızlarının ölçül-
mesi ve değerlendirilmesi konusunda Makina 
Mühendisleri Odası’ndan yardım istenebilir. 
Ortamda bulunan pencereler ve yalıtımsız 
duvarlar, kışın çok soğuk olduklarında, yazın 
çok sıcak olduklarında ışınımla ısı transferi 
nedeniyle (Bkz. Bölüm 4) vücudumuzdan olan 
ısı kaybını etkilerler.  Bu nedenle duvarların 
yalıtılarak sıcaklıklarının artması veya azalma-
sının önlenmesi son derece önemlidir. Pencere-
ler ise kışın soğuk yazın ise sıcaktır. Çift camlı 
yapılarak, pencere ile ortam arasında uygun 
perdelemelerle,kişi ile pencere yüzeyi arasın-
daki ışınımla ısı transferi ve dolayısıyla bunun 
negatif etkisi yok edilebilir.  Giyim durumumuz 
da konfor algımız da son derece önemlidir. 
Ortam şartları yukarıda açıklanan değerlerde 
olmasına rağmen konfor hissi hâlâ olumsuz 
ise giyim durumu mutlaka kontrol edilmeli-
dir. Mesela kışın ısıtılan bir ortamda ortam 
sıcaklığı 22 °C iken hâlâ üşüme söz konusu ise, 
belki de kıyafetler olması gerekenden incedir 
ve tekrar değerlendirilmelidir. 

Yerel Isıl Konforsuzluk 
İnsan vücudunun düşey olarak farklı sıcaklık-
ların etkisi altında olması yerel konforsuzluklar 
yaratır. Çok düşük seviyeli bir aktivite halinde 
(oturma gibi) ısıl konforsuzluk yaratan durum-
lar aşağıda verilmiştir. Bastığımız taban sıcak-
lığının etkilememesi için sıcaklığının 19 °C  

ile 29 °C arasında olması gerekir. Ayağımızda 
olan ayakkabı, terlik gibi giysiler ve cinsleri 
etkiyi değiştirir. 
Ayak bileği ile baş arasındaki sıcaklık farkının 
3 °C’dan fazla olması yine ısıl konforsuzluk 
yaratır. 
Vücudunuzun bir parçasının soğuk bir yüzeye 
(pencereye) bakması, aksi tarafının da sıcak 
bir yüzeye bakması ışınım ile ısı transfe-
rinde simetrik olmayan bir durum yaratır. Bu 
durumda vücudunuzun farklı bölgelerinde yerel 
ısıl konforsuzluk söz konusu olur. Simetrik 
olmayan ışınım ile ısı transferinin yarattığı ısıl 
konforsuzluğun hissedildiği yerlerden biri de 
bir ateşe doğru dönmeniz halidir. Bu durumda 
bir müddet sonra arkanızdan çok üşüdüğünüzü 
hissedersiniz. Ateşe daha yaklaşmanız bu kon-
forsuzluğu gidermez.

9. Konforlu Olmayan Bir Ortamın 
İnsan (Öğrenci) Sağlığına Etkisi

Öğrenciler, okuldan okula değişmekle birlikte 
günlük yaşamlarının yaklaşık üçte birlik bölü-
münü okullarda yani sınıflarında geçirirler. Bu 
nedenle öğrencilerin gerek bedensel gerekse 
zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir 
rahatlık içerisinde olabilmesi için bulundukları 
sınıfların, ısıl konfor şartları açısından uygun 
olması gereklidir. Eğer sınıf ortamında uygun 
ısıl konfor şartları sağlanamaz ise, önce sıkıntı 
hissedileceği, daha sonra ise rahatsızlık duyul-
maya başlanacağı açıktır. Hava sıcaklığı, nem, 
hava hızı, ışınım ile ısı kaybı, sınıf ortamında 
ısıl konforu etkileyen sebeplerdir. Bu faktörlerin 
öğrencinin bünyesine uygun halde olmaması, 
öğrenci sağlığını ve öğrenme performansını 
etkiler. Sağlıklarının bozulması en başta okula 
devamsızlıklarını, dolayısıyla başarısızlıkla-
rını artırır. İnsanın çalışma verimi beyin ile 
eller arasındaki uyuma bağlıdır. Bunun için 
gerek soğuk gerekse sıcak ortamda yapılan 
çalışmalarda vücut sıcaklığının ortalama 37 
°C civarında olması çalışmanın rahat sürdürü-
lebilmesi için zorunludur. Bu sıcaklık 33 °C’ye 
düştüğünde bilinç kaybı başlar, 42 °C’ye çıktı-
ğında ise merkezi sinir sistemi çöker. Okullar 
gibi çalışma ortamındaki düşük veya yüksek 
sıcaklıklar, vücut sıcaklığını ve dolayısıyla 
öğrencinin psikolojik direncini azaltır, çalışma 
güdüsünü ve verimini düşürür. Kişilerin verimli 
bir biçimde çalışabilmeleri için ortam sıcaklı-
ğının 8. bölümde açıklanan uygun değerlerde 
olması gerekir. Sıcağa tepki ve dayanıklılık 
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bulundurulması nemi % 40-60 aralığında 
tutmak için tavsiye edilebilecek basit 
teknolojilerdir.

•	 “Cereyan” olarak isimlendirilen 
istenmeyen mertebelerdeki yüksek hava 
hızları da özellikle yerel ısıl konforsuzluğa 
sebep olabilecek bir etkidir. Hava 
hızlarının ölçülerek tespiti daha önce 
de belirtildiği üzere ancak bir uzman 
tarafından yapılabilecek çalışmadır. 
Kalorifer sistemi gibi havanın doğal 
olarak hareketinin oluştuğu ısıtma 
sistemlerinde bu etkinin oluşması 
mümkün gözükmemekle birlikte, mekanik 
havalandırma (klima) tesisatının olduğu 
sınıflarda görülme olasılığı da son derece 
yüksektir. Sınıflarda yapılabilecek oturma 
düzenindeki değişiklikler ile, özellikle 
havanın sınıfa basıldığı kanal ağızlarından 
yeterince uzak oturma düzenleri sağlamak, 
uygulanabilecek basit bir önlemdir. 
Bunun dışında alınabilecek önlemler 
ise bir uzman görüşü gerektirmektedir. 
Özellikle havanın basıldığı kanal ağız 
(menfez) tiplerinin değiştirilmesi ile 
havanın sınıf içerisine eş olarak (homojen) 
dağıtılması mümkün olacağı gibi 
öğrencilerde oluşabilecek cereyan etkisi 
de yok olacaktır. Bütün bunların yanı sıra 
sınıflardaki pencere doğramalarında hava 
sızıntısı olmaması da oldukça önemlidir. 
Bu sızıntılar da cereyan etkisine sebep 
olabileceği gibi vücudun belirli bir 
bölgesinde soğuk etkisi oluşturarak yerel 
konforsuzluğa da sebebiyet verebilir.

•	 Sınıf ortam sıcaklığı istenilen aralıkta 
ve eş dağılımlı, nem değeri uygun, 
hava hızları düşük olsa bile sınıfta 
bulunabilecek herhangi bir soğuk yüzey 
özellikle o yüzeye yakın oturan kişilerde 
soğuk algısı oluşturup, yerel konforsuzluğa 
sebep olabilecektir. Sınıflarda özellikle 
çift camlı pencere sistemlerinin tercih 
edilmesi, düşük pencere yüzey sıcaklığı 
nedeniyle oluşabilecek konforsuzluğun 
önüne geçebilecek basit bir önlemdir. 
Bu kapsamda duvarların yalıtımı da son 
derece önemlidir. Yalıtımlı duvarlar ısı 
kayıplarını azaltarak enerji tasarrufu 
sağlamanın yanında duvar iç yüzey 
sıcaklıklarını artıracağı için ısıl konfor 
hissinin artmasına yardımcı olacaktır. 

Unutulmamalıdır ki, alınacak tüm önlemlere, 
yapılacak tüm düzenlemelere rağmen, sınıf 

rısını etkilememesi için yapılması gereken ilk 
şey ısıl konforun ne olduğu konusunda bilgi 
sahibi olmaktır. Bundan sonraki adımlar ise (A) 
okuldaki ısıl konfor ile ilgili durumu belirlemek 
için ölçme yapmak ve değerlendirmektir. (B) 
Sonraki adım ise yapılan ölçüm sonuçlarına 
göre gerekli önlemlerin alınmasıdır.  

(A) Isıl Konforun Belirlenmesi 

Bir sınıfta ısıl konforun belirlenmesi oldukça 
pahalı bir donanımın kullanılması ve bu dona-
nım ile yapılan ölçme sonuçlarının bir uzman 
tarafından değerlendirilmesi ile mümkündür. 
Pratik olarak araştırmalar dışında bu çalışma-
nın yapılması beklenilmez. Ancak basit bir ter-
mometre ve bir higrometre ile yapılacak sıcak-
lık ve nem ölçümleri ısıl konfor hakkında pek 
çok bilgi verir. Bu nedenle ısıl konfor yönetimi 
açısından ilk yapılacak çalışma sıcaklık ve nemi 
ölçmektir. Basit bir alkollü termometre ile yine 
basit bir higrometre, sınıfların dışa bakmayan 
bir duvarına 110 cm. yüksekliğe asılarak, her 
gün okul ders saatlerinde, her saat başında bir 
ölçüm yapılarak kaydedilmelidir.

(B) Isıl Konforsuzluğa Karşı 
Önlemler

Eğer sınıflardaki sıcaklık değişimi uzun zaman-
lar boyunca 20 °C-24 °C aralığının dışına çıkı-
yorsa, öğrenciler ısıl konfor konusunda şikâyet 
ediyorlarsa, soğuk algınlığı gibi nedenlerle 
sınıfta devamsızlıklar artmışsa ısıl konforun 
sağlanması için aşağıdaki kontrol listesinin 
gözden geçirilmesinde ve ilgili tedbirlerin 
alınmasında yarar vardır.
 
•	 Eğer sıcaklık istenilen aralığın 

dışında ise ısıtma tesisatının yeterli 
kapasitede olup olmadığı, kapasite 
uygun olsa da kullanımı sırasında 
hata yapılıp yapılmadığı konusunda 
Makina Mühendisleri Odası’ndan 
bir uzmandan görüş alınmalıdır. Bu 
kapsamda doğru bir ısıtma sisteminin 
kullanılıp kullanılmadığı da tekrar 
değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, 
soba ya da elektrikli ısıtıcılar gibi ısıtma 
cihazları ortamı ısıtmadan ziyade cihaza 
yakın kişileri ışınımla ısıtmaya yarayan 
ve genel konfordan öte sadece cihaza 
yakın ve cihazı gören vücut kısımlarımızı 
ısıtan cihazlardır ve bu tip cihazların 

olduğu yerlerde ısıl konfor beklemek 
son derece güçtür. Sınıflarımızda güncel 
teknolojiye uygun kalorifer veya klima 
sistemleri ile ısıtma sağlanması halinde 
de sınıf içerisinde sıcaklığın homojen 
dağılımlı (eş dağılımlı) olması son derece 
önemlidir. Bu sistemlerin varlığında da 
hâlâ konforsuzluk söz konusu ise kalorifer 
tesisatı bulunan bir sınıfta radyatörlerin 
doğru yerleştirilip yerleştirilmediği, 
klima ile ısıtılan bir sınıfta ise hava 
dağıtım kanallarının tasarımı konusunun 
değerlendirilmesi hususunda uzman 
görüşüne ihtiyaç duyulabilir.

•	 Sıcaklıklar istenilen aralıkta ise 
öğrencilerin giysi tercihlerinin doğru olup 
olmadığı tekrar kontrol edilmelidir. Kış 
şartlarından dolayı gereğinden kalın giysi 
ve yanlış kumaş tercihleri söz konusu ise 
bu konuda gerekli uyarılar yapılmalı ve 
önlemler alınmalıdır. Unutulmamalıdır 
ki, kış şartlarında ince kıyafetler tercih 
edilerek ortamın sıcaklığını arttırarak 
yapılacak bir konfor düzenlemesi gereksiz 
enerji sarfiyatına da neden olacaktır.

•	 Sınıftaki nem düzeyi ölçülerek kontrol 
edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, sıcaklık 
arzu edilen alt değer olan 20 °C iken 
nem % 30 değerinin altında ise serin 
hissine, sıcaklık 24 °C iken % 60 değerinin 
üzerindeki nem değeri ılık hissine neden 
olabilecektir. Nem kolay ölçülebilir bir 
parametre olduğundan, tespit edilebilir 
ve önlemler alınabilir. Sınıflarda basit 
nemlendirici ve nem alıcı cihazların 

Isıl konfor parametrelerinin ölçülmesi9
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teknik
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larda öğretmenlerimizin yukarıda açıklanan 
önlemleri almak kaydıyla, basit sıcaklık ve 
nem ölçüm değerlerini değerlendirerek sınıf 
ortamını uygun değerlerde tutmaları büyük 
çoğunluktaki öğrencilerini ısıl konfor açısın-
dan mutlu edecektir. Bu durumdan hoşnut 
olmayan öğrenciler için yer değiştirme, giysi-
lerini değiştirme gibi tedbirlere başvurularak 
onların da uygun ısıl konfor şartlarına ulaşması 
sağlanır. TM

iç ortamı istenilen konfor değerlerinde olsa 
bile hâlâ bir kısım öğrenci aynı ortamda kon-
forsuzluk hissedebilir. Belirlenen tüm konfor 
değerleri % 80 insanın memnuniyetine daya-
nan ölçütlerdir. Yaş, cinsiyet, kilo, metaboliz-
manın farklı çalışması gibi kişiye özel birçok 
parametre de konforu etkilemektedir. Ortam 
şartları istenilen en iyi değerlerde iken yuka-
rıda sıralanan önlemler de alınmış olsa bile 
hâlâ ısıl olarak konforsuzluktan bahsedecek 

öğrencilerin olabileceği de unutulmamalıdır. 
Zira ısıl konfor bir düşünce halidir ve kişiden 
kişiye önemli farklılıklar söz konusu olması 
tabiidir. Yapılan araştırmalar, kişilerin bulun-
dukları ortamın ısıl şartlarını kendilerine göre 
ayarlamak istediğini, yani kumandanın kendile-
rinde olmasını talep ettiğini açıkça göstermiştir.  
Ancak sınıf gibi topluluğun bulunduğu bir 
ortamda herkesin kendine göre bir düzenleme 
yapması mümkün değildir. Bu nedenle sınıf-

1 Okullarda İç Çevre Kalitesi Rehberi
2 British Standard BS EN ISO 7730
3 ASHRAE Standard 55
4 Giysiler insanın ısı kaybını azaltır. Giysilerin ısı enerjinin geçişine karşı gösterdikleri direnç clo birimiyle ölçülür. clo birimi İngilizce “clothing” kelimesinden gelmektedir. 
Bir giysinin clo değeri ne kadar yüksek ise ısı geçişi o kadar zorlaşır. Çıplak insan vücudunun clo değeri sıfırdır.  Bir ceketin direnci 0.35 clo bi paltonun ise  0.6 clo’ dur. 
Mühendislikte kullanılan birimler cinsinden ise 1 clo = 0.155 m2.oC/W değerindedir.
5 Predicted Mean Vote: Ortalama Isıl Duyum
6 http://aaa.uoregon.edu/news/climate-chamber-debuts-may-29
7 http://archiwum.ciop.pl/7287.html
8 http://www.iciee.byg.dtu.dk/Facilities/Climate-Chambers
9 http://www.testo.hu/termekek/komforterzet-es-belteri-legallapot-merok/

Kaynak: http://www.iccevrekalitesi.net/
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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

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

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

�����������������

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

��	�������������������������������

��������������������

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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