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9 şiddetindeki bir depremin ardından gelen 
felaketler zinciri gibiydi. Deprem sonrasında 
bölgede yüksekliği 37.9 metreye varan  tsunami  
dalgaları meydana geldi. Tsunami ülkeye çok 
büyük zarar verdi, dalgalar saatte 500 km hızla 
Hawaii’ye kadar ulaştı. Depremde 15,828 kişi 
hayatını kaybetti ve 3760 kişi hâlen kayıp. Kara 
ve demiryolları ağır hasar gördü, çeşitli yerlerde 
yangınlar çıktı ve bir barajın yıkılması sebebiyle 
bölgeyi su bastı. Kuzeydoğu Japonya’da 4.4 mil-
yon ev elektriksiz, 1.5 milyon ev ise susuz ve 
gıdasız kaldı. Deprem sonucu Fukuşima Nük-
leer Elektrik Santralinde tsunami sonucu kaza-
lar meydana geldi. Santralin 5.7 metrelik bir 
tsunamiye dayanabilecek ÖNLEM AMAÇLI 
BİR DUVARI VARDI; fakat depremden 15 
dakika sonra santral 14 metrelik bir tsunamiye 
maruz kaldı ve DUVARIN HERHANGİ BİR 
KORUYUCU ETKİSİ OLMADI! Tesisin 
elektrik şebekesiyle olan bağlantısı ciddi hasar 
aldı. Tüm santral sular altında kaldı. Kısa sürede 
gerçekleşen hidrojen patlamaları sonucu 1, 3 
ve 4 numaralı reaktörleri barındıran binaların 
tepe kısımları havaya uçtu; 2 numaralı reaktörün 
içindekiler bir patlama sonucu zarar gördü ve 4 
numaralı reaktörde yangınlar meydana geldi. 
Radyasyon sızıntısı sebebiyle santralin etrafın-

Afet risklerimiz üzerine… 
1999 Marmara depreminin sene-i devri-

yesinde birçok kurumdan konuyla ilgili 
açıklamalar yapıldı. Ne kadar önlem alın-

dığı sorgulandı; gelecek büyük depreme hazır 
olup olmadığımız konusu masaya yatırıldı; 
-yeniden!-… Peki ne yapıldı? Hâlâ binaların 
yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığını tar-
tışmıyor muyuz? Hâlâ, binanın yapım aşama-
sında yatırımcıyı “bazı malzemelerin” kesinlikle 
gerekli olduğu konusunda ikna edebilmek için 
göbeği çatlamıyor mu projecilerimizin? Yan-
gınların ve kazaların, depremin en çok sevdiği 
“kanka”ları olduğunu artık ilkokul çocukları bile 
biliyor. Dünya, bize yakın tarihlerde bu konuyla 
ilgili oldukça çarpıcı örnekler de sundu… 
Hatırlayalım: 
Japonya’da 1923 yılında gerçekleşen bir depre-
min ardından başlayan Tokyo Yangını, büyük bir 
felakete dönüştü. Yangın, tam 142 bin kişinin 
ölümüne sebep oldu. Tayfun rüzgârlarının da 
etkisiyle yangın büyük bir alana yayıldı. Tam 
570 bin ev yıkıldı ve 1,9 milyon insan evsiz 
kaldı. İnşa edilen yeni Tokyo, İkinci Dünya Sava-
şı’ndaki ABD bombardımanına kadar yaşadığı 
tüm depremlere karşı sapasağlam ayakta kal-
mayı başarmıştı… 11 Mart 2011’de Japonya’da 
gerçekleşen “Tōhoku depremi ve tsunamisi” ise, 

daki 20 km çapındaki alan (yani yaklaşık 200 bin 
kişi) tahliye edildi, santraldeki işçiler aşırı radyasyona 
maruz kaldı…
…ve; “17 Ağustos 1999 depremi”… 17 Ağustos   
1999’da saat 03:02’de 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen,   
Kocaeli/Gölcük  merkezli   deprem, büyük çapta can 
ve mal kaybına neden oldu, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 
Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 23.781 yaralının 
olduğu deprem sonrasında 505 kişi sakat kaldı, 285.211 
ev, 42.902 iş yeri hasar gördü.  Resmi olmayan bilgilere 
göre ise depremin bilançosu; “yaklaşık 50.000 ölüm, 
ağır-hafi f 100.000'e yakın yaralı” oldu. Ayrıca 133.683 
binanın çökmesi sonucunda yaklaşık 600.000 kişi evsiz 
kaldı. 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde 
etkilendi. Deprem, gerek büyüklük, gerek etkilediği 
alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar 
açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri 
olarak kayıtlara geçti. Depremin bu kadar çok can kaybı 
yaratmasının sebebi olarak; kaçak yapılar, standartlara 
uygun olmayan binalar, gevşek zemindeki yapılaşma-
lar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan 
müteahhitler gösterildi. Depremden sonra, yapım hata-
larından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100 
dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü hukuki boşluklardan 
dolayı cezasız sonuçlandı. Geriye kalan 300 davanın 
110 kadarına ceza verildi, birçoğu ertelendi. Bunun 
dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 tarihinde 7.5 
yıllık  zaman aşımı  süreleri dolduğu için düşürüldü. 
Türkiye, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri 
olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Ülkemiz, 
özellikle Kuzey Anadolu fayı boyunca 1939 yılından bu 
yana pek çok yıkıcı deprem yaşamış, depremlere bağlı 
çok sayıda yangın ve kazalar ile büyük yaralar almıştır. 
1999 yılından bugüne alınan tedbirlerin ve yapılan 
çalışmaların yeterliliğinin tartışıldığı ülkemizde iki 
de “güzide” (!) nükleer tesisin yapım kararı alınmıştır. 
Üstelik, gereken tüm tedbirlerin alındığı söylenerek… 

Ülkemizin deprem haritası sol tarafta yer alıyor. 
Bu koşullar altında; yeni yatırımların hayırlı olsun 
Türkiye’m! TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

3M Novec 1230, çok yüksek yalıtkan-
lık değeri ile (48kV) özellikle elektrik 
odalarının, elektronik cihazların ve data 

odalarının korunmasında tercih ediliyor. Bu tür 
alanlarda 3M Novec 1230 kullanılmasıyla diğer 
yangın söndürme sistemlerine göre daha efektif 

•	 24 V DC Servo-Motora Haiz, (Motor 
üzerinde Düz Metin Göstergeli Işıklı 
Ekran)

•	 Çalışma Modları: Sabit Debi Ayar Modu, 
4 Farklı Debi Ayar Modu ve Değişken 
Debi Ayar Modu (0-10V Analog Sinyal),

•	 RS-232 Wildeboer-Manager-Software 
Arayüzü ile PC’ye bağlanma imkânı,

•	 %± 5~%± 15 oranıyla yüksek hassasiyette 
debi ayarı,

•	 Hava Akış Aralığı: Vmin = 130~Vmax = 
13800 m³/h [Dikdörtgen Kesit]

    Vmin = 34  ~Vmax = 5430 m³/h 
    [Yuvarlak Kesit],
Çalışma Basınç Farkı: 20~1000 Pa,
Çalışma Sıcaklığı: +5~+50 ºC,
Gövde Sızdırmazlık Sınıfı: C (EN 1751 stan-
dardına göre),
Damper Kanadı Sızdırmazlık Sınıfı: 3/4 
(Boyuta göre değişiklik göstermektedir). (EN 
1751 standardına göre),
Hijyen Sertifikalı, [VDI 6022 - 1 (4/2006) - 
DIN 1946 - 4 (12/2008) - DIN EN 13779 
(9/2007) - VDI 3803 (2/2010) Standartlarına 
göre test edilmiştir.] Hastane, ilaç, gıda gibi 
sektörlerde kullanıma uygundur.
Akustik İzolasyon (Opsiyonel), TM 

IMCO’dan Wildeboer Sabit (C.A.V) ve Değişken Debi Ayar Damperleri (V.A.V)

3M Novec 1230 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

IMCO’dan Wildeboer Sabit Ayar Damper-
leri (C.A.V), istenilen ölçülerde (dikdört-
gen kesitli veya yuvarlak kesitli) üretilir. 

Sabit debi ayar damperleri; galvaniz sac gövde, 
kontrol mekanizması ve paslanmaz çelik dam-
per kanat miline sahiptir. 

Özellikleri

•	 Dikey ve yatay montaja uygun,
•	 %± 5~%± 15 oranıyla yüksek hassasiyette 

debi ayarı,
•	 Hava Akış Aralığı: Vmin = 200~Vmax = 

7000 m³/h [Dikdörtgen Kesit]  
Vmin = 50  ~Vmax = 3100 m³/h [Yuvarlak 
Kesit],

•	 Çalışma Basınç Farkı: 50~1000 Pa,
•	 Çalışma Sıcaklığı: -20~+70 ºC (+90 ºC 

Kısa süreli),
•	 Hava Sızdırmazlık Sınıfı: B (EN 1751 

standardına göre),
•	 Hijyen Sertifikalı, [VDI 6022 - 1 (4/2006) 

- DIN 1946 - 4 (12/2008) - DIN EN 
13779 (9/2007) - VDI 3803 (2/2010) 
Standartlarına göre test edilmiştir.] 
Hastanelerde, ilaç, gıda gibi sektörlerde 
kullanıma uygundur.]

•	 Akustik İzolasyon (Opsiyonel),
•	 İki Kademeli Servo-Motor (Opsiyonel),

Değişken debi ayar damperleri ise aynı şekilde 
istenilen ölçülerde (dikdörtgen  kesitli veya 
yuvarlak kesitli) üretilir. Değişken debi ayar 
damperleri; galvaniz sac gövde ve damper 
kanadı, paslanmaz çelik damper kanat miline 
sahiptir.

Özellikleri

•	 Dikey ve yatay montaja uygun,

makine dairelerinde UPS ve Switch odalarında, 
enerji santralleri ve pano odalarında da yaygın 
olarak kullanılıyor. Gazlı yangın söndürme sis-
temleri arasında çevreye en az etkili sistem olan 
3M Novec 1230, bu niteliği ile uluslararası ve 
ulusal hiçbir çevre yasasına tabi bulunmuyor. 
Bunun yanı sıra 3M Novec 1230 ürünü, sera 
gazı etkisi göstermediği için LEED Sertifikası 
gibi yeşil bina konseptli yapılarda “Design & 
Innovation” başlığı altında ekstra 4 puan kaza-
nım sağlıyor. Olası çevre yasalarınca yasak-
lanmasına karşı 20 sene gazın bedelinin iade 
garantisine de sahip bulunan 3M Novec 1230, 

dizayn konsantrasyonu 
ile canlılarda ilk etkilerin 
görüldüğü konsantrasyon 
arasındaki güvenlik payı-
nın en yüksek olduğu sis-
tem konumunda. TM 

sonuçlar elde ediliyor. Sistem, data odalarında 
daha az tüple daha etkili sonuçlar yaratarak 
yerden kazanç sağlarken, bilgilerin de tam anla-
mıyla koruma altında olmasını sağlıyor. 3M 
Novec 1230’un bir başka öne çıkan özelliği ise 
hiçbir malzeme ile etkileşime girmemesi. Bu 
özelliği sayesinde müzelerde, arşiv odalarında 
ve tarihi eserlerin korunmasında da en çok 
tercih edilen sistemlerden biri konumunda. 
Ayrıca çok hızlı kuruduğu için de kâğıt yüzey-
lerde herhangi bir zarara neden olmuyor. 3M 
Novec 1230 gazlı yangın söndürme sistemi data 
odaları, arşiv ve müzelerin yanı sıra gemilerin 

VAV

CAV

CAV

VAV
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ürünler

EEC’den XTRALIS VESDA Veri Merkezi Çözümleri

Veri merkezleri için noktasal tip yan-
gın algılama sistemlerine göre çok 
daha erken algılama yapabilen Çok 

Hassas Hava Çekmeli Duman Algılama Sis-
temleri EEC garantisiyle bilgi işlem merkez-
lerinin vazgeçilmez bir parçası oldu. Bütün 
büyük veri merkezlerinde en önemli perfor-
mans kriterlerinden biri up-time yüzdesidir 
ve bu yüzdeyi korumak özellikle yangın gibi 
önceden öngörülmesi zor riskler söz konusu 
olduğunda oldukça zordur. Amerikan Fede-
ral İletişim Komisyonu’nun (FCC) yaptığı 
değerlendirmeye göre büyük bir veri mer-
kezi tesisinin yangın veya herhangi bir başka 
sebeple devre dışı kaldığı her saat için oluşan 
maliyetinin 2 milyon USD’a ulaşabileceği 
tahmin ediliyor. Bir veri merkezinde yangın 
çıkması sonucunda donanım hatası ve/veya 
kaybı oluşmasının yanı sıra çıkacak yangın 
dumanının içinde yer alan klorür ve sülfür 
parçacıkları tesiste bulunan diğer elektronik 
cihazlara yayılabilir ve bu parçacıklar hava-
daki nem ile reaksiyona geçerek korozyon 
sürecini başlatabilir. Korozyon sebebiyle bir 
süre sonra veri merkezinizde direkt olarak 
yangından etkilenmemiş cihazlar da zamanla 
kullanılmaz duruma geçebilir. İşte bu sebep-
lerle veri merkezlerinde henüz yoğun duman 
oluşumuna geçmeden bir yangını tespit 
etmek ve engellemek büyük önem taşıyor. 
İklimlendirme sistemlerinin yoğun olarak 
kullanıldığı veri merkezlerinde oluşan hızlı 
hava akışı sebebiyle yangın dumanı hem sey-
relir hem de yönü değişebilir ve bu sebepten 
dolayı da dumanın konvansiyonel detektör-

lere ulaşması çok zaman alabilir. Bu sebeple 
bu tür özel alanlar için özel bir erken algılama 
sistemi kurulması gereklidir. EEC Entegre 
Bina Kontrol Sistemleri’nin yangın algılama 
ve güvenlik konusunda müşterilerine sun-
duğu en etkili çözümlerden biri de VESDA 
ürünleri. Hava çekmeli duman algılama sis-
temlerinde konvansiyonel tip detektörlerden 
farklı olarak veri merkezi tesisinizde genel 
mahal, asma tavan ve yükseltilmiş döşeme 
içinde ve hatta kabinet içleri ve klima santral-
lerinize özel örnekleme boruları döşenir. Bu 
borularda yer alan örnekleme deliklerinden 
ortamdaki hava sürekli olarak merkezi ünite 
içerisinde yer alan aspiratör vasıtası ile çekilir 
ve bu hava konvansiyonel detektörlere göre 
çok daha hassas bir dedektör ile analiz edilir. 
Bu sayede yangın dumanı daha gözle görü-
lebilir seviyeye ulaşmadan çok erken safhada 
algılanır ve gerekli önlemler alınabilir. EEC, 
sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimi ve 
profesyonel ekibinin uzman görüşlerini dik-
kate alarak VESDA ürünleri ile müşterilerini 
memnun ediyor. VESDA çok hassas hava 
çekmeli duman algılama amacıyla ilk gelişti-
rilen ve ileri teknolojiye sahip olan üründür. 
Çok Erken Duman Algılama Cihazı (Very 
Early Smoke Detection Apparatus) tanım-
lamasının baş harflerinden türetilen VESDA 
markası tüm dünyada bu tip sistemleri tarif 
eden sözcük haline gelmiştir. VESDA ileri 
teknoloji ve performansıyla dünya üzerinde 
kurulu sistemler arasında çok sayıda referansa 
ve % 50'nin üzerinde bir pazar payına sahiptir. 
VESDA dedektörler UL, FM, LPCB, VdS 
gibi uluslararası ve GOST gibi lokal sertifi-
kalara da sahiptir.

Özellikleri 
•	 Standart noktasal tip detektörlere göre çok 

daha erken uyarı alma imkânı
•	 Erken algılama yaparak yangın dumanının 

elektronik malzemeler üzerinde yaptığı 
korozyon oluşumu engellenebilir

•	 İklimlendirme sistemleri sebebiyle hava 
hareketinin yoğun olduğu ortamlar için 
özel uygulamalar

•	 Tek bir ünite ile 2000 m2’ye kadar koruma 
alanı

•	 Soğuk koridor / Sıcak koridor 
uygulamaları için özel çözümler

•	 UL, FM, EN54, LPCB, VdS ve GOST 
sertifikasyonları 

•	 Modüler yapısı sayesinde gaz algılama, 
otomatik boru temizleme, susturucu ve 
harici güç kaynağı üniteleri ile genişletme 
imkânı 

•	 Yalnızca yangın dumanını değil, havadaki 
toz seviyesini ve kablo yanığı dumanını da 
algılama ve belirlenen eşik seviyelerinde 
alarm verme 

•	 Renkli LCD ekranı, Ethernet, Wi-Fi ve 
USB bağlantı. TM 

6 . tesisat market 08/2015



300 °C/2 Saat 
Yangın Dayanımı Sertifikalı

•
Stoktan, Hızlı Teslimat

EMAK
RADYAL 
JETFANLARI

EN 12101-3 BSI

İlk Belediye Caddesi No: 2 Tünel - Beyoğlu / İstanbul
telefon: (0212) 245 54 83  /  faks: (0212) 249 52 24  / e-posta: info@emak.com.tr 

0085-CPR 618996-F300

www.emak.com.tr

40 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR

20’DEN FAZLA ÜLKEDE

YÜKSEK KALİTELİ EKONOMİK ÇÖZÜMLER

BSI - Kitemark 618995



ürünler

Türkiye distribütörlüğü ATLANTİK 
GRUP tarafından yapılan WESPER’in 
kaliteli, yenilikçi ve yüksek verimli ürün 

yelpazesi içerisinde yerini alan KUBIC Serisi 
Rooftop cihazları, dış veya iç ortama konula-
rak, kanallar vasıtasıyla mahalin tüm ısıtma, 
soğutma, havalandırma işlemlerini komple tek 
ünite olarak sağlayabilen, isteğe bağlı olarak 
dönüş fanlı da olabilen scroll kompresörlü 
paket tip klima cihazlardır.

45 ila 300 kW kapasite aralığına sahip KUBIC 
serisi rooftop cihazları, ısı geri kazanımlı 
(RCF), dönüş fanlı (VRC) ve doğalgazlı (GB) 
olmak üzere 3 farklı versiyonu ile bütün proje-
lere uygun çözümler sunabilmektedir. KUBIC 
RCF model rooftoplarda ısı geri kazanım 
modülü ile yüksek verim elde edilebilmektedir.

•	 A veya B sınıfı enerji verimliliği
•	 IP-54 motor koruma sınıfı
•	 Düşük ses seviyesi

Opsiyonel Özellikleri
•	 Isı geri kazanımı
•	 Yoğuşmalı tip doğalgaz brülörü
•	 Dönüş veya egzoz fanı
•	 Radyal fanlı kondenser
•	 Termal veya entalpik freecooling
•	 EC plug fan
•	 EC aksiyal fan 
•	 Hava kalite sensörü
•	 Filtre kirlilik alarmı
•	 Duman dedektörü 
•	 Yüksek basınçlı fan
•	 Sıcak sulu batarya
•	 Elektrikli ısıtıcı TM 

Wesper’den  Kompakt, Hafif, Moduler ve Yüksek Enerji Verimliliğine 
Sahip Rooftop 

KUBIC VRC model rooftoplar santrifüj dönüş 
fan modüllüdür. Ünite içerisinde bulunan üç 
adet damper sayesinde, cihaz termal, entalpik 
veya termal-entalpik freecooling yapabilmek-
tedir. 

KUBIC GB model doğalgazlı olup, dış ortam 
sıcaklığı düşük olan yerlerde, özellikle büyük 
endüstriyel ve ticari tesislerin iklimlendirilme-
sinde tercih edilmektedir.

WESPER KUBIC serisi rooftop cihazları konfigürasyon 
örnekleri

Standart Özellikleri
•	 45 ila 300 kW arası kapasite seçeneği
•	 Bakır boru alüminyum kanatlı batarya
•	 Aksiyal tip üfleme fanı, santrifüj tip dönüş 

fanı

Dairesel kesitli modeller

FSC-60, FO-EIS-90, 120 ve 180 modelleri 
olarak 60 ˚C ile sektörde az sayıda üreticide 
bulunan 180˚C sıcaklık sınıfına ulaşan 4 ayrı 
sınıfta üretiliyor.

Dikdörtgen kesitli modeller

FBK-EIS-120, FOK-EIS-120, FOK-EIS-180 
olarak üretiliyor. FOK serisi ürünler, hem duvar 
geçişinde hem de döşeme geçişinde kullanıma 
uygundur. Tüm yangın damperleri EN-1366-2 
test standardını karşılayacak şekilde test edilir. 
EN-13501-3 standardı olarak sınıflandırılmıştır. 
72 ˚C sıcaklığa kalibre edilen ve eriyebilen telli 
mekanizma ile çalışır. Manuel olarak kurulanlar 
dışında motorlu modeller de bulunmaktadır. TM 

Agon Mekanik’ten Madel Yangın Damperleri

Agon Mekanik, temsilcisi olduğu İspan-
yol Madel firmasının ürün yelpazesi 
içinde bulunan yangın damperleri-

nin satışına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. 

Madel, havalandırma ekipmanları konusunda 
difüzörler, VAV, CAV üniteleri, Chilled beam 
üniteleri dışında dairesel ve dikdörtgen kesitli 
yangın damperleri üretimi yapıyor.
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Omega Thermo Products; uygulamalar 
için gerekli olan ısı transfer alanının 
hesaplanması, ısı transfer yüzeylerin-

deki gerekli olan kaynak deseninin belirlen-
mesi, plakalarda kullanılacak malzemenin ve 
kalınlıklarının belirlenmesi, final montaj için 
plakaların tasarımı ve bitmiş haldeki montajlı 
ürünlerin mühendisliği ve üretimi konusunda 
hizmet veriyor. OMEGA-Plakaların  avantaj-
larını şu şekilde sıralamak mümkündür:

•	 Yüksek ısı transferi
•	 OMEGA-plaka dizaynı sayesinde düşük 

hızlarda yüksek türbülans
•	 Isıtıcı ve/veya soğutucunun plaka içinde 

homojen dağılımı
•	 Düşük işletme maliyeti
•	 Düşük üretim maliyeti
•	 Düşük hacim sayesinde geliştirilmiş 

kontrol karakteristiği
•	 Karmaşık geometrilerde dahi kullanılabilir 

dizayn 

Tek Taraflı OMEGA-Plakalar

Tek taraflı OMEGA-plaka, genellikle pla-
kanın bir yüzeyinin düz ve pürüzsüz olması 
istendiğinde kullanılır. Buna örnek olarak 
tank duvarları, yiyecek veya ilaç sektörlerinde 
kullanılan ısı transfer yüzeyleri verilebilir. Bu 
uygulamanın belirgin bir avantajı da, kontrollü 
ısı girişi ve lazer kaynak ile yaratılan kontrollü 
kaynak derinliği sayesinde plakanın ürün ile 

kullanılarak üretilebilir. Diğer özel malzemeler 
de talep üzerine lazer kaynak ile kaynatılabi-
lir. Yüzey kalitesi seçimi müşteri tarafından 
yapılabilir. OMEGA-plakalar soğuk çekilmiş 
2B, 2E, 2BB veya 2R gibi yüzey kalitelerinde 
üretilebilir. OMEGA lazer kaynak teknolojisi 
sayesinde 2 metre en ve 14 metre uzunluğa 
sahip plakalara dahi el değmeden otomatik bir 
şekilde lazer kaynak yapılabilir.

OMEGA-Plakaların Malzeme 
Kalınlıkları

Tek Taraflı OMEGA-Plakalar Çift Taraflı 
OMEGA-Plakalar

2,0 + 0,6/0,8 mm 0,8 + 0,8 mm

2,5 + 0,8/1,0 mm 1,0 + 1,0 mm

3,0 + 0,6/0,8,1,0/1,25 mm 1,25 + 1,25 mm

4,0 + 0,6/0,8/1,0/1,25/1,5 mm 1,5 + 1,5 mm

> 4,0 + 0,6/0,8/1,0/1,25/1,5/… 
mm > 2,0 + > 2,0 mm

OMEGA-Plakalar için Basınç ve 
Sıcaklık

OMEGA-plakalar uygulamaya göre yapılmış 
tasarımlar sayesinde >100 bar basınca kadar 
çalışabilir. Omega Thermo Products uzmanları, 
uygun malzeme seçimi ve en uygun kalınlık 
kombinasyonları konusunda kullanıcıları bil-
gilendirebilir. 

OMEGA-Plaka Sertifikasyonları

ASME U-stamp, PED, TÜV, AD  
Merkblätter TM 

OMEGA Thermo Products’tan Lazer Kaynaklı Isı Transfer Plakaları

temas eden yüzeyinde yanık izi oluşmaması-
dır. Kaynak sonrasında koruyucu plastik film, 
plakanın üzerinde zarar görmemiş olarak durur.

Çift Taraflı OMEGA-Plakalar

Çift taraflı OMEGA-plaka genellikle düz ve 
pürüzsüz bir yüzeye gerek olmadığı zaman-
larda kullanılır. Bu uygulamanın örnekleri; 
montajlı ısı transfer yüzeyleri, soğutma veya 
ısıtma amaçlı plaka grupları, şelale tipi soğu-
tucular (falling film chiller), buz makineleri, 
ısı geri dönüşüm üniteleri olarak sıralanabilir.  

OMEGA-Plakaların Özellikleri

OMEGA-plaka, 304, 316, 3116Ti, 321, 
SAF2205, LDX-2101, Hastelloy ve Titanyum 
gibi birçok paslanmaz çelik ve özel malzemeler 

Tek taraflı OMEGA - Plaka

Çift taraflı OMEGA - Plaka
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Elektrikli
Yangın Pompa

İstasyonları

Dizel
Yangın Pompa

İstasyonları

Su Depolu
Paket 

Sistemler

Jokey
Yangın Pompa

İstasyonları

EX26651 - End - Suction
EX26652 - Split - Case

UL Pompa Seti
(Kendi Şasesinde Teslimat)

UL® Sertifikalı Yangın Pompa İstasyonları ile
yangına karşı komple çözümler

FirePack
FireHouse

UL Pompa İstasyonu
(Paket Teslimat)
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ürünler

Altherm Yer Konvektörleri

Konutlar, galeriler, sergi salonları, mağa-
zalar ve villalar gibi estetik ile meka-
nik çözümün birleşmesi gereken tüm 

ortamlarda kullanılabilen Altherm Yer Kon-
vektörleri, cam üzerlerindeki buğuyu alır, cam-
daki ısı kayıplarını önler aynı zamanda ortamın 
ısıtma ihtiyacını en iyi şekilde karşılar.  
Ürünler, mekâna uygun kapasite, boy ve geniş-
likte seçilebilmesinin yanı sıra, bağlantı/köşe 
parçaları ve aksesuarları ile estetik çözümler 
sunar. Kolay çıkarılabilen dekoratif menfezleri 
sayesinde bakım ve temizliği rahatlıkla yapıla-
bilir. Fanlı modellerde, oransal kontrolü saye-
sinde gereksiz kapasite kullanımı engellenir, bu 
sayede enerji tasarrufu sağlar.

Özellikleri

•	 300 mm aralıklarla artan ve 900 mm 

Schneider Electric’ten Yeni Kesintisiz Güç Kaynağı Smart-UPS™ Serisi

Schneider Electric, yeni kesintisiz 
güç kaynağı Smart-UPS™ On-Line 
SRC ürün serisiyle Bilgi Teknolojileri 

(IT) başta olmak üzere telekomünikasyon 
ve endüstriyel alanlarda kullanımlar için en 
zorlu şartlarda dahi çift çevrimli güç koru-
ması sağlıyor. Smart-UPS On-Line SRC 
serisi, 1kVA - 10kVA arası yükleri destekler-
ken, kritik durumlarda sistemlerin enerjisiz 
kalmaması için yükü akülerinden beslemeye 
başlıyor. Acil durumlarda besleme süresi ek 
akü paketleri sayesinde uzatılabiliyor ve 
enerji ihtiyacını güvenli şekilde sağlıyor. 
Ayrıca, Smart-UPS On-Line 
SRC serisi dahilinde bulunan 
PowerChute™ Ağ Kapatma 
yönetim yazılımı sayesinde, 
ağa bağlı cihazları tercihe göre 
otomatik olarak kapatabiliyor. 
Uzaktan yönetim için entegre 
ağ yönetim kartı içeren seri-
nin tüm modelleri, geniş giriş 
gerilimi aralığı ve hassas çıkış 
gerilimi ayarlama imkânını 
sunuyor. Bunun yanında fre-
kans ayarlama, dahili baypas ve 
giriş gücü düzeltme gibi birçok 
önemli özelliğiyle kullanıcılara 

büyük kolaylık sağlıyor. Otomatik dahili bay-
pass seçeneği ile serinin tüm ürünleri, aşırı 
yüklenme durumunda bağlı yükleri şebeke 
gücüyle besleyebiliyor. Serinin dikkat çeken 
bir diğer özelliği, akıllı akü yönetim sistemi 
ile hassas ve sıcaklık ayarlı şarjlı akünün 
performansıyla, kullanım ömrü ve güvenliği 
en üst düzeye çıkarması. Çalışırken değişti-
rilebilir akü paketleriyle ise kullanıcılar akü 
paketlerini değiştirerek ortalama yenileme 
sürelerini uzatabiliyor. Serinin 5 ve 10 kVA 
modellerinde iki ünite birbirini yedekle-
yecek şekilde paralel olarak bağlanabiliyor. 

Yönetim konusunda kullanıcılara 
büyük kolaylık sağlayan Smart-
UPS On-Line SRC serisi UPS'in 
ağ üzerinde uzaktan yönetilme-
sine de imkân tanıyor. Ayrıca, 
APC StruxureWare™ Manager 
üzerinden merkezi yönetime de 
olanak sağlıyor ve SmartSlot™ 
Yönetim kartlarıyla UPS yetenek-
lerini kişiselleştirmenin yolunu 
açıyor. Böylece durum gösterge-
leri görsel ekranlar, cihaz ve güç 
durumunun tercihe göre yöneti-
lebilmesini sağlıyor. Tercihe göre 
LED ve LCD ekranlara sahip 

ölçüsünden başlayan 4800 mm ölçüsüne 
kadar standart olarak konvektör 
üretilmektedir.

•	 Yerden ısıtmalı ısıtma sistemlerinde, cam 
önlerine montajı yapılarak yüksek ısıtma 
verimi alınır.

•	 Fansız (KK-X) ve Tanjansiyel  
fanlı (KK-TF) olmak üzere iki ayrı  
tipte ve her biri 3 ayrı modelde 
üretilmektedir.

•	 20 °C oda sıcaklığı ve 80/60 °C su 
rejiminde; 127 W'dan 12.920 W'a kadar 
ısıtma kapasitesi sağlayan zengin model 
seçeneği sunulmaktadır.

•	 1,5 mm kalınlığında çelik sacdan mamül, 
siyah renkte elektro statik fırın boyalı 
mukavim bükümlü kasalar şeklinde 
yapılmaktadır. 

•	 Yüksek mukavemette, değişik profil 
tipi ve değişik renklerde dekoratif 
alüminyum veya ahşap olmak üzere iki 
ayrı malzemeden Rulo Lineer Menfez 
seçenekleri sunulmaktadır.

•	 40 Db (A) ses güç seviyesinden düşük ses 
şiddetinde çalışan Tanjansiyel Fanlar.

•	 Maksimum 8 bar işletme basıncında ve  
90 °C işletme sıcaklığında çalışabilen 
TÜV sertifikalı, bakır boru, alüminyum 
lamelli eşanjörler. TM

seride, bağlanabilirlik özelliği sayesinde 
UPS'in seri port üzerinden yönetimine de 
imkân tanınıyor.  3 ve 10 kVA arası model-
lerde bulunan tak ve çalıştır aküler, UPS 
cihazına fazladan çalışma süresi eklerken, 
beslenen yükler için temiz ve kesintisiz güç 
sağlamaya devam ediyor.
Periyodik akü testi sayesinde değiştirilmesi 
gereken akünün erken tespit edilmesini 
sağlayan Smart-UPS On-Line SRC serisi, 
önleyici hata bildirimi özelliğiyle de erken 
uyarı vererek hatayı önceden bildiriyor. 
Frekans ve gerilim regülasyonu sistemi ise 
aküyü kullanmadan frekans ve gerilimde 
zayıf koşulları iyileştirebiliyor. Smart-UPS™ 
On-Line SRC ürün serisi, ani dalgalanma-
lar, yıldırım ve fırtına gibi olumsuz hava 
şartlarında oluşacak güç kesintilerine karşı 
bağlı yükleri koruma özelliğine sahiptir. 
Daha küçük jeneratörler ve daha az kablo 
kullanılmasını sağlayarak kurulum maliyeti 
en aza indiriliyor. Cold Start özelliğiyle ise 
akü gücü yeterli olmadığında gerekli elektrik 
yükünü sağlamaya devam ediyor. Uluslara-
rası standartlara uygun olarak, güvenli bir 
şekilde çalıştığı test edilen ve onaylanan 
Smart-UPS On-Line SRC serisi kaliteyi ve 
güvenliği en üst boyuta taşıyor. TM
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Grundfos Yangın Söndürme Sistemleri

•	 Sistem kaçakları için dik tip çok kademeli 
kaçak giderme (jokey) pompası kullanılır. 

•	 Ürünler kompakt boyutlarda tasarlanmıştır. 
•	 Her pompa için ayrı ayrı otomatik kontrol 

panelleri mevcuttur. 
•	 Kullanıcıya özel ve güvenilir çözümler 

sunulur. 
•	 Grundfos yangın söndürme sistemleri  

NFPA standartlarında  UL listeli ve  
FM onaylı, VdS, LPCB ve benzeri 
diğer standartlara uygun geniş bir ürün 
yelpazesine sahiptir.  TM 

in-line santrifüj, ve uçtan emişli pompa tipleri 
kullanılır. Grundfos yangın pompaları, yangın 
söndürme uygulamaları sırasında genellikle 
yangın hortumlarına, yangın vanalarına veya 
su serpme sistemlerine basınçlı su temin 
etmek için kullanılır.

Özellikleri

•	 Elektrik veya dizel motorlu pompa 
seçenekleri sunulur. 

•	 Pompaların kurulumu ve bakımı kolaydır. 

İndesit’ten Eco İnverter Teknolojili Yeni Klimalar

Indesit’in yeni klimaları ‘Eco Inverter’ 
teknolojisi sayesinde ortamın havasına 
göre çalışma devrini ayarlıyor ve yüksek 

performansta çalışırken bile enerji verimliliği 
sağlıyor. Tasarruflu ve doğa dostu Eco Inver-
ter teknolojisine sahip Indesit klimalar, isteni-
len sıcaklık değerlerine daha hızlı ulaşıyor ve 
ısıtmada A+ soğutmada A++ enerji verimliliği 
sağlıyor. Standart klimalara kıyasla yüzde 44 
enerji tasarrufu sunan Indesit Eco Inverter 
klimalar, sessiz çalışma performansıyla da öne 

çıkıyor. Indesit klimalar, standart klimalardan 
farklı olarak negatif iyonlarla havayı zengin-
leştiriyor, toz, duman ve polenleri yok ederek 

Tüm bileşenleriyle düzgün ve etkili 
çalışan bir yangın söndürme sistemi, 
yangınların neden olduğu zararları en 

aza indirebilir. Bu farkındalıkla Grundfos, can 
ve mal emniyeti için baştan sona profesyonel 
ellerden çıkmış yangınla mücadele sistemleri 
temin ediyor. Grundfos yangın söndürme 
sistemleri; bir ana pompa ve ihtiyaca göre bir 
yedek pompa, jokey pompa, kontrol panelleri 
ve dizel pompalı sistemler için yakıt tankın-
dan oluşur. Ana pompalar olarak dizel veya 
elektrik motoruyla çalışan bölünebilir gövdeli, 

kötü kokulardan arındırıyor. Daha fazla negatif 
yüklü iyon molekülleri içeren hava yenilenme 
hissi ve enerji vererek stresi azaltıyor. Solunum 
yollarına bağlı hastalıkları önlemede de etkili 
olan negatif iyonlar uyku kalitesini de artırıyor. 
Indesit klimalar, geliştirdiği özel filtre tekno-
lojileri sayesinde solunan havayı enfeksiyona 
sebep olabilecek mikroorganizmalardan arın-
dırıyor. Ayrıca Soğuk Katalizör Filtreye sahip 
olan Indesit klimalar, ortamdaki sağlığa zararlı 
gaz ve kokuları yok ediyor. TM 

32 mm çaptaki PVC boru aracılığıyla yapılıyor. 
SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve çok düşük 
seviyedeki sesle çalışıyor. Basit montaj yöntemi 
sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir sis-
tem olup, restorasyon ve tadilat işlemlerinde 
kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 

Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü 
özelliğine sahip değildir. Yine kanalizasyona 
uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı 
olan yerlerde, atık suların tahliyesini sağlıyor.  
60-70 ºC sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu 
sulara dayanıklı olarak üretildiklerinden, resto-
ran, otel, iş yerleri gibi birçok alanda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

SANIPRO XR SILENCE  
WC Öğütücülerin Teknik 
Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet + lavabo + 
duş kabini + bide 

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar,
•	 Koruma Sınıfı: IP44
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35°C,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 413 x 180 x 263 

mm. TM 

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 7 metreye, 
yatay olarak 110 metreye kadar atıkları pom-
palayabilen öğütücüler, ekonomik, pratik ve 
estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 

SFA SANIHYDRO WC Öğütücüleri ve Pompaları
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Hoval çapraz akışlı plakalı ısı 
eşanjörleri kullanıldığında 
ısı geri kazanımı verim-

liliği (kuru hava) % 80’lere kadar 
çıkar. Örnek olarak: SV-085/A 
çapraz akışlı plakalı ısı eşanjörü 
incelendiğinde kuru hava ısı geri 
kazanım verimliliği % 80’lere ulaşır.
Hoval optimize edilen yüksek per-
formans yüzeyleri ile genişletilen 
portföy kullanıldığında, geliştirilmiş 
yüksek performans yüzeyleri saye-
sinde en iyi ısı geri kazanım oranlarına geniş 
plaka boşluklarında da ulaşılabilir.
Hoval, 2 dizayn 6 seriden oluşan ürün portföyü 
ile kullanıcıların isteklerine en uygun çözümü 
sunar.
Dizayn S: Hava akış debisi 50.000 m³/h’e 
kadardır. Özel yüzey yapısı sayesinde yüksek 
verimlilik sağlar.
Dizayn F: Hava akış debisi 100.000 m³/h’e 
kadar
Seri V (Standart): Alüminyum plaka aluzinç 
yan duvarlar
Seri T (Yüksek Sıcaklık): Alüminyum plaka 
aluzinç yan duvarlar conta görevi gören yüksek 
sıcaklık silikonu
Seri G (Korozif ortam için) 
Korozyona karşı korumalıdır. Plastik kaplı 
alüminyum plaka Toz boya kaplamalı aluzinç 
yan duvarlar
Seri C (Korozif ortam için) 
Kasa korozyona karşı korumalıdır. Alüminyum 

lanmasına olanak sağlar. Örneğin Hoval ‘recir-
culation bypass’ın uygulanmasına olanak sağ-
ladığından klima santralinde yer kazanımı ve 
maliyetin azaltılmasını sağlar.
Sipariş edilen ürünler kuruluma hazır: Hoval, 
istenilen özelliklere göre çapraz akışlı plakalı ısı 
eşanjörleri üretir. İstenilen bypass ve damper 
için ilave kuruluma gerek yoktur. 
Yerden kazanım, dolayısıyla klima santrali 
maliyetinde kazanım: Küp şeklindeki Hoval 
çapraz akışlı plakalı ısı eşanjörü benzer ürünlere 
göre çok daha kompakttır.

Yüksek verimlilik

Hoval çapraz akışlı plakalı ısı eşanjörü, yük-
sek verimlilik sağlar. Kuru havada verimliliği  
% 80’i geçer. TM 

Hoval’den Çapraz Akışlı Plakalı Isı Eşanjörleri

plaka toz boya kaplamalı aluzinç 
yan duvarlar
Seri D (Korozif ortam için) 
Plakalar korozyona karşı koruma-
lıdır. Plastik kaplamalı alüminyum 
plaka aluzinç yan duvarlar
Seri Q (Korozif ortam için) 
İkiz eşanjörden biri korozyona 
karşı korumalı diğeri standart ürün 
olan Seri V ile aynı özelliktedir. 

Plaka boyutu 400 mm ile 2.400 mm arasında 
değişir, eşanjör genişliği ise 200 mm ile 4.100 
mm arasında değişkenlik gösterir. Çalışma 
sıcaklığı -40 °C ile 200 °C arasında çalışmaya 
olanak sağlar.

Ekonomik çözüm

Seçilen cihazlar opsiyonların da cihaza uygu-

Siemens Bina Teknolojileri Bölümü, enerji 
üretimi ve dağıtımında kullanılan dişli 
kısa milli vanalarına, yeni elektromoto-

sunuyor ve operatörlerin yalnızca birkaç dönüş 
içinde tam mile ulaşmasını sağlıyor. Bu, acil 
durum ve servis prosedürlerini tam anlamıyla 
karşılıyor. Aşırı yük koruması akütatöre zarar 
gelmesini engelliyor. Manuel tertibatta bulunan 
pozisyon göstergesi, vananın hangi genişlikte 
açıldığını uzaktan görmeyi kolaylaştırıyor. Akü-
tatör üzerindeki LED ise çalışma durumunu 
açık bir şekilde gösteriyor. 
UL ve CE sertifikalı bu yeni nesil kısa milli 
akütatörleri tüm akım prensiplerini karşılıyor ve 
son 40 yıl içinde üretilmiş tüm Acvatix vanaları 
ile uyumlu olarak çalışıyor. 
Bu da yeni akütatörlerin başta mevcut HVAC 
sistemlerin modernizasyonu ile yeni kurulumlar 
için uygun olmasını sağlıyor. TM 

Siemens’ten Yeni Elektromotorik Akütatörler
rik akütatörleri ekledi. Yüksek bir pozisyon-
lama gücü ve kısa çalışma süreleri sağlayan son 
derece kompakt akütatörler, çok fonksiyonlu bir 
manuel kullanım ve okunması kolay operasyon 
durumu göstergesiyle donatılıyor. 
Bu vana/akütatör kombinasyonu itilen kafes 
terminalleri ve geniş bağlantı alanı ile kolay ve 
güvenli kurulum sağlamasının yanı sıra HVAC 
sistemlerde başka bir cihaz kullanmadan  
     operasyon ve bakım gerçekleştirmeye imkân 
tanıyor. 
Tek tip tasarıma sahip tüm yeni akütatörlerde, 
Acvatix akütatörlerinin çalışma konsepti devam 
ettiriliyor. Akütatörler, tüm kurulum pozisyon-
larında erişimin kolay bir şekilde sağlandığı 
yenilikçi, çok fonksiyonlu bir manuel tertibat 
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ürünler

Bosch Termoteknik’ten “Magnetli Tortu ve Pislik Tutucu”

E  nerji verimli ısıtma sistemleri ile sıcak 
su çözümlerinde Avrupa’nın lider 
tedarikçilerinden Bosch Termoteknik, 

yeni ürünü “Magnetli Tortu ve Pislik Tutucu” 
ile arıtılmamış sistemlerde enerji verimli-
liğini düşüren etkenleri ortadan kaldırıyor.  
“Magnetli Tortu ve Pislik Tutucu” tortuların 
farklı alanlarda birikmesini engelleyerek enerji 
kullanımında verim kaybının önüne geçiyor. 
Tutucular enerji verimliliğini artırarak kulla-
nıcıların enerji tüketim maliyetlerini azaltı-

yor. Yeni geliştirilen ürün, sistemde bulunan 
pompa ve diğer pahalı ekipmanları korurken, 
5 μm’e kadar hem manyetik hem de manye-
tik olmayan partikülleri yüksek verimlilikte 
ayrıştırıyor. Biriken tortuyu hızlı ve kolay 
bir şekilde tahliye eden “Magnetli Tortu ve 
Pislik Tutucu” yüksek hacimde tortu toplama 
kapasitesi ile güçlü ve sızdırmaz özelliğiyle de 
dikkat çekiyor. Her türlü dikey, yatay ve dia-
gonal uygulamaya adepte edilebilen “Magnetli 
Tortu ve Pislik Tutucu”nun hızlı ve kolay bir 

şekilde montajı yapılabiliyor. Ayrıca “Magnetli 
Tortu ve Pislik Tutucu”nun 20 yıl ürün garan-
tisi bulunuyor. Optimum pislik tutma işlemini 
gerçekleştirmek üzere tasarlanan “Magnetli 
Tortu ve Pislik Tutucu”nun manyetik alan des-
tek teknolojisine sahip takıp çıkarılabilir harici 
mıknatısı bulunuyor. Toplanan tortuyu tahliye 
etmek için drenaj vanasıyla birlikte “Magnetli 
Tortu ve Pislik Tutucu” 10 bar işletme basıncı 
ve 0 – 110 °C akış sıcaklığına dayanıklılığı ile 
ön plana çıkıyor. TM

Braas’tan Isı Yalıtımında İnovatif Bir Çözüm: Thermomanto Sistem

Braas Çatı Sistemleri, çatıların enerji 
verimliliğine katkısını artırmak amacı 
ile yüksek performanslı ürünler sunuyor.  

nın hızlı ve düzgün olarak yapılmasını sağlar-
ken, dikey kanallar ise kiremit altının etkin ve 
sürekli olarak havalandırılmasına imkân veriyor.  
Thermomanto Sistem, yeni çatılarda olduğu 
kadar, özellikle çatı yapısının komple değişim 
imkânı olmadığı çatı yenileme işlerinde de 
kolaylıkla uygulanabiliyor. Braas’ın sunduğu 
yüksek performanslı ısı yalıtım çözümleri ile 
hem çatılarda ısı köprüleri oluşması önleniyor 
hem de çatıların ısı yalıtım performansı ve enerji 
verimliliği artırılıyor. Enerji verimliliği artan çatı-
lar sayesinde, ısıtma ve soğutma için harcanan 
bütçeler azalıyor ve çatı katlarında dört mevsim 
ideal yaşam konforu sağlayacak bir ortamın oluş-
turulması sağlanabiliyor.  TM

Braas’ın bu amaçla geliştirdiği çözümlerden biri 
de, ısı yalıtımı (çatı mantolama) ürünü, Thermo-
manto Sistem. 
Yüksek yoğunluklu, yüzeyi zırhlı, yüksek basma 
mukavemeti ile kar, rüzgâr ve öz ağırlık gibi 
yüklere karşı yapısal bütünlüğünü koruyan, binili 
kenar profile sahip, ekstrüde polistren (XPS) özel 
tasarımlı ısı yalıtım plakası olan Thermomanto 
Sistem, 4, 5, 6, 8 cm ve bu yılın başında tanıtılan 
10 cm kalınlık alternatifleri ile sunuluyor. R=3,10 
m2.K/W ısı geçirgenlik direnci ile Thermomanto 
Sistem 10 cm, çatılarda enerji verimliliği ve tasar-
rufu açısından öne çıkıyor. Thermomanto Sistem 
üzerindeki yatay kanallar, herhangi bir altyapı 
hazırlığına gerek kalmadan kiremit montajı-

Baymak’tan E.sybox Hidroforlar

Baymak tarafından pazara sunulan 
ve  minimum enerji tüketerek mak-
simum verimlilik sağlama hedefiyle 

üretilen E.sybox, sessiz çalışmasıyla dikkat 
çekiyor. 
“IF 2013 Design”da tasarım ödülü alan 
E.sybox hidrofor, kompakt tasarımı saye-
sinde eski tarz hidrofor sistemleriyle karşı-
laştırıldığında boyut olarak en az % 30 yer 
tasarrufu sağlıyor. E.sybox, montaj yapılacak 
yerin durumuna göre tesisata yatay ve dikey 
olarak da bağlanabiliyor. Yeni su soğutmalı 
motoru korozyona karşı dayanıklı olduğu gibi 
soğutucu fan olmadığından eski tarz hidro-
forlara göre daha az gürültü kirliliği yapıyor. 
Standart kullanımda 45 dB gibi çok düşük 
ses aralığına sahip olan E.sybox, bu özelliğiyle 

kazan dairelerine yapılan ses yalıtımı maliye-
tini ortadan kaldırıyor.
E.sybox, sisteme entegre bir şekilde 2 lt’lik 
genleşme tankını içerisinde barındırdığı için 
ilave ek bir ürün ihtiyacı bulunmuyor. Bu gen-
leşme tankının eski tarz hidrofor sistemlerine 
göre bir başka avantajı ise fazla yer kaplama-
ması ve bakım gerektirmemesi.
Her bir parçanın maksimum olarak gelişti-
rildiği invertör teknolojisi ile donatılmış bir 
entegre elektronik sistemi olan E.sybox, su 
ihtiyacına göre devreye giriyor. E.sybox ile 
su basıncında ani yükselme ve düşüşler olma-
masının yanı sıra ayarlanan basınç, kullanım 
artsa da azalsa da aynı düzeyde kalıyor. Ayrıca 
tesisatta ani basınç yükselmesinden dolayı ses 
ve vuruntu olmadığı için her seferinde düşük 

devirle devreye girdiğinden daha az enerji 
harcıyor ve sürekli en hızlı devirde dönmedi-
ğinden mekanik ömrü de uzuyor. TM 
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Opsiyonel Ekonomizör Modülü ile;
 Dış hava sıcaklığının uygun olduğu 

 durumlarda Free Cooling seçeneği
 Taze hava ve dönüş havası sensörleriyle 

 uyumlu çalışma
 Taze hava oranını otomatik ayarlama
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 Trifaze modellerde standart faz koruma rölesi
 Master panel ile 32 adet cihaz kontrolü
 Bağımsız sirkülasyon pompası bağlantısı
 Otomatik modda fan hızı kontrolüyle %50 

enerji tasarrufu
 Kullanım kolaylığı

Kablolu Uzaktan Kumanda üzerinde;
 3 kademeli fan hız kontrolü
 Giriş - çıkış su sıcaklıkları
 Tuş kilidi
 Alarm kodları
 Evaporatör yüzey sıcaklığı
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ürünler

Smokejet, dayanıklılığı, ısı ve ses yalıtımı, 
rüzgâr, kar yüküne dayanımı ve izolasyon 
çözümleri ile mimarların, mühendislerin, 

müteahhitlerin ve diğer tüm müşterilerin yük-
sek standartlarını karşılamak için geliştirilmiş 
bir ürün. Smokejet; tiyatrolar, sinema salonları, 
labaratuarlar gibi ses ve ısı yalıtımının gerekli 
olduğu yerlerde dumanla mücadele için tercih 
edilen bir üründür. Panjur tipi kanatları saye-
sinde yoğun rüzgâr alan bölgelerde güvenle 
kullanılabilir ve yüksek dayanımı sayesinde 
rüzgar sensörü kullanımı gerektirmez. Cam, 
polikarbonat, alüminyum ve izole alüminyum 
malzemeden imal edilebilir. Elektrik veya pnö-
matik kontrol sistem opsiyonları sayesinde, her 
türlü yangın senaryosuna uyumlu çalışabilir.

Özellikler
•	 Panjur tip yapısı sayesinde hem 

cephe (dikey) hem de çatı (yatay) 
uygulamalarında kullanılabilir.

•	 Panjur kanatçıklar sayesinde yüksek 

Endo Enterprises (UK) Ltd. tarafından 
geliştirilmiş ve İngiltere’de üretilen 
EndoTherm™, ısıtma sistemlerinde % 

15’e kadar enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi 
bir üründür. Doğalgaz, fueloil ve kömür gibi 
yakıtla çalışan kazanlı ısıtma sistemlerinde 
kullanılabilir ve sağladığı tasarruf ile maliye-
tini bir yıl içinde karşılayabilir. Bağımsız akre-
dite kuruluşların yaptığı test sonuçlarında ve 
uygulandığı projelerde % 15’e kadar tasarruf 
sağladığı kanıtlanmıştır. Merkezi ısıtma sis-
temlerinde ısının taşınması için su kullanıl-
masının sebebi, ucuz olması ve kolayca temin 

alüminyum profilden üretilmiştir. 
Korozyona dayanıklıdır ve yüksek 
mukavemet sağlar.

•	 Aerodinamik yapıya sahip yağmur 
kanalları sayesinde verimli bir yağmur suyu 
drenajı sağlar.

•	 Profesyonel contalama sistemi minimum 
ısı kaybı ve maksimum ses yalıtımı sağlar.

•	 Kullanım amacına göre opsiyonel 
sensörlerle entegre çalışabilir ve 
havalandırma için kullanılabilir. (Duman, 
ısı, yağmur, rüzgâr vs.) TM 

FORM A.Ş.’den “Smokejet” Duman Tahliye Sistemi

Isıtma Giderlerini %15’e Kadar Azaltan Ürün: 
EndoThermTM

aerodinamik duman tahliye açıklığı sağlar.
•	 Günlük havalandırma sağlar
•	 Doğal aydınlatma sağlar
•	 39 dB’ye kadar ses yalıtımına sahiptir
•	 Kaliteli ısı yalıtımına sahiptir
•	 Almanya'nın yangınla mücadele ürünlerini 

test eden öncü kuruluş MPA tarafından 
VDS belgesi ile belgelendirilmiştir

•	 DIN 18232, VdS 2159 and EN 12101-2 
standartlarına uygundur

•	 Kapaklar otomatik olarak kapanır, 
kullanım kolaylığı sağlar

Avantajlar

•	 Monte edilen hareketli ve sabit en 
küçük detaya kadar hassas mühendislik 
unsurlarından oluştuğundan, sistem her 
zaman güvenle kullanılır.

•	 Kurulumu hızlı, kolay ve ucuzdur. Mil 
menteşeleri bakım gerektirmez.

•	 Kapağın tüm bileşenleri AIMgSi5 

derecesini aynı seviyede muhafaza edebilmek 
için daha az çalışır ve daha az yakıt tüketir. 
Modern kazanlar pazarlanırken verilen verim-
lilik ölçüsü yalnızca kazan için geçerlidir ve 
bütün ısıtma sisteminin verimliliği göz önünde 
tutulmaz. EndoTherm™, piyasadaki en verimli 
kazanlarla bile, sistem verimliliğini geliştirdiği 
için enerji tasarrufu sağlar. EndoTherm™’in 
etkili olması için 100 litrelik ısıtma siste-
mindeki su hacmine 1 litre EndoTherm™ 
katılması yeterlidir. Örnek olarak tipik bir  
3+1 daire için 500 ml EndoThermTM yeterli 
olabilir.
•	 EndoThermTM İngiltere’de bağımsız 

laboratuvarlar tarafından test edilmiştir
•	 EndoThermTM suyun yoğunluğunu 

artırmaz ve pompaları yormaz
•	 EndoThermTM korozyona sebep olmaz 

ve tam tersi korozyonu azalttığı test 
sonuçlarıyla kanıtlanmıştır

•	 EndoThermTM antifriz değildir TM 

edilebilmesidir. Ancak su, ısı taşıma açısın-
dan sanıldığı kadar verimli bir sıvı değildir. 
Suyun yüzey geriliminin yüksekliğinden ve 
ısıtma sistemindeki malzemelerin yüzey kusur-
larından dolayı, sistemde ideal termal temas 
sağlanamaz. EndoTherm™, sisteme katıldı-
ğında suyun yüzey gerilimini % 60 oranında 
azaltır ve termal temasın artmasını sağlar. 
Neticede sistemin ısı transfer oranı ve verim-
liliği artar. Böylelikle, radyatörlerin daha hızlı 
ısınması ve daha uzun süre sıcak kalması sağ-
lanır. EndoTherm™ kullanıldığında, ısınmayı 
sağlayan kazan veya kombi, binadaki sıcaklık 
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Doğu İklimlendirme’den VGF - Prizmatik Yangın/Duman Damperi EI 120 (S)

Yangın kompartımanları, pek çok yönet-
melikte can güvenliğiyle ilgili temel 
zorunluluklardan biridir. Kompartı-

manlar arası duvarlar yangın sırasında yüksek 
sıcaklığa dayanacak malzemelerden üretilir. 
Kablo, boru gibi tesisat için açılan delikler yan-
gına dayanıklı malzemeler ile doldurulur. İnsan 

geçişinin gerektiği noktalarda yangın kapıları 
kullanılır. Normalde açık kalması gereken 
havalandırma kanallarında ise yangın sırasında 
otomatik kapanacak yangın damperleri kulla-
nılır. Bu sebeple yangın damperi, yangın duva-
rının bir parçasıdır ve öncelikli görevi duvarın 
bütünlüğünü sağlamaktır. Doğu İklimlendirme 

A.Ş.’nin ürettiği VGF - Prizmatik Yangın/
Duman Damperi, EN-1366-1 ve EN:1366-2 
standartlarına göre test edilmiştir. Bu test sonu-
cunda 120 dakika boyunca, standardın istediği 
yangına ve dumana karşı, bütünlük, yalıtım ve 
sızdırmazlık şartlarını yerine getirmiştir. Bu 
sayede EN13501-3’e göre EI-120 (S) dayanım 
sınıfını hak etmiştir.  Aynı zamanda ürün, EN 
15650’ye göre de CE belgesine sahiptir. Test, 
Türkiye’de bu konuda akredite bir laboratuvar 
olan EFECTIS ERA firmasında gerçekleştiril-
miştir. Ürün; 200x200 mm’den 1500x800 mm’ye 
kadar tek parça; bu ölçüden daha büyük ölçüler 
için ise modüler olarak üretilebilir. Kasa 1,5 mm 
galvaniz sacdan üretilir. Kanat malzemesi olarak 
Kalsiyum Silikat kullanılmıştır. Yangının çıktığı 
andan itibaren sızdırmazlığı sağlayabilmek için 
kanat çevresinde silikon conta yer alır. Bunun 
haricinde yüksek sıcaklıklarda sızdırmazlığın 
bozulmadan sürdürülebilmesi için kasa içeri-
sinde gizli intumescent conta (ısıyla kabaran) 
bulunur. Kanadın kapanma mekanizması, eri-
yen sigortaya bağlı yay torku ile (Manuel) ya 
da 24 V/230 V güç beslemeli yay geri dönüşlü 
damper motoru ile çalışır. Müşteri tercihleri 
doğrultusunda, dış kasa elektrostatik toz boya 
ile boyanabilir ya da AISI 304 kalite paslanmaz 
sacdan üretilebilir. TM 

İzocam Tekiz Taşyünü Paneller

Ü lkemizde Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik’e 
uygun şekilde binalar inşa edilme-

sine yönelik desteklerini sürdüren İzocam, 
yalıtımın doğru malzeme seçilerek yapıl-
ması ve gerektiği gibi uygulanması konu-
larına her fırsatta değiniyor. İzocam, can ve 
mal güvenliği sağlanarak kayıpların en aza 
indirilmesi için birbirine uyumlu malzeme-
lerin kullanılması gerekliliğini de vurguluyor. 
Yangın yalıtımı için en uygun ürünler olarak 
Camyünü ve Taşyünü öne çıkıyor. İzocam 
Tekiz Tesisleri’nde ürettiği mineral yünlü 
panellerle yüksek yangın yalıtımı sağlıyor. 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterle-
rine uygun üretilen paneller, kesintisiz üre-
timi sayesinde yapıların çatı ve cephelerine 
kolaylıkla uygulanabiliyor. Panellerde metal 

dış kabuk ve yalıtım dolgu olarak kullanılan 
“A1” yanmazlık sınıfındaki mineral yün taba-
kası sayesinde yangına dayanıklı kompozit 
bir sistem elde ediliyor. Çevreye zarar veren 
madde içermeyen panellerde yer alan mineral 
yün dolgu, yüksek yangın dayanımı, ses ve ısı 
yalıtımı için etkili çözümler sunuyor. Mineral 
yün yalıtımlı çatı ve cephe panelleri her iki 
yüzü sac kaplı olarak üretiliyor. 

İzocam, Tekiz taşyünü panel ile Yangın 
Dayanımı sertifikası almaya da hak kazandı. 
ERA Yönetim Test ve Belgelendirme Hiz-
metleri tarafından gerçekleştirilen testler 
sonucunda İzocam Tekiz Taşyünü Yalıtımlı 
Panel, bütünlük ve yalıtım kriterlerinde 60 
dakika yangın dayanımlı (EI60) ve bütünlük 
kriterleri ile (E120) yangın dayanımlı panel 
sertifikasının sahibi oldu. TM
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ürünler

Trane’den Yeni RTWD HSE Su Soğutmalı Soğutma Grupları

rında azalma ve donanım daha güvenilir hale 
gelir. RTWD soğutma gruplarında gelişmiş  
Tracer™ CH530 dijital kontrol cihazı bulu-
nuyor. Ayrıca donanımın verimli bir şekilde 
çalışmasını sağlamak ve tepki süresini ciddi 
oranda azaltmak için çeşitli koşullara karşı-
lık veren Trane Adaptive Control™ algorit-
malarına ve patentli kontrol stratejilerine de 
sahiptirler. Bu algoritmalar sayesinde soğutma 
grubu, diğer soğutma gruplarının kapana-

cağı en zorlu koşullar altında dahi çalışmaya 
devam etmesini sağlıyor. 
Trane RTWD HSE yüksek mevsimsel 
verimlilikli su soğutmalı vidalı soğutma grubu 
ürün grubunun tamamı erişilebilir durum-
dadır. Farklı boyutlarda ve 1000 kW'a kadar 
soğutma kapasitelerinde, piyasanın en iyi 
Enerji Verimlilik Oranı (EER) ve Avrupa 
Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı (ESEER) 
değerlerini sunmaktadır.  TM

I    ngersoll Rand markası olan Trane, 
RTWD HSE yeni Uyarlanabilir Fre-
kans Sürücülü (AFD) vidalı soğutma 

gruplarıyla, su soğutmalı soğutma grupla-
rında en iyi mevsimsel verimliliği elde etmek 
isteyen yüksek performanslı bina sahiplerine 
çözümler sunuyor. Bu yeni yüksek mevsim-
sel verimlilik versiyonunun eklenmesiyle 
genişleyen RTWD ürün grubu, tüm konfor 
soğutma ve hassas endüstriyel proses uygu-
lamalarında kullanılabilen, daha yüksek 
performanslı ve maliyetleri düşüren ürün 
seçenekleri sunuyor. AFD'nin yenilikçi deği-
şiklikleriyle Trane yüksek mevsimsel verim-
lilikli RTWD HSE'yi Trane RTWD ürün 
grubunun kendini kanıtlamış sınıfının en 
iyisi güvenilirliğini buluşturuyor. Bu sayede 
yükün azaldığı koşullarda soğutma grubunun 
verimliliği arttığı için enerji tüketimi düşü-
rülüyor ve sabit hızlı kompresör soğutma 
gruplarıyla karşılaştırıldığında enerji verim-
liliği % 20 kadar artırılabiliyor. Yeni tasarım 
ani akımları önlediği için kurulum masrafla-

Emerson Climate Technologies’den Yeni Nesil EazyCool ZX Soğutma Cihazları

Emerson Climate Technologies, ilave 
birçok özellikle donatılmış yeni nesil 
Copeland EazyCool™ soğutma 

cihazlarını pazara sundu. Yeni EazyCool 
ZX’in yeni elektronik kontrolü, emme ve 
yoğuşma basıncı ile bağlantılı diğer para-
metreleri hassasiyetle ölçüyor, LED’li ekra-
nında gösteriyor. Ayrıca menteşeli ön kapısı 
üzerinde, kapıyı açmaksızın sisteme göz 
atmanızı sağlayacak bir pencere bulunuyor. 
Geliştirilmiş erişilebilirlik ve önceden yapı-
landırılmış denetleyici ayarları test ve işlet-
meye alma maliyetlerini düşürür. Bu yeni seri, 
bir öncekinden çok daha kompakt ölçülere 
sahip. Fan kanatlarının sesi; dönme hızı, 
enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini 
düşüren yüksek verimli Copeland Scroll™ 
kompresörün hız kontrolü ile optimize edi-
lir.R134a. R407A ve R407F gibi bir çok 
soğutucu akışkanla çalışabilen sistem, birçok 
uygulama alanı için esnek çözümler sunar. 
Fan hızı gibi birçok system ayarı, uygulama-
nın gereksinimlerine göre uyarlanabilir.Buna 
olanak tanıyan yeni kontrol sistemi ayrıca 

kompresörün elektronik motor koruması ve 
gerçek zamanlı Modbus® iletişimini sağlar. 
Galvaniz paneller ve kaplanmış kondenser 
paslanma ve diğer işletim sürecindeki koşul-
lara karşı koruma sağlar. Kısa montaj süresi, 
yüksek verimlilik ve güvenlik, yeni serinin 

ömür boyu maliyetini indirgemektedir. ZX 
soğutucu cihazlar Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyinin, soğuk oda kabinleri, condenser 
ve proses chiller için gelecek yeni verimlilik 
kriterlerini, Directive 2009/125/EC direkti-
finin gereklerini karşılamaktadır. TM
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ürünler

Viessmann Vitodens 100-W Yoğuşmalı Duvar 
Tipi Cihaz Serisi

lanıyor. Paslanmaz çelik eşanjörün kendi 
kendine temizlenen düz yüzeyleri saye-
sinde eşanjör yüzeyleri tıkanmıyor ve bu 
nedenle sadece yeni cihazda değil, cihazın 
tüm kullanım ömrü boyunca yoğuşmadan 
ve yüksek verimden faydalanmak mümkün 
oluyor. Akıllıca tasarlanmış cihaz iç yapısı ve 
kullanılan kompozit malzemeler sayesinde, 
Vitodens 100–W kendi sınıfındaki en küçük 
boyutlu ve hafi f kombiler arasında yer alıyor. 
Cihaz, EN 13203 Standardı’na göre, sıcak 
su konforu en yüksek puan olan *** ile dere-
celendirilmiştir (35 kW kombi: 14 litre/
dakika). Sıcak su çıkışında sıcaklık sensörlü 
elektronik kontrol sayesinde yüksek mik-
tarlarda ve sabit sıcaklıkta su elde ediliyor. 
AquaBloc hidronik platform  ve multi fi ş 
sistemi sayesinde servisi ve bakımı kolay ve 
hızlıdır. Servis çalışmaları için yanlardan 
mesafe bırakmaya gerek yoktur. Bakım ve 
parça değiştirme için tüm komponentlere ön 
taraftan erişilebilmektedir. Vitodens 100-W 
serisi, Viessmann’ın kalite ve ürün perfor-
mansı ile ilgili tüm yüksek kriterlerini kar-
şılamaktadır. Bu nedenle, Viessmann duvar 
tipi cihazlar sadece yenilikçi teknoloji ve 
performans açısından değil, aynı zamanda 
güvenilirlik ve uzun ömür bakımından da 
avantaj sunmaktadır. TM 

Viessmann, Vitodens 100–W serisini 
yeniledi. Seri, 26 ve 35 kW yoğuşmalı 
kombi ve ısıtıcı modelleriyle şimdi 

daha üstün teknik özelliklere sahip: LCD 
dokunmatik ekranı sayesinde yeni Vitodens 
100-W şimdi daha fazla kullanım konforu 

sunuyor. Sabit sıcaklıkta veya dış hava kom-
panzasyonlu işletme için LCD dokunmatik 
ekranlı yeni elektronik kontrol paneli, akse-
suar olarak temin edilebilen bir dış hava 
sıcaklık sensörü ile dış hava kompanzas-
yonlu olarak işletilebiliyor. Yeni Vitodens 
100-W artırılmış modülasyon aralığı ile 
(%17 – 100) daha da tasarrufl u ve kon-
forlu. Paslanmaz çelik silindirik brülör ile 
ayrıca sessiz ve emniyetli işletme, düşük 
zararlı madde emisyonu sağlanıyor. Sadece 
Viessmann tarafından tasarlanan ve üre-
tilen korozyona karşı dayanıklı, yüksek 
kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiş 
kalın cidarlı Inox-Radial eşanjör ile yük-
sek işletme emniyeti ve uzun ömür sağ-



23,5 x 33,5 cm



söyleşi

Hamdi Nadir Tural 
Standart Pompa ve Makina Sanayi 
Tic. A.Ş. İş Geliştirme Müdürü

Standart Pompa, Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli pompa üreticileri arasında olan 
ve 1957’den beri pompa sektöründe faaliyet gösteren bir firma. Yangın tesisatı 
planı ve uygulamasında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Standart Pompa 

ve Makina Sanayi Tic. A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Hamdi Nadir Tural, Türkiye’de 
uygulanan standartlar ve zorunlu yasal mevzuatların getirdiği olumlu veya 
olumsuz gelişmeleri değerlendirerek sektörün bugün yaşadığı sorunları, çözüm 
önerilerini ve beklentilerini aktardı…

“Yangın söndürme sistemleri,  
 güvenilirlikleri yüksek 
 sistemler olmalıdır”
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Yangın tesisatı planlanırken ve 
uygulamalarda nelere dikkat 
edilmelidir?

Yangın söndürme sistemleri “Güvenlik” amaçlı 
kurulan sistemlerdir. Bu yüzden “Güvenilir-
likleri Yüksek” sistemler olmalıdırlar. Bu bağ-
lamda yapılan projelendirmelerin uygun risk 
analizleri yapılarak belirlenmesi ve en uygun 
uygulanabilir çözümlerin sunulması gerek-
mektedir. Günümüzde tesisat planlamasın-
dan yağmurlama başlığı yerleşimine, pompa 
dairesi tasarımından kaçış yollarının plan-
lanmasına kadar, yangından korunma konu-
sunda yayımlanmış birçok standart mevcut. 
Bu açıdan tasarımcı ve uygulamacıların güncel 
standart ve yönetmelikleri takip ederek proje-
lerini gerçekleştirmeleri, yol gösterici ve doğru 
tasarımların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 
 

Türkiye’de uygulanan standartlar ve 
zorunlu yasal mevzuatların getirdiği  
olumlu veya olumsuz gelişmeleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
İlk defa 2002 yılında yayımlanan “Binaların 
Yangından Korunması Yönetmeliği” ve son 
haliyle 2009’dan bu yana uygulanan “Türkiye 
Yangından Korunma Yönetmeliği”, ülkemizde 
yangından korunma sistemlerinin uygulan-
masında yasal zorunluluklar getirmiştir. İlk 
başlarda uygulamada beklenmeyen sıkıntı-
lar oluşmasına rağmen, Avrupa mevzuatı ile 
uyumlaştırılan, projeciler, uygulayıcılar ve 
denetleyicilerden gelen geri dönüşlerle de 
güncellenen yönetmelik, ülkemizde yangından 
korunma konusunda ana kriterleri belirle-
mektedir. Yönetmelik her konuda detaylı bilgi 
vermese de genel çerçevede referans olması 
(elimizde hiçbir yasal belirleyici kaynak olma-
masından dolayı) ülkemiz için önemli bir aşa-

gelişmeler gözlemlenmektedir. Umarız yan-
gından korunma bilinci ve bu konuda çalışan 
kişilerin sayısı gün geçtikçe artar ve ülkemiz 
de bu konuda sadece bilgiyi kullanan değil 
üreten bir konuma da erişir.

Yangın korunma konusunda 
koruyucu sistem ve önlemlerin 
öneminden bahsettiniz. Özellikle 
koruyucu sistemler için ne türde 
ürünler üretiyorsunuz? 

Yangın korunmada bilinç arttıkça bu konunun 
çeşitli yönlerinin de daha iyi anlaşılabileceğini 
düşünüyorum. Öncelikle ihtiyaçların tespit 
edilmesi ve buna uygun ürünlerin seçilmesi 
daha etkili olacaktır. Böylelikle kaliteli ve sağ-
lam ürünler, gerçekten kendilerinden beklenen 
performansı gösterebilirler. Bu yüzden Stan-
dart Pompa olarak farklı yapıların ve sektör-
lerin ihtiyaçlarını düşünerek üretim yapıyoruz.
Örnek verecek olursam, Standart Pompa’nın 
SKM Çok Çıkışlı Pompası özellikle gökde-
lenler ve çok katlı binalarda yangın söndürme 
için geliştirildi. SKM Çok Çıkışlı Pompa iki 
ve daha fazla çıkışı sayesinde basınç zonla-
ması yapıyor ve basınç düşürücülerin kul-
lanılmasına gerek kalmıyor. Aynı zamanda 
bu grup maksimum DN 150 basma flanşına, 
1500 gpm debiye ve 25 bar basma yüksekli-
ğine sahip. SDS Ayrılabilir Gövdeli ve SNK 
Uçtan Emişli pompalar ise yangın sistemleri 
için geliştirdiğimiz diğer pompalar. Bu iki 
pompamız da uluslararası standartlara uygun 
UL/FM onaylıdır. Doğru ürün seçimi kadar 
önemli olan bir diğer nokta ise, koruyucu 
sistemlerin ve pompaların periyodik bakım-
larının düzenli olarak yapılmasıdır. Uzman 
ekipler tarafından yapılan periyodik bakımlar 
pompa ömrünü uzatırken, kurulan sistemin 
de güvenilir kalmasında etkin rol oynar. TM

madır. Ancak bu noktada, yönetmelikte tarif 
edilmemiş veya detaylandırılmamış konuların 
hangi standartlar ve kodlar alınarak belirle-
neceği sıkıntı oluşturmaktadır. Genel olarak 
mülkiyet koruma konusunda ABD’de çok fazla 
çalışma yapıldığı için Amerikan standartları 
referans alınmaktadır. Yalnız Avrupa Birliği ile 
yapılan yasal uyumlaştırmalar ve ülkemizdeki 
yerel gereksinimler bazen zıtlıklar oluştura-
bilmekte ve özellikle uygulamanın “Denetim” 
aşamasında zorluklar çıkarmaktadır. Denetim 
aşamasının bir ayağı yerel yönetimler ve diğer 
ayağı da sigorta şirketleridir. Bu iki ayağın da 
aynı dili konuşması, değerlendirmeleri aynı 
veya benzer kriterlere göre yapmaları her 
noktada mümkün olmamaktadır. Bu açıdan 
hem mülkiyet sahipleri hem de uygulamacılar 
birçok sıkıntı yaşamaktadır.
 
Sektörün bugün yaşadığı sorunlar, 
çözüm önerileri ve beklentileriniz 
nelerdir?
 
Sektörün en büyük sıkıntılarından biri, yan-
gından “Korunma” konusunda yeterli bilince 
sahip olunmamasıdır. Birçok mülkiyet sahibi, 
koruyucu sistem ve önlemleri sadece para ve 
zaman kaybı olarak görmektedir. Bu sistem-
lerin gerekliliği ancak kötü bir olay meydana 
geldikten sonra önemsenmektedir. Bir diğer 
sıkıntılı konu, yangın güvenliği konusunda 
yetişmiş elemanın çok az olmasıdır. Birçok 
konuda uzman sayılabilecek kişi sayısı bir 
elimizin parmak sayısını geçmez. Üniversi-
telerimizde yangın güvenliği ve sistemlerin 
projelendirilmesi konusunda dersler verilmeye 
ve eleman yetiştirmeye yeni adım atılmıştır. 
Son yıllarda özellikle TÜYAK önderliğinde 
başlayan sempozyumlar ve bilinçlendirme 
çalışmaları sonucu konu ile ilgili ümit verici 
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dosya

İ stanbul, binlerce yıldır yaşadığı yangınlar 
ile defalarca küllerinden doğmayı başar-
mış güçlü bir şehir. Sahip olduğu kültürel 

miras, şehri paha biçilemez bir değer haline 
getiriyor. Yaşadığı yüzlerce yangınla mücadele 
eden İstanbul, son yıllarda yaşanan tarihi eser 
yangınlarıyla da hepimize birer mesaj verir 
nitelikte: Zamanla sürekli savaşan bu kadim 
şehir, biraz desteğe ihtiyaç duyuyor… Gereken 
tedbirler alınmaz, kontroller yapılmazsa, sahip 
olduğumuz paha biçilmez eserleri tek tek yiti-
receğiz… İşte İstanbul’un yakın dönemde yan-
gın felaketine uğramış yedi muhteşem eseri…

Gazi Osman Paşa İlk Öğretim 
Okulu Yangını
13 Temmuz 2002 

Naime Sultan Yalısı,  II. Abdülhamid  tarafın-

dan 1876 yılında inşa ettirildi ve 1883'te mabe-
yin müşiri olarak atandığında Gazi Osman 
Paşa'ya hediye edildi. 
Daha sonra 1898 yılında II. Abdülhamid’in 
kızı Naime Sultan ile Gazi Osman Paşa’nın 
oğlu Kemalettin Paşa evlenip yalıya yerleşince 
hem Gazi Osman Paşa hem de Naime Sultan 
Yalısı olarak iki isimle anıldı. 1924'te, Naime 
Sultan'ın diğer Osmanlı Hanedanı üyeleriyle 
beraber sürgüne gönderilmesinden sonra boş 
kalan yalı, 1944'te kamulaştırıldı. 
2002 yılına kadar Gaziosmanpaşa İlköğre-
tim Okulu  olarak kullanılan görkemli yalının 
yerinde eskiden deniz hamamları bulunuyordu. 
Yalının arka tarafına dar bir yolla ayrılan bir de 
köşk yapılmıştı.
13 Temmuz  2002'de gerçekleşen yangın sonu-
cunda büyük ölçüde kullanılamaz hale gelen 
yapı halen atıl durumdadır.

İstanbul’un Yakın Dönemde 
Yanan 7 Tarihi Binası
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Haydarpaşa Gar Binası Yangını  
28 Kasım 2010

Devrin   Osmanlı   padişahı   II. Abdülhamit   
döneminde, 30 Mayıs 1906 tarihinde yapı-
mına başlanmıştır. 19 Ağustos 1908 tarihinde 
tamamlanıp hizmete girmiştir. Bir rivayete 
göre binanın bulunduğu sahaya III. Selim'in 
paşalarından  Haydar Paşa'nın adı verilmiştir. 
Binanın inşaatını, Anadolu Bağdat  adı altında 
bir Alman şirketi gerçekleştirmiştir. Ayrıca bir  
Alman'ın teşebbüsüyle garın   önünde men-
direk inşa edilerek Anadolu'dan gelecek veya 
Anadolu'ya gidecek vagonların ticari eşya-
sını yükleme ve boşaltma işlevi için tesisler 
yapılmıştır. İki Alman mimar Otto Ritter ve   
Helmuth Cuno tarafından hazırlanan proje 
yürürlüğe girmiş, garın yapımında Alman usta-
larla İtalyan taş ustaları birlikte çalışmıştır. I. 
Dünya Savaşı  sırasında gar deposunda bulunan  
cephanelere 1917'de yapılan bir sabotajla çıkan 
yangın sonucu binanın büyük bir bölümü hasar 
görmüştür. Yeniden onarılan bina bugünkü 
şeklini almıştır.  1979'da Haydarpaşa'nın açık-
larında Independenta adlı tankerin  bir gemiyle 
çarpışması sonu meydana gelen patlamadan 
ve sıcaktan dolayı binanın O Linneman  adlı 
ustanın yaptığı kurşun vitrayları hasara uğra-
mıştır. 1976'da aslına uygun olarak yeniden 
geniş çapta onarılmış ve 1983'ün sonunda dört 
dış cepheyle iki  kulenin  restorasyonu  tamam-
lanmıştır. 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında 
çıkan ağır yangından dolayı çatısı çökmüş ve 
4. katı kullanılamaz hale gelmiştir. Yangına 
sebep olarak çatıda elektrik kontağı ve izolas-
yon çalışmaları yapılırken meydana gelen kaza 
gösterilmiştir.

Kılıç Ali Paşa Camii Yangını 
11 Şubat 2011

Kılıç Ali Paşa Camii, 
Kaptan-ı Derya Kılıç 
Ali'nin Mimar Sinan'a 
yaptırdığı İstanbul'un 
Tophane semtinde 
bulunan camidir. 1580 

yılında yapılmıştır. Türbe, medrese ve hamam-
dan oluşan bir de külliyesi vardır. Kubbenin 
iki yanındaki yarım kubbeler, diğer iki yanın-
daki kemerler ve destek duvarlarıyla cami 
Ayasofya'nın küçük boyutta bir revizyonudur. 
Mihrap tarafındaki çiniler İznik'in parlak döne-
minin ürünüdür. 2011 yılında ciddi anlamda 
restorasyon geçiren cami, türbe ve hamamı ile 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. 
Tophane Tramvay durağında bulunan Kılıç Ali 
Paşa Cami ve külliyesinin minyatürü de bulun-
maktadır. Külliyenin bir kısmı restorasyona 
dahil edilmemiş olup bakımsız durumdadır. 
Cami hemen karşısında bulunan oldukça büyük 
Osmanlı çeşmesi ile de uyumlu olup içinde 
birçok levent kabristanı barındırmaktadır. Mih-
rap, camii duvarından dışarıya taşırılmıştır. Bu 
caminin hikâyesi de şöyle: Kılıç Ali Paşa, cami 
yaptırmak için Sultan III. Murad’dan yer ister. 
Sultan da, Kaptan-ı Derya olmasından dolayı 
Kılıç Ali Paşa’ya denize cami yapmasını söyler. 
Bunun üzerine çok üzülen Paşa, Mimar Sinan 
ile anlaşır ve Tophane rıhtımının kenarına taş, 
toprak, moloz yığarak caminin inşasına başlar. 
Kılıç Ali Paşa Camii deniz üzerine kurulan ilk 
camidir. 11 Şubat 2011 tarihinde çıkan yan-
gının sebebi, yapılan restorasyon çalışmaları 
sırasında kaza ve elektrik kontağı olarak açık-
lanmıştır.

Bayezid Camii Hünkar Kasrı Yangını 
19 Şubat 2011 

Bayezid şehrin en büyük meydanında Sul-

tan Bayezid Veli 
tarafından yaptı-
rıldı. İstanbul’un 
fethinden sonra 
şehre kurulan 
ikinci büyük 

selatin camii idi. Şehirdeki ilk selatin camii 
olan Fatih Camii orijinalliğini kaybettiğinden 
İstanbul’da orijinalliğini koruyan en eski selatin 
camii olarak kabul edilir. İstanbul’da 1509’da 
meydana gelen ve “Küçük Kıyamet” diye anılan 
depremden zarar gördü. Depremden sonra kıs-
men onarılan camiinin onarımını daha sonraki 
yıllarda tamamlayıp güçlendiren Mimar Sinan 
oldu. Onun, 1573’te caminin içinde bir kemer 
inşa ederek yapıyı güçlendirdiği biliniyor. 1683 
yılındaki bir yangında minare külahları tutuşa-
rak zarar gördü; 1743’te ise minarelerden biri-
sine yıldırım isabet etmesi sonucu külahı yandı. 
Yapıya dahil Hünkar Kasrı, 1506 yılında inşa 
edilmiştir ve iç tarafta padişahın namaz kıldığı 
ve halkı kabul ettiği bölüm yer alır. 19 Şubat 
2011’de bu bölümde çıkan yangının sebebi 
olarak elektrik kontağı tespit edilmiştir.

Kapalıçarşı Yangını  
23 Aralık 2012

Kapalıçarşı, İstanbul kentinin merkezinde 
Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtleri-
ninin ortasında yer alan dünyanın en büyük 
çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir. 
Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000 dükkan bulun-
maktadır ve bu dükkanlarda çalışan sayısı yak-
laşık 25.000'dir. Gün içerisindeki en yoğun 
zamanlarında içinde yarım milyona yakın insan 
barındırdığı söylenir. Yılda 91 milyon turisti 
ağırlayan çarşı, dünyanın en fazla ziyaret edilen 
turistik mekânıdır.
Fatih Sultan Mehmet'in Kapalıçarşı'nın inşa-
atına başladığı yıl olan 1461 Kapalıçarşı'nın 
kuruluş yılı olarak kabul görmüştür. Asıl büyük 
çarşı ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
ahşap olarak inşa ettirilmiştir. Dev ölçülü bir 
labirent gibi, 30.700 metrekarede 66 kadar 
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Yüksek Denizcilik Okulu olmuştur. Bu okul 
daha sonra Tuzla'ya nakledilince burada 1982 
yılında Anadolu Deniz Meslek Lisesi yer 
almıştır. Okul olan diğerlerinden biri 1928 - 
1929 yılında Kabataş Erkek Lisesi, diğeri de 
1965 yılında Galatasaray Kız Bölümü, 1992 
yılında Galatasaray Üniversitesi ve İlkokulu 
olmuştur. Feriye Saraylarının diğer bir bölümü 
ise lokanta olmuştur. 
22 Ocak 2013 tarihinde çıkan yangınada bina-
nın çatı kısmı çöktü. Yangına karadan ve deniz-
den söndürme araçlarıyla müdahale edildi. 
Buradaki yangın sebebi olarak, çatı arasından 
geçen asansör kulesinin elektrik kablolarının 
aşırı ısınmadan dolayı erimesi ve tutuşması 
olarak tespit edilmiştir.
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sokağı, 4.000 kadar 
dükkânı ile Kapa-
lıçarşı, İstanbul’un 
görülmesi gereken, 
benzersiz merkez-
lerinden biridir. 
Adeta bir şehri 

andıran, bütünü ile örtülü bu site zaman içeri-
sinde gelişip büyümüştür. İçinde son zamanlara 
kadar 5 cami, 1 mektep, 7 çeşme, 10 kuyu, 1 
sebil, 1 şadırvan, 24 kapı, 17 han bulunmak-
taydı. 15. yüzyıldan kalan kalın duvarlı, bir seri 
kubbe ile örtülü eski iki yapının etrafı sonraki 
yüzyıllarda, gelişen sokakların üzerleri örtüle-
rek, ekler yapılarak bir alışveriş merkezi haline 
gelmiştir. Geçen yüzyılın sonlarında deprem 
ve birkaç büyük yangın geçiren Kapalıçarşı, 
eskisi gibi onarılmışsa da, geçmişteki özellikleri 
değişikliğe uğramıştır. 23 Aralık 2012 tarihinde 
çıkan yangın Örücüler Kapısı'nda güvenlikçi-
lerin kulübesinde başlamış, sebebi ise elektrik 
kontağı olarak açıklanmıştır. 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Yangını  
24 Aralık 2012

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü binası, 
Babıâli Yokuşu ile Prof. Dr. Kâzım İsmail Gür-
kan Caddesinin kesiştiği köşede bulunmak-
taydı. Yapı, 1865 tarihli Hocapaşa Yangını’nda 
yanan Rıfat Paşa’nın ahşap konağının yerine, 
kâgir olarak Rıfat Paşa’nın oğlu Rauf Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. 12 Eylül 1301 / 24 
Eylül 1885’te konak ve bahçesine inşa edi-
len iki yapı, Sultan I. Mahmud Vakfı’na ait 
iken Maliye hazinesine geçmiştir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son döneminde, başkent 
içindeki bazı paşa konaklarının idare binası ola-
rak kullanıldığı dönemde, Rauf Paşa Konağı da 
Nafia Nezareti’ne tahsis edilmiştir. Bahçesinde 
yer alan diğer yapılar ise Emniyet Sandığı ve 

Tayyare Cemiyeti’ne verilmiştir. 1931-1932’ye 
kadar Nafia Nezareti Dairesi olarak kullanılan 
konak, bu tarihten itibaren İstanbul Bayındırlık 
Müdürlüğü ve Maarif Müdürlüğü tarafından 
paylaşılmıştır. 1983’te, konağın kullanımı tama-
men Millî Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiş-
tir. 24 Aralık 2012 Pazartesi günü meydana 
gelen yangında kullanılamaz hale gelen 150 
yıllık tarihi binanın yangın sebebi, kayıtlara 
elektrik kontağı olarak geçmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Yangını  
22 Ocak 2013
1856 yılında inşa edilen Dolmabahçe ve 1871 
yılında inşa edilen Çırağan saraylarının hane-
dan ailesine yetmemesi sebebiyle 1870'li yıl-
larda Balyan Ailesi'ne ek saray binaları inşa 
ettirilmiştir. Bu binalara ikincil binalar anla-
mında Feriye Sarayları adı konmuştur. 1924 
yılında hanedan yurtdışına gönderilince boşa-
lan Feriye Saraylarından biri, 1927 yılında 
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söyleşi

Enerji ve tecrübelerini birleştirmiş iki girişimci tarafından 2008 yılında kurulan 
Darhan; denizcilik, inşaat, HVAC ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 
Müşterileri ile tedarikçi anlayışı yerine stratejik ortaklık çerçevesinde çalışma 

anlayışını benimsediklerini söyleyen Darhan Kurucu Ortakları Ahmet Çağlar ve 
Hasan Sarıgül, “Mühendislik bilgimiz sayesinde kaliteden ödün vermeden, endüstriyel 
ve ticari alanda gelişimimizi sürdürüyoruz” diyor. 2016’nın yeniliklerle dolu hareketli 
bir yıl olacağını belirten Çağlar ve Sarıgül, Darhan’ın kuruluşundan bu yana neler 
yaptığını, faaliyetlerini ve hedeflerini Tesisat Market okurlarına anlattı…

“Yaptığımız uluslararası 
 ortaklıklardan aldığımız güç     
 ve çözüm odaklı yaklaşımımız 
 ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz”

Ahmet Çağlar
Hasan Sarıgül 
Darhan Kurucu Ortakları
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tup ondan sonra yeni ürünleri devreye soku-
yoruz. Çünkü bunun bir sonu yok, istediğiniz 
kadar yeni ürün getirin sistem henüz oturma-
dıysa olmaz. Biz de Darhan olarak başarının 
sistemin sağlamlığından geldiğine inanıyoruz. 
Çözüm üreten, kaliteli mühendislik desteği 
veren, ürünleri kaliteli olan bir firma olarak 
bilinmek önceliğimiz. Bu şekilde bilindikten ve 
tanındıktan sonra yeni ürünler, yeni sistemler 
devreye sokulabilir. Kısacası yavaş ve sağlam 

Bizi farklı kılan en önemli 
özelliklerimizden biri FM onaylı 
ürünlerimizin olması 

Darhan, 2008 yılında kuruldu. Daha önce meka-
nik tesisat, askı destek sistemleri, yivli boru bağ-
lantı elemanları alanında zaten piyasada olan 
insanlardık. O zamanlar Alman Müpro firması-
nın Türkiye distribütörlüğünü yapıyorduk. Kap-
lin ve yivli boru bağlantı elemanları ürünlerini 
piyasaya sunuyorduk. Daha sonra markalarımız 
değişti ve Müpro firması ile yollarımızı ayırdık. 
Ardından Alman Sikla firması ile askı destek 
sistemleri alanında distribütörlük anlaşması 
imzaladık. Alman Sikla firması yaklaşık 60 
senelik bir firma, Sikla ile tüm elektromekanik 
tesisatın askılanması konusunda faaliyet göste-
riyoruz. Yivli boru bağlantı elemanları/kaplin 
alanında Belçikalı Profit firmasının, titreşim alıcı 
ekipmanlar alanında İspanyol AMC firmasının, 
mekanik tesisatın sismik askılanması alanında ise 
Amerikalı Erico firmasının Türkiye distribütör-
lüğünü aldık. Yaptığımız hesaplar FM tarafından 
direkt onaylanıyor ve FM onaylı projelerde yer 
alabiliyoruz. Bizi farklı kılan en önemli özellik-
lerimizden biri, FM onaylı ürünlerimizin olması. 
Malzeme tedariğinin yanı sıra sismik askılama 
konusunda proje çözümleri de gerçekleştirerek 
projeye en uygun maliyet etkin çözümü sunuyo-
ruz. Erico markalı sismik askılar UL/FM onay-
larına sahip ve NFPA13 kriterlerine göre üretilip 
test ediliyor. Ürünlerde en çok dikkat ettiğimiz 
konu şu; proje bazlı olsa bile optimum kalite 
standardımızın altına asla inmiyoruz. Çözüm 
ortağı mantığıyla çalışıyoruz. Müşterilerimiz, 
bizden bir ürün aldıklarında daha sonra başının 
ağrımayacağını biliyor. Bizle bir kere çalışan 
müşterilerimizin hepsi ile hâlâ çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz, sağ olsunlar bizden vazgeçmiyor-
lar. Çünkü aldıkları hizmetten memnunlar. Biz 
de optimum fiyat politikası uyguluyoruz. Yani 
FM onayı var diye fiyatımızda inanılmaz deği-
şiklikler yapmıyoruz. Bu ürünlerin tedariki ve 
projelendirmesi de tarafımızca gerçekleştiriliyor. 
Ayrıca Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği-

miz Stabil marka 
boru askı kelep-
çelerimiz var. 
Stabil bir Dar-
han markası. Biz 
Stabil’in tamam-
layıcı bir ürün 
olmasını istedik. 
Bazı şeyler yurt-

dışından tedarik edilebilir ama boru kelepçesini 
yurtdışından ithal etmek çok da mantıklı değil. 
Zaten askı destek hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla 
biz de paketi tamamlamak için Stabil markasını 
oluşturduk ve üretimine devam ediyoruz. Ürün-
lerimiz, bina ömrü ile doğru orantılı ve bakım 
gerektirmeyen ürünler. Herhangi bir sorun 
çıkarmıyor. Kısacası Darhan olarak deneyimli 
kadromuz, müşteri odaklı hizmet anlayışımız 
ve yenilikçi bakış açımız ile denizcilik, inşaat ve 
enerji gibi sektörlere hizmet veriyoruz. Yaptı-
ğımız uluslararası ortaklıklardan aldığımız güç 
ve çözüm odaklı yaklaşımımız ile faaliyetleri-
mizi sürdürüyoruz. Genç ve dinamik kurumsal 
yapımız ile tüm ürün ve hizmet gruplarında 
“Toplam Kalite Felsefesini” prensip edindik. 
Müşterilerimiz ile tedarikçi anlayışı yerine stra-
tejik ortaklık çerçevesinde çalışma anlayışını 
benimsedik. Çalışma anlayışımız, müşteri ve 
çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. 

2016’nın başında yangın tesisatında 
kullanılan vana grubunu Profit 
markasıyla pazara sunacağız

Yangın konusunda, Profit firmasıyla vana grubu 
ile ilgili bir çalışmamız var. 2016 yılının başında 
yangın tesisatında kullanılan vana grubunu Pro-
fit markasıyla pazara sunacağız. Ürün grubumuz 
genişlediği için önce tüm sistemi piyasaya otur-Profit Kaplin
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tının önemsizleştiği, iş kazalarının yaşandığı 
bir ortamda biz işçiliği minimuma indirgeyen, 
kaynaklı imalatı ortadan kaldırmaya yönelik ne 
kadar ürün varsa, en kalitelisini piyasaya sunu-
yoruz. Önümüzdeki sene Sikla’nın endüstriyel 
kısmında bir hareketlilik bekliyoruz. Çünkü 
endüstriyel tesislerde kaynaksız imalat yaptı-
ğımız için kısa zamanda olumlu geri dönüşler 
aldık. Endüstriyel tesislerde kaynaksız imalat, 
ağır yükler olduğu için neredeyse imkânsız gibi 
görünse de, bu ağır yükleri taşımak için bizim 
patentli, özel bir kutu profi limiz var. Framo adını 
verdiğimiz bu profi l serisi çok hafi f, sadece cıvata 
ile bağlanabiliyor, ortalama 1 metresi 1.4 ton 
yük taşıyabiliyor. Bu ürün çok ilgi çekiyor çünkü 
insan hatasını ortadan kaldırıyor, ayrıca iş sağlığı 
ve güvenliği açısından da avantajları saymakla 
bitmez. Yatırımcıları, projecileri bu konuda 
bilinçlendirmek gerekiyor. Burada iş biraz bize 
düşüyor. Türkiye’de bazı şeylerin gerekliliği 
ancak deprem olursa anlaşılıyor. Buna mahal 
vermeden bizim anlatmamız gerekiyor.
İşimizi severek yapıyoruz. Uzun vadede düşü-
nerek hareket ediyoruz ve bu tarz çalışmanın 
meyvelerini yavaş yavaş topluyoruz. Sikla sis-
temini oturtmak için çok uğraştık. Piyasadan 

adımlarla ilerliyoruz ama vana konusuna bizi 
iten müşterilerimiz oldu. Kaplini bizden alan 
müşterilerimiz, vanayı da bizden almak istedik-
lerini söyleyince biz de vana işi yapmanın vakti-
nin geldiğini düşündük. Amacımız çalıştığımız 
ürün gruplarında piyasada sağlam yer edinmek.

Projelerde aranan markayız

Biz distribütörlüğünü yaptığımız markaların 
yurtdışında yer alan mühendislik ofi slerinden de 
faydalanabiliyoruz. Onların sadece bir distribü-
törü gibi değil, bir ortağı gibi tüm imkânlarından 
yararlanabiliyoruz. Sadece ticari bir ortaklık 
değil, birbirimize her konuda destek oluyoruz. 
Örneğin kaplin pazarı şu anda çok hareketli bir 
seyir halinde. Kaplin piyasasında stok bulundur-
mak gereklidir ama her zaman her kalem ürün-
den stok bulundurmak çok zordur ve maliyeti 
çok yüksektir. Biz Profi t’in Belçika’daki stokla-
rından da yararlanabiliyoruz. Bu hem bizim hem 
de sektördeki projeler için önemli bir avantaj. 
Belçika’da yaklaşık 10.000 m2’lik bir stok alanı 
var. Eğer bir eksiğimiz olursa, Belçika’dan bura-
daki projeye malzeme getirebiliyoruz. Bize o 
konuda çok destek oluyorlar. Malzemenin arka-
sında Avrupalı bir fi rma olunca, insanların bakış 
açısı da değişiyor. Dolayısıyla projelerde aranan 
marka oluyorsunuz. Şu ana kadar yer almak 
istediğimiz her projeye ürünlerimizi temin ettik. 
Türkiye’de hem endüstriyel hem de ticari alanda 
projeler hız kesmeden devam ediyor. Vodafone 

Arena’da kaplinlerimizle, Vadi İstanbul’da sis-
mik askılama sistemlerimizle yer aldık. Şu an 
GAMA’nın Kırıkkale Doğalgaz Çevrim Santrali 
projesinde çalışmalarımız devam ediyor. Tim-
sah Arena, Varyap Meridian, Metropol’de yer 
aldık. Unilever’in kendi fabrikasını yenileme 
işlerinde beraber çalışıyoruz. Maslak Unique 
ve Mef Üniversitesi’nin bulunduğu komplekste 
yivli ürünlerimizle yer aldık. Medine Hızlı Tren 
İstasyonu’nda, Azerbaycan’da bir hastane proje-
sinde Sikla markalı ürünlerimizle yer aldık. Yani 
hem yurtiçi hem yurtdışı birçok prestijli projeye 
imzamızı attık. Ayrıca müteahhitlerimiz aracı-
lığıyla da ürünlerimiz dünyanın her bölgesine 
ulaşabiliyor.

Endüstriyel tesislerde kaynaksız 
imalat yaptığımız için kısa zamanda 
olumlu geri dönüşler aldık

Biz her şeyin zorunu seçiyoruz. İnsan haya-
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Kampanya, Ticari Usta Kartlarla 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’le aktivasyon yapmayan kartlar kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve 
bilgilendirmeler sunmak amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.
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yapın, 
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faydalanın.
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sunda herhangi bir bedel talep etmiyoruz. Yeter 
ki uygulama doğru olsun. Yaptığımız her askı 
destek ve her sismik projesinde sadece malzeme 
değil aynı zamanda mühendislik hizmeti de 
veriyoruz. Darhan olarak askı destek sistem-
leri konusunda support mukavemet hesapları, 
askı/destek proje dizaynı, saha workshopları, 
prefab ürünler gibi uygulamalar ile müşterile-
rimizin ihtiyacına yönelik ürün ve çözümlerin 
belirlenmesi konusunda da hizmet veriyoruz. 
Sismik konusunda da projelendirme hizmetleri, 
sismik yüklerin hesaplanması, şartnamelerinin 
hazırlanması konusunda hizmet veriyoruz. 
Proje firmaları ile bu şekilde çalışıyoruz çünkü 
proje firmaları sismik konusunda ne yazık ki 
yeterli bilgiye sahip değiller. Onlar bize projeyi 
gönderiyorlar, biz projeyi çözümlendiriyoruz, 
yük hesaplarını yapıyoruz, keşfini çıkartıyoruz, 
şartnamesini hazırlıyoruz. Onlar da bizim bu 
çalışmalarımız sonunda ihaleye çıkıyorlar. Ayrıca 
her projemizde montaj kataloğu hazırlıyoruz. 
O projede kullanılacak tüm konsolların nasıl 
kullanılması gerektiği, nasıl bağlanacağını, nelere 
dikkat edilmesi gerektiğini içeren bir el kitabı 
hazırlıyoruz. Bizim böyle bir montaj kılavuzu 
çıkarmamız demek, tüm projenin malzemeleri-
nin belirlenmesi demek. Malzemelerin belirlen-
mesi israfı da engelliyor. Çünkü montaj katalo-
ğumuzda hangi üründen kaç adet kullanılması 

gerektiği de yazıyor. Somunundan cıvatasına 
kadar müşteri ne kadar kullanması gerektiğini 
görüyor. Böylece müşterimiz kârlı çıkıyor.

Sismik askılama konusunda bilgi 
eksikliği var

Sismik askılama konusunda sektörde bilgi eksik-
liği var. Bu sebeple Darhan olarak önce firmaya 
sismik askılama konusunda eğitim veriyoruz. 
Sismik askılamayı A’dan Z’ye anlatıyoruz. Eği-
tim verdiğimiz firma, sismik askılama sistem-
lerini ister bizden ister başka firmadan tedarik 
etsin, bu hiç önemli değil. Önemli olan işin 
doğru yapılması ve sistemin doğru işlemesi. 
Uygulama yanlış yapıldıysa zaten yapacak bir 
şey yoktur. O yüzden bu tarz olayların yaşan-
maması adına biz piyasayı doğru yönlendir-
meye çalışıyoruz. Türkiye deprem bölgesi. Böyle 
olmasına rağmen sismik konusu hâlâ tam olarak 
oturmuş değil. Çünkü sismik konusunda kendi 
standardımızı henüz oluşturamadık. NFPA ve 
FM var. TÜYAK’ta bu konu hakkında bazı çalış-
malar yapıldı ama ne gibi sonuçlar alındığına 
dair bir bilgimiz yok. Kasım’da düzenlenecek 
TÜYAK 2015-Yangın ve Güvenlik Sempoz-
yumu ve Sergisi’nde yer alacağız. Orada hem 
yangın güvenliği hem de sismik konusunda 
bilgiler verilecek.

Endüstriyel ve ticari tarafta 
gelişmeye devam edeceğiz

Türkiye’de lokomotif sektör inşaat sektörüdür. 
Bir anda parlar, bir anda söner ama inşaat sek-
törü varlığını her zaman sürdürecektir, dola-
yısıyla biz de inşaat sektörüne paralel olarak 
endüstriyel ve ticari tarafta gelişmeye devam 
edeceğiz. Hedeflerimiz daha çok endüstriyel 
tarafta, arkasında sağlam firmaların olduğu 
ticari projelerde yer almak. İlerleyen zaman-
larda Türkiye’nin büyük illerinde Darhan ofisleri 
açmayı planlıyoruz. Profit ve Sikla markası ile 
gelecekteki planlarımız arasında Türkiye’de bir 
konsorsiyum kurmak var. Sadece Türkiye değil, 
Rusya, Türki cumhuriyetler, Körfez bölgesi ile 
çalışmak da hedeflerimiz arasında. Siyasi dal-
galanmalar sebebiyle, sektörde risk algısı oluştu 
ve 2015’te de bu durum sürecek gibi görünüyor 
ama 2016’dan daha çok ümitliyiz. 
Biz Darhan’ı sıfırdan kurduk, sebat ettik, ken-
dimize güvendik, başaracağımıza inandık, şu 
anki konumumuza kadar yükseldik ve büyümeye 
devam ediyoruz TM

endüstriyel alanda olumlu geri dönüşler alıyoruz. 
En kaliteli, sorun çıkarmayacak, rahatlıkla yeni-
lenebilen ve sertifikalı ürünlerimizle sektörde 
yer alıyoruz. Endüstriyel, yat, askeri ve deniz 
araçları sektörü bizim için niş sektörler. Bu sek-
törlerde dar alanlarda hızlı çözümler üretiyoruz. 
Türkiye’de yapılan neredeyse çoğu giga ve mega 
yat projelerinde ağırlıklı olarak bizim tedarik 
ettiğimiz ürünler kullanılıyor.

Proje desteği de veriyoruz 

Altını çizerek söylüyoruz, bizi sektörde diğer 
tedarikçilerden farklı kılan en önemli özelli-
ğimiz, proje desteği vermemiz. Yer aldığımız 
projelerde sadece ürünlerimizle yer almadık, pro-
jelendirilmesi de tarafımızca yapıldı. Bu konuda 
şunu da belirtmek isteriz; projelendirme konu-
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Sınıf Parlama Noktası Kaynama Noktası

Parlayıcı Sıvılar

Sınıf IA < 22,8 °C < 37,8 °C

Sınıf IB < 22,8 °C >  37,8 °C

Sınıf IC ≥ 22,8 °C  ve < 37,8 °C Bütün kaynama noktaları

Yanıcı sıvılar

Sınıf II ≥ 37,8 °C  ve < 60 °C -

Sınıf IIIA ≥ 60 °C  ve < 93 °C -

Sınıf IIIB ≥ 93 °C -

teknik

Su ile söndürülmesi mümkün olmayan 
yanıcı-parlayıcı sıvılar, kimyasal özel-
liklerinden dolayı kolayca alevlenme 

özelliğine sahiptirler. Bu nedenle büyük 
yangın riskleri oluşturmaktadır. Bu riskleri, 
yanıcı sıvının özellikleri ve yangın durumun-
daki davranış şekline göre tasarımı yapılmış 
köpüklü söndürme sistemleri ile ortadan kal-
dırabiliriz. Bu çalışma ile yanıcı-parlayıcı sıvı-
lar için belirlenen tehlike sınıfları tanıtılmış 
ve yanıcı parlayıcı sıvı depolanan mahallerin 
yangından korunması için kullanılan köpüklü 
sprinkler sistemlerinde baz alınacak standart-
lar ve tasarım kriterleri incelenmiştir.

1. Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar

Parlama noktası 37,8°C’nin altında ve 
37,8°C’deki buhar basınçları 276 kPa’ yı geç-
meyen sıvılara parlayıcı sıvı denilmektedir.    

Yanıcı sıvılar ise parlama noktası 37,88 °C ve 
daha üstünde olan sıvılardır. Yanıcı ve parlayıcı 
sıvıların tehlike sınıfları NFPA 30 (Amerikan 
Ulusal Yangınla Mücadele Derneği) standar-
dına göre belirlenmektedir. Bu standarda göre 
tehlike sınıfları Tablo 1’de verilmiştir.

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar petrol türevi hid-
rokarbonlar ve polar solventler olmak üzere 
2 sınıfa ayrılırlar. Hidrokarbonlar sadece 
karbon ve hidrojen atomları içeren orga-
nik bileşiklerdir. Başlıca hidrokarbonlar: 
Ham petrol, gazolin, jet yakıtları, benzindir. 

Yanıcı Parlayıcı Sıvı 
Depolarında Köpüklü 
Sprinkler Sistemleri

Tablo.1  Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Tehlike Sınıfları
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•	 Tasarım yoğunluğu ve operasyon alanının 
belirlenmesi

•	 Sprinkler veya nozul için minimum 
basıncın belirlenmesi

•	 Oranlayıcı seçimi
•	 Uygulama süresinin belirlenmesi
•	 Köpük tipinin seçimi

3.3. Köpüklü Sprinkler Sistemleri 
Tasarım Kriterleri

Tasarımı yapılacak köpük-su sprinkler sistemi 
aşağıda yer alan standartları karşılamalıdır.
•	 NFPA 13: Standard for the Installation of 

Sprinkler Systems, 2010 Edition
•	 NFPA 16: Standard for the Installation of 

Foam-Water Sprinkler and Foam-Water 
Spray Systems, 2011 Edition

•	 NFPA 30: Flammable and Combustible 
Liquids Code, 2008 Edition

Baskın tip köpüklü söndürme sistemlerinde 
NFPA 16 tasarım kriterleri dikkate alınmalıdır. 
Baskın tip dışında kalan otomatik köpüklü 
sprinkler sistemlerinde (ıslak borulu, kuru 
borulu, ön tepkili sistemler) NFPA 16 ve 
NFPA 30’ da yer alan tasarım kriterlerine göre 
tasarım yapılır. NFPA 16’da verilen değerler 
genel parametrelerdir ve minimum ihtiyacı 
belirler. Yanıcı ve parlayıcı sıvılar üzerinde 
yapılan yangın test sonuçlarına göre kriterle-
rin değişiklik gösterebileceği özellikle belir-
tilmektedir. NFPA30’ da ise yapılan testler ile 
ilgili daha detaylı bilgi bulunmaktadır. NFPA 
30 farklı tip depolama şekli, depolama yüksek-
liği, yanıcı sıvı çeşitleri, sprinkler orifis çap-
larına göre tasarım kriterleri belirlemektedir.
NFPA 16’ya göre yapılan sistemlerde, tasarım 
yoğunluğu en az 0.16 gpm/ft2 (6.5 mm/m²), 
tasarım alanı ise 5000 ft² (465,4 m²) olmalı-
dır. Bir sprinklerin koruma alanı 100ft² (9,3 
m²) ve sprinkler arası mesafede 12 ft (3,7 m) 
aşmamalıdır.
Tavan ya da çatıya monte edilmiş sprinklerin 
açılma sıcaklığı 250 °F ila 300 °F (121 °C ila 
149 °C) aralığında olmalıdır. Ara seviyelerde 
yer alan sprinklerin açılma sıcaklığı ise çevre 
koşulları daha yüksek bir değeri gerektirme-
dikçe 135 °F ila 170 °F (57 °C ila 77 °C) 
aralığında olmalıdır.
Sistemde kullanılacak olan boru çapları sür-
tünme kaybı hesaplarına göre belirlenme-
lidir. Boru sistemlerindeki sürtünme kay-
bının hesaplanması için Hazen-Williams 
C değerleri kullanılır. Köpük su karışımı 

Su ile karışan ve çözücü olarak kullanılan 
sıvılar polar solvent olarak adlandırılır. Başlıca 
polar solventler alkoller, ketonlar, etherler, 
esterlerdir. Polar solventler AFFF tip köpük-
leri bozarak parçalar ve etkisiz hale getirir. Bu 
nedenle polar solvent yangınlarında alkole 
dayanıklı köpükler kullanılmalıdır.

2. Yanıcı ve Parlayıcı Sıvı 
Depolarında Sprinkler Sistemi 
Tipleri  

Yangın sırasında otomatik olarak devreye 
giren ve söndürücü akışkan olarak köpük-su 
karışımının kullanıldığı köpüklü sprinkler 
sistemleri ikiye ayrılır.

A. Otomatik Köpüklü Sprinkler 
Sistemi

Köpüklü sprinkler sistemleri ıslak borulu, 
kuru borulu veya ön tepkili sistem ola-
rak üç ayrı sistem olarak tasarlanabil-
mektedir. Islak borulu sistemlerde tesi-
satta sürekli basınçlı su bulunmaktadır.  
Yangın anında sprinklerin aktive olmasıyla 
birlikte tesisata su geçişi olur ve ıslak alarm 
vanası açıldığında köpük hattı açılarak oran-
layıcı yardımıyla suya belirli oranda köpük 
karıştırılarak, köpüklü su oluşur. Kuru borulu 
sistemlerde, tesisat girişinde kuru alarm vanası 
kullanılır. Vananın üst kısmının basınçlı hava 
veya inert gaz ile sürekli olarak basınç altında 
tutulduğu ve kuru alarm vanasının alt kısmı-
nın su ile basınç altında tutulduğu sistem-
lerdir. Sprinklerin belirli bir sıcaklıkta aktive 
olmasıyla tesisattaki hava basıncı düşer ve 
kuru alarm vanası açılır. Kuru alarm vanasının 
açılmasıyla köpük hattı açılarak oranlayıcı 
yardımıyla suya belirli oranda köpük karış-
tırılır. Ön tepkili sistemlerde, sistem boruları 
içinde köpük-su karışımı bulunmaz. Tesi-
satta basınçlı hava bulunur. Suyun boşalması 
için elektrik ya da mekanik doğrulamanın 
gerektiği sistemlerdir. Bu sistem normal kuru 
borulu sprinkler sisteminin diğer çeşidi olup, 
ön tepkili alarm vanasından boru sistemine su 
geçişi sprinklerin açılması ile ve aynı zamanda 
otomatik bir algılama sisteminin devreye gir-
mesi ile başlar. Köpük su karışımının boru 
sistemine geçişi iki bağımsız olayın gerçek-
leşmesi durumunda olduğundan kaza sonucu 
boşalma olasılığının minimize edildiği sistem 
tipidir.  

B. Baskın Köpüklü Sprinkler 
Sistemi

Sistem borularının içinde köpük-su karışımı-
nın bulunmadığı, sistemi kontrol eden vananın 
elle, elektriksel ya da mekanik olarak tetikle-
nerek karışımın tüm sprinkler başlıklarından 
korunan alana aktığı sistemdir. Bu sistem, 
yangın yayılımının yüksek ve hızlı olmasının 
beklendiği ve köpüklü suyun yangının mey-
dana gelip yayılacağı tüm alana uygulanması-
nın istendiği durumlarda kullanılır. Borular su 
veya hava ile basınçlandırılmaz. Baskın alarm 
vanası uygun otomatik algılama sistemi ile 
devreye girer. Acil durumlarda baskın alarm 
vanasını devreye sokmak için en az bir adet 
elle boşaltma istasyonu teçhiz edilmelidir. 

3. Köpüklü Söndürme Sistemi
 
Köpük, su, deterjan ve havanın karışımı ile 
meydana gelen bir maddedir. Temel olarak 
yangın sırasında boşaltılan köpük-su karı-
şımı yanıcı madde üzerinde bir örtü tabakası 
oluşturarak oksijenin ve ısının içeri girmesini 
önler ve ortamın sıcaklığını düşürerek yangını 
söndürme görevi görür.

3.1. Yanıcı Parlayıcı Sıvı 
Yangınlarında Kullanılan Köpük 
Tipleri
Köpük-su karışımının yangın esnasında 
verimli şekilde söndürme görevi görmesi için 
uygun tipte köpük seçilmelidir. Köpük tipleri,
•	 Protein bazlı (RP) köpük sıvıları
•	 Floroprotein (FP) köpük sıvıları
•	 Film tabakası oluşturan (FFFP) köpük 

sıvıları
•	 Akıcı film tabakası oluşturan (AFFF) 

köpük sıvıları
•	 Alkole dirençli akıcı film tabakası 

oluşturan (AR-AFFF) köpük sıvıları
•	 Sentetik deterjan köpük sıvıları (Mid, 

Hi-ex)

3.2. Köpüklü Sprinkler Sistemleri 
Tasarım Aşamaları

Köpüklü sprinkler sistemi uygulaması yapılır-
ken altta yer alan adımlar izlenmelidir.
•	 Depolanan yanıcı parlayıcı sıvının sınıfının 

belirlenmesi
•	 Uygun sistem seçimi
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taşıyan boruların sürtünme kaybı karakte-
ristikleri sadece su taşıyan borular ile aynı 
şekilde değerlendirilecektir. Alkol dirençli 
köpük konsantresinin kullanıldığı boru sis-
temlerindeki sürtünme kaybının hesaplanması 
için sürtünme karakteristikleriyle ilgili olarak 
köpük konsantresi üreticisine danışılmalıdır.
  
NFPA 30’da tasarım kriterleri tablolar halinde 
verilmektedir. Örnek olarak çift sıralı rafl ı 
depolama alanlarında depolanan metal, por-
tatif ve IBC yanıcı sıvı tanklarının otomatik 
köpüklü sprinkler sistemi ile korunmasına 
yönelik tasarım kriterleri Tablo 2’de veril-
mektedir. Tasarım yoğunluğu belirlenirken 
kullanılacak olan cihazların test değerleri 
de dikkate alınmalı, tablolar halinde verilen 
değerler ile kıyaslanarak hangi değer büyükse 

o değer hesaba katılmalıdır.
NFPA30’a göre oranlayıcı ekipmanlar seçi-
lirken en az dört adet sprinklerin açılacağı 
kabulü yapılarak oranlama aralığı belirlen-
melidir.
NFPA 30, sprinkler yerleşiminin NFPA 
13, Sprinkler Sistemlerinin Kurulum 
Standardı'na uygun olarak tasarlanması gerek-
tiğini belirtmekle birlikte aşağıdaki maksi-
mum koruma alanına uygun olarak sprink-
ler yerleşimi yapılmasına izin vermektedir.
(1) Sınıf I, II, and IIIA: 9.3 m2 

sprinkler başına korunan alan
(2) Sınıf IIIB: 11.1 m2 sprinkler başına koru-
nan alan
NFPA 16’ ya göre çalışma süresi minimum 10 
dakika, NFPA 30’a göre minimum 15 dakika 
olacak şekilde köpük miktarı hesaplanmalıdır. 

3.4. Köpük Oranlama Yöntemleri

Sprinkler sistemlerinde yaygın olarak iki 
oranlama metodu kullanılmaktadır.

1.Diyafram tanklı oranlama metodu
2.Köpük pompalı oranlama metodu
Oranlama yöntemi seçilirken, köpük su karı-
şımının doğru oranda akıtılması dikkat edil-
mesi gereken en önemli k  onudur. Oranlama 
cihazları en düşük ve en yüksek debi aralığına 
göre seçilir. Oranlama cihazlarının akış ara-
lığı köpük cinsine göre değişir. AR-AFFF 
köpükler için bu değerler daha düşük olmak-
tadır. Bu yüzden en çok köpüklü su ihtiyacı 
olan alanın akış değeri dikkate alınmalıdır. 
Ayrıca köpük konsantresi, sistemin ihti-
yaç duyduğu en düşük basıncı karşılayacak 

Kapasitesi h
(ft)

h
(ft) Tipi Hassasiyet Yoğunluk

(gpm/ft2)
Alan
(ft2) Tipi Hassasiyet 

Debi
Debi

(gpm) Not

Nonrelieving Style Containers - Sınıf IB, IC, II, IIIA

≤5 gal 25 30 k≥8.0 SR or QR
286°F 0.30 2000 K=5,6 or 8,0 QR or SR (ot) 30 1,2,4

>5 and 
≤gal 60 25 30 k≥8.0 SR or QR

286°F 0.30 3000 K=5,6 or 8,0 QR or SR (ot) 30 1,2,4

Nonrelieving Style Containers - Sınıf IB, IC, II, IIIA

≤60 gal 40 50 k≥8.0 SR 286°F 0.30 2000 K=5,6 or 8,0 QR or SR (ot) 30 1

Relieving Style Cantainers - Sınıf IB, IC, II, IIIA

≤5 gal 25 30 k≥8.0 SR or QR
286°F 0.30 2000 K=5,6 or 8,0 QR or SR (ot) 30 1,2,4

>5 and ≤60
Portatif 
tank IBC 
tanklar

25 30 k≥8.0 SR
286°F 0.30 3000 K=5,6 or 8,0 30 1,8,4

Relieving Style Cantainers -Liquid Class IIIB

≤60 gal 40 50 k≥8.0 SR 286°F 0..3 2000 K=5,6 or 8,0 QR or SR (ot) 30 1

1 gal=3,8 lt, 1 ft= 0,3 m, 1 ft2= 0,09m2,1gpm/ft2= 40,7 L/min/m2=40,7 mm/dk.
Notlar
(1)Raf –arası sprinkler hidrolik olarak en uzak olan en üst üc seviyede altışar adet raf-arası sprinkler hesaplanır.
(2)Tasarım alanı pre-primed sistemlerde 1500 ft2 olarak azaltılabilir.
(3) Tasarım alanı pre-primed sistemlerde 2000 ft2 olarak azaltılabilir .
(4) Pre-primed sistemlerde, raf –arası sprinkler hidrolik olarak en uzak olan en üst üc seviyede, ücer adet raf-arası sprinklere
düşürülerek hesap yapılmasına izin verilir.
(5) Çift sıralı rafl ı depoda depolama genişliği maksimum 6 ft (1,8m) dir .
(6) K=8,0(115) ve K=11,2(160)tavan sprinkleri kullanılan mahallerde, en üst raf arası seviyenin üzerinde birden fazla depo
seviyesi varsa, yoğunluk 0.6 ve tasarım alanı 2000 ft2 olarak arttırılmalıdır.
(7)Raf arası sprinkler mesafesi en fazla 2.7m olmalıdır.
Pre-primed sistemler: Tesisatta içinde belirli oranda koÅNpük konsantresi karıştırılmış su bekler.

Tablo.2  Çift Sıralı Rafl arda ve   Metal, Protatif, IBC tanklarda Depolanan Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar için Köpüklü Sprinkler Sistemi 
Tasarım Kriterleri
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DİYAFRAM TANKI

Avantaj Dezavantaj

Geniş bir debi aralığında otomatik olarak 
oranlama imkanı sağlar.

Sistem devre dışı bırakılmadan köpük 
boşaltılmaz.

Oranlama, basınç değişimlerine karşı değişiklik 
göstermez.

Diyaframa zarar vermemek için özel dolum 
prosedürüne uygun hareket edilmelidir.

Çalışma prensibi basittir. Köpük depolama miktarı limitlidir.

Bakım ihtiyacı azdır.  Köpük tankı ile oranlayıcı arasındaki boru 
uzunluğu limitlidir.

Su gücüyle çalışır. İlave enerji gerektirmez.  

KÖPÜK POMPASI

Avantaj Dezavantaj

Geniş bir debi aralığında otomatik olarak 
oranlama imkanı sağlar.

İlave enerji gerektirir.

Oranlama, basınç değişimlerine karşı değişiklik 
göstermez.

Pompaların bakımı gerekir.

Sistem devrede iken köpük ilavesi yapılabilir. Güvenilir güç kaynağı bulunmayan yerlerde 
alternatif güç kaynağı gerekebilir.

Uzak mesafelerdeki oranlayıcılara köpük aktarımı 
sağlar.

Köpük pompası basıncını dengeleyen 
oranlayıcılar, diğerlerine göre çok daha 
pahalıdır. 

teknik

şekilde basınçlandırılarak suya karıştırılır. Bas-
kın sistemlerde, tüm sprinklerden aynı anda 
akış sağlanacağından, akıştaki değişim sadece 
basınç değişiminden kaynaklanır. Ancak 
kapalı sprinkler başlığı kullanılan sistemlerde 
minimum ve maksimum akış aralığını tah-
min etmek imkânsızdır. Akış aralığı ile ilgili 
kabuller tasarımcı tarafından yapılmaktadır. 
Bu değer NFPA 30’da en az 4 sprinklerin açı-
lacağı ve en fazla hidrolik tasarım alanı içinde 
kalan sayıda sprinklerin açılacağı varsayılarak 
hesaplanmalıdır. Oranlayıcının çalışma aralığı 
bu değerlere uygun olarak seçilmelidir. Bu 
değerler dışında seçilen cihazlarda söndürme 
performansını sağlayacak oranda köpük su 
karışımı sağlanamayabilir.       
Her iki oranlama metodunun da birbirine 
göre avantaj ve dezavantajları bulunmakta-
dır. Başlıca konular Tablo 3’te özet halinde 
verilmektedir.

3.4.1 Diyafram Tanklı Köpük Su 
Oranlama Sistemi
  
Köpük sıvısı karbon çelik tank içinde bulu-
nan elastomerik malzemeden yapılmış köpük 
torbasında depolanır. Köpüğü basınçlandıran 

Tablo.3  Diyafram Tank ve Köpük Pompalı Oranlama Sistemlerinin Avantaj ve 
Dezavantajları

Şekil 1.  Diyafram Tanklı Köpük Su Oranlama Sistem Şeması

su ise tank cidarı ile köpük torbası arasındaki 
boşlukta yer alır. Köpüğü basınçlandıran su 
sistemdeki yangın pompasından sağlanır. Şekil 
1’de Diyafram Tanklı Köpük Tankı verilmiştir.

3.4.2 Köpük Pompalı Köpük Su 
Oranlama Sistemi
  
Köpük ve su ayrı pompalar ile oranlayıcıya 
gönderilerek sisteme verilirler. Pompalı sis-
temlerde basıncı dengeleyen özellikte oran-
layıcılar kullanılır. Bu nedenle oranlayıcının 
köpük tankına olan mesafesi konusunda 
sınırlama bulunmamaktadır. Doğru oranlama 
yapılabilmesi için köpük basıncı, su basıncının 
20PSI üzerinde olmalıdır. Şekil 2’de Köpük 
Pompalı Köpük-Su Oranlama Sistemi şeması 
gösterilmiştir.

3.5  Örnek Uygulamalar

3.5.1 Baskın Köpüklü Söndürme 
Sistemi Uygulaması

Sistem Tipi: Baskın Köpüklü 
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Söndürme Sistemi 
Dizayn Standardı: NFPA 16 
Depo Boyutları: 27,4 m x 15,2 m 
Depolanan Ürün: SINIF IB Hidrakarbon 
Depolama Tipi: Raflı Depolama, 10 galon 
metal kaplarda 
Köpük: AFFF, % 3 
Depolama yüksekliği: 7,6 m 
Tavan yüksekliği: 6,1 m 
Raf Arası Sprinkler: Yok 
Sprinkler Tipi: Standart orifis 
Sprinkler Tepki Süresi: Standart 
Tasarım Alanı: 27,4 x 15,2 = 418 m² 
NFPA16’ya göre, 
Tasarım yoğunluğu: 6.5 lpm/m² 
Karışım miktarı: 6,5 lpm/m² x 418 m² = 
2717 lpm (717 gpm) 
Çalışma Süresi: 10 dakika 
Köpük Oranı: % 3 
Köpük Miktarı: 717 x 10 x 0.03 = 216 galon

3.5.2 Islak Borulu Köpüklü 
Söndürme Sistemi Uygulaması  
 
Örnek sistem şeması Şekil 3’te verilmiştir. 
Sistem Tipi: Islak Tip Köpüklü Söndürme 
Sistemi 
Dizayn Standardı: NFPA 30 

Depolama Yüksekliği: 7,6 m 
Tavan Yüksekliği: 6,1 m 
Raf Arası Sprinkler: Yok 
Sprinkler Tipi: Standart orifis 
Sprinkler Tepki Süresi: Standart
NFPA 30’ da ilgili Tablo 2’ye göre tasarım 
alanının 3000 ft² (278 m²) almamız gereki-
yor. Bu tasarım alanı için ise tasarım yoğun-
luğu 0.3 gpm/ ft² (12,2 lpm/m²) alınmalıdır.
Tasarım yoğunluğu: 12,2 lpm/m² 
Karışım miktarı: 12,2 lpm/m² x 278 m²  = 
3392 lpm ( 897 gpm)
Çalışma Süresi: 15 dakika 
Köpük Oranı: % 3 
Köpük Miktarı: 897 x 15 x 0.03 = 404 galon

Kaynaklar

[1] NFPA 13: Standard for the Installation 
of Sprinkler Systems, 2010 Edition 
[2] NFPA 16: Standard for the Installation 
of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water 
Spray Systems, 2011 Edition 
[3] NFPA 30: Flammable and Combustible 
Liquids Code, 2008 Edition 
[4] NFPA 11: Standard for Low – Medium 
and High-Expansion Foam, 2010 Edition

Bu makale http://www.normteknik.com.tr 
adresinden alınmıştır.TM

Depo Boyutları: 27,4 m x 15,2 m =418m2 
Depolanan Ürün: SINIF IB Hidrakarbon 
Depolama Tipi: Raflı Depolama, 10 galonluk 
metal kaplarda 
Köpük: AFFF, % 3 

Şekil 3.  Islak Borulu Köpüklü Söndürme  Sistem Şeması

Şekil 2.  Köpük Pompalı Köpük Su Oranlama Sistem Şeması
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İlhan Çalışkan 
BVN Motor (BVN) İhracat Müdürü

Havalandırma sektöründe 20 senedir faaliyet gösteren BVN için 2015 
adeta bir inovasyon yılı. Logosunu yenileyen, ar-ge çalışmaları için BVN 
Mühendislik’i kuran ve kendi markası ‘Armovent’i oluşturan BVN Motor’da 

hedeflerin asla bitmeyeceğini söyleyen BVN Motor İhracat Müdürü İlhan Çalışkan 
“Yurtiçi ve yurtdışı pazar payımızı yeni ürün gruplarıyla, mevcut ürünlerimizi 
geliştirerek, daha iyi bir teknik altyapı, bayi ağı ve satış sonrası hizmet ile 
artırıyoruz” diyor. Çalışkan ile BVN’in yenilikleri ve hedefleri hakkında konuştuk…

“BVN, agresif ve büyüme    
 trendini koruyan bir firma”
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durumdayız. Projede fan seçiminden fanın 
konumlandırılmasına kadar hizmet verebili-
yoruz, hatta CFD analizlerini ücretsiz olarak 
gerçekleştiriyoruz.

Yeni tasarımlarımızla fark 
yaratıyoruz

BVN, üretimini A’dan Z’ye kendi gerçekleş-
tiren bir firma. Özellikle buna yoğunlaşıyo-
ruz. Çünkü tam teşekküllü kalıphanemiz ve 
döküm, talaşlı imalat vs. kabiliyetine sahip 
üretim tesisimiz var. Dolayısıyla herhangi bir 
komponent tasarımını kendi ürünümüzde 
uygulamak yerine, bize daha uygun yeni bir 
komponenti yeniden tasarlayabiliyor ve çok 
kısa bir süre içerisinde daha düşük maliyet-
lerle kendi ürünümüzde kullanıyoruz. Yeni 
eklediğimiz duman tahliye ürün grubunda 
standart alışılmışların dışına çıkmaya çalıştık, 
bu ürüne daha neler ekleyebiliriz diye düşün-
dük. Yaklaşık bir yıllık bir ar-ge çalışmasının 
ardından ürün tasarımını bitirdik. Duman 
tahliye ürün grubumuz, kolay bakım sağla-
yan patentli özel bir mekanizmaya sahip. Jet 
fanlar, genellikle tavan gibi dar ve ulaşılması 
zor yerlere uygulanıyor ve bu fanlara periyodik 
bakım ya da olası bir arızaya karşı onarım 
yapılması gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmek 
için fanın sökülerek komple aşağı indirilmesi 
gerekiyordu. Geliştirdiğimiz bu mekanizma 
sayesinde fanın aşağı indirilmesine gerek kal-
mıyor. Tasarladığımız sürgülü sistem ile fanın 
olduğu yerden sökülmeden, sadece motor ve 
pervanesinin olduğu bölümü aşağı çekerek 
bakım ve onarımını yapıp tekrar sürgülü sis-
tem ile yukarı itebiliyoruz. Bu özel tasarımı 
oluştururken ana hedefimiz bakım kolaylı-
ğıydı. Bu konuda farklılık yaratmak istedik 
ve ar-ge çalışmalarımız bu doğrultuda yapıldı. 
Bunun yanında mimarların hoşuna gideceğini 

yılın başında sertifikasyonlarımızın tamam-
lanması ile birlikte, duman tahliye fanlarının 
da satışını gerçekleştirebilir durumdayız. Bu 
tasarımlarımızın ar-ge çalışması bir yıl sürdü, 
ardından test süreci başladı. Artık sertifikas-
yon sürecimizi de bitirdik. Daha şimdiden 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir proje-
sinde yer aldık, ayrıca Suudi Arabistan, Make-
donya ve Katar’daki projeler için el üretime 
başladık. Bunun yanında birçok diğer proje ile 
de görüşmelerimiz halihazırda devam ediyor. 
Şu anda Jet Fanlar ve Aksiyel Fanlar olarak iki 
ürün grubunda da hazır durumdayız.

Logomuzu yeniledik, BVN 
Mühendislik’i kurduk ve Armovent 
markasını oluşturduk

2015 yılı bizim için çok güzel ve yoğun baş-
ladı. Logomuzu BVN olarak değiştirdik. Bu 
bizim için radikal bir karardı. Çok ciddi bir 
pazarlama ve iletişim çalışması yaptık. Logo 
tasarlanırken tüm müşterilerimizle irtibata 
geçtik ve onların görüşlerini aldık. Bu yıla yeni 
logomuzla başladık ve yeni kataloğumuzda 
yeni logomuzu kullandık. 
BVN olarak sadece ürün satışı yapmadığımızı, 
aynı zamanda mühendislik hizmeti de verdiği-
mizi belirtmek isterim. Bu konuda bir buçuk 
yıl önce "BVN Mühendislik" adı altında ayrı 
bir firma kurduk. Yangına dayanıklı fan ürün 
grubumuzu da ayrı bir isimle tanıttık. Yan-
gına dayanıklı fan ürün serimize "Armovent" 
ismini verdik. Armovent serisinin sadece satışı 
değil; projelendirilmesi, CFD analizlerinin 
yapılması, kurulması, teste alınması ve devreye 
alınması hepsi birden bünyemizde yapılıyor. 
BVN’in mevcut mühendis departmanının 
yanında BVN Mühendislik için ayrıca bir 
mühendis grubu oluşturduk. Elimize bir proje 
geldiği zaman; A’dan Z’ye hizmet verebilecek 

Sürekli kendimizi geliştiriyor ve 
bünyemize yeni ürünler katmak 
için çalışıyoruz

BVN, 1995 yılından bu yana havalandırma 
sektöründe faaliyet gösteriyor. İlk olarak 
Mahmutbey’de üretime başladık, artan ihti-
yaçlar doğrultusunda üretim tesisimizi 2011 
yılında Hadımköy’e, şu an bulunduğumuz 
yere taşıdık. 18.000 m2’lik bir alanda üretim 
yapıyoruz. 250’nin üzerinde çalışanımız var. 
Yaptığımız üretimin % 50’lik kısmı ihracat. 
Ürettiğimiz farklı ölçeklerdeki 100 milyo-
nun üzerinde fanı 65 ülkeye ihraç ediyoruz. 
BVN olarak tüm tasarım, üretim ve ar-ge 
faaliyetlerini kendi bünyemizde gerçekleştiri-
yoruz. Ar-Ge departmanımızda 11 mühendis 
çalışıyor. A’dan Z’ye yerli üretim felsefesi ile 
ürünlerimizi, uluslararası standartları benim-
seyen bir üretim anlayışı ile müşterilerimize 
sunuyoruz. Türkiye’de belirli dağıtıcılarımız 
var, aynı zamanda her ilde bir ya da iki tane 
ana bayimiz var. Teknik servis hizmetini ise 
İstanbul’dan sağlıyoruz. Fabrikamız bünye-
sinde ve dış kaynaklı olmak üzere iki teknik 
servisimiz var. BVN, çok geniş bir ürün yel-
pazesine sahip. Ürün gamımızı; kanal fan-
ları, çatı fanları, aksiyel fanlar, radyal fanlar, 
plastik ev tipi domestik fanlar oluşturuyor. 
Ürün gamımıza ayrıca duman tahliye fanları, 
yangına dayanıklı aksiyel fanlar ve jet fanlar 
dahil edildi. Bu ürünlerimizin yanında ayrıca 
çok geniş bir alt ürün grubu yelpazesine de 
sahibiz. Sürekli kendimizi geliştiriyor ve bün-
yemize yeni ürünler katmak için çalışıyoruz. 
Bu kapsamda bu yıl ürün gamımıza kanal 
fanı grubunda "mixed flow" olarak adlandır-
dığımız karma akışlı havalandırma fanlarını 
ekledik. Bu ürünler hem ihracatta hem de 
yurtiçi pazarda gücümüze güç kattı. Ayrıca 
bir buçuk yıllık bir çalışmanın sonunda bu 
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söyleşi

enerji verimlilik hedeflerini sağlamanız gereki-
yor. Bu konu ile ilgili 2012 yılı son çeyreğinde 
başlayan bir ar-ge çalışmamız vardı. Ürün grup-
larımızda; motor, kanat, kasa ve pervanelerinde 
bazı revizyonlar yaparak enerji verimlilik hedef-
lerinin birçoğunu sağladık. Avrupa pazarını 
kaybedemezdik ve ERP normlarına uygun bir 
şekilde ürünlerimizde revizyona gittik. Hali-
hazırda fanlarımız 2015 normlarını karşılıyor. 
BVN son dört yıldır ar-ge çalışmalarına ağırlık 
vermiş bir şekilde yeniliklerle ilerliyor. Hem 
mevcut ürün grubunu güçlendirmek hem de 
ürün yelpazesine yeni ürünler katmak hedefiyle 
ilerliyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında satış gücümüz 
oldukça iyi. Yükselen bir trend ile yolumuza 
devam ediyoruz. Önümüzde 2017 hedefleri 
var ve bunun için çalışıyoruz. Bir sonraki regü-
lasyon 2019 yılında olacak ve bu doğrultuda 
hedefimiz 2017 yılında EC motor üretimine 
geçmek. Bu konu ile ilgili ar-ge çalışmalarımıza 
başladık.
2013 yılında bulunduğumuz binaya yakın 
8000 m2’lik ikinci bir üretim hattı daha kur-
duk. Motor üretimi tamamen orada yapılı-
yor. Şu an bulunduğumuz yeri daha verimli 
kullanmak adına bazı değişiklikler yapıyoruz. 
EC motor üretimine başladığımız zaman, bu 
üretim hattını komple bir yerde toplayabiliriz. 
Konu netleştiğinde zaten sektörümüzle de pay-
laşacağız. Hedefimiz, 100.000 m2 kapalı alanda, 
tek zeminde üretim yapmak. Biz fan ve motor 
alanında uzman bir firmayız ve bu alanda hiz-
met vermeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız ve 
çalışmalarımız da bu doğrultuda devam ediyor.

düşündüğümüz ve dünyadaki rakiplerimizin 
ürünlerinden farklı bir görünüme sahip özgün 
ve estetik bir tasarımı var. Bir diğer ayrıntı da, 
jet fanlarımız tasarlanırken gerçekleştirdiği-
miz estetik dokunuşların mutlak suretle ilgili 
standartların ve akış kurallarının gereklerine 
sıkıca bağlı kalınarak yapılmış olması. 
Bunların haricinde aksiyel fan grubunda da 
özel bir kanat tasarladık ve 1250 mm çapında 
aksiyel fanlara ulaştık. Tamamen özgün olan 
bu kanat tasarımı ile enerji verimliliğini göz 
önünde bulundurduk. Çift yönlü hava akışına 
izin veren bu kanat tasarımını, minimum güçte 
maksimum verim elde etmek için kullandık. 

AMCA standartlarında kendi 
test laboratuvarımızı oluşturduk. 
Hedefimiz,  2017 yılında EC motor 
üretimine geçmek

Her ürün grubunda yeni ihtiyaçlar ve enerji 
verimliliği direktifleri doğrultusunda yeni 
talepler doğuyor. Dünyada trendler değişiyor 
ve biz de bu trendlere ayak uydurmaya çalışı-
yoruz. Yukarıda da bahsettiğim gibi çok fazla 
ürün çeşidimiz var, bu ürünlerin her bir para-
metresinin tek tek test edilmesi ve sistema-
tik bir şekilde iyileştirilmesi gerekiyor. 2011 
yılında Rüzgâr Test Tüneli tedarik araştırma-
ları yaparken, dışarıdan hizmet almanın bize 
çok uygun olmayacağını gördük ve 2012 yılı 
başlarında bir mühendislik ekibi oluşturarak 

AMCA standartlarında kendi Test Tünelimizi 
ürettik. Bu test laboratuvarında fanın tüm 
elektriksel değerlerini; hava debisi, basınç, güç 
gibi datalarını, istediğimiz frekanslarda (data 
collection) geliştirdiğimiz bilgisayar yazılımı 
sayesinde toplayarak istediğimiz eğrilere ula-
şıyoruz. Bu sonuçların analizlerini de Ar-ge ve 
Ür-ge çalışmalarımızda kullanıyoruz. 
Bilindiği gibi 2015 yılının başında ERP norm-
larını karşılamayan ürünlerin Avrupa pazarında 
satışı yasaklandı. Bu regülasyonlar doğrultu-
sunda Avrupa’da satış yapabilmek için bazı 
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Çok yakın zamanda “Aksiyel 
Soğutma Fanlarımızı” da piyasaya 
sunacağız

2012 yılında Nicotra- Gebhardt ile yaptığımız 
görüşmeler sonrasında, Nicotra-Gebhardt’ın 
İtalya Lurano’da yer alan motor üretim tesi-
sini satın alarak İstanbul’a taşıdık ve aynı 
zamanda kendilerinin de motor tedarikçisi 
olduk. Yaklaşık bir buçuk senedir Nicotra-
Gebhardt’ın dıştan rotorlu motorlarını biz 
üretiyoruz. Böylece kendi motor portföyümüz 
ile beraber dünyada hatrı sayılır birkaç firma-
nın sahip olduğu motor ürün yelpazesine ulaş-
tık. 12 watt’tan 1.5 kW’a kadar dıştan rotorlu 
motorları üretiyoruz. Nicotra-Gebhardt’ın 
motor üretim tesisini buraya taşıdıktan sonra, 
bünyemize kattığımız motorların teknoloji 
ve performansını kendi ürünlerimizde de 
kullanabilir durumdayız. O yüzden bu sene 
başında klima santralleri, soğutma kuleleri, 
chiller üreticilerinin kullandığı özel aksiyel 
soğutma fan gruplarına da yüksek verimlilikte 
ve performansı güçlü ürünler üretmek için 
çalışmalar başlatmıştık. Özellikle Türkiye’de 
hakkını vererek aksiyel soğutma fanları üretip 
bu fanı ürününde komponent olarak kullanan 
diğer üreticilerimizin ithalat mecburiyetleri-
nin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünü-
yorduk. Ar-ge çalışmalarımızı tamamladık ve 
geçen ay itibarıyla pilot üretim safhasını da 
bitirdik. Çok yakın zamanda şu anda Avru-
pa’daki belli başlı firmalardan ithal edilen 
aksiyel soğutma fanlarına rahatlıkla muadil 
olabilecek, minimum aynı performansı ve 
kaliteyi daha rekabetçi fiyatlarla garanti ede-
bilen fanlarımızı ilk etapta 630 çapa kadar 
piyasaya sunacağız. 

UL (Listed) sertifikalı ilk Türk fan 
ve motor üreticisi olma yolunda 
ilerliyoruz

Yurtdışında her ülkede oturmuş bir distribü-
törümüzün olması ve bayi ağımızı güçlen-
dirme çabasındayız. Güçlü partnerler seçip 
uzun soluklu işbirlikleri kurmaya çalışıyo-
ruz. Körfez ülkeleri başta olmak üzere; Türki 
Cumhuriyetler, Doğu Avrupa, Rusya ve Kuzey 
Afrika pazarı çok güçlü olduğumuz pazarlar. 
Bu pazarlarda pozisyonumuzu korumaya çalı-
şırken, yeni kattığımız pazarlarda ve hacmi 
düşük olan pazarlarda yaptığımız güçlendirme 
çalışmalarıyla yine büyüme trendimizi koru-

yoruz. Kuzey ve Güney Amerika pazarına 
yoğunlaşıyoruz. 2016’nın başında Amerika’da 
ASHRAE Fuarına katılacağız. AHR Expo’da 
umuyoruz ki güzel sonuçlar alacağız. Bilin-
diği gibi Amerika’da UL standartlarına uygun 
ürünler aranıyor ve Amerika pazarı hakkında 
yaptığımız araştırmalarda öngördüğümüz 
sonuçlara dayanarak belirlediğimiz beş ürün 
grubu ile alakalı UL sertifikasyonuna sahip 
olmak, öncelikli hedeflerimiz arasında. Fuarda 
UL’li ürünlerimizle yer almak istiyoruz. UL ile 
çalışmalarımızda önemli ilerlemeler kaydettik, 
bir iki standart uyum çalışması, ufak tefek 
fiziki bazı revizyonlar ve eş zamanlı olarak 
maliyet çalışmalarından sonra çalışmamızı 
bitirmiş olacağız. Umuyorum ki sene sonuna 
doğru UL belgemizi almış oluruz. Bu çalışma 
sonunda, UL sertifikalı ilk Türk fan ve motor 
üreticisi olmayı başaracağız. Girdiğimiz her 
pazar, açtığımız her kapı karşımıza yeni bir 
şeyler çıkartıyor. Her pazarın ayrı bir doğası 
var ve buna ayak uydurmak gerekiyor. BVN 
olarak hem bu işlerle ilgilenecek insan kay-
nakları gücümüz hem de bunları finanse ede-
bilecek yatırım gücümüz var. BVN agresif ve 
büyüme trendini koruyan bir firma. 

Yangın güvenlik konusunda 
Türkiye, Avrupa’nın gerisinde değil

Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında bir miktar tec-
rübeli biri olarak yangın güvenlik konusunda 
Türkiye’nin, Avrupa’nın gerisinde olmadığını 
söyleyebilirim. Türkiye’de belki bu konuda 
çalışmalar geç başladı ama kısa zamanda 
Avrupa’ya yetiştik hatta bazı noktalarda üze-
rine koymayı başardık. Çünkü Türkiye’de 
inşaat sektörü çok gelişmiş durumda, mega 
projeler yapılıyor. Herkesin bildiği gibi ülke-
mizde Avrupa’daki birçok kapalı alan proje-
lerden çok daha iyi projeler yapılıyor. Hem 
konut hem ticari projeler hız kesmeden devam 
ediyor. Projeler açısından bakacak olursak, 
Türkiye’nin Avrupa’nın önünde olduğunu söy-
lemek mümkün ama Avrupa’daki çözümlerin 
daha verimli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
Avrupa’da projeye tasarım aşamasından başla-
nır ve bu şekilde devam eder. Türkiye’de disip-
linlerarası birliktelik henüz tam anlamıyla 
gelişmiş değil, şayet gelişirse hiç kuşkusuz 
Avrupa’yı geride bırakacağız. 
Türki Cumhuriyetlerde de önemli projeler 
var. Orada yer alan bayilerimizi projeler ve 
yeni ürün gruplarımız hakkında bilgilen-

diriyoruz. Yakın zamanda Azerbaycan ve 
Türkmenistan’da bir lansman yapmayı düşü-
nüyoruz. Ayrıca Körfez ülkelerinden Katar, 
dünya kupası organizasyonu dolayısıyla çok 
ciddi bir yapılanma içinde, yeniden bir şehir 
inşa ediliyor. Orada yer alan partnerlerimizi de 
yeni ürün gruplarımız hakkında bilgilendirdik. 
Hatta sertifikasyon çalışmalarında Katar’ın 
normlarını sağlayabilecek ürünler ürettik. Yani 
yurtdışında da eş zamanlı olarak sertifikas-
yonlarımızı ve ürünlerimizi anlatmaya ve o 
bölgenin koşullarında satılabilir hale getir-
meye çalışıyoruz. 

Yurtiçi ve yurtdışı pazar payımızı 
artırıyoruz

Türkiye, havalandırma sektöründe yurtdı-
şında olması gereken potansiyelin yaklaşık 
% 5’i seviyesinde. Yani sektör olarak daha 
çok çalışmalıyız. Hem BVN hem de Türkiye 
havalandırma sektörü içinde bulunan bütün 
firmalarımız büyük bir çalışma içerisinde ve 
hep beraber bu trendi yükseltmeye çalışıyoruz. 
Olmadığımız pazarları ve mevcut pazarlar-
daki payımızı düşündüğümüz zaman, yapacak 
daha çok işimiz var. Bugünkü seviyeleri % 
20-30’lara çıkarmalıyız. Ülkemizin de belli 
ihracat hedefleri var, biz de sektör firmaları 
olarak bu hedefleri gerçekleştirmek ve sek-
töre değer katmak için elimizden geldiğince 
çalışıyoruz. Her ne kadar yurtiçi pazarda yerli 
üretici fazla olsa da ithal ürün oranı oldukça 
yüksek seviyede. Ülkeye ne kadar az ithal ürün 
girerse (ithal ürünlere her anlamda muadil 
olabilecek ürünler geliştirmek şartıyla) ve ne 
kadar çok gerçek Türk ürünü (kalite ve rekabet 
şartlarını sağlayabildiği sürece, hammadde-
sine kadar) ihraç edersek o kadar vatanseveriz 
diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda çalışıyo-
ruz. Doğru yere odaklanıp yurtiçi ve yurtdışı 
pazar payımızı yeni ürün gruplarıyla, mevcut 
ürünlerimizi geliştirerek, daha iyi bir teknik 
altyapı, bayi ağı ve satış sonrası hizmet ile 
artırıyoruz. TM
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proje

Bir dökümhanenin soğutma istasyo-
nunda kullanılan hidrolik tahrik sis-
teminin modernizasyonu sayesinde 

kullanıcı, tonlarca ağırlıktaki endüstriyel külçe 
kalıplarını daha itinalı ve daha hızlı bir şekilde 
kullanabilmektedir. Ruppel Hydraulik, yeni 

kontrol bloklarının sadece tam mühendisliğin-
den değil, aynı zamanda bunların çok kısa bir 
zaman aralığında kurulumlarının ve işletime 
alınmasından da sorumlu olmuştur. Döküm 
teknolojisinde hidrolik tahrik sisteminin ter-
cih edilmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. 

Bu tür tesislerde çevresel koşullar zorludur, 
öyle ki: Döküm tesisini oluşturan tüm bile-
şenlerin kir, toz, aşırı sıcaklık gibi şartlarda 
sorunsuz şekilde çalışması beklenir. Bu tür 
ortamlarda hidrolik tahrik sistemleri, elektro-
mekanik tertibatlı benzerlerine nazaran daha 

Yazan: Christoph von Haaren, Proje Mühendisi, 
Gerhard W. Ruppel Hydraulik

Modern Hidrolik Teknolojisiyle 
Daha İyi Fren Performansı
Ruppel Hydraulik tarafından üniversal döküm tesisinde yürütülen modernizasyon projesi

Dökümhanede bulunan soğutma istasyonunun görünümü. Hidrolik sistemi burada, kalıp parçaları veya külçe kalıplar içeren ve beş tona 
kadar ağırlığa ulaşabilen haznelerin isabetli bir şekilde frenlenmesini sağlıyor.
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bu yana işletmecinin memnuniyeti doğrultu-
sunda çalışmaktadır. TM

iyi bir performans sergilemektedir. Ayrıca, 
süreç içerisinde yüksek güç yoğunluğuna sahip 
sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, 
döküm işleminin yanı sıra örneğin külçe 
kalıplarının (döküm kalıplarının) taşınması 
ile dökme parçalarında meydana gelen boşluk 
ve dip oyuklarının şekillendirilmesinde gerek 
duyulan çekirdeklerin üretimi ve otomatik 
olarak yerleştirilmesi gibi refakat ve hazırlık 
işlemleri için de geçerlidir.

Görev: Soğutma istasyonu için yeni 
tahrik teknolojisi

Döküm teknolojisi sayesinde oldukça kar-
maşık olan şekillendirme işlemlerinin üste-
sinden gelinebildiğinden ve malzemelerin 
kombinasyonu ile işleme süreci sayesinde 
yüksek derecede esneklik sağlandığından, 
demir ve hafif metal dökümler, otomobil, 
kamyon ve mobil iş makineleri için yüksek 
kaliteli şasi bileşenleri üretimi söz konusu 
olduğunda tercih edilen bir süreçtir. Bu tip 
güvenlik bileşenleri, Almanya’nın Kuzey Ren 
Vestfalya eyaletinde bulunan ve kısa bir süre 
önce “soğutma istasyonunun” hidrolik siste-
mini modernize eden üniversal bir döküm-
hanenin üretim programında yer almaktadır. 
Burası, döküm malzemesinin külçe kalıbına 
dökülmesinin ardından döküm parçalarının 
kalıplardan çıkartılana kadar soğumaya bıra-
kıldığı yerdir. 

Mevcut durum: Uzun mesafeler, 
geniş enkesitler

Burada hidrolik enerjiyi en fazla tüketen bile-
şenler; piston çapı 100 mm, uzunluğu ise 1827 
mm olan muhtelif silindirlerdir. Bu silindirle-
rin görevi, elektrikli tekerlek motorları ile tah-
rik edilen ve beş tona kadar ağırlık taşıyabilen 
külçe kalıpları taşıma arabasının frenlemesini 
ve böylelikle istenilen pozisyonda konum-
landırılmasını sağlamaktır. Mevcut durum 
analizleri, gerçek anlamda bir optimizasyona 
gereksinim duyulduğunu göstermiştir. Burada 
silindirler, nispeten büyük enkesitlere sahip 
hatlar üzerinden merkezi kontrol bloğu ile 
bağlanmıştı. Bu merkezi düzen bununla bağ-
lantılı olarak uzun mesafelere sebep oluyordu, 
büyük hat enkesitleri gerçi daha düşük akım 
hızları sağlıyor, ancak yetersiz bir yağ değişi-
mine ve “gecikmeli” bir tahrik sistemine sebep 
oluyordu. 

Dağıtılmış kontrol bloğuna sahip 
yeni tesis

Ruppel Hydraulik mühendisleri, ilk olarak 
hidrolik sistemin temel düzenini değiştir-
mekle işe başlamıştır: Böylece, kontrol blokları 
silindirlerin yanında olacak şekilde konumlan-
dırılmıştır. Ayrıca, mevcut hatların çapı azal-
tıldığından sistem daha hızlı yanıt vermeye ve 
daha kolay kontrol edilebilmeye başlamıştır. 
Soğutma istasyonunun tamamı hat başına 23 
adet dökme kalıbı taşıma haznesinden oluş-
ması ve toplamda altı adet hat bulunması, 
konveyör sisteminin karmaşık bir düzeneğe 
sahip olduğunu göstermektedir. Hazne başına 
düşen beş tondan fazla devasa bir ağırlık göz 
önünde bulundurulduğunda, ünitelerin pozis-
yon hassasiyeti bilhassa önem arz etmektedir. 

Ek fonksiyonların entegrasyonu

Pozisyon hassasiyetini artırmak ve hatasız bir 
iş akışı sağlamak adına, Ruppel Hydraulik, 
kontrol bloklarında ek bir fonksiyonu uygu-
lamaya geçirmiştir: Yağ akışının piston ve seg-
man tarafında bağlantısı sayesinde bir yüksek 
hız devreye sokulabilmekte ve bu sayede daha 
hızlı bir frenleme yapılabilmekte ve konveyör 
hattındaki verim artırılabilmektedir. Bu fonk-
siyon kartuş valflerinin kullanılması ile sağ-
lanmıştır. Diğer bir ek fonksiyon ise, kontrol 
bloğunda kaldırma tezgahının, soğutma istas-
yonu ile müteakip konveyör hattı arasındaki 
yükseklik farkını tespit edebilen bir kumanda 
sistemidir. Madeni yağ bazlı akışkanla çalışan 
hidrolik ünite muhafaza edilebilmiştir.

“Tam zamanında” işletime alma

Ruppel’in Bad Münder’de bulunan tesisinde 
kontrol bloklarının mühendisliği ve ön mon-
tajından sonra kurulumu da yerinde tatbik 
edilmiştir. Burada da birtakım zorluklarla 
karşılaşılmıştır: Soğutma istasyonu, döküm 
tesisinin genel proses zincirinde merkezi bir 
sistem olup bu sebeple sadece kısa bir süre 
için durdurulabilir. Zaman planı zaten “kısıt-
lıydı”, çelik yapının kurulumu için belirle-
nenden daha fazla zamana ihtiyaç duyulması 
nedeniyle Ruppel montaj ekibi için daha da 
kısıtlı hale geldi. Ancak buna rağmen Ruppel 
ekibi işi en kısa sürede tamamlamıştır. Tesis 
zamanında bitirilmiş ve döküm teknisyenleri 
ile birlikte işletime alınmıştır. O zamandan 

Dönüşüm, dar zaman aralığına rağmen zamanında 
tamamlanmıştır.

Kullanıcıda devam eden işler. Kontrol bloklarının 
dağıtılmış düzeni, hidrolik sisteminin performansını 
artırmaktadır.

Soğutma istasyonunun yeni hidrolik sistemi, "düzenli" 
tasarımı ve ek fonksiyonel özellikleriyle karşımıza 
çıkmaktadır. Sistem, fren silindirlerinin ihtiyaca uygun, 
dinamik bir şekilde çalışmasına olanak tanımaktadır. 
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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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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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