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yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji teknoloji-
lerinin teşvik edilmesi, CO2 emisyonlarının azal-
tılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
konularında farkındalığın artırılması ve kapa-
sitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilir binaların 
inşaatının teşviki amacıyla sertifi ka kriterlerinin 
ele alınması, uluslararası marka değeri olan ülkeye 
özgü sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir 
yerleşmelerin sertifi ka programının oluşturul-
ması hedefl endi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 
2013-2014 yıllarında sektörle yaptığı çalıştaylar 
ve toplantılar sonucunda ülkemize özgü ulusla-
rarası alanda marka değeri olacak sürdürülebilir 
yeşil bina sertifi ka sistemlerinin geliştirilmesi 
gerekliliği vurgulandı. Tüm dünyada gönüllü 
olarak sürdürülebilir yeşil bina sertifi ka sistemi 
uygulandığı için Bakanlıkça hazırlanan  ve yayım-
lanan yönetmelikle;

• Kurulacak olan bağımsız daimi komite ile bu 
alanda faaliyet göstermek isteyen tüm belgelen-
dirme sistemleri ve uzmanlarının temel kriterleri 
belirlenecek,
• Belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kurum/
kuruluşların özellikleri belirlenecek,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
Yeşil Sürpriz...

Türkiye’nin “Ulusal Yeşil Bina Sertifi kası” 
ha çıktı ha çıkacak derken, sürprizi Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yaptı; yeni "Yeşil 

Binalar Yönetmeliği" yayımlandı. Ulusal Yeşil 
Bina Sertifi kamızın oluşturulması için Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGÜ) ve 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından üç 
ayrı ciddi çalışma yürütülüyordu. Bu çalışmalar 
hakkında hem ÇEDBİK hem de MSGÜ’nün 
ilgilileri ile Termodinamik dergimizde yayım-
lanan röportajlar ile sektörümüzü gelişmelerden 
haberdar etmeye çalışmıştık. Sektörde bu üç kuru-
mun bir araya gelip tek bir sertifi kasyon sistemi 
üzerinde anlaşması yönünde bir beklenti de oluş-
muştu. Geçen süre içinde bu üç kurumun çalış-
maları ile ilgili somut bir gelişme beklenirken, en 
somut gelişme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 
geldi. Yeşil Binalar Yönetmeliği Aralık 2014’te 
yayımlandı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi web sitesinde 
yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer 
verildi: “…Ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, 
çevre dostu, az su kullanan, bulunduğu yerin coğ-
rafi  özelliklerini kullanan bina uygulamalarının 

• Ülkemizdeki tüm sürdürülebilir yeşil bina ve yerleş-
melerin bilgileri, uzmanların ve belgelendirme kuru-
luşlarının bilgileri oluşturulacak Ulusal Yeşil Bina Bilgi 
Sistemi (UYBBS)’nde kayıt altına alınarak farkındalık 
yaratılması planlandı. Yayımlanan “Sürdürülebilir Yeşil 
Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirme 
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ülkemize özgü 
marka değeri olan çevre dostu binaların yaygınlaşması 
hedefl erinin sağlanabilmesi için ilk adım atılmış oldu.”
Yapı-Endüstri Merkezi tarafından bu yıl 'yeşil moti-
vasyon' teması ile 8'incisi düzenlenen EKODesign 
Konferansı’na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verim-
liliği Daire Başkan Vekili Murat Bayram da yeni Yeşil 
Binalar Yönetmeliği ve hedefl eri hakkında değerlen-
dirmelerde bulundu. Bayram, 'Kamunun Özel Sektörü 
Motivasyonu: Yeni Yeşil Binalar Yönetmeliği' başlıklı 
sunumunda, yönetmeliğin motivasyonunun gönüllülük 
olduğunu vurguladı. Aralık ayında yayımlanan yönet-
meliğin sektör temsilcileriyle yürütülen iki yıllık bir 
diyaloğun ürünü olduğunu belirten Bayram, yasal bir 
çerçeve oluşturmanın hedefl endiğini kaydetti. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı'nın sekretaryasını yürüttüğü 
yönetmeliğin diğer aktörlerini de farklı kurumlardan 
yedi kişiden oluşan daimi komite, belgelendirme kuru-
luşları, belgelendirme uzmanları ve sürdürülebilirlik 
uzmanları olarak sıralayan Bayram; Bakanlığın sadece 
fi nansman problemlerini çözmek üzere bir köprü olarak 
bu zincirde yer aldığını sözlerine ekledi. Yönetmeliğin, 
bir sertifi kasyon sistemi tanımlamadığını, bunu belge-
lendirme kuruluşlarına bıraktığını ifade eden Bayram, 
ancak tek bir sertifi kasyon sisteminin oluşmasına müsait 
bir yapısı olduğunu ve asıl hedefl erinin de tek bir logo 
ve tek bir belgelendirme sistemine ulaşılması olduğunu 
belirtti. "Keşke ÇEDBİK, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi (MSGSÜ) ve Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) tarafından ulusal bir belgeleme sistemi oluştu-
rulması için yürütülen çalışmaları ortaklaştırabilseydik; 
öyle olsaydı şimdi ulusal bir sertifi kasyon sistemimiz 
vardı" diyen Bayram, bu başarılamadığı için yönetme-
liğin çıkarıldığını vurguladı. TM
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ürünler

Alarko Carrier, CGS2 ve CGS3 Serisi Sıvı ve 
Gaz Yakıtlı Çelik Kazanlar

A    larko Carrier, CGS2 ve CGS3 serisi sıvı 
ve gaz yakıtlı çelik kazanlarını yeniledi. 
Bu kapsamda Avrupa ve ulusal norm-

lara uygun malzeme ve tasarım teknikleriyle 
üretilen kazanlarda, çevreye ve insan sağlığına 
zarar vermeyen malzemeler kullanıldı. Kazan-
larda kullanılan CNC punch, CNC plazma, NC 
kaynak robotları, NC bükme gibi son teknoloji 
otomasyon teknikleri öne çıkarken, özel menteşe 
sistemi sayesinde de kolay montaj ve bakım 
imkânı sağlanıyor. Alarko Carrier tarafından 5 
yıl garanti altında olan kazanlarda, aynı zamanda 
ısıl genleşme bölgelerinde dengelenmiş tasarımı 
ve tescilli otomatik kaynak yöntemleri sayesinde 
uzun ömürlü kullanım fırsatı elde ediliyor.

Doğal sirkülasyon, maksimum ısı 
transferi, yüksek verim ve mobil 
kontrol 

Büyük hacimli yanma odası ve maksimize edilen 
ısı transfer yüzeyleriyle kazan verimi ve suya 
aktarılan enerji, en yüksek seviyelere çıkarılarak 
yüksek verimlilik sağlanıyor. Kazan dışı koruma 
saclarıyla, korozyona ve çevre şartlarına 2 kat 
daha korunaklı kazanlar elde edilerek estetik 
bir görünüm sağlanıyor. Kazan içindeki geniş 
su galerilerinin dengeli dağılımı sayesinde, doğal 
sirkülasyon ve maksimum ısı transferi yapılıyor. 
Kazanlardaki alüminyum folyo ve cam yünü ile 
ısı yalıtımı sağlanarak kazan radyasyon ve bek-

leme kayıpları minimuma indiriliyor. Ön kapakta 
kullanılan üstün teknoloji sayesinde içerideki 
gazın sızması engelleniyor. 
Kazanlarda yer alan Webpanel sayesinde ise 
bilgisayar veya cep telefonundan internet aracı-
lığıyla kazanlar kontrol edilebiliyor. 
Böylece ısıtma sistemindeki olası bir hata cep 
telefonuna anında uyarı olarak gelirken, tele-
fondan web sayfasına giriş yapılarak tesisata 
müdahale edilebiliyor. TM
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Wilo’dan Daire Girişi Sıcak Su Hazırlama İstasyonu

Wilo, daire sıcak suyu kullanımla-
rında yüksek performans için yeni 
bir çözüm sunuyor. Evsel kullanım 

için geliştirilen “Daire Girişi Sıcak Su Hazır-
lama İstasyonu”, kullanım kolaylığı ve enerji 
tasarrufu sağlıyor. “Wilo Daire Girişi Sıcak Su 
Hazırlama İstasyonları”, kullanım suyu önce-
likli olduğundan boyler sisteminden çok daha 
konforlu sıcak su kullanımı sağlıyor. Ani ve 
değişken kullanım, sıcak su ihtiyacında dahi 
istenilen debide ve sabit sıcaklıkta su sağlıyor. 
Ayrıca daire giriş istasyonlarında sıcak su depo-
lanmasına gerek kalmadığından lejyonella riski 
ortadan kalkıyor. Üniteye entegre edilebilen 

kalorimetre ile daireler arasında adil faturalan-
dırma sağlanabiliyor. Güneş enerjisi, jeotermal 
enerji kaynakları, ısı pompası gibi alternatif 
enerji sistemlerine kolayca adapte edilmesiyle 
dikkat çeken Wilo’nun yeni hizmeti pek çok 
fayda sağlıyor.

Verimlilik ön planda

“Wilo Daire Girişi Sıcak Su Hazırlama İstas-
yonları” az yer kapladığından dar alanlarda 
dahi kolayca monte edilebiliyor. Sistemde kireç 
ve bakteri oluşumu riski en aza indirgenmiş 
durumda. Merkezi boyler ve boyler sayaçla-
rından, eşanjörden, akümülasyon tankından, 
pompalardan, resirkülasyon hattından, sıcak su 
sayaçlarından, ilave küresel vanalardan, borular-
dan ve diğer ekipman maliyetlerinden tasarruf 
sağlanıyor. Primer devrede düşük dönüş sıcak-
lığı sayesinde yüksek verimlilik elde ediliyor. 
Sıcak su depolaması yapılmadığından lejyo-
nella riski ortadan kalkıyor ve tüketim ile doğru 
orantılı olarak herkese harcadığı enerji kadar 
faturalandırma yapılıyor. Enerji Verimliliği 
Yasası’na uygun olarak geliştirilen Wilo’nun bu 
yeni hizmeti, merkezi ısıtma sistemli binalarda 
yatırım maliyeti, kompakt bir dizayn ve enerji 
verimliliği açısından tercih ediliyor. Bu ürün 
grubu ile boyler hattında kullanılan sirkülasyon 
pompalarından, sıcak su için merkezi sisteme 
konulacak ikinci bir kazandan, borulama ve 

suyun sirkülasyonu için harcanan maliyetlerden 
kurtulmak mümkün oluyor. “Substation” olarak 
da adlandırılan yeni hizmet; yerden ısıtmalı, 
radyatör ısıtmalı ve sadece su ısıtıcısı olarak kul-
lanılabiliyor. Ayrıca yüksek katlı binalarda sta-
tik basıncı kırmak amaçlı tasarlanan, endirekt 
tipte (çift eşanjörlü) hem radyatör hem yerden 
ısıtmayı destekler nitelikte devreye alınabiliyor.

Wilo’dan bu ürün grubundaki en 
büyük probleme çözüm

Wilo’nun istasyonları benzerlerinden farklı 
özellikler taşıyor. Wilo, bu ürün grubundaki en 
büyük problem olan sıcak su kullanımı sırasında 
anlık aşırı sıcak suyun gelmesi sorununa çözüm 
geliştirdi. Patenti Wilo’ya ait olan bu çözüm 
sayesinde kullanıcıların elleri veya vücutların-
daki suyun temas ettiği noktalar, anlık sıcak su 
gelişi ile zarar görme ihtimalinden kurtulmuş 
oldu.  TM 

Eski çözüm Yeni çözüm
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ürünler

PVG İklimlendirme tarafından, 2015’in 
Eylül ayından itibaren Türkiye paza-
rında satışa sunulacak Haier MRV 

IV-C değişken debili ticari klima sistemleri, 
barındırdıkları full DC inverter sistemiyle 
yüksek enerji verimliliğine sahip iklimlen-
dirme çözümleri sunuyor. 
Tek gövdede minimum 8 HP kapasiteden 
başlayan dikey atışlı dış ünite ürün gamı, 
gene tek gövdede olmak üzere maksimum 
24 HP kapasiteye kadar ulaşabiliyor. Modü-
ler kombinasyonda maksimum 3 adet dış 
ünitenin gruplanabildiği Haier MRV IV-C 
serisinde toplamda 72 HP kapasiteye ulaşı-
yor. Bir eski jenerasyonu olan Haier MRV 
III’e göre, yeni MRV IV-C serilerinde 8-24 
HP kapasite aralığındaki her bir dış ünite 
modülünün kapladığı zemin alanı 0,97 m² 
olarak sabitlenmiş ve bu sayede 72 HP kapa-
siteli bir bir dış ünite grubu için kullanılan 
zemin alanında % 25 oranında tasarruf sağ-
lanmıştır. 
Eski jenerasyon Haier MRV III’e göre, yeni 
Haier MRV IV-C serilerinde “Mitsubishi 
Electric” markalı DC Inverter Scroll komp-
resörler, 570 mm çapında “zigzag” dizaynlı 
fan pervaneleri, DC Inverter fan motorları, 
çift parçalı kondenser yapısı, iki aşamalı 
sub-cooling sistemi, çift basınç sensörü, çift 

PVG Güvencesiyle Haier MRV IV-C Değişken Debili Full DC Inverter 
Klima Sistemleri

EEV kontrolü ve çift yağ sıcaklık sensörü  
kullanılmıştır ve aynı şartlarda eski jene-
rasyona göre enerji verimliliği % 15’e kadar 
yükseltilmiştir. Haier MRV IV-C serilerinde 
8 HP kapasiteli dış ünite için 7,6 oranında 
IPLV(C) değeri yakalanmış, 8 – 24 HP 
aralığındaki her bir dış ünite için ortalama 
IPLV(c) değeri ise 6,9 olarak hesaplanmıştır. 
Bu sayede, Haier MRV IV-C serilerinde 
düşük işletme maliyetleri sağlamaktadır.
Bir adet dış üniteye, geniş iç ünite ürün 
gamından seçilen maksimum 40 adet iç üni-
tenin bağlanabildiği Haier MRV IV-C seri-
sinde, eski jenerasyona göre geliştirilen bakır 
borulama mesafeleri sayesinde, borulama 
tasarım özgürlüğü de genişletilmiştir. Mak-
simum toplam bakır borulama uzunluğu 
1000 metre, maksimum iç ve dış ünite arası 
kot farkı 110 metre, maksimum iç üniteler 
arası kot farkı 30 metre ve ilk branşmandan 
sonraki maksimum bakır borulama uzunluğu 
90 metredir. Bu özellikleriyle, Haier MRV 
IV-C sektörde borulama tasarımı anlamında 
en yüksek değerleri sunan ürünlerden biridir.
Full DC Inverter teknolojisi, barındırdığı 
hassas kontrol mekanizmaları ve çift kade-
meli geniş kondenser yapısıyla, zorlu yaz/kış 
şartlarında geniş dış ortam sıcaklık aralıkla-
rında çalışabilen Haier MRV IV-C, -23˚C 

dış ortam sıcaklıklarında ısıtma ve +53˚C dış 
ortam şartlarında soğutma yapabilmektedir.
Haier MRV IV-C serilerinin en önemli 
özelliklerinden biri de, ünitelerin soğutkan 
ve sıcaklık kontrollerini en hassas biçimde 
yapabilmesidir. Çoklu iç ünite bağlantısı 
yapılan klasik VRF sistemlerinde, her bir iç 
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İnka, yapı sektörünün gereksinimi olan 
bağlantı elemanları üretimine devam 
ediyor. İstanbul Anadolu yakasında, 

12.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu fabri-
kasında hizmet veren İnka, bağlantı ürün-
lerinde FM, UL, ISO 9001:2008,OHSAŞ 
18001, ISO14001, TSEK, VDS, LPCB 
ve GOST standartlarında üretim yapıyor. 
İnka yivli sistemlerini kullanma avantajları 
arasında; montaj hızı ve kolaylığı, kaynağa 
gerek olmaması, tekrar sökülebilme, bakım 
kolaylığı, zamandan tasarruf ve düşük işçi-
lik maliyetleri sayılabilir. Yivli borularla 
birlikte kullanılan kelepçeler lastik contası 
ile birlikte tam bir sızdırmazlık sağlar. Sis-
mik hareketlerde yivli bağlantı sistemleri; 
esneme, genişleme, kısalma, bükülme özel-

İnka’dan Kaplinler

ünitenin dış ünite grubuna uzaklığına göre 
değişen oranlarda, iç ünitelere yetersiz ya 
da aşırı miktarlarda soğutkan gönderimi 
yapılabilir. En uzaktaki iç ünitenin soğutkan 
ihtiyacını tamamlamak adına dış üniteden 
gönderilen soğutkan, dış üniteye yakın bulu-
nan iç üniteler için gereğinden fazla miktar-
lara ulaşabilir. Haier MRV IV-C serilerinde 
her bir iç ünitede bulunan soğutkanın giriş 
ve çıkış yaptığı borular üzerinde bulunan 
sensörler, fazla miktarda gelen soğutka-
nın, dış üniteye göre yakından uzağa doğru 
sıralanmış iç ünitelere transfer edilmesini 
sağlar. Böylelikle her bir iç ünite ihtiyacı 
kadar soğutkanla beslenir. Uygulanan hassas 
soğutkan kontrolü teknolojisi sayesinde, iç 
ünitelerin çalışma modları ve evaporatör 
sıcaklıkları ayrı ayrı kontrol edilir, ideal 
soğutkan akışı ve sağlıklı performans değer-
leri sağlanır.
Haier MRV IV-C sistemlerinin en dikkat 
çekici özelliklerinden bir diğeri de, üniteler 
üzerinde sistem güvenliğini artırmak ama-
cıyla kullanılan teknolojilerdir. Her bir dış 
ünite grubunda “master” olarak seçilen dış 
ünite, her 6 saatte bir otomatik bir döngüde 
değişir ve eş yaşlandırma prensibiyle çalışır. 
Aynı döngü, dış ünitelerde bulunan DC 
inverter kompresörler arasında da geçerlidir. 
Bu sayede, modüler bir dış ünite grubunda 
bulunan her bir dış ünitenin ve her bir dış 

ünitenin içerisinde bulunan kompresörlerin, 
toplamda eşit zaman dilimlerinde hizmet 
etmesi ve ürün ömürlerinin uzatılması sağ-
lanır.
MRV IV-C serisinde kullanılan diğer bir 
güvenlik uygulaması da, kompresör üzerinde 
standart olarak bulunan hava deşarj sensö-
rüne yardımcı olması açısından, kompresö-
rün alt seviyesine yakın olarak konumlanmış 
bir yağ sıcaklık sensör grubudur. Yağ sıcaklık 
sensörü sayesinde kompresörün on/off ısı-
tıcısının kontrolü yapılır, kompresöre likit 
yürümesinin önüne geçilir, kompresör likit 
şoklarına karşı korunur ve kompresör yağı-
nın sıcaklık kontrolüne ikincil bir koruma 
sağlanır. Buna ek olarak, her bir kompresör 
için kendine özel ayrı yüksek basınç sensörü 
kullanılmıştır ve her bir kompresör ayrı ayrı 
gözlem altında tutulur. 
Özellikle voltaj dalgalanmalarının sıkça 
görüldüğü ülkemizde, dış ünitelerin bu tür 
anormal dalgalanmalardan zarar görmemesi 
için Haier MRV IV-C dış ünitelerin ter-
minal bloklarında elektrik deşarj kabloları 
konumlanmıştır. Bu sayede, anormal voltaj 
dalgalanmalarında topraklama hattı devreye 
sokulur ve ünitelerin aşırı voltaj ve yıldırım 
gibi tehlikelerden korunması sağlanır. 
Haier MRV IV-C sistemleri tamamen kul-
lanıcı dostu olarak tasarlanmıştır ve geliş-
miş kontrol mekanizmalarını da bünyesinde 

barındırır.  Sisteme akuple olarak çalışan şık 
tasarımlı grup kumandaları, dokunmatik 
renkli ekranlı merkezi kumandaları, BMS 
kontrol sistemleri, her bir iç üniteye Wi-Fi 
üzerinden erişim sağlanan uzaktan kontrol 
kitleri ve tüm sistemin Çin’de Haier fab-
rikasında bulunan server üzerinden 7/24 
gözetim altında tutulduğu akıllı bulut servis 
platformu ile MRV IV-C sistemlerinin tüm 
arıza kayıtları, iç ünite başına düşen birim 
elektrik tüketim değerleri ve sistem per-
formansı en etkin biçimde gözlemlenebilir, 
ölçümlenebilir. TM

liklerini içerdiğinden kaynaklı sistemlere 
göre daha güvenlidir Uygulanan yivli boru 
hatları kelepçeler ile birlikte titreşim azaltıcı 
özelliğe sahiptir. 
Gelişmiş ülkelerde sürekli kullanımda olan 
yivli sistem bağlantıları, ülkemizde de hızlı 
bir şekilde uygulanmaya ve tercih edilmeye 
başlamıştır.

İnka Kaplin Sistemlerinin 
Avantajları

Yivli borular pek çok avantaj sağlar: İnka 
Kaplin sistemi; ekonomik, güvenilir ve çok 
yönlüdür. Montaj ve demontajı kaynak ve 
dişli bağlantıya göre çok daha hızlı ve kolay-
dır. İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar. TM
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ürünler

Mimsan’dan Çevre Dostu, Paslanmaz 
Yoğuşmalı Ekonomizerler

M    imsan Isı Teknolojisi Ar-Ge 
birimi tarafından projesi geliştiri-
len, doğalgaz kazanları ile uyumlu 

yoğuşmalı paslanmaz baca gazı ekonomizer-
lerinin üretimine başlandı. Yakıt tüketimini 
ortalama % 15 civarında azaltan cihazlar, titan-
yum alaşımlı malzemesi ve korozyon oluş-
turmayacak yoğuşma suyu tahliyesi sayesinde 
uzun kullanım ömrünün yanında her marka 
kazanda rahatlıkla kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Ekonomizerler, akışkanların ön 
ısıtılmasında kullanılan ve enerji tüketimini 
azaltarak enerji tasarrufu sağlayan sistemlere 
verilen genel addır.  Ekonomizer sisteme eklen-
diğinde, üretilen birim ısı enerjisi başına düşen 
yatırım tutarı azalacaktır. Ekonomizer, baca 
gazı sıcaklığını düşürdüğü için baca gazında 
gereksiz yere bulunan hava da soğutularak 
dışarı atılır. Bu şekilde hava fazlalık katsayısı-
nın artışından kaynaklanan verim kaybı önemli 
miktarda telafi  edilir. Bu sistemler sayesinde, 
ekonomizerli kazanlar, enerji tasarrufu ile ile-
riki dönemlerde,  kendi kendini amorti edebi-
len yararlı bir yatırım olarak tercih edilir. Kazan 
besleme suyu, kazanın asıl ısıtma yüzeylerine 
girmeden önce ekonomizer adı verilen cihazın 
içerisinde duman gazları ile ısıtılır. Bu şekilde 
kazana gönderilen su ile ısınmakta olan su 
arasındaki sıcaklık farkı küçüldüğünden, su 
içindeki gazların çıkışı kolaylaşır ve kazanın 
ısıl verimi artar. Özellikle yakıt olarak doğalgaz 

kullanıldığında tavsiye edilen bu sistem aynı 
zamanda çevreci bir üründür.
Mimsan markası ile üretilen yoğuşmalı ekono-
mizerler; 200.000 Kcal/h ile 3.000.000 Kcal/h 
kapasite aralığında yer alan tüm gaz yakıtlı 
kazan modellerinde, kazan üzerine montajlı 
(dahili) veya kazan baca çıkışına dışardan 
bağlanabilen (harici) modellerde üretilebilir. 
Kullanılan sistemlerde ortalama % 15 yakıt 
tasarrufu sağlar. Dahili modellerde tesisat giriş 
çıkış bağlantıları Mimsan üretim tesislerinde 
gerçekleştirilirken, harici modellerde tesisat 
bağlantısı tüketici tarafından yapılabilir. Harici 
model yoğuşmalı ekonomizerler tüm kazan 
markaları için uygun olarak üretilmiştir. Harici 
modellerde, izolasyon maddesi olarak taş yünü 
üzeri alüminyum gofrajlı sac kaplaması yapıla-
rak ısı kayıpları en aza indirilmiştir. Korozyona 
maruz kalan tüm yüzeylerde 316 Tİ alaşımlı 
paslanmaz çelik malzeme kullanılmıştır. Atık 
ısı enerjisinden en verimli şekilde faydalana-
bilmesi için ekonomizer içerisinde fi nli boru 
adı verilen kanatçıklı boru kullanılarak yüksek 
verim elde edilmiştir. Ürün dizaynı yapılırken, 
korozyon oluşturacak zararlı yoğuşma sularının 
cihaz içinde birikme ve bekleme yapmadan 
dışarı atılmasını sağlayacak şekilde tasarlan-
mıştır. Avrupa ve ulusal kalite standartlarına 
uygun malzeme ve üretim teknikleri ile üretilen 
cihazlarda tamamen yerli malzeme ve işçilik 
kullanılmıştır.  TM

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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Turgut Reis Mah. 
Barbaros Cad. 
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TR-34235 Esenler / İstanbul

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

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

Grundfos’tan MAGNA 1 Sirkülasyon Pompası
boyutlarının pompanın çalışma aralığı dahi-
linde olması önemlidir. MAGNA1 serisinde 
bulunan 44 adet tek ve 39 adet çift gövdeli 
pompa modeli, DN25 ile DN100 arasında flanş 
boyutlarına ve elektrik enerjisi tüketimini en aza 
indirecek şekilde tasarlanan gelişmiş hidrolik ile 
kompakt bir stotora sahiptir. MAGNA1, tek ve 
çift gövdeli geniş model seçeneğiyle daha fazla 
çalışma noktası sunarak HVAC uygulamalarına 
görülmemiş kolaylık getiriyor. Serinin maksi-
mum basma yüksekliği 18 m; maksimum debisi 
70 m3/h (çift gövdeli modeller için 140 m3/h) ve 
sistem basıncı 6-16 bar arasında belirlenmiştir. 
Bu pompalar -10 °C‘ye kadar olan sıvılarla çalı-
şabileceğinden zorlu endüstriyel uygulamalar ile 
toprak kaynaklı ısıtma sistemlerin her ikisinde 
de kullanılabilir. -10 °C ile +110 °C arasındaki 
sıvı sıcaklığı -0 °C ile +40 °C arasındaki ortam 
sıcaklığına bağlı olmadığından, MAGNA1 
çözümü ısıtma ve soğutma sirkülasyonu fark 
etmeksizin proje için idealdir.

Özellikler

• Oransal basınç kontrolü
• Sabit basınç kontrolü
• Sabit eğri / sabit hız çalışma noktası
• Harici motor koruması gerektirmeyen  

tasarım
• Isıtma sistemleri için tek gövdeli pompa 

modelleriyle tedarik edilen yalıtım kaplamaları

Avantajları

• Kolay kurulum
• Düşük enerji tüketimi: Tüm MAGNA1 

pompaları, EuP 2013 ve 2015 standartlarıyla 
uyumludur.

• Dokuz farklı pompa ayarı
• Düşük ses seviyesi
• Asgari bakım ihtiyacı ve uzun çalışma ömrü
• Maksimum 16 bar sistem basıncı (PN16) 

sunan geniş ürün serisi  TM

M    AGNA1 sirkülasyon pompa serisi, 
daimi mıknatıs ve stator teknolo-
jisine sahip elektronik kontrollü 

motorlarla eksiksiz bir çözüm olarak sunulur. 
Birçok hafif ticari ve ticari uygulamada sıvıları 
sirküle edecek şekilde tasarlanan MAGNA1’in 
kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

• Isıtma sistemleri,
• İklimlendirme ve soğutma sistemleri,
• Domestik su sistemleri,
• Toprak kaynaklı ısı pompası sistemleri,
• Güneş ısısıyla çalışan sistemlerdir. 

Grundfos’un daha az sayıda özellikle gelen 
MAGNA1 serisi yüksek enerji verim-
liliği sağlar. MAGNA1 serisi, değişken 
debili ısıtma sistemlerinde kullanılarak 
pompa çalışma noktası optimize edilebi-
lir ve böylece enerji masrafları azaltılabilir.  
Pompanın sorunsuz çalışması için sistem 

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 7 metreye, yatay olarak 110 
metreye kadar atıkları pompalayabilen öğü-
tücüler, ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm 
sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 mm çaptaki 
PVC boru aracılığıyla yapılıyor. 
SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve 
çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor.  
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir sistem olup, restorasyon ve 
tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik 
sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü 
özelliğine sahip değildir. Yine kanalizasyona 
uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot 
farkı olan yerlerde, atık suların tahliyesini 
sağlıyor. 60-70 ºC sıcaklığındaki akışkanlara 
ve sabunlu sulara dayanıklı olarak üretildik-
lerinden; restoran, otel, iş yerleri gibi birçok 
alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Sanitop WC Öğütücü 
Teknik Özellikleri: 

• Bağlanabilen Üniteler: Klozet + lavabo
• Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
• Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, 
• Deşarj boru çapı: 32 mm,

• Ortalama atık su sıcaklığı:  
35°C,

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

• Elektrik tüketimi: 400 W,
• Boyutlar (g x d x y ):  

330 x 163 x 263 mm. TM 

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

Danfoss’tan Yeni Evaporatör Kontrol Cihazı: ERC 21X

Danfoss yeni evaporatör kontrol 
cihazı ERC 21X’i pazara sundu. 
ERC 21X’ in temel ayırt edici özel-

likleri şu şekilde sıralanabilir:

1. En geniş sensör türlerini desteklemesi 
ile sınıfının en geniş sensör kullanım 
özelliğine sahip ürünlerinden olan 
evaporatör kontrol cihazıdır. Desteklediği 
sensör türleri:

• NTC 5 kOhm @25°C (Beta değeri=3980 
25/100°C'de)

• NTC 10kOhm @25°C (Beta değeri= 3435 
25/85°C'de)

• PTC 990 Ohm @25°C
• PT1000

Çok sayıda sensörle uyumlu olması nede-
niyle yenileme esnasında sensör değişikliği 
gerekmez.

2. Güvenilirlik altında 3 önemli koruma 
özelliği ön plana çıkmaktadır:

a- Kompresör Koruması, ‘min açık kalma 
süresi’ ve ‘min kapalı kalma süresi’ para-
metrelerinin yanı sıra “voltaj alarmı ve 
kompresör koruması” özelliği ile yüksek 
ve düşük voltajdan kaynaklanan kompre-
sör arızalarını önlemek için gerektiğinde 
kompresörü durdurabilen “Yüksek & 
Düşük Voltaj Alarmı” bulunur.

b- Kondenser sıcaklığını izleyen devre koru-
ması özelliği ile kondenser sıcaklığının çok 
yüksek olması halinde kondenserin doğru 
çalışmadığını ve soğutma devresine zarar 
verme ihtimali olduğunu gösterir. Belli bir 
limit aşıldığında alarm devreye girer, sıcak-
lık artmaya devam ederse kompresör dur-
durulur. Ancak kondenser sıcaklığı önce-

den belirlenen bir limitin altına indiğinde 
kompresör tekrar çalışmaya başlayabilir.

c- Sıfır çapraz teknolojisi sayesinde röle içeri-
sindeki arkı azaltmaya yardımcı olarak röle 
ve kontrolörün ömrünü ve güvenilirliğini 
artırır. Akım sıfıra çok yaklaştığında röle 
açılır ve kapanır.

3. ERC 21X Serisi patentli özel bir tasarıma 
sahiptir. Muadili ürün sınıfında en geniş 
ekrana sahip olması ve kanallarla çevrili 
olmayan, düğmesine basıldığında net 
sonuç veren, temizliği kolaylaştıran ve kir 
tutmayı önleyen AB tasarım tescilli Flat 
Front bir üründür.

4. ERC 21X hazır ön yüklü programlara 
sahip olması ile de “hızlı ve kolay kurulum” 
özelliği ile kullanıcılara çok büyük bir 
kolaylık sağlıyor. 

Toplam 6 entegre uygulama seçeneği,

• Depolama sıcaklığı (LT, MT, HT), 
• Defrost türü (hiçbiri, doğal, elektrikli)
• Defrost yöntemine (zamana, hava 

sıcaklığına bağlı durma) bağlı olarak 
sadece kullanıcı ihtiyacına uygun 

parametrelerle kurulum yapılmasına 
olanak tanır.

5. ERC 21X enerji verimliliğine ait özel bir 
algoritmaya sahiptir. Bu anlamda,

a- Kompresör devreden çıktığında fan belirli 
bir döngüde çalışabilir. Sirkülasyonunu 
sürdüren hava, sıcaklığı düşük seviyede 
tutarak kompresörün devreye girmesini 
geciktirir. Ayrıca iç hacmin genelinde 
daha dengeli ve sabit bir sıcaklık sağlar.

b- İhtiyaca bağlı defrost özelliği sayesinde, 
kontrol cihazı, bir defrost sensörü yar-
dımıyla evaporatörün sıcaklığını takip 
ederek evaporatör sıcaklığındaki değişi-
min istenilenden fazla olması durumunda 
defrost işlemini başlatır.

6. ERC21x Serisi bir WEB uygulamasına 
sahiptir. Web uygulaması ile, 

a- Kit açıklaması, 
b- Hızlı yapılandırma yardımı,
c- Test edilebilirlik, 

başlıkları altında ihtiyaç duyulabilecek bilgi-
ler kullanıcılarına sunulur. TM 
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ürünler

Eco Air Clean, klimaların serpantin 
yüzeylerinde oluşan ve kötü kokuya 
neden olan legionella bakterilerinin 

yok edilmesinde etkilidir. Hızla nötralize olur 
ve doğrudan kötü kokuları yok eder. Uygu-
lama yapılan yüzeyi uzun süre stabilize eder. 
Alkol içermez, uzun içerikli koku kontrolü 
sağlar ve bakterilerden arındırır. Hidrojen sül-
für (çürük yumurta), idrar kokusu (amonyak) 
çürümüş balık ya da et, ter, kokmuş tereyağı, 
nikotin alkol kokusu gibi kokuları yok eder. 

Kullanım Şekli

İlk olarak, ana kirlilik veya koku kaynağı 

Asilsera’dan Eco Air Clean

Zeoc Group Mühendislik Ltd. Şti
Batıköy Mah. Mustafa Kemal Bulv. Colorist Residance
B Blok Kat: 5 No: 79 Mimaroba / Büyükçekmece / İstanbul
Tel: 0212 864 11 57  Faks: 0212 864 11 58  E-mail: info@zeocgroup.com

www.zeocgroup.com

yeni marka
yeni hizmet

Klima Santralleri

Isı Geri Kazanım Üniteleri

Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler

Sıcak Hava Apareyleri

Fan Coiller

Yer Konvektörleri

kaldırılmalıdır. Eco Air Clean koku kayna-
ğının yüzeyine püskürtülmeli ve kuruması 
beklenmelidir. Eco Air Clean, klima teknik 
bakımının ve araç bakımlarının ardından 
uygulanmalıdır ve 15 gün süre ile tüketiciye 
uygulatılmalıdır. 

Kullanım Alanları

• Ev ve ofis alanlarında bulunan split ve  
tüm klimalarda 

• Araç klimalarından gelen kötü kokuların 
giderilmesinde

• Kötü kokan ortam havasının dezenfekte 
edilmesi amaçlı kullanılabilir. TM 
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ürünler

Vizyon Endüstriyel’den İleri Teknoloji Yeni Nesil Sıvı Yalıtım Malzemesi: ISOLLAT

pas ve kondensen etkisinden korur. ISOLLAT 
ürünü sıcaklık ve nem değişikliklerine duyar-
sız olup temel korozyon koruması yeterince 
dayanıklıdır. Tek seferde yapılan uygulamada 
ısı, ses, korozyon ve yangın yalıtımı sağlamak 
için geliştirilmiş yeni nesil yalıtım malzemesi-
dir. Ürün, dış hava koşullarında yüksek darbe 
dirençlerinde birçok kimyasal sıvılara çok iyi 
derecede dayanım gösterir. ISOLLAT; yüksek 
ısı muhafaza performansı, yüksek sıcaklığa ve 
aleve dayanıklı olması, darbelerden etkilenme-
mesi ve korozyona karşı 15 yıl gibi sürede daya-
nıklılık göstermesi sayesinde kullanım alanla-
rını artırmıştır. Endüstrinin her alanında, yapı 
sektöründe ve taşıt dizayn imalat ve taşıt üretim 
proseslerinde rahatlıkla kullanılabilir. TM 

ISOLLAT, geniş amaçlı mikroskobik 
boyutta içi genişletilmiş hava dolu tam sili-
katlı mikro seramik kürecikler, polimer reçi-

neler, stabilizatörler, pigmentler, modifactörler 
ile bağlayıcı sıvı polimerik yapının karışımından 
oluşan tilksotropik yapıdaki yeni nesil nanotek-
noloji ısı yalıtım malzemesidir. Sıvı seramik ısı 
yalıtımı yanmaz, darbelere karşı dayanıklı ve 
ısı iletkenliğini önemli miktarda azaltan hafif, 
esnek ve dayanıklı bir polimer kaplamadan olu-
şur. Bu karışım sıvı polimer yapı malzemenin 
farklı geometrik şekillerle kapalı her yüzeye 
yüksek yapışma seviyesi esnekliğini sağlar, kap-
lama düşük ısı iletkenliğine sahip olup yüzeyi 
sadece sıcaklık etkilerinden değil ayrıca güneş 
radyasyonu (radyasyonun % 90’ını) yansıtır, 



Merkezi sistemle ısıtılan çok katlı yapılarda ve villalarda 

kullanım sıcak suyu temin eden DAF Isı İstasyonları, aynı 

zamanda merkezi ısıtma sisteminin arayüzü görevini 

de üstlenerek 'enerji kontrolörünüz' olur. Üstün nitelikli 

bileşenleri ve ileri teknolojisi ile konforunuzun güvencesidir.

Kullanım suyu sıcaklığı 20-70 °C 
arasında istenilen sıcaklığa 
ayarlanabilir. DAF Enerji, debi 
değişiminden bağımsız olarak 
sabit kullanım suyu sıcaklığını 
garanti eder.

Konfor

Boyler, sıcak su pompası, pom-
pa panosu, boyler kalorimetre-
leri, sıcak su sayaçları gibi 
ekipmanlara gerek kalmaz.

Yatırım

Korozyon ve kireç taşı oluşumuna 
karşı koruma altına alınmış, 
uluslararası normlara uygun 
eşanjörler kullanılır. Tüm borular 
AISI 316 kalite paslanmaz çelikten 
ve montaj ekipmanları MS58 
pirinç malzemeden üretilir. 

İşletme ve Bakım

www.dafenerji.com

Kullanım sıcak suyu ihtiyaç 
anında hazırlandığı için 
"lejyonella" riski yoktur.
Daire içinde bir yanma 
prosesi gerçekleşmez ve baca 
bulunmadığı için zehirlenme 
riski oluşmaz. 

Sağlık ve Güvenlik

konfor kontrol merkeziniz
DAF ısı istasyonu

kullanım

ısıtma

banyo



ürünler

sıcaklıkta dağılır. Ünitelerin çalışma durumla-
rına göre çıkış suyu sıcaklıkları değişiklik gös-
terir. Isıtma yapan bir cihazdan çıkış suyu 5°C 
civarında soğutmakta ve soğutma yapan çıkış 
suyu 5°C civarında ısınmaktadır. Sonuçta tüm 
ünitelerden çıkan sular birleşip karışarak tek 
bir ortak değere gelir. Bu değer 20-30°C ara-
sında kaldığı sürece cihazlar kendi içerisinde 
ısı geri kazanımı yapar. ClimateMaster Su 
Kaynaklı Isı Pompaları hem soğutma hem 

ClimateMaster’ın 1993 yılından beri 
temsilciliğini yapan Form Endüstri 
Ürünleri A.Ş., çevre dostu ürünüyle 

hem soğutma hem de ısıtma ihtiyacını aynı 
anda sağlıyor.
Su kaynaklı ısı pompası üniteleri kondenseri 
su soğutmalı olan ve heat pump çalışabilen 
ünitelerdir. Sudan havaya (havayı ısıtıp soğu-
tan) ve sudan suya ısı pompası (suyu ısıtıp 
soğutan) olmak üzere iki gruba ayrılabilir. 
Sistemin en önemli özelliği; tüm cihazlar 
kondenser atık enerjilerini aynı çevrimde 
paylaştıklarından sistem kendi içinde ısı geri 
kazanım yapar. Bu enerjinin toprak-deniz-
göl gibi sonsuz enerji kaynaklarına bağla-
nabilmesi ile hem soğutma hem de ısıtmada 
oldukça yüksek verim değerlerine ulaşılır. 
Çevrimde dolaşan su sıcaklığı 20-30°C ara-
sında tutulmaya çalışılır ve tüm ünitelere eşit 

FORM A.Ş.’den ClimateMaster Su Kaynaklı Isı Pompaları

ısıtma ihtiyacını bağımsız olarak aynı anda 
sağlar. Çevre dostu soğutucu akışkan kulla-
nımı nedeniyle verimliliği yüksek ve çevreyi 
koruyan sistemlerdir. 

ClimateMaster ısı pompaları;

• Düşük miktarda enerji tüketimi
• Klasik ısıtma soğutma sistemlerine göre 

CO₂ emisyonları daha düşük olması
• Düşük yatırım ve bakım maliyeti
• Uzun kullanım ömrü
• Mimari değişikliklere kolayca uyum 

sağlayabilme
• Bağımsız kontrol ve 50 yıldan fazla 

denenmiş teknoloji
özellikleriyle birbirinden bağımsız alanlara 
sahip mekânların (AVM, ofis, otel) iklimlen-
dirilmesinde tercih ediliyor. TM 

Bosch’tan Class 6000 W Konvansiyonel Kombi
tan, İsrail ve Azerbaycan’da satışa sunuldu. Özel 
geliştirilen plakalı eşanjör teknolojisi sayesinde 
sıcak su kullanım konforunu üst seviyeye çıkaran 
yeni Class 6000 W, ihtiyaç olan her an yüksek 
sıcak su kullanımı sağlıyor. 24 kW, 28 kW ve 
35 kW’lık üç farklı kapasite imkânı sunan yeni 
Class 6000 W, modülasyonlu ve on/off kuman-
dalarıyla oda sıcaklığı kontrolünde büyük kolay-
lık yaşatıyor. Ayrıca, güneş enerjisi sistemleriyle 
de kombine edilebilen ürün, daha fazla enerji 
tasarrufu sağlıyor. Gereğinden fazla ısı üretimini 
engellemek içinse kapasitesini, ısıtma ve sıcak su 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kademesiz ola-
rak ayarlayabilme imkânı da sunuyor. Kullanım 
suyu kullanımında ekonomik ve konfor modu 
seçenekleriyle 35 kW ürünlerde kullanıcıya 
esneklik sağlar. Oda termostatlarıyla tasarrufu 
kolaylıkla buluşturan ürün, kombiyi oda sıcaklı-
ğına göre çalıştıran program saatli oda termostatı 
ve kablosuz oda termostatı gibi geniş aksesuar 
seçenekleriyle maksimum konforu sağlamak 
üzere tasarlandı. 

Anti-blokaj sistemi

Yeni Class 6000 W, uzun süre kullanılmadığında 
pompa ve üç yollu vanada meydana gelebilecek B    osch Termoteknik’in Manisa 

Fabrikası’nda geliştirip ürettiği yeni 
Class 6000 W, ilk olarak İran, Gürcis-

sıkışmaları önlemek için anti-blokaj sistemine 
sahip. Bu sistem sayesinde ürün, elektrik olduğu 
sürece maksimum güvenlik sağlıyor. Yeni Class 
6000 W, 3 yıllık fabrika garantisiyle konforu ve 
sıcaklığı en güvenli biçimde hissettiriyor. Kolay 
arıza tespit özelliğiyle ise arıza durumunda soru-
nun ne olduğunu LCD ekranında göstererek 
kolay ve hızlı tespit imkânı sunuyor.

Kurulumdan bakıma kadar 
maksimum kolaylık

Yeni Class 6000 W, konforu ve kolaylığı 
kurulumundan itibaren sağlamak amacıyla 
yeni nesil hidrolik bağlantılarla geliştirildi. 
Class 6000 W kolay ve güvenli montaj imkânı 
sunarken, bakımı da en az montajı kadar kolay. 
Yeni nesil LCD ekranıyla daha kompakt ve 
şık tasarıma sahip olan Class 6000 W, en dar 
alanlarda bile rahat kullanım imkânı veriyor. 
Boyutları sayesinde en dar mekânlara bile 
kolayca sığıyor ve modern tasarımıyla şıklık 
katıyor. Yeni Class 6000 W, en düşük ses sevi-
yesi, aydınlatmalı LCD ekranı ve opsiyonel 
programlanabilir oda kumandası ile konforun 
ve sıcaklığın kontrolünü her daim kullanıcıya 
sunuyor. TM
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General VRF (Variable Refrige-
rant Flow / Değişken Soğutucu 
Akışkan Debili) Klima Sistemleri, 

tek bir merkezden çok sayıdaki iç üniteyi    
birbirinden bağımsız olarak çalıştırarak 
iklimlendirme yapabilen bir sistemdir. Sis-
temin en büyük avantajlarından biri, aynı 
projede farklı tip ve kapasitede iç ünite 
modelleri kullanmaya imkân vermesidir.  
Değişik tip iç ünite kullanılabilmesi, yapılara 
mimari açıdan da estetik kaygısı yaratma-
dan uygulama olanağı sağlar. General VRF 
sistemler bütün yapılar için farklı çözümler 
sunar. Yüksek verimli akışkan kontrolü ve dış 
ünite kombinasyonları ile General VRF sis-
temler enerji tasarrufunda başarılı sonuçlar 
sunuyor. Bireysel villadan çok katlı merkezlere 
kadar yüksek performansı montaj esnekliği 
ile birleştirirken, kompakt tasarımı ve kulla-
nıcı dostu merkezi kontrol ünitesi ile dikkat 
çekiyor. General’in geliştirdiği AIRSTGAGE 
V-II   değişken   debili klima sistemi, 1.000 
m toplam boru uzunluğuyla yapılara tasa-
rımda özgürlük getirirken kompakt dış ünite 
modelleriyle montaj alanlarında tasarruf sağ-

General VRF Klima Sistemleri

lar. Aşınmaya karşı dirençli dış üniteleri ise 
tüketicilere uzun ömür vadederken kullanıcı 
dostu merkezi kontrol sistemi, montaj esnek-
liği avantajlarından sadece birkaçıdır. General 
VRF sistemleri, yüksek enerji verimliliğine 
sahip, akıllı bina otomasyon sistemleri ile 
kolay entegre edilebilen, kombinasyonlu dış 
ünite bağlantısı ile 22.4 - 135 kW kapasite 
aralığında kapasite çözümü sağlarken; % 50 
ile % 150 aralığında iç ünite kapasite bağlantı 
imkânı sunar. 12 farklı iç ünite modeli ve 55 
farklı kapasite seçeneği ile mimari ve mekanik 
ihtiyaçlara cevap veren General VRF sistem-
leri, hızlı ve kullanışlı dizayn programı ile de 
tasarımcılara kolaylık sağlar.

General marka VRF sistemleri şöyle 
sıralanabilir:

Heat Pump Mini VRF JIIS ve JII serisi (4-6 
HP) aralığında, Heat Pump VRF (VII) serisi 
(8-48 HP) aralığında ve Heat Recovery VRF 
(VRII) serisi ise ısıtma ve soğutmayı aynı 
anda yapabilen ve ısı geri kazanım imkânı da 
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sağlayan (8-48 HP) aralığında performans 
gösteriyor.

General tarafından yeni üretilen 
ve 2015 yılı sonunda satışa çıkması 
planlanan VIII serisi VRF sistem 
özellikleri:

• 18 HP dış ünitenin eklenmesiyle (8-
54 HP) aralığında 64 adede kadar iç 
ünite bağlanabilen, inverter kompresör 
yapısıyla geniş modülasyon imkânı sunan, 
2 bölümlü kondenser yapısı sayesinde 
iç ortamda kesintisiz ısıtma, artırılan 
borulama mesafeleriyle de tasarım 
avantajı sağlar.

• General VRF dış üniteler, direkt 
genleşmeli (DX) serpantine sahip 
klima santrali uygulamalarında klima 
santralleriyle birlikte uygulanabilir. DX 
klima santrali uygulamalarında, elektronik 
genleşme valfleri kullanılarak hassas 

kapasite kontrolü yapılabilir.
• Bireysel ve merkezi klima kontrol 

sistemleri, birbirinden ayrı veya birlikte 
kullanılarak 1 iç üniteden 1600 iç ünite 

veya gruba kadar kontrol imkânı sağlaması 
ve BMS (Bina Yönetim Sistemlerine) 
entegre edilebilmesi ile konfor, hız ve 
ekonomi avantajları sağlar. TM 

Daikin VRV ile Yıllık Yüzde 28’e Kadar Daha Yüksek Enerji Verimliliği 

Daikin, bütün kaliteli özellikleri bir 
araya getirdiği yeni ısı geri kazanımlı 
VRV dış ünite ile kullanıcılarına daha 

yüksek konfor ve daha verimli bir sistem sunu-
yor. Üst segment cihazlarda bulunması gereken 
özellikleri bir standart olarak tüm ürünlerine 
uygulayan Daikin, enerjide tasarruf ve yüksek 
verimlilik prensibi ile tüm mekânlarda tam 
konfor ortamı sağlıyor. Üretimden çalışma 
prensiplerine kadar çevrenin gözetildiği Daikin 
Üretim Sistemi PDS ile geliştirilen cihazlar, 
daha az enerji kullanımı, daha düşük karbondi-
oksit salınımı ile çevresel değerleri de gözetiyor. 

VRV ile Eş Zamanlı Isıtma ve 
Soğutma 

Daikin VRV Ailesi’nin en son üyesi olan VRV 
IV HR serisi, değişken akışkan sıcaklığı tek-
nolojisi (VRT) ile üretilen ısı geri kazanımlı 
bir cihazdır. Kendisinden önceki tüm model-
lerin en iyi özelliklerini bünyesine toplayan 
Daikin VRV IV HR, eş zamanlı ısıtma ve 
soğutma yaparken, daha kolay montaj, daha 
düşük karbon salınımı gibi özellikleri ile de fark 
yaratıyor. Bir ortamda ısıtma yapılırken VRV 
IV HR ile diğer ortamda soğutma yapabiliyor. 
Üstelik bir ortamın ısısını dış ünite üzerinden 

dışarı değil, ihtiyaç duyulan başka bir mekâna 
aktararak geri kazanılmasını sağlıyor. Böylece 
konfor ve verimlilik değerlerini daha da yukarı 
taşıyor. VRV IV ısı geri kazanımlı sistem, tüke-
ticilerine yüzde 28’e varan verim artışının yanı 
sıra yeni BS kutuları (dağıtım kutusu) ile her 

türlü yapıya uygun borulama, tasarımda esnek-
lik ve daha düşük CO2 emisyonu ile çevreci 
bir çözüm sunuyor. VRT özelliğinin yanı sıra 
yüksek verimlilik, kesintisiz ısıtma, sıcak su 
üretimi, yüksek konfor gibi VRV IV ailesinin 
tüm özelliklerini taşıyor.  TM 
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Camfi l’den Opakfi l ES Kompakt Filtre ve Cam Elyaf Medyalı Hi-Flo II Torba Filtre

Eurovent’in yeni enerji verimi sınıfl an-
dırmasıyla, günümüz fi ltreleri artık 
A+ ’dan E verimine kadar sınıfl andı-

rılmaktadır. A+ enerji verimi, en düşük enerji 
tüketimine sahip olan fi ltreyi gösterirken, 
E enerji verimi en fazla enerji tüketimine 
sahip olan fi ltreleri göstermektedir. Bu sınıf-
landırma EN779:2012’ye göre düzenlenmek-
tedir. Daha önceden, hava fi ltreleri sadece 
ortalama verimlerine göre sınıfl andırılırken, 
yeni düzenlemeyle birlikte, fi ltrelerin yıllık 
enerji tüketimini, başlangıç verimini ve mini-
mum verimini görüp fi ltre seçimini kolay-
laştırmak mümkündür. Enerji maliyeti ve 
CO2 emisyonunun azaltılmasına olan talepler 
arttıkça, hava fi ltrelerine bağlı olan enerji 
tüketimi, fi ltre üreticilerinin odak noktası 
haline gelmiştir. 

Doğru fi ltre seçimiyle yıllık enerji verimi, 
fi ltre başına % 20 civarı artırılabilir. Filtrele-
rin toplam yaşam maliyetinde azalışa gider-

ken, kullanıcı hem kendisi hem de çevre 
için iç hava kalitesini de artırabilir. Camfi l, 
2015 yılında piyasaya sunduğu Opakfi l ES 
kompakt filtresi ve cam-elyaf medyalı 
Hi-Flo II torba fi ltresi ile A+ enerji verimini 
sunuyor. TM 

Boru ve Hortumlar için Kolay, Kompakt ve Sızdırmaz Bağlantı: 
Stauff  Connect Kesici Halka Bağlantıları

1.200 saatin üstünde dayanıklılık garantileyen 
çinko/nikel yüzeyler, bağlantının uzun ömürlü 
olmasını sağlar ve piyasada temin edilebilecek 
tüm hidrolik maddeleri ile kullanılabilir. Boru 
bağlantılarındaki vidalama kısımlarını titre-
şimlerin olumsuz etkilerine karşı kalıcı olarak 
koruyarak bağlantıların ideal güvenilirliğe sahip 
olmasını sağlayabilmek amacıyla, vidalama kıs-
mının hemen yanına DIN 3015 uyumlu Stauff  
kelepçelerinin kullanılması, makine ve tesislerin 
planlama aşamasında göz önünde bulundurul-
ması gereken bir faktördür. Bu sayede, boru ve 
hortum hatları kalıcı olarak birbirlerine bağ-
landığında, özel konstrüksiyonlara (ör. bölme 

Werdohl/Almanya merkezli Stauff , 
boru tesisatı bileşenlerinin önde gelen 
üretici ve tedarikçilerinden biridir. 

Stauff 'un sunduğu yeni çelik boru bağlantı sis-
temi Stauff  Connect, İngiliz BSPP standartlı 
dişleri ve DIN 7603 uyumlu contalar ile kulla-
nılabilen özel sızdırmazlık yüzeyi ile, DIN EN 
ISO 8343-1’e göre geliştirilmiş kesici halka bağ-
lantıları sunmaktadır. Altıgenin altında bulunan 
ve konik şekle sahip olan vidalama kısmı, genelde 
bakır veya alüminyumdan oluşan sızdırmazlık 
elemanının doğru biçimde konumlanmasını ve 
ortalanmasını sağlar. 
Stauff ’un 6 ile 42 mm aralığındaki metrik boru 
çapları ve G ¼ ile G 1 ¼ inç aralığındaki vida dişi 
çapları için sunduğu düz seri bağlantı elemanları, 
vidalama yerinin 60° eğimli konik şekli saye-
sinde boruları BS 5200 / ISO 8434-6 uyumlu 
DKR boru başlıklı hidrolik hortumlarına kolay, 
kompakt ve sızdırmaz biçimde bağlar. Bağlantı 
bölümünün dişli olan esas vidalama kısmı, hor-
tum armatürünün BSPP dişli bağlantı kısmına 
vidalanabilecek tasarıma sahiptir. Yumuşak bir 
sızdırmazlık elemanı kullanılmadığından dolayı, 
ürün aşırı sıcaklıklarda ve yıpratıcı maddeler ile 
de kullanılabilir. Stauff ’un tüm bileşenlerinde 
standart olarak kullanılan ve tuz püskürtme tes-
tinde kızıl pasa ve temel metal korozyonuna karşı 

saclarına) ve armatürlere gerek kalmamaktadır. 
Stauff , çapı 51’e kadar olan daha geniş hortumlar 
için, 60° eğimli konik şekilli ve G 2 inçe kadar 
dış dişlere sahip tek parça SAE fl anş bağlantıları 
da sunmaktadır.  
Boru bağlantı elemanları projesi Stauff  Connect, 
boruların BS 5200 / ISO 8434-6 uyumlu DKR 
boru başlıklı hidrolik hortumlarına güvenli bir 
şekilde bağlanabilmesini sağlayan, 60° eğimli 
konik şekilli İngiliz standardı dişlere sahip kesici 
halka bağlantıları sunmaktadır. Vidalama kıs-
mını titreşimlere karşı koruyabilmek amacıyla, 
boruda vidalama kısmının hemen yanında 
uygun bir Stauff  kelepçe kullanılmalıdır.  TM
 

(Stauff Bağlantı.jpg) (Stauff Kelepçe.jpg)
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söyleşi

Ender Yıldıran
Eyüp Yavuz 
HTK Klima Ortakları

Enerjilerini, bilgilerini ve deneyimlerini birleştirmiş üç girişimciden oluşan 
HTK Klima, 2013 yılının Nisan ayında İstanbul’da kuruldu. Yeni ve özel 
ürünlerinin imalatlarını gerçekleştirerek sektörde farklı bir konumda 

bulunmayı amaçladıklarını söyleyen HTK Klima Ortakları Ender Yıldıran ve 
Eyüp Yavuz, “En büyük şansımız; üç ortaklı bir firma olmamız ve bu üç ortağın 
da kendi kulvarlarında profesyonel olması” diyor. Yeni tasarımlarını ilerleyen 
zamanda piyasaya sunacaklarını ve 2016 yılının HTK Klima için yenilik dolu bir yıl 
olacağını belirten Yıldıran ve Yavuz ile HTK Klima’nın kuruluşundan bu yana neler 
yaptığını, faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk…

“ Düzgün imalat, hızlı geri dönüş  
 ve kaliteli ürünlerimiz başarıyı   
 getiriyor”

24 . tesisat market 06/2015



çok destekleyenlerden biriydi, hâlâ yanımızda 
olduğu için kendisine bu vesileyle teşekkür 
ediyorum.
Firmamız kurulduktan sonra, yaklaşık bir 
buçuk sene içinde müşteri hacmimiz büyüdü. 
İlk işimizi yurtdışına gerçekleştirdik, ilk işler 
genelde yurtiçine olur ama biz en başta büyük 
oynadık ve bugünlere tırnaklarımızı kazıya 
kazıya geldik. Ben firmaya dahil olduğumda 
birçok ürün zaten üretilebilir durumdaydı. 
Ben dahil olduktan sonra, ‘Hijyen Sektörüne 
Yönelik Paslanmaz Havalandırma Ekipman-
ları’ imalatına başladık. Zorlu bir süreçti ama 
başarıyla tamamladık. Eyüp Bey, şaft damper-
leri imalatımızı geliştirdi. Şu anda şaft damper-
lerimizin çok sayıda alıcısı var. Normal stan-
dardın dışında özel yangın damperi imalatımız 
da mevcut. Zaten standart üretim yelpazesinde 
hâkim durumdayız. Üretim hattımızda 12 adet 
presimiz, ve yaklaşık 60 ton profil stokumuz 
var. Üretimimizi  ‘Menfez Grubu İmalatı’ ve 
‘Kutu ve Damper Grubu İmalatı’ olarak ikiye 
ayırdık. Bu ayrımı yapmamız, çok daha hızlı 
olmamızı sağladı. Bu iki grupta da imalatımız 
hız kesmeden devam ediyor. Yeterliliğimiz 
sektör tarafından kabul edilince özel imalat-
lara daha çok ağırlık verdik. Örneğin bir sene 
önce bize bir ilaç fabrikasından sipariş gelmişti, 
bize verilen numuneden çok daha iyi bir ürün 
ortaya çıkardık ve fabrikada ürünlerimiz hâlâ 
sorunsuzca kullanılıyor. Çok güçlü bir üre-
tim kabiliyetimiz var. En büyük şansımız; üç 
ortaklı bir firma olmamız ve bu üç ortağın da 
kendi kulvarlarında profesyonel olması. Eyüp 

Kuruluşundan bu yana HTK Klima

Eyüp Yavuz: HTK Klima, 2013 yılının Nisan 
ayında kuruldu. İlk olarak Maltepe’de 700 m2’lik 
bir imalathanede çalışmalarımıza başladık. O 
imalathane bize başlarda çok büyük gelmişti. 
Sektörde daha önce farklı firmalarda çalışmıştık 
ama ne yapabileceğimizle ilgili çok fazla bilgimiz 
yoktu, çünkü piyasanın durumunu bilmiyorduk. 
Daha önce çalıştığımız firmalar, büyük çaplı 
firmalar olduğu için onların müşteri potansiyeli 
vardı, o potansiyel sayesinde işlerimiz kolaylıkla 
yürüyordu. Biz HTK Klima’yı kurduktan sonra 
çevremizden gördüğümüz destekler, tasarım ve 
ar-ge’ye verdiğimiz önem firmamızın bugünlere 
gelmesini sağladı. İlk olarak menfez grupları-
nın üretimine başladık. Yurtdışından yüklü bir 
sipariş gelmişti ve aldığımız bu ilk sipariş bize 
güzel bir ivme kazandırmış, kendimize olan 
güvenimizi artırmış ve piyasada daha rahat hare-
ket etmemizi sağlamıştı. Siparişlerimiz arttıkça, 
makine parkuru ve kalifiye çalışan sayımız da 
arttı. Süreç; farklı projeler ve özel imalatlarla 
devam etti. Müşterilerimizin bizi çözüm ortağı 
olarak görüp bizimle çalışmayı uygun bulması, 
gelişmemizi sağladı. Her proje farklı olunca, biz 
de kendimizi yeni işlerde bulduk ve yeni şeyler 
öğrendik. Hal böyle olunca geliştik, büyüdük, 
bulunduğumuz yere sığamaz olduk ve şu an 
bulunduğumuz yere taşındık. Bir kişiyle başlayan 
yolculuğumuz, şu an 25 kişi ile devam ediyor. 

Ender Yıldıran: Önder Bey ve Eyüp Bey daha 
önceden tanıdığım arkadaşlarımdı. Eyüp Bey 
ile zaten çok uzun bir süre aynı şirkette çalıştık. 
Önder Bey ve Eyüp Bey, HTK Klima’yı kurdu 
ve ben 2014 yılında bu firmaya dahil oldum. 
Sektörde büyük ve güçlü şirketlerde çalıştım ve 
bir anda böyle radikal bir karar alarak yeni doğ-
muş bir firmaya geldim. Bu, benim için radikal 
olduğu kadar doğru da bir karardı. Dostlarımız 
desteklerini bizden esirgemedi. Çok değerli 
müşterim Nurettin Mert, bu süreçte bizi en 
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söyleşi

katımızda, montaj-paket ve sevkıyat alanı-
mız var ve yakın zamanda oraya bir boyahane 
kuracağız. Ana imalat alanımız alt katta yer 
alıyor. Üst kat montaj-paket-sevkıyat alanı 
oldu. Ürün gamımızı ‘Menfezler’, ‘Anemos-
tadlar’, ‘Difüzörler’, ‘Panjurlar’, ‘Damperler’, 
‘Filtreler’, ‘Kontrol ve Müdahale Kapakları’ 
oluşturuyor. Menfez grubunun içinde; Çift 
Sıra Kanatlı Menfez, Tek Sıra Kanatlı Men-
fez, Lineer Menfez, Kare Petek Menfez, 
Kapı Transfer Menfezi, Yer Lineer Menfezi, 
Dairesel Kanal Menfezi, Lif Tutucu Menfez 
bulunuyor. Ayrıca menfez profillerimiz çok 
kapsamlıdır, profil çeşidi diye bir sınır yoktur. 
Anemostad grubunun içinde; Eğrisel Kanatlı 
Tavan Anemostadı, Dairesel Tavan Anemos-
tadı, Gemici Anemostadı ve Kare Anemostad 
yer alıyor. Difüzör grubunun içinde; Slot Difü-
zör, Makaralı Slot Difüzör, Gizli Tavan Tipi 
Slot Difüzör, Swril Difüzör, ört Yön Üflemeli 
Swril Difüzör, Türbülanslı Difüzör, Jet Nozul, 
Drum Difüzör, İdeal Konfor Difüzörü, Yer 
Döşeme Difüzörü bulunuyor. Panjur grubunun 
içinde; 30 mm Kasalı Hava Panjuru, 45 mm 
Kasalı Hava Panjuru, Kol Kumandalı Hava 
Panjuru, Kum Tutucu Panjur, Akustik Pan-
jur, Dairesel Kesitli Panjur, Altıgen Kutulu 
Panjur yer alıyor. Damper grubunda; Yangın 
Damperi, Duman Tahliye Damperi, Dörtgen 
Hava Damperi, Dairesel Kesitli Hava Dam-
peri, Dörtgen Geri Akış Damperi, Dairesel 
Kesitli Geri Akış Damperi, Basınç Tahliye 
Damperi, Sabit Debi Ayar Damperi, Değişken 

Bey, Önder Bey ve ben uzun yıllar boyunca 
sektörün önemli firmalarında çalıştık. Şimdi 
ise HTK Klima’da buluştuk ve çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Müşterilerimizin yerine kendimizi 
koyarak hareket ediyoruz

HTK Klima’da ‘ar-ge’, ‘satış’ ve ‘yönetim’ çok 
güzel bir biçimde ayrışmış durumda. Herkes 
kendi işini yapıyor. Güçlerimizi birleştirdiği-
miz zaman ortaya başarılı bir yapı çıkıyor. Bir-
birimizle sürekli iletişim halindeyiz ve bu görev 
tanımlarımızla kurumsallaşmayı sağladık. Bu 
sektöre hepimiz uzun yıllar emek verdik ve çok 
fazla ders çıkardık. Gördüğümüz hataları HTK 
Klima’ya asla yansıtmamaya özen gösteriyoruz. 
Bizim için firmamızın itibarı çok önemli. Biz 
25 kişilik bir aileyiz. Birbiriyle iletişimi güçlü 
olan bir aile olduğumuz için, başarı kaçınıl-
maz oluyor. Burada sağlıklı bir aile ortamını 
kurduk. Müşterilerimizin yerine kendimizi 
koyarak hareket ediyoruz. Müşterinin bir talebi 
varsa, önce onun gibi düşünmeye çalışıyoruz. 
Ona göre hareket ettiğimizde zaten bir sıkıntı 
çıkmıyor. Tedarikçilerimizi korumak başlıca 
görevlerimiz arasında. Tedarikçilerimizi zor 
durumda bırakmamaya özen gösteriyoruz. Bu 
çok önemli çünkü sektörümüzde ödeme konu-
sunda bazı sıkıntılar yaşandığını duyuyoruz. 
HTK Klima olarak, biz ve tedarikçilerimiz bu 
sıkıntıları yaşamamak için büyük bir özveriyle 
faaliyetlerimize devam ediyoruz. Büyümemizi 
sağlayan unsur, bizi destekleyen ve bize inanan 
müşterilerimiz. Şu anki durumumuzdan çok 

memnunuz çünkü sattığımız ürünlerle ilgili 
herhangi bir olumsuz yorum gelmiyor, hatta 
bazı müşterilerimiz telefon açıp “Eline sağlık, 
çok güzel bir ürün olmuş” diyorlar ve bu bizi 
çok mutlu ediyor.

Güçlü bir üretim kabiliyetimiz 
var ve bu konuda yeterliliğimize 
güveniyoruz

Şu an bulunduğumuz bina 2000 m2 büyük-
lüğünde. Depo ve üretim hattımız bir arada. 
Binamızın alt katında menfez grubu ve kutu-
damper grubu imalatını gerçekleştiriyoruz. Üst 
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Debi Ayar Damperi bulunuyor. Filtre gru-
bunda, Hepa Filtre Kutusu ve Kaset Filtreler 
yer alıyor. Kontrol ve müdahale kapakları gru-
bunda ise; Ortası Sac Müdahale Kapağı, Kara 
Petek Müdahale Kapağı, Kontrol Kapağı ve 
Lineerli Müdahale Kapağı bulunuyor. Tüm 
bu ürünleri üretebilecek kapasiteye sahibiz, 
güçlü bir üretim kabiliyetimiz var ve bu konuda 
yeterliliğimize güveniyoruz. Dışarıya bağımlı 
çalışmıyoruz, hammadde olarak aldığımız ürün 
dışında dışarıdan malzeme almıyoruz. Yakın 
zamanda Lazer punch işçiliği için yatırım yap-
mayı düşünüyoruz. 
Sektörümüzde olmazsa olmaz kurallardan biri; 
müşterilere hızlıca cevap vermektir. Aynı gün 
içinde imalata geçtiğimiz bile oluyor. Teklif 
aşamasından itibaren en hızlı şekilde müşte-
rimize cevap veriyoruz. Müşterimiz onay ver-
diği anda üretime başlıyoruz. Düzgün imalat 
yaparsanız, hızlı cevap verirseniz hiçbir sorun 
yaşanmaz. Kontrol mekanizmamız da çok iyi 
çalışıyor, hal böyle olunca ürünlerimizde her-
hangi bir sıkıntı yaşanmıyor ve başarı ister 
istemez geliyor.

Düzgün imalat ve hızlı teslim 
süreleri ilkemizden ödün 
vermiyoruz

İmalatlarımızı düzgün yapıyoruz, müşterile-
rimiz de bize güveniyor. Dolayısıyla herhangi 

bir sıkıntı yaşanmıyor. Prestijli projelerde ter-
cih ediliyoruz. Trump Tower Cadde AVM’nin 
siyah kanal uygulamasından menfezine varın-
caya kadar tüm ürünleri biz temin ettik. Mal-
tepe Ek Hizmet Binası ve Borsa İstanbul’un 
havalandırma elemanlarını paket olarak ver-
dik. OdeaBank’ın şubelerine de malzeme veri-
yoruz. Doğuş Holding’e ait Doğuş Gayrimen-
kul Yatırım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 
Doğuş Etiler Spor Kompleksi’ni referanslar 
listemize ekledik. 2015 Ocak ayında açılışı 
yapılan projede akustik panjurlar, susturucu-
lar, menfez grupları, plenum box grupları ve 
diğer hava dağıtım elemanlarımız kullanıldı. 
Bu projenin ardından Doğuş İnşaat’ın şart-
namelerine girdik. Garanti Bankası Güneşli 
Arşiv Binası Projesinde de ürünlerimiz kulla-
nıldı. 22.000 m2 kapalı alana sahip olan bina 
yakın zamanda hizmete girdi. HTK Klima 
olarak tüm plenum box kutuları ve havalan-
dırma ekipmanları (hava damperi, yer lineer 
menfezi, kare tavan anemostadı, toplayıcı ve 
dağıtıcı menfezler, slot difüzörler) ile projede 
yer aldık. Şunu da vurgulamak istiyoruz; belli 
bir projeci kesim var ve projelerinde alıştığı 
ürünlerin dışına çıkmak istemiyorlar. Bunu 
gayet doğal karşılıyoruz ama biz HTK Klima 
olarak bu tabuyu yıkmak, bu kesime de ken-
dimizi ispatlamak ve onların da kapılarını 
çalmak için var gücümüzle çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Düzgün imalat ve hızlı teslim 
süreleri ilkemizden ödün vermediğimizden 
dolayı müşterilerimizin güvenini kazandık 
ve şartnamelerinde yer almaya başladık. Bu 
güveni kazanmak çok güzel bir şey ve bunu 
daha da artırmak için çalışıyoruz. Sektörde 
herkes birbirini tanıdığı için bir projeye ürün 
verdiysek, o projeci verdiğimiz üründen mem-
nun kaldıysa bizi diğer projecilere tavsiye edi-
yor. Müşterilerimiz ürünlerimizin arkasında 
duruyor ve bize bu şekilde ulaşılıyor. Biz de 
uygun görürsek ürünlerimizi projeye sunuyo-
ruz. Yani HTK Klima olarak bir projeye bir 
kere ürün verdiğimizde kendimizi kanıtlamış 
oluyoruz.
 
Yeni tasarımlarımız yolda

Ekonomik krizler, ülkelerin durumunu 
etkiledi ama HTK Klima olarak Türkme-
nistan, Azerbaycan, Kosova, Makedonya,  
Gürcistan gibi ülkelere ihracatımız devam 
ediyor. Kosova’da iki tane hastane projesine 
ürün verdik. Amacımız yurtdışı projelerde 

ağırlıklı rol oynamak. Yurtdışı pazarında biraz 
daha söz sahibi olabilmek için çaba gösteriyo-
ruz. Yakın bir tarihte Türkmenistan’a ve İran’a 
bir gezi düzenleyeceğiz. Türkiye’de varız ve 
var olmaya devam edeceğiz. Yurtdışında da 
etkinliğimizi artırmak, hedeflerimizin başında 
geliyor. 
Sertifika başvurularımızı da yaptık. İlk etapta 
Türk Standartları Enstitüsü’nün verdiği 
TSEK belgesi ile yolumuza devam edeceğiz. 
Belirlediğimiz üç ana başlıkta belge almayı 
düşünüyoruz. Menfez grupları, damperler 
difüzörler ürün gruplarımız altında belge-
lendirmeyi düşünüyoruz. ISO belgemiz zaten 
mevcut. Özel projelerde ağırlıklı olarak TSEK 
Belgesi isteniyor. Bizim de önceliğimiz bu 
belge olacak. Her projede yer alacağız diye 
kalitemizden asla ödün vermiyoruz. Örneğin 
bir projede termin süresi yüzünden yer alama-
dık. Onların istediği termin süresi ile bizim 
sunduğumuz termin süresi arasında çok fark 
vardı. Eğer onların istediği termin süresinde 
ürünü imal etseydik, içimize sinmeyecekti, 
ürün kaliteli olmayacaktı dolayısıyla proje de 
uzun ömürlü olmayacaktı. Böyle bir riski göze 
almamak en iyisi diye düşündük. Daha önce 
de belirttiğimiz gibi, düzgün imalat başarıyı 
getirir. O yüzden her projede yer alıp kaliteyi 
düşürmek yerine, bazen teşekkür edip geri 
çekilmek gerekir diye düşünüyoruz. Uzak dur-
mak bizim için daha kârlı oluyor.
Ar-ge ağırlık verdiğimiz bir konu. Her projeye 
özel tasarım ürünler yaptığımız için sürekli 
gelişim içindeyiz. Yeni tasarımlarımızı ilerle-
yen zamanda piyasaya sunacağız. 2016, HTK 
Klima’nın yeniliklerini duyuracağı bir yıl ola-
cak. Halihazırda takip ettiğimiz bir proje var, 
bu proje için çok farklı ve özel bir difüzör ima-
latı yapmayı planlıyoruz. İşte bu sektör için bir 
yenilik olacak. Orta vadede aksesuar üretimin-
den cihaz üretimine geçmek de hedeflerimiz 
arasında. Öyle bir durumda şu an bulunduğu-
muz yere sığamayabiliriz, yeni ve daha büyük 
yer arayışlarımız başlayabilir, ama büyüme-
mizin de bir sınırı olmalı diye düşünüyoruz. 
HTK Klima Türkiye projeksiyonu uzun vadeli 
hedef ve planlamalar üzerine kurulmuştur. 
Öncelikli hedef, süreklilik ve güçlü, stabil bir 
yapıdır. HTK Klima olarak bunun altyapısını 
zaten öncesinde sağladık. Bu bağlamda 2014 
yılının beklentilerimiz düzeyinde geçtiğini, 
2015 senesi için yine öncesinde belirlediğimiz 
hedefler doğrultusunda ilerlemekte olduğu-
muzu rahatlıkla söyleyebiliriz. TM
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Karşınızda Hi-Flo II M7 A+. Camfil’in, iç hava kalitesini arttıran ve enerji tasarrufu 
yaptıran yeni hava filtresi. Biz, Hi-Flo II’nin, evrimsel bir sürecin sonucu olduğunu 

düşünüyoruz. Hava filtresi tasarımında geleceğe atılmış bir adım. 

Camfil ürün geliştirme departmanında, en popüler hava filtremiz olan Hi-Flo 
üzerinde yeniden düşündük, yeniden tasarlamaya ve Hi-Flo’da iyileştirmeye 

gittik. Yeni aerodinamik şekliyle, Hi-Flo II M7 A+, her zamankinden çok daha iyi 
durumda. Yeni cep tasarımı. Daha iyi hava akışı. Azaltılmış enerji tüketimi. 

Yüksek kalite dikişler. Her zamankinden daha kolay çalışılan bir filtre. 

Sizin için terzi-yapımı. 

Camfil, en popüler hava filtresi olan Hi-Flo’nun 
yeni versiyonu Hi-Flo II M7 A+’yı pazara 
çıkardı. Yeni tasarımdaki inovatif değişikliklerle 
birlikte, Hi-Flo II M7 A+, Eurovent’in 2015 
enerji verimliliği sınıflandırma sisteminin 
tüm gerekliliklerini yerine getirip, kullanıcı 
ihtiyaçlarına çözüm bulmaktadır. F7 filtre 
sınıfının en yüksek modeli olan M7 serisi, 
en düşük enerji tüketimini sağlayarak A+ 
seviyesinde verim sağlamaktadır.
 
Yeni Hi-Flo II M7 A+, sadece iç hava kalitesini 
iyileştirmekle kalmayıp, optimum aerodinamik 
şekli sayesinde, kullanıcılarına filtre başına 
yılda %28 ekstra enerji verimi sağlamaktadır.*
 
Diğer geliştirilen özellikler ise; daha dayanıklı 
çerçeve, optimum aerodinamik şekil, daha 
düşük hava direnci sağlamak için tasarlanmış 
yeni konik cep dizaynı, güçlü hava debisine 
direnç gösterebilen kalıcı dikişler olmaktadır.Optimum Performans için Evrimsel Tasarım

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

www.camfil.com

Daha detaylı bilgi için lütfen Camfil Türkiye ile iletişime geçiniz.

www.camfil.com.tr

Camfil, dünyanın enerji verimi en yüksek 
filtresini sunar!

*Daha önceki Hi-Flo M7 ile kıyaslanmaktadır.
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Diğer geliştirilen özellikler ise; daha dayanıklı 
çerçeve, optimum aerodinamik şekil, daha 
düşük hava direnci sağlamak için tasarlanmış 
yeni konik cep dizaynı, güçlü hava debisine 
direnç gösterebilen kalıcı dikişler olmaktadır.Optimum Performans için Evrimsel Tasarım

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

www.camfil.com

Daha detaylı bilgi için lütfen Camfil Türkiye ile iletişime geçiniz.

www.camfil.com.tr

Camfil, dünyanın enerji verimi en yüksek 
filtresini sunar!

*Daha önceki Hi-Flo M7 ile kıyaslanmaktadır.



güncel

Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı 
(EPEE), Avrupa Komisyonu tara-
fından, Avrupa Birliği çerçeve prog-

ramının bir parçası olarak 2015 yılı sonunda 
Isıtma & Soğutma Strateji Belgesi’ni yayım-
lanacağını duyurdu. 
Bu strateji, ısıtma ve soğutma uygulamala-
rında enerji verimliliğinin nasıl geliştirilece-
ğini ortaya koyacak. AB’nin enerji verimlili-
ğinin, “birincil enerji kaynağı” gibi görülmesi 
gerektiği vurgusu, iklimlendirme endüstrisi 
ısıtma, serinletme, soğutma sistemlerinde 
enerji verimliliğini geliştirmeye odaklandırdı. 
Bu, AB Enerji Birliği hedeflerinin gerçekleş-
mesinde de önemli rol oynayacak. Yapılarda 
ısıtma ve soğutma sistemlerinin Avrupa’nın 
en büyük enerji tüketen sektörü olması dola-
yısıyla Isıtma & Soğutma Stratejisi çalışması 
kritik önem taşıyor. Avrupa’nın “sürdürülebilir 
ve güvenli enerji sistemi” çalışmalarının içinde 
EPEE, önemli rol oynuyor.

Verimli ısıtma soğutmaya doğru

Isıtma Soğutma Strateji Belgesi hazırlık süre-
cindeki tartışmalar neticesinde dört beklenti 
öne çıktı: 
1. Enerjinin verimli kullanımını güvence altına 
alacak bütünsel bir yaklaşım 
2. Enerji verimli çözümlere yatırım yapması 
için müşteride farkındalık yaratmak 
3. Mevcut AB mevzuatının zorlayıcılığını 
güçlendirmek 
4. Isıtma ve soğutmaya (serinletmeye) eşit 
odaklanmak 

1. Enerjinin verimli kullanımını 
güvence altına alacak bütünsel bir 
yaklaşım

Başarılı bir ısıtma ve soğutma stratejisinin, 
Avrupa’nın enerji altyapısı ve enerjinin verimli 
kullanılmasının önemi için binaların kritik 

rolü üzerinde bütünsel bir yaklaşıma ihtiyacı 
bulunuyor. AB, Eko Tasarım direktifleri doğ-
rultusunda pek çok ısıtma ve serinletme ürü-
nünün enerji verimliliğini düzenliyor. Birçok 
enerji verimli ürün, eğer bir yapı için hatalı 
seçilmişse veya ısıtma ve serinletme sisteminin 
verimli bir biçimde işletimi için gereken plan-
lama yapılmamışsa beklenen enerji tasarru-
funu sağlamaz. Yani cihazların kapasitelerinin 
doğru belirlenmesi, doğru tesis edilmesi ve 
uygun işletme koşullarına sahip olması sahip 
olduğu enerji verimliliğinin enerji tasarrufuna 
yansıma oranını belirleyecektir. Örneğin, en 
yüksek güç gereksinimi düşünülerek gereğin-
den büyük kapasitede seçilmiş ekipman ne 
kadar enerji verimli bir biçimde tasarlanmış 
olursa olsun, gereksiz enerji tüketimine sebep 
olacaktır. Ayrıca bu durum, enerjinin verimsiz 
kullanılmasının yanı sıra yatırım maliyetini de 
gereksiz yere artıracaktır.
Isıtma ve serinletme sistemlerinde doğru 

AB Isıtma & Soğutma Stratejisi 
Belgesi Yılsonunda Yayımlanacak
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gereksinimleri neredeyse hiç dikkate alın-
mamıştır. Isıtma ve serinletme çözümlerinin 
birçok çeşidi bulunmaktadır ve en iyi çözümün 
hangisi olacağını belirleyen çok sayıda faktör 
bulunmaktadır. Serinletme sektörü günü-
müzde önemini giderek artırmaktadır. Gün-
delik yaşam içinde hastanelerden, gıda zin-
cirine pek çok alanda serinletme ve soğutma 
teknolojileri zorunluluktur. Dolayısıyla ısıtma 
sistemlerinin olduğu kadar serinletme sistem-
leri de enerji verimliliği temelinde geliştiri-
lecek stratejinin ayrılmaz parçası olmalıdır.

• EPEE’nin yorumu: 
Isıtma Serinletme Stratejisi ısıtma ve serinlet-
menin ihtiyaçlarını birlikte ele alarak serinlet-
menin enerji verimli çözümleri konusunu da 
odağına almalıdır. Isıtma ve serinletme tartı-
şılırken mevcut bütün teknolojileri dahil eden 
nötr bir yaklaşım içinde olmalıdır. 

EPEE hakkında: 
Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı (EPEE) 
Avrupa’da soğutma, iklimlendirme ve ısı pom-
pası endüstrilerini temsil etmektedir. 2000 
yılında kurulan EPEE’nin 40 şirketin yanı sıra 
ulusal ve uluslararası dernek üyeleri bulun-
maktadır. EPEE üye şirketlerinin toplam cirosu 
30 milyar Euro civarında olup 200.000’in üze-
rinde personel çalıştırmaktadır. EPEE; güvenli, 
çevre dostu, ekonomik açıdan uygulanabilir 
teknolojileri destekler. Bu süreçte temsil ettiği 
sektörü daha iyi anlayarak AB yasal mevzuat-
larının geliştirilmesinde sektörle yasa koyucu 
arasında köprü görevi üstlenir. TM

kapasite seçimi ve kontrol sistemleri, gerek-
siz yatırım maliyetlerinden tasarruf edilen 
paranın daha verimli teknolojiler için harcan-
masına olanak tanır.

• EPEE’nin yorumu: 
Isıtma & Soğutma Stratejisi, yapılarda kullanı-
lan HVAC-R ekipmanlarının tasarım ve uygu-
lama süreçleriyle birlikte bütünleşik olarak ele 
alınması ve tüm sistem bazında enerji verimli-
liğinin gözetilmesi gerekir.  
2. Enerji verimli çözümlere yatırım yapması 
için müşteride farkındalık yaratmak AB Enerji 
Bakanlığı tarafından 15-16 Nisan 2015’te 
Isıtma & Soğutma Stratejisi’nin öngörüsü 
deklare edildi. 
Isıtma ve soğutmada yenilenebilir enerji kay-
nağı kullanımının artırılması ile enerji verimli 
teknolojilerin geliştirilmesi arasında bir siner-
jinin olması, endüstriyel süreçlerde yeni tek-
nolojilerin geliştirilmesi, bunun için finansal 
enstrümanların iyileştirilmesi, bu deklarasyo-
nun ana hatlarını oluşturdu. 
Enerji tüketimini azaltmak için ısıtma ve 
serinletmede sarf edilen enerjinin verimli 
kullanımını sağlamak gerekir. Bunun tüke-
ticiye faydaları etkin biçimde anlatılmalıdır.  
Buna paralel olarak hâlâ gereken önemin yete-
rince gösterilmediği kurumsal enerji verimliliği 
projeleri ve girişimleri, kamusal finans desteği 
değişmeli, çeşitlendirilmelidir.

• EPEE’nin yorumu: 
Avrupa Komisyonu ve hükümetler, enerji tasar-
rufu konusunda kamusal farkındalığı artıra-
cak şekilde çalışmalarına devam etmeli, ısıtma 
ve serinletme çözümlerindeki yatırımları ve 
talebi harekete geçirecek uzun vadeli finansal 
mekanizmalar ortaya koymalıdır.

3. Mevcut AB mevzuatının 
zorlayıcılığını güçlendirmek

Enerji verimliliği düzenlemesi, uygulama ve 
zorlayıcı olma yönleri ile karmaşıktır. Mevcut 
düzenleme enerji verimliliği ve dolayısıyla 
tüketimin azaltılması için birçok şey yapabilir. 
Bu açıdan, ısıtma serinletme çözümlerinden 
sağlanacak tasarruf potansiyelinin belirlen-
mesi gibi uygun istatistiklerden yararlanarak 
enerjinin doğru modellenmesi de çok önem-
lidir.  
2010’da Binalarda Enerji Performansı Direk-
tifi (EPBD) ve 2012’de Enerji Verimliliği 

Direktifi (EED), enerji tasarrufu için mükem-
mel bir çerçeve çalışmasına olanak tanımıştır. 
Fakat zorlayıcılık açısından bakıldığında hâlâ 
bir zayıflık ve derme çatma görülmektedir. 
Üye ülkeler, pazarın etkin biçimde kontrolü 
için bu direktiflerin zamanında geliştirilerek 
bütünleştirilmesine öncelik vermelidir. Eko 
tasarım direktifi doğrultusunda ekipmanların 
istenen enerji verimliliği kurallarına uygun 
üretilmesi konusunda, baştan başa tüm Avrupa 
ülkelerinde pazarın gözetimi sağlanmalıdır. 

• EPEE’nin yorumu: 
Var olan yasal düzenlemenin uygulanması 
ve zorlayıcı olması konusunda,  “Daha İyi 
Yasal Düzenleme” gereği, Isıtma & Serin-
letme Stratejisi’nin ruhunda mevcut. Avrupa 
Komisyonu, en iyi uygulamaları üye ülkelerle 
paylaşarak rehberlik etmelidir. AB Ekonomik 
Sömestri içinde hazırlanacak raporda; üye 
ülkelerin 2017’deki yenilenebilir enerjiler ve 
enerji verimliliği için ulusal eylem planlarında 
ısıtma ve serinletme sistemleri konusuna tüm 
açıklığı ile yer vermeleri, bu konuda daha fazla 
efor sarf etmeleri vurgusu yapılmalıdır.

4. Isıtma ve soğutmaya (serinletme) 
eşit odaklanmak
Avrupa Komisyonu tarafından 2015’in Şubat 
ayında gerçekleştirilen Isıtma & Serinletme 
Konferansı’nda kısıtlayıcılık, bağlayıcılık yak-
laşımından ziyade, büyük ölçüde arz tarafında 
ısıtma sektörüne odaklanmak gereğinden bah-
sedilmişti. Örneğin bölgesel ısıtmanın çok 
konuşulmuş olmasına rağmen serinletmenin 
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bilgi

Isı pompaları için KEYMARK sertifi -
kasyonu, Avrupa ısı pompası pazarı ile 
Avrupa sertifi kasyon kuruluşlarının işbir-

liğinin neticesidir. Avrupa Isı Pompası Birliği 
Başkanı Martin Forsén, yeni sertifi kasyon için 
şunları söylüyor: "Isı pompası, Avrupa’nın 
enerji ve iklim hedefl erine uygun verimli 
çözümler sunuyor. Isı pompası KEYMARK’ı 
pazarda ısı pompaları için yüksek kalite sağ-
lanması için uygun bir araç olacak."
Tüm ısı pompası üretici veya ithalatçıları CE 
işaretinin gereklerini yerine getirmek zorun-
dadır. Ancak ısı pompaları için KEYMARK’ı 
tercih etmek, ürünün kalitesinin üçüncü 
tarafa gönüllü olar ak denetletmek anlamı 
taşıyacağı için pazar değeri sağlayacaktır. 
DIN CERTCO’daki sertifi kasyon şefi  Sören 
Scholz, "KEYMARK, tüm Avrupa’da geçerli 
olacak. Isı pompaları için bir tek etiket pazarda 
şeff afl ığı ve algıyı yükseltecektir” diyor.
Yeni ısı pompaları KEYMARK için;
• Üçüncü tarafın EN 14511, EN 15879 

ve EN 16147 temelli bazı testleri 
gerçekleştirmesi gerekir.

• Bir güçlü model yelpazesi yaklaşımı 
gerekir.

• Fabrika Üretim Kontrolü (FPC*) 
bağlantılı ürün gerekir.

• İşin en başında Fabrika Üretim Kontrolü 
(FPC) gerekir.

• Sertifi kalandırılacak ürünün tüm 
süreçlerinde düzenli Fabrika Üretim 
Kontrolü (FPC) gerekir.

Avrupa Isı Pompası Pazarı için Tek Sertifika: 
KEYMARK

*Fabrika Üretim Kontrolü (Factory Pro-
duction Control - FPC), Yapı Malzemeleri 
Direktifi 'nin Ek III'ünde şu şekilde tanım-
lanmaktadır:
"İmalatçı tarafından kendi bünyesinde sürekli 
olarak yapılan üretim kontrolü. İmalatçı tara-
fından benimsenmiş tüm unsurlar, şartlar 
ve hükümler, yazılı yönerge ve prosedürler 
biçiminde sistematik bir şekilde dökümante 
edilecektir. Bu üretim kontrol sistemi dökü-
mantasyonu; kalitenin güvencesi hususunda 
ortak bir anlayış sağlayacak ve gerekli ürün 
karakteristiklerinin sağlanması ile üretim 
kontrol sisteminin etkin işleyişini kontrol 
etmeyi olanaklı hale getirecektir."
KEYMARK, Avrupa pazarına hemen gire-
cek ve tüketici tarafına yansıması 2015’in 
son çeyreğinde olacak. Eko-Tasarım (Ecode-
sign) ve Enerji etiketi (Energylabel) gerek-
lerine uyumlu olacak. Sistem kurulduktan 
sonra, piyasa denetim otoritelerine de destek 
olacak. Isı pompaları için KEYMARK, 
CEN KEYMARK sertifi kasyon sisteminin 
parçasıdır.  
Bu sertifi kalandırma, zaman içinde Avru-
pa’daki sertifi kasyon kuruluşlarına da açıla-
cak. Ancak işe DINCERTCO (Almanya), 
BRE (Birleşik Krallık) ve SP CERT (İsveç) 
başlandı. Bu sertifi kasyon projesinin son hali, 
bugünlerde, 19 Haziran 2015’te yayımlandı.
www.heatpumpkeymark.com adresli web 
sitede de konuyla ilişkin tüm gelişmeler 
yayımlanacak.

Isı pompaları için KEYMARK sertifikası ile 
ilgili detaylı bilgi

• KEYMARK genel tanıtım broşürü: 
www.cen.eu/news/brochures/brochures/
Keymark.pdf 

• Güneş Enerjili Sistemler için 
KEYMARK: www.estif.org/
solarkeymarknew/index.php 

• Isı pompaları için KEYMARK duyurusu: 
www.dincertco.de/keymark_en 

İlgili kişiler: Th omas Nowak, EHPA Genel 
Sekreteri, +32 (2) 400 10 17, thomas.nowak@
ehpa.org
Sören Scholz, Sertifi kasyon Şefi , +49 (0)30 
7562-1161, soeren.scholz@dincertco.de 

EHPA (Avrupa Isı Pompası Birliği) hak-
kında: Brüksel merkezli Avrupa Isı Pompası 
Birliği (EHPA) Avrupa Isı Pompası pazar 
lideri kuruluşları bünyesinde bir araya getir-
mektedir. Üretici, komponent tedarikçisi, 
üniversite ve araştırma enstitüsü, test mer-
kezi, laboratuvar ve enerji ajansı 110 üyesi 
bulunmaktadır.

EHPA, ısı pompaları için Avrupa Kalite Eti-
keti ve EUCERT eğitimlerini koordine eder.
Yıllık satış istatistikleri toplar, yıllık raporlar 
hazırlar.

www.ehpa.org. TM

%20
indirim

Tüm tesisat ve
batarya reyonundaki

ürünlerde 

Aktivasyon
yapın,

kampanyalardan
faydalanın.

ustaların yeri 

Kampanya Ticari Usta Kart’larla mağazamızdan yapılan tüm batarya ve tesisat reyonu alıșverișlerinde 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerlidir. Kampanya, internet 
mağazamızdan yapılan alıșverișlerde ve telefonla siparișlerde geçerli değildir. Koçtaș, kampanya koșullarını değiștirme hakkına sahiptir. SMS ile aktivasyon yapmayan kartlar 
kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve bilgilendirmeler sunması amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan 
sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.

100, 120, 150, 200 mm
ölçü seçenekleri

Gider borusuna uzak
tuvalet kurulumları için
uygundur.

AIRCOL Aspiratör

3999

’dan bașlayan fiyatlarla

Sanipro Öğütücü
(Klozet+Lav+Duș+Bide)

BLYSS Alkalin Detox 
Su Arıtma C. 7 Așama

36990

Koçtaş’a gelin, Ticari Usta Kart’a
özel, indirimleri ve
fırsatları kaçırmayın.başka!

Koçtaş’ta

1.29990
1.39990
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Kampanya Ticari Usta Kart’larla mağazamızdan yapılan tüm batarya ve tesisat reyonu alıșverișlerinde 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerlidir. Kampanya, internet 
mağazamızdan yapılan alıșverișlerde ve telefonla siparișlerde geçerli değildir. Koçtaș, kampanya koșullarını değiștirme hakkına sahiptir. SMS ile aktivasyon yapmayan kartlar 
kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve bilgilendirmeler sunması amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan 
sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.
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Koçtaş’ta

1.29990
1.39990



söyleşi

Taner Tanoğlu
in-therm Genel Müdürü

Seçil Tanoğlu
in-therm Finans Müdürü

SE-TA Ltd. Şti. tarafından oluşturulmuş bir marka olan in-therm, 32 yıllık ısıtma, 
soğutma ve iklimlendirme sektöründeki tecrübelerin bir eseri. Bursa’da faaliyet 
gösteren in-therm, 2010 yılından beri oda termostatı, panel radyatör, vana grubu, 

havlupan ve elektrikli ısıtıcı gibi ısıtma grubu ürünleri ile Türkiye genelinde birçok satış 
noktasında varlığını sürdürüyor. in-therm’in 2014 yılı itibarıyla ar-ge çalışmalarına 
otomasyon sistemlerini de dahil ederek Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim oda termostatının 
üretimine başladığını söyleyen in-therm Genel Müdürü Taner Tanoğlu ve Finans Müdürü 
Seçil Tanoğlu firmanın faaliyetlerini ve hedeflerini Tesisat Market okurlarına anlattı…

“Türkiye’de oda termostatı    
 üreten ilk yerli firmayız”
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çeşitli illerinden ve yurtdışından gelen ziya-
retçilerimiz ile fuar dönüşü başarılı işbirlikleri 
kuruldu. Özellikle yurtdışından katılan ziyaret-
çilerin ürünlerimize ilgisi bizi çok memnun etti.

Ürünlerimizde ekonomi, konfor ve 
sağlığı ön planda tutuyoruz

Türkiye’de oda termostatı üreten ilk yerli fir-
mayız. Aslında oda termostatı, bugüne kadar 
ısıtma sektöründe fazla bilinmeyen bir üründü. 
Isı yalıtımı son dönemlerde çok fazla öne çıkan 
konulardan biri oldu. Bilindiği gibi, Türkiye’nin 
en büyük cari açıklarından biri, özellikle ısı 
ve enerji giderlerine ayırdığımız bir paradan 
oluşuyor. Bu açığı kapatabilmek adına kent-
sel dönüşüm ile birlikte yeni çıkan kanunda, 

in-therm, 32 yıllık ısıtma, soğutma 
ve iklimlendirme sektöründeki 
tecrübelerin bir eseri

32 yıllık ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sek-
töründeki tecrübelerin eseri olan ‘in-therm’, 
SE-TA Ltd. Şti. tarafından oluşturulmuş bir 
marka. İntek Şirketler Grubu bünyesinde kuru-
lan SE-TA İklimlendirme Isıtma ve Soğutma 
Sistemleri İnş. Taah. Müh. San. Tic. Ltd., 
Bursa’da faaliyet gösteren ve Türkiye çapında 
geniş bayi ve servis ağına sahip olan bir şirkettir.
in-therm, 2010 yılından beri oda termostatı, 
panel radyatör, vana grubu, havlupan ve elekt-
rikli ısıtıcı gibi ısıtma grubu ürünleri ile Tür-
kiye genelinde birçok satış noktasında varlığını 
sürdürmektedir. 2014 yılı itibarıyla in-therm, 
ar-ge çalışmalarına otomasyon sistemlerini de 
dahil ederek Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim 
‘oda termostatı’nın üretimine başlamıştır. Fir-
mamız şu anda ar-ge çalışmalarını, yazılımı, 
çizimleri, montaj ve kalite kontrolü kendi bün-
yesinde yapmaktadır. Uludağ Üniversitesi ile 
ortak yürüttüğümüz projede devlet teşviki ile 
yerli üretici olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu 
an daha çok yeni ürün görsel tasarımı, çizimi, 
ürünler için yeni gelen talep üzerine yazılım ve 
versiyon güncelleme aktivitelerini yönetmekte-
yiz. Bu sayede pazarda daha yenilikçi oluyor ve 
daha hızlı hareket edebiliyoruz.
2015 Sodex Ankara Fuarı % 100 Türk malı 
oda termostatlarımız ile katıldığımız ilk yurtiçi 
fuardı. Yerli üretime başlayıp Türk sanayisini 
kalkındırmayı amaçladığımız için ürünlerimiz 
ve firmamız hem katılımcılar hem de ziyaretçi-
ler tarafından büyük takdir gördü. Türkiye’nin 

2017’den itibaren artık binalar da denetlen-
meye başlayacak. Bu süreçte ısı yalıtımı önce-
likli koşul olmaya başladı. Yine de bu kanunun 
eksik kaldığını düşünüyoruz. Çünkü ısı yalıtımı 
size % 35-40 gibi bir tasarruf sağlıyorsa, oda 
termostatı kullandığınızda en az % 30 daha 
tasarruf edebilirsiniz. Eğer bu konu da işin 
içine dahil edilebilseydi enerji giderlerimizin 
ciddi anlamda düştüğünü görebilirdik.

in-therm Oda Termostatlarını Günlük/Hafta-
lık Programlanabilir ve Programsız modelleri 
ile üretiyoruz. Programsız üründe; herkesin 
kolay anlayabileceği, kullanıcı dostu olarak 
bilinen sorunsuz çalışan ürünler üzerine çalı-
şıyoruz. Programlanabilir ürünümüzde ise, kişi-
nin bir hafta boyunca yaşam standartlarına 
göre programlanabiliyor. Yani bu ürünler siz 
uyanmadan önce evi istediğiniz ısıya getire-
biliyor, siz eve gelmeden önce evi istediğiniz 
ısıda ayarlayabiliyor. Ürünlerimizde ekonomi, 
konfor ve sağlığı ön planda tutuyoruz. En hızlı 
satışını yaptığımız ürünler ise kablosuz olan 
ürünlerimiz. Teknolojiye meraklı bir toplum 
olduğumuz için programlı ürünler oldukça ilgi 
görüyor. Ancak programsızın kolay kullanım 
sağlaması nedeniyle genelde ilk tercih, prog-
ramsız üründen yana oluyor.
Türkiye doğalgaz anlamında belli doygunluğa 
ulaşmış ve örnek alabileceğimiz iyi bir pazar. 
Bursa’da şu an çok ciddi seviyelerde gaz kulla-
nımı var. Çok aktif ve hareketli bir pazarın içe-
risindeyiz. Ancak oda termostatı olarak pazarın 
küçük bir kısmındayız. Oysa ki oda termostatı 
kullanan bir aile en az % 30 tasarruf ediyor.

“Türkiye’de oda termostatı    
 üreten ilk yerli firmayız”

MRL 300 RF

MRL 200 RF
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söyleşi

çiftlikleri, kuluçka makineleri gibi alanlarda 
kullanılabilmesi için hassasiyeti 0.1 dereceye 
kadar düşürebiliyoruz. Bu ürün, aynı zamanda 
ticari alanlarda, hastanelerde de kullanılabilen 
bir ürün. Bu anlamda aslında standartları biraz 
yukarıya çıkarttık. Rakiplerimizin çoğunda, 
hatta neredeyse hiçbirinde bu özelliklerin hepsi 
bir arada bulunmuyor. Biz in-therm olarak 
tüm bu özellikleri bir araya topladık. Kendi 
markamızı, Çin’den gelen ve kalite oranı daha 
düşük olan ürünlerden daha ekonomik olarak 
son kullanıcıya ulaştırıyoruz. E-ticaret bazlı 
çalıştığımız için ürünlere yönelik gelecek her 
türlü bildirimi özümseyip üretim aşamasında 
ürünlere yansıtma imkânı sağlıyoruz. 
Geçen sene piyasaya sunduğumuz modeller 
sadece kombi ve ısıtmaya yönelik modellerdi. 
Bir sonraki modellerimizde smart yani WiFi 
modelleri planlıyoruz. Yeni ürün geliştirme 
çalışmalarımız devam ediyor. HVAC sistem-
lerinin Türkiye’de yakın zamanda hızlandığını 
söyleyebiliriz. İş merkezleri ve toplu konutların 
arttığını düşünürsek HVAC sistemleri ve hava-
landırmaya yönelik olan fan coil ürünümüzü 
yıl sonunda piyasaya sunmaya hazırlanıyoruz.
in-therm olarak çalışma prensiplerimizi, ilerle-
yen teknolojiye ve güncel pazarlama stratejile-
rine uygun belirliyoruz, geride bıraktığımız her 
yılda, bir sonraki yılın yeniliklerini öngörerek 
daha sağlam adımlarla gelişmek için çalışıyoruz. 
Ürünlerimiz ve sahip olduğumuz tüm değerler 
ile müşterilerimize güçlü bir markanın özel 
faydalarını ve katma değerini vermek her bir 
in-therm çalışanının, dolayısıyla firmamızın 
ortak özelliğidir. TM

Hedefimiz, kendi ürettiğimiz 
ürünle ülkemize bir katma değer 
sağlamak

Rakiplerimize göre bizi bir adım öne çıkaran 
en önemli özelliğimiz, 3 yıl garanti olanağı sağ-
lıyor olmamız. Diğer özelliğimiz ise, genelde 
yarım derece hassasiyetli çalışan ürünlere göre 
bizim ürünlerimizde 0,1 derece ve 3 derece 
arasında kullanıcının tercihine göre değişebi-
len hassasiyet olması. Kullanıcı bu ürünü evde 
kullanıyorsa yarım derece idealdir ama tavuk 

MRL 200

MRL 300
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teknik

Toprak Kaynaklı Isı Pompaları
A lternatif enerji kaynakları arasında, yer 

ısısı önemli bir yer tutmaktadır. Top-
rak kaynaklı ısı pompası teknolojisi, 

yeryüzünün belirli bir derinliğinde sıcaklığın 
yıl içinde nispeten sabit kalması gerçeğine 
dayanır. Yer ısısı pompası sayesinde tek bir 
binayı bile hem ekolojik hem de ekonomik 
olarak uygun bir şekilde ısıtmak mümkün-
dür. Konfor amaçlı kullanılan ısı pompaları; 
yazın gerekli soğutmayı,   kışın ise gerekli 
ısıtmayı sağlayacak şekilde dizayn edilirler.    
Yer kaynaklı ısı pompası sistemlerinde üç ana 
kısım veya alt sistem bulunmaktadır. Bunlar;
• Isı taşıyıcı akışkan ile jeokütlenin temasını 

sağlayarak, ısı alışverişine olanak sağlayan 
boru düzenleri yani ısı değiştiricileri, 

Jeokütleden elde edilen ısıyı binaya 
aktaran sistem, yani  ısı pompası. 
Bina içindeki mahalleri ısıtmak veya 
soğutmak için gerekli olan ısıdan 
yararlanma tesisi yani ısı dağıtım tesisidir.  

Isı Pompaları Nasıl Çalışır?

Isı pompası, düşük sıcaklıklı kaynaklardan 
(hava, su, yer) ısıyı süzen ortamsal enerji tekno-
lojisidir, su ve yer ısıtması için ihtiyaç duyuldu-
ğunda sıcaklığı yükseltir ve yayar. Isı pompaları 
soğutma amaçlı olarak da ters olarak çalışır. 
Dış hava sıcaklığı, mevsimlere göre değişkenlik 
göstermekle birlikte belli bir derinlikten itiba-
ren yer ısısı nispeten sabit kalır. Bir iç üniteyle 
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toprak altına gömülmüş bir ısı değiştiricisinden 
meydana gelen Toprak Kaynaklı Isı Pompası 
Sistemi yer ısısını enerji kaynağı olarak kullanır.
   
Toprak–Su Kaynaklı Isı Pompası 
Sisteminin Avantajları

• Temizlik – Çevre kirliliği yaratmaz
• Yüksek verim –Düşük işletme maliyeti  
• Üstün konfor kalitesi – Isıtmada süreklilik
• Düşük enerji harcaması  
• Daha küçük ünite kullanım imkânı
• Basit sistem  
• Düşük bakım ihtiyacı  
• Daha iyi bağımsız konfor
• Daha hızlı geri ödeme 

(enerji+ömür+bakım)  
• Daha çok kullanılabilir alan imkânı  
• Daha az servis ihtiyacı  
• Görüntü problemi olacak bir dış ünite yok  
• Bağımsız zon kontrol imkânı  
• Bağımsız elektrik harcama ölçüm imkânı

• Her zon isteğe göre her an ısıtılabilir ya da 
soğutulabilir 

Toprak Kaynaklı Isı Pompalarının 
Binalarda Kullanımı:

1-Yatay Borulama:   Yatay ısı değiştiricileri, 
genellikle arsa alanının uygun olması duru-
munda kullanılırlar. Yatay sistemler tek bir 
hendek veya birbirine yakın hendekler içine 
bir veya birden fazla borunun yerleştirilmesiyle 
oluşur, Bu ısı değiştiricilerinin iyilik derecesi 
borular arasındaki mesafeye bağlıdır. Spiral 
veya düz boru şeklinde döşenebilirler.
Hafriyat maliyeti, sistemin ilk yatırım mali-
yetinin önemli bir kısmını oluşturduğunda, 
spiral yer ısı değiştiriciler kullanarak sistemin 
ilk yatırım maliyetini düşürmek mümkündür. 
 
2-Dikey Borulama:   Arsa alanlarının sınırlı 
olduğu, su tabakasının yüzeyden çok derinde 
olduğu durumlarda ve zeminin kayalık olduğu 

durumlarda bu sistemler yaygın olarak kul-
lanılır. Bu nedenle dikey pompalar yer ısısını 
iletmek açısından oldukça ideal pompalardır. 

Sondaj yapılacak yerde;

• Yer ile ilgili onayın bulunması,
• Her hava koşulunda araç ile girilebilecek 

bir yer olması,
• Arazi eğiminin maksimum % 5 olması,
• Sondaj noktasından herhangi bir 

şebekenin geçmemesi,
• Sondaj ve yardımcı makineler için yeterli 

yerin bulunması,
• Su bulunması,
• Elektrik temini (1x230 V veya 3x400 V),
• Sondaj çamurlarının bertarafı için çukur 

veya hendek bulunması önemlidir. TM

Kaynak: http://www.eie.gov.tr/
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proje

• FA (21 adet), 
• MTH (4 adet), 
• MTC (6 adet), 
• 3 MVI (4 adet), 
• 2 MVI (1 adet), 
• CP Pano (5 adet).
Wilo pompa sistemleri Marmaray projesi-
nin terfi istasyonları ve arıtma tesislerinde 
katı madde içeren atıksuların transferinde,  
drenaj uygulamalarında, inşaat ve sanayi uygu-
lamalarındaki atıksu transferi alanlarında kul-
lanıldı. TM

İstanbul Boğazı’nın her iki yakasını bir 
demiryolu tünel bağlantısı ile birbirine 
bağlayarak kent yaşamına önemli bir 

kolaylık getiren Marmaray projesinde Wilo’nun 
pompa sistemleri kullanıldı. İstanbul’un kent-
sel yaşantısına önemli bir kolaylık sağlayan, 
dünyadaki en büyük altyapı projelerinden biri 
olan Marmaray, kentin doğal tarihi özellik-
lerinin korunabilmesi için yüksek kapasiteli 
elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletme-
yen bir proje olarak hayata geçirildi. Yaklaşık 
76 km uzunluğunda olan Marmaray projesi 4 
bölümden oluşuyor. Bu 4 bölümden biri olan 
BC1 Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş İnşaatı kap-
samında sistemde sürekli kullanılmak üzere 
gerekli olan pompalar Wilo tarafından sağ-
landı. Wilo’nun Marmaray projesinde “drenaj 
pompaları”, “tünel drenaj pompaları”, “pis su 
pompaları”, “kullanma suyu hidroforları”  kul-

lanıldı. Toplam 57 adet dalgıç atıksu pompası, 
10 adet dalgıç parçalayıcı bıçaklı pompa ve  
5 adet hidrofor seti sistemde yerini aldı. Tünel 
drenaj pompalarının tamamı patlama korumalı 
seçildi. Patlama riski olan bölgelerde kullanı-
lan kontrol panolarına projede özellikle has-
sasiyet gösterildi. Riskli bölgeler için IP66 ve 
ex-proof panolar üretildi. Ex-proof panellerin 
dışında, tünel drenaj pompaları ile kullanılan 
tüm paneller IP65 koruma sınıfından seçildi. 
Marmaray projesinde kullanılan pompalarda 
verimlilik ve sistem ile uyumlu çalışması konu-
larına dikkat edildi. Projenin inşaat safhasında 
çok sayıda seyyar şantiye pompası da kullanıldı. 
Marmaray projesinde Wilo’nun şu ürünleri 
kullanıldı: 
• CPA Exproof Pano (5 adet), 
• Cpa Pano (14 adet), 
• FA Exproof (36 adet), 

Marmaray Pompa 
Sistemleri
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teknik

Ticari binalar hiç olmadığı kadar çok 
amaçlı kullanım sunduğu için bina 
operatörleri giderek karmaşıklaşan 

görevlerle karşı karşıya kalıyor. Diğer taraftan 
azalan kaynaklar ve artan maliyetler de bina-
ların daha verimli işletilmesini gerektiriyor. 
Tesis yöneticileri, bina operatörleri, teknik 
yöneticiler, güvenlik ve emniyet görevlileri 
ayrıca yatırımcılar ve planlamacılar bu gerek-
lilikleri karşılayabilmek için ticari binalarda 
artık standartlaşan bina otomasyon sistem-
lerine güveniyor. Tüm disiplinleri ve fonksi-

yonları tek bir platformda birleştiren entegre 
bina yönetimi ise bunun bir adım daha ötesine 
geçerek verimlilik alanında somut faydalar 
sunuyor, konforu artırıyor, insanları, binaları 
ve varlıkları koruyor.
Konfor, güvenlik, emniyet ve kullanım türleri 
ile bir binaya ilişkin gereklilikler birçok farklı 
alanı kapsayabilir. Bina teknolojisinin etkisi ise 
sağlanan enerji verimliliğiyle anlaşılır. Binalar 
dünya çapındaki primer enerjinin yaklaşık 
olarak yüzde 40’ını tüketiyor. Bu ise artan 
enerji maliyetlerinin binalarda hemen his-

sedilmesi anlamına geliyor. Buna ek olarak, 
CO2 emisyonlarının sürdürülebilir şekilde 
düşürülmesi ve yenilenebilir enerjinin daha 
fazla kullanılması gibi yeni düzenlemeler ve 
politik gereklilikler de bulunuyor.
Diğer taraftan, bir binada enerji tasarrufuna 
yönelik her çaba olumlu bir etki yaratıyor. 
Avrupa Enerji Tasarrufu Yasası (European 
Energy Saving Ordinance / EnEV) gibi yasal 
düzenlemeler ve Yeşil Bina, LEED (Enerji 
ve Çevresel Tasarım Liderliği / Leadership 
in Energy and Environmental Design) ve 

Binalarda verimlilik, konfor, güvenlik ve emniyete yönelik gerçek faydalar

Entegre Bina Yönetimi
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gerekliliklerin farklı niteliklere sahip olması 
nedeniyle entegre bina yönetiminin önemli 
yönlerinden biri de, bileşenlerin ve fonksi-
yonların bant genişliğidir. Dünyanın farklı 
yerlerinde lokasyonlara sahip bir bina sahibi, 
tek bir binayı donatan bir planlamacı veya 
kurulumcudan farklı sorumluluklara sahiptir. 
Bu geniş spektrumu tek bir bina yönetimi sis-
temiyle kapsamak için bina yönetimi sistemi, 
herhangi bir duruma adapte olma konusunda 
son derece esnek olmalı, ayrıca bina yönetimi 
platformundan oda operatör birimleri, yangın 
detektörleri ve video kameralara kadar her şeyi 
kapsamalıdır. Ayrıca, çözümün -ideal olarak 
dünyanın her yerindeki- uluslararası standart-
lara uygun olması gerekmektedir.

Desigo CC ile geleceğe hazır olmak

Siemens, Desigo CC bina yönetimi platfor-
muyla kısa bir süre önce entegre bina yöne-
timi pazarının ihtiyaçlarına hazır bir çözüm 
sunmaya başladı. Entegre bina yönetimini 
Desigo CC ile hayata geçirmek birçok avantaj 
sunuyor: Daha fazla emniyet ve güvenlik, daha 
düşük maliyetler, daha iyi performans, konfor 
ve şirket imajı… 

DGNB (Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi) 
gibi sürdürülebilir inşaata yönelik uluslara-
rası geçerliliği olan kalite onayları, binanın 
tüm yaşam döngüsü boyunca ekolojik, enerji 
verimliliği ve sürdürülebilirliğine ilişkin kri-
terleri tanımlıyor. Operasyonel tasarruflara ek 
olarak bina yönetimlerinde bu kriterlere uyul-
ması, temelde binaların değerini de artırıyor.
Binalardaki diğer gereklilikler ve sistemler 
de en az enerji verimli operasyon sağlamak 
kadar karmaşık bir yapıda bulunuyor. Yönetim 
ve üretimde çalışanlar, esnek çalışma saatleri 
içerisinde ve değişen oda kullanımı da dâhil 
olmak üzere en uygun çalışma koşulları bek-
liyor. Yangın güvenliğinin de aynı derecede 
yüksek standartlara uygunluk göstermesi 
gerekiyor.

Bina otomasyonundan entegre bina 
yönetimine

Siemens’in çözümlerinde, bina konforu, 
emniyeti ve güvenliği için sürdürülebilir, oto-
masyonlu çözümler bulunuyor. Günümüzün 
oda ve bina otomasyon sistemleri bile ısıtma, 
iklimlendirme, havalandırma, aydınlatma ve 
gölgelendirmeyi güncel ihtiyaçlara göre oto-
matik olarak ayarlayarak önemli tasarruflar 
sağlıyor. Güçlü sensörlere sahip yangın algı-
lama sistemleri, başlayan bir yangını algıla-
yarak itfaiyeye haber veriyor. Yangın güvenlik 
ve emniyet sistemleri, yangın söndürme sis-
temlerinin aktive edilmesi, tahliye kapılarının 
açılması ve asansörlerin güvenli bir konumda 
durdurulması gibi uygun önlemleri bağımsız 
olarak harekete geçirebiliyor.
Uygun sistemler kendi başlarına etkili bir 
çalışma sağlasa bile, ayrı olarak yönetilmesi 
gereken ayrı disiplinlerdir. Bunun problemleri 
ise ortada: Bu sistemler arasındaki iletişim -en 
iyi ihtimalle- henüz tam olarak gelişmedi ve 
önemli oranda teknik çaba ve maliyet gerek-
tiriyor. Buna ek olarak, çoklu sistemler kulla-
nımda olduğunda kayda değer bir eğitimi de 
gerektiriyor. Üstelik böyle karmaşık bir genel 
sistem, bir olay veya alarm halinde gerekli 
önlemlerin uygulanmasını geciktirebiliyor.
Bina yönetimi sistemleri, fiili bina otomas-
yon sistemlerine eklenen sistemler olarak 
önem kazanıyor. Özellikle Avrupa, ABD ve 
Asya’nın metropol bölgeleri gibi yüksek iş 
gücü ve enerji maliyetlerinin yanı sıra bina 
performansı standartlarının da yükselmesinin 
söz konusu olduğu pazarlarda, bir binanın 

karmaşık altyapısını mümkün olan en kolay 
ve eşit şekilde sürekli optimize edebilmek ve 
işletebilmek önem kazanıyor. Siemens Bina 
Teknolojileri Bölümü, bu konuda başarısı 
uzun yıllardır kanıtlanan bir sistem sunuyor: 
Desigo.
Siemens, entegre bina yönetimi konseptiyle 
geleceğe yönelik kararlı bir adım atıyor. Gele-
neksel senaryoların aksine, entegre bina yöne-
timi çoklu veya tüm disiplinlerin kapsamlı 
ve kullanıcı dostu bir yönetim platformunda 
bütüncül ve teknik olarak değişmez bir kom-
binasyonu olma anlamını taşıyor.
BACnet, ONVIF, DALI veya KNX gibi 
endüstri standardı iletişim protokollerine 
dayalı açık arayüzler, teknik ön koşullardır. 
Bunlar, çeşitli üreticilerden sağlanan mevcut ve 
yeni sistemlerin, gelişmiş uygulama program-
ları, alt sistemler ve bağımsız bileşenlerle bir-
likte yönetim platformuna sorunsuzca entegre 
edilmesini sağlıyor. Bu da bir entegre homojen 
sistem bütünü veya değişmez bir operasyon 
katmanına sahip heterojen bir sistem bütünü 
olarak sonuçlanıyor. Bununla birlikte kademeli 
genişleme ve modüler eklentiler de uygula-
nabiliyor. 
Bina otomasyon sistemlerinden talep edilen 
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Burada Desigo CC’nin mevcut bir platformun 
bir geliştirme veya genişletmesi olmadığının 
anlaşılması önemli; Desigo CC sıfırdan tasar-
landı. Bu da platformun ısıtma, havalandırma 
ve iklimlendirme, aydınlatma, gölgelendirme, 
oda otomasyonu, enerji yönetimi ve yangın 
güvenliğinin yanı sıra güvenlik kamera sistemi 
ve izinsiz giriş tespiti gibi güvenlik fonksiyon-
ları da dahil olmak üzere bir binanın birden 
çok veya tüm disiplinleri entegre ve merkezi 
olarak kontrol etmesiyle sonuçlanıyor.  

Gerçek zamanlı bilgi

Bina yönetimi pazarında türünün ilk örnek-
lerinden olan Desigo CC platformu, bir 
binadaki çoklu veya tüm disiplinleri eşit bir 
temelde entegre ediyor. Disiplinlerin duru-
munu istenirse uzaktan da gerçek zamanlı 
olarak görüntülüyor ve kontrol ediyor. Bu 
yarattığı sinerjinin yanında sadece kurulumda 
değil, çalışanların sadece tek bir platformda 
eğitime ihtiyaç duymaları nedeniyle eğitimde 
de maliyet tasarrufu sağlıyor. Desigo CC açık 
bir platform olarak birçok standart protokolü 
destekliyor.
Geliştiriciler, yönetim platformunu açık bir 
şekilde yapılandırmaya özel bir önem gösterdi. 
Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü, içeriğe 

Desigo CC’nin faydaları

* Güvenlik – Desigo CC, bina 
sistemlerindeki anomalileri tespit ve analiz 
ederek proaktif ve şeff af bir şekilde yanıt 
verir. Bir yangına ilişkin durum, video 
kameraların kullanılmasıyla doğrulanabilir. 
Havalandırma sistemleri, dumansız 
alanlarda aşırı basınç üreterek dumanın 
yayılmasını önleyebilir. Panjurlar, risk 
altındaki odalara erişimi kolaylaştırmak 
için yükseltilir. Tahliye rotası kontrol sistemi 
aktive edilir. Disiplinlerin entegre kontrolü 
sayesinde Desigo CC, yangın tehlikesini 
ve bundan kaynaklanan yaralanmalar ile 
maddi hasarları önemli ölçüde azaltmaya 
yardımcı olur.

*Maliyetler – İlk referans 
kurulumları, entegre bina yönetiminin, 
operasyon maliyetlerini yüzde 20’ye 
varan oranlarda azalttığını ortaya 
koymaktadır. Enerji tüketiminin, operasyon 
maliyetlerinin en önemli kısmını 
oluşturduğu bilinmektedir. Bu platformun 
tüm binaların enerji tasarrufu potansiyelini 
tespit etmesi, bina işletmecisinin, enerji 
tüketimini, üretimini ve tedarikini kapsamlı 
bir şekilde analiz ve optimize edebilmesini 
sağlamaktadır.

*Performans ve konfor – 
Verimliliği artırmak ve istenilen çalışanları, 
kalifiye uzmanları ve en iyi yöneticileri 
istihdam etmek için rekabet etmek söz 
konusu olduğunda, çalışma ortamı önemli 
bir rol oynamaktadır. Sadece gerektiği 
şekilde emniyete alınmış altyapılar 
kesintisiz operasyonu garanti etmektedir.

* İmaj – Konfor, güvenlik ve emniyet, 
bir şirketin başarısını ve imajını doğrudan 
etkilemektedir. Enerji verimliliği ve kaynak 
tasarrufu sağlayan operasyonlar sadece 
maliyet tasarrufu sağlamamakta, aynı 
zamanda çevreyi korumakta ve şirketin 
müşteriler ve kamu nezdinde olumlu 
bir şekilde algılanmasına da katkıda 
bulunmaktadır.

duyarlı alanların yanı sıra sisteme hiyerarşik 
bir genel bakış sunuyor. Bunlar, en önemli kilit 
verileri temin ediyor, ilgili tamamlayıcı bilgiler 
sağlıyor ve tüm ilgili fonksiyonlara doğrudan 
erişim sağlıyor. İleri teknolojiye sahip bir navi-
gasyon konsepti, gerçekleştirilecek görevler 
boyunca kullanıcılara adım adım rehberlik 
ediyor. Arayüz, kullanıcıların sadece rollerine 
ve sorumluluklarına uygun bilgileri görüntü-
leyebilecekleri ve uygun fonksiyonlara erişe-
bilecekleri şekilde yapılandırılabiliyor.

Ölçeklendirilebilir çözüm

Desigo, karmaşık, birbirine şebekede bağlan-
mış uçtan uca çözümlerin yanı sıra bağımsız 
disiplinler için de yeterince esnek bir çözüm 
sunuyor. Platform, kapsamlı bir şekilde 
ölçeklendirilebilmesine bağlı olarak büyük 
ve dağıtılmış bina kompleksleri ve kampüs 
altyapılarının yanı sıra orta ve büyük ölçekli 
ticari binalar için de ideal bir seçenek sunu-
yor. Desigo CC, bina yönetimi gereklilikleri 
arttıkça genişletilebilir ve kademeli ilave disip-
linleri entegre edebilir.

Bina Teknolojileri Bölümü ile ilgili daha fazla 
bilgi için:
www.siemens.com/buildingtechnologies. TM

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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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



proje

Trier'in yaklaşık 50 kilometre kuzey-
doğusunda yer alan nehir kıvrımında 
adeta bir tablo güzelliğiyle uzanan 

Moselle vadisinde bir Ortaçağ şehri olan 
Bernkastel-Kues yer almaktadır. Burada 1912 
yılında Almanya'nın bölgesel asma bağları 
kurulmuştur. Burada ulusal ve uluslararası 
pazara yönelik olarak Riesling, Müller-Thur-
gau, Merlot veya Cabernet Sauvignon gibi en 
sevilen üzüm çeşitleri üretilir. Asma biti isti-
lasına karşı da son derece dirençli bir ortam 

Tam İstenen Sıcaklıkta 
Bir Üzüm Asması

sağlanmıştır. Yeni tesislere taşındıktan sonra, 
mümkün olan en hassas sıcaklık ayarının 
mümkün olan en verimli ve güvenilir şekilde 
gerçekleştirilmesine olanak veren modern bir 
ısı kontrol sistemine de ihtiyaç duyulmuş-
tur. Arıtma sürecindeki en önemli gereklilik, 
bitkilerin birlikte büyümesine olanak sağla-
yan iklimlendirme hücrelerinde sürekliliği 
üst seviyede olan bir ısı değeri sağlamaktır. 
Bunu sağlayan en uygun çözümün radyant 
tavan panelleri olduğu görülmüştür.

Günümüzde Bernkastel-Kues asma bağının 
taşıyıcısı olarak görev yapan Alman Kızılhaç 
sosyal ağının yetkili temsilcisi Volker Emm-
rich durumu şöyle ifade etmektedir: "Aşılama 
20. yüzyılın başlarında gerekli olmuştur ve 
şimdiye kadar 19. yüzyılın ikinci yarısında 
Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya sıçramış olan 
asma bitinin yaygınlaşmasını önlemek ama-
cıyla kullanılmıştır. Avrupa üzüm asmaları 
zararlı böceklere karşı savunmasız olduğun-
dan, o tarihlerde asma bitleri tüm kıtadaki 

En yüksek ayar 
hassasiyetine ihtiyaç 

duyuluyor: Asmaların 
arıtılması için ortam 

sıcaklığının tam olarak 
30 °C olması gerekir. 

Bu kadar hassas bir 
sıcaklık denetimi 
ve aynı zamanda 

maksimum mekan 
kullanımı ancak 

radyant tavan panelleri 
ile sağlanabilir. 
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asma bitkilerinin büyük ölçüde hasar gör-
mesine neden olmuştur. Günümüze kadar 
asma bitleriyle savaş için en makul çözüm, 
Avrupa'nın aşılık filizlerini dirençli Ameri-
kan sırıklarına (asma anaçları da denir) aşı-
lamaktı." Bu üzüm çeşidinin kökleri asma 
bitine karşı dirençlidir ve Avrupa cinslerinin 
üzümleri de şarapçılık için çok daha uygun-
dur. Bernkastel-Kues üzüm bağında kazançlı 
bağcılık için kaçınılmaz olan bu asma aşıla-
masının üretilmesi sayesinde özel bir çiçek 
filizlenmekte, asmalar ziraat odası tarafından 
düzenli olarak teşvik edilmekte ve dünyanın 
her yerindeki profesyonel şarap üreticileri 
tarafından satın alınmaktadır. Ancak 2006 
yılında bu eski geleneksel mekân, modern 
gereklilikleri ve tohumlamaya ihtiyacını kar-
şılayamayacak kadar küçük ve antik kalmaya 
başlamıştır. Bu nedenle Bernkastel-Kues 
kasabası içinde bir taşınma gerçekleştiril-
miştir. Şimdi 800 m² genişliğindeki yeni bir 
alanda toplam 3 iklimlendirme hücresinden 
ve asmalar için kullanılan büyük bir çalışma 
alanından oluşan bir tesiste faaliyet gösteril-
mektedir. Yeni tesis, 1969'dan kalma olmasına 
rağmen şu anda son derece enerjik bir yapıyla 
yenilenmiş ve yeni kullanıcıların ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek duruma getirilmiş olan iki 
katlı bir binanın üst katında yer almaktadır. 
Emmrich şu hatırlatmayı yapmaktadır: "Yer 
darlığı nedeniyle taşındığımız doğru, ancak 
modernleşme düşüncemiz de yine projesinin 
önemli bir unsuruydu. Üretim kapasitesi-
nin yanı sıra enerji verimliliğini de yükselt-
mek istedik ve her ikisini de elde edebilmek 

amacıyla, iklimlendirme hücreleriyle gerçek-
leştirilen özel bir sıcaklık kontrol sistemini 
kullanmaya odaklandık." Böyle bir iklimde 
asma anacının vaks ile aşılanan filizlerle bir-
likte mükemmel bir şekilde büyümesi için, üç 
haftalık bir süre boyunca 30 °C'lik sabit bir 
sıcaklığın mevcut olması gerekir. Bu sırada 
genç asmalar aynı zamanda UV ışınlarına da 
maruz bırakılır. Isıtma ve UV ışınına maruz 
bırakma yöntemlerinin birlikte kullanılması, 
iç ortam iklimlendirme sisteminde son derece 
hassas bir ayar kontrol özelliğinin mevcut 
olmasını gerektirmektedir: Çünkü bu evrede 
asmalar 33 °C üzerindeki sıcaklıklarda ölmeye 
başlamaktadır. Bu nedenle, ilave UV flüoresan 
lambaların kullanılmasına ve bunların atık 
ısısına rağmen sıcaklığın her zaman sabit 

bir seviyede tutulması gerekmektedir. Eski 
şirket merkezinde oda sıcaklığı kontrolü, 50'li 
yıllardan kalan bir borulu ısıtma yöntemi 
kullanılarak nispeten yüksek bir enerji tüke-
timi ve kontrol gereksinimi ile gerçekleş-
tirilmek zorunda kalmıştır. Pek de düzgün 
çalıştığı söylenemeyecek olan bu çözüm için 
birçok kez yeniden düzenleme gerekmiştir. 
Şarap bağının yöneticisi, durumu şöyle açık-
lamaktadır: "Yeni tesis için, çok hassas şekilde 
ayarlanabilecek ve istenen sıcaklığı mümkün 
olan en güvenilir şekilde koruyacak bir sistem 
arayışına girdik. Trier'deki tesis planlayıcımız 
Schneider Mühendislik Ofisi ve Maring-
Noviand'daki yetkili Becker Tesisat Kurulum 
Şirketi hemfikir olarak bize radyant tavan 
panelleri sistemini tavsiye ettiler." Üretici-

Asma bitlerine göz açtırmayın: Dairesel aşılamada, Avrupa şarap 
çeşitlerinin filizleri Amerikan bağlarındaki köklere aşılanır. Amerikalı 
kuzenler mantara karşı dirençlidir, Avrupa türlerinin meyveleriyle ise son 
derece lezzetli şaraplar üretilmektedir. 

Yeni dairesel aşılama merkezi, balık sırtı tepelerin kucağında, 1969 yılından kalma iki katlı 
yenilenmiş bir binanın birinci katında, yamaçlar üzerinde mükemmel bir konumda faaliyet 
göstermektedir.

tesisat market 06/2015 . 47



proje
Bina Bilgileri
Bina alanı: yaklaşık  200 m²
Binanın toplam kübik alanı: yaklaşık 
1000 m²

Güç

Isıtma gücü - Bölge 1: 50 kW
Isıtma gücü - Tümü: 50 kW

Isı Beslemesi

Toplam bina kompleksi: 1 adet gazlı ısıtıcı, 
gücü 60 kW,
1 adet BHKW 21 PS dizel motor ile bağlantılı, 
gücü 30 kW
(termik) / 15 kW (elektrik)

Sıcaklıklar

VL/RL/ortam ısıtma sıcaklıkları - Bölge 1 (°C): 
80/60/35

Ürünler

Tip - Bölge 1: ZIP3
Model - Bölge 1: 17 adet ZIP3, 6 - 15 m arası
Tüm ürünlerin toplam yüzeyi (m²) - Bölge 1:
549 metretül = 180 m²
Ürünlerin montaj yüksekliği - Bölge 1: 4m

Planlama Katılımcıları

Yapım firması: DRK-Sozialwerk, Bernkastel-
Wittlich gGmbH
Mimar: Johann, Bad Bertrich mimarlık ofisi
HLS planlayıcı: Schneider, Trier mühendislik 
ofisi
Isıtma tesisatı: Franz-Josef Becker Heizung-
Sanitär, Maring-Noviland
Teknik danışmanlık: Zehnder GmbH, 
Almweg 34, 77933 Lahr

Moselle şehrindeki Bernkastel-Kues'un bir tabloyu andıran manzarası, Almanya'nın faal haldeki en eski üzüm bağına ev sahipliği yapmaktadır.

olduğu gibi öncelikle bütün havanın mekân 
hacminde dolanması ve istenen sıcaklık 
seviyesine getirilmesi zorunluluğunu orta-
dan kaldırır. Isıtmada ise Zehnder radyant 
tavan paneli, akan sıcak suyun kızılötesi ışın-
larını doğrudan ortama verir, bu da ancak 
bir cisimle veya eşyayla karşılaştığında ısıya 
dönüşür. Burada belirlenen ortam sıcaklığı, 
ortam havası sıcaklığından en fazla 3 °C farklı 
olduğu için ısı enerjisi maliyetleri yüzde 40'a 
kadar düşer. Soğutma da buna benzer şekilde 
çalışır: Soğuk su tavan elemanlarından aka-
rak geçer geçmez, elemanlar ortamdaki ısı 
ışınımını absorbe edebilir ve böylece hemen 
istenen derece değerine kadar soğutma sağ-
layabilir. Volker Emmrich bir noktaya dikkat 
çekmektedir: "Sistemin bir başka güzel özel-
liği de az yer kaplayan yapısı sayesinde her 
bir iklim hücresinde yüzde 4-5 kadar daha 
fazla asma üretmemizi sağlaması oldu." Top-
lam 180 m² radyant tavan panelleri ile artık 
yan duvarlarda tesisat kurulması gerekmedi-
ğinden, hücreler duvar mesafesi bırakmadan 
enine ve boyuna bütünüyle bitkiyle dolduru-
labilmektedir ve gerekli olan UV lambaları da, 
dört metre yükseklikteki tavana asılan radyant 
plakalara sorunsuz şekilde entegre edilebil-
miştir. Buna ek olarak son derece olumlu 
bir özelliği de, beklenen enerji tasarrufunun 
kullanım devam ederken kendini gösterme-
sidir. Sonuçta, en yüksek ayar hassasiyeti ile 
maksimum enerji verimliliği sağlanmıştır. 
Ayrıca artık asma bitlerine yer yok; radyant 
tavan plakasına lezzetli bir şarap damlası değ-
diğinde bile… TM

nin seçimi, Sachen ısıtma ve soğutma tavan 
sistemleri pazarının lideri oyucularından  
Zehnder GmbH (Lahr) şirketinden yana 
olmuştur. Zehnder radyant tavan panelleri, 
radyant ısı prensibine göre çalışır ve son 
derece yüksek bir enerji tasarrufu sağlayan 
ve doğal bir ortam oluşturan iklimlendirme 
gerçekleştirir. Buradaki çalışma prensibinin 
etkisi, güneş ışınlarının etkisi ile aynıdır. Sis-
tem aynı zamanda çok kısa tepki süreleri ile 
ve son derece yüksek bir ayar hassasiyeti ile 
çalışır. Tüm bu olumlu faktörlerin temeli, 
sistemin yapısında ve çalışma prensibinde 
yatmaktadır: Zehnder radyant tavan panelle-
rinin kendi kütleleri zaten nispeten düşüktür. 
Elemanların içindeki boru hatlarından sıcak 
ve soğuk su geçer ve böylece kızılötesi ışınlar 
aracılığıyla ortam ısısı düzenlenir. Bu, kla-
sik bir konveksiyonla ısıtma veya soğutmada 
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uygulama

Otellerde Isı Pompası 
Uygulamaları
Toprak Kaynaklı Otel  
Isı Pompaları / Dağ Otelleri

R etrofit Isıtma ve Soğutma Cihazları 
otel ve fabrikalar için geliştirilmiş, bir-
çok enerji kaynağını aynı anda kulla-

nabilen, akıllı, enerjiyi son derece verimli kul-
lanan, özel tasarımlı sistemlerdir. BERLINER, 
topraktan aldığı enerjiyi kalorifer tesisatına 
aktararak yaşam alanlarını ısıtır. 100 birimlik 
enerji gideri, 20 birimlere kadar düşer. Yani 
yakıt giderleri % 80 azalmış olur. 
Toprağın altındaki sıcaklık yaz-kış ortalama 
10-15 °C aralığındadır. Topraktan ısı, yatay 
veya düşey, toprağın içine gömülen PE boru-
larla alınır. İnşaat yeni yapılıyorsa ve statik 
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yapısı gereği fore kazıklar kullanılacaksa, bura-
dan da enerji alınır. Fore kazıklar bina statiği 
gereği yapıldığından, ısıtma için ek bir yatırım 
oluşturmaz. Böylece topraktan ısı almada ilk 
yatırım maliyeti en uygun olan sistem olur. 
Cihaz tesisata bir kazan gibi bağlanır. Kaskad 
sistemlerine uygundur. Mevcut kazan sistemi 
ile paralel veya alternatifli olarak çalışabilir.

Dağ Otellerinde Cihazlar; 

• Toprak ısısını kullanır.
• Toprak, güneşten ve dünya çekirdeğinden 

gelen ısıyı devamlı olarak depolar.
• Depolanan bu sonsuz ısıyı BERLINER 

Isı Pompaları topraktan alarak kalorifer 
tesisatına verir. Böylece ısıtma ve sıcak 
suyu, topraktan alınan ısı ile % 80’e kadar 
bedava sağlar. 

• Sıcak suyu 65 °C’ye kadar ısıtır.
• En ekolojik, en ekonomik, en çevreci 

sistemdir. İşletme giderini düşürerek 
rekabet gücünü artırır.

Toprak, su ve havadaki yenilenebilir enerjiyi 
kullanan BERLINER Retrofit Isı Pompaları, 
ısıtmayı, soğutmayı ve sıcak suyu; gaz, kömür, 
odun, petrol türevlerini yakmadan sağlar.

Su Kaynaklı Otel Isı Pompaları / 
Kıyı Otelleri 

Kıyı Otellerinde
BERLINER Hava-Su Kaynaklı RIS Cihazları 
eş zamanlı soğutma ve sıcak suyu hazırlayarak 
verimini (COP 9-12) çıkarır, enerji tasarrufu 

sağlar. Kışın gerekli enerjiyi sudan veya havadan 
alır. Gerekli ısıtma enerjisinin % 80 kadarını 
tamamen bedava yapar.

Uygulama

• Her türlü ısıtma, soğutma ve sıcak suyun, 
eş zamanlı veya değişik zamanlı istenen 
yerlerde,

• Sıcak su hazırlamada tek başına, güneş 
ısısı veya kazan sistemi ile birlikte,

• Havuz ısıtma ve soğutmada,
• Atık ısı (soğutma yaparken ortamdan 

atılan ısı, buharlı sistemlerde, 
çamaşırhanelerde atılan ısı) geri 
dönüşümünde vs. uygundur.

• BERLINER hava kaynaklı sistemler 
muadilleri gibi 20 °C hava sıcaklığına 
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uygulama

değişikliğine sebep olmayarak çevreye 
duyarlı olmayı sağlayan eşsiz ve patentli 
cihazlardır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.canovateenerji.
com/urunlerimiz/endustriyel-isi-pompalari/
otel-isi-pompalari/#tab-1-2 TM

kadar değil, her sıcaklıkta sıcak su üretir. 
Toprak, su, hava ile birlikte sistemdeki 
atık enerjiyi de kullanarak enerji giderini 
en aza indirir. 

Hava Kaynaklı Otel Isı Pompaları / 
Dağ-Kıyı Otelleri 

BERLINER havadan suya çalışan, retrofit ısı 
pompalarının tesisat bağlantıları dört boru ile 
olmaktadır. Sistem farklı bölümlerden oluş-
maktadır. Sistemin ilk bölümünü ısı pompası 
oluşturur. Isı pompası bahçe, otopark, çatı 
ve teras gibi atmosferde açık hava sirkülas-
yonunun rahat olduğu bir mekâna konmalı-
dır. Bağlantıları esnek ve su girişlerine filtre 
konmalıdır. Sistemin ikinci bölümünü bina iç 
tesisatı oluşturmaktadır. Projenin özellikle-
rine göre yerden ısıtma, fancoil cihazları veya 
radyatörler tercih edilebilmektedir. 
Çoğu yerde birlikte de kullanılabilmekte-
dir. Binanın içine giren herhangi bir gaz 
(soğutucu akışkan) bağlantısı olmadığından, 
split/VRF tipi klima sistemlerinin binalarda 
yarattığı fiziksel hasar, görüntü kirliliği ve 
zehirlenme riski ısı pompası uygulamalarında 
oluşmamaktadır. Retrofit hava-su kaynaklı 
cihazlar, yazın soğutma yaparken su kaynaklı 
ısı pompası gibi çalışır. Kışın kaynak değiş-
tirerek havadan aldığı enerji ile ısıtma yapar 
veya kaynak olarak kullanabileceği su hattı 
varsa kışın enerjiyi oradan da alır. Kısaca 

enerji verimliliğini ön planda tutarak;
• En iyi enerji kaynağını akıllıca seçmeyi,
• Atık enerjiyi değerlendirerek enerji 

verimliliğini,
• % 80 yüzey jeotermal (hava, su, toprak) 

ısısını kullanarak ekonomikliği,
• Fosil yakıtları yakmayarak emisyon 

değerlerini düşürmeyi ve iklim 
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Abone formu

ISK sektörünün
en çok okunan dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 95 (12 sayı)

Montaj, servis ve uygulama 
tekniği dergisi
2 ayda bir yayınlanır
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Kart no:                                                                                                           Son kullanma tarihi:                               Güvenlik no:
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istiyorum

Abone olmak
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istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum
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Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 
Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-
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 . Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
 . Sistemlerinize özel çözümler
 . Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
  . Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
 . Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

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

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

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr




