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gorisine giren bir ürün arasında enerji tüketimi 
ve dolayısıyla kullanıcının masrafl arı açısından 
büyük farklar oluşuyor. A+++ klimalar ile daha 
tasarrufl u bir konfor elde etmek artık mümkün.
Daha önce cihazların enerji sınıfl arı tek bir sıcak-
lık değeri için belirlenirken, şimdi tüm sezonu 
kapsayacak şekilde birçok farklı sıcaklık değeri-
nin de dâhil edildiği bir hesaplama yöntemi ile 
belirlenmektedir. Bu farklı sıcaklıklar, klimaların 
gerçek şartlarda çalıştığı, farklı mevsim koşullarını 
temsil etmektedir. Artık klimalar yeni ‘sezonsal 
verimlilik kriterleri’ne göre farklı dış hava sıcak-
lıklarında da verimli çalışacak şekilde teknolojik 
özelliklerle donatılarak geliştiriliyor.
Şimdiye kadar tek bir çalışma noktasındaki dış 
hava sıcaklığı göz önüne alınarak geliştirilen kli-

Cihazlara Yeni Enerji Etiketi
Avrupa Birliği Standartları’na göre, enerji 

sınıfl arı “Sezonsal Verimlilik” olarak 
adlandırılan yeni kriterler baz alınarak  

A+, A++ ve A+++ olmak üzere üç yeni sınıfı daha 
içerecek şekilde genişletildi. 
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İSKİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı, açıklama-
sında şu noktalara değindi:  “Yeni enerji etiketinde 
Enerji Verimliliği sınıfı ile birlikte iç ve dış ünite 
için ses gücü seviyesi gösterilmesi zorunlu hale 
getirilmiştir. Şu anda pazarda A sınıfında yer 
alan bir klima yeni sezonsal verimlilik kriterlerine 
göre değerlendirildiğinde daha alt bir enerji sını-
fına düşebiliyor. Böylece önceki enerji verimlilik 
kriterlerine göre en üst enerji sınıfında yer alan 
bir ürün ile yeni sistemin en üst sınıfı A+++ kate-

maların verimlilikleri EER ve COP değerleri ile kıyas-
lanmaktaydı. EER, soğutma modundaki verimliliği, 
COP ise ısıtma modundaki verimliliği tanımlamaktadır. 
Bu değerler, üretilen ısıtma veya soğutma kapasitesi ile 
tüketilen güç arasındaki orandır. EER ve COP değerleri 
ürünün gerçek enerji verimliliğini tanımlamakta yeterli 
olmuyordu. Yeni yönetmelik ile ürün verimliliğinin ger-
çeğe daha yakın ölçülmesi mümkündür.
SEER ve SCOP adlandırılmasındaki ‘S’, ‘Sezonsal’ 
anlamına gelen bir simgedir ve cihazların birden fazla 
gerçekçi ölçüm noktasında test edildiğinin göstergesidir. 
Soğutma modu için ölçüm noktaları; 20 °C, 25 °C, 30 °C 
ve 35 °C dış ortam sıcaklığındadır. Isıtma modunda ise 
ortalama iklim bölgesi için ölçümler; 12 °C, 7 °C, 2 °C 
ve -7 °C dış ortam sıcaklıklarında yapılmaktadır. Buna 
ilaveten ısıtma modu için daha sıcak ve daha soğuk iklim 
kuşakları belirlenmiş ve hesaplarda her bölge için farklı 
çalışma süreleri göz önünde bulundurulmuştur”. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.comYeni enerji etiketi ve açıklaması
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ürünler

Trane Klima Ticaret A.Ş.
Atatürk Mah. Meriç Cad. 1883 Ada 2. Parsel T10 Blok No: 5 
Turkuaz Plaza Kat: 4 Ataşehir - İstanbul  Tel: 444 39 54  E-mail: info.tr@trane.com

Sintesis hakkında 
daha fazla bilgi için

Kazanımların mükemmel birlikteliği
Yeni Hava Soğutmalı Vidalı Kompresörlü Soğutma Grubu Sintesis; 

küresel ısınma potansiyeli (GWP) düşük yeni nesil soğutucu 

akışkanlardan R513A gazını veya R134A kullanacak şekilde 

tasarlandı. Siparişe hazır durumdaki Sintesis portföyüyle Trane, 

bina sahiplerine ve şirketlere sera gazı emisyonlarını daha aşağı 

çekebilme olanağı sağlamaktadır.
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seçenekleriDayanıklılık

Sintesis Soğutma Grupları, yeni nesil soğutucu akışkanlar ve yüksek 

verimlilik sunarak çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için tasarlanmış 

Ingersoll Rand® EcoWise™ ürün portföyünün bir parçasıdır.

Trane, konfor, sürdürülebilirlik ve çevresel verimlilik sağlama alanında dünyanın lider kuruluşlarından Ingersoll 
Rand markasıdır. Ingersoll Rand ailesinde; Club Car, Ingersoll Rand, Thermo King ve Trane yer almaktadır. 

Danfoss’tan PM Yenilemeyi Kolaylaştıran Yeni Ürün: Flanşlı ICV

ICV Flexline™ serisinin yeni üyesi, modü-
lerite ve mevcut PM valflerini kolay ve 
hızlı bir şekilde yenileme imkânını bir 

arada sunuyor. Flanşlı ICV, tek valf gövdesini 
üç farklı fonksiyonel elemanı (pilot, motorlu 
veya iki kademeli valfler) ile birleştirme 
olanağı sağlayarak kurulum ve servisi daha 
basit hale getirir. Ayrıca flanşlı bağlantılar 
sayesinde tüm soğutma sisteminin devreden 
çıkarılmasına gerek kalmadan Flexline™ seri-
sinin avantajlarından faydalanılabilir. Sadece 
eski PM valflerinin çıkarılarak yerine yeni 
ICV flanşlı valflerinin takılması yeterlidir. Bu 
şekilde mevcut soğutma tesisatının ömrü uza-
tılarak maliyet ve enerji tasarrufu sağlanabilir.

ICV Flexline™ serisinin ve 
flanşların avantajları:

•	 PM valflerinin kolay ve doğrudan 
değişimine olanak veren flanşlı bağlantılar 
kesme veya kaynak gerektirmez.

•	 Kolay ve hızlı servis
•	 Paslanmaya karşı dirençli tasarım (QPQ)
•	 Devreye almadan önce sökmek gerekmez.
•	 Özel V-portu sayesinde yüksek kapasite 

kontrol performansı
•	 Tüm yedek parça ve komponentler tek 

yerden tedarik edilebilir.
•	 PM’den ICM veya ICLX valflerine geçiş 

yapılarak basınç düşüşü azaltılır.
•	 Eski motorlu valfler (MEV ve MRV) 

daha üst model ICM ile değiştirilebilir.

Flanşlı ICV modellerinin piyasada beş farklı 
ebadı mevcuttur: ICV 25 PM, ICV 35 PM, 
ICV 40 PM, ICV 50 PM ve ICV 65 PM.
Danfoss ICV Flexline™ bugün ve gelecekte 
güvenilir, güvenli ve yeşil bir çözümü garanti 
eder. Ürün serisi ICS pilot operasyonlu  
kontrol valfi, ICM motor operasyonlu kontrol 

valfi ve ICLX iki kademeli solenoid valflerden 
oluşur. Ortak bir valf gövdesine bağlı olmaları 
nedeniyle tüm valf çeşitleri yüksek esneklik 
sağlar. Modüler konsepti enerji tasarrufu ve 
durma süresinde azalmayı sağlayan bir valf 
yapısını destekler. Tüm valfler maksimum 
52 bar (754 psi) çalışma basıncında CO2 ve 
gelecekte kullanılacak yüksek basınçlı soğut-
kanlardan en iyi verimi almak üzere tasarlan-
mıştır. ICV Flexline™ tek platformda çoklu 
kontrol çözümleri sunar.

Faydaları

•	 -60 ile +120 °C [ -76 - 248°F ] sıcaklık 
aralığında 52 bar (754 psi) basınç onayı

•	 Amonyak, CO2 ve diğer yanıcı olmayan 
soğutkanlar için onaylanmıştır.

•	 Düşük enerji tüketimi
•	 İyileştirilmiş sistem performansı ve 

güvenilirliği
•	 Manyetik kaplin ve sabit sızdırmazlık 

sayesinde kaçak riski % 80’e varan 
oranlarda azalır.

•	 Daha düşük servis maliyetleri
•	 Sadece kaynaklı birleştirme yapılmış 

hafif ve küçük valfler. TM 

Vulkan Lokring’den Kaynaksız Bakır Boru Tesisatı için Bağlantı Elemanları

VRF sistemlerde kaynaksız bakır boru 
tesisatı Lokring adı verilen sıkı geçme 
aparatları ile yapılır. Depar Mekanik 

tarafından Türkiye pazarına sunulan ve patenti 
Alman Vulkan Lokring® firmasında olan, yeni-
likçi bağlantı teknolojisi şu sistemlerde kulla-
nılabilir:

- İklimlendirme sistemleri (split klima, multi-
split klima, VRF Sistemleri, HVAC Sistem-
leri),

- Endüstriyel Soğutma Sistemleri,
- Isı Pompaları
- Güneş Enerji Sistemleri,
- Jeotermal Enerji Sistemleri.

Fazla efor ve enerji harcamadan yapılabilen 
bu bağlantı sistemleri, tüm ürünlerinde sızdır-

mazlık garantisi verir. Yüksek basınçlara kadar 
dayanabilen Vulkan Lokring sistemleri TÜV 
sertifikasına da sahiptir. Vulkan Lokring sis-
temi; bağlantısı yapılacak boruların içine gire-
bildiği maşon, boruların içine tam oturan iç 
yüzük ve maşonun her iki ucuna takılan çelik 
halkalardan oluşur.

Lokring bağlantısı yapabilmek için gerekli en 

önemli eleman sıkma makasıdır, sıkma makası 
2 tiptir ve her iki tip için de farklı çaplardaki 
Lokring’leri sıkabilmek için çene takımı da var-
dır. Lokring Sıkma Makası ağızlarındaki çene 
takımları, istenilen çaplara göre değiştirilebilir. 
Bu sayede ‘Normal Lokring’, ‘Redüser Lokring’, 
‘Dirsek Lokring’, ‘T Lokring’ aparatlarını hızlı 
ve hatasız bir şekilde sıkılabilir.

Lokring bağlantı elemanları

- Normal Pirinç Manşon Lokring: Her iki 
ağız çapları aynıdır.

- Servis Ağızlı Manşon Lokring
- T Bağlantı Lokring
- Dirsek Bağlantı Lokring 
- Redüser Lokring: Çapları farklı boruları 

birleştirmede kullanılır. TM
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ürünler

Vaillant Klimalar, Nemden Arındırılmış Temiz ve Kuru Hava Konforunu Sağlıyor

V  aillant’ın climaVAIR serisi VAI-6 inver-
ter split klima cihazları; hem estetik, 
hem performans, hem de sağlık açı-

sından klima sektörüne yeni bir soluk getiriyor. 
Vaillant climaVAIR serisi VAI-6 model inverter 
split klima cihazları A++ enerji sınıfında. Cihaz, 
aktif güç kontrollü DC inverter teknolojisi ile 
buluşturarak maksimum enerji tasarrufu sağlıyor. 
Düşük ses seviyesi, modern çizgileri, yüksek 
SCOP ve SEER değerleri ile dikkat çekiyor. 
Sahip olduğu verimli ürün sertifikası (ErP’ye 
uygun) ile 2014 yılında yürürlüğe giren yeni 
enerji verimlilik direktiflere uygun VAI-6 serisi, 
yeni bir klima segmenti oluşturuyor. Vaillant 
climaVAIR Inverter klimalar, cihaz kuman-
dası üzerinden tek tuş ile aktive edilen X-FAN 
(temizleme fonksiyonu) fonksiyonu ile ünite 
içinde nem ve tozdan oluşan ve kötü kokuya 
sebep olacak küf ve partülleri temizleyerek kul-
lanıcısına nemden arındırılmış temiz ve kuru 
hava konforunu sağlar. Ortama verilen hava 
aktif filtreleme sisteminden geçirilerek yaşam 
mahalline ulaştırılır. climaVAIR inverter serisi 
VAI-6 klimalar, iç ünite üzerindeki LCD ekran 

ve LED göstergeleri ile ortam sıcaklığını ve 
çalışma fonksiyonları ile ilgili bilgiyi kullanıcı-
sına sunar. Cihazın diğer bir özelliği; bilgisayar 
ve server odaları gibi yaz, kış, ısı yükü olan, dış 
ortam sıcaklığının düşük olduğu yerlerde bile 
soğutma yapabilmesidir. Böylece 24 saat ve tüm 
yıl soğutma istenen ortamların klimatizasyonu 
da bu cihaz ile çok kolay sağlanabilir. Hızlı 
ısıtma ve soğutma sağlayan ‘TURBO’ fonk-
siyonu, uyku modu ve 24 saat programlama, 
hızlı tekrar programlama için ‘REPEAT’ fonk-
siyonu ve gece ekran ışıklarını kapatma ‘LIGHT’ 
fonksiyonu seçenekleri ile diğer özelliklerine ek 
olarak kullanıcısına konfor ve performansı bir 
arada sunuyor.

VRF klima sistemleri de bu yıl 
pazara sunuluyor

Vaillant, inverter split klimaların dışında aynı 
zamanda; küçük bir daireden yüksek katlı büyük 
binalara kadar çözüm sağlayan, tek dış üniteye 64 
adet iç üniteye kadar bağlanabilir yeni merkezi 
VRF klima sistemlerini bu yıl pazara sunuyor. 

Esnekliği sayesinde ile projelendirmeden başla-
yarak, sahada montaj aşamasına kadar tasarım-
cısına avantaj sağlayan Vaillant VRF sistemler, 
DC inverter teknolojisi sayesinde yükseltilmiş 
SCOP ve SEER verim değerlerine sahip. Hem 
soğutmada hem de ısıtmada yüksek çalışma 
verimliliği ve yüksek konfor ile iklimlendirme 
sistemlerinde her türlü ihtiyaca çözüm sunuyor. 
Ozon dostu R410A soğutucu akışkan kulla-
nımı ile çevreyle dost bu sistemler, ‘sessiz çalışma 
fonksiyonu’ sayesinde düşük çalışma ses sevileri 
ile kullanıcısına yüksek konfor sunuyor. 12 kW 
ile 180 kW kapasite aralığında 31 farklı dış ünite 
şeçeneği, 2,8 kW ile 28 kW kapasite aralığında 
8 farklı tip ve 24 değişik iç ünite seçeneği ile 
iklimlendirme sistemleri çözümünde Vaillant 
VRF sistemler her mekâna ve dekorasyona özel 
çözüm sunuyor. Bu sistemlerde, dış ünitelerden 
birinin arızalanması durumunda birbirini yedek-
leme özelliği ile diğer cihazları devrede tutarak 
kullanıcısına kesintisiz çalışma emniyeti sunu-
yor. Ayrıca uzun tesisat mesafesinde çalışabilme 
fonksiyonu sayesinde özellikle çok katlı yapıların 
iklimlendirme tasarımında avantaj sağlıyor. TM

Omega Thermo Products’tan Şelale Tipi Soğutucular 

Omega Thermo Products ‘Şelale Tipi 
Soğutucular’, kendisini oluşturan lazer 
kaynaklı ısı transfer plakalarının dış 

tarafından ince bir film halinde akan sıvıdan 
ısıyı transfer eder. Soğutucu akışkan, plakanın 
içinden geçer. Geniş bir sıcaklık farkı bulunan 
sıvıları soğutmak gayet kolaydır. 10 kW’tan 3000 
kW’a kadar değişen kapasitelerde üretilebiliyor. 
Omega Thermo Products tarafından üretilen 
şelale tipi soğutucuların tamamı özel üretimdir 
ve müşterilerden gelen özel kapasiteler ile hem 
plakaların dizaynında hem de sayısında deği-
şiklikler yapılarak üretilebilir. Omega Thermo 
Products Şelale Tipi Soğutucular; büyük hacim-
lerdeki suyu, soğutucu plakalar buzdan zarar 
dahi görmeden 0,5 °C’ye kadar soğutmaya çok 
uygundur. Temiz sudan, içinde katı maddeler 
bulunan kirli suya kadar her türlü sıvıyı soğu-
tabilir. Hatta ciddi şekilde yoğun solüsyonlar 
bile ekonomik bir şekilde soğutulabilir. Omega 
Thermo Products Şelale Tipi Soğutucular, pla-
kalara her noktadan erişebilme imkânı sağlar ve 
evaporatör plakalarının arasındaki mesafe saye-
sinde kolayca temizlenebilirler. Kule tipi soğutu-

•	 Birçok paslanmaz çeşidi ile  
üretilebilir

•	 Standart üniteler 2B yüzey kaliteli  
304-L paslanmaz çelikten imal edilir. Tüm 
yüzeyler asitle temizlenmiş/pasifizasyonu 
yapılmış veya kumlama yapılmıştır. 316-L 
ve SMO-254 gibi opsiyonel malzemeler 
de istenildiğinde temin edilebilir.

•	 Ultra yüksek saflık için kullanılan  
elektro-polisaj gibi opsiyonel yüzey 
kaliteleri veya korozyon uygulamaları da 
istenildiğinde uygulanabilir.  TM

cular, Amonyak, R717, CO2, glikol ve tüm diğer 
Freon soğutucularla çalışmaya uygundur. Omega 
Thermo Products Şelale Tipi Soğutucular, yastık 
şeklindeki plakaların her iki tarafından da ince 
bir film halinde akan sıvıyı soğutur. Soğutucu 
akışkan, plakaların içinde bulunur.
Süt ve süt ürünleri işleyen tesisler, dondurulmuş 
gıda fabrikaları, kümes hayvanları kesimhaneleri, 
fırıncılık, deniz ürünleri işleyen tesisler, kırmızı 
et işleme tesisleri, genel yiyecek endüstrisi, içe-
cekler, beton santralleri gibi yerlerde uygulanır.

Özellikler
•	 10 - 3000 kW/ünite kapasite (su için)
•	 Geniş bir sıcaklık yelpazesindeki sıvıları 

soğutabilme
•	 ΔT 30 ºC’den 0,5 ºC’ye sıcaklığı düşürme 

imkânı (devirdaim ile)
•	 1200 W*K/m2’ye varan ısı transfer 

katsayısı
•	 600 m3/ünite debiye kadar sıvıyı 

soğutabilme imkânı
•	 R717, CO2, glikol, amonyak ve HFC 

soğutucularla kullanıma uygun.

Stoktan hızlı teslim
“Zaman, en önemli maliyettir”

Stoktan teslim ürünlerimiz;
• AHRV Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları • AFC Yüksek basınçlı fancoiller  
• AE Düşük basınçlı fancoiller • MECO Dört yöne üflemeli fancoiller • ALDA 
Radyal / ALTA Aksiyal sıcak hava apareyleri • ECOVANT Hücreli aspiratörler 
• AKA Kanal tipi fanlar • ART Rooftop çatı tipi paket klima üniteleri

www.aldag.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Tel : (0216) 451 62 04 Pbx  
Faks : (0216) 451 62 05
E-mail : aldag@aldag.com.tr

Ankara Bölge Müdürlüğü
Tel : (0312) 472 31 53  
Faks : (0312) 472 31 54

İzmir Bölge Müdürlüğü
Tel : (0232) 449 00 88  
Faks : (0232) 449 87 88

Bursa Bölge Müdürlüğü
Tel : (0224) 211 15 36 Pbx 
Faks : (0224) 211 15 38

Adana Bölge Müdürlüğü
Tel : (0322) 456 00 99 pbx
Faks : (0322) 456 01 30

✓ dizaynda esneklik
✓ enerjide tasarruf
✓ üretimde kalite
✓	 hizmette	müşteri	mutluluğu

çevre
dostu

İklimlendirme cihazları ihtiyaçlarınızda cazip avantajınız:

Diğer avantajlarınız;
- Depolama ihtiyacını,
- Cihazın şantiyede hasar görme riskini,
- Erken ödeme gereğini

ORTADAN KALDIRIR
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Stoktan hızlı teslim
“Zaman, en önemli maliyettir”
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Radyal / ALTA Aksiyal sıcak hava apareyleri • ECOVANT Hücreli aspiratörler 
• AKA Kanal tipi fanlar • ART Rooftop çatı tipi paket klima üniteleri
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ürünler

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

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

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

Trane Sintesis™ Hava Soğutmalı Soğutma Grubu 
tercih yapma şansı sunuyor. Portföy, soğutucu 
akışkan seçeneklerinden çok daha fazlasını 
kapsıyor: 

•	 Enerji Verimlilik Oranı (EER) ve Avrupa 
Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı 
(ESEER) alanlarında sektör liderleri 
arasındadır.

•	 Mikro kanallı kondenser serpantini ve 
kompakt, yüksek performanslı, entegre, 
düşük yüklü (CHIL) evaporatör tasarımı 
sayesinde geleneksel boru/kanat ve taşmalı 
ısı eşanjör teknolojisiyle karşılaştırıldığında 
% 40'a varan oranlarda daha az soğutucu 
akışkan kullanır.

•	 Özel uygulama gereksinimlerini 
karşılamak için tutarlı, sessiz çalışma 
amacıyla fabrikada yerleştirilen akustik 
kaplama uygulaması ses seviyesini azaltır 
ve akustiği geliştirir. Gece ve hafta sonu 
ses seviyesi sınırlamalarına uyulmasına 
yardımcı olmak amacıyla kullanıcının 
seçimine bağlı ses seviyesi azaltma modu 
da kullanılabilir. Akustik paketler, sektörün 
en düşük ses seviyelerini sunmanın yanı 
sıra verimliliğin artırılmasına katkıda 
bulunurken ses seviyesi düzenlemelerine 
uyulmasını sağlarlar.

Sintesis soğutma grupları, özel gereksinim-
leri karşılayacak seçenekler sunarken enerji 
verimliliği de sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Sunulan verimlilik ve akustik kombinasyonları, 
konfor ve proses soğutmayı içeren uygulama-

T    rane, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey ve 
Güney Amerika'da şu anda sipariş edi-
lebilir durumda olan, hava-soğutmalı 

soğutma grubu serisi Trane® Sintesis™ 'i kısa 
süre önce tanıttı. Sintesis soğutma grupları, 
küresel ısınma potansiyeli (GWP) düşük yeni 
nesil soğutucu akışkanlar ve yüksek verimlilik 
sunarak çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için 
tasarlanan Ingersoll Rand® EcoWise™ ürün 
serisinin bir parçası. Yeni, genişletilmiş Sintesis 
soğutma grubu serisiyle Trane, dünyanın her 
yerinden bina sahiplerine ve şirketlere sera gazı 
emisyonlarını düşürmek için daha fazla seçenek 
sunuyor. 
Sintesis soğutma grubu, sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için 
müşterilere küresel ısınma potansiyeli düşük 
yeni nesil soğutucu akışkanlar olan R-134a ya 
da DuPont Opteon® XP10 (R-513A) arasında 

larda çok yönlülük avantajı sunar. Yeni nesil 
entegre kumanda, Sintesis soğutma gruplarının 
tümünde verimlilik ve performans avantaj-
ları sağlayan basit bir kullanıcı arayüzü sunar.  
Tracer AdaptiView™ soğutma grubu, daha 
basit bir kullanımlı 7 inç boyutlu renkli dokun-
matik bir ekrana sahiptir. Entegre sıcaklık ve 
akış mantığı gibi kendini kanıtlamış kontrol 
stratejileri, çok farklı koşullara uygun şekilde 
hareket eder ve soğutma grubunun güvenilir 
bir şekilde çalışmasını sağlar. Adaptive Cont-
rol™, en çok ihtiyaç duyulduğu anlarda güve-
nilir bir şekilde çalışacağından emin olmak 
için soğutma grubunun bina otomasyon sis-
temi hatası da dahil olağandışı koşullarda 
bile verimli çalışmaya devam etmesini sağlar. 
Sintesis'in kontrol kurulumu, talebin en üst 
düzeye çıktığı anlarda soğutmaya devam ede-
bilmek için buz depolama özelliğine sahiptir.
Yeni Trane Sintesis soğutma grubu Avrupa ve 
Ortadoğu'da 245-450 arası boyutlarda sunul-
maktadır (soğutma kapasiteleri 300 ile 1600 
kW arasında değişmektedir). Soğutma grupları, 
Eurovent tarafından belirlenen noktalarda 1,6 
MW soğutma kapasitesine ulaşırlar ve 2014 
yılında Trane tarafından üretilen orijinal 090 
ila 205 arası boyutlara ek olarak sunulmuşlardır. 
Kuzey ve Güney Amerika'da, Sintesis soğutma 
grubu serisinin tamamı (115-500 ton), şu an 
kullanıma hazır olan 115-215 ton modellerle 
başlayarak yıl sonuna kadar kullanıma sunu-
lacak. Bunları 2015 yılı sonunda 230-500 ton 
modeller takip edecektir.  TM

sahip olduğu A++ enerji verimliliği sayesinde 
kullanıcılara kontrol ve enerji tasarrufu sağ-
lıyor. Sirius Deluxe Inverter V, 15 Hz daha 
azaltılmış titreşim seviyesi ve yüzde 20 azaltıl-
mış tork kontrolüne sahip gelişmiş kompresör 
teknolojisi sayesinde çok daha sessiz ve çok 
daha yüksek performansta çalışıyor. Yaşam 
ortamlarına doğal bir hava akımı sağlayan 
Sirius Deluxe Inverter V, daha verimli büyük 
fanı ve yüksek basınç üreten kanatçık özellik-
leriyle iç ünite hava akış oranını yüzde 15 iyi-
leştirirken, fanın tükettiği enerjiyi de yüzde 24 
azaltıyor. Touch Soft Air özelliği ile sağlanan 
dolaylı hava akımıyla yaz döneminde doğal bir 

serinlik, kış döneminde ise her noktada eşit 
ısınma sağlıyor. güçlü ve uzun hava akımı ile 
9 metre uzaklıktan bile hissedilebiliyor. TM 

LG Electronics’in inovatif kliması Sirius 
Deluxe Inverter V, en yeni teknolojisi 
ile yüksek ısıtma ve soğutma kapasi-

tesine sahip. Sirius Deluxe Inverter V ile kul-
lanıcılar klimanın harcadığı enerji miktarını 
gerçek zamanlı olarak izleyebiliyorlar. Sirius 
Deluxe Inverter V, bu özelliğinin yanında 

LG’den Sirius Deluxe Inverter V
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Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
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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 
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ürünler

Hoval’dan Enventus Markalı Rotorlar

Avrupa’nın lider rotor üreticilerinden 
Enventus, Hoval Grup bünyesine 
katıldı. Türkiye pazarında rotor, 

Hoval bünyesindeki Enventus markasıyla 
destekleniyor.

Rotor Tipleri

• Condensation rotor

ST1: İşlenmemiş alüminyum folyo
STC1: Epoksi kaplı folyo
AK2: Deniz suyuna dirençli folyo

• Hygroscopic rotor

STE1: Oksitli alüminyum folyo
SH1: Molecular sieve 3Å ve işlenmemiş alü-
minyum folyo

• Sorption rotor 

HM1: Molecular sieve 3Å

Rotor Dizaynı

Yapıştırılmış rotor: Çapı 200 mm ile 650 mm 
arasındadır.
Tek parça rotor: Çapı 300 mm ile 2.600 mm 
arasındadır.
Parçalı (Sectorized) rotor: Çapı 950 mm ile 
5.000 mm arasındadır.

Molecular Sieve (3Å)

Folyo kaplama makinesi

Enventus, ürün yelpazesini özellikle nem 
transferi odaklı bir şekilde sürekli olarak 

geliştiriyor. Enventus’un kendi laboratuva-
rında yaptığı yoğun araştırmalar, HM1 sorp-
siyon rotorunun performansının teknolojik 
olarak iyi durumda olduğunu göstermiştir. 

Avantajları

•	 Soğutma için yapılması gereken yatırımları 
azaltıyor

•	 Soğutma kapasitesinde daha düşük yatırım 
maliyeti

•	 Soğutma süresince düşük enerji tüketimi 
sağlıyor

•	 Daha iyi iç hava kalitesi sunuyor
•	 Minimum taşıma (minimum carry over)
•	 Kış şartlarında nemi yükseltir
•	 Nemlendirmede düşük yatırım ve düşük 

işletme gideri
•	 Kuru soğutma sistemleri için daha iyi 

performans
•	 Mevcut sistemde soğutma kapasitesini 

yükseltir
•	 Buzlanma riski sıcaklığını 5-10°C daha 

düşürür

Kaplama makinesi, yüksek, sürekli ve eşdeğer 
nem (su molekülü) yakalama (gizli ısı trans-
feri) kapasitesini garanti eder. % 86’ya kadar 
yüksek nem verimliliği sağlar. Molecular 3Å 
Sieve (HM1) sorpsiyon rotoru yüksek nem 
transferi verimliliği sağlıyor. Taze havanın 
soğutma eşanjörüne girmesinden önce, hem 
ön soğutma yapılması hem de içindeki fazla 
nemin alınması açısından büyük avantaj ve 
fayda sağlar.

3Å Molecular Sieve Avantajları

HM1 3Å Molecular Sieve su moleküllerinin 
emilmesi sırasında yüksek seçicilik sağlar. 
(2.7Å in size) 
•	 3Å teknolojisinin performansı birkaç 

uluslararası ve bağımsız çalışmalarla 
kanıtlanmıştır.

•	 Klima santrali ve soğutma sistemlerinde 
daha düşük yatırım maliyeti için VOC’un 
(Uçucu organik bilesim) exhaust air’den 
supply air’e doğru olmasını sağlayıp 
minimum taşıma (carry over) sağlanır.

•	 Klima santralinin ihtiyaç duyduğu 
soğutma kapasitesi maliyeti  

% 20 - % 50 arasında azalır.
•	 Kompresörlerin daha yüksek buharlaşma 

(evaporasyon) ve daha düşük yoğuşma
•	 (kondenzasyon) sıcaklıklarında 

çalışabilmesine olanak sağlayarak 
kompresör, kondenser ve soğutma 
kulelerinin küçültülmesini sağlar,

•	 Mekanik soğutma sisteminin güç 
ihtiyacını azaltarak elektrik bağlantısı 
maliyetlerini düşürür,

•	 Soğutma ekipmanları yatırımından 
sağladığı tasarruf, supply air 
nemlendirmesinde kullanılan maliyetten 
daha yüksektir.

•	 Supply air (besleme havası) nemlendirme 
ekipmanları, Exhaust air’de (egzoz 
havası) yüksek oranda nem geri kazanımı 
sebebiyle daha küçüktür.

•	 Havalandırma, soğutma ve nemlendirmede 
düşük işletme maliyeti

•	 Yaz şartlarında soğutma geri kazanımı 
sağlar

•	 Kış şartlarında nem geri kazanımı. Kuru 
soğutma sisteminde daha iyi çalışma 
koşulları (soğutulmuş tavan veya kiriş)

•	 Neredeyse sürekli nem verimliliği 
sayesinde aşırı yaz şartlarında da fresh 
air’de (taze hava) etkin nem alma.

•	 Kış boyunca daha iyi iç hava kalitesi
•	 Kış boyunca exhaust air’den yüksek nem 

geri kazanımı
•	 Düşük buzlanma riski
•	 Nemin molecular sieve ile moleküler halde 

yakalanmasından dolayı hassas rotorlara 
göre aşırı kış şartlarında bile buzlanma 
riski 5-10 °C daha düşük sıcaklıklarda 
başlar (Yoğunlaşma aracılığıyla değil). TM 

www.danfoss.com/IR

Flanşlı ICV:  
Yenilemek Çok Kolay
Danfoss, PM vana yenilemeleriniz için flanşlı ICV 
vana çözümünü sunar. Kompak, hafif ve montajı 
kolay yeni ICV vana, ICV Flexline™ ürün serisinin 
tüm özelliklerine sahip ve yenilemelerin daha 
hızlı ve kolay olması için flanşlı.

BİR
Vana yuvası  
– üç modüler giriş
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ürünler

Clivet SPINchiller³ MF Multifunction Heat Pump Soğutma Grupları ile 
Aynı Anda Bağımsız Soğutma ve Isıtma

C livet’in yeni Multifunction (MF) 
seri soğutma grupları, aynı anda 
bağımsız olarak soğuk ve sıcak su 

üretebiliyor. Özellikle aynı anda ısıtma ve 
soğutmanın (dört borulu sistemin) ihtiyaç 
duyulduğu otel-iş merkezi uygulamaları ve 
endüstriyel uygulamalarda optimum çözüm 
sağlıyor. Clivet SPINchiller³ hava soğutmalı 
heat pump gruplar, 30-1400 kW soğutma 
kapasitesi aralığına sahiptir, çevreci akış-
kan R410A kullanılır. -8 °C’ye kadar (glikol 
takviyesi ile) soğuk su ve 55 °C’ye kadar 
sıcak su üretebilir. -10 °C’de ısıtma yapabilir. 
Heat Pump sistemler ısıtma çalışmasında, 
klasik kazan sistemi ile karşılaştırıldığında, 
enerji tasarrufu, ortalama % 50 CO2 emis-
yonu, alternatif yenilenebilir kaynakların 
kullanılması, çalışma güvenilirliği ve düşük 
bakım maliyetleri sağlar. Fosil yanma olma-
ması ve dolayısıyla baca ihtiyacının olmaması 
nedeniyle, emisyonlar üzerinde periyodik 
kontrollerin ortadan kalkması sağlanır.
Clivet SPINchiller³ standart olarak sunu-
lan modular yüksek verimli scroll kompre-
sörler, yüksek verimli ısı değiştiricileri ve 
ecobreeze fanlar sayesinde yüksek enerji 
verimliliği değerine sahiptir. (EER=5,1). 
Hatta vidalı kompresör ve inverterli cihaz 
modelleri ile kıyaslandığında daha yüksek 
ya da eşit verimlilik değerlerine ulaşabilir. 
Scroll kompresörlerin avantajları, geniş kapa-
site aralığı, tandem çalışma sayesinde yük-
sek EER değerleri, kolay bakım ve değişim 
imkânıdır. Hem ısıtma hem de soğutma için 
tek bir sistem kullanılması sayesinde mekanik 
oda küçülür.
4 borulu ve 2 borulu olarak sistem konfi güras-
yonu yapılabilir. 4 borulu sistem; yıl boyunca 
bağımsız olarak soğuk ve sıcak su üretim 
imkânı sunar. Soğutma ve ısıtmanın aynı anda 
yapıldığı dönemlerde soğutma ve ısıtma eşan-
jörleri kendi içinde ısı geri kazanım yapar ve 
yüksek verimlilik sağlanır. 2 borulu sistem; 
ihtiyaca göre ya soğuk su ya da sıcak su üretir. 
Soğutma çalışmasında, total heat recovery 
sayesinde kullanım sıcak suyu veya ısıtma için 

sıcak su üretme imkânı vardır. Kısmi yüklerde 
maksimum verimlilik ile konfor ve enerji 
korunumu birlikte sağlanır. Sistemin mak-
simum kapasiteye ihtiyaç duyduğu zamanlar 
yılın çok kısa bir bölümü olduğundan, kısmi 
yüklerde maksimum verimlilik olması esas 
alınmıştır. Bu aslında genel yıllık tüketimi 
azaltmak için tek yoldur. Sezonsal soğutma 
verimliliği ESEER=4,5 ile sektörün en yük-
sek verimli cihazlarından biridir. 
Her soğutma devresi farklı boyutlarda 
iki veya üç scroll kompresör kullanır. İki 
kompresör kullanılan modellerde, daha fazla 
kapasite aralığı elde etmek için kompresör 
boyutları birbirinden farklıdır. Kısmi yük 
koşulları altında, bazı kompresörler otomatik 
olarak devreden çıkar. Bu durumda, operas-
yonda olan kompresörler daha geniş yüzey 
evaporatör kullandıklarından yoğuşma sıcak-
lığı azalır ve buharlaşma sıcaklıları artar. Bu 
sayede kompresörün kapasite tüketimi azalır, 
enerji verimliliği artar. 
Fanlar, Aerodinamik verimliliği artırmak için 
Winglet kanat teknolojisi ile geliştirilmiştir. 
Bu sayede % 10 oranında enerji tasarrufu ve 
geleneksel fanlara oranla 6 dB daha düşük 
ses emisyonu sağlanır.

Clivet’in yenilikçi çözümlerinden biri de 
AxiTop difüzörler, ideal bir hava dağılımı oluş-
turur, bu sayede % 3 enerji tasarrufu ve -3 dB 
daha düşük ses seviyesi sağlanır.
Tüm SPINchiller³ üniteleri, elektronik 
expansion kontrolü ile donatılmıştır. Isı yükü 
azaldığında otomatik olarak fan hızı düşer. 
Cihazın tam yükle gece modu çalışması karşı-
laştırıldığında, bu sayede 8 dB (A) kadar daha 
düşük bir ses basıncı olur.
Minimum Enerji Performans ve Temel Soğu-
tucu Akışkan Yönetimine uygun olması LEED 
sertifi kasyonuna puan kazandırır. Clivet tara-
fından geliştirilen Ice Protection System, harici 
bir eşanjör ve alt soğutma devresi sayesinde 
donmayı önler. Böylelikle kış aylarında devamlı, 
kesintisiz, güvenilir ısıtma çalışması sağlanır. 
Smart defrost, harici eşanjör yüzeyindeki 
buharlaşma basıncını ve dış hava koşullarını 
öngörerek otomatik olarak defrost çevrimi 
sıklığını takip eder defrost süresini azaltır. 
Yüksek kapasitelere ihtiyaç duyulan özellikle 
büyük binalarda, farklı modelleri kullanılan 
SPINchiller³ üniteleri, modüler olarak bağlana-
cak şekilde tasarlanmıştır. ECOSHARE mikro 
işlemci kontrolü 7 üniteye kadar bağlanarak 
4.900 kW kapasiteye ulaşılabilir. TM
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ürünler

TMS Soğutma’dan Yeni Ürün: Air Purifying Unit
tozun % 95 oranında filtrelenmesini sağlar.
Cassette Filter-Filter 3, hava içerisinde bulu-
nan tozun % 85-90 oranında filtrelenmesini 
sağlar. Metal Filter-Filter 4 ise filtreye zarar 
verebilecek kaba parçacıkların tutulmasını 
sağlar.

Uygulama alanları 

•	 Dinlenme odaları
•	 Yatakhaneler
•	 Yemekhaneler
•	 Soyunma odaları
•	 Toplantı odaları TM 

Gelişen dünyada iş güvenliğine her 
geçen gün daha çok önem veriliyor 
ve çalışma ortamlarında insan sağ-

lığına daha çok dikkat ediliyor. Ağır sanayide 
çalışma ortamları, her ne kadar önlem alınırsa 
alınsın çoğu zaman tozlu, asidik ve kanserojen 
maddeler içermektedir. Çalışma ortamında 
bulunan bu maddeler insan vücuduna ciddi 
zararlar vererek kalıcı hasarlara sebep olabi-
lir. Bu zararlı maddeler uzun süren analizler 
neticesinde TMS mühendisleri tarafından 
tespit edildi ve bu konuda özel bir çözüm 
geliştirildi. Bu çözüm, filtre ünitesi içerisinde 
bulunan ve özenle seçilmiş fanın sahip olduğu 
düşük ses seviyesi sayesinde her ortamda kul-
lanılabiliyor. Bu özel çözümün içeriği şöyle:
Zararlı gazların ortam havasından ayrılması 
(Gas Filtration Cassette-Filter1)
Azot Dioksit (NO2), Hidro Karbon (VOC’s), 
Klor (Cl2), Ozon (O3), Hidrojen Sülfür 
(H2S), Kükürt Dioksit (SO2), Amonyak 
(NH3), Aminler (R-NH), Cıva (Hg), Azot 
Oksit (NO), Formol (CH2O), Aldehitler ve 
Organik Asitler,
Bag Filter-Filter 2, hava içerisinde bulunan 

E.C.A., Panel Radyatörleri için Yeni ‘Titiz Teknolojisi’ni Sundu

E.C.A., panel radyatörlerini Titiz tek-
nolojisi ile yeniledi. Kolayca takılıp 
çıkarılabilen kapağı sayesinde radyatör 

temizliği derdine son verecek E.C.A.’nın yeni 
Titiz teknolojisi, damla şeklindeki ızgara formu 
sayesinde ısı transferlerini artırarak enerji mali-
yetlerinde maksimum tasarruf sağlıyor. Daya-
nıklı yapısı ile uzun ömürlü bir kullanım sunan 
E.C.A. Titiz, optimum kanat dizaynı sayesinde 
de düzgün hava akışı sağlanmasına yardımcı 
oluyor. E.C.A. Titiz’in dairesel fin formu ve 
kolay açılabilen yapısı ise sağlıklı ve hijyenik 
bir ortam sunuyor. Temizlenemeyen radyatör-
lerin içinde biriken toz tabakası, ısı kaybının 
yanı sıra tozlarla birlikte bulunan bakterile-
rin havaya yayılmasına neden oluyor. Mevcut 
radyatörlerin bir uzman tarafından sökülerek 
temizlenebiliyor olması ve bunun da radyatörü 
deformasyona uğratması göz önüne alınarak 
tasarlanan E.C.A. Titiz, E.C.A.’nın tüm panel 
radyatörlerinde standart olarak yer alıyor. TM 
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ürünler

KSB’den Tüm Pompalara Dördüncü Endüstriyel 
Devrimi Getiren Mobil Uygulama: Sonolyzer 

KSB, pompaların tüm kullanım ömrü 
boyunca, tesis işletmecilerinin hem 
üretkenliğini ve şeff afl ığı artırma-

ları hem de rekabet gücünü geliştirmelerine 
yardımcı olmak için akıllı telefon ve tablet 
bilgisayarlarda çalışan, sabit-hızlı pompala-
rın verimini yalnızca 20 saniye içinde belir-
leyebilecek bir mobil uygulama geliştirdi. 
KSB Sonolyzer uygulaması, şimdiye kadar 
30.000’in üzerinde satılan, ‘PumpMeter’ adlı 
ürüne 5 yıldır entegre şekilde çalışan bir 
algoritmayı kendine temel alır. 
Akıllı telefon temelli uygulama, pompaya 
ait karakteristik eğri veya bir pompa setine 
ait herhangi ek teknik bilginin ölçümüne 
ihtiyaç duymadığı gibi, diğer üreticilerinin 
pompalarıyla birlikte de kullanılabilir. Kul-
lanıcılar, uygulamayı, sabit-hızlı asenkron bir 
motorla çalıştırılan bütün santrifüj pompala-
rın, hangi yük altında çalıştığını belirlemek 
amacıyla kullanabilirler. Bu işlemi yapabil-
mek için girilmesi gereken bilgiler şunlar-
dır: Motor gücü, motorun nominal dönüş 
hızı, pompanın basma yüksekliği ve debisi. 
Bu bilgiler, her pompanın üzerinde takılı 
olan etiketten okunabilir.
Ölçüm başlatıldığında, akıllı telefon veya 
tablet bilgisayar, üzerindeki mikrofon vası-
tasıyla, yaklaşık 20 saniye boyunca elektrik 
motorunun fanından çıkan sesi kayıt eder. 
Daha sonra, bu ses spektrumu, pompanın 
tam hızını saptamak ve torku belirlemek 
için uygulama tarafından fi ltrelenir. Uygu-
lama, kullanıcı tarafından girilen bilgilerle, 
üretici tarafından geliştirilen hidrolik sistem 
veritabanındaki bilgileri örtüştürüp kıyas-
layarak pompanın kısmi yük altında çalı-
şıp çalışmadığını belirleyebilir ve bu sayede 
hidrolik sistemin veya sürücünün (motorun) 
optimize edilerek enerji tasarrufu sağlanıp 
sağlanamayacağı bilgisini verir.
KSB Sonolyzer uygulaması, iOS ve Android 
işletim sistemleri için indirilebilir ve uygun 
korumalı akıllı telefon veya tablet bilgisa-
yar ile potansiyel patlayıcı ortamlarda bile 
kullanılabilir. Kimyasal endüstri tesislerinin 
ortalama ömrü 30 yılı aşkındır. Bu sebeple-

dir ki, bu tesislerde kurulu olan pompalar 
çok nadiren (ya da hiç) birbirlerine yazı-
lımlar, sensörler veya elektronik sistemler ile 
(IoT**) bağlanır.  Kullanıcılar çoğu zaman, 
pompanın hangi anlık yük altında çalıştığı-
nın farkında bile değillerdir.
Bu, bağlantılı olarak; tesisteki kurulu pom-
palar optimize ediliğinde, görmezden geli-
nemeyecek miktarda bir enerji tasarrufu 
potansiyeline işaret eder. Güvenli bulut orta-
mına (cloud based environment)*** yüklenen 
analiz değerleri, bireylere ait bilgi içermez. 
Bu bilgiler, istatistiki amaçlara hizmet eder 
ve sadece mobil uygulama tarafından erişilen 
bulut tabanlı aplikasyondaki analiz algorit-
masını daha fazla geliştirmek ve iyileştirmek 
için kullanılır. Kullanıcı, yardıma veya des-
teğe ihtiyacı olması durumunda, pompa üre-
ticisi fi rma ile bilfi il bağlantıya geçmelidir. 

*Industry 4.0: Bilgisayarlaşmış, akıllı, 4. 
endüstriyel devrim (kısaca).
**IoT (Internet of Th ings): Fiziksel objeleri 
birbirine yazılımlar, sensörler veya elektronik 
yardımıyla bağlayan sistemlerin genel adı.
***Cloud Based Environment: Bilişim aygıt-
ları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan 
hizmetlere verilen genel ad. TM 
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ürünler

Daikin’in beğeni toplayan klimaların-
dan biri olan Emura, yeni ve kali-
teli özellikleri ile dikkat çekiyor.  

Emura, ultra ince görünümü kadar, perfor-
mansı, verimlilik değerleri, teknolojik özel-
likleri ve çevre dostu oluşu ile de beğeni 
topluyor. 
Haziran ayı itibarıyla kullanıcıları ile tanı-
şan Daikin Emura II duvar tipi klima üni-
tesi, beyaz ve gümüş renk seçenekleri sunan 
eğimli tasarımı ile her türlü dekora uyum 
sağlıyor. Şık iç ünitesi kadar performanstan 
ödün vermeyen özellikleri ile de pek çok 
ödülün sahibi olan Emura II, her mevsimde 
ideal sıcaklık ve uyumlu nem düzeyi sağlıyor. 
Emura, eğimli yüzeyi ile her duvara uyum 
sağlıyor. Panelin eğimini takip eden hava 
giriş ızgaraları tasarımın bütünlüğünü sağ-
lıyor. Çok ince tasarlanmış operasyon gös-
terge ışığı ve sıcaklık sensörü açıklığı Daikin 
Emura’nın fark yaratan özelliklerinden biri 
olarak dikkat çekiyor. 
Operasyon göstergesi, ünitenin çalışma 
modunu anında gösterebilmek için farklı 
renkler alıyor (Mavi: soğutma, kırmızı: 
ısıtma, beyaz: sadece fan, yeşil: kurutma, 
turuncu: zamanlayıcı aktif ).

İki bölgeli ‘akıllı göz’ teknolojisi 

Emura’nın dikkat çeken bir başka özelliği 
de iki bölgeli akıllı göz teknolojisine sahip 

Daikin’den Yeni Nesil Soğutucu Akışkan R32 ile Çalışan Klima: Emura II

olması. Odadaki insan varlığını algılamak 
üzere kullanılan yerleşik bir hareket sen-
sörüne sahip olan Daikin Emura II, bu 
teknolojisi ile 20 dakika boyunca kimseyi 
algılamazsa otomatik olarak enerji tasarrufu 
moduna geçiyor. Odaya bir kişinin girmesin-
den sonra klima, hemen bir önceki ayarla-
rına geri dönüyor. Ayrıca Emura II, 3 yöne 
hava üfleme sistemi sayesinde sıcak ve soğuk 
havayı dikey ve yatay olarak üfleyerek oda-
nın her köşesine eşit miktarda yayabiliyor. 
Bunun yanı sıra insanları algıladığı zaman 
havayı farklı noktalara doğru üflüyor. Emura 
II, 19 desibele kadar inebilen üflemesi saye-
sinde çok sessiz çalışırken, gece ayar modu 
ile daha konforlu bir uyku için aşırı ısınmayı 
veya aşırı soğumayı önlüyor. Konfor modu 
ile ünitenin soğuk hava etkisi yaratmayacak 

şekilde çalışmasını garantileyen Emura II, 
soğutma sırasında soğuk havanın doğru-
dan insanlara üflenmesinin önlenmesi için 
kanatları yatay konumuna geçiyor. Isıtma 
sırasında ise sıcak havanın odanın alt kıs-
mına doğru üflenmesi için kanatları dikey 
konumunu tercih ediyor.

R32 gazı ile şimdi daha çevreci

Daha düşük küresel ısınma potansiyeli ile 
tüm dünyada kullanımı artan yeni nesil soğu-
tucu akışkanı R32 ile çalışan Emura II, daha 
fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Daikin’e özel 
titanyum apetit fotokatalitik hava temizleme 
filtresine sahip olan Emura II, havadaki mik-
roskobik toz partiküllerini temizlerken bak-
teri, virüs gibi organik kirleticileri emiyor ve 
kötü kokuları gideriyor. Apatit kullanılması 
sayesinde, bakteri ve virüsleri emmek için iki 
kattan daha fazla güce sahip olan bu filtre, 
her 6 ayda bir yıkanarak temizlendiğinde 3 
yıl boyunca yenilenmeye ihtiyaç duyulmadan 
kullanılabiliyor.

Telefonla kontrol etme olanağı 

Yeni nesil Emura, sahip olduğu program-
lama özelliği ile istenilen zamanlara prog-
ramlanarak enerji tasarrufu sağlanmasına 
olanak tanıyor. Emura II ayrıca uzaktan 
kontrol edilebiliyor. 
iOS ve Android uygulaması ücretsiz indiri-
lerek akıllı telefon ya da tabletlerden kon- 
trol edilebilen Emura, yeni online controller 
özelliği sayesinde Wi-Fi ile internet ağına 
bağlanabiliyor. TM
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ürünler

Termo Teknik’ten Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan: EVOMAX

Termo Teknik tarafından Türkiye paza-
rına sunulan duvar tipi yoğuşmalı 
kazan EVOMAX kurulum, bakım 

ve kullanım kolaylığı açısından çok önemli 
avantajlar sağlıyor. Tek kazan ile 42, 65, 90, 
105, 125 ve 160 kW kapasite değerlerine sahip 
olan EVOMAX, ısı talebine bağlı olarak kas-
kad kontrol paneli ile 15 adede kadar (Toplam 
2400 kW = 2.000.000 kcal/h) kontrol edilebi-
liyor. Türkçe karakterli kullanıcı arayüzü hem 
kullanıcı hem servis için kolay, hızlı kurulum 
ve işletme sağlıyor. Web server ünitesi ile kon-
trol panelinin birlikte çalıştırılması duru-
munda dünyanın herhangi bir yerinden kazan 
dairesine erişim sağlanabiliyor. 

Gelişmiş yönetim paneli

Kontrol panelinde bulunan H girişlerini diji-
tal ve analog giriş olarak kullanma olanağı 
bulunuyor. Bu özellik, dış hava sıcaklığından 
bağımsız kat istasyonlarına, klima santrallerine 
sabit sıcaklıkta su gönderimini ve yüzme havu-
zunun verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağ-
lıyor. Kontrol paneli üzerinden, ısı üretimine 
ilişkin kazan sıcaklığı, geri dönüş sıcaklığı, 
brülör modülasyonu, kolektör sıcaklığı, brülö-

rün devrede olup olmadığı, güneş enerjisi akış 
suyu sıcaklığı ve değerleri; tüketim tarafında 
ise, dış hava sıcaklığı, tüm ısıtma devrelerine 
ait konfor sıcaklığı, ısıtma devresi pompala-
rının devrede olup olmadığı, kaskad gidiş ve 
dönüş sıcaklıkları, yardımcı röle çıkışlarının 
açık ve kapalı konumları yönetilebiliyor.
Alüminyum silüsyum alaşımlı döküm eşanjörü 
ile kazanın termal şoklara, ısıl gerilmelere ve 
korozyona dayanıklılığı artırılmıştır. EVO-
MAX ürün yelpazesi işletme maliyetlerini 
düşük tutmak için yüzde 110 verim oranına 
kadar kısmi yükte çalışır. Sınıf 5 değerinde ve 
40 mg/kWh değerinin altında düşük NOx 
emisyonu sağlayan EVOMAX kullandığı 
kontrol paneli ile başka bir kontrol paneline 
ihtiyaç duymadan güneş kolektörünün kazan-
larla uyumlu çalışmasını sağlayan çevreci bir 
üründür.

Sessiz çalışma

Kazanlar en yüksek ses seviyesinde olduğu ilk 
yanma konumunda bile EVOMAX’ın en yük-
sek kapasitesi olan 160 kW’nın tam kapasitede 
çalıştığında bile ses seviyesi 56 desibeldir. Bir 
kütüphanede kabul edilen ses seviyesinin 40 

desibel olduğu düşünüldüğünde, EVOMAX 
toplu yaşam alanlarında fark edilmeyecek 
kadar sessiz çalışır. EVOMAX basit devreye 
alma ve bakım imkânı da sunuyor. 3 yıllık 
parça ve bakım garantisi ile birlikte EVO-
MAX ürün yelpazesi binalar ve geniş konutlar 
için uygun duvar tipi kazan çözümü özelliğini 
taşıyor. TM 

Baymak, A+ sınıfı enerji verimliliğine 
sahip Elegant ile yaz aylarında tüke-
ticilere minimum elektrik tüketimi ile 

maksimum serinlik sağlıyor. 
Baymak Elegant’ın sıcaklık ölçebilen uzak-
tan kumandası ve ‘’I feel teknolojisi’’ sayesinde 
kullanıcı ortamda hissetmek istediği sıcaklığa 
kolayca erişebiliyor. Akıllı temizleme fonksi-
yonu ise klimanın iç ünitesini olası tozlanma ve 

kokudan arındırmada kolaylık sağlıyor. 2014 yılı 
başından itibaren ithalatı ve üretimi Türkiye’de 
yasak olan on/off  klimaların kompresörleri sabit 
kapasitede çalışırken, inverter klimalar ortam 
ihtiyacına göre kapasitesini ayarlayabildiğin-
den daha az enerji harcıyor. Halen stoklarda 
kalan çok sayıda inverter olmayan on/off  model 
pazarda satılırken, tüketicilerin ürün tercih 
ederken alacakları klimanın eski model on/

off  veya yeni sezonsal verimlilik standartlarına 
uygun inverter model olup olmadığına dikkat 
etmeleri gerekiyor. İklimlerine göre renklen-
dirilmiş Avrupa ve Türkiye haritası bulunan 
enerji etiketi, sadece yeni sezonsal verimlilik 
standartlarına uygun inverter cihazlarda bulu-
nuyor. Bu cihazları tercih eden tüketiciler hem 
kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine 
enerji tasarrufu anlamında katkı yapıyorlar.

7 yıl garanti ve kısayol tuşları ile 
hayatı kolaylaştırıyor

Baymak Elegant’ın favori kullanım ve turbo 
mod gibi hayatı kolaylaştıran kısayol tuşları 
kullanıcıya istediği konfor şartlarına anında 
ulaşma imkânı veriyor. 
7 yıl garanti süresine sahip olan Baymak Ele-
gant, üretimin 120 değişik noktasında gerçek-
leştirilen kalite kontrol ve testlerden geçerek 
müşterilere ulaştırılıyor.  TM 

Baymak’tan Elegant Klima
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ürünler

Mitsubishi Electric’ten A+++ Soğutan ve Isıtan Klima: Kirigamine

otomatik olarak ilk ayarlarına geri dönüyor. 
Mitsubishi Electric Kirigamine serisinde, 
otomatik olarak sağa-sola hareket edebilen 
kanatçıkların çalışma limitleri montaj yerine 
göre sınırlandırılabiliyor. Ayrıca iklimlendiri-
len havanın duvar veya sirkülasyonu kısıtlaya-
cak bir engele yönlendirilme ihtimali ortadan 
kalktığı için hem enerji tasarrufu hem de 
ortamda daha homojen bir sıcaklık dağılımı 
sağlanıyor.

Plasma Quad Filtre Sistemi 

Mitsubishi Electric Kirigamine serisi klima-
lar, sadece iklim konforunu değil iç ortam 
hava kalitesini de üst düzeyde sağlıyor. 
“Plazma Quad” filtreleme sistemi sayesinde 
ortam havasındaki toz, bakteri, virüs ve aler-
jenleri güçlü bir perdeye benzeyen elektriksel 
alanı kullanarak hava girişi boyunca yüzde 
99’a** varan oranda nötralize edebiliyor.
Mitsubishi Electric Kirigamine serisi kli-
malarda bulunan günlük ve haftalık prog-
ramlama özelliği ile kullanıcılar cihazlarını 

istedikleri zaman çalıştırmak üzere ayarla-
yabiliyor. Açma-kapama programlaması sağ-
layan günlük timer fonksiyonunun yanı sıra 
her güne dört farklı komut ile yirmi sekiz ayrı 
tanımlama yapılabilen haftalık programlama 
sistemi, cihazların detaylı ve otomatik kontrol 
edilmesini sağlıyor.
Opsiyonel olarak kullanılabilecek MELC-
loudTM bağlantısı ile klimaların internet 
üzerinden bilgisayar, tablet veya akıllı telefon 
ile her yerden kumanda edilmesi de mümkün. 
Bu sistem ile kayıtlı birden fazla klimanın, 
ayrı ayrı açılıp kapanması sağlanabiliyor, 
çalışma fonksiyonu, ayar sıcaklığı, fan hızı 
ve kanat üfleme açısı değiştirilebiliyor. Ayrıca 
zaman içinde dış ortam sıcaklığı, ayar sıcak-
lığı gibi çeşitli raporlar alınıp klima kullanım 
alışkanlıkları irdelenebiliyor. Bu sayede daha 
fazla tasarruf etmek için verimli bir klima 
yönetim modeli oluşturmak mümkün oluyor. 
Kirigamine serisi klimaları, üç farklı kapasi-
tedeki iki değişik tip mono split ve 8 farklı 
iç üniteye kadar uygulama yapılabilen multi 
split seçeneği ile toplamda 14’ ü aşkın farklı 
şekilde kullanmak mümkün. 

* MSZ-FH 25 / 35 / 50 VEHZ modelleri
** Institute of Tokyo Environmental Allergy, 
ITEA, Inc. ve Kitasato Research Centre for 
Environmental Science isimli bağımsız bilim 
ve araştırma kurumlarının yapmış olduğu 
testler sonucunda belirlenmiştir. 25m3 test alanı 
içinde; 115 dakikada bakterilerin, 65 dakikada, 
virüslerin yüzde 99’u nötrleşmiştir. 25m3 test 
alanı içinde, filtrelerden geçirilen tozlu hava, 
yüzde 88,6 oranında temizlenmiştir. Kedi tüyü 
ve polen içeren havada; kedi tüylerinin yüzde 
94’ü, polenlerin yüzde 96’sı nötrleşmiştir.TM

M    itsubishi Electric’in Kirigamine 
serisi klimaları, zorlu iklim koşul-
larında bile hem ısıtma hem de 

soğutmada A+++ enerji sınıfına ulaşabiliyor. 
Mitsubishi Electric Kirigamine Comfort 
Plus* serisi klimalar -25 ˚C dış hava sıcaklı-
ğında dahi çalışabiliyor. 
Japonya’daki Kirigamine tepelerinin doğal 
hava akışının modellenmesiyle tasarlanan 
Kirigamine klimalar, ortamın aşırı soğuma-
sına ve yorgunluk hissine engel oluyor. Kiri-
gamine serisi klimaların bir diğer özelliği 
ise birbirinden bağımsız kontrol edilebilen 
sağ ve sol kanatların, iklimlendirilen havayı 
ortamda iki farklı noktaya hatta montaj 
yerine göre alt-üst kat gibi iki farklı alana 
yönlendirebilmesi.

3 Boyutlu Ortam Kontrolü 

“3D i-see Sensör” özelliği ile akıllı hava 
yönlendirme kontrolü sağlayan Kirigamine 
klimalar, soğutma modunda hava çarpmasını 
engellemek için havayı kişilerin bulunmadığı 
tarafa yönlendiriyor. 3 boyutlu tarama yapa-
rak mekândaki kişileri tespit eden bu sensö-
rün ayrıcalıklı tarafı ise, özellikle ısıtmada 
havayı direkt olarak tespit edilen kullanıcılara 
doğru da yönlendirebilmesi. Bu özellik kul-
lanıcıların daha çabuk ve etkili ısınmalarını 
sağlıyor. Kumanda üzerinden kontrol edi-
lebilen “3D i-see Sensör”, ortamdaki evcil 
hayvanları ve insanları ayırt edebiliyor. Bu 
sensör ayrıca ortamda kimsenin bulunma-
dığını tespit ederek ekonomik modu devreye 
alabiliyor, ortama giren biri olduğunda ise 
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Özgün Ünal
TMS Endüstriyel Soğutma 
Satış ve Pazarlama Müdürü

Elif Kabakçı
TMS Endüstriyel Soğutma 
Pazarlama Asistanı

F aaliyetlerine havalandırma ve taahhüt işleri ile başlayan daha sonra endüstriyel soğutma 
alanına yönelen TMS Endüstriyel Soğutma, yaklaşık 12 senedir endüstriyel ve proses soğutma 
sistemleri konularında çözüm partneri olarak hizmet veriyor. Özel ürünlerinin imalatlarını 

gerçekleştirerek sektörde farklı bir kulvarda bulunduklarını söyleyen TMS Endüstriyel Soğutma 
Satış ve Pazarlama Müdürü Özgün Ünal, “Güçlü Ar-Ge ve teknik departmanımız sayesinde kalite ve 
teknolojik gelişimden ödün vermeden, endüstriyel tasarımlarda; planlama, projelendirme, uygulama 
ve sonlandırma süreçlerinde proaktif yaklaşımla uzun vadede kalıcı mühendislik çözümleri sunuyoruz” 
diyor. Spesifik uygulamalarda yer almayı tercih ettiklerini ve ihracatı güçlendirmek adına yurtdışı 
pazarlara açıldıklarını belirten Ünal ile, TMS Endüstriyel Soğutma’nın faaliyetleri ve Türkiye soğutma 
sektörü hakkında konuştuk...

“Standartların üstünde 
çalışıyoruz, soğutma alanında 
yapamayacağımız iş yok”
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vardı ama Avrupalı firmalar çok katıydı. Tabii 
o yıllarda biz de şimdiki gibi güçlü değildik, 
üretim kararımızın ardından işe ilk olarak vinç 
klimaları üreterek başladık. Vinç imalatçılarıyla 
çalışıyor, ihracatımızı ve yurtiçi projelerimizi 
de onlarla gerçekleştiriyorduk. Şu anda da 
Türkiye’de vinç imalatçılarının yaklaşık % 95’i 
ile çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. Vinçler 
proseslere dahil olunca ve devreye alınmaya 
başlayınca son kullanıcılar için başka ihtiyaç-

Üretim kararı, TMS Endüstriyel 
Soğutma için bir dönüm noktasıydı

Önceleri farklı bir isimle faaliyet gösteren TMS 
Endüstriyel Soğutma, faaliyetlerine havalan-
dırma ve taahhüt işleri ile başladı. O yıllarda 
firma sahibimiz Murat Yıldırım ve ekibi, kon-
for tipi klimaların taahhüdünü yapıyor, büyük 
havalandırma tesisat projelerinde yer alıyordu. 
Daha sonra isim değişikliğine gidildi ve şirke-
timizin ismi TMS Endüstriyel Soğutma oldu 
ve endüstriyel soğutma alanına yöneldik. Yak-
laşık 12 senedir endüstriyel ve proses soğutma 
sistemleri konularında çözüm partneri olarak 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlk zamanlarda 
yaklaşık 3 sene boyunca vinç klimaları ve spe-
sifik endüstriyel soğutma sistemlerine yönelik 
üretim yapan Alman bir firmanın distribü-
törlüğünü yaptık. Belli bir zaman sonrasında 
yurt içindeki rekabet koşullarından ve ürünün 
yüksek fiyatından dolayı distribütörlüğünü 
yaptığımız markanın Türkiye pazarında pazar 
payı azalmaya başladı. Ya küçülecek ve butik 
bir firma olacaktık ya da üretime geçip fir-
mamıza farklı bir boyut kazandıracaktık. Biz, 
kararımızı ikinci seçenekten yana kullandık ve 
üretime geçtik. Bu, bizim için tam bir dönüm 
noktasıydı. Aslında büyük bir riskti ama bu 
riski doğru zamanda aldık, biraz da koşullar 
bizi bunu yapmaya itti. Çünkü Türkiye şartla-
rında Avrupa standartlarında çalışmak kolay 
değildi. Türk firmaların esnek bir çalışma stili 

lar da doğdu. Bu ihtiyaçlara istinaden biz de 
TMS Endüstriyel Soğutma olarak ürün gamı-
mızı genişlettik. Şu an ürün gamımızda; VKS 
Serisi Vinç Elektrik ve Operatör Kabin Klima 
Üniteleri, HSK Serisi Hava-Su Soğutmalı 
Endüstriyel Tip Klima Üniteleri, HSC Serisi 
Hava-Su Soğutmalı Proses Chiller Üniteleri, 
PFC Serisi Plastik Film Soğutucular, GKS 
Serisi Hava Soğutma ve Kurutma Üniteleri, 
TKS Serisi Tahıl Soğutma ve Kurutma Üni-
teleri ve Ex-Proof/ATEX Soğutma Üniteleri 
bulunuyor.

Kalite ve teknolojik gelişimden 
ödün vermeden uzun vadede kalıcı 
mühendislik çözümleri sunuyoruz

Ürünlerimiz, ağırlıklı olarak demir çelik fabri-
kalarında, çimento fabrikalarında kullanılıyor. 
Örneğin vinç kliması ürünümüz, prosesin belki 
çok küçük bir parçasını oluşturabilir ama çok 
önemli bir yere sahip. Çünkü vinçte opera-
tör kabinini soğuttuğumuz gibi aynı zamanda 
üzerinde bulunan sürücülerin yer aldığı  
elektrik odasını da soğutuyoruz. Elektrik oda-
sındaki sıcaklık belli bir seviyenin üstüne çıktığı 
zaman, sürücüler kendini korumaya alıyor ve 
vinç otomatik olarak duruyor. Bu vinçler üre-
tim prosesinde potayı, slapları vb. ekipmanları, 
ürünleri taşır ve hepsinin belli bir görevi var-
dır. Birinin aksaması, üretim prosesinin dur-
masına sebep olabilir ve bu işletmeye büyük 
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kalitesi yetmez, satış sonrası hizmetlerin de 
kaliteli olması, markanın bilinirliğini sağlayan 
en önemli unsur. Biz, 24 saatte müşterilerimize 
ulaşma garantisi veriyoruz. Servis hizmetimizin 
güçlü olması, sektördeki diğer firmalardan bizi 
ayıran bir özellik olarak öne çıkıyor. Ar-ge 
ve teknik departmanlarımız gibi satış sonrası 
hizmette de çok güçlüyüz.

Ağır sanayide soğutma alanında çalışmak 
oldukça zor. Çünkü 40-50 metre yükseklikte bir 
vince çıkılıyor, tüm iş güvenliği önlemleri alın-
masına rağmen haddehane, çelikhane, döküm-
hane gibi çok sıcak bir ortamda çalışılabiliyor 
veya çalışılan ortamda sıvı bir çelik potası ola-
biliyor. Böyle zor çalışma koşullarında, çevre 
sıcaklığı 95 ̊ C’ye kadar olan ortam koşullarında 
vinç klimalarımız sorunsuz çalışabiliyor. Ağır 
sanayi uygulamalarında endüstriyel soğutma 
işini yönetmek ve devam ettirmek de riskli 
olmasından dolayı çok zor. Projelendirdiği-
miz endüstriyel ve proses soğutma sistemlerini, 
mühendislerimiz ve teknik personelimiz çalışır 
duruma getirir, gerekli eğitimleri ve bilgileri son 
kullanıcılarla paylaşır. Klimalarımızın devreye 
alınması, servis ve montajı da tarafımızdan ger-
çekleştirilir. Kısacası kalite ve teknolojik geli-
şimden ödün vermeden, endüstriyel tasarım-
larda; planlama, projelendirme, uygulama ve 
sonlandırma süreçlerinde proaktif yaklaşımla 
uzun vadede kalıcı mühendislik çözümleri 
sunuyoruz.

Standardın dışına çıkmayı daha çok 
seviyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz

Firmamızda toplam 63 kişi çalışıyor. Ankara, 
İskenderun ve İzmir’de servis ekibimiz var, 
aynı bölgelerde depo alanları ve ofislerimiz 
de mevcut. Aynı zamanda o bölgelere yedek 
parça hizmeti de veriyoruz. Ayrıca İstanbul’da 
da iki servis ekibimiz var. Seri üretim yapmak, 
binlerce cihaz satmak gibi bir derdimiz yok, 
TMS Endüstriyel Soğutma olarak işletme 
fonksiyonlarına göre özel mühendislik çözüm-
leri sunuyoruz. Endüstriyel soğutma uygula-
masında soğutulmak istenen mekâna göre, 
müşteriden teknik bilgileri alıyor ve projeyi 
hazırlamaya başlıyoruz. Projeyi hazırladıktan 
sonra fiyatlandırma süreci başlıyor. Müşteri, bu 
süreçte başka firmalardan da fiyat teklifi alıyor 
tabii. İşi alırsak, sipariş aşamasına geçiliyor ve 
istenilen cihazı üretmeye başlıyoruz. Ardından 
yerinde montaj, devreye alma ve son olarak 
bakım sözleşmesi anlaşması yapıyoruz. Kısa-
cası işimizi gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimize 
komple bir paket sunuyoruz. Ürün gamımızda 
standart aralıklarımız oldukça geniş fakat özel 
üretim de gerçekleştiriyoruz. Standardın dışına 
çıkmayı daha çok seviyor ve çözüm odaklı çalı-
şıyoruz. Güçlü ar-ge departmanımız sayesinde 
bir teknoloji firması olduğumuzu söyleyebiliriz. 
Tasarımlarımızı daha önceden 2 ve 3 boyutlu 

zarar verir. Prosesin devamlılığını sağlamak 
için klima ünitesi şarttır ve bu ünitenin de 
sağlam olması ve sorun çıkarmaması gerekir. 
TMS Endüstriyel Soğutma olarak klima üni-
telerimizin sağlamlığı aldığımız sertifikalarla 
da tescillenmiş durumda. İhracat yaptığımız 
için CE, GOST-R, ISO9001, OHSAS18001 
sertifikalarımız mevcut. Tabii sadece ürünün 
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Ar-Ge çalışmaları ile fan mühendisliğinde 
Türkiye’yi küresel arenaya taşıyor.
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İsdemir, Kardemir, Habaş, İzdemir gibi büyük 
fi rmalarla çalışıyoruz. MMK Atakaş tarafından 
2.7 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı, onların 
bütün soğutma sistemleri tarafımızca sağlandı. 
Halihazırda Fransa’da bir danışmanlık fi rması 
ile çalışıyoruz. Yakın zamanda iki tane proje 
aldık. Bunlardan biri, yurtdışında füze soğutma 
diğeri ise uçak soğutma uygulaması. Uçaklar 
yere indikten sonra belli bir süre içinde, uçak 
içerisindeki havanın belli standartlar altında 
tamamen taze hava olarak değiştirilmesi ve 
iklimlendirilmesi gerekiyor. Körüğe yanaşma-
yan uçaklar için mobil bir uygulama olacak bu. 
Ar-ge departmanımız bu iki projeye yoğunlaş-
mış durumda, yakın zamanda bu iki proje için 
üretimimiz başlayacak. Bu iki projede yer alacak 
ürünlerimiz, özel üretim ürünler olacak yani 
ürün gamımızda standart ürün kategorisinde 
yer almayacak. Ne zaman vinç kliması gibi 
yaygınlaşır o zaman standart ürün kategori-
mizde yer alabilir. Çünkü piyasadaki potansiyeli 
görmeden veya ürünlerin fi zibilite çalışmasını 
yapmadan bu ürünlerimizi, standart ürün kate-
gorisine koymak yanlış olur. Bu tarz ürünler 
bizim umut vadeden ürünlerimiz. Üretimimizi 
ağırlıklı olarak lokomotif ürünlerimiz olan VKS 
ve HSK Serisi üniteler oluşturuyor. İşimiz, üret-
tiğimiz cihazların doğru şartlar altında çalışma-
sını, sorun çıkarmamasını sağlamak ve düzgün 
projelendirme yapmak.

İhracatımızı güçlendirmek adına 
yüzümüzü yurtdışı pazarına çevirdik

TMS Endüstriyel Soğutma olarak, satış-pazar-
lama konusunda yeni bir yapılanma içindeyiz. 
Satış-pazarlama ekibimizi güçlendirme kararı 
aldık. Çünkü yurtdışından gelen talepler gün 
geçtikçe artıyor. Yurtiçi piyasasındaki yatırım-
lar ise azalmaya başladı. Biz de ihracatımızı 
daha da güçlendirmek amacıyla, yüzümüzü 
yurtdışına çevirdik. 3 hafta önce Almanya’da 

bir metalürji fuarına katıldık ve dünyanın dört 
bir tarafından talepler aldık. Yakın zamanda 
birkaç ülke ile partnerlik anlaşması yapmayı 
planlıyoruz. Halihazırda Hindistan’dan ve 
CIS ülkelerinden sorumlu birer temsilcimiz 
bulunuyor. Hindistan’da bulunan partnerimiz 
Mumbai’de ve servis ağı ülke çapında oldukça 
geniş bir soğutma fi rmasıdır. CIS ülkelerinde 
sorumlu temsilcimizin Ukrayna ve Rusya’da 
branch ofi sleri var. Aynı zamanda Kazakistan 
ve Azerbaycan pazarlarından da sorumlular. Bu 
çalkantılı piyasa koşulları ve ülkelerin ekono-
mik durumlarına rağmen, gelen talepler ger-
çekten şaşırtıcı yönde iyi. 
Farklı alanlarda hizmet vermek, herkesin yap-
tığı işleri yapmak istediğimiz bir şey değil, 
biz kendi işimizi yapan bir teknoloji fi rması 
olarak yolumuza devam edeceğiz. Ar-ge çalış-
malarımız hız kesmeden devam ediyor. Hem 
şantiyede müşterilerimizle beraber hem de üre-
tim alanımızda çalışmalarımız oluyor. Talep 
arttıkça üretimdeki potansiyelimizi artırmak 
yerine dışarıdan destekli çalışmakta fayda 
görüyoruz. Çünkü piyasamız dalgalı bir seyir 
halinde, o yüzden projelerin vadesi uzun olabi-
liyor. Bugün verdiğimiz bir teklif 5 sene sonra 
onaylanabiliyor. Projelerin ne zaman geleceği 
ve ne zaman biteceği öngörülemediği gibi, ne 
zaman ne kadar iş yapılacağı da keza tahmin 
edilemiyor. Yurtdışına açılmamızdaki en büyük 
sebeplerden biri de bu. 

Çalışanlarımıza temelden eğitim 
veriyoruz, bizim kültürümüz ve 
tecrübelerimizle yetişiyorlar

Maliyetlerimizin artmaması için de üretim 
kapasitemizi çok fazla artırmak istemiyoruz. 
Mümkün mertebe nitelikli elemanlar ile çalı-
şıyoruz ki bunu başarabilmek Türkiye piyasa-
sında gerçekten zor. Klişe haline geldi belki 
ama hem yetişmiş ara eleman hem de yönetici 

çizimlerle müşterilerimize gönderiyoruz. 
Projenin onayı aşamasında müşteriler zaten 
farkımızı görüyorlar. 

Ürettiğimiz her ürüne farklı 
fonksiyonlar katıyoruz ve bu üretim 
anlayışımızı geliştiriyor

Proje tarafından servis hizmetine kadar olan 
süreçte birçok tecrübe ediniyoruz. Servis 
tarafında edindiğimiz tecrübeleri, projeye 
ardından üretime aktarıyoruz ve servis kolay-
lığı sağlayan cihazlar üretiyoruz. Ürettiğimiz 
her ürüne farklı fonksiyonlar katıyoruz ve bu 
üretim anlayışımızı geliştiriyor. Bu prosesi 
komple yönetmek, üretim kalitemizi artırıyor. 
Teknoloji üretip satmak işin kolay kısmı. Mon-
taj, devreye alma ve servis süreci ise işin zor 
kısmı. Farkımızı satış sonrası hizmetlerimizin 
kalitesi ile ortaya koyuyoruz. Kaliteli servis 
hizmeti olmayan fi rmaların yerinde saydığını 
görüyoruz. Müşteriler de hem ürün tedarikini 
hem de servis hizmetini tek elden almak, yani 
sadece bizimle muhatap olmak istiyor. Biz de 
müşteri memnuniyetini ön koşul kabul ederek 
komple bir sistem çözümü sunuyoruz. Makine 
imalatçıları sayesinde son kullanıcılara da ula-
şabiliyoruz. Yaptığımız başarılı işleri referans 
göstererek son kullanıcılara ulaşmayı başar-
dık. Onların talepleri de şikâyetleri de bizim 
için değerli. Yurtiçinde isim yapmış; Erdemir, Teknoklima Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Genel Md: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No: 78 C Blok Kat: 2A Eyüp / İstanbul      Tel: 0212 608 17 17  Fax: 0212 437 80 71
Ankara Md: 0312 436 62 63 İzmir Md: 0232 449 30 00 Bursa Md: 0532 609 07 43 Antalya Md: 0242 322 09 54 G.Antep Md: 0342 321 35 70
info@teknoklima.net      www.teknoklima.net

Advanced Air Handling Unit Technologies

Boreas üretim kalitesi ve teknolojisi ile Eurovent belgesine 
en yüksek ısı köprüsüzlük sınıfı ile (TB1) sahip Klima Santralidir.

Gövde Mekanik Dayanım Sınıfı :  D1 (Sınıfının en üst değeri)
Filtre Bypass Hava kaçak Sınıfı  :  F9  (Sınıfının en üst değeri)
Isıl Geçirkenlik Sınıfı  :  T2 (Kaya yünü izolasyon ile sınıfının en üst değeri)
Isıl Köprüsüzlük Sınıfı  :  TB1 (Sınıfının en üst değeri)    
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söyleşi

Sektörümüzün karın ağrısı; fiyat 
odaklı rekabet

Türkiye soğutma pazarında biz doğru bir şekilde 
rekabet etmeye çalışsak da, bazı sıkıntılarımız 
tabii ki var. Bu sıkıntıların başında, fiyat odaklı 
rekabet başı çekiyor. İnsanların ar-ge ve ür-ge 
çalışmalarını engelleyen bir unsur bu. Fiyat 
odaklı rekabet nedeniyle, ne yatırım yapılabiliyor 
ne de ürünler daha teknolojik seviyelere çıkarı-
labiliyor. Merdiven altı firmalar ne yazık ki çok 
fazla ve soğutma işinin onuru bu tarz firmalar 
yüzünden zedeleniyor. Soğutma işi, herkesin 
uygulayabileceği gibi basit bir iş değildir, çok 
fazla değişkeni olan bir iştir. Merdiven altı firma-
lar TMS’nin rakibi olamaz çünkü daha önce de 
belirttiğimiz gibi biz çok büyük firmalarla çalı-
şıyoruz. Çalıştığımız firmalarla aynı dili konu-
şuyoruz. Dünya devi Arcelor Mittal’in çözüm 
ortağıyız. Onlardan gelen talepler gözlerimizi 
yaşartacak cinsten. Bizim bile hedeflediklerimi-
zin ötesinde cihazlar talep edebiliyorlar. Bu da 
bizi gerçekten çok memnun ediyor. Ama Türkiye 
soğutma piyasasında eğitim seviyesinin yetersiz-
liği, konusunda uzman olmayan kişilerin firma 
kurması ve çalışanlarına da kendi zihniyetini aşı-
laması soğutma sektörünün kalitesini düşürüyor. 
Aslında ülkemizde çok iyi soğutma firmaları var 
ve muazzam işler yapıyorlar, bu firmaların tümü 
yurtdışı fuarlara katılıyor, kaliteli cihazlar üreti-
yor. Kaliteden kastımız, üretimde kullandıkları 
ekipmanların iyi olması. Fakat ar-ge çalışmaları 
yapılmadığı için sistemler oldukça basit kalı-
yor ve uluslararası pazarda rekabet edilemiyor. 
Bununla beraber firmalarda satış ve pazarlama 

olgusu mevcut değil. O yüzden firmalar yurtiçi 
piyasasına yüzünü dönmüş ve sadece fiyat odaklı 
bir yol izleniyor. Muhatap olduğumuz firmalar 
karşılarında bizim gibi firmaları görmek istediği 
için bu durum, TMS Endüstriyel Soğutma’yı 
olumsuz yönde etkilemiyor ama sektörümüz 
için can sıkıcı. 

Görevimiz; müşterilerimizin doğru 
ürünlerle doğru sistemi kurmalarına 
yardımcı olmak ve onları doğru 
yönlendirmek

Air Purifying Unit ismini verdiğimiz, havayı 
temizleyen yeni bir ürünümüz var. Demir-çelik 
fabrikalarında irili ufaklı çok fazla toz ve zararlı 
gaz bulunuyor. Danimarka’dan özel olarak 
getirdiğimiz katalizörü Air Purifying Unit’in 
içine yerleştirdik, gazları sönümleyen ve ortama 
salınmasını engelleyen bu katalizör ile ürünü-
müzün havayı filtre etmesini sağladık. Üretim 
tesislerinde ortaya çıkan toz ve gazlardan biz 
de rahatsız olduğumuz için, bunu neden filtre-
lemeyelim diye düşündük ve bu ürünü tasarladık. 
TMS Endüstriyel Soğutma olarak, bizi farklı 
kılan bir diğer özelliğimiz de, kendimizi her 
zaman müşterilerimizin yerine koymamız. Ken-
dimizi onların çözüm ortağı olarak görüyoruz. 
Sorunları olduğu zaman bizi aradıklarında, sek-
törümüzdeki başka firmaları da tavsiye ediyoruz. 
Görevimiz; müşterilerimizin doğru ürünlerle 
doğru sistemi kurmalarına yardımcı olmak ve 
onları doğru yönlendirmek. Bir nevi danışmanlık 
hizmeti de denilebilir. Hal böyle olunca, başarı 
ve güç ister istemez geliyor. TM

pozisyonunda mühendis bulmak gerçekten 
çok zor. Bu alanda sektörümüzün dernekleri, 
vakıfları ve mesleki kuruluşlarının çalışmaları-
nın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Türkiye’de 
üniversite-sanayi işbirliği ne yazık ki yeteri 
kadar gelişmedi. Üniversite öğrencileri, sek-
törün potansiyelini görmeli. Bu konuda sek-
törümüzün derneklerine çok iş düşüyor. TMS 
Endüstriyel Soğutma olarak ekibimizi güç-
lendirmek ve istihdam yaratmak istiyoruz ama 
aradığımız şartlarda eleman bulmamız çok güç. 
Bunu her ne kadar uygun platformlarda dile 
getirsek de hâlâ bir çözüme kavuşmuş değil. Biz 
kendi üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Yakın 
bölgelerdeki teknik lise ve üniversiteleri ziyaret 
ediyor, laboratuvarları için malzeme ve cihaz 
tedarik ediyoruz, test düzenekleri kuruyoruz. 
Mavi yakalı çalışanlarımızın % 20’si daha önce 
şirketimizde staj yapmış kişilerden oluşuyor. 
Bu bize ayrı bir güç katıyor. Çünkü çalışan-
larımıza biz temelden eğitim veriyoruz, bizim 
kültürümüz ve tecrübelerimizle yetişiyorlar. 
Bu yöntem bizim için çok faydalı oluyor ama 
topyekûn bir çalışma yapılsa çok daha yararlı 
ve sağlıklı sonuçlar alınabileceği kanısındayız. 

Spesifik uygulamaların soğutulması 
alanında rol almayı tercih ediyoruz 
 
Türkiye’de “hallederiz” mantığı hâkim olduğu 
için bazı yerlerde organize sanayi bölgeleri 
oluşturuldu ama şehir merkezine uzak olma-
sından dolayı zorluklar yaşanabiliyor. Sektörde 
bazı firmaların çok büyük yatırım yaptıkları 
ama yatırımlarının karşılığını ne yazık ki ala-
madıkları aşikâr. Üretim alanımız bize yetme-
diği için ve böyle sıkıntılar yaşamamak adına 
üretim alanımızı taşımak planlarımız arasında 
yer alıyor. Çünkü biz her ne kadar burada kal-
mak istesek de gelen talepler, daha büyük bir 
üretim alanı ihtiyacının doğacağının sinyal-
lerini veriyor. Yönetim Kurulu olarak üretim 
kapasitemizi daha fazla genişletmeme kararı 
aldık. İşimiz, soğutma ve soğutma sistemleri 
tasarımı yapmak. Daha çok teknik konulara 
ağırlık veriyoruz. Makine parkurumuzda full 
otomatik CNC punch, abkant press, giyotin, 
köşe kesme makinelerimiz mevcut. Soğutma 
alanında yapamayacağımız iş yok diyebiliriz. 
Prensip olarak, belirlediğimiz çizgilerin dışına 
çıkmak istemiyoruz. Mekân neresi olursa olsun 
soğutulmasını gerçekleştirecek potansiyele 
sahibiz ama spesifik uygulamaların soğutulması 
alanında çalışmayı tercih ediyoruz. 
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teknik

VRF Sistem Altyapılarında 
Kaynaksız İmalat Kullanımı

B  u çalışmada; ısıtma, soğutma ve hava-
landırma sektöründeki yenilikçi ve 
ekolojik değişimlerin en önemlilerin-

den biri olan ısı pompası teknolojisinin, ülke-
mizde ve dünyada en önemli oyuncularından 
biri olan VRF (Veriable Refrigerant Flow-
Değişken Soğutkan Akışı) sistemlerinin altyapı 
çözümlerine yenilikçi bir yaklaşım ile bakaca-
ğız. VRF sistemlerinde kullanılan bakır boru 
altyapı elemanlarını, bu elemanların gelenek-
sel olarak kaynak ile imalatlarını ve kaynaksız 
olarak imalatlarını irdeleyip, bunlar arasındaki 
farkları ve birbirlerine göre avantajlarını ele 
alacağız. Altyapılarda kullanılabilecek farklı 
hammaddeleri inceleyip sistemi daha efektif 
hale nasıl getirebileceğimizi sorgulayacağız.

Yazan: M. Zafer Hançer, Makine Mühendisi, Depar Mekanik Ltd. Şti., Lokring Sistemleri
zafer@deparmekanik.com

Giriş

Binalarda ısıtma, soğutma ve havalandırma 
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, tasarımcı-
ları ve imalatçıları daha yenilikçi, daha az enerji 
tüketen ve daha verimli çalışan sistemlerin 
kullanılmasına doğru yönlendirmektedir. Isı 
pompası teknolojisi, değişik iklim şartlarında 
ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyaçlarını 
daha kolay karşılayabilir hale gelmektedir. Isı 
pompası teknolojisinde en dikkat çeken ve 
kullanılan VRF sistemleri son yıllarda düşük 
sıcaklarda bile yüksek performans sağlayabi-
lir hale gelmişlerdir. Bu gelişmeler ışığında 
elektrik enerjisi kullanarak, fosil yakıtlara göre 
daha yüksek verimliliklere sahip sistemler 

olmaya başlamışlardır. VRF sistemlerin ısıtma 
amaçlı olarak da kullanılabilir bir seviyeye gel-
mesi; pratik ve zahmetsiz kullanım kolaylığı 
ile birlikte tercih edilme oranlarını artırmıştır. 
VRF sistemlerinin kullanımlarının artmasıyla, 
VRF sistemlerin doğasıyla özdeşleşen bakır 
boruların kullanımı da artmıştır, daha geniş ve 
yüksek binalarda bu sistemlerin kullanılması 
ciddi oranlarda malzeme ihtiyacı ve işçilik gücü 
gerektirmektedir. VRF sistemlerin değişmezi 
olan bakır boru tesisatları, ilk VRF sisteminden 
beri aynı sistematikle ve aynı hammadde ile 
yapılmaya devam etmektedir. Bakır borula-
rın sahada imalat kaliteleri VRF sisteminin en 
önemli kriterlerinden birini oluşturmaktadır. 
VRF sistemlerinde kullanılan bakır boruların 
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imalat usulleri aşağıdaki gibi ikiye ayrılmıştır:
•	 Geleneksel Kaynaklı Bakır Boru Tesisatı 

İmalatı
•	 Kaynaksız Bakır Boru Tesisatı İmalatı

1.Geleneksel Kaynaklı Bakır Boru 
Tesisat İmalatı

VRF sistemlerin başarısının bir göstergesi 
olan altyapı imalatı, oldukça hassas çalışma 
gerektiren bir konudur. Günümüzde kullanılan 
VRF sistemlerin hepsi soğutucu akışkan olarak 
R410A kullanmaktadır. R410A bir karışım 
gazdır ve eski soğutucu akışkanlara göre daha 
yüksek basınç değerlerinde çalışır, bu yüzden et 
kalınlıkları yüksek bakır borular kullanılmalıdır 
(Tablo 1).
VRF sistemin dış ve iç üniteleri arasında soğu-
tucu akışkan iletimi sağlayan bu tesisatın birleş-
tirilmesinde kaynaklı imalat kullanılır. Gümüş 
elementi ile yapılan bu birleştirme metodu, 
yetkin ustalık ve aşırı dikkat gerektirmektedir. 

Şekil 1: Kaynak ile bağlantı

Yaklaşık 450 ˚C’de yapılan bu işlem esnasında, 
aşağıdaki kriterlere uyularak kaynak yapılmalı-
dır. Bakır boru içerisinde yüksek ısıdan yanma 
gerçekleşmemesi ve borunun içinde kurum 
oluşmaması için azot gazı geçirilmelidir. Bakır 
boru ısıyı ileteceğinden etrafta yanacak veya 
sıcaklıktan etkilenecek bir malzeme var ise 
ıslak bez ile emniyete alınmalıdır. Tüm kay-
nak işleri bitirildikten sonra, borular azot gazı 

ile süpürülmelidir. Kaynaklı imalatın sonunda 
kaçak olup olmadığını anlamak için tesisata 
minimum 40 bar basınçta azot gazı basılmalıdır 
ve minimum 24 saat sistem testte kalmalıdır. 
Eğer kaçak yok ise bakır boru tesisatı vakum 
yapılarak 12~24 saat vakum testinde tutulur 
eğer vakumda bozulmuyor ise sistemde kaçak 
yok denilir. Kaynaklı imalattan sonra da iç ve 
dışlar takılarak sistem komple kaçak testine 
alınır ve prosedür aynıdır.

2. Kaynaksız Bakır Boru Tesisatı 
İmalatı

VRF sistemlerde yeni bir çağ olarak gördü-
ğümüz kaynaksız bakır boru tesisatı yapılması 
Lokring adı verilen sıkı geçme aparatları ile 
yapılmaktadır. Lokring sistemlerinin geliştiril-
mesi ve kullanılması için ihtiyaç, NASA tara-
fından ortaya çıkartılmıştır. Uzay mekiklerinin 
yakıt iletim hatları 250~300 bar arası yüksek 
basınçlara maruz kaldığından geleneksel ve 
ileri teknoloji kaynaklar ani basınç artışlarında 
yetersiz kalmış ve patlamalara ve yakıt sızlama-
larına neden olmuştur. Borularda tadilat gerek-
tiğinde de yangın riski olduğundan kaynak ile 
tadilat yapılamamıştır. Bunun üzerine Lokring 
bağlantı sistemleri geliştirilmiş ve kullanılmaya 
başlamıştır (Şekil 2 ve Şekil 3).
Lokring sistemi; bağlantısı yapılacak boru-
ların içine girebildiği maşon, boruların içine 
tam oturan iç yüzük ve maşonun her iki ucuna 
takılan çelik halkalardan oluşmaktadır.
Lokring sistemi ile kaynaksız olarak bakır boru 
tesisatı şu şekilde yapılır:

1. İşlem: Bağlantısı yapılacak bakır boru kesilir 
ve iç kısmı raybalanarak çapaklardan temizlenir. 
Aşındırıcı bir bez veya sünger ile lokring maşo-
nun takılacağı uç kısımlar temizlenir (biraz 
açındırılır).

2. İşlem: Anaerop sıvı ile lokring maşonun takı-
lacağı uçlar sıvanır. Bu sıvama işlemi uniform 
ve tüm etrafı boyunca olmalıdır.
3. İşlem: Bağlanacak borular lokring maşonun 
içine takılır ve çelik halkalar maşonun ucuna 
getirilir.
4. İşlem: Özel sıkma makası ile çelik halkalar 
sırayla veya aynı anda lokring maşonun mer-

Bakır Boru
Dış Çap
[mm]

6,35 9,52 12,7 15,88 19,05 22,2 28,58 34,9 38,1 41,3

Minimum
Bakır Boru 
Et
Kalınlığı
[mm]

0,8 0,8 0,8 0,99 0,99 0,99 0,99 1.21 1.35 1.43

Tablo 1: Dış çaplarına göre bakır boru et kalınlıkları

Şekil 2. Lokring Aparatı

Şekil 3. Lokring Bileşenleri
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tesisat basınç testinde % 5 Helyum ve % 95 
Azot gazı karışımı kullanılabilir. Bu karışım 
gaz ile basınçlandırılan tesisat özel detektörler 
ile taranarak kaçak yeri daha hızlı tespit edilir.
9. Lokring ile prosedürüne uygun bir bağlantı 
yapılırsa % 100 kaçak vermez, eğer kaçak var 
ise lokring imalatı hatalıdır ve değiştirilmelidir.
10. Lokring bağlantı elemanları bakır boru dış 
çaplarına göre özel üretilir, bu üretim oldukça 
hassastır. Bu yüzden şantiyede kullanılacak 
olan bakır borular Tablo 1’de gösterilen dış 
çap ve et kalınlıklarında olmalıdır. Daha ince 
et kalınlığında boru kullanılır ise iç yüzük tam 
oturmayacak ve sıkma işlemi (bağlantı) tam 
gerçekleşmeyecek ve bağlantı yerinde kaçak 
olacaktır. Bu yüzden sahaya inen boruları oto-
matik olarak kontrol eden bir sistemdir, bakır 
boruların et kalınlıkları ile oynamaya izin ver-
meyen bir sistemdir.
11.  Lokring ile yapılacak bağlantılar daha az 
enerji gerektirdiğinden, doğa dostu bir imalat 
gerçekleştirilmiş olacaktır.
12. Kaynaksız imalat ile montaj maliyetleri 
(malzeme dahil) % 15~20 daha ucuzlamaktadır.

Kaynaksız Bağlantı ile VRF Sistem 
Altyapılarının Geleceği

VRF sistemler; ısıtma ve soğutmadaki perfor-
mansları, markaların çok oluşundan kaynaklı 
teknolojik rekabetleri ve doğa dostu çalışma 
performansları ile daha temiz bir gelecek için 
oldukça ciddi bir ısıtma, soğutma ve havalan-
dırma sistem çözümüdür. 
Ancak kaynaklı imalatın pahalı ve ciddi oran-
larda enerji harcaması bir nebze bu sistemin 
toplamdaki verimliliğini düşürmektedir. Bu 
yüzden kaynaksız imalat teknolojileri de kul-
lanılarak bu verim düşümü giderilebilmektedir. 
Kaynaksız bağlantı elemanları birbirinden faklı 
özelliklerdeki metallerin kaynak ile bir araya 
getirilememesi durumunu ortadan kaldırmak-
tadır. Kaynaksız bağlantı ile birçok kombinas-
yon yapılabilir (Şekil 7).
Şekil 7’de de görüldüğü üzere birçok farklı 
metal boru kaynaksız bağlantı aparatları ile bir-
leştirilebiliyor. Bu tablodaki en önemli özellik-
lerden biri Bakır-Alüminyum bağlantı örneği, 
bilindiği üzere Bakır ve Alüminyum temas 
ettiklerinde birbirlerini korozyona uğratıp pil 
etkisi yaparlar. Bu türden bu iki metali birleş-
tirdiğinizde uzun süreli bir tesisat elde ede-
memiş olacaksınız. Ancak kaynaksız bağlantı 
aparatlarından lokring maşon içerisindeki pah 

kezine doğru ilerletilir. Bu işlem sonunda bakır 
boru birleştirme gerçekleşmiş olur. Bu işlem 
hızlı ve temiz bir işlemdir. Kaynak kullanılma-
dığından, borularda deformasyon yoktur. Sıkma 
işleminin sonunda bakır boru iç yüzük ile dış 
maşon arasında uniform bir şekilde sıkılmış 
olur. Bu bağlantı kaynaktan daha sağlamdır. 
250 Bar’a kadar dayanabilmektedir.
2. işlem sırasında kullanılan sıvı dolgu maddesi 
bakır boruların üzerindeki mikron mertebele-
rindeki çatlakları ve yüzey yarıklarını kapatmak 
içindir. Bu sayede gaz sızıntısı önlenmiş olur.

Kaynaklı İmalat ve Lokring 
Arasındaki Farklar ve Lokring 
Bağlantının Avantajları

Şüphesiz bu iki sistem arasındaki en önemli 
fark, ısıl işlem yani kaynaktır. Kaynaklı imalat 
oldukça riskli ve hata affetmeyen bir sistem-

dir. Yangın ve yaralanma riskleri mevcuttur. 
Bu yüzden kaynaklı imalat yapılırken ekstra 
önlemler alınmalıdır. Aşağıdaki resim bu iki 
sistem arasındaki en önemli farkı göstermek-
tedir.
Bu iki resmi incelediğimizde (Şekil 5 ve 6), 
kaynaklı imalat esnasında alınacak önlemler ve 
prosedürün çok ciddi ve hataya mahal verme-
yen bir işleyişi olduğu görülmektedir. Yangın 
riski başlı başına bir sorundur. Ancak Lokring 
sisteminde eleman sayısı ve emniyet ekipman-
ları fazlasıyla azalmaktadır. Şekil 5 ve 6’daki 
saatlere dikkat edilirse, lokring uygulaması kay-
naklı imalata göre % 40 daha kısa sürede aynı 
işi gerçekleştirir. Bu da işin süresinin azalması 
ve maliyetlerin düşürülmesine yol açar.

Lokring’in Avantajları:

1. Lokring bağlantı ile yangın riski yoktur, bu 
yüzden özel izinler ve emniyet tedbirlerinin 
alınmasına gerek kalmaz
2. Lokring bağlantı ile tesisat daha kısa sürede 
ve daha ucuza çekilir.
3. Lokring bağlantı sayesinde bakır borular ısıl 
işleme maruz kalmaz. Bu yüzden boruda kim-
yasal reaksiyon, yanma, direnç kaybı yaşanmaz.
4. Lokring bağlantıda azot gazı kullanılmasına 
gerek yoktur.
5. Lokring bağlantı ile boruda cüruf oluşmaz 
bu da kompresörlere veya genleşme vanalarına 
zarar vermez.
6. Lokring bağlantı ile birleştirmede redüksi-
yon yapılması gerekmez, bu da soğutucu akış-
kanın basınç kayıplarına sebep olmaz.
7. Lokring bağlantıyı yapacak kişinin uzman 
veya sertifikalı olması gerekmez, bu sayede 
işçilik maliyetleri düşer.
8. Yanıcı hiçbir madde kullanılmadığından 

teknik

Şekil 5: Geleneksel Kaynaklı İmalatın Sahada 
Yapılması

Şekil 6: Lokring ile Kaynaksız İmalatın Sahada 
Yapılması

Şekil 4: Lokring Bağlantı Sonrası Boru Kesiti

Şekil 7: Farklı Metallerin Bağlantı Olasılıkları
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teknik

yüzünden bu iki metalin birbirlerine temasını 
engellemektedir. Bu sayede bu iki metal bir-
birine temas etmez ve birbirlerini korozyona 
uğratmazlar.

VRF sistemlerin altyapısında kullanılan metal 
tiplerinin seçimindeki en önemli kriter soğu-
tucu akışkanın metale zarar vermesi ve yük-
sek basınçlardır. Bu yüzden seçilen metal hem 
soğutucu akışkana hem de yüksek basınca 
dirençli olmalıdır. Bu açıdan ele alındığında 2 
tip metal bu işe uygun olarak gözüküyor: Bakır 
ve Alüminyum. VRF sistemlerinde ağırlıklı 
olarak bakır metalinin kullanılmasının nedeni 
kaynak yapılabilir olmasıdır. Bu yüzden tüm 
VRF tesisatlarının altyapısı bakır borulardan 
oluşmaktadır. Alüminyum, düşük sıcaklara eri-
yebilen bir metal olduğundan kaynağı için özel 
malzemeler ve bakır boru kaynağına göre daha 
yetenekli bir kaynak uzmanı gerektirmektedir. 
Ancak kaynaksız birleştirme yöntemleri saye-
sinde bu farklar ortadan kalkmaktadır. VRF 
tesisatlarının altyapısında Alüminyum tercih 
edilebilir bir sebep olarak öne çıkmaktadır.
Alüminyum bakıra göre daha ucuz ve hafi ftir. 
Bu sayede imalat maliyetleri oldukça düşmek-
tedir. Soğutucu akışkan korozyonuna bakır ile 
aynı direnci gösteren bir metaldir. Alüminyu-
mun VRF sistem felsefesi ile uyuşan en önemli 
noktası, daha çevreci bir metal olmasıdır. Alü-
minyum geri dönüşümü esnasında Bakır meta-
linin 10’da biri kadar bir işlem maliyeti ve 
enerji kullanılarak geri dönüştürülebilen bir 
metaldir. Bu sayede daha çevreci bir tesisat 
yapılmış olmaktadır. Alüminyum boru bakıra 
göre oksitlenmeye daha dirençlidir. Birçok 
dünya markası soğutma gruplarında konden-
serlerini tamamen alüminyumdan üretmeye 
başladılar, bunun en önemli sebebi geri dönü-
şüm ve imalat maliyetleridir. Bakır boy boru-

lar (19 mm çaptan büyük borular) kesinlikle 
bükme işlemine izin vermezler, bunun sebebi 
bükme işlemi sonucunda malzemenin daya-
nıklılığının düşmesidir. Ancak alüminyum 
boru da daha yüksek çaplara kadar bükülme 
işlemi yapılabilir ve alüminyumun elastisitesi 
buna izin vermekte ve dayanım gücünde hiç-
bir azalma olmamaktadır. Alüminyum bakır 
boru kullanılarak yapılan bir tesisatın imalatı 

toplamda bakır boru ile imalata göre % 35~40 
daha ucuzdur. Bu da toplamdaki maliyetleri 
ciddi anlamda düşürmektedir.
VRF sistemlerde alüminyum altyapı uygula-
ması Avrupa, Amerika ve Afrika ülkelerinde 
uzun zaman önce başlanmıştır. Ülkemizde 
de yakın bir gelecekte alüminyum borular ile 
VRF altyapı yapılacağını ve daha yeşil binalar 
oluşturulacağı aşikârdır. TM

Şekil 8: Alüminyum ve Bakır Korozyonu

Şekil 9: Alüminyum Bağlantı Elemanı

Şekil 10: Alüminyum Bağlantı Örneği
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söyleşi

Türkiye’de klima santrali denildiğinde akla gelen en büyük oyuncular arasında 
yer alan Systemair HSK, son dönemde yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. 
Her adımı “mükemmele” doğru atmayı hedeflediklerini söyleyen Systemair 

HSK Fabrika Ekibi, sadece cihaza değil, insana da yatırım yaptıklarını belirtiyor. 
Kaliteyi artırırken maliyetleri düşürebilmeyi ve daima müşteri odaklı düşünmeyi 
kılavuz olarak benimseyen Systemair HSK, sadece dile getirdikleriyle değil, kapılar 
ardındaki yoğun çalışmalarıyla da pazarı yönlendireceği iddiasında...

“Systemair HSK, Türkiye
 pazarını yönlendirmeye
 hazırlanıyor”

38 . tesisat market 07/2015



Müşterilerimize ‘maksimum’ fayda 
sağlamak istiyoruz

Fabrika ekibi olarak en çok önemsediğimiz şeyler 
arasında pazarın ihtiyaçları ve müşteriden gelen 
talepler yer alıyor. Sadece mühendislik yapmak 
değil, gerçekten kullanıcıya fayda sağlayacak işler 
yapmak istiyoruz. Şirketin içinde tüm depart-
manlarımızla temas halindeyiz ve hep birlikte 
pazarın sesini duymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 
tüm çalışmalarımızın arkasında maliyetleri ola-

Ayşegül Eroğlu / Systemair HSK 
Fabrika Müdürü

“İyiden mükemmele…”

Systemair ve HSK birleşmesi 2012 yılının Ağus-
tos ayında gerçekleşti. Bu birleşme dönemi her 
iki şirket açısından da çok önemli bir gelişme 
oldu. Biz bu dönemi “iyiden mükemmele” diye 
tarifliyoruz. HSK olarak her zaman işimizi en 
iyi şekilde yapmaya çalıştık. Systemair ile bir-
leşme sonucunda global pazarda elimiz oldukça 
güçlendi. Artık “iyi” bizim için yeterli değil… 
Hedef  “mükemmel” olunca elbette yepyeni atı-
lımlara ihtiyaç duyuldu. İlk adım olarak üç farklı 
lokasyonda yer alan fabrikalarımızı tek merkezde 
topladık. Böylece hem maliyetlerimizi düşür-
dük hem de mevcut sistemimizin çıtasını biraz 
daha yükseltmiş olduk. Bu yapısal değişikliğin 
ardından bir makine yatırımına girdik. Burada 
Systemair’in tecrübeleri ve yönlendirmeleri çok 
büyük rol oynadı. Bu hamle sayesinde tüm yarı 
mamulümüzü % 100 içeride yaptığımız, son tek-
noloji ile bezenmiş bir makine parkurumuz oldu. 

Systemair, Avrupa’da klima santrali 
pazar lideri ve 11 adet klima  
santrali fabrikasıyla da tüm  
dünyada etkin bir klima santrali 
oyuncusudur

Systemair’le ürünlerin tasarımlarıyla ilgili bir 
benchmark çalışmasına girdik. Bu kapsamda bir 
komite kuruldu ve Systemair HSK Ar-Ge ve 
Kalite Müdürü Orkun Yılmaz da bu komitede 
ciddi görevler alıyor. Hem yurtdışına gönder-
diğimiz cihazlar hakkında müşterilerimizden 
aldığımız geri bildirimler hem de 11 adet klima 
santrali fabrikası arasında yaptığımız karşılaş-
tırma tabloları, çalışma programları ve çeşitli 
workshoplar sayesinde hem diğer Systemair fab-
rikalarını hem de global pazardaki rakiplerimizi 
inceleme fırsatımız oldu. Yurtdışı pazarlarda 
HSK olarak Ortadoğu ve Türki Cumhuriyet-
lerde zaten oldukça başarılıydık. Systemair 
birlikteliği Avrupa pazarlarındaki etkinliğimizi 
de artırdı. Bir fabrikanın sadece fiziksel olarak 
yenilenmesinin yeterli olmayacağını düşündü-
ğümüz için, işi yapan personel konusunda da 
yatırım yaptık. Böylece tüm organizasyonumuzu 
gözden geçirerek Ar-Ge/kalite, üretim/planlama 
ve tedarik zinciri departmanlarında yeniden 
yapılandırma çalışmaları yaptık; mühendislik 
yönümüzü bir kademe daha yukarı taşıdık. 

Sektörümüzde klima santrali üreten diğer fir-
malara baktığımızda, ağırlıklı olarak makine 
mühendisi kökenli olduklarını görüyoruz. 
Günümüzün değişen koşullarında sadece 
makine mühendisliğinin yetmeyeceğine olan 
inancımız, elektrik-elektronik, IT ve endüstri 
mühendislerinden oluşan bir ekiple yepyeni bir 
bakış açısı kazanmamıza vesile oldu. Böylece 
‘Dijital Fabrika’ dediğimiz sanal bir takip plat-
formu yaratarak mühendislik çalışmalarımızda 
mükemmele doğru bir kapı daha açmış olduk. 
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söyleşi

ile özellikle “enerji verimliliği” üzerine yeter şar-
tın nasıl sağlanacağına yönelik çalışmalarımızı 
yakında pazara sunmayı planlıyoruz.
Avrupa’da teknolojinin gelişim hızına paralel 
realiteler çok farklılaştı. Systemair HSK, artık 
teknoloji ile mekaniği birleştirerek yoluna devam 
edecek. Bundan sonra Industry 4.0 dediğimiz 
ve 50 yıl sonranın bile planlanmış olduğu bir 
platform içinde kendi ürünlerimizle yer alaca-
ğız. Bunlar çok dillendirebileceğimiz bilgiler 
değil; bu nedenle çok fazla detay veremiyorum. 
Sadece şu kadarını söyleyebilirim; bugün masada 
konuştuklarımızla önümüzdeki süreçte Türkiye 
pazarını yönlendireceğiz… 

Orkun Yılmaz / Systemair HSK 
Ar-Ge ve Kalite Müdürü

“Ürünlerimiz teknolojik yenilikler 
doğrultusunda geliştirildi”

2013 yılından beri Systemair HSK’da Ar-Ge 
ve Kalite Müdürü olarak çalışıyorum. Şirke-
timiz, tüm ürünleri ile ilgili Ar-Ge faaliyetle-
rini Türkiye’deki fabrikasında gerçekleştiriyor. 
Bilindiği üzere HVAC sektöründe Türkiye’deki 
fi rma sayısı her geçen gün artıyor. Buna paralel 
olarak rekabet koşulları giderek zorlaşıyor ve 
fi rmalar kalitelerini artırmak için sürekli olarak 
kendilerini geliştiriyor. Müşterilerin taleplerine 
zamanında ve uygun şekilde cevap verebilmek 
için bu çetin rekabet koşullarında Ar-Ge’nin 
önemi giderek artıyor. Systemair HSK olarak 
biz de Ar-Ge ekiplerimizi ve faaliyetlerimizi 
sürekli iyileştiriyoruz. İnsan kaynağı çok önemli 
bu noktada; biz de IT, yazılım, seçim program-
ları, otomasyon gibi konularda alanında uzman 
mühendislerle her geçen gün daha güçlü bir ekip 
olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genç ve 

bildiğince düşürmek, kaliteyi artırmak ve cihazın 
yaşam döngüsü boyunca müşteriye sağlayacağı 
faydayı maksimize etmek amacı yer alıyor.

Yeni ürünler hazır

Türkiye’de üretilen tüm ürünlerimizin tasarımı, 
% 100 Türk mühendisliğinin eseridir. Türki-
ye’deki mühendis kadromuz, var olan bilgilerin 
ışığında tüm ürün gruplarımızı gözden geçi-
rerek, ürünlerimizi bugünün standartlarına ve 
teknolojik özelliklerine uygun hale getiriyorlar. 
Elbette bu faaliyetlerimiz esnasında yurtdışı ile 
bilgi ve görüş alışverişlerimiz oluyor. Yapılan 
tüm Ar-Ge faaliyetlerimizi Systemair ile pay-
laşıyoruz. Tüm bu çalışmaların neticesinde şu 
an detaylı bilgi aktaramayacağımız yeni bazı 
ürünlerimiz de üretim aşamasına geldi, kısa bir 

süre sonra onlarla da pazarda yer alacağız. 

Sürprizler kapıda…

Systemair birleşmesi ile ana hedefi miz, klima 
santralini Türkiye’nin en güçlü ihracat kalemleri 
arasına sokmaktı. Aslında HSK, 2008 yılın-
dan beri Türkiye’nin pazar lideri.. Systemair ile 
birleşmenin kazandırdığı ivme ile Avrupa’da 
da önemli bir oyuncu olma fırsatı yakaladık. 
Systemair’in 58 ülkede satış kanalı var. Tür-
kiye’deki fabrikanın yeniden yapılanmasının, 
teknoloji aktarımının, en büyük hedefi , buradaki 
fabrikayı bölgesel güç haline getirmek... Hinter-
landa baktığınız zaman, Türki Cumhuriyetler, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Körfez ülkeleri 
ve Türk müteahhitlerinin iş yaptığı noktalar var. 
HSK zamanında, satış her zaman üretimin 
önünde ilerledi. Bizi daima satış yönlendirdi. 
Bu birliktelikten sonra Avrupa standartları hak-
kında yoğun bir bilgi ve yöntem transferi oldu. 
Avrupalıların k aliteye, ürüne, standardizasyona, 
üretim teknolojisine bakış açısı bizden çok daha 
önde, çünkü sanayi devrimini bizden çok daha 
uzun yıllar önce yaşamışlar. Bu nedenle imalat 
sürecini onların standartlarıyla yapılandırdık 
ama ekibimizin yerli olmasını tercih ettik. Lokal 
pazarda klima santrali üreticileri çok fazla ve her 
biri birtakım değerler açıklıyor; sınıfl ar, Euro-
vent değerleri, sertifi kasyonlar gibi… Biz lokal 
pazarda bunları konuşaduralım, aslında bütün 
bunlar çok kısa bir süre sonra geride kalacak… 
Türkiye pazarında AHU kalitesini Eurovent’in 
6 kriterine bakarak değerlendirme alışkanlığı 
oldukça yaygın. Bu durum yanlış değil; ancak 
tek başına da yeterli değil. Örneğin Avrupa’daki 
üreticiler için Eurovent bir gerek şart; ama asla 
yeter şart değil.  Systemair HSK Ar-Ge depart-
manı tarafından yapılmakta olan geliştirmeler 

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



söyleşi

dinamik bir ekibiz. HSK firmasının zaten sek-
törde 30 yıllık bir geçmişi var. Pek çok konuda 
ilklere imza atmış bir firma olarak ciddi bilgi 
birikimi ve tecrübeye sahip. Bizler de şirketi-
mizin yeni nesil temsilcileri olarak Systemair 
HSK’nın yoluna daha güçlü devam etmesi için 
çalışıyoruz. 
Yaptığımız geliştirme çalışmalarından kısaca 
bahsetmek isterim: Müşterilerimiz Systemair 
HSK’nın “amiral gemisi” niteliğindeki Flexline 
klima santralini bilirler. Geçen sene özellikle bu 
cihaz üzerinde önemli geliştirme çalışmalarında 
bulunduk. Çalışmalarımızda, ürünün maliyetini 
yükseltmeden kalitesini ve teknik özelliklerini 
yükseltmeyi hedefledik. Ürünün boyutlarını 
küçülttük, sızdırmazlık sınıfını EN1886 L2’den 
L1’e çektik. Cihazın esnekliği, yüksek Eurovent 
sınıfları gibi özelliklerini koruduk. Özellikle 
panel montajında kullanılan parça sayısını bir-
kaç kat azalttık. Böylece çok daha kolay monte 
edilebilen ve üretimde standartlaşmayı ve yüksek 
kaliteyi sağlayabilecek yepyeni bir tasarım ortaya 
çıktı. Cihazın maliyetini yükseltmeden kalitesini 
artırmayı başardık. Flexline klima santralinin 
tüm bu özelliklerine ek olarak estetik açıdan 
da çok daha şık ve albenisi yüksek bir cihaz 
haline geldiğini söyleyebilirim. Bu yeni tasarı-
mın Ar-Ge sürecini tamamladık, şu anda ser-

tifikasyon süreci devam ediyor. Eylül ayı içinde 
ürünün lansmanını yapmayı planlıyoruz; daha 
sonra ürünümüz yepyeni tasarımıyla pazardaki 
yerini alacak. 

MEDILINE Serisi yenilendi

Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz diğer Ar-Ge faa-
liyetlerimiz konusunda da şunları söyleyebilirim: 
Özellikle DIN 1946-4 Hijyen standardına çok 
önem veriyoruz. Hijyenik cihazların sektörü-
müzde gerektiği gibi algılanmadığını, bu konuda 
gereken hassasiyetin gösterilmediğini söylemek 
mümkün ne yazık ki… Bu konuda farkındalığın 
artırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 
Bu anlamda, geçen yıl geliştirdiğimiz yeni nesil 
“MEDILINE” cihazlarında bu konu üzerinde 
hassasiyetle durduk. MEDILINE serimizin 
kapasite aralığını genişletirken, EC fan gibi yük-
sek verimlilik sağlayan teknolojilerle de cihazları 
geliştirdik. 

Sınıf havalandırma cihazlarımız da 
pazardaki yerini aldı

Çocuklarımız geleceğimizdir; biz de onların 
daha iyi koşullarda ve daha sağlıklı ortamlarda 
eğitim alabilmelerini bir sosyal sorumluluk ola-
rak değerlendirdik. Bu konuda üzerimize düşeni 
yapmak istedik ve Teskon Sodex fuarında ki 
standımızda da sergilediğimiz bir “sınıf hava-
landırma cihazı” geliştirdik. Sınıfın taze hava 
ihtiyacına göre teneffüslerde ve ders saatlerinde, 
karbondioksit miktarını da ölçerek kendi dev-
rini ayarlayabilen ciddi bir kontrolcü birime 
sahip güzel bir cihaz oldu. Teskon’da da büyük 
ilgi gördü. İzmir MMO’nun okullarda iç hava 
kalitesi projesine sponsor olup, pilot okul olarak 
şeçilen “Nihat Gündüz İlköğretim Okulu”nun 
iki sınıfının havalandırma cihazını verdik. 
IGH serisi cihazlarımızda EC motorlu fanlar 

kullanarak verimi artırdık. Bunun yanı sıra fan-
coillerde kaliteyi artırıp maliyeti düşürebilmek 
için bazı geliştirmeler yaptık. Diğer cihazları-
mızda da düzenli olarak geliştirme faaliyetleri-
miz sürüyor. Bunların dışında, farklı uygulamalar 
için önümüzdeki dönemde geliştireceğimiz ileri 
teknoloji içeren cihazlarla da pazara büyük bir 
sürpriz yapmayı planlıyoruz. Şu anda çalışma-
larımız sürüyor. Ürünler tamamlanıp pazara 
çıktığında sektörde de heyecan yaratacağını 
düşünüyoruz. 

Arda Alpar / Systemair HSK Üretim 
ve Planlama Müdürü

“Systemair HSK fabrikası gerçekten 
gurur verici…”

Yeni fabrikamıza iki yıl önce taşındık ve bu 
taşınma sadece bir yer değişikliği değildi… 
Makine parkuru, üretim teknolojileri, üretimle 
ilgili yatırımlar ve insan kaynağı anlamında da 
ciddi bir yenilenme söz konusu oldu. Türkiye’de 
ilk defa uygulanmış rulo besleme ve panç hattı 
devreye alındı; bu, Systemair için de bir ilkti. 
Üretimde ve fabrika sahasında yaşadığımız deği-
şikliklere, yalın üretim teknikleri de eklendi; 
böylece işin çehresi daha da değişti. Şu anda 
fabrika sahasında yapılan tüm operasyonların 
metrikleri ölçülüyor, değerlendiriliyor ve iyileşti-
rilmeye çalışılıyor. Bu tabii sürekli bir değişim… 
Artık çalışmalarımızın meyvelerini de toplamaya 
başladık. Çünkü bu değişim önce insanların 
kafasında başlıyor ve ardından eyleme dökülü-
yor. Bu açıdan ben şu anda fabrikamızın işle-
yiş tarzını, -sektörde daha önce de aynı alanda 
faaliyet gösterdiğim ve sektörü tanıdığım için- 
gurur verici olarak nitelendirebilirim. Üretim 
teknolojileri açısından, yarı mamul üretiminin 
neredeyse tamamı fabrika içinde yapılıyor. Bu 
sayede sac parçalarda, panel ve profillerde yan 
sanayi kullanmıyoruz. Sahip olduğumuz, patenti 
de bize ait olan Frame Drill teknolojimiz var. Bu 
teknoloji, özellikle demonte gönderilmesi gere-
ken santrallerde çok önemli bir avantaj. Çünkü 
Frame Drill sayesinde cihazlarımız hem sahada 
çok kolay monte edilebilir hale geliyor hem de 
nakliye maliyetleri açısından müşterilerimize 
ciddi avantajlar sağlıyor. “Frame Drill” tekno-
loji ile sektörde fark yaratan HSK, şimdi de 
Systemair HSK ikili gücünün yeni açılımlarıyla  
Türkiye iklimlendirme sektörünü sadece üstün 
teknoloji ile donatılmış cihazlarla değil, yepyeni 
bir üretim-yönetim modeli ile tanıştıracak. TM

Doğa Sektörel Yayın Grubu   Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu  34718 Kadıköy, İstanbul
T: (0216) 327 80 10  F: (0216) 327 79 25  www.dogayayin.com   www.dsygkitabevi.com

Yenilenebilir enerjiler sektörü haberlerine hızla ulaşın :

www.yenienerji.com

Derginize internetten ulaşın

Yenilenebilir Enerjiler Sektörü gündemi 
bu dergiden takip ediyor...
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teknik

Giriş

Günümüzde klima santralleri çoğu 
ticari binada kullanılan temel 
iklimlendirme cihazlarından biri-

dir. Klima santralinin seçimi, çok detaylı ama 
ilk yatırım ve işletme maliyetini düşürmek 
için de bir o kadar da önemlidir. Türkiye’de 
40’a yakın firma, üretici veya tedarikçi olarak 
klima santrali pazarında faaliyet göstermek-
tedir. Diğer iklimlendirme ürünlerinin aksine 
klima santrali enerji sınıfı hesaplama metodu 

hem çok bilinmemekte hem de çok kullanıl-
mamaktadır. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi 
hesaplama metodunun diğer ürünlere göre çok 
daha karmaşık olması. Soğutma grubu, split 
klima gibi ürünlerde verim ve enerji sınıfı 
genel olarak cihazdan alınan soğutma veya 
ısıtma yükünün cihazın çektiği kompresör ve 
fan gücüne bölünmesi ve bazı ufak düzeltme 
katsayılarının da hesaba katılarak uygulan-
ması ile hesap edilmektedir. Bir diğer sebep 
ise klima santralinde EN 1886 mekanik per-
formans sınıflarının veya özgül fan gücünün 

(SFP) enerji sınıfına göre şartnamelerde daha 
çok aranmasıdır. Ayrıca diğer soğutma grubu, 
split klima gibi ürünlerde enerji sınıfı bir EN 
standardı baz alınarak hesaplanmaktadır ama 
klima santrali için enerji sınıfı Eurovent’in 
AHU PG (Product Group) ve CC (Compli-
ance Committee) toplantılarında katılımcılar 
tarafından alınan kararlar sonucu oluşturu-
lan bir hesaplama metodudur. Bu yüzden 
daha az bilinen bu hesaplama yöntemi yanda 
Eurovent’in kitapçığından Türkçe’ye çevrile-
rek özetlenmiştir.

Yazan: Volkan Arslan, Alarko Carrier Ticari Klimalar, Ürün Yöneticisi

Klima Santrallerinde 
Enerji Sınıfı Hesaplama 
Metodu

44 . tesisat market 07/2015



Klima Santrali Alt Grupları

Farklı etiket işaretlerine sahip üç alt grup 
tanımlanmıştır:
1)  Tasarım kış sıcaklığındaki tam veya kısmi 

≤ 9 °C dış hava kullanan üniteler.
 Bu alt grup, dış havaya tasarım dış hava 

sıcaklığı ile bağlı ünitelerden oluşur, kış 
zamanı ≤ 9 °C. Eğer ünite bir karışım 
bölümü içeriyorsa, resirkülasyon havasının 
miktarı % 85’ten az olduğu sürece bu grup 
içindeymiş gibi davranılacaktır. Eğer daha 
fazla resirkülasyon talep edilirse, basınç 
düzeltmesi Δpz için uygulanabilir eşitlikte 
% 85 için hesaplama değeri kullanılmalıdır. 
Bu alt grup, filtre çapraz kesitindeki hızı, 
IGKS verimliliğini ve basınç düşüşünü 
ve de fan(lar) için şebeke güç tüketimini 
dikkate alacaktır. Sınıf işaretleri  A- <E 
şeklindedir.

2)  Resirkülasyon üniteleri veya tasarım giriş 
sıcaklıkları > 9°C olan üniteler.

 Bu alt grup, % 100 resirkülasyon havasına 
sahip üniteleri, kış zamanı > 9 °C sırasında 
tasarım dış hava sıcaklığı dış havaya bağlı 
üniteleri veya bir ilave hava ünitesinin 
yukarı akışından yayılan (önceden ayar-
lanmış) giriş sıcaklığı > 9°C olan üniteleri 
içerir. Bu alt grup, sadece filtre bölümünün 
çapraz kesit hızını ve fan/fanlar için şebeke 
güç tüketimini dikkate alır. Sınıf işaretleri  
AN  - < EN arasındadır.

3)  Sadece egzoz üniteleri
 Sadece egzoz üniteleri için alt gruptur (Bu 

bir ünite uygulamasına bir enerji etiketi 
uygulamanın ilk sebebi, bunların ısı geri 
kazanımı içerebilmeleridir. Diğer sebep 
ise tasarım dış hava sıcaklığının bu tür 
üniteler için herhangi bir alakaya sahip 
olmamasıdır). Bu alt grup, sadece filtre 
bölümünün çapraz kesit hızını ve fan/fan-
lar için şebeke güç tüketimini dikkate alır. 
Sınıf işaretleri  Ah- <Eh arasındadır.

Metodoloji

Prensip, farklı enerji parametrelerine sahip 
seçilen ünitenin, Tablo 1’de hedeflenenler için 
gereklilikleri tam olarak karşılayacak bir üni-
teden daha fazla enerji tüketip tüketmediğini 
belirlemektir. İlgili hava tarafları, besleme ve/
veya egzoz için şu dört adımı gerçekleştirir:
1. Bir KS’nin belirli bir sınıfın gereklilikle-

Hesaplama Yöntemi

Klima santrallerine (KS) gelen enerji, iki 
ana gruba ayrılabilir: 
Termal enerji (ısıtma ve soğutma için) ve 
elektrik enerjisi (fanlar için). 
Isıtma için farklı termal enerji tüketiminin 
farklı seviyeleri, Isı Geri Kazanım Sistemi 
(IGKS) verimliliği dikkate alınarak kap-
sanmıştır. Termal enerji tüketimi için iklim 
bağımlılığı dikkate alınmış ve termal enerji 
ile elektrik enerjisi arasındaki birincil 
enerji farkı, IGKS boyunca basınç düşüş-
lerinin etkisini değerlendirmek amacıyla 
hesaba katılmıştır. Soğutma için termal 
enerji dikkate alınmamıştır çünkü bunun 
etkisi daha azdır (Avrupa’nın çoğu için 
gözardı edilebilir).
Fanlar için elektrik enerjisiyle ilgili ola-
rak, bu yöntem ünite boyutunun etkisi ve 
fan teçhizatının verimliliği için geçerlidir. 
Farklı KS uygulamalarındaki bileşenlerin 
kullanımındaki büyük farklılıklar nede-
niyle diğer bileşenler (bataryalar gibi), 
birer birer kapsanmaz (bundan dolayı 
fanlar için toplam basınç dikkate alın-
maz). Etkileyen ana faktörler; hız, IGKS 
basınç düşüşü, besleme ve/veya egzoz hava 
fanının genel statik verimliliği ve elektrik 
motorunun/motorlarının verimliliği, fan-
lar için kullanılan enerji hakkında iyi bir 
tahmin verecektir. Ancak sınıflandırma, bir 
sistem enerji etiketi sayılamaz.
Hesaplamalarda kullanılan sınıflar için 
gerekli olan değerler, EN13053: “Binalar 
için Havalandırma - Klima Santralleri - 
Üniteler, Bileşenler ve Bölümler için Güç 
ve Performans” Avrupa Standardından 
alınmıştır.

Ön Koşullar
•	 Hesaplamalar, standart hava yoğunluğu ile 

(1,2 kg/m³) yapılmalıdır.
•	 Sınıflandırma değerlendirmesindeki 

hesaplamalarda, kış zamanı için tasarım 
koşulları, hava debileri, dış hava sıcaklığı, 
karışım oranı, ısı geri kazanım verimliliği 
vs. için kullanılmalıdır.

•	 Hesaplamalardaki hızlar, besleme için 
ünite alanının içini, sırasıyla klima 
santralinin çıkış hava debisini temel alan 
KS çapraz kesitteki hava hızlarıdır. Hız, 
ilgili ünitenin filtre bölümünün alanını 
temel alır ya da eğer takılı bir filtre yoksa, 

fan bölümünün alanını temel alır.
•	 Ünitenin çapraz kesitindeki hız ile iç 

statik basınç düşüşü arasındaki ilişki, 
1,4’ün kuvvetine üst sayılır.  
 
 
 
 

•	 Dengeli hava debilerindeki ısı 
geri kazanım kurutma verimliliği 
kullanılmalıdır. Eğer ısı geri kazanım 
bölümü boyunca çıkan (“egzoz hava girişi” 
olarak da adlandırılır) hava debisi, ısı geri 
kazanım bölümü boyunca olan besleme 
hava debisinden farklı olursa, besleme 
hava debisine eşit her iki hava debisi için 
de verimlilik hesaplanmalıdır. Isı geri 
kazanım bölümü için besleme havası 
debisi verimlilik değerlendirmesi için, kış 
zamanı alınmalıdır (ünitenin besleme hava 
debisi, bir karışım hücresi durumunda 
daha yüksek olabilir).

•	 Isı geri kazanım bölümünün basınç düşüş 
değerlendirmesi için, kış zamanı için 
olan ısı geri kazanımı boyunca tasarım 
hava debileri alınmalıdır. Basınç düşüşü, 
yoğuşma dikkate alınmadığından artar.

•	 Isı borulu sistemler için ısı geri kazanım 
verimliliği figürleri, gerçek etilen glikol 
tasarım yüzdeli sıvı, tasarım sıvı akışları ve 
tasarım giriş sıcaklıkları tabanlı olmalıdır.

•	 Elektrik enerjisi ve termal enerji arasındaki 
ağırlık oranı 2’dir (1 kWh elektrik enerjisi 
≈ 2 kWh (birincil) termal enerji).

•	 Bir ısı geri kazanım sisteminin basınç 
düşüşü ile verimliliği arasındaki eşitlik 
için ampirik bir formül, dış iklimin bir 
fonksiyonu olarak, tüm Avrupa’da yapılan 
çeşitli enerji tüketim hesaplamalarından 
elde edilmiştir (bkz. Şekil 1)

fpe = (– 0,0035xtODA – 0,79)xtODA + 8,1 [Pa/%] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Eşitlik Verimliliği / Basınç Düşüşü
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Referans Tablosu

Tablo 1: Enerji verimliliği hesaplamaları için tablo

SINIF

Tüm Üniteler
Tasarım kış sıcaklığındaki tam veya kısmi dış 

hava için üniteler ≤ 9 °C.

Hız Isı geri kazanım sistemi Kullanılan güç faktörü

vsınıf [m/s] ηsınıf [%] Δpsınıf[Pa] fsınıf–Pref [-]

A / AN N/ Ahh 1.8 75 280 0.9

B / BN N/ Bhh 2.0 67 230 0.95

C / CNN / Chh 2.2 57 170 1.0

D / DNN / Dhh 2.5 47 125 1.06

E / ENN / Ehh 2.8 37 100 1.12

<E / <EN /<Ehh Hesaplama gerekli değil Gerekli değil

En düşük sınıflar <E, <EN ve <Eh gerekliliklere sahip değildir.

teknik

rini karşılamak için tasarlandığını varsayın 
ve Tablo 1’den ilgili sınıf değerlerini (“sınıf ” 
alt simgesi):

•	hız	vsınıf için
•	kullanılan	motor	gücü	fsınıf–Pref

Eğer alt grup 1 ise (tasarım kış sıcaklığı ≤ 9 
°C’deki tam veya kısmi dış hava için üniteler), 
ayrıca şunu uygulayın:

•	ısı	geri	kazanım	verimliliği	ηsınıf
•	basınç	düşüşü	Δpsınıf

2. Tasarım hava debisi, kış zamanı, gerçek 
seçim değeri (alt simge “s”) değerlerinde 
sınıflandırılacak gerçek klima santrali için 
kullanın:

•	fan	statik	basınç	artışı	Δps-statik
•	cihaz	dışı	basınç	düşüşü	Δps-dış
•	hız	vs
•	eğer	besleme	havası	tarafı	ise	şebekeden	
seçilen fana beslenen güç Ps-sup aksi halde 
Ps-ext 

Eğer alt grup 1 ise, şunu da kullanın
•	IGKS	kuru	verimlilik	ηs
•	IGKS	basınç	düşüşü	Δps-IGKS

3. Hıza bağlı basınç düzeltmesini hesaplayın 
Δpx (bkz.0)
Eğer alt grup 1 ise, o zaman şunu hesaplayın:

•	 IGKS	 basınç	 düşüşüne	 bağlı	 basınç	
düzeltmesi Δpy (bkz.0)
•	IGKS	verimliliğine	bağlı	basınç	düzelt-
mesi Δpz (bkz.0)

4. Gerçek klima santrali tarafı için fan referans 
gücünü hesaplayın. Phava tarafı-ref, yani Psup-ref eğer 
besleme hava tarafı veya egzoz çıkan hava 

tarafı ise Pext-ref (bkz.0)
Son kontrol, seçilen ünitenin hedeflenen sınıf 
için kullanılan güç tüketimi kriterlerini kar-
şılayıp karşılamadığını doğrulamaktan oluşur. 
Yani kullanılan güç faktörünü hesaplayın fs–Pref
(bkz.0). Eğer hedeflenen sınıf için Tablo 1’de, 
fs-Pref değeri fclass–Pref değerine eşit veya bundan 
düşükse, ünite sınıf gerekliliklerini karşılar. 
Aksi halde, aynı hesaplama prosedürü, daha 
düşük bir sınıf için tekrarlanmalıdır.

Hıza bağlı basınç düzeltmesi; Δpx

Burada:
Δpx = hıza bağlı basınç düzeltmesi [Pa]
Δps-iç = Δps–statik - Δps–dış komponentlerdeki 
iç basınç düşüşü; sistem etki basınç düşümü 
hariç [Pa]
Δps-statik = fan girişi ve fan çıkışı [Pa] arasında 
ölçülen kullanışlı fan statik basınç artışı
Δps-dış = harici (kanal sistemi) basınç düşüşü 
[Pa]
Δps-IGKS = IGKS basınç düşüşü [Pa] (0 eğer 
hiç IGKS yoksa ya da alt grup 2 veya 3)
vsınıf = Tablo 1’deki değer [m/s]
vs = KS filtresi (eğer filtre yoksa fan) çapraz 
kesitindeki hız [m/s]

Hız için basınç düşüş düzeltmesi, ana enerji 
için eşitlik figürleri ve ısı geri kazanımı için 
düzeltmeler ile, enerji sınıfı ile tam uyumlu 

bir üniteyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan 
statik basınç fazlalığına veya eksikliğine 
bir dönüşüm yapmak mümkündür. Statik 
basınçta fazlalık olması, gerçek ünitenin daha 
yüksek bir statik basınç talep etmesi anlamına 
gelir; statik basınçta eksiklik olması ise gerçek 
ünitenin sınıfla uyumlu üniteden daha düşük 
bir statik basınca ihtiyaç duyduğu anlamını 
taşır. Bu yüzden, bir statik basınç fazlalığı, 
daha yüksek bir enerji tüketimi, bir statik 
basınç eksikliği ise daha az enerji tüketimi 
demektir.

IGKS basınç düşüşüne bağlı basınç 
düzeltmesi; Δpy 

Δpy = Δps–HRS - Δpclass

Burada:
Δpy = IGKS basınç düşüşüne bağlı basınç 
düzeltmesi [Pa]
Δps-IGKS = IGKS basınç düşüşü (0 eğer hiç 
IGKS yoksa ya da alt grup 2 veya 3) [Pa]
Δpsınıf =Tablo 1’den değer [Pa] (eğer alt 
grup 2 veya 3 ise 0)

IGKS verimliliğine bağlı basınç 
düzelmesi; Δpz

Burada:
Δpz = IGKS verimliliğine bağlı  
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basınç düzeltmesi [Pa] 
ηs= IGKS kuru verimlilik kış [%] (0 eğer 
hiç IGKS yoksa ya da alt grup 2 veya 3)
ηsınıf = değer Tablo 1'den [%] (eğer alt grup 
2 veya 3 ise 0)
mr = karıştırma oranı, kış (resirkülasyon 
havası / besleme havası; maksimum), izin 
verilen aralık 0 - 85 [%]
fpe = basınç – verimlilik faktörü = (–0,0035 
tODA–0,79) tODA+8,1 [Pa/%]
tODA = tasarım dış hava sıcaklığı, kış [°C]
cfısıtıcı = elektrikli ısıtıcı için düzeltme (ilave 
ısıtıcı, yani ısıtıcı akışın alt tarafına IGKS).
= elektrikli ısıtıcı olmadığında 0
= bir elektrikli ısıtıcı olduğunda 1

Fan referans gücü; Psup–ref eğer 
besleme havası tarafı ise, Pext-ref eğer 
egzoz hava tarafı ise

Toplam statik basınç düzeltmesi Δpx + Δpy 
+ Δpz pozitif veya negatif bir değere sahiptir. 
Negatif bir değer, seçilen ünite için gerekli 
olan statik basıncın, sınıfla uyumlu ünitenin 
olabileceği statik basınçtan daha düşük olduğu 
anlamına gelir. Pozitif bir basınç değeri içinse 
durum tam tersidir. Şimdi, seçilen ünitenin 
mevcut statik basıncından, hesaplanan basınç 
düzeltmeleri hesaba katılarak, bir sınıf uyumlu 
ünite için fan referans gücü elde edilmelidir.

Burada:
Phava tarafı-ref = fan referans gücü [kW] (besleme 
havası tarafı için Psup–ref ya da egzoz havası 
tarafı için Pext–ref kullanın)
qv-s = hava debisi [m3/s]

Kullanılan güç faktörü; fs–Pref

Burada:
fs-Pref = kullanılan güç faktörü
Ps-sup = şebekeden beslenen aktif güç, her 
türlü motor kontrol ekipmanı dahil, seçilen 
besleme hava fanına [kW]
Ps-ext = şebekeden beslenen aktif güç, her 
türlü motor kontrol ekipmanı dahil, seçilen 
çıkış hava fanına [kW]
Psup-ref = besleme hava fanı referans  
gücü [kW]

Pext-ref = çıkış hava fanı referans gücü [kW]

Isı borulu sistemler için ısı geri 
kazanımı 

Isı borulu sistemler için aşağıdakiler geçerlidir.
Glikol veya sıcaklıkla ilgili olarak, hiçbir 
verimlilik düzeltmesi dikkate alınmamalıdır: 
Verimlilik, gerçek glikol yüzdesi ile gerçek 
sıcaklıklar üzerinden değerlendirilecektir. 
Dengeli hava akışlarındaki verimlilik için bir 
düzeltme uygulanmalıdır. Gerçek düzeltme 
seçim yazılımından elde edilebiliyorsa, bunu 
kullanmak her zaman mümkündür. Aksi halde 
şu eşitlik kullanılmalıdır:

burada: 
Φ1:1 = Dengeli hava debileri için verimlilik 
(%)
Φs = Dengesiz hava debileri için gerçek 
verimlilik (%)
m. ODA = Dış (besleme) hava debisi (kg/s)
m. ETA = Egzoz havası debisi (kg/s)

Eşitlik, minimum 0,6 egzoz hava debisi x 
besleme hava tarafı veya maksimum 1,2 egzoz 
hava debisi x besleme hava tarafı için geçerli-
dir. Eğer oran limitlerin dışına çıkarsa, 0,6 ve 
1,2 düzeltmeleri kullanılmalıdır.

Sonuç

Bu çalışmada belirtildiği üzere, klima santrali 
enerji sınıfı hesaplamasında çok fazla para-
metre belirleyici rol oynamaktadır. Sistem-
lerin doğru seçimi ve verimli işletilmesi için 
tüm bu parametrelerin enerji sınıfına etkisinin 

bilinmesi son derece önemlidir. Hesaplamayı 
yaparken sadece tek bir parametreyi değil 
onu değiştirirken diğer sistem parametrele-
rine olumlu/olumsuz etkisi iyi değerlendiril-
melidir. Eurovent’in sitesinden enerji sınıfı 
hesaplama föyü online olarak kullanılabil-
mekte ayrıca excel formatında bilgisayara 
kopyalanabilmektedir. Özellikle excel dosyası 
farklı koşullarda hesaplamalar yapmak ve 
hesaplama yönteminin algoritmasını anla-
mak için oldukça faydalıdır. Eurovent AHU 
PG ve CC komiteleri mevcut hesaplama 
metodunu geliştirmek için üzerinde çalış-
malar yapmaktadırlar. Bu çalışmalar yakında 
Avrupa’da CE belgesinin bir gerekliliği ola-
cak Ecodesign kriterleri ve diğer üye ülke-
lerdeki enerji sınıfı hesaplama yöntemlerine 
adaptasyon ile ilgili olarak devam etmektedir. 
Mayıs 2015 itibarıyla 94 firma klima santrali 
için Eurovent sertifikasına sahiptir. Bu fir-
malardan 16 tanesi Türkiye’de üretim yapan 
ulusal veya uluslararası firmalardır. Sertifikas-
yon sürecine katılan Türk firmalarının 6 ayda 
bir düzenlenen ve bu sertifikasyon sürecinin 
her aşamasındaki kararların alındığı CC ve 
PG toplantılarına katılmaları ve söz sahibi 
olmaları oldukça önemlidir. 
Şu ana kadar bu toplantılara 1-2 Türk firması 
harici maalesef katılım olmamaktadır.

Kaynaklar

[1] EN 13053, “Binalar için Havalandırma 
- Klima Santralleri - Üniteler, Bileşen-
ler ve Bölümler için Güç ve Performans”, 
2006+A1:2011.
[2] Eurovent Air Handling Units  
Energy Efficiency Class, Fourth Edition, 
2013. TM
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proje

Ankara Sincan’da yükselen Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü Binası 

Türkiye’nin Beton Isısı Kontrolü sistemi ile 
ısıtılıp soğutulan ilk ofis binası olma özel-
liğini taşıyor. UNDP’nin “Binalarda Enerji 
Verimliliği’nin Artırılması Projesi” kapsa-
mında gerçekleştirilen projenin tasarımında 
enerji verimliliği ön planda tutuldu. Pro-
jede toprak kaynaklı ısı pompası, ısıtma ve 
soğutma işletimleri için temel kaynak göre-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Binası

vini görüyor. Kış koşullarında ısıtma donatılı 
kat betonu içerisine uygulanan ve beton ısısı 
kontrolü (BIK) veya termal aktif bina sistemi 
olarak adlandırılan sistemle ve düşük sıcak-
lıklı radyatör sistemi ile gerçekleştirilecek. 
Yaz koşullarında ise binanın soğutulması, 
yine beton ısısı kontrolü (BIK) sistemi ve 
onu tamamlayan “chilled beam” sistemiyle 
gerçekleştirilecek. 
Türkiye’de bir ofis binasında ilk defa uygula-
nan beton ısısı kontrolü sistemi bina kütle-

sinin ısıl olarak aktive edilmesi yoluyla bina 
içerisindeki sıcaklığı kontrol altında tutmayı 
sağlayan bir sistemdir. 
Sıcak yaz günlerinde tarihi binaları –örneğin 
kaleler ve camiler– ziyaret edenleri kışın ılık, 
yazın ise serin bir iç mahal havası karşılar. 
Yüksek dış hava sıcaklıkları sebebiyle dışa-
rıda rahatsız edici bir hava varken, binanın 
içerisinde daha serin ve konforlu bir iklim 
hâkimdir. Bunun sebebi, binanın büyük ısı 
depolayıcı kütlelerini oluşturan ve çoğunlukla 

Beton Isısı Kontrolü ile Isıtılıp Soğutulan Bina:

Projenin Künyesi
 
Mimari Proje
Atelier Ten, Willen Associates 
Architekten WAA
Mekanik Proje
Bahri Türkmen Mühendislik
Danışmanlık
Ekodenge BIK uygulaması
AXEM Thermofloor
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metre mertebesinde kalınlığa sahip duvarla-
rıdır. Bu büyük kütlelerin getirdiği atalet ile 
tarihi binalar kışın geç soğurken, yazın da 
geç ısınır.
Günümüzde geçerli olan yapı teknoloji-
leri sebebiyle tarihi binalardaki gibi kalın 
taş duvarlı yapılar söz konusu olmamakta; 
beton, çelik ve cam, binalarımızın temel yapı 
taşlarını oluşturmaktadır. Buna paralel olarak 
binaların ataleti de tarihi binalara göre daha 
düşüktür. BIK ile günümüzün binalarında 
kalın duvarlı tarihi binalardaki benzer etkiyi 
cebri olarak tesis etmek mümkündür. Bunun 
için beton yapı bileşenleri içerisine inşaat 
esnasında uygulanan borulardan kışın sıcak 
su, yazın ise soğuk su dolaştırılır. Bu özelli-
ğiyle sistem, binaların ısıtılmasını ve soğutul-
masını sağlayan konvansiyonel iklimlendirme 
sistemlerine göre farklılık gösterir.
Binanın ısıl ataleti sıcak yaz günlerinde ve 
binanın aktif olarak kullanılmadığı akşam 
saatlerinde binanın bir önceki iş günündeki 
işletiminden kaynaklanan iç yüklerinin gide-
rilmesi ve bir sonraki günkü soğutma ihtiya-
cının azaltılması amacıyla kullanılır. Bina-
nın ısıl kütlesinin aktive edilmesiyle direkt 
bir ısıtma-soğutma etkisinin sağlanmasının 
yanı sıra, uç yüklerin azaltılması ve binanın 
kullanılmadığı sürede yüklerin bir kısmının 

kolektörleri kullanıldı. Beton içerisinde kala-
cak bağlantıların kullanılmasının gerektiği 
durumlarda ise ek bir takım çantasına gerek 
kalmadan uygulanabilen FRÄNKISCHE 
alpex push-fit bağlantı sistemi yer bulacak.TM

transfer edilmesi mümkündür. 
Teknik olarak bakıldığında, BIK oldukça 
basit bir çözüm sağlar. Buna ek olarak düşük 
sıcaklıkla ısıtma ve yüksek sıcaklıkla serin-
letme sağlamaya imkân tanıdığı için alternatif 
enerji kaynakları (örneğin, toprak kaynaklı 
ısı pompaları) ile verimli şekilde kombine 
edilebilirler. Böylece ekolojik olarak anlamlı 
bina konseptleri oluşturulabilir.
BIK sistemi aşağıdaki temel avantajları bera-
berinde getirir: 
•	 Düşük ilk yatırım maliyetleri 
•	 Düşük sıcaklık farkları
•	 Tüm mevsim boyunca aynı sıcaklıkta gidiş 

suyu sıcaklıkları
•	 Yenilenebilir enerji kaynakları ile verimli 

kombinasyon
•	 Uç yüklerin azaltılması imkânı
•	 Konvansiyonel bina iklimlendirme 

sistemlerine göre daha küçük ebatlarda 
“chiller”ler kullanabilme 

BIK sisteminin net olarak 2.550 m2’lik bir 
alanda kullanılacağı Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Binası’nda FRÄNKISCHE’nin 
PE-Xa hammaddeden mamül ff-therm multi 
difustop boruları 20 x 2,0 mm’lik çapta uygu-
lanıyor. Sistemin ana dağıtım kolektörleri 
için 5/4” çapında paslanmaz çelikten mamül 
profitherm debi göstergeli ısıtma/soğutma 
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söyleşi

Faruk Uçur 
Trane Türkiye Lideri

Dünyada 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Trane, HVAC çözümleri 
konusunda dünya liderleri arasında yer alıyor.  Trane Türkiye Lideri 
Faruk Uçur, Trane’in ‘iklim taahhüdü’ çerçevesinde üç önemli unsura 

odaklandığına dikkat çekiyor. Uçur, bu kapsamda 2020'ye kadar ürün portföyünün 
doğrudan sera gazı (GHG) salınımının % 50 oranında düşürülmesinin, ilgili  
ar-ge faaliyetlerine 500 milyon Dolar yatırım yapılmasının, 2020'ye kadar 
Ingersoll Rand tesisleri ve otomotiv filosunun sera gazı ayak izlerinin  
% 35 oranında düşürülmesinin hedeflendiğini söylüyor.

“Trane, Ar-Ge faaliyetleri    
 için 500 milyon Dolar 
 yatırım yapmayı hedefliyor”
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sunarak, çözümlerimizin tüm yasal koşullara 
uygun olmasını sağlamaktır. Müşterilerimiz 
için yeni nesil soğutucu akışkan seçimi yel-
pazemizi genişletirken, verimlilik ve kullanım 
güvenliğini sürdürme ya da artırma arasındaki 
dengeyi muhafaza edeceğiz. Bazı HFO'lar ya da 
HFO/HFC soğutucu akışkan karışımları enerji 
verimliliğini sürdürmemizi ya da artırmamızı 
sağlar. Bazı yeni nesil düşük GWP'li soğu-
tucu akışkanlar, başkalarının sağlayamayacağı 
şekilde, müşterilerimize istedikleri değerleri 
sunmanın yanı sıra çevresel avantaj da sağlar. 

servis, lojistik ve kontrol ekibine sahiptir.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, 
Adana, Antalya, Azerbaycan ve Türkmenis-
tan’daki ekiplerimiz ile tüm Türkiye ve Hazar 
Bölgesinde hizmet vermeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirliğin önemi, hem 
işletmeler hem de müşteriler için 
ciddi oranda arttı

Trane'de taahhüdümüz her zaman doğru soğu-
tucu akışkanı, doğru üründe, doğru zamanda 

29 fabrika, 29.000 çalışan...

Trane 1885 yılında James Trane tarafından 
La Crosse, WI, A.B.D.’de kurulmuştur. 2008 
yılı itibarıyla bir Ingersoll Rand firması olan 
Trane 100’den fazla ülkede 400 satış ve servis 
ofisi ile faaliyet gösteren, 29 fabrika ve 29.000 
çalışandan oluşan global bir markadır. Trane, 
soğutma- iklimlendirme sistemleri ve çözüm-
leri konusunda dünya lideridir ve 50 yılı aşkın 
süredir ürünleriyle Türkiye HVAC pazarına 
hizmet vermektedir. 
Mühendislik ürünü ofis ve konut binalarında 
hava konforunu kontrol ediyor, endüstriyel 
kuruluşlardaki üretimin devamlılığını ve veri-
mini sağlıyoruz. Bununla birlikte, çevre tekno-
lojisi ve enerji korunumundaki uzmanlığımızı 
kullanarak tüm dünyada enerji tasarrufuna 
katkı sağlıyoruz. Çevre ve taze hava konusun-
daki duyarlılığımız; yönettiğimiz binalardaki 
yaşayanların yaşam konforlarını temel alarak, 
bu binaların minimum enerji maliyetleri ile 
maksimum konforu yakalamasından, mini-
mum atık enerji sağlanmasının kontrolüne 
kadar tüm detayları içerir. 2007 yılında “Clin-
ton Climate Initiative” üyeliğine seçilerek gre-
enhouse gaz emisyonlarını azaltmada öncülük 
yapan Trane bünyesinde 700’den fazla LEED 
Onaylı Profesyonel yer alıyor. Uzun yıllardır 
dünyanın lider su soğutma grubu üreticile-
rinden biri olan Trane; ticari binalar, konutlar 
ve endüstrideki öncülüğünün yani sıra bugün 
projeye özel, müşterinin ihtiyacına göre tasar-
lanan kompakt sistemler de sunabilmektedir. 
Trane bünyesinde komple iklimlendirme 
sistem çözümleri, HVAC ekipmanları, oto-
masyon çözümleri, yedek parça ve servis hiz-
metleri, soğutma grubu kiralama hizmetleri 
ve müteahhitlik hizmetleri yer almaktadır. 
Trane, hava konforu ve üretim sisteminin çev-
rimi süresince müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını 
karşılamayı görev edinmiştir.
Trane operasyon maliyetlerini düşürmek ve 
verimi yükseltmek için; fabrika/yapı sahiple-
riyle, son kullanıcılarla, müteahhitlerle ve tasa-
rımcılarla işbirliği yapmaktadır. Bu konudaki 
önceliklerimiz; enerji tüketiminin yönetimi, 
konfor ve iç mekân hava kalitesinin yüksel-
tilmesi, sürdürülebilir güvenilirliği sağlamak, 
sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına çözümler 
bulmak, bakım masraflarının kontrolü, tasarım 
ve kurulum sırasında zaman ve maliyetten 
tasarruf ve kolaylık sağlamaktır.
Trane Türkiye, tecrübeli ve nitelikli bir satış, 
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söyleşi

CenTraVac soğutma gruplarının dayandırıl-
dığı düşük basınç teknolojisinin benzerini 
kullanmamızı sağlıyor. Bu ürün, patentli 
verimlilik seviyeleriyle günümüz pazarında 
kendisinden sonraki en iyi santrifüjlü soğutma 
grubuna göre yüzde 10'a varan verimlilik 
avantajı sağlayarak sektör liderliğimizi sür-
dürüyor.  
Sintesis soğutma grubu yelpazemizde Trane, 
soğutucu akışkan geçişi yapmak istediklerinde 
müşterilere seçim sunuyor: R-134a, bu ürün 
için, 2014'te sunulan RTAF boyutlarında kul-
lanılan ile aynı olan standart soğutucu akışkan 
seçeneğidir.
Sintesis soğutma grubu ise, aşağıdaki özellik-
lere sahip yeni nesil, düşük GWP'li soğutucu 
akışkan DuPont™ Opteon® XP10 (R-513A) 
kullanacak şekilde tasarlanmıştır:
•	 R-134a'nın GWP oranının yarısından 

daha az, örneğin R-134a'ya göre yüzde 
55'den daha düşük.

•	 ANSI/ASHRAE Standardı 34'e göre 
A1 sınıfı soğutucu akışkan, örneğin alev 
almayan ve toksik olmayan.

•	 Sabit ve değişken hızlı verimlilik 
sunumlarının tamamında kullanılabilir.

Kısacası, müşteriye sunabileceğimiz değere 
bakarken, soğutucu akışkan seçiminin tüm 
yönlerini düşünmemiz gerekmektedir. Bu 
geçiş sırasında portföyümüzdeki seçenekleri 
sunmayı planlıyoruz. Bu, bizim için bir baş-
langıç ama iyi bir başlangıç…

CO2 kesinlikle düşük GWP'li 
soğutucu akışkan alternatifidir

Soğutucu akışkan seçiminde dikkate aldığımız 
genel ölçütler konusunda taviz vermeyen bir 
yapıya sahibiz. Amacımız enerji verimliliğini 
sürdürmek ya da artırmak, sıvının doğrudan 
GWP'sinde büyük oranda düşüş sağlamak, 
çalışırken ünitenin güvenliğini sürdürmek 
ya da artırmak ve soğutucu akışkan salı-
nımlarını en aza indirmektir. CO2 kesinlikle 
düşük GWP'li soğutucu akışkan alternatifi-
dir.  Bununla birlikte; ısıtma, havalandırma 
ve klima uygulamalarının enerji verimliliği, 
toplamda küresel ısınma üzerinde daha kötü 
etki yaratacak şekilde çok ama çok düşük-
tür. Amonyak konusunda ise yüksek yanıcı-
lığı nedeniyle güvenlik ve özel ünite tasarım 
sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlar 
da bunları aradığımız çözümler olmaktan  
çıkarır. TM

Avrupa'da piyasa gerçeğini yansıtmaktadır. 
Sürdürülebilirliğin önemi, hem işletmeler 
hem de müşteriler için ciddi oranda art-
mıştır. Ingersoll Rand ve Trane, buna yanıt 
verdi ve Eylül 2014'te, enerji verimliliğini 
büyük ölçüde artırmak ve operasyonlarımız 
ile ürün portföyümüzün çevre üzerindeki 
etkisini azaltmak için bir yol haritası olan 
geniş kapsamlı bir iklim taahhüdü açıkladı. 
Bu iklim taahhüdü üç unsura odaklanıyor: 
Birincisi; yeni nesil, düşük GWP'li soğutucu 
akışkanlara sahip yeni ürünlerin tanıtılması 
ve enerji verimliliği seviyelerinin artırılma-
sıyla 2020'ye kadar portföyümüzün doğrudan 
sera gazı (GHG) salınımının % 50 oranında 
düşürülmesidir. İkincisi; bu alanda ürünle ilgili 
araştırma ve geliştirmelere 500 milyon Dolar 
yatırım yapmak ve daha fazla sürdürülebilir 
teknolojilerin kullanılmasını teşvik eden ve 
hızlandıran yönde politika geliştirilmesinde 
liderlik üstlenmektir. Üçüncüsü ise 2020'ye 
kadar Ingersoll Rand tesisleri ve otomotiv 
filosunun sera gazı ayak izlerini % 35 oranında 
düşürmektir. Ingersoll Rand bu amaçla, yeni 
nesil, düşük GWP'li soğutucu akışkanlar ve 
yüksek verimli çalışma ile çevre üzerindeki 
etkileri daha düşük ürünleri desteklemek 
üzere yeni EcoWise™ portföyünü oluşturdu. 
Bunu, Ecowise ürün portföyümüzdeki ilk iki 
Trane çözümüyle başardık: Series E™ CenT-
raVac santrifüjlü soğutma grubu ve Trane Sin-
tesis™ hava soğutmalı vidalı soğutma grubu. 
Honeywell Solstice™ zd (R-1233zd(E)) kul-
lanılan Trane Series E™ CenTraVac, mevcut 

Trane olarak geçen 18 ayda, performans, 
verimlilik ve sürdürülebilirliğe güçlü şekilde 
odaklanan teknolojilere sahip, bazıları yeni 
nesil düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) 
olan soğutucu akışkan seçimlerine sahip altı 
yeni soğutma grubunu tanıttığımızda yeni 
ürünlerin kusursuz bir hızla devam eden geli-
şimlerini deneyimledik. Bu durum, özellikle 
önemli teknolojik gelişimle birlikte soğutucu 
akışkanlara ilişkin tesir mevzuatı ve enerji 
verimliliğinin artan bir role sahip olduğu 
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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
Abone bedeli: 
Yıllık 35 (6 sayı)

Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli
Yıllık 50 (6 sayı)

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen 
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan 
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Termodinamik, ISK Teknik, Yeni 
Enerji aboneliği öğrencilere % 50 indirimlidir. Faturanız 7 gün içinde adresinize 
postalanacaktır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

 ..............................................................  TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim. 

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

  Yapı Kredi Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26
  Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01
  Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa  Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                                                           Son kullanma tarihi:                               Güvenlik no:

Lütfen faturayı    .............................................................................   V.D.     ........................................................................................ no’lu hesaba kesiniz.

Tarih:     İmza:

Kişinin / Kuruluşun adı : ............................................................................................................................................................................................................

İş ünvanı : ............................................................................................................................................................................................................

Sektör  :        Kamu         Özel        Faaliyet alanı : .......................................................................................................

Adresi : ............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Posta kodu : ......................................   Tel :  ...................................................................................    Faks : .....................................................................................

ABONE SERVİSİ

Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 85 (12 sayı)

Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 50 (6 sayı)

ISK sektörünün 
yurtdışına yönelik 
tek dergisi
Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce, Rusça

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum

Tel :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com
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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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İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi
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Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

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

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

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç
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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.

Kampanyalardan faydalanmak İçİn
TesIsat yazıp TC kİmlİk numaranızı,

adınızı, soyadınızı ve doğum tarİhİnİzİ
aralarında bİrer boşluk bırakarak 7276’ya

kısa mesaj olarak gönderİn!


