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ve teknolojilerden bahsetmeyi çok isterdim. 
Ama bu kez sadece, beraber ağlayalım isti-
yorum. İdeolojilerden, politikalardan, yalan 
dolandan, çıkarlarımızdan uzak, sadece insan 
olalım istiyorum. 

Acılarımıza, gözyaşlarımıza, sıkışan kalbimize 
birer kılıf uydurmaktan vazgeçelim istiyorum. 

Bu yazıyı “bayramınız kutlu olsun” diye bitir-
meyi çok isterdim ama maalesef  şöyle yazıyor 
ellerim:

Başımız sağ olsun, evlatlarımız da… 

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine 
sabırlar diliyorum. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Zor zamanlardan 
geçiyoruz…
Bir kapak yazısı hazırlamalıyım. Üstelik 

şu hayatta en iyi yapabildiğim şey yaz-
mak, ama bu kez olmuyor. Günlerdir 

toparlamaya çalışıyorum aklımı, kapak yazım 
için bazı raporlara bakıyorum, ekranımın sağ 
alt köşesinde yanıp sönen bir haber başlığı yine 
yüreğimi karartıyor. 

Çok şehit verdik şu kara Eylül günlerinde, 
ana-babaların gözyaşları, evlatlarının kanlarına 
karışıp aktı ülkemin topraklarına…

Öfke ile doldu hava… İntikam koktu orta-
lık... Huzur bu sıralar, başka coğrafyalarda 
konaklıyor. Televizyona, radyoya, gazetelere 
dokunmaya korkuyorum. 

Memleketimden bir telefon geliyor öğreniyo-
rum; “13 şehit”… Bir başka telefon, öğreniyo-
rum; ablamın kapı komşusu şehit polislerden 
biri. “Karısının gözü hep gözlerimizde” diyor 
ablam… “Nasıl söyleyeceğiz bilemiyorum… 
Yaralılar varmış diyoruz… Sabırlı ol, sakin 
ol diyoruz… Titreyen elleriyle sarılıyor daha 
1 yaşındaki çocuğuna, ‘Allah’ım sen yardım 
et!’ diye dualar ediyor…” diyor. “Kapıya yana-
şan ambulansı görünce bayıldı kaldı kızcağız” 
diyor… Yuvarlanıp gidiyor gözümden koca 
bir damla… 

Annemi arıyorum, konuşamıyor. Babamı arı-
yorum, konuşamıyor. Kendi evlatları gibi sahip 
çıkıyorlar şehit düşen evlatlarına… Babam 
babaları oluyor, annem anneleri… Ben kar-
deşleri oluyorum, eşleri oluyorum, çocukları 
oluyorum. Olamadığım tek şey şu an, bir der-
ginin editörü. Çok isterdim sizlere “sektörde 
durum iyiye gidiyor” demeyi… Yeni sistem 
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ürünler

AFB’den Climaveneta Free Cooling Cihazları

deki free cooling kısmı sıcak sezon boyunca 
çalışmaz.

Ara sezon: Çevrimdeki su dış hava ve kompre-
sör ile birlikte kısmen soğutulur. Sistemin free 
cooling yüzdesi dış hava sıcaklığına bağlı ola-
rak değişir. Orta seviyedeki ısı değişimi sistem 
çevriminden orta seviyedeki glikol çevrimine ısı 
değişimi ile geçer. Bu sayede elektrik tüketimi 
optimize edilmiş olur. 

Kış sezonu: Dış sıcaklık yeterince düşük oldu-
ğunda su tamamen free cooling serpantini tara-
fından soğutulur ve bu sırada kompresör kapalı 

moda alınır. Tüm soğutma kapasitesi hava ve su 
arasında ısı değiştirici tarafından sağlanır. Bu 
fazda elektrik tüketimi sadece fandan dolayıdır.

EC fan seçeneği: EC fan motoru  
% 90’dan fazla verimlilik gösterir. Bu yüzdendir 
ki Avrupa CEMEP/EU yönetmeliği uyarınca 
EFF-1 sınıfındadır. Ayrıca DC brushless motor 
teknolojisi ile hem yaz boyunca hem de ara ve 
kış sezonu boyunca yüksek enerji verimliliği 
sağlanır. Bu teknoloji sayesinde düşük ani akım 
ve düşük ses seviyesi sağlanır. Yük ve dış hava 
sıcaklığına göre fan hızı her operasyona göre 
kendini ayarlar. TM 

Free Cooling Cihazları, hava kaynaklı 
scroll veya vidalı kompresörleri ile 
40 kW’dan 1321 kW’ya kadar olan 

soğutma kapasitelerinde karşımıza çıkıyor. 
Freecooling soğutma grupları genellikle; data 
center, sunucu-network kabinleri ve kalıp 
soğutma gibi endüstriyel ve teknik soğutma 
sistemlerinde mekanik soğutma sürecini azaltıp 
serbest soğutma yaparak enerji tasarrufu yapan 
dış ortam soğutma cihazlarıdır. 

•	 Soğutma için dış hava kullanımı
•	 Yıllık % 60’a kadar enerji kazancı
•	 Kısa sürede kendini amorte edebilme 

imkânı

Ara Yüklerde Eş Zamanlı Free 
Cooling Çalışabilme Özelliği 

-25 °C ~ +50 °C’de çalışma
Climaveneta son Free Cooling Teknolojisiyle, 
hava sıcaklığı 2 °C ‘nin altına düştüğünde, 
kompresörsüz ve direkt hava/su arasındaki ısı 
değişimi ile full soğutma ihtiyacı karşılanmış 
olur. 

Free Cooling Modları
Climaveneta free cooling ünitelerinin en güçlü 
özelliği, değişik bina ve dış koşullara göre kapa-
sitesini yüksek bir esneklik ve güvenilirlikle 
ayarlayabilmesidir. 

Yaz dönemi: Kompresör kullanılarak normal 
soğutma çevrimi tarafından su soğutulur. Özel 
ve kendine özgü tasarımı ile bir ısı değiştirici 
ünite içerisine yerleştirilir. Glikollü ve glikolsüz 
çevrimler hidrolik sisteme göre ayrılır. Ünite-

Yaz Dönemi

Kompresör vasıtasıyla, su tamamen normal soğutma 
çevrimi tarafından soğutulur bu durumda Free 
Cooling serpantini kapalı moddadır.

Ara Sezon

Su dış hava tarafından kısmi olarak soğutulur ve 
kompresör kısmi yükte çalışır. Dış hava sıcaklığına 
bağlı olarak sistem tarafından belirli yüzde 
oranlarında free cooling gerçekleştirilir. Free 
cooling sistemindeki devir daim suyunun yönünü 
değiştirmek için 3 yollu vana kullanılır.  Böylelikle 
elektrik enerjisi tüketimi optimize edilmiş olur. 

Kış Sezonu

Dış hava sıcaklığı yeterince düştüğünde, kompresör 
tamamen kapatılır ve su free cooling serpantini 
tarafından soğutulur. Bu faz içindeki elektrik sarfiyatı 
sadece fan tarafındandır.

Glikolsüz Seçenek

Çok düşük sıcaklıklarda dış hava ile su arasında direkt 
ısı değişimi gerçekleşir. Birinci hidrolik çevriminde 
glikol kullanılmalıdır. Bazen bu durum mümkün 
değildir. Bu durum için Climaveneta efektif bir çözüm 
getirdi: Glikolsüz seçenek
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Aldağ’dan Yeni Ürün: İklim Sihirbazı

C  limate Wizard, indirekt (dolaylı) eva-
poratif soğutma esasına göre çalışan 
bir soğutucudur. Temel çalışma şekli, 

doğrudan tahrikli fan-motor grubu sayesinde 
dış ortamdaki sıcak havanın cihaz içerisine 
çekilerek bir dizin ıslak ve kuru ısı-değiştiri-
cilerden geçirilmesiyle çalışır. Böylece hava-
nın soğutulması doğal buharlaşma (evaporas-
yon) ile sağlanır. Hava soğutulurken, sıcak ve 
nemli hava ayrıştırılır ve dışarıya tahliye edilir, 
bu nemli havanın iç ortama (bina içerisine) 
girmesi engellenir. Bu geleneksel evaporatif 
soğutma ile benzerlik gösterir. Çünkü her-
hangi sentetik malzeme ve soğutucu akışkan 
içermez ve sadece su kullanılarak tedarik edi-
len serin havanın iç ortamda dolaşımı sağla-
nır. Climate Wizard’ın yeni teknolojisi ultra 
yüksek verimli çapraz akışlı ısı-değiştiricisi 
sayesinde onu benzerlerinden farklı kılar. Cli-
mate Wizard tarafından tedarik edilen soğuk 
hava dış ortamın çiğ nokta sıcaklığına yaklaşan 
soğutma derecesiyle, soğutucu akışkan ihtiva 
eden geleneksel sistemlerle eşdeğer soğutma 
yapabilir. İç mahale üflenen hava soğutulmuş 
olup, nemden de arındırılmıştır. İç mahale 
giren soğuk hava ortamı serinlettikten sonra 
dışarıya (atmosfere) mekanik veya doğal 
yolla tahliye edilir. Aşağıdaki şema Climate 
Wizard’ın nasıl çalıştığı gösterir:

Çalışma şekli

•	 Isı değiştiricisinin iç kısmı boyunca kuru 
ve ıslak oluklar (kanallar) mevcuttur.

•	 İlave ek nem kazancı olmadan havanın 
tamamı, kuru oluklarda geçer.

•	 Bir kısım hava ıslak oluklar boyunca geçer, 
bu arada nem ve ısı kazancı oluşur cünkü 
oluklar (kanallar) devamlı olarak su ile 
ıslatılmış ve doymuştur. Daha sonra bu 

nemli ve sıcak hava cihaz dışına tahliye 
edilir.

•	 Kuru ve ıslak oluklar (kanallar) arasında 
membranlar boyunca nem geçişi 
(transferi) olmaz, yalnızca ısı geçişi 
(transferi) yapılır.

•	 Nem kazancı olmadan, bu yolla kuru 
olukların devamlı olarak soğutulması 
sağlanır. Böylece kuru ve soğuk havanın 
bina (iç ortam) içerisine geçmesi sağlanır.

Psikometrik Tablosu

101.3kPa Barometre Basıncına göre

Psikometrik tablo üzerindeki renkli çizgiler ise 
sıcak bir çalışma gününe ait Climate Wizard 
ile direkt (doğrudan) evaporatif soğutma ara-
sındaki verim karşılaştırmasıdır.

Evaporatif Soğutma (Direct)

Climate Wizard (Indirect)

Tahliye edilen sıcak 
ve nemli hava

Sıcak dış 
ortam 
havası Tedarik edilen kuru ve 

soğuk hava

Uygulama Alanları

Climate Wizard çeşitli yapılandırmalarda (kon-
figürasyonlar) ve uygulama alanlarında kullanı-
labilir. Sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

Tek Başına Climate Wizard ile 
Soğutma

Climate Wizard, tek başına soğutma sağlamak 
için kullanılır.

Taze Hava AHU ile Soğutma

Climate Wizard, bir klima santrali ile birlikte 
kullanıldığında ek soğutma sağlamak için kul-
lanılır.

AHU Karışım Havasının 
Soğutulması

Climate Wizard, bir klima santrali önüne 
kurularak taze havanın soğutulmasını sağla-
mak için kullanılır. TM
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Altherm’den Kapalı Havuzlar için Nem Alma Klima Santralleri
Gece çalışma modu (nem alma 
uygulanmayan program)

Bu çalışma programında, nem alma prosesi 
uygulanmaz. Kompresörler kapalı konum-
dadır. Bu programda, by-pass damperi   
% 100 açık, egzoz ve taze hava damperleri 
% 100 kapalı konumdadır. (Gerektiğinde 
belirli oranda taze hava karışımı yapabilir.) 
Ünite sıcaklık kontrolü yapar, gerektiğinde 
son ısıtıcıyı oransal olarak sürer. Aspiratör 
ve vantilatör fanları minimum devirde çalışır.

Gece çalışma modu (nem alma 
uygulanan program)

Bu çalışma programında, kontrollü nem alma 
prosesi uygulanır. Nem alma ihtiyacına göre 
kompresörler devreye girer. Bu programda, 
by-pass damperi, egzoz ve taze hava dam-
perleri entalpy kontrolüne göre oransal olarak 
karışım yapar. Karışım oranını mikroişlemci, 
otomatik entalpy hesabı yaparak karar verir 
ve damperleri konumlandırır. Gerektiğinde 
son ısıtıcı oransal olarak sürülür.

Gündüz çalışma modu (nem alma 
uygulanan program)

Bu çalışma programında, kontrollü nem alma 
prosesi uygulanır. Nem alma ihtiyacına göre 
kompresörler devreye girer. Bu programda, 
by-pass damperi, egzoz ve taze hava dam-
perleri entalpy kontrolüne göre oransal olarak 
karışım yapar. Karışım oranını mikroişlemci, 
otomatik entalpy hesabı yaparak karar verir 
ve damperleri konumlandırır. Gerektiğinde 
son ısıtıcı oransal olarak sürülür. Aspiratör 
ve vantilatör fanları maksimum devirdedir.

Gündüz çalışma modu (nem alma 
uygulanmayan program) “mevsim 
geçişleri”

Bu çalışma programı, dış hava şartlarının iç 
hava şartlarına göre, daha elverişli olduğu 
dönemde (entalpy kontrol) uygulanır. Bu 
programda, by-pass damperi % 100 kapalı, 
egzoz ve taze hava damperleri %100 açık 
konumdadır. Aspiratör ve vantilatör fanları 
maksimum devirdedir. TM

K    apalı havuzlarda açığa çıkan nem 
ve yoğuşan su, binalarda yapısal ve 
ciddi hasarlara neden olur ve binanın 

yapısal ömrünü kısaltır. 
Altherm, yüksek kapasitedeki nem alma 
klima santralleriyle her türlü konfor şartla-
rını sağlar. Bunun yanında binanın yapısal 
ömrünü de uzatmayı garanti eder. Altherm, 
nem alma klima santrallerinin sahip olduğu 
teknoloji ile konfor şartlarını sağlamak için 
en uygun ve işletme maliyetleri açısından en 
verimli ürünü yüksek kalitede sunmuştur. 
Başta, havuz yüzey alanı, havuz su sıcaklığı, 
mahal sıcaklığı ve nemi baz alınarak dizayn 
edilen Altherm Nem Alma Klima Santralleri, 
ısı geri kazanım sistemi ile de her türlü kon-
for şartlarına kolaylıkla hizmet verir. 
Altherm’in SWP serisi nem alma klima san-
trallerinde kullanılan otomasyon paketi ve 
yazılımı üzerinde bulunan gerçek zamanlı 
saati (timer), gece ve gündüz çalışmasını ayı-
rarak gereksiz enerji tüketimini engellemiştir. 
Otomasyon paketinde bulunan aktif sensör-
ler (nem ve sıcaklık) ve diğer ekipmanlarda 
aldığı bilgileri mikroişlemci tarafından hızlı 
bir şekilde yorumlar. Bu bilgiler doğrultu-
sunda, set edilen konfor şartlarına ulaşabil-
mek için en hızlı ve en ekonomik çalışma 
moduna otomatik olarak geçer. 
Dışarıdan herhangi birisinin müdahalesine 
gerek duymaz. Sistem opsiyonel olarak uzak-
tan izlenebilir, web tabanlı bir tarayıcı ile net-
work üzerinden kontrol edilebilir. BACNet, 
Modbus ve T-link haberleşme protokolleri ile 
bina otomasyonuna tam adaptasyon yapılabi-
lir. Ayrıca birden fazla Altherm Nem Alma 
Klima Santrali ve diğer Altherm ürünleri ile 
(maksimum 16 ürün) hiçbir ek ekipmana 
gerek duymaksızın 1000 mt kablolamaya 
kadar aralarında haberleşme sağlanabilir. 
Zengin otomasyon seçenekleri, Altherm 
Nem Alma Klima Santrallerini sınıfında 
farklı kılar. İşletme maliyetlerini minimum 
seviyelerde tutması, tüm çalışma modüllerine 
otomatik geçebiliyor olması, en önemli ayrı-
calığıdır. Altherm’in SWP serisi Nem Alma 
Klima Santrallerinin konstrüksiyonu, zor ve 
nemli çalışma şartları göz önünde bulundu-
rularak tasarlanmış ve üretilmiştir. Eloksal 
kaplanmış alüminyum profilden, modüler 
karkas yapılı, korozyona karşı, iç ve dış panel 

cidarları, galvaniz sac üzeri elektro statik fırın 
boyalı “standart; RAL9002” (Opsiyonel: Pas-
lanmaz sac) panel kalınlığı 40 mm sandviç 
yapı, 70 kg/m3 yoğunluğunda kaya yünü izo-
leli, menteşeli, kilitli kollu, gözetleme camlı, 
otomatik iç aydınlatmalı, dökme contalı sız-
dırmaz servis kapakları, havuz kimyasalları 
ve nemin korozyon etkilerine karşı, epoksi 
kaplı alüminyum kanatlı, bakır borulu, ayna 
ve kapakları paslanmaz sacdan ısı değiştirici-
ler “evaporatör, kondenser, ısıtıcı” (serpantin-
ler), eloksal kaplı alüminyum profilden damla 
tutucu, paslanmaz sacdan mamul drenaj tavası 
ve toplu şeffaf PVC sifon, PVC dişli meka-
nizmalı alüminyum hava damperleri, direkt 
akupleli, değişken debili PLUG tip radyal 
fanlar, scroll ve hermetik tip soğutucu akışkan 
kompresörleri, elektronik basınç transmit-
terleri ile alçak ve yüksek basınç kontrolü, 
elektronik genişleme valfi (EEV) ile sabit 
kızgın gaz ayarı (super heat) sağlar. Isı Geri 
Kazanım Eşanjörü “Plakalı Tip”.

Çalışma Modları

Ünite üzerindeki mikroişlemci, iç hava ve dış 
hava şartlarını yorumlayarak karar verir ve 
otomatik olarak mod geçişleri yapar.

Entalpy Kontrolü: İç ve dış hava sıcaklıkla-
rının ve neminin karşılaştırılarak en uygun 
işletme programına alarak işletme maliyetleri 
minimum seviyeye çekilmiş ve ürünün enerji 
verimliliği maksimum seviyeye çıkartılmıştır. 
Bu program plakalı tip ısı geri kazanım eşan-
jörü ile desteklenmiştir.
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İklimlendirme için Kompresör Çözümleri 
İklimlendirme sistemlerini optimize etmek ve yeni enerji standartlarını karşılamak 
için tasarlanan çok yönlü serimizi keşfedin.

Yarının çözümleri bugünden hazır.
Görmek için cc.danfoss.com adresini ziyaret edin. 

Kısmi Yük 
Verimliliği 
Rehberiniz

Danfoss Kompresör Çözümleri 
ile Verimliliğinizi arttırın

IDV Teknolojisi

Tandem Bağlantılı 
Kompresör Çözümleri

İnvertörlü
Kompresör Çözümleri

SNF Teknik’ten ALDES Neme Duyarlı Havalandırma Sistemleri

içeri taze hava alımını artıracaktır. Böyle-
likle yüksek kaliteli iç hava dengesi sürekliliği 
sağlanacaktır. Bu sistemin en büyük avantajı 
sistemden tam olarak gerekli hava miktarı-
nın egzoz edilmesinin sağlanmasıdır. Isıtma 
sistemleri için bu önemli bir olgudur. Bu sis-
temlerin kullanımı ile enerji tüketimi azaltılır. 
Isıtıcılar gerekli minimum düzeyde çalışır. 
Bu sistemlerde standart fanların kullanımı 
gerekli hava debisinin ve gerekli basıncın 
ayarlanması açısından uygun olmayacaktır. 
Sistemin verimli çalışması için basınç kay-
bının sabit tutulması gereklidir. Bunun için 
sabit basınçlı havalandırma sistemlerinin, 
fanların kullanımı önemlidir. Fanlar basınç 
sensörleri ile gerekli hava debisini ayarla-
yacaktır. Bu fanlar ayrıca sürekli debi ayarı 
yaptığı için elektrik tüketimini de optimize 
edecek, elektrik faturalarında tasarruf sağla-
yacaktır.  TM

K    onutlardaki hava kirliliği yaşayan 
kişi sayısı ile doğru orantılıdır. İnsan 
aktiviteleri sonucu nem, CO2, koku, 

sigara dumanı açığa çıkar. Enerji verimliliği 
verilen havanın miktarı ile orantılı olduğun-
dan, ihtiyaca göre hava verilmesi ciddi önem 
taşır. 
Kirliliğin ve insan aktivitesinin en önemli 
göstergelerinden biri nemdir. Fazla nem 
binaya, konuta zarar vereceği gibi insan 
sağlığı açısından da zararlıdır. Nem, iç hava 
kalitesi açısından çok önemlidir ve kontrol 
edilmesi gereklidir. Tipik bir egzoz siste-
minde veya ısı geri kazanımlı bir sistemde 
nem düzeyini kontrol etmek ilginçtir. Nemi 
kontrol edebilmenin bir yolu neme duyarlı 
ezgoz menfezleri kullanmaktır. Bu menfezle-
rin neme duyarlı özel bir mekanizması vardır. 
Nem düzeyi arttığında menfez arkasındaki 
özel mekanizma menfezi açarak daha fazla 
hava geçişi sağlar. Aynı şekilde nem düzeyi 
azaldığında mekanizma menfez hava giri-
şini kısarak hava geçişini azaltır. Besleme ve 
egzoz havası uyumu için aynı özellikli üfl eme 
menfezleri yaşam mahallerinde kullanılabilir. 
Neme duyarlı tekstil mekanizmalı üfl eme 
ve egzoz menfezlerinin kullanımı evlerde 
ve binalarda devreye alma, test aşamalarında 
da oldukça kolaylık sağlamaktadır. Bu tip 
sistemlerde bir kişi banyo yaptığı esnada veya 
çamaşır kurutma makinesinin çalıştırıldığı 
durumda egzoz menfezleri nemi hissede-
cek, kendisini açarak nemi yüksek iç hava-

nın egzoz edilmesini sağlayacaktır. Bununla 
birlikte yaşam mahallerindeki menfezleri de 
durumu hissedecek ve daha fazla açılarak 

Nem kontrollü 
hava çıkışı

Kendini dengeleyen 
sistem

Nem Kontrollü Sistem

Nem kontrollü hava girişi
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İklimlendirme için Kompresör Çözümleri 
İklimlendirme sistemlerini optimize etmek ve yeni enerji standartlarını karşılamak 
için tasarlanan çok yönlü serimizi keşfedin.

Yarının çözümleri bugünden hazır.
Görmek için cc.danfoss.com adresini ziyaret edin. 

Kısmi Yük 
Verimliliği 
Rehberiniz

Danfoss Kompresör Çözümleri 
ile Verimliliğinizi arttırın

IDV Teknolojisi

Tandem Bağlantılı 
Kompresör Çözümleri

İnvertörlü
Kompresör Çözümleri



ürünler

Bataryalar, her modern banyonun fonk-
siyonelliği açısından hayati öneme 
sahiptir. İster lavaboya monte edilsin, 

ister küvete, isterse de duşa, batarya akıtma 
noktasında suyun hacim ve sıcaklığını kontrol 
ederek banyo kullanıcılarının konforuna da 
büyük katkıda bulunur. GROHE Eurosmart 
ise en yaygın kullanılan batarya tipi olan tek 
kumanda kollu bataryalar arasında dünyanın 
en çok satan modellerinden biri. Düşük su 
tüketimini rahat kullanıcı deneyimi ile bir 
araya getiren GROHE tek kumanda kollu 
bataryalar, her tip, boyut ve dekordaki banyo-
lara uygun çok çeşitli estetik tasarım çeşitleri 
ile sunuluyor.
Tek kumanda kollu bataryalar günlük yaşamda 
birçok fayda sunuyor. GROHE’nin tek elle 
kolaylıkla kullanılabilen bu bataryalarındaki 

GROHE Tek Kumanda Kollu Bataryalar
den oval ve kareye kadar, tüm gereksinimlere, 
ortamlara ve zevklere uygun geniş bir yelpaze 
sunuyor. Düz lavabolarda ya da yerden veya 
ayaklı küvet ve lavabolarda, sıçramayı önlemek 
için gerekli olan çıkış ucu biçim ve yüksekliğini 
lavabonun biçim ve tipi belirliyor. Mükemmel 
kombinasyonu bulmak ise, çevrimiçinde veya 
uygulama olarak bulunabilen GROHE Best-
Match™ konfigüratör ile artık çok daha kolay. 
Bu uygulama, tek kumanda kollu bataryala-
rın sadece lavabolara değil, duvar üstü veya 
gömme batarya olarak küvetlerin üzerine ve 
duşların içine de monte edilmesine ve böylece 
sürdürülebilir, son derece fonksiyonel ve tasa-
rımı uyumlu banyolar yaratılmasına da imkân 
veriyor. 
Çevresel konular, uluslararası proje sektö-
ründe de önemli bir rol oynuyor. Sürdürülebilir 
çözümler, birçok insanın su ve enerji tükettiği 
kamusal mekânlar ve havalimanları, oteller ve 
ofisler gibi yarı kamusal alanlar için son derece 
önemli. Kaynakları verimli şekilde kullanan 
GROHE EcoJoy® teknolojisine sahip ürün-
ler, ulusal inşaat enerji verimlilik etiketlerinin 
ihtiyaçlarını karşılıyor ve ek yerel sertifikasyona 
gerek kalmadan planlamacılar ve mimarlar 
tarafından tavsiye edilebiliyor. Ayrıca, birçok 
GROHE EcoJoy® ürünü de Avrupa Valf 
Üreticileri Birliği’nin Su Verimlilik Etiketi’ni 
(WELL) taşıyor. TM 

SilkMove® teknolojisi kumanda kolunun uzun 
ömürlü olmasını sağlıyor. Kullanıcılar su hacim 
ve sıcaklığını zahmetsizce ve büyük bir hassa-
siyetle ayarlayabiliyorlar. Su hacmi ve sıcaklı-
ğının hızlıca ayarlanabilmesi değerli kaynak-
ların daha ekonomik kullanılmasına olanak 
sunarken, tek kumanda kollu bataryanın, iki 
kumanda kollu bataryadan daha sürdürülebilir 
şekilde çalıştırılabilmesini de sağlıyor. Su, vakit 
alan deneme ve yeniden ayarlamalar olmak-
sızın her zaman istenen miktar ve sıcaklıkta 
akıyor. Ayrıca, birçok GROHE bataryasına 
önceden monte edilen akış kısıtlayıcı saye-
sinde daha da fazla su ve para tasarrufu yapı-
labiliyor. GROHE EcoJoy® ile donatılan tek 
kumanda kollu bataryalar, basınçtaki herhangi 
bir oynamaya bakılmaksızın dakikada sadece 
5,7 litrelik akış hacmini güvence altına alıyor. 
GROHE SilkMove® ES özellikli bataryalar, 
normal orta konumun aslında “soğuk” ayarda 
olması ile özel. Bu tasarım, soğuk suyun da 
gayet yeterli olabileceği durumlarda kumanda 
kolunun standart orta konumunda iken suyun 
istenmeden ısıtılmasını önlüyor. Bu basit 
çözüm, sudan alınan keyiften taviz vermeden 
daha yeşil bir gelecek için sürdürülen çabalara 
katkı sağlıyor. 
Lavabolar için tek kumanda kollu bataryalar 
birçok farklı biçim ve büyüklükte sunuluyor. 
GROHE, kompakttan ekstra büyüğe, silindir-

Danfoss RT Serisi Alçak&Yüksek Basınç Presostatları

Danfoss RT presostatlar; buhar jene-
ratörü, kazanlar, su, atık su, hava ve 
soğutma uygulamaları gibi endüstriyel 

sektörlerde kullanılır. RT serilerinin standart 
kontrol uygulamaları ve buhar uygulamaları 
için nötr bölge düzenleme özellikli presostat 
seçenekleri mevcuttur. Altın kaplama kontak 
yüzeyli özel basınç presostatları ise PLC uygu-
lamaları için özel üretilmiş ürünlerdir. Değiş-
tirilebilir kontak sistemi, ürün hasarlanmasına 
karşı presostatı tamamen değiştirmeye gerek 
kalmadan servis maliyetini düşürme imkânını 
sunarken, IP66 koruma sınıfı seçeneği, cihazı 
dış ortamlarda güvenle kullanma kolaylığı sağ-
lar. Dayanıklılığı ve güvenilirliği ile sektörde 
markalaşmış RT presostatlar, güvenlik veya 
ekonomik sonuçlarının kritik olduğu uygula-
malar için tavsiye edilir. Özellikle tren ve marin 

sektöründe titreşimin yüksek ve sürekli olması 
cihazın basınç ayarlarında hassassiyet gerektirir. 
Titreşime karşı yüksek dayanıklılığı ve TÜV 
onaylı modelleri sayesinde RT presostatlar tren, 
marin ve kazan sektöründe tercih sebebidir. 
Ex-proof onaylı termostat ve presostat patla-
yıcı gazların olduğu ortamlarda kullanılabilir 
(Ex-Proof Zone 1)

Özellikler

•	 Geniş düzenleme aralığı
•	 Hem alternatif akım (AC) hem doğru 

akım (DC) için uygunluk
•	 Değiştirilebilir kontak sistemi
•	 PLC uygulamaları için altın kaplama 

kontak yüzeyli özel versiyonlar
•	 Nötr zon ayarlama modelleri
•	 Yüksek stabilite ve doğruluk
•	 Uzun çalışma ömrü
•	 Koruma sınıfı: IP66 - EN 60529/IEC 

60529, ( Dıştan resetlemeli modeller 
IP54’tür.)

•	 İzolasyon: 400 V
•	 Ortam sıcaklığı: -50 – 70 °C gövde için
•	 Kablo bağlantısı: Pg 13.5
•	 Otomatik ve manuel reset opsiyonu
•	 Kablo çapı: 6 – 14 mm TM 
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ürünler

Teknoklima’nın üretimini gerçekleş-
tirdiği klima santrali Boreas’ın havuz 
nem alma santrali 8 farklı ürün tipiyle 

piyasalarda yerini aldı. 4 aylık bir tasarım süre-
cinden sonra üretimine başlanan Boreas Havuz 
Nem Alma Santrali sunduğu özellikleri ile 
dikkat çekiyor. Temel olarak bir nem alma ciha-

Havuz Nem Alma Santralleri, bu durumlar 
için çözüm sunmaktadır. Kışın ısıtma yapar-
ken, yazın da bu ısıtmayı ortadan kaldırabilen, 
sıcaklığı kontrol edilebilen Boreas Havuz Nem 
Alma Santrali ile yazın, istenen sıcaklıkta nem 
alma işlevini yürütmek mümkündür. 
Boreas Havuz Nem Alma Santrali’nde; gece/
gündüz, yaz/kış gibi iklim koşullarında farklı 
çalışma modlarında çalışabilmesini sağlayan 
güçlü bir otomasyon sistemi bulunuyor. Bu oto-
masyon sisteminde de firmanın çözüm ortağı 
Siemens. Kullanıcılar hem mevsim koşulla-
rına hem de gece/gündüz sıcaklık ve kullanım 
koşullarının değişkenliğine bağlı olarak farklı 
modlarda işletme yapabiliyorlar. Standart ola-
rak plug fanlar kullanılıyor. Bu tip fanlar hem 
korozyon koşullarına daha dayanıklıdır hem 
de temizliği kolaydır. Öte yandan bu tip fanla-
rın devir kontrolleri çok daha kolay yapılabilir 
ve enerji açısından verimlidirler. Ürün içinde 
kullanılan malzemeler, başta ısı değiştiriciler 
olmak üzere, korozyona karşı dayanıklı olarak 
üretildi. TM 

Teknoklima’dan Yeni Nesil Boreas Havuz Nem Alma Santrali

zından beklenen görev; ortam sıcaklığını değiş-
tirmeden nemini azaltma yönünde çalışmasıdır. 
Oysa mevcut havuz nem alma santralleri ortam 
sıcaklığını artırarak çalışır. Bu, zaman zaman 
istenen bir özellik olmasına rağmen sıcaklığın 
artmasının istenmediği veya kontrol edilmek 
istendiği durumlar da söz konusudur. Boreas 

Yeni nesil konut 

MyHOME ev otomasyon sistemi; ışıkların ve 
panjurların otomasyonu, sıcaklık ayarlaması, 
enerji yönetimi, ses yayını, hırsız alarmı, inter-
kom sistemleri ve uzaktan kontrol gibi birçok 
işlevi kullanıcıyla buluşturuyor. Sistem kulla-
nıcılarına zamanla istenilen küçük fonksiyon-

ları değiştirilebilmenin yanında işlevselliği 
artıracak parçaları ekleme ve kullanımlarını 
değiştirme gibi imkânlar sunuyor. 

Enerji tasarrufu

Elektrik ve diğer enerji kaynaklarını en 
akıllı biçimde kullanabilen, çevreye duyarlı 
MyHOME ev otomasyon sistemi, her odanın 
sıcaklık derecesini farklı ayarlayabilen, enerji 
tüketimini ölçen, gösteren ve buna göre enerji 
tasarrufunu sağlamak adına öncelikli fonksi-
yonların çalışmasını sağlıyor.

Bus teknolojisi

Evleri kalıcı ve esnek bir sistem ile donatan 
Bticino MyHOME, dijital BUS teknolojisi-
nin kullanımı sayesinde, yaşamı daha basit ve 
işlevsel kılıyor. BUS sistemi üzerine kurulu 
olarak gerçekleştirilen donanım her türlü 
konut ve yaşam alanına uygulanabilir olup 
konfor, güvenlik, enerji tasarrufu, multimedya 
ve uzaktan kontrol çözümleri sunuyor. TM 

Günlük hayatta kullanılan teknolojiyi 
evlere taşıyan Bticino MyHOME 
ev otomasyon sistemi, kullanıcıların 

tüm ihtiyaç ve isteklerine uygun olan bir evi 
hayata geçiriyor. Sağladığı konfor ve güvenlik 
ile yaşamı kolaylaştıran MyHOME, evlere 
getirdiği otomatik komutlar sayesinde tüm 
unutkanlıkların önüne geçiyor. 

Bticino Ev Otomasyon Sistemleri
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ürünler

Ezinç’ten Isısı Azalmayan, Enerji Tasarrufu Yüksek Yeni Boyler

helozonik çelik serpantin sayesinde güneşten 
elde edilen ısı enerjisi ana gövde içerisinde 
bulunan ısıtma suyuna aktarılıyor. Ana göv-
dede bulunan ısıtma suyu, aynı anda ısıtmaya 
destek verirken, ana gövde içerisinde ilave 
olarak yerleştirilen, zeminden üst noktaya 
kadar uzanan, spiral formdaki, paslanmaz 
çelik (Cr –Ni) özellikli boru tipi serpantin ısı 
değiştirici (eşanjör) ile kullanım sıcak suyunu 
da ideal bir performans da kesintisiz olarak 
konfor şartlarda üretiyor.  TM 

tasarrufu elde ediliyor. Bu sistemden elde 
edilen ısı enerjisinin karşılığı yıllık 593 m3 
doğalgaz. Bu sistemde doğalgaz yerine ısı 
pompası kullanılması durumunda ise yıllık 
5524 kWh elektrik enerjisi tasarrufu sağ-
lanıyor. Bu durumda yıllık yaklaşık 3 bin 
679 kg CO2 salınımı yapılıyor. Bu sayı da 
5 adet yetişkin ağaç kapasitesine denk geli-
yor. K Serisi Boylerlerde, ısıtma sisteminde 
dolaşan ısıtıcı akışkan, depolama hacminin 
gövdesinde bulunuyor. İçerisinde bulunan 

Ezinç’in yeni K Serisi boylerleri ile 
güneş kollektörlerinde üretilen 
ısı enerjisi ile aynı anda hem kul-

lanım sıcak suyu elde ediliyor hem de 
ısıtma sisteminin desteklenmesi sağlanıyor. 
Daha önceki sistemlerle kıyaslandığında 
çok daha avantajlı olan bu sistem sayesinde, 
hazneli boylerli sistemlerdeki geç ısıtmanın 
önüne geçilirken, uzun süreli tüketimlerde de 
problem oluşmuyor. İç hazne yerine yüksek 
ısıtma yüzey alanına sahip boru tipi CrNi pas-
lanmaz çelik kullanılan yeni K Serisi Boylerler 
ile hızlı ve kesintisiz konfor şartlarında sıcak 
su kullanımı sağlanıyor. Katı, sıvı veya gaz 
yakıtlı kazanlar tarafından ısıtılan sistemlerin 
yanı sıra, ısı pompaları tarafından desteklenen 
yüksek olmayan sıcaklıklarda ısıtılan sistem-
lerde bile ideal performans sağlayabilmek 
için tasarlanan K serisi boylerler, 500 - 800 
ve 1000 litre kapasitelerde üretiliyor. K Serisi 
boylerlerde CFC içermeyen yüksek etkili ısı 
izolasyonu uygulanıyor.

Bir konut yılda 5 yetişkin ağaç 
kurtarıyor 

Genellikle konutlarda kullanılan 500 lt. hac-
minde bir K Serisi Boyler ile 6 adet Ezinç 
Superline L USB güneş kollektörü kullanı-
lan bir sistemde yılda 4,3 MWh ısı enerjisi 

mesi, geniş dijital ekranı ve şık dizaynı ile de 
kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. 
Çift eşanjörü, dijital ekranı, estetik tasarımı, 
uygun fi yatı ve 3 yıl garanti özelliğiyle hem 
ekonomik hem de konforlu ısınma ve sıcak 
su temini sağlayan ALTUS AL 24 KH Plus, 
düşük enerjili sirkülasyon pompası ile enerji 
tasarrufu sunuyor. Kombi Klima Shop Tic. A.Ş. 
ayrıca Altus Kombi alım ve satımlarına fi nansal 
olarak destek de veriyor. Bayilerin alımlarına; 
DBS’ye 90 gün vade ve ticari kartlara 5 taksit 
imkanı, bayilerin satışlarına ise; tüm bireysel 
kredi kartlarına % 0 komisyon ile 9 taksit fırsatı 
sunuyor. TM 

KOÇ Grubu markası olan Altus, AL 24 
KH PLUS Hermetik Kombi modeliyle 
pazara güçlü bir giriş yaptı. Dağıtımı 

Kombi Klima Shop Tic. A.Ş. tarafından ger-
çekleştirilen ALTUS AL 24 KH Plus, hem 
ekonomik fi yatı hem de şık dizaynı ile dik-
kat çekiyor. Altus AL 24 KH Plus Hermetik 
Kombi, su ve doğalgaz tasarrufu için konfor 
modu ile anında ve sabit sıcaklıkta, Turbinli 
Debimetre ile kesintisiz sıcak su sağlayarak 
kullanıcılarına konfor sağlıyor. Altus AL 24 
KH Plus Hermetik Kombi, uygun fi yatı ve 
Arçelik servis hizmetiyle bayi ağının, mekanik 
manometre özelliğiyle ustaların,  çevirmeli düğ-

Kombi Klima Shop’tan Altus AL 24 KH Plus Kombiler
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Hijyenik Paket Klima Cihazı

Merkez / Fabrika
İ.A.O.S.B. 10008 Sk. No: 5  35620 Çiğli / İZMİR
Tel: (0232) 328 10 00  Fax: (0232) 328 10 80  
satis.izmir@klsklima.com.tr
info@klsklima.com.tr
www.klsklima.com.tr

Ankara Bölge Müdürlüğü
Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cad.
No:127/3  06520  Balgat / ANKARA
Tel: (0312) 478 08 37  Fax: (0312) 478 08 48
satis.ankara@klsklima.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Atatürk Mah. Girne Cad. No: 29 
34758  Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (0216) 580 91 56  Fax: (0216) 580 91 55
satis.istanbul@klsklima.com.tr

Klas Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mahal sıcaklık ve nem kontrolü , mahaller arasındaki 
basınç farkları ve mahal - cihaz bilgilerinin bina 
yönetim sistemi ile entegre edilebilen mikroişlemci 
üzerinden kontrolü
Çevre dostu R410A veya R407c soğutucu akışkan ve 
yüksek verimli, sessiz çalışan scroll kompresörlü 
kondenser üniteleri
Yüksek verimli plug tip aspiratör ve vantilatör fanları 
ve IP55 koruma sınıfında elektirik motorları
VDI 6022-1 , VDI 6022-3 , EN 1886 , DIN EN 1946-4 , 
EN 13053 standartlarına uygun imalat



ürünler

CIAT’tan Magister CW Kapalı Kontrol Ünitesi

CIAT tarafından geliştirilen Magister 
CW; özellikle yüksek termal yüke 
sahip veri merkezleri, bilgisayar oda-

ları, santral daireleri, elektrikli cihaz odaları ve 
diğer odaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
tasarlanmış dikey soğutulmuş suyla çalışan 
bir kapalı kontrol ünitesidir. Magister CW, 
önceki modellerinden % 25 daha fazla enerji 
verimliliği sağlıyor ve piyasadaki diğer model-
lerle karşılaştırıldığında % 20 daha az elektrik 
harcıyor. Magister CW, beş model halinde 
sunuluyor ve bunların kapasiteleri 10 ila 130 
kW arasında değişiyor. Magister CW’nin EC 
motorlarına bağlı (optimum enerji verimliliği 
için) santrifüj fanlarından oluşan (daha fazla 
hava işleme verimliliği için) üst düzeyde opti-
mize edilmiş fan motoru donanımları böyle 
bir enerji performansını mümkün kılıyor. 
Magister CW, hem su hem de hava devrele-
rindeki işleyişini otomatik olarak ayarlaması 
için CIAT’ın microRC2 kontrol ünitesini 
kullanıyor. Bu otomatik kontrol ünitesi, fan 
hızını odanın termal yüklerine göre ayarlıyor 
ve vanayı kontrol etmek için bir o-10V sin-
yali kullanıyor ve ünitenin işleyişini gereken 
seviyede ayarlıyor. İsteğe bağlı olarak verilen 
yığıntısız soğutma modülü de eklenebiliyor 
ve bu modül, iç sıcaklık ve nem seviyeleri 
belirli bir seviyeye ulaştığında bilgisayar oda-
larına dışarıdan temiz hava girmesini sağlıyor. 
Magister CW serisinin tamamı, 25 mm çift 

kabuklu yapı ile geliştirilmiştir ve M0 yangın 
yalıtımına sahiptir (Euroclasse A1). 10 tane 
üniteyi birbirine bağlamak için isteğe bağlı 
olarak yedeklilik fonksiyonları da yüklenebi-
liyor, böylece bir ünite arızalandığında, diğer-
leri otomatik olarak devreye giriyor. RS485 
Modbus kartı sayesinde, en küçük arızalar 
bile (fan motoru donanımı, nemlendirici, giriş 
gücündeki anormal değişimler vb.) gerçek 
zamanlı olarak tespit ediliyor ve deneyim sis-
temine alarm olarak iletiliyor. Magister CW 
ayrıca bakımı kolaylaştıracak şekilde tasarlan-
mıştır. Daha kolay bakım için ön paneldeki 
döner kapılarla tüm bölmelerine erişilebiliyor, 
fan ve motor doğrudan birbirine bağlana-
biliyor ve filtreleme sistemleri bir mesnede 
sabitlenebiliyor. Magister CW, eski model-
lere göre % 20 daha küçük. Soğutucularla 
daha yüksek verimlilik elde etmek ve serbest 
soğutma kipinde daha uzun süre çalışabil-
mek için veri merkezi uygulamalarındaki su 
ve hava sıcaklığı aralıkları gittikçe artıyor. 
Dolayısıyla, Magister CW fanı daha güçlü 

bir yapıya sahip olup daha fazla hava akışı 
sağlıyor. Bunun sonucunda, aynı alanda daha 
fazla güç sunuyor. Magister CW, CIAT’ın 
CIATRONIC sistem veri merkezi ürünleri 
kapsamında geliştirildi. Bu bağlamda makine, 
soğuk su üretimi, serbest soğutma ve hava 
difüzyonunu aynı anda sağlıyor. EC motorla-
rının hız değişimi, suyun sağladığı esneklikle 
bağlantılı olarak, veri merkezlerindeki deği-
şen ihtiyaçlar için çözüm sunuyor. CIAT’ın 
çözümleri, 4. seviye veri merkezlerinin ihti-
yaçlarına her zaman uyum sağlayabiliyor; bu 
değişiklik ister sınıflandırma alanında ister 
zamanla ortaya çıkan termal yüklerde veya 
modülerlik ihtiyaçlarında olsun fark etmiyor. 
CIAT’ın CIATRONIC Sistemi, AQUA-
CIAT POWER soğutucuları, Opera kuru 
soğutucuları, Cristopia ısıl enerji depolama 
sistemini, Airtech hava işleme ünitesiyle doğ-
rudan serbest soğutma için kullanılan ve ikin-
cil ağı ayırmaya yönelik bir çözüm olan ITEX 
plakalı ısı değiştiricileri ve hassas Magister 
yakın kontrol ünitelerini içeriyor. TM 
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Alarko Carrier’dan Yeni Nesil Veri Merkezleri 
için Yeni Seri Hassas Kontrollü Klimalar: X-TYPE

Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke 15B ve 17B 
Dijital Multimetreler

Veri merkezlerinin son teknoloji 
çalışma koşulları için optimize edil-
miş ısı değiştirici batarya dizaynına 

sahip RC GROUP X-TYPE hassas kontrollü 
klimalar piyasada X bataryaları ile en düşük 
PUE değerlerinin yakalanmasında yatırımcı-
ların yardımcısı olacak.

Özellikler

•	 60 - 90 kW arası 4 model
•	 Kaliteli performs sağlayan X bataryalar
•	 F4 fi ltreler (basınç düşümünü azaltmak 

için 600 mm)
•	 PUE < 1,15 için dizayn edilen X-TYPE 

SYSTEM eleman

Avantajlar

•	 Hava tarafında daha az basınç düşümü ve 
daha az türbülans

•	 Yüksek su sıcaklık farkı (Δt =10°C) ile su 
tarafında ulaşılan doğru basınç düşümleri

•	 TIER IV sağlayacak şekilde aynı cihaz 
içinde ayrı, bağımsız batarya kullanabilme

Yeni Fluke 15B ve17B Dijital Mul-
timetreler, günlük olarak karşılaşılan 
elektrik ve elektronikle ilgili sorunların 

giderilmesi için çok sık ihtiyaç duyulan özel-
likleri sunar. 15B/ 17B Dijital Multimetreler, 
hızlı ve kolay bir şekilde sorun giderme gerek-
sinimlerini göz önünde bulunduran teknis-
yenler için özellikle tasarlanmıştır. 15B / 17B 
Dijital Multimetreler; diyot testi, kapasitans 
ölçümü ve devamlılık algılama vb. fonksiyon-
larla birlikte AC/DC gerilim ölçümü gibi 
özellikler sunar. Ayrıca 17B, bakım mühen-
disleri tarafından rağbet gören sıcaklık, fre-
kans ve relatif ölçüm fonksiyonlarını da sunar. 
Geniş LCD ekran ve kullanışlı özellikleri, 
15B / 17B Dijital Multimetrelerin tutulması 
ve kullanılmasını kolaylaştırır. Fluke Dijital 
Multimetreler, günümüzün bakım ve saha 

mühendislerinin ilk tercihi haline gelmiş-
tir ve 15B /17B Dijital Multimetreler de 
bunlara dahildir.

Özellikler

•	 AC Gerilimi, DC Gerilimi, direnç, 
kapasitans, devamlılık sesli uyarı cihazı, 
diyot testi, A ac, A dc; bunların tümü 
dayanıklı taşıyıcı bir kılıf içindedir 

•	 Sağlam ve dayanıklı tasarım: Tüm 
girişler, aralıklar ve fonksiyonlar 1000 V 
değerine kadar korunur 

•	 100 kHz değerine kadar frekans, 
sıcaklık ve relatif mod (17B) 

•	 Test uçları, termokupl dahildir (17B)
•	 Piller ve kullanım kılavuzu 

dahildir.TM 

Büyük veri merkezlerinde en yüksek enerji 
verimliliklerinin sağlanması ve dış hava 
sıcaklıklarının en aktif şekilde kullanılarak 
(free cooling) gerekli iç ortam koşullarının 
sağlanabilmesi için RC GROUP, X-TYPE 
klimalar ile birlikte RC GROUP free coo-
ling özellikli turbocor manyetik komp-
resörlü UNICO TURBO serisi soğutma 
gruplarını tavsiye ediyor.TM 



Buderus'tan RC Serisi Kumanda Panelleri
RC150 Oda Kumanda Paneli, EMS Bus veya 
OT cihaz dilini otomatik olarak algılıyor. Çıkış 
suyu sıcaklığının modülasyonlu kontrolünü 
gerçekleştiren RC150 Oda Kumanda Paneli, 
açık metin için noktalı yazı satırına sahip. 1 
adet MZ100 modülü ile zon kontrolü yapan 
RC150'de, 2 adet bağımsız ısı seviyesi ve bir 
adet sabit donma koruma seviyesi mevcut. 
Sıcaklık seçilebilir tatil programına sahip olan 
RC150 Oda Kumanda Paneli'nin, ısıtma için 
haftalık saat programına bağlı günlük 6 şalt 
noktası bulunuyor. Otomatik yaz/kış geçiş özel-
liği bulunan RC150 Oda Kumanda Paneli, 
bakım aralıklarını gösterme özelliği ile kulla-
nıcısına büyük rahatlık sunuyor. 94-94-25 mm 
boyutlarına sahip olan RC150 Oda Kumanda 
Paneli, 16 V DC EMS bus veya  24 C DC OT 
bus uyumuyla düşük elektrik tüketimi sağlıyor.
Geliştirilmiş LCD ekranı sayesinde daha yük-
sek çözünürlüklü metin göstergesine sahip olan 
RC300, "Konfigürasyon Sihirbazı" ile sistemi 
otomatik olarak tanımlıyor. RC300 sık kulla-
nılanlara kolay ulaşım sağlama özelliği ile de 
dikkat çekiyor. 2 farklı sıcaklık seviyesi için 

B    uderus, RC serisi kumanda panelle-
rini yenileyerek piyasaya sundu. Son 
teknoloji ürünü paneller daha estetik 

görünüme sahip olurken aynı zamanda kul-
lanım kolaylığı da sunuyor. Temmuz ayı iti-
barıyla stoklarda yer almaya başlayan RC300 
ve RC150 Oda Kumanda Panelleri gelişmiş 
özellikleri ile de dikkat çekiyor.

saat programına sahip olan RC300'de; 1 gece 
1 gündüz ayarlanabilir program, 2 adet ayar-
lanabilir haftalık program, geliştirilmiş işletim 
ve kullanılabilirlik, saat ve sıcaklık ayarı, kul-
lanım suyu programı veya ısıtma programına 
bağlı işletim ile birlikte 5 farklı tatil periyo-
duna kadar ayarlanabilme özellikleri yer alıyor. 
Ayrıca RC300, sirkülasyon pompası için saat 
programı, kullanım suyu için tatil, tatil prog-
ramı için sıcaklık seçebilme, kazan üzerine 
takılabilme, güneş enerjisi ile ısıtma desteği ve 
kullanımın yanı sıra sistemi uzaktan kuman-
dalı ya da kumandasız kontrol etme imkânı da 
sunuyor. TM

Termo Teknik’ten Dekoratif Panel Radyatörler

Termo Teknik’in Çorlu’da 100,000 m2 
üzerine kurulu modern tesislerinde 
üretilen dekoratif panel radyatörler, 

sıradışı tasarımları, çeşitliliği ve uygulama 
kolaylığı ile mekânlara şıklık katıyor. Panel 
radyatörler, mimari tasarıma ve dekoras-
yona en zor uyum gösteren sabit parçalar 
olarak biliniyor. Genellikle tek bir renk ve 
tipte üretilmeleri, yerlerinin değiştirileme-
mesi, eşyalarla uyum şansının olmaması 
gibi nedenlerle panel radyatörler, evlerin 
estetikten uzak bir objesi olarak görülüyor. 
Oysa farklı panel radyatör tercihi ile az bir 

fark ödeyerek mekânlara derinlik ve bütün-
lük katmak, tasarımda zevkli bir dokunuş 
yakalamak mümkün. Termo Teknik, zengin 
dekoratif radyatör seçenekleri ile şık alter-
natifler sunuyor.
Termo Teknik’in dekoratif panel radyatörleri, 
banyopan ve panel radyatör sınıfında farklı 
renk, tip, tasarım ve ölçülerde 6.000’in üze-
rinde çeşide sahip. Termo Teknik, yüksek ısıl 
verim ve kalite standardı gözetilerek üretilen, 
TermoStyle, TermoDesign ve Silüet serileri 
bilinen radyatör algısına yepyeni, estetik bir 
boyut getiriyor. Özellikle salon ve antrelerde 

kullanılarak dekorasyonda profesyonel ve şık 
bir zarafetin tamamlayıcısı oluyor. 
Termo Teknik radyatörleri yüksek ısı verimi 
sunan tasarımları sayesinde, verim kaybını 
minimuma indiriyor.  
Avrupa standartlarına sahip üretim koşulları, 
kaliteli materyal kullanımı ve profesyonel 
teknik tasarımları ise tüketiciye uzun yıllara 
yayılan kullanım ömrü sunuyor. 
Termo Teknik tesislerinde üretilen tüm  
panel radyatörler gibi, Termo Teknik  
dekoratif serisi de 10 yıllık garanti belgesine 
sahip. TM
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Genel olarak su kaynaklı ısı pompasının 
kullanıldığı yerler % 90 oranında alış-
veriş merkezlerindeki mağazalardır. 

Mağazadaki müşterilerin konforu, sıkılmadan 
alışveriş yapması hem müşteri hem de mağa-
zacılar için önem arz eder. Yaz günü sıcak ve 
nemli bir mağazada ya da kış günü buz gibi bir 
mağazada kimse içeride durmak bile isteme-
yecektir. Dolayısıyla ticari alanlarda iklimlen-
dirme sistemlerinin arıza müdahale ve giderme 
süresi her iki tarafın da öncelikleri arasındadır. 
Distribütörlüğü Atlantik Grup tarafından 
yapılan Airwell su kaynaklı ısı pompalarında 
pratik ve çözüm odaklı sorun giderme özellik-
leri kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlar. 

Airwell ısı pompalarında arıza 
tespit - servis kolaylığı

Cihaz ile alakalı bir arıza söz konusu oldu-
ğunda termostat ekranında beliren ERR-1’den 
19’a kadar alarm kodları ile problemin ne 
olduğu tespit edilerek hem zamandan tasarruf 
edilir hem de müşteri mağduriyeti önlenir. Isı 
pompası alarm durumunda termostat ekranı 
da kırmızı renge dönerek kullanıcıyı uyarır ve 
bir problem olduğunu gösterir. Bu özellik ile 
gelecek birçok arıza talebi uzaktan çözülür, kul-
lanıcı gereksiz servis ücreti ödemekten kurtulur. 
Şayet arıza cihazdan kaynaklanıyorsa müda-
hale için merkez servis grubu tarafından en 
yakın yetkili servis ekibi yönlendirilir. Airwell 
ısı pompasının filtreleri yıkanabilir özellikte 
olup, kızak üzerinde ve birbirine geçmelidir. Bu 

Eğer cihaz birden fazla mahale hitap ediyorsa 
dönüş havası sıcaklık sensörü, tek bir mahale 
hitap ediyorsa termostat üzerinden sıcaklık 
kontrolü yapılır. Başka bir özellik ise cihazın 
sirkülasyon pompasını kontrol etmesidir. Su 
sirkülasyonun sıkıntılı olduğu yerlerde istenirse 
cihaz girişine bağlanacak gerekli debide sirkü-
lasyon pompasını çalıştırıp durdurabilir. Opsi-
yonel olarak tesisat çıkışına bağlanacak flow 
switch, su akışında olacak problemlerde cihazı 
durdurarak korumaya alır. Diğer bir özellik ise 
termostata haftalık olarak program yapılabi-
lir. Bu sayede ısı pompasına hiç dokunmadan 
cihazın kendi kendine programlanan saatlerde 
çalışması ve durması sağlanabilir. Termostat 
üzerinden mod seçimi manuel ya da otomatik 
olarak yaptırılabilir, fan hızı da manuel ya da 
otomatik olarak 3 kademeli seçilebilir. Ciha-
zın filtresinin söküldüğü bölge ile su bağlantı 
yerleri aynı bölge de olması nedeniyle servis 
gayet kolay ve hızlı yapılabilir. Fan tarafı kapağı 
söküldüğü zaman hem üfleme fanına hem ser-
pantine hem de drenaj tavasına tek bir yerden 
kolaylıkla ulaşılır bu sayede servis ya da bakım 
süresi kısalır. Kısaca Airwell ısı pompaları, 
çalışma esnasında adeta tüm parametrelerin 
tomografisini çekerek termostat üzerindeki 
ekrana bilgi olarak aktardığı, cihazın başına 
çıkmadan termostat üzerinden gerekli arıza 
tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesine 
ve çözüm bulunmasına imkân sağladığı için 
maksimum müşteri memnuniyeti oluşturan 
ve talep gören kullanıcı dostu bir ürün olarak 
dikkat çekiyor. TM 

Airwell Isı Pompaları

sayede sökülmesi ve temizliği oldukça kolaydır. 
Cihazın su çıkışında bulunan sıcaklık sensörü 
sayesinde ısı pompasına giren ve çıkan suyun 
sıcaklığı termostat üzerinden görülebilir. Giriş 
ve çıkış arasındaki Δt 5 °C’den fazla ise cihazın 
pislik tutucu filtresinin tıkandığı anlaşılır ve 
temizlenmesi gerektiği müşteriye bildirilir. Yine 
termostat üzerinden sistemdeki soğutucu akış-
kanın soğutma modunda evaporasyon sıcaklığı, 
ısıtma modunda da yoğuşma sıcaklığı görüle-
bilir. Bu sıcaklık değeri her iki modda da nor-
mal değerlerin dışına çıktığında hava filtresinin 
kirli olduğu tespit edilip gerekli yönlendirmeler 
yapılır. Airwell ısı pompalarında ortam ısısı 
termostat üzerindeki sıcaklık sensörüyle veya 
dönüş hattında bulunan sıcaklık sensörüyle 
olmak üzere iki farklı şekilde kontrol edilebilir. 

SWEP'ten AHRI Sertifikalı Lehimli Plakalı Isı Eşanjörleri

S  WEP, AHRI sertifikalı lehimli plakalı 
ısı eşanjörlerini üretmeye başladı. Bu, 
HVAC sistemleri için BHPE seçiminde 

kolaylık ve daha fazla güven sağlayan bir faktör. 
Verimlilikleri, kompakt tasarımları ve daha 
güvenilir olup daha az bakım gerektirmelerini 
sağlayan dayanıklı yapıları sayesinde, lehimli 
plakalı ısı eşanjörlerinin (BPHE’lerin) kulla-
nımı hızla yaygınlaşıyor. Enerjiyi, malzemeyi 
ve bulundukları alanı en verimli kullanacak 
şekilde tasarlanmış bu eşanjörler, son derece 
düşük işletme maliyetleri sunmalarının yanında 
kaliteli bir performans da sergiliyor. SWEP’nin 

dünya çapında kullanılan BPHE’leri, şimdi de 
AHRI tarafından sertifikalandırıldı. AHRI’nin 
sertifikalandırma programları; ısıtma, iklimlen-
dirme ve ticari soğutma ekipmanlarının perfor-
manslarını titizlikle onaylamalarıyla iyi bilinir. 
AHRI tarafından görevlendirilmiş bağımsız 
laboratuvarların testlerine tabi tutulan ürün-
ler, açıklanan performans değerlerinin doğ-
ruluğunu onaylamak amacıyla ilgili endüstri 
standartları çerçevesinde değerlendirilirler. Bu, 
HVAC sistemleri için ürün satın alan müşteri-
lerin ürünler arasında güvenilir karşılaştırmalar 
yapabilmelerini sağlar. TM
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ürünler

Eryap’tan Yeni Focus Membran

Clivet Hava Kaynaklı Isı Pompaları

E  ryap, su yalıtımı konusunda lider 
markası Focus Membran’ın arduazlı 
ürünlerinde ürün geliştirme (Ür-Ge) 

çalışması yaparak, ürünlerin fiziksel yapı-
sını güçlendirdi. Focus Membran, yapıların 
dayanıklılığını azaltarak ömrünü kısaltan su 
tehdidini ortadan kaldırırken yapıların daha 
sağlıklı, güvenli ve konforlu olmasını sağla-
yarak binaların ömrünü uzatıyor. Binaların su 
yalıtımında suya karşı koruma sağlayan Focus 
Membran ayrıca, çatı, temel, bodrum, bahçe ve 
teraslarda da su sızıntısı riskini tamamen orta-
dan kaldırıyor. Bir yüzeyinde renklendirilmiş 
bazalt granülleri kullanılarak üretilen arduazlı 
membranların üretimi artık geliştirilmiş gra-
nüllerle yapılıyor. İyileştirme yapılan Focus 
Membran arduazlı ürün grubunda; yüzeye 
tutunma özelliği artırıldı ve dışarıdan gelen su, 
rüzgar gibi etkilere karşı ürünün daha daya-
nıklı hale gelmesi sağlandı. Görüntü olarak 
da daha olumlu etki yarattığı gözlenen bu 
geliştirme sayesinde TS EN 12039-Çatılarda 
su yalıtımı amaçlı bitümlü levhalar-Granül-
lere Yapışma Tayini’ne göre yapılan testlerde 

B  ir yapının iklimlendirilmesi için ilk 
olarak karar verilmesi gereken nokta 
sistem seçimidir. Yapının özelliği ve 

konumu sistem seçiminde en önemli para-
metredir. Sistem seçimini etkileyen diğer bir 
kriter ise kullanılabilecek enerji kaynaklarının 
belirlenmesidir. Sistem seçimi, enerjinin en 
etkin ve verimli kullanılacağı şekilde yapılma-
lıdır. İklimlendirme sistemi tasarımı yapılır-
ken, istenen fonksiyonları etkin olarak yerine 
getiren, enerji etkinliği yüksek ve ilk yatırım 
maliyetlerinin uygun olmasına dikkat edil-
melidir. Yerden ısıtma, soğutma ve kullanım 
sıcak suyunu tek bir cihazla elde etme imkânı 
sağlayan hava kaynaklı ısı pompaları özellikle 
villa-otel-rezidans projelerinde kullanılmakta-
dır. Gelişen ar-ge teknolojileri ile ısı pompala-
rının sezonsal verimlilikleri 3.5 - 4.5 arasında 
değişmektedir. Isı pompaları, doğalgaza göre 
daha verimli olduğundan kullanım sıcak suyu 
hazırlamada özellikle tercih edilmektedirler. 
Örneğin Antalya’da yapılan Rixos Temalı Park 

% 35 daha olumlu sonuç elde edildi. Focus  
Membran, yapıların suyun neden olduğu 
olumsuz etkilere karşı korunması ve yaşam 
alanlarında konforlu bir su izolasyonu sağ-
lanması amacı ile kullanılan; yapıların temel, 
perde, bodrum, bahçe, teras ve çatılarında, 
köprü, viyadük gibi farklı yüklere maruz kalan 
yapılar için de uygun bir su izolasyon mal-
zemesidir. Focus Membran bitüm esaslı bu 
yalıtım malzemesi olup, içerisinde yapısını 
güçlendirici çok farklı polimerler içermek-
tedir. Bu polimerler malzemeye çok farklı 
dayanımlar katmakla beraber ürünün kolay 
uygulanmasında ve kaliteli bir izolasyon sağ-
lamasında başrol oynamaktadır. Polimerlerle 
takviye edilmiş bitüm, farklı çekme, kopma 
ve yırtılma dayanıma sahip polyester ya da 
cam tülü taşıyıcılar kullanılarak nihai özel-
liklerine ulaşmaktadır. Taşıyıcı özellikleri ile 
doğru orantılı olarak farklı detaylarda ve iklim 
şartlarında uygulama ve kullanım kolaylığı 
sunmaktadır. Focus Membran, ulusal ve ulus-
lararası geçerliliği olan tüm sertifikasyonunu 
tamamlayarak tescilli bir marka olmanın 

Otel, Sirius Deluxe Otel gibi 5 yıldızlı tesisler, 
kullanım sıcak suyu hazırlamada ısı pompa-
sını tercih etmişlerdir. Her iki projede de 4 
adet Clivet marka WSAN-XIN 30.2 (75 kW) 
ısı pompası, 12 adet 2000 lt çift serpantinli 
boyler kullanılmıştır. Proje; güneş kollektörü, 
ısı pompası, kaskad kazan (kombi) takviyesi 
olacak şekilde çözülmüştür. Uygulama esna-
sında gün ısı yapılmamıştır. İstenilirse daha 
sonra sisteme entegre edilebilecektir. Yılın 
büyük bir bölümünde ısı pompaları ile sıcak 
su ihtiyacı karşılanacaktır. Bu sayede sezon 

tüm gereklerini yerine getirmektedir. Çeşitli 
ülkelere ihraç edilen Focus Membran’ın tüm 
ürünleri, AB normlarına uygunluk anlamına 
gelen CE standartlarına sahiptir. Geniş ürün 
çeşitliliği ile Türkiye genelinde özel ve kamusal 
yapılarda yaygın bir şekilde kullanılan Focus 
Membran’ın, Bayrampaşa Forum AVM, Sel-
çuk Üniversitesi, Kırşehir 300 yataklı Devlet 
Hastanesi, İstanbul Başakşehir Pazaryeri Toplu 
Konutları ve son olarak Ankara’da yapımı 
devam eden Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
Yeni Hizmet Binası projesi gibi önemli refe-
ransları bulunuyor. TM

süresince belki de doğalgaz ihtiyacına hiç gerek 
kalmayacak veya doğalgaz giderinde ciddi bir 
azalma meydana gelecektir. Tesislerde doğal-
gaz kazanlarına ve ısı pompası sistemine ek 
olarak ileride kullanılmak üzere güneş ener-
jisi sisteminin altyapısı da oluşturulmuştur. 
Güneş enerjisi kolektörleri alınmamıştır. Her 
üç sistemde de gereğinde yapının akümülasyon 
tankları besleyecek şekilde sistem entegras-
yonu sağlanmıştır. Öncelik sırası ısı pompası, 
güneş enerjisi sistemi ve doğalgaz yakıtlı sistem 
(kombi) olarak planlanmıştır. Ayrıca; Atlas 
Yaşam Hastanesi’nde (Manavgat / Antalya) 
kullanım sıcak suyu için 2 adet Clivet marka 
WSAN-XIN 141 (30 kW) model cihaz kul-
lanılmaktadır. Clivet ısı pompaları,  bununla 
beraber otellerin merkezi sistemden bağımsız 
çalışan özellikle spa bölümlerinin soğutma-
sında da kullanılmaktadır. Örneğin Carya Golf 
Otel SPA (Belek/Antalya) bölümünde 1 adet 
(50 kW) Clivet WSAN-XIN 171 ısı pompası 
kullanılmıştır. TM
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desinin ısıtma kapasitesini düşürmek kimsenin 
aklına gelmez ve cihaz gereksiz yere bütün gün 
yüksek kapasitede çalışır. Hava perdesinde en 
önemli işlevsellik, ayırmaya çalıştığı iki ortam 
ile ilgili bilgi alışverişinin sağlanmasıdır. Bunu 
elde etmek amacıyla HAVAK A.Ş. tarafından 
tasarlanan PCB kart üzerine, yazılan senaryoyu 
desteklemek için çeşitli elemanlar (NTC sıcak-
lık probu, kapı svici gibi) yerleştirildi. Böylece 
iç ve dış ortamdan aldığı bilgilere göre, “Eko-
nomi ve Konfor modu” adı altında, ısıtıcı ve fan 
hızı kademelerini kendisi değiştirebilen ve bu 
özelliklerin dışında Modbus iletişim protokolü 
üzerinden de kontrol edilebilen hava perdesi, 
Türkiye’de hayata geçirildi. Bu özellikler hem 
elektrikli ısıtıcılı modellerde hem de sıcak su 
ısıtıcılı modellerde kullanılabilir. Aynı şekilde 
bu hava perdesi kapı ile de uyumlu çalışabilir. 
Pek çok işletmede, havaalanlarında apron kapı-
ları, cami girişleri gibi yerlerde, belirli zaman-
larda yoğun giriş çıkış olur, belirli zamanlarda 
ise giriş çıkış olmaz. Bu durumlar için yazılan 
senaryoya göre kapı kapandıktan sonra 3 dakika 
içinde kapıdan geçiş yapılmazsa, fan ve ısıtıcı 
devre dışı kalır, 2 dakika soğutma süresinden 
sonra hâlâ geçiş yoksa cihaz kendini kapatır. 
Ancak 2 dakikalık soğutma süresi içerisinde 
kapıdan geçiş olur ise cihaz tekrar yüksek hıza 
ve gerekli ısıtma gücüne çıkar. Böylece hava 
perdesinin kullanımı, dış hava şartlarına ve 
kapı kullanımının şekline göre otomatik olarak 
sağlanır, gerekmediği zamanlarda boşa enerji 
harcanmaz. TM 

HAVAK A.Ş.’den Yeni Nesil Hava Perdeleri

Havalandırma-klima tesisatının tamam-
layıcı bir parçası olan ve binaların 
giriş kapıları üzerine monte edilen 

hava perdeleri, kaçan enerjiyi önleyerek bina-
ların ısıl konforlarını muhafaza etmek ve aynı 
zamanda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 
kullanılır. Hava perdesi, iç ortamdaki şartlanmış 
havayı koruyarak enerji tasarrufu sağlarken, 
kendisinin de enerji tasarruflu olması gerektiği 
çok açık bir gerçektir. Bu yüzden kullanılacak 
hava perdesinin ve kontrol cihazının özellikleri 
önemlidir. Özellikle yeşil binalarda kullanılan 
bütün ürünlerde olduğu gibi, hava perdesinin 
de enerji tüketiminin en düşük seviyede olma-
sına özen göstermek gerekir. HAVAK A.Ş., 
buradan yola çıkarak “Düşük enerji tüketimli 
yeni nesil Hava Perdesi” projesini şekillendirdi. 
Ar-Ge projesinde hava perdesinin mekanik 
yapısı, mimari görünüşü ve elektronik kon-
trolünde yapılan yeniliklerle daha verimli, daha 
sessiz, daha az enerji tüketen ve daha deko-
ratif bir model geliştirildi. Hava perdesi en 
basit anlatımla, bina girişlerindeki açık alan 
boyunca bir hava bloğu oluşturur. Bina kapı-
larındaki hava geçişi, dış ortamda herhangi bir 
rüzgâr olmadığı zamanlarda sadece içerideki 
ve dışarıdaki havanın sıcaklık farkından mey-
dana gelir. Fakat çoğunlukla bir rüzgâr akımı 
da olacağından, hava perdesinin uygulayacağı 
kuvvet, kapı girişindeki rüzgârın kuvvetinden 
daha yüksek olmalıdır ki içeriye hava girişi 
minimum boyutlara indirilebilsin. Bunu sağ-
layabilmek için gerekli debi ve hızı elde eder-
ken, hava perdesinde oluşan sesin de kabul 
edilebilir bir seviyede tutulması gerekir. Bu 
doğrultuda yapılması gereken en etkili uygu-
lama, hava perdesi içerisindeki hava akışının 
türbülanslardan arındırılmasıdır. Bu aşamada 
HAVAK A.Ş. Ansys Fluent ortamında sıralı 
akış analizlerini gerçekleştirdi. Şekil-1’de hava 

perdesini Ansys Fluent’e göre dizayn etme-
den önceki türbülanslı noktalar görülüyor.  
Şekil-2'de ise yapılan denemelerden sonra 
Ansys’den alınan sonuçlara göre türbülanslı 
bölgeler yeniden dizayn edilerek ortaya çıkan 
cihazın, hava akış analizi görülüyor.

Ansys Fluent ile yapılan analizler ışığında 
ortaya çıkan iç dizayna uygun olarak, mimari 
açıdan da göze hoş gelen, estetik ve farklı renk 
ve malzeme seçeneği ile her ortama uyum sağla-
yabilen bir hava perdesi tasarımı gerçekleştirildi. 
Hava perdesinde en fazla enerji tüketimi, kışın 
ısıtma devreye girdiğinde olur. Yapılan kabul-
lere göre hava perdesinin maksimum ısıtıcı 
seviyesinde ortam havasını yaklaşık 15 ile 20°C 
arasında artırması gerekir. Hava perdesinde 
enerji tüketimi, fanın elektrik motorunda ve 
ısıtıcıda olur. Isıtıcının tükettiği enerji miktarı, 
fan motoruna kıyasla çok fazla olduğundan, 
ısıtıcılarda enerji tasarrufu çok önemlidir. Bu 
noktada en etkili yöntem, farklı seçenekler ile 
ısıtıcıya otomatik kontrol edilebilme özelliğidir. 
Normal kullanımda, sabah saatlerinde dış sıcak-
lık daha düşük olduğundan, hava perdeleri son 
ısıtıcı kapasitesinde çalıştırılır. Ancak daha son-
raki saatlerde dış sıcaklık arttığında, hava per-

Şekil-1   
  

Şekil-2
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ürünler

DKM İnşaat’tan TUNEX Darbe Sesi Yalıtım Membranı

DKM İnşaat, ulusal ve uluslararası 
pazarlardaki eksiklikleri, bina tek-
nolojilerindeki gelişmeleri, tüketici 

ve yatırımcının Yeşil Bina (LEED ve BRE-
EAM) sertifi kalarına talebini göz önüne alarak 
‘TUNEX Darbe Sesi Yalıtım Membranı’nı 
tasarladı. Kauçuk esaslı ısı yalıtım malzeme-
sinin dönüştürülerek geri kazanımıyla inovatif 
bir ürün gamı oluşturuldu. 
DKM İnşaat’ın güvenli ve konforlu yapılar 
için hızlı ve yenilikçi çözümler misyonunu 
yerine getiren inovatif bir ürün olan ‘TUNEX 
Darbe Sesi Yalıtım Membranı’ yurtiçi ve 
yurtdışı pazarlardaki projelerde kullanılmaya 
başladı. TUNEX, ses yalıtımının yanı sıra ısı 
yalıtımını da aynı malzeme ile sağlayan, çevre 
dostu, yangına dayanıklı, yüksek standartlara 
sahip bir ürün olarak dikkat çekiyor. Bu ürünle 
AB 2002/49/EC Direktifi ’ne göre hazırlanan 
Gürültü Yönetmeliği’ne ve Binalarda Enerji 
Performans Yönetmeliği’ne uygun; yangına 
dayanıklı, LEED ve BREEAM sertifi kasyon-
larına puan kazandıracak sonuçlar elde eden 
DKM İnşaat belirtilen kazanımlar için ulusal 

IMI Hydronic Engineering’ten Dinamik Balans Vanasını, Termostatik Vana 
Boyutuna İndiren Teknoloji: Eclipse

Yeni nesil termostatik vana Eclipse, 
aşırı debiyi engelleyen entegre dina-
mik balans vanası sayesinde sistemde 

yük değişiklikleri olsa bile -diğer vanaların 
kapanması veya sabah devreye girmesi duru-
munda- ayarlanan debiyi aşmıyor. Yeni nesil 
termostatik vana Eclipse, fark basınçtan 
bağımsız bir şekilde debiyi kontrol ederek 
ilave bir fark basınç kontrol vanası kullanıl-
maksızın debi kontrolünü sağlıyor ve sessiz 
çalışıyor.

Tüm Bağlantı Tiplerinde Eclipse

Yeni nesil termostatik vana Eclipse, alışkın 
olunan köşe, düz veya aksiyel tüm bağlantı 
tiplerine uygun olarak üretiliyor. Normal bir 
termostatik vana ile aynı ölçülere sahip olan 
Eclipse, bu sayede tüm yeni projelerde ve 
yenileme projelerinde eksiksiz ve sınırsız kul-
lanılabiliyor. Otomatik hidronik balanslama 

yapabilen Eclipse ve fark basınçtan bağımsız 
olarak yapılan debi kontrolü sayesinde ayar 
değerini belirlemek için karmaşık hesapla-
malara ihtiyaç duyulmuyor. 
Eski sistemlerdeki yenileme projelerinde, 
borulamanın basınç düşümünü hesaplamak 
yerine sadece ısıtma kapasitesine bağlı olarak 
debinin belirlenmesi yeterli oluyor. Vananın 
üzerinde bu debi ile ayar saniyeler içinde 
yapılıyor. Her radyatör üreticisine uyumlu 
termostatik çekirdek modelleri de bulunan 

ve uluslararası akredite laboratuvarlarda ürün 
testlerini tamamladı. Katlar arasındaki darbe 
sesi yalıtımının yanı sıra mekanik hacimler-
deki yüzer döşeme sistemlerinde de kullanı-
lan ‘TUNEX Darbe Sesi Yalıtım Membranı’ 
hedefl enen sonuçları rahatlıkla karşılayabilecek 
seviyede bir ürün. 
Üretimine başlandıktan kısa bir süre sonra hem 
kaliteli teknik özellikleri hem de sağladığı mali-
yet avantajları ile birçok proje için talep edilen 
‘TUNEX Darbe Sesi Yalıtım Membranı’ ile 
ilgili üretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
hızla devam ediyor.

TUNEX’in Özellikleri

•	 Yanmaz
•	 Çevreci (recycled rubber)
•	 Geri dönüşüm ve yerli üretim olması 

nedeniyle LEED ve BREEAM 
sertifi kasına yüksek puan etkisi

•	 Kaliteli ses yalıtımı STC65
•	 Kaliteli darbe sesi yalıtımı IIC55
•	 Kaliteli ısı yalıtımı 0.047 W/mK TM

Eclipse, kompakt ventilli çözümlerde de avan-
taj sağlıyor.

Tak ve Unut 

Eclipse, pirinçten mamul gövde, dişli çelik 
veya plastik borulara, sıkıştırma kaplinleri ile 
bakır veya farklı borulara montaja uygunluğu 
ile dikkat çekiyor. Normal bir termostatik vana 
ile aynı ölçülere sahip olan Eclipse montajı 
için ise ilave işçilik gerektirmiyor. TM
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söyleşi

L indab, 1959 yılında İsveç’te kurulan ve şu an 32 ülkede 130 şubesiyle faaliyet gösteren, 
globalde cirosu yaklaşık 800 milyon Euro ve üretici kimliği ile de konusunda lider olan dev 
bir kuruluş. Türkiye’de uzun yıllardır distribütörleri vasıtasıyla var olan Lindab, 2014’te 

kuruluşunu tamamlayarak resmi olarak faaliyete başladı ve 2015 yılının başında da firmanın genel 
müdürlüğü görevine Levent Özcan getirildi. Lindab’ın Türkiye havalandırma sektöründe toplam 
kalite anlayışını artıracağını belirten Özcan, “Santralden menfeze kadar bütün ürün gamını tek 
kaynaktan verebilecek dünyada bu ölçekteki tek üretici biziz” diyor ve ekliyor: “Lindab, enerji 
verimliliği sunan ürünleri ile sistem çözümü odaklı yaklaşan ve müşterilerinin işini kolaylaştıran bir 
firma vizyonu ile kurulduğu günden bu yana hızla ilerlemektedir.”

“ Lindab, havalandırma sektöründe 
 kalite standartlarını yeniden belirleyerek  
 toplam kaliteyi ve buna bağlı olarak da 
 sistem verimliliğini artıracak”

Levent Özcan 
Lindab Genel Müdürü
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artıran yeni geliştirilmiş patentli ürünlerimiz 
ile de yakın zamanda Türkiye pazarında hava 
iletim ekipmanlarında ciddi fark ve öncülük 
yaratacağız. ‘Indoor Climate Solution’ yani İç 
Mekân İklimi Ürünleri olarak adlandırdığımız 
tamamlayıcı ürün grubumuz içinde de; men-
fezler, difüzörler, CAV’lar, VAV’lar, Chilled 
Beams’ler, susturucular, damperler gibi hava-
landırmada kullanılan yardımcı ekipmanlar yer 
alıyor. Bu ürünlerde de yüksek Avrupa standart-
larında rekabetçi ürünlerimiz ile pazardaki ciddi 
ve iddialı oyunculardan biri olma yolunda hızla 
ilerliyoruz. ‘Air Movement’ olarak anılan fanlar, 
klima santralleri ile de ana ekipman tedariki 
sağlayarak toplam çözüm üretebilme anlamında 
alanında lider olma yolundayız. En son olarak 
da ‘Fire Systems’ olarak anılan yangın/duman 
damperlerimiz ile havalandırmada kullanılabi-
lecek her türlü ekipmana cevap vererek sektör-
deki liderliğimizi tartışmasız noktalara taşımayı 
amaçlıyoruz. Türkiye pazarında kısa vadede tüm 
bu ürünlerimiz ile sektörün havasını değiştirip 
sektöre yeni anlayış getirmeyi planlıyoruz.

Türkiye’de yuvarlak kanal deyince 
akla “Spiro kanal” gelmektedir 
aslında “Spiro” başlı başına bir 
marka olup Lindab’ın ürün grubu 
altındaki markalardan sadece biridir

Güncel uygulamalara baktığımızda; hava kanal-
ları, havalandırmanın en önemli parçalarından 
biri olmasına rağmen sadece birleştirici eleman 

Lindab, toplam ürün temini 
anlamında havalandırma 
sektöründe rakipsiz

Lindab, ana başlıklar altında havalandırma 
ürünleri ile bina ürünleri sistem ve çözümleri 
geliştiren, üreten ve pazarlayan uluslararası bir 
firmadır. Özellikle havalandırma ürünlerindeki 
laboratuvarları ile sadece ürün üretmek değil, 
aynı zamanda ciddi Ar-ge çalışmaları ve ürün 
geliştirmeleri ile de, gerek daha verimli ve yeni-
likçi ürünleri gerekse doğru dizayn edilecek sis-
temlerin sonuçları ve simülasyonları ile sektöre 
yön vermektedir. 
Lindab’ın ürün ve çözümlerini şöyle sıralamak 
mümkün: ‘Yapı Çözümleri ve Yapı Ürünleri, 
‘İç Mekân İklimi Çözümleri ile Havalandırma 
Ürünleri’. ‘Yapı Çözümlerinde’ Lindab anahtar 
teslimi yapılar yapabiliyor, bu anlamda binayı 
çelik konstrüksiyon ürünleri ile yaparak binanın 
duvarlarını, çatısını giydirip, içini havalandırma 
ekipmanları ile donatabiliyor. Avrupa ve Kuzey 
İskandinav ülkelerinde yapılar ağırlıklı çelik 
konstrüksiyon olduğundan Lindab bu ürün 
gamı ile daha çok o bölgelerde aktif ancak Tür-
kiye pazarında da özellikle sanayi bölgelerindeki 
çelik konstrüksiyon fabrika veya depolama ve 
lojistik yapılarına da çözüm anlamında hizmet 
veriyoruz. ‘Yapı Ürünleri’nde ise çatı ve yağ-
mur indirme sistemleri ürünleri ile klasmanında 
rakipsiz, çevre dostu, uzun ömürlü ve şık çözüm-
ler üretebilen, fiyat-performans anlamında da 

sektörde yenilikçi ve rekabetçi ürünleri ile yer 
alıyor. Bu ürün gamımız ile de Türkiye pazarında 
şu ana kadar ciddi projelere hâlihazırda imza 
atmış durumdayız. 
Lindab’ın Türkiye’deki asıl iddialı olduğu iş alanı 
ise; ‘hava iletim ekipmanları’. ‘Air Duct Sytems’ 
yani yuvarlak hava kanalı, ki bu bizim işimiz. 
Özellikle yuvarlak hava kanallarında bağlantı 
elemanı olarak kullanılan press fittings alanında 
dünyanın lider üretici firmasıyız. Sızdırmaz-
lığı geliştirilmiş, dolayısıyla sistem verimliliğini 
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söyleşi

nin, ofisin, stok alanının kurulması ve pazardaki 
mevcut dağıtım kanallarının yapılandırılması ile 
ilgilenildi. Gelmiş olduğumuz noktada yaklaşık 
2000 m2’lik üretim ve stoklama alanımız ile git 
gide gelişen ve büyüyen ve daha da önemlisi 
uluslararası standartlarda yerli üretim ile ülke 
ekonomisine katkı sağlayan bir firma konumuna 
gelmiş durumdayız. 

Üretim hattımızı büyüteceğiz

Türkiye’de havalandırma kanalı deyince akla 
uzun yıllar boyunca kare kanallar geldi. Önce-
likle kare kanallarla başlayan havalandırma 
bilinci, ilerleyen vadede gelişen sistemlerle 
beraber yuvarlak kanalların da Türkiye pazarına 
hızla girmesi ve ilerlemesine yol açtı. 2000’li 
yıllara kadar yuvarlak kanalların göz ardı edi-
lecek kadar küçük olan pazar payı, günümüzde 
yaklaşık % 20 oranına gelmiş durumda. Hâlâ 
yuvarlak kanalın Türkiye’deki pazar payı, geliş-
miş ülkelerdeki pazar paylarına göre çok daha 
az olmasına rağmen, yine de bu ürünün 5-8 yıl 
gibi kısa bir süre içerisinde % 20’lik bir pazar 
payına sahip olması, Türkiye pazarında havalan-
dırma bilincinin daha verimli sistemlere doğru 
hızla geliştiğini bize göstermektedir. Yuvarlak 
kanalın kare kanala göre ürün anlamında teknik 
avantajlarının yanında imalatının, taşımasının, 
montajının çok daha basit ve hızlı bir şekilde 
yapılabilmesi uygulayıcıya düşük maliyetli, hızlı 
ve kısa sürede teslim avantajı sağlayacağı gibi, 
üretim kalitesinin kare kanala göre daha avantajlı 

olarak görüldüğü için genelde bu ürünün, olması 
gerektiği gibi dikkate alınmadığını görüyoruz. 
Oysa hava kanallarındaki ve bağlantı parçala-
rındaki hava sızdırmazlığı, havalandırma siste-
minin verimliliğini direkt etkileyen elemanlar-
dır. Doğru projelendirme ve beraberinde gelen 
doğru ekipman tedariki ile oluşan sistemlerde 
sadece ana ekipmanlar ya da sadece yardımcı 
ekipmanlar ile değil, havalandırmayı sistem ola-
rak tamamlayan hava kanallarının seçimine de 
önemle dikkat edilmesi gerekmektedir. Hava-
landırma disiplini içindeki ürünlerden ‘hava-
landırma kanalı’ hariç, diğer ürünlere ait global 
markaların neredeyse tümü Türkiye’de yıllar-
dır aktiviteleri ile yerleşik durumdalar. Türkiye 
pazarında ise yerli üreticilerimiz bugüne kadar 
konuyu bir noktaya kadar getirmiş olup artık 
Lindab’ın gelmesi ile de bu konu daha yüksek 
standartlara taşınacaktır. Şunu da önemle vur-
gulamak istiyorum ki; Türkiye’de yuvarlak kanal 
deyince akla “Spiro kanal” gelmektedir aslında 
“Spiro” başlı başına bir marka olup Lindab’ın 
ürün grubu altındaki markalardan sadece biridir. 
Özetle Türkiye’de havalandırmanın her geçen 
gün daha önemli olduğu yapı mimarisinde bu 
alanda hiçbir yabancı marka bugüne kadar yatı-
rım yapmamış olup standartları daha yukarılara 
taşımamış, ta ki Lindab gelene kadar…

Uluslararası standartlarda yerli 
üretim ile ülke ekonomisine katkı 
sağlayan bir firmayız

Lindab, Türkiye’ye çok da yabancı değil aslında, 

90’lı yılların sonlarında Isısan ile beraber Spi-
rovent markası adı altında pazarda yer aldık. 
Yuvarlak hava kanalı, pazar payı neredeyse hiç 
olmayan bir durumdan yıllarca doğru pazar-
lama ve ürünün avantajları ile günümüzde 
artık iyi bir noktaya gelmiş durumda. 2000’li 
yılların sonlarına doğru diğer yerli üreticileri-
mizin de dağıtıcılık anlamında bünyeye katıl-
ması ile ana dağıtıcılar ağı üzerinden Türkiye’de 
satışlar günümüze kadar hızlandırıldı. Lindab, 
Türkiye’de faaliyete resmi olarak ise 2014’ün 
başında başladı. İlk yıl boyunca, üretim tesisi-

30 . tesisat market 09/2015



Santralden menfeze kadar bütün 
ürün gamını tek kaynaktan 
verebilecek dünyadaki bu ölçekte 
tek tedarikçi biziz

Yakın zamana kadar Türkiye’de added value 
(katma değer yaratan ürünler) diye bir kavram 
vardı. Günümüzde o kavram, yerini solution (sis-
tem çözümü)’ne bırakmış durumda. Türkiye’de 
gelişen ve değişen trendlere bakacak olursak, 
artık ürün odaklı yaklaşımdan ziyade sistem 
odaklı yaklaşımlar söz konusu. Lindab bunu 

fark ettiği için Türkiye’ye yatırım kararı aldı ve 
burada sistem çözümünü bir paket olarak suna-
bilen bir strateji uygulama yolunda, bu alanda da 
sürekli gelişerek ilerliyor. Daha yolun başındayız 
ancak ilerleyen vadede menfez, difüzör, CAV, 
VAV, chilled-beams, fan, klima santrali, yangın/
duman damperlerin de içerisinde bulunduğu 
toplam ürün tedariki stratejisi ile Lindab olarak 
Türkiye yapılanmamızı geliştirerek bu alandaki 
büyük oyunculardan biri olma yolunda hızla 
ilerleyeceğiz. Önümüzdeki beş senelik projek-
siyonda da bu hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz.
Lindab olarak sistem çözümleri odaklı bir fir-
mayız dedim zira sistem çözümü derken şunu 
kast ediyorum; Lindab önceden sadece yuvar-
lak hava kanalı ve iç iklimlendirme çözümleri 
ürünleri üretiyordu, yangın ürünleri ile klima 
santrali ve fan konusunda üretici kimliği yoktu. 
Lindab olarak bu yılın başında Avrupa pazarında 
yaygın olarak bilinen yangın ve duman damper-
leri konusunda uzman üreticilerden biri olan 
İtalyan MP3 firmasını satın alarak bu alana da 
hızla dâhil olduk. Hemen sonrasında Türkiye’de 
Hydria olarak bilinen özellikle klima santrali 
üretiminde uzman olan IMP Klima firmasını 
yine içinde bulunduğumuz yılda satın alma yolu 
ile ürün gamını, konularında uzman üreticiler 
ile tamamlayarak ürün ailemizi bir bütün haline 
getirmiş olduk. Lindab böylece stratejilerine 
uygun olarak santralden menfeze kadar giden 
bütün hattaki talebe cevap verebilecek duruma 
gelerek bu anlamda havalandırmadaki dünya 
çapında en büyük oyunculardan biri olduğunu 

olması gelecekte yuvarlak kanalların çok daha 
hızlı büyüyeceğini bize göstermektedir.
Teknik olarak incelediğinizde, yuvarlak kanalın 
montajının kolay ve sızdırmazlığının yüksek 
olmasından çok daha önemli bir özelliği var ki, 
o da basınç kaybının kare kanala göre daha az 
olması. Bunun sonucu olarak daha küçük çap-
larda dizayn değerlerindeki hava iletilebildiği 
gibi daha düşük enerjiyle yani daha düşük fan 
güçleri ve buna müteakip daha enerji verimli sis-
temlerle hava taşınabiliyor. Bu anlamda yuvarlak 
kanalın temel noktası “enerji verimliliğidir” diye-
biliriz. Lindab olarak, uzmanlık alanımız olan 
yuvarlak kanal üretimine odaklanmış durum-
dayız ancak ürün ağacımızı tamamlamak anla-
mında kare kanal üretimine de ilerleyen zaman 
içerisinde geçerek üretim hattımızı hızla büyüte-
ceğiz ve hava kanalında Türkiye’deki uluslararası 
standartlarda üretim yapan en büyük tedarikçi 
olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. 
Trendler günümüzde, kareden yuvarlağa, yuvar-
laktan da ovale dönüyor. Bu, hem tasarımda daha 
fazla estetik sağladığı gibi bizlere daha enerji 
tasarruflu sistem olanakları sunuyor. Lindab 
olarak orta vadeli hedeflerimiz arasında; asıl 
işimiz ve uzmanlık alanımız olan yuvarlak kanal 
ve tamamlayıcı ürün olan kare kanala ilaveten 
oval kanal üretimine de geçiş yapmak var. Asıl 
ulaşmak istediğimiz nokta olan sistem çözümü 
sunabilmek anlamında yerli üretim olanakları 
ile de öncelikle menfez daha sonra klima san-
trali üretimine geçmek de gelecek planlarımız 
arasında yer alıyor. 
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söyleşi

cek gücü elinde tutan fi rmalardan biri olarak 
pazarda yer alıyor. Çözüm; sadece iyi ürünler 
üretmek demek değil, kaliteli ürünlerle beraber 
tüm entegrasyonu sağlayacak enerji verimli bir 
yapıyı yaratmak demektir. Lindab, sadece kaliteli 
ürünler üretmenin de ötesinde tüm entegrasyonu 
sağlayacak enerji verimli binalar da yaratıyor ki 
asıl gücümüzü de bu inovasyonlardan alıyoruz.

2016 Lindab için inovasyon yılı

Lindab olarak havalandırmanın önemli bir 
parçası olan hava kanallarındaki norm ve stan-
dartların birçoğunu biz belirliyoruz. İsveç’te 
yer alan fabrikamızda üretilen press fi ttings’ler 
“Class D” sızdırmazlık standartlarına uygun ola-
rak 275 gram çinko kaplamalı sacla ve yine bu 
standartlara uygun contalarla üretiliyor. Biz bu 
standartlarda üretimimizle kaliteyi artırırken 
şunu gördük ki; Türkiye pazarında standartlar-
dan çok uzak neredeyse çinko kaplaması bile 
olmayan hatta contanın bile kullanılmadığı press 
fi ttingsler mevcut ki bu da işletmeler anlamında 
ilerleyen vadede ciddi sıkıntılara sebep oluyor. 
Lindab’ın stratejilerinden biri olan ‘inovasyon’ da 
işte bu noktada devreye giriyor. Lindab sürekli 
kendini geliştiren bir yapıya sahip, yenilikleri 
müşteri ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda 
gerçekleştiriyor. Önümüzdeki sene yuvarlak hava 
kanalları ve bağlantı elemanlarında pazara sunu-
lacak olan iki yeniliğimizle Lindab bu alandaki 
alışkanlıkları ve kalite bilincini değiştirecek. 
Bu yeniliklerle Türkiye pazarı 2016 içerisinde 
tanışmış olacak ve artık yeni standartlar düzen-

lenerek daha verimli sistemler dizayn edilebile-
cek. Bugüne kadar her ürün gamındaki dünya 
çapında üreticilerin Türkiye’ye gelmesi ile, ilgili 
segmentlerdeki kalite anlayışı artmış ve bu üre-
tilen ürünlere yansımıştır, Lindab da bunu kendi 
alanındaki ürünlerde gerçekleştireceğini taahhüt 
ediyor.

Artık trend, sistem çözümü

Türkiye iklimlendirme pazarı günümüzde artık 
dünyanın yükselen yıldızlarından ve hiç şüphesiz 
ki en hızlı gelişen pazarlarından da biri. Özel-
likle çevresindeki ülkelerde iş yapan büyük inşaat 
grupları ile beraber bu coğrafyada ciddi ağırlığı 
olan lojistik olarak da çok stratejik konumda 
olan bir ülke. Dolayısıyla birçok yabancı marka 
burada yatırımlarını halihazırda yaptı ve yap-
maya devam ediyor. Buna paralel olarak Türki-
ye’deki inşaat sektörü de çok büyük bir ivmeyle 
gelişiyor ve dünya da artık bunun farkında. Böyle 
bir pazarda sistem odaklı olmak artık kaçınıl-
maz. Sektörde LEED sertifi kalı enerji verimli 
yeşil binalar, hatta neredeyse sıfır enerjili binalar 
konuşuluyor artık. Ürün satmak veya kompo-
nentleri birleştirmekten ziyade, sistemin daha 
verimli hale nasıl getirilebileceğinin tartışıldığı 
günlere geldik. Türkiye’nin böyle bir trend içeri-
sinde olduğu göz önüne alındığında, bu trendde 
sistem çözümü sunabilen fi rmalar artık daha öne 
çıkacak. Dolayısıyla gelecekte Türkiye, sistem 
çözümüne daha kolay ve hızlı adapte olabilen, 
bunu bütün ürün gamı ile sunabilen markaların 
yer alabileceği büyük bir pazar olacak.TM

ispat etti. Dolayısıyla çözüm odaklı olmak ama-
cıyla ciddi bir adım atıldı. Bunun altını çizerek 
söylüyorum, santralden menfeze kadar bütün 
ürün gamını tek kaynaktan verebilecek dünya-
daki bu ölçekte tek tedarikçi biziz. Bunu ger-
çekleştirebilmek bizim için çok önemliydi ve 
biz bunu başardık. 

Kısa sürede büyük projelerde yer aldık

Türkiye’de dizayn edilen sistemlerde en büyük 
sorunlardan biri devreye almadır. Lindab ola-
rak bu konuda tek elden ürün tedariki ve sis-
tem garantisi anlamında ciddi know-how’ımız 
var. Havalandırmadaki büyük sıkıntılardan 
biri havalandırma kanallarıdır. İstenilen kon-
for şartlarındaki havanın dizayn değerlerinde 
taşınması için havalandırma kanalının arzu edi-
len kalite ve standartlarda üretilmiş ve doğru 
monte edilmiş olması gerekir ki senaryonun da 
kilit noktası burada. Lindab olarak bu konuda 
çözüm odaklı yaklaşımımız ile müşterilerimi-
zin yanında olduğumuzu, yer aldığımız referans 
projeler ile de kanıtlıyoruz. Kuruluşumuzdan 
bugüne kadar geçen kısa süre içerisinde Emaar 
Square, Çiftçi Towers, Acarlar Ofi s Binası, 
Novum AVM, Şile Spor Merkezi, Boğaziçi 
Üniversitesi Tiyatro Salonu gibi önemli proje-
lere imza attık. Ayrıca çatı ve yağmur indirme 
alanında Narven City gibi büyük ölçekli bir-
çok villa projesine de ürünlerimizi verdik. 
Böylesi büyük projelerde yer almak bize çıktı-
ğımız bu yolda sağlam adımlarla ilerlediğimizi 
gösteriyor ve daha iyilerini yapabilmek anla-
mında da cesaretlendiriyor.

Çözüm, kaliteli ürünlerle beraber 
tüm entegrasyonu sağlayacak enerji 
verimli bir yapıyı yaratmak demektir

Bu konu için Lindab ‘Pascal’ isminde bir sis-
tem geliştirdi. Pascal’ı, gazlı sistemlerde veya 
sulu sistemlerde otomasyon entegrasyonu 
sunan çözümlerin havalandırmaya uyarlanmış 
versiyonu olarak düşünebiliriz. Bu gelişmiş-
lik sayesinde artık havalandırma sistemlerini 
dizayn ederken otomasyonuyla da donatabi-
lecek durumdayız. Bu çözümümüz sayesinde, 
enerji verimli sistemler dizayn edebilmek artık 
mümkün ve genel sistem verimliliğine de ciddi 
avantajlar sunuyoruz. Sektörümüzün gelmiş 
olduğu noktada artık havalandırma konusunun 
da bina otomasyonu ile entegre edilmesi şart 
ve Lindab işte bu noktada pazarı yönlendire-
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sistem

Hazırlayan: Thermaflex Bölgesel Enerji ve Yenilenebilir Enerji İş geliştirme Direktörü Christian Engel

1981’de esnek bölgesel enerji çözümle-
rinin ilk tanıtılmasından bugüne kadar 
çok sayıda Bölgesel Isıtma ve Soğutma 

Ağı uygulamaları başarıyla kurulmuştur. Ther-
maflex, yeni ve gelişmiş çözümler yaratmak 
için ar-ge faaliyetlerinde kilit sektör paydaşları 
ile işbirliği yaparak küresel anlamda başarıya 
imza atmıştır. Bu işbirliğinin temelindeki viz-
yon; atık enerji miktarını azaltmak ve yenile-
nebilir kaynakların kullanımını artırmaktır. 
Teknolojik gelişmenin orijinal şartları korun-

muştur: Ev bağlantısı başına daha az toplam 
yatırım, maksimum dayanıklılık, nem direnci 
ve sistem uygulama güvenilirliği Mevcut ve 
gelecekteki paydaş ihtiyaçlarını karşılamak 
için Thermaflex, yenilikçiliği bu noktalar ile 
desteklemektedir: Ağ dizaynı, hız ve uygu-
lama kolaylığı, kalitesi, çevresel etki, etkinlik, 
sürdürülebilirlik ve lojistik. Terzi usulü yeni 
çözümler, çevreye minimum etki, uygulama 
güvenliği ve hızı gibi anahtar isteklere hitap 
etmektedir.

Başarı hikayelerinin beraber 
yaratılması 

Başarılı bir bölgesel ısıtma soğutma projesinin 
gerçekleştirilmesi ve gelecekteki operasyonun 
önemli bir köşe taşı optimize hat tasarımıdır. 
Bu, özel proje zorlukları ve ilgili müşterilerin 
ihtiyaçlarına uygun sistem çözümleri oluştur-
mak, tasarımda aktif destek ile elde edilebilir. 
Danışmanlar, müteahhitler, belediyeler ve ope-
ratörler gibi bütün paydaşlarla proje hazırlık 

Gelecek Bölgesel 
Enerji Ağı
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nak bağlantıları sayesinde boru sisteminin 
kullanım ömrü 90 °C için 50 yıla kadar, 70 
°C için ise 100 yıla kadar ulaşmaktadır. Her 
sıcaklık şartı için yaşam ömrü hesabı yapıla-
bilmektedir. Termaflex, azalmakta olan dünya 
kaynaklarını efektif ve akıllıca kullanmayı 
bir sorumluluk olarak değerlendirmekte-
dir. Thermaflex “beşikten beşiğe” felsefesini 
benimsemiştir. 
Thermaflex kendine koyduğu % 100 geri 
dönüşümlü sürdürebilirlik sınıfındadır. 
Flexalen 600 ürünleri “Cradle to Cradle 
Basic” sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 
Bütün Flexalen 600 serisi geri dönüştürüle-
bilir malzemelerden oluşmaktadır. Bununla 
birlikte kullanım çevrimi analizi sayesinde 
ürünlerimin çevreye etkisini tespit edile-
bilmektedir.

Enerji Verimliliği ve 
Sürdürülebilirlik 

Ön izolasyonlu boru sistemi olan Flexalen 
600 yüksek su buhar difüzyon direnci saye-
sinde kullanım ömrü süresince tutarlı olarak 
yüksek yalıtım performansı göstermektedir. 
Thermaflex enerji verimliliği ve sürdürebilir-
lik şartlarını yerine getirebilmek için bütün 
projeyi tasarım aşamasından başlayarak opti-
mizasyon, uygulama, çalışma ve kullanım 
bittikten sonraki geri dönüşüm süreçlerini 
de göz önünde bulundurarak çalışma yapar. 
Thermaflex, proje planlama sürecine dâhil 
olarak kazandığı tecrübeyi, bölgesel ısıtma ve 
soğutma projelerindeki uygulama ve operas-
yon başarısının ana sebeplerinden biri olarak 

görmektedir. Bu yaklaşım, firmanın tedarik 
ve uygulama sürecini kısaltarak “just-in-time” 
(zamanındalık) prensibine göre hizmet ver-
mesini sağlamaktadır.

Başarı hikâyeleri

2010-15: Bölgesel Isıtma - 
Purmerend, Hollanda

Bu renovasyon projesinde, yeniden tasarım 
ve yeni malzeme kullanımıyla ısı kaybı, mev-
cut ısıtma hattına göre % 30 azaltılmıştır.  
Eksiksiz planlama ve prefabrik boru sis-
temleri kullanılması sayesinde haftada 40 
konutun bölgesel ısınma sistemi yeniden 
kurulmuştur. 4.000 konutun bağlantılarının 
yenilenmesi 2015 yılı sonuna kadar tamam-
lanacaktır.

2013: Bölgesel Isıtma - Otopeni, 
Romanya

Otopeni bölgesel ısıtma projesinin ilk adımı 
geleneksel ön yalıtımlı çelik borular yerine 
Flexalen kullanılması olmuştur. Bu sayede 
uygulama süresi % 75, maliyeti ise % 40 azal-
mıştır.

2010-13: Bölgesel Isıtma - Hengelo, 
Hollanda

Mevcut konutların yeni bölgesel ısıtma hat-
tına bağlandığı bu projede Flexalink tekno-
lojisi kullanılmıştır. 
Günde 14 konutun bölgesel ısınma hattına 
bağlanmasıyla uygulama maliyetleri % 20 
oranında azaltılmıştır.

2012-13: Bölgesel Isıtma - 
St.Vincent, Karayipler

Karayiplerdeki St. Vincent adasında bulu-
nan otelin soğutma ve içme suyu hatlarında 
Flexalen ön izolasyonlu boru sistemleri kul-
lanılmıştır. 
Uzunluğu ve yüksek elastikiyeti sayesinde 
adanın sahilindeki yükseklik farklarının yarat-
tığı sorunları çözmede etkili olmuştur. Bunun 
dışındaki önemli faktörler üstün yoğuşma 
engelleme ve kolay uygulamadır. Uygulamada 
çelik hatlara göre % 50 zaman tasarrufu sağ-
lamıştır. TM

Şekil 1: ‘Flextools’ network optimizasyon programı

aşamasında yoğunlaştırılmış işbirliği ve etki-
leşim, istenmeyen başarısızlık maliyetleri ve 
sözleşme farklılıklarının önlenmesi için en iyi 
çözümlerinin oluşturulmasını sağlar. Ther-
maflex, soğutma, ısıtma, kullanım sıcak ve 
soğuk su hatları ve yenilenebilir enerji uygu-
lamalarında, önemli sonuçlar elde etmiştir.

Flexalink geleneksel yöntemlere 
kıyasla sahadaki bağlantıları % 70 
oranında azaltır. 

Bir projenin uygulamasında en zorlu bölümü 
ele alındığında –branşmanlar ve bağlantılar-, 
% 100 kontrollü prefabrik çözümlerin (tüm 
öngörülemeyen dışsal etkilerle), paydaşlar için 
oldukça yararlı olduğunu kanıtlandı. 
Flexalink denilen prefabrik ev bağlantısı, gele-
neksel yöntemlere kıyasla, sahadaki bağlantıları 
en az % 70 oranında azaltır. Bir sokağın ısıtma 
hat kurulumu, günlük yaşantıdaki rahatsızlığı 
minimuma indirerek, operasyonel ve uygulama 
risklerini azaltarak bir gün içinde tamamla-
nabilir. Bu çözüm, bölge ısıtma konfor ve 
ekonomisine katkıda bulunur. Thermaflex’in, 
Stadsverwarming Purmerend ve Warmtenet 
Hengelo ile uzun süredir işbirliğiyle, daha 
küçük ölçekli bölgesel ısıtma hatlarında, yeni-
leme ve yeni inşa projelerinde de prefabrik 
parçaları uygulandı. 15.000 adet Flexalink, 
müşteri gereksinimlerine ve özel şartlara göre 
tasarlanıp, son kullanıcın kullanımına sunuldu.

Kullanım Ömrü ve Çevresel Etki

Özenle seçilmiş malzemeler ve homojen kay-
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teknik

Türkiye civarındaki son olaylar, sismik 
aktivite tehdidinin hâlâ, her türlü 
binanın inşası, bakımı ve onarımında 

dikkate alınması gereken gerçek bir risk oldu-
ğunu gösterdi. 

Yapısal zorluklar

Bir deprem bölgesi, yapılar ve boru tesisatları 
için benzer sorunlar çıkarır. Normal statik 
şartların çok ötesindeki kuvvetler ve eğilmeler 
nedeniyle, kaynaklı boru tesisatı sistemleri 
sızıntı yapabilir ve sadece tek yönlü harekete 
dayanıklı olduklarından boruları depremler-

den koruyamazlar.  Sonuçlar maliyetli olabilir 
- çatlama, önemli sızıntı ve ilişkili hasar.
Testler, esnek ve rijit kaplin kombinasyonu 
kullanan yivli boru tesisatı sistemlerinin gele-
neksel bağlantılara nispeten avantajlarının 
olduğunu göstermiştir. Rijit kaplinler, sismik 
kaymalardan kaynaklanan ileri yönlü hareket-
lere karşı koruma konusunda kaynaklı bağ-
lantılarla aynı dayanıklılık ve sağlamlığı sağ-
lamaktadır. Esnek kaplinler eğilme enerjisini 
boşaltır ve borularla birlikte hareket ederek 
titreşim, salınım, genişleme ve daralmalardan 
kaynaklanan hasarı azaltır.
Bükme kuvvetlerine maruz kaldıklarında yivli 

sistemler bütünlüğünü korur. Bağlantı izin 
verilen maksimum açısal eğilmenin üzerinde 
eğildiğinde bükücü moment meydana gelir. Bu 
tür eğilmelerin beklendiği yerlerde bu hareketi 
telafi etmek için ilave esnek kaplinler monte 
edilebilir.

Ayrıntılı araştırma

İki büyük laboratuvar testi, yivli sistemlerin 
sismik şartlardaki avantajlarını ortaya koy-
muştur.
Testlerden ilki ürünlerin sismik analizinde 
uzmanlaşmış bağımsız bir laboratuvar olan 

Sismik Şartlarda Boru 
Tesisatı
Yazan: Onur Şahin, Victaulic

Victaulic esnek 
kaplin kesit 
görüntüsü  
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ev sahipliği yapmıştır. Bu bölgede küçük dep-
remlere sıkça rastlanmakta olduğundan stadın, 
tekrarlayan sismik hareketlere önemli ölçüde 
hasar görmeden dayanacak şekilde güçlendi-
rilmesi gerekmiştir. 
Victaulic boru tesisatı sistemleri Kuş Yuvasına, 
depremler sırasında hasarı azaltmak ve hayati 
hizmetleri korumak için statla birlikte hareket 
eden bir altyapı sistemi sunmuştur. 
İnşa edildiği sırada dünyadaki en uzun 4. yapı 
olan, Şikago merkezli Amerikan mimarlık 
firması SOM Construction Group tarafından 
tasarlanarak Çinli Jin Mao Grubu tarafından 
inşa edilen Şanghay'daki Jim Mao Kulesi, 
zeminden itibaren 88 katlı ve 420,5 metre 
uzunluğundadır. 
Yapının sekizgen tasarımı, sekiz adet 340 
metre uzunluğundaki ana dayanak noktası ve 
sekiz adet ilave silindir sütun sismik hareket-
lerin bir kısmını absorbe etmesine rağmen Jim 
Mao Kulesi'nin olağanüstü yüksekliği kuleyi 
sismik kaymalara açık hale getirmektedir.  
Victaulic çözümü tasarımcılara boruları meka-
nik kaplinler ve contalarla, orijinal tasarımı 

ANCO Engineers, Inc. tarafından yapılan 
bir dizi testin parçası olarak yapılmıştır. Bu 
testler, büyük bir elektrik üretim kuruluşu-
nun nükleer santrallerinden birinde yivli boru 
tesisatı kullanılması dikkate alınarak Victaulic 
ürünlerinin sismik yükleme sırasında yapısal 
ve fonksiyonel bütünlüğünü değerlendirmek 
için yapılmıştır. 
Laboratuvar tarafından testleri yapmak için 
bilgisayarlı veri izleme, kontrol ve toplama 
sistemleri ile servo-hidrolik aktüatörler ve geri 
besleme kontrolleri kullanılmıştır. Boyu 13,7 
metre, eni 4,3 metre ve yüksekliği 4,3 metre 
olan bir titreşim masasında üç test segmenti 
oluşturulmuştur.
Laboratuvar tarafından yapılan test sonrası 
incelemede Victaulic bağlantı elemanları ve 
kaplinlerinde hiçbir aşınma, çatlama, defor-
masyon veya hasar gözlemlenmemiş, beklenen 
fonksiyonları yerine getirmeye devam ettik-
leri gösterilmiştir. Bu testlerden sonra yapılan 
hidrostatik testlerde Victaulic bileşenlerinin 
simülasyon sırasında ve sonrasında fonksiyo-
nelliğini koruduğu gösterilmiş, dolayısıyla sis-
mik şartlarda güvenilirlikleri doğrulanmıştır.
Buna ilaveten Network for Earthquake Engi-
neering Simulation (NEES) üyesi Lehigh 
Üniversitesi ATLSS (Advanced Technology 

of Large Structural Systems) Laboratuvarı 
tarafından yapılan araştırmada sismik şart-
larda yivli kaplinlerin performansının kusur-
suz olduğu tespit edilmiştir. Bu testlerde de 
Victaulic imali kaplinler kullanılmıştır.
Testler 4,1 g ila 7,7 g'ye eşit simüle ivmelerle 
bir dizi boru çapı üzerinde yapılmıştır. Test-
lerin hiçbirinde herhangi bir boru bağlan-
tısı kaçağına rastlanmamıştır. Sabit iç basınç 
sürekli olarak korunmuş ve boru tesisatı ve 
kaplinler, çok sayıda sismik takviye elemanı 
işlevini yerine getirmez hale geldikten sonra 
bile oldukça dayanıklı bir davranış sergile-
miştir.  

Hareketli projeler

Yivli çözümler Çin'de sismik risk bölgelerinde 
bulunan iki yeni gösterim projesinde kulla-
nılmış ve olağanüstü sonuçlar elde edilmiştir.
Victaulic'in yivli çözümü Çin'in Pekin şeh-
rinde 100.000 koltuk kapasiteli, "Kuş Yuvası" 
olarak bilinen Ulusal Stat'a monte edilmiştir. 
Bu stat açılış ve kapanış olimpiyat törenlerine 

Victaulic - Sismik - swing bağlantı 2
"Leigh Üniversitesi ATLSS Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmanın bir parçası olarak test edilen sismik 
swing bağlantıda sismik şartlarda yivli performansının kusursuz olduğu tespit edilmiştir."

Victaulic - Jin Mao Kulesi, Şanghay
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teknik

değiştirmeden bağlama imkanı sağlamıştır. 
Victaulic sismik uygulamalar için yeterince 
dayanıklı güvenilir, sağlam boru bağlantıları 

sağlar. Yürürlükteki mevzuata göre monte 
edilen yivli sistemler, kaynaklı sistemler için 
gereken sürenin bir kısmında el aletleriyle 

kolayca monte edilebilirler. Kaynak gerek-
tirmediklerinden maliyetli yangın detektörü 
gerekmez, potansiyel olarak zararlı yerinde 
emisyonlar oluşmaz. 

Çalışır durumdaki yiv 

Mekanik bağlantı dört elemandan oluşur: yivli 
boru, kaplin gövdesi, bir çift somun ve cıvata 
ile kauçuk conta bileziği. Bu conta basınca 
duyarlı olup borunun çevresindeki yive otur-
duğunda kaplin gövdesi tarafından sarılır. 
Conta birleşik sızdırmaz bir bağlantı meydana 
getirir ve sızdırmazlık sisteme basınç uygulan-
dığında artar. Victaulic sistemi, deprem şart-
larına maruz sistemlerde kullanışlı çok sayıda 
mekanik tasarım özellikleri sağlar.  Victaulic 
esnek yivli boru kaplinlerinin esnekliği, conta 
titreşimi sönümlendirdiğinden gerilimlerin 
boru sistemi boyunca aktarılmasını azaltır. 
Esneklik istenmediğinde rijit kaplinler kulla-
nılabilir. Hem esnek hem de rijit kaplinler her 
bağlantıda, sismik hareket sırasında üretilen 
boru hattı  gerilimlerini minimize etmeye 
yardımcı olan devamsızlık sağlar. TM

 

www.iskteknik.com

4. Victaulic - Sismik - 8 test düzeneği
Leigh Üniversitesi ATLSS Laboratuvarındaki 8”/DN200 test düzeneği – test sırasında boru bağlantısında hiçbir 
kaçak gözlemlenmemiştir .
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Koray Çelebi 
Altherm Genel Müdür Yardımcısı

2004 yılında kurulan Altherm; havalandırma sektöründe faaliyet gösteren güçlü 
bir firma. Altherm Genel Müdür Yardımcısı Koray Çelebi, “Mühendisliğimizi 
konuşturarak kaliteden ödün vermeden, endüstriyel ve ticari alanda 

gelişimimizi sürdürüyoruz” diyor. 2016’nın sürprizlerle dolu, hareketli bir yıl 
olacağını belirten Çelebi, Altherm’in kuruluşundan bu yana neler yaptığını, 
faaliyetlerini, yeniliklerini ve hedeflerini Tesisat Market okurlarına anlattı…

“Havalandırma sektörünün  
 lokomotif firması olmak    
 için çalışıyoruz”
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VRF dış üniteli santraller gündeme geldi, bu 
ürünü de otomasyon çözümüyle birlikte paket 
olarak sunuyoruz. Sadece ana ürün satışı değil; 
ürünle birlikte doğru kurgulanmış otomas-
yonu da kendi bünyemizde tamamlıyoruz. 
Bu da çözüm odaklı bir marka olduğumuzun 
en büyük kanıtı. Bu hususta da sektörün lider 
firmasıyız diyebiliriz. 

Altherm markalı yerli fan coil 
üretimi için kolları sıvadık

Yeni ürünlerimizin gelişimi (AR-GE, 
ÜR-GE) devam etmekte olup, mevcut duru-
mumuz fiziksel olarak bizi büyümeye itmekte. 
Çünkü fan coil üretimi için kolları sıvadık. 
2016 yılının başında üretime geçeceğiz. Ürü-
nün prototipi tamam gibi, özgün bir tasarım 
uyguladık. Tasarımımızın özgün olması için 
birçok fan coil kullanıcısından, yatırımcılar-
dan ve proje danışmanlarından görüşler ala-
rak kendi özgün tasarımlı fan coilimizde bu 
avantajlı yanları topladık ve ortaya kapasite 
verimlilikleri en üst seviyelerde olan şahane 
bir ürün çıktı. Üretim tesislerimizi de çeşitlen-
direceğiz. Şu anki tesisimizi klima santralleri 
üretim tesisi olarak koruyup, fan coil için ayrı 
bir üretim tesisi oluşturuyoruz. Fan coil’in 
yanında DX - Paket tip Heat Pump Klima 
Santrali ve benzeri ürünlerin üretimine adım 
atmayı planlıyoruz. 

firmanın olmadığı bir alan. Ürünlerimiz içinde 
amiral gemimiz ise, klima santralleri. Isı geri 
kazanım cihazları, yer konvektörleri, mut-
fak fanları, apareyler, egzoz fanları. Klima  
santrallerini destekleyici ürünlerimizden; 
Altherm marka havuz nem alma santralleri-
miz piyasada rağbet görmeye başlayınca, bu 
konuda ciddi gelişmeler sağladık. Ardından 

Çözüm odaklı bir markayız

Kuruluşumuzdan yaklaşık bir sene sonra  
Altherm ailesine dahil oldum. Şu an çok büyük 
bir kadroya sahibiz. İlk tesisimizi Taşdelen’de 
oluşturduk. 
Zamanla çeşitli kalite belgelerini de bünye-
mize katarak tesisimizi zamanla büyüttük. 
Ürün yelpazemizi her sene geliştirerek büyü-
meye devam ettik. Şu anki tesisimiz 6000 
m2’dir. İhracatımızı ağırlıklı olarak; Azer-
baycan, Türkmenistan, Kazakistan, Afrika, 
Uganda, Nijerya, Cezayir, Papua Yeni Gine, 
Etiyopya, Sudan, Katar, Yemen, Irak gibi 
ülkelere gerçekleştiriyoruz. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde yer alan partnerimiz saye-
sinde o bölgeye de satışlarımız devam edi-
yor. Bu ülkelerin haricinde İran piyasasına da 
açılmayı düşünüyoruz. 17-20 Ekim tarihleri 
arasındaki İran HVAC fuarına katılıyoruz. 
Altherm olarak dünya haritasını açtık ve her 
yerde var olabilmek için var gücümüzle çalı-
şıyoruz. Önceliğimiz, ürün yelpazemizi yeni 
ürünlerimizle geliştirmek. Altherm olarak 
denizcilik sektörüne hitap eden ayrı bir bölü-
mümüz daha var ve bu sektöre yönelik klima 
santralleri üretiyor ve ihraç ediyoruz. Yurt içi 
ve yurt dışından birçok firma ile bu konudaki 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, partnerlikler 
yapıyoruz. Bu alan bizim için niş ve çok fazla 
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söyleşi

yer alıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kapalı 
havuz spor tesislerinde de havuz nem alma 
santrallerimizle yer alıyoruz. Son olarak İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kapalı havuz 
tesislerinde de Altherm havuz nem alma san-
tralleri kullanıldı. Denizcilik sektöründe ise 
hem devletin Askeri Deniz Kuvvetleri proje-
lerinde hem özel yatırımcıların gemi ve yat-
larında Altherm klima santralleri kullanılıyor. 
Denizcilik sektöründe de uzmanlaştığımız ve 
her geçen yıl bu konuda mesafe kat ettiğimizi 
söyleyebiliriz. Türk tersanelerimizde büyük 
oranda yerli ekipmanlar ile üretilen Deniz 
Kuvvetlerine ait savaş gemilerimizde Altherm 
olarak bulunmaktan bir Türk firması olarak 
gurur duyuyoruz.

Klima santrallerinde yeni dizaynları 
ürün gamımıza dahil ettik

Artık eski binalardaki kullanılan klima san-
tralleri ekonomik ömürlerini doldurmaya baş-
ladı. Bu yaşlı binalarda, komple değiştirme 
yoluna gidiliyor. Yalnız yeni teknolojiler eski 
binaların tesisatına uygun olmayabiliyor ve 
klima santralleri de çeşitli nedenlerden dolayı 
değiştirilemiyor. Bunlar için de Altherm ola-
rak binalara özel ürün çözümleri sunuyoruz. 
Bu konuda uzmanlaştık diyebiliriz.
Eurovent belgemizi de aldıktan sonra 
Eurovent’in class değerlerini en iyi şartlara 
çıkarma çalışmalarını yapıyoruz. Ür-ge konu-
sunda klima santralinde ısı köprüsüz özgün ve 
farklı bir dizaynı da ürün gamımıza dahil ettik.
Piyasada büyük, orta ve küçük ölçekli pro-
jeler var ve hepsinin klima santrali anlayışı 
farklı. Bizim her tür projeye uygun büt-
çede çözümlerimiz var. Her projeye uygun  
Eurovent belgeli çözümlerimizle müşterile-
rimizin yanında olmayı planlıyoruz. Altherm 
olarak bu konuda alternatifli ürün tasarımla-
rıyla ilerlemeyi uygun gördük ve her ölçekteki 
projeye uygun klima santralimizin Eurovent 
belgesinin sınıfına göre çeşitlendirme yolunda 
ilerliyoruz. Çünkü orta veya küçük ölçekli pro-
jelerde de Eurovent belgesine talep var. Biz de 
bu taleplere uygun ölçekte cevap verebilmek 
için çalışıyoruz.

Mesele sadece ürün satmak değil, 
doğru projeye doğru ürünlerimizle 
imza atmak

Her binanın ve projenin istekleri ayrı. Bizim 
işimiz ısıyla ve bölgelerle ilgili. Örneğin 
Antalya’da bir binaya verdiğimiz santralin 
özellikleriyle İstanbul’da bir binaya verdiği-
miz santralin özellikleri çok farklı. Bu işte 
butik çalışmak bir zorunluluk. Biz ihtiyaca 
uygun çözümler üretiyoruz. Piyasadaki talep-
lere uyum sağlayacak çözümler geliştirmek, 
bizim işimiz. Kaba tabiriyle her işe atlama-
dığımız bir gerçek. Çünkü bize gelen işlere 
daha çok mühendis tarafımızla yaklaşıyoruz. 
Bazen öyle projeler geliyor ki, neresinden tut-
sak elimizde kalacak cinsten. Böyle projelerde 
gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Altherm 
olarak bulunmayı uygun buluyoruz. Mesele 
sadece ürün satmak değil, doğru projeye 
doğru ürünlerimizle imza atmak. Bizim işi-

miz; projecisinden, mimarına, yatırımcısından, 
mühendisine kadar bir ekip işi. O yüzden bu 
ekibin mümkün olduğunca entegre çalışması 
gerekiyor. Yer alacağımız projelerde, ekibin 
entegre olması için biz de üzerimize düşeni 
yapıyoruz. Önemli olan büyük ya da küçük 
projede yer almak değil, işin doğru yürümesi, 
sorun çıkmaması, müşterinin memnun olması. 
Çünkü sorun çıkarsa, ısıtmaz veya soğut-
mazsa; kötü çocuk her zaman maalesef klima 
santrali oluyor. Biz mühendis tarafımızla 
projelere yaklaşarak, çözümü baştan sunmaya 
çalışıyoruz. Son zamanlarda bina yenileme 
projelerinde yoğun olarak çalışıyoruz. Dev-
let kurum projeleri de devam ediyor. Bölge 
hastaneleri, küçük ilçelerdeki hastane proje-
lerinde de varız. Sağlık Bakanlığı projelerinde 
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güzel bir şekilde sonlanacaktır. 2016’dan da 
oldukça ümitliyiz. Çünkü her soruna cevap 
verebilecek potansiyele sahibiz. Ürün bazında 
da paket çözüm bazında da Altherm’e güven 
duyuluyor. Yatırımcılar bizi biliyor ve bizimle 
çalışmak istiyor. Bu çok güzel bir şey. Bize 
duyulan bu güven, mühendisliğimizin ve başa-
rılı çalışmalarımızın sonucu. Şimdiye kadar 
kaliteden asla taviz vermedik ve vermeyece-
ğiz. Belli prensiplerimiz doğrultusunda hem 
ekonomik hem de verimli alternatif çözümlü 
ürünlerimizle müşterilerimizin yanındaydık 
ve olmaya devam edeceğiz. 
Altherm olarak, havalandırma sektörünün baş 
aktörlerinden olmak için çalışıyor ve sektörü-
müz tarafından takip edilen bir marka oldu-
ğumuza inanıyoruz. Çünkü hem üretim hem 
de mühendislik açısından doğru bir modeliz. 
Dolayısıyla insanlar da iyiyi ve doğruyu örnek 
alıyor ve uygulamaya çalışıyor. Umarım iyi 
yansımalar aktarırız ve sektörümüz gelişir. 
Sektörümüzün üreticilerinden çok sevdiğim 
bir ağabeyim, rakipler arasındaki bilgi pay-
laşımı konusunda “Ben rakip yaratmıyorum, 
işin doğrusunu onlara öğretiyorum ki sektör 
gelişsin, ülkemiz kazansın” derdi. İşte biz de 
Altherm olarak bu felsefe ile ilerlemeye çalı-
şıyoruz. Sektörümüzün Altherm’in yenilikçi 
yönlerini takip etmesinde bir sıkıntı görmü-
yoruz, yeter ki hem sektör hem de ülkemiz 
kazansın. 
Mühendisçe düşünen bir firma olmanın her 
zaman avantajlı olduğunu gördük. Biz de 
Altherm olarak bu avantajları sektörümüze 
sunmaya devam edeceğiz. TM

üniversitelere de yaymayı düşünüyoruz. Biz de 
eğitim-öğretim yılının başlamasını bekliyoruz. 
Şirket içi eğitimlerimiz de devam ediyor. Her 
yeni ürün için eğitimler düzenliyoruz. Klima 
santrali konusunda, kendi yetiştirdiğimiz  
personelle ilerliyoruz. Altherm olarak eği-
time çok ciddi ödenek ve zaman ayırıp tüm  
personelin gelişimine her yönüyle katkı sağ-
lıyoruz.

Mühendis kökenli bir firma olmak 
her zaman avantajlıdır

2015 bizim için yapılanma yılı olarak geçti. 
Hem satışlarımızı hem de alacağımız pro-
jeleri de düşündüğümüz zaman 2015 gayet 

2016’da daha büyük bir ekip olacağız

Her sene katlanarak büyüme gerçekleştir-
diğimizi görüyoruz. Satış sonrası hizmetler 
bölümümüzü bölgelere yaydık. Yetkili servis-
lerimizle çözüm ortaklıkları kurduk. Servis-
lerimizi eğitimlerle geliştirmeye çalışıyor ve 
belgelendiriyoruz. Ayrıca organizasyonumuzu 
2016 ve sonraki yılların Altherm’ine hazırla-
dık. Bu yeni organizasyonumuza katılan baş-
lıca arkadaşlarımızdan olan Satış ve Pazarlama 
Müdürümüz Kürşat Acar; gelişen ve büyüyen 
organizasyonumuzda etkili bir şekilde yer ala-
rak, satış ekibiyle beraber mümkün olduğunca 
çok daha fazla müşteriye ulaşma isteğimizi 
gerçekleştirecektir. Kısacası sektörümüz önü-
müzdeki dönemde Altherm markasını daha 
sık duyuyor olacak.

Sanayici ve akademisyenlerin aynı 
dili konuşması gerek

Üniversite sanayi işbirliği de önem verdiğimiz 
konular arasında. Sanayici ve akademisyenle-
rin aynı dili konuşması gerektiğini düşünü-
yoruz. Bu konuda da Okan Üniversitesi ile 
eğitim işbirliğimiz var. 3. ve 4. sınıf mekatro-
nik bölümü öğrencilerine fabrikamızda gezi 
düzenledik, ayrıca kendilerine otomasyonu ile 
birlikte bir klima santrali laboratuvarı kurduk. 
Öğrenciler bu laboratuvarda klima santralinin 
nasıl çalıştığını, ısıtma soğutma yaparak göre-
bilecekler. Bu sosyal sorumluluk projesi olarak 
görülebilir, Okan Üniversitesi ile başladığımız 
bu çalışmamızı Türkiye’nin dört bir yanındaki 
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sistem

T  ROX ürünleri, küçük ve orta büyük-
lükteki sistemlerin tüm havalan-
dırma ve iklimlendirme fonksiyon-

larını kontrol ve takip eder. X-CUBE klima 
santrali ve özel X-CUBE CONTROL ile 
X-AIRCONTROL oda ve zon kontrol sis-
temi, TROXNETCOM yangın koruma, 
duman tahliye kontrolü ve laboratuvar hava 
yönetim sistemi LABCONTROL ile TROX 
kontrol sistemleri seti emniyet, enerji verim-
liliği ve konfor sağlamaktadır. Genel kontrol 
sistemi; oda ve zon kontrolünden ve yangın 
koruma kontrol sisteminden gelen değerleri 
sürekli kontrol eder ve hava yönetim ünitenin 
çalışma modunu buna göre düzeltir.

LABCONTROL ile Laboratuvar 
Hava Yönetimi

Bir klima sisteminin bileşenleri, laboratuvar-
larda her an emniyet ve konfor sağlamak için 
birbirlerine bağlıdır. Akıllı bir laboratuvar 
hava yönetim sistemi, tüm ilgili verileri kay-
deder, değerlendirir ve her türlü ayar noktası 
değerinin korunmasını sağlar. LABCONT-
ROL ve EASYLAB kumandası ile TROX, 
son derece hassas alanlar için ideal bir hava 
yönetim sistemi geliştirmiştir. Ayrılmaz tak ve 
çalıştır fonksiyonları, ağdaki tüm kumandaların 
kurulur kurulmaz iletişim kurmasını sağlar; 
parçalar için adres belirlenmesine gerek yoktur. 
Modüler donanım yapıları sayesinde, kuman-

X-CUBE CONTROL, LABCONTROL, X-AIRCONTROL ve TROXNETCOM entegredirler. Enerji verimliliği, işlevsel 
güvenilirlik ve konfor sağlarlar.

Laboratuvar 
Hava Yönetimi
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Avantajlar

•	 Soket bağlantıları sayesinde kolay 
kurulum, devreye alma ve genişletme 

•	 En önemli bağlantı soketleri, kasanın dış 
tarafındadır

•	 İzleme donanımı, modüllerle 
genişletilebilir 

•	 Proje gereksinimlerinin desteklenmesi için 
yenilikçi çalışma biçimi

•	 Fanlar için kontrol sinyali girişi
•	 Ayarlanabilir izleme fonksiyonları ve 

alarm sinyalleri 
•	 İnteraktif EasyConnect konfigürasyon 

yazılımı sayesinde kolay kurulum
•	 İki kontrol paneli bağlanabilir, ör: iki 

tarafta kapağı olan çeker ocaklar için

EASYLAB Kontrolörü ve FMS 
İzleme Sistemleri için BE-SEG Tipi 
Kontrol Panelleri

BE-SEG tipi kontrol panelleri çalışma değerle-
rinin, ayar fonksiyonlarının ve çalışma durum-
larının sinyalli gösterilmesi için geliştirilmiştir. 
Ekstra ince kontrol paneli her ocağa sığmak-
tadır ve büyük, üç renkli göstergelere sahiptir. 
Dahası, yeni OLED ekranı; çalışma değerlerini 
ve sistem mesajlarını da göstermektedir. Bir 
sorun olduğunda hem görsel hem sesli alarm-
lar çalışır. Düğmeler ve fonksiyonlar bireysel 
gereksinimlere göre düzenlenebilir. Örneğin, 
uygun fonksiyon tuşları görülür hale getirilebi-
lirken uygun olmayan fonksiyon tuşları görün-
mez halde bırakılabilir. İşlev tuşları çalışma 

modlarını ayarlamak, otomatik 
kapak cihazını kontrol etmek veya 
ocak ışıklarını açıp kapatmak için 
kullanılabilir. Kumanda ve kontrol 
paneli arasındaki iletişimin sürekli 
otomatik takibi, kusursuz çalışma 
güvenilirliği sağlar.

TROX COOLDESK

TROX COOLDESK yüksek ter-
mal ve ısıl yüklere sahip laboratu-
varlar için akıllı çözümdür. Labo-
ratuvar ekipmanlarının ürettiği ısı 
çalışma masasının üstünden labo-
ratuvar mobilyalarına, oradan da 
yüksek verimliliğe sahip hava-su 
ısı değiştiricisine aktarılır ve uygun 
oda ısısına göre soğutulur. COOL-
DESK oda ısısındaki artışları etkili 

bir şekilde önler ve hava değişim oranının enerji 
bakımından verimli, standart bir minimumda 
tutulmasını sağlar.

Avantajlar

•	 Hava-su ısı sayesinde ısıl yüklerin enerji 
tasarrufuyla giderilmesi

•	 Termal yüklerin, kaynağında giderilmesi
•	 Hava değişimi oranının, EN 1946’da 

belirtilen minimum hava değişiklik 
oranına düşürülmesi TM

Yeni FMS izleme sistemleri; 
çeker ocaklarında, duman 
davlumbaz alınında ve benzer 
parçalarda debinin veya davlumbaz alın 
hızlarının elektronik takibinde kullanılır 
ve kendi gücünü kendi sağlar.

Yeni BE-SEG kontrol paneli çok ince 
yapısı, geliştirilmiş fonksiyonları olan 
ve çeker ocak çalışma durumlarını 
gösteren bir cihazdır. Yüksek 
operasyonel güvenilirlik sağlar.

dalar bireysel gereksinimler için uyarlanabilir. 
Soketli bağlantılar kolay kurulum ve esnek 
büyütme seçeneklerini birleştirmektedir. Bir 
çeker ocak ayrılmıştır, bu çeker ocak herhangi 
bir zamanda tekrar düzeltmeye gerek kalmadan 
oda kontrolüne dahil edilip çıkarılabilir. Bu 
gerçek bir “tak-çalıştır” özelliğidir.

Avantajlar

•	 Enerji bakımından verimli ve son derece 
işlevsel 

•	 Tüm ürün özelliklerinin ideal 
kombinasyonu

•	 Damper konumunu esas alan fan kontrolü
•	 Oda hava kalitesi temelinde hava değişimi 

oranı
•	 Tek kaynak çözümü, hızlı sistem ayarı 

sağlar.

FMS Akış İzleme Sistemi

Debi kontrolü ve izlemesi için kullanılan tam 
çözümlerin avantajları olsa da, sadece debi, 
diferansiyel basınçların veya davlumbaz alın 
hızlarının takibini gerektiren uygulama alan-
ları da vardır. FMS tipi izleme sistemleri bu 
alanlarda kullanılır. Çeker ocaklarında, duman 
davlumbazlarında ve benzer parçalarda debi, 
diferansiyel basınçların veya davlumbaz alın 
hızlarının elektronik izlemesinde kullanılan 
ve kendi gücünü sağlayan bu sistemler, yeni 
binalar ve yenileme projeleri için uygundur. 
Sistemlerin kullanımı kolay ve güvenlidir, mak-
simum enerji verimliliği ve veri şeffaflığı sunar.

COOLDESK, laboratuvar mobilyasına takılır, yüksek 
termal yükleri buradan bir hava-su ısı değiştiricisine 
iletir, böylece konforlu bir oda sıcaklığı yaratır. 
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K orozyon, bir metalin veya metal ala-
şımının, çoğunlukla gazlı veya sulu 
ortamdaki etkileşimiyle oluşan elek-

trokimyasal veya kimyasal reaksiyon sonucu 
bozulmasıdır. Bu bozulma sonucu işletme-
lerde ürün bozulumu, verim düşüşü, üretim 
kaybı, yüksek maliyet gereken bakım veya 
ürün değiştirme gibi etkenler ortaya çıkarken; 
aynı zamanda çalışan veya kullanıcı güvenliği 
tehlikeye atılmış olur. SO2, NOX, H2S gibi 
pek çok kirlilik, atmosferik havadan yani çevre 
koşullarından gelmektedir. Havadan gelen 
kirlilik haricinde korozyona sebep olan diğer 
etken ise sulu veya yüksek nemli ortamdır. 
Kapalı alanlardaki korozyon davranışı, yaygın 
olan haliyle, bakır ve gümüş metalleriyle tespit 
edilebilir. Bakır, oksijen ve su ile reaksiyona 
girerek Cu2O ve CuO’i oluşturur; ortamda 
sülfür varsa ve yüksek oranda nem mevcutsa 
Cu2S de oluşur. Gümüş, oksit oluşturmaz 

fakat H2S ve methanetinol gibi sülfür bile-
şenleri oluşturma konusunda çok hassastır. 
Tepkime hızı, uygun olan sülfat ile ve kısmi 
olarak da relatif nem ile kontrol edilir. Gümüş 
ve bakır kuponlarının maruz kaldığı davranışa 
göre de korozyon seviyesi veya reaksiyonu 
tespit edilir. Elektronik ekipmanlar çoğunlukla 
altın kaplı bakır, kalay, kurşun veya bakırlı 
gümüş elementlerinin birleşimiyle oluşur. Bu 
tip metal kombinasyonlarının yüzeyi, yüksek 
rutubet veya tuzlu ortam etkisiyle nemlenirse 
galvanik korozyon meydana gelir. 

Endüstriyel Üretim Kontrolünde 
Uygulamalar

Pek çok endüstriyel uygulama, üretimden veya 
üretim harici gelen kirliliğe sahip olmakta-
dır. Bu kirlilik, üretim kontrolü kurulumla-
rını ve diğer hassas üretimleri etkilemekte-

Elektronik Cihazlarda 
Korozyon Tehlikesi
Hazırlayan: Pelin Aybay, Satış ve Pazarlama Mühendisi, Camfil Hava Filtresi San. Tic. Ltd. Şti.
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Moleküler Filtreler

Moleküler filtreler, özelleşmiş uygulamalara 
göre tasarlanıp üretilen filtrelerdir. Başlıca 
tüketici talebi, temiz hava çözümünde ‘Top-
lam Yaşam Maliyeti’ni düşürmektir. Filtre 
tasarımı; sistemin hava debisi, kirlilik tipi ve 
konsantrasyonu ile basınç düşümü baz alına-
rak yapılır. 

Moleküler Emiciler:

Moleküler emiciler, 1000m^2 / gr’a kadar 
çıkabilen, oldukça yüksek başlangıç alanına 
sahip, terzi usulü malzemelerdir. Şekilleri, 
talebe göre damla, granül veya yuvarlak ola-
bilmektedir. Her bir çeşit moleküler emici, 
farklı kimyasal ve fiziksel üretimi hedef alarak 
tasarlanmaktadır. Emicilerin temel malzemesi 
yaygın olarak aktif karbon veya aktif alumina 
olmaktadır. Yüksek verimli emici tasarımı için, 
temel malzemeye ve kimyaya dair uzmanlık 
gerekmektedir. Tasarımda kullanılan malze-
meler ise; ortamdaki organik bileşiklere, asit 
veya asidik gaza, alkali gazlara veya nükleer 
uygulamalardaki gibi özel vakalara göre seçil-
melidir. 

CAMPURE: Moleküler Filtreleme 
Medyası

Maliyet açısından verimli bir moleküler filt-
releme çözümü sunabilmek; hedef gazlar, 
sıcaklık ve bağıl nemi göz önünde bulun-
durma harici direkt olarak filtreleme med-
yasıyla ilişkilidir. Filtre üreticileri için pek 
çok moleküler emici medya mevcuttur fakat 
doğru filtrelemeyi sağlamak, aynı zamanda 
üretim metoduna, kalite güvence prosedü-
rüne ve performans testine de bağlıdır. Camfil, 
bütün CamPure medyalarını kendi bünye-
sinde üretip, Ar-Ge laboratuvarlarında en yeni 
teknolojileri kullanarak kalite kontrol sürecine 

dir. Bu etkiler dahilinde, elektronik cihazları 
korumak için cihazların bulunduğu havayı 
koruma altına almak gerekir. Hava kontrolü-
nün düzenli yapılması gereken başlıca endüs-
triyel alanlar ise bilgi işlem merkezleri, selüloz 
ve kâğıt fabrikaları, petrokimya endüstrisi ve 
atık su tesisleridir. Bu tesislerin haricinde; 
meyve ve sebze taşıyıcılığı, gübre fabrikaları, 
elektronik cihaz taşınımı ve depoları, pompa 
kontrol odaları, elektronik enstrüman bölüm-
leri ile kontrol odaları ve müzelerde korozyon 
kontrolü yapılması gerekmektedir. 
Gümüş ve bakır etiketlerle yapılan korozyon 
riski ölçümleri sonrasında, ANSI/ISA 71.04-
2013 Standartlarına göre özellikle G2, G3 
veya G4 sınıfında nitelendirilen korozif etkiler 
saptanırsa, G1 sınıfını elde etmek için özel 
partikül ve moleküler filtreler kullanılmak-
tadır; moleküler filtrelemedeki kritik konu 
ise doğru karbon filtreyi seçmek ve bu filt-
relerin uygun test metodunu sağladığından 
emin olmaktır. 

Korozyon Kontrolünde Standartlar

Elektronik ekipmanların dağıtımı ve güvenli-
ğiyle ilgili olarak çevresel koşulları kategorize 

etmek için başvurulan iki adet yaygın standart 
vardır:
ANSI/ISA -71.04-2013 
IEC 60721-3-3 

ANSI/ISA -71.04-2013 en yaygın olan stan-
darttır ve uçuşan kirliliklere odaklanıp bakır 
ve gümüş metallerindeki korozyon derecesini 
gözlemler.  IEC 60721-3- 3; iklimsel durum, 
biyolojik ve kimyasal kirlilik ile mekanik etki-
leri göz önünde bulundurarak çevresel koşul-
ları kategorize eder.
ANSI/ISA-71.04-2013, bakır ve gümüş 
metallerinin korozyonu veya reaktivite  
derecesi ile bağlantılı olarak hava kalitesini 
4’e ayırır. Bunlar; G1 hafif, G2 orta, G3 sert 
ve GX şiddetli olmaktadır. Pek çok ekipman  
üreticisi, G1 durumunu karşılamak  
zorundadır.

Partikül Filtreler

Partikül filtreler, günümüzde pek çok çözüm 
sunulabilen konudur. Bilgi işlem merkezleri 
veya selüloz-kâğıt fabrikaları gibi yerlerde 
tavsiye edilen partikül filtreleme F7(M5)’den 
M5+F8 veriminde filtreleme olmaktadır.

ANSI/ISA-71.04-2013’ten alınan izinle basılmıştır, telif hakkı ISA 2013’e aittir.

Reaktif çevreler için ISA Sınıflandırması (ANSI/ISA 71.04-2013)

Bakır reaktivite seviyesi
G1 hafif G2 orta G3 sert GX şiddetli

< 300 < 1,000 < 2,000 > 2,000

Grup Gaz Gaz Konsantrasyonu (ppb)

A

Hidrojen sülfit < 3 < 10 < 50 50

Sülfür dioksit
< 10 < 100 < 300 < 300

Sülfür trioksit

Klor < 1 < 2 < 10 10

Azot oksitleri < 50 < 125 < 1,250 1,250

B

Hidrojen florür < 1 < 2 < 10 10

Amonyak < 500 < 10,000 < 25,000 25,000

Ozon < 2 < 25 < 100 100
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tabi tutmaktadır. Aynı zamanda Ar-Ge tesisi, 
ISO10121-1 / 10121-2 ve ASHRAE 145.1 
/ 145.2 prosedürlerine uygun olarak üretim 
yapabilmektedir. 

Camfil’in Gerçek Zamanlı 
Korozyon Ölçüm Monitörü: 
ISA-CHECK II

ISA-Check II’nin ekranı, başlıca dört parça-
dan oluşur:
•	 ER ölçümü ve kaydı için elektronik yazıcı
•	 Ortamda korozyona uğrayabilen metal 

sensör
•	 Yazıcı, bilgisayar ve bilgi kalemi arasında 

temassız iletişim arabirimi

Kullanıcı dostu software program

Uygulama alanları genelde temiz odalar, elek-
tronik kontrol odaları, GSM odaları, rafineri-
ler, kontrol odaları, selüloz ve kâğıt fabrikaları, 
bilgi-işlem merkezleri, petrokimya endüstrisi 
ve atık su tesisleridir. Ayrıca arşivler, müze-
ler ve fuarlar gibi hassas koruma gerektiren 
ortamlarda da kullanılmaktadır. 

Endüstriyel Uygulamalarda 
Moleküler Filtreleme Çözümleri

• Camfil ProCarb Vertical Deep Bed 
Filter (VDBs)

VDB’ler, Camfil’in endüstriyel moleküler 
filtreleme çözümü olan “ProCarb” ürün gru-
bunun bir üyesidir. Bu ürün, elektronik ekip-
man üreticileri tarafından belirlenen çevresel 
koşulları yaratıp, korozif gazları elimine etmek 

için üretilmiştir. Bu belirlenen çevresel koşul-
lar ISA S71.04: 2013, G1 sınıfı veya IEC 
60721-3-3’ün hava kalitesi kategorisi olmak-

tadır. VDB’ler, taze hava girişli sistemlerdeki 
korozif gazları uzaklaştırmak için kullanılır 
ve hava debisine göre 2 farklı şekilde tasar-
lanabilmektedir. Düşük hava debileri için 
(1,000 to 10,000 m3/hr) tasarlanan “F” tipi 
ürün grubu, filtrenin bütün alanını kapla-
yan medya yatakları kullanmaktadır ve hava 
akışı yönüne dikey olarak tasarlanmaktadır.  
Orta ve yüksek hava debileri için (6,000 to 
28,000 m3/hr), hava akışı yönüne paralel ola-
rak düzenlenen 2 medya yataklı “P” tipi ürün 
grubu kullanılır. 

Özellikler ve Opsiyonlar:

•	 Optimum medya kullanımı ve optimum 
filtreleme ömrü 

•	 Mümkün olan en düşük Toplam Yaşam 
Maliyeti

•	 Üretilen malzemelerin en yüksek şekilde 
korunması

Ön ve arka filtre olmaksızın F tipi ünite.

Ön ve arka filtreli P tipi ünite. 
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•	 Sızdırmaz tasarım
•	 Oldukça yüksek arındırma verimi
•	 Entegre edilmiş ön ve arka filtreler
•	 İç sıcaklık kontrolü ve buharlaşma 

riskinde azalma 
•	 Çoklu medya alanı ayarlaması
•	 316 kalite paslanmaz çelikten medya 

temas parçaları 
•	 Korozyon direnci
•	 Plastik lamineli çelik konstrüksiyon
•	 Elektrik panelli basınç ölçer ve alarm
•	 VFD hız kontrolü 
•	 Fan

Kullanılan Sektörler ve Hedef 
Gazlar

•	 Petrokimya, yağ ve gaz (korozyon 
kontrolü): Sülfürdioksit, sülfürtrioksit, 
hidrojensülfat, merkaptan vb. gazlar

•	 Selüloz ve kâğıt: Hidrojensülfat, klorine 
vb. gazlar

•	 Atık su yönetimi (korozyon kontrolü 
veya koku kontrolü): Hidrojensülfat, 
merkaptan, indole birleşimleri, sülfürlü 
ve nitrojenli diğer organik moleküller vb. 
gazlar

•	 Metal rafinerisi (korozyon kontrolü): 
Asidik sülfür gazları

• Camfil ProCarb Horizontal Deep 
Bed Filter (HDBs)

CamCarb VG filtre kapsülleri 2 boyutta piya-
saya sürülmektedir (300 ve 440); PSSA kutusu 
her türlü filtre için uygun tasarlanmaktadır.  
1,700 -  28,800 m3/h aralığındaki hava debi-
sine uygundur. 

• Camfil CamCarb VG Modül

VG300 ve VG440 olmak üzere 2 adet plas-
tik filtre kapsülü mevcuttur. VG300 kapsülü, 
taze hava girişi olan uygulamalara uygunken, 
VG440 dönüşüm havası uygulamaları için 
daha çok uygunluk göstermektedir.

• Camfil CamCarb CG Cylinder:

CamCarb CG silindirik filtreler, ağır çevre 
koşulları ve uygulamalar için Camfil’in ürettiği 
en güçlü filtredir. Her türlü sızıntıyı  ortadan 
kaldırıp çok yüksek verimlilik sağlamaktadır. 
CamCarb CG, özellikle korozyon kontrolü 
uygulamalarında geri dönüş havası için uygun 
tasarlanmaktadır. Aynı zamanda, düşük gaz 
konsantrasyonu beklenen taze hava girişi olan 
uygulamalarda da kullanılmaktadır. TM

HDB filtreler, taze hava girişli sistemlerdeki 
korozif gazları uzaklaştırmak için kullanılır. 
Filtreler, yatay moleküler filtreleme yataklarına 
sahiptir. Hava, medya yatağına dik olarak geçiş 
yapmaktadır. Normal hava akış yönü yukarıya 
doğru olurken, bu düzenlemede, uygulama 
alanına göre tam tersi yönde de mümkün 
olmaktadır. Standart ölçüdeki üniteler, 500 
m3/h’den 5,000 m3/h’e kadar bir akış temin 
etmektedir.

• Camfil Positive Seal Side Access 
Housing (PSSA):

PSSA kutusu, asidik gaz bulunan hassas 
ortamlardaki korozyon kontrolü gerektiren 
uygulama alanları için CamCarb VG filtre 
kapsüllerinin kullanımını sağlamaktadır. 

Camfil CamCarb 
VG Modül
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E lite World Business Otel’de kurulu 
Automated-Logic bina otomasyon 
yazılımı, Fidelio otel yönetim sistemi 

ile entegre olarak çalışıyor. Bu sayede dolu ve 
boş odalardaki fan coillerin kontrolü daha etkin 
bir şekilde yapılarak minimum % 15’lik bir 
enerji tasarrufu sağlandı. 
İnsanları gezmeye yönelten birçok faktör 
bulunmaktadır. Bunların başında merak etmek, 
yeni yerler görmek vs. sayılabilir. Konaklama 
işletmelerinin tarihi gelişimi, otelciliğin baş-
langıcı olan hanlara kadar dayanır. Günümüz 
konaklama işletmelerinin ilk örneği sayılan 
hanlar, eski Roma dönemine kadar gitmektedir. 
Bu konaklama yerleri batıda hanlar, doğuda 
kervansaraylar olarak anılmışlardır. Endüstri 

Yazan: Mesut Karadağ, Alarko Carrier BYS Satış Şefi

Automated-Logic Bina 
Otomasyon Yazılımı

devrimi ile denizyolları, havayolları ve kara-
yollarının gelişimi ile birlikte kitlelerin ihtiyaç-
larını karşılayacak modern fakat lüksten uzak 
Amerikan otelciliği zincir kavramıyla bütün 
dünyada büyük bir atılım yakalamıştır. Günü-
müzde ise birçoğumuz gerek iş gerekse tatil 
amacıyla yılın belirli zamanlarında otellerde 
konaklıyoruz. Evimizdeki konfor seviyesinin 
benzerini otel odalarında da bekliyoruz. Odaya 
ilk girdiğimizde bizi etkileyen şeyler çoğunlukla 
odanın dekorasyonu ve ortamın sıcaklık seviyesi 
oluyor. Çoğu zaman ilk önce oda termostatını 
arıyoruz. Odaya yerleştiğimizde, oda sıcaklığı 
oda konfor seviyesinden çok uzak olduğundan, 
yazın konaklıyorsak maksimum soğutma, kışın 
konaklıyorsak maksimum ısıtma moduna ala-

rak odanın konfor seviyesine yaklaşmasını bek-
liyor ve çoğu zamanda ayarladığımız bu değeri 
unutup ya oda dışına çıkıyor ya da uyuyakalı-
yoruz. Eğer uyumuş isek, uykudan ya terlemiş 
ya da üşümüş bir şekilde uyanıyoruz. Bu durum 
hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu senaryonun 
hem kullanıcı hem de işletmeye ciddi bazı yan-
sımaları olmaktadır. Kullanıcı konfordan çok 
uzak, ya çok ısıtılmış yada çok soğutulmuş bir 
oda ile karşı karşıya kalmış oluyor. İşletmeci 
için ise yüksek elektrik giderlerine sebep olu-
yor. Üstüne bir de müşteri şikayeti ekleniyor. 
Şikayet sitelerine girilen bu şikayetler geleceğe 
dönük otelin müşteri gelişimini olumsuz yönde 
etkiliyor. Bu durumun önüne geçmek için son 
yıllarda çeşitli uygulamalar gündeme gelmiştir. 
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Bina otomasyon yazılımları yalnız mekanik 
cihazları yönetmek yerine diğer sistemlerle de 
entegrasyona açık hale gelmektedir. Aşağıda 
Automated-Logic bina otomasyon yazılım 
mimarisinde 3. Parti sistemlere entegrasyonu 
detaylı olarak gösterilmektedir. 

Tablo 1. Automated Logic Sistem 
Mimarisi

Oteller ise müşteri giriş/çıkışlarını yönetmek 
için çeşitli arayüz programları kullanmakta-
dırlar. Aşağıda bu arayüzün bir örneği gözük-
mektedir.

Tablo 2. Örnek otel yönetim sistemi 
yazılım arayüzü

Bu arayüz programları ile yukarıdaki mimaride 
de gösterildiği üzere 3. parti sistem olarak bina 
otomasyon sistemine entegre edilebilmekte-
dir. Otel yönetim sistemi ile bina otomasyon 
yazılımı arasındaki veri alışverişi aşağıda özet-
lenmiştir.

Tablo 3. Bina Otomasyon Sistemi ile Otel 
Yönetim Sistemi Entegrasyon Şeması

Bu entegrasyonun asıl amacı bağımsız olarak 
odalardan “check-in” ve “check out” bilgisinin 

bina otomasyon sistemine aktarılmasıdır. Bu 
veriler bir Bacnet gateway aracılığı ile bina 
otomasyon sistemine aktarılmaktadır. Bina 
otomasyon sistemi tarafından bakıldığında 
bu gateway, Bacnet Master cihazlardan gelen 
COV (Change of Value) ya da veri toplama 
isteğine cevap veren bir Bacnet Slave cihazı 
olarak davranır. Otel yönetim sistemi tara-
fından bakıldığında ise bu gateway TCP/IP 

aracılığıyla odaların doluluk bilgilerini alan ve 
sürekli olarak senkronize eden bir cihaz olarak 
davranır.
Otel rezervasyon programı ile yapılan enteg-
rasyon sayesinde, odanın müşteriye satılıp satıl-
madığı bilgisine göre otel odasında bulunan fan 
coillerin en uygun modda çalıştırılması sağ-
lanmaktadır. Odalar için haberleşebilir bir oda 
termostatı tercih edildi. Oda satılmadığı zaman 
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proje

fan coiller ekonomi modda bekletilmektedir. 
Oda müşteriye satıldığı zaman otel yönetim 
sisteminden “check-in” bilgisi, Bacnet gateway 
ile bina otomasyon yazılımına iletilmektedir. 
Bu bilgiye göre fancoiller, ekonomi moddan 
“pre-comfort” moduna geçerilerek müşteriye 
hazır konuma getirilmektedir. Böylece müş-
teriyi konfor şartlarına yakın bir oda karşıla-
yacaktır. Ayrıca müşteri odada iken ihtiyacına 
göre oda sıcaklığını işletme tarafından belirle-
nen minimum ve maksimum sıcaklık değerleri 
aralığında değiştirebilmektedir. Bu entegrasyon 
sayesinde satılmamış odalarda gereksiz ısıtma 
ve soğutma yapılmayarak çok yüksek enerji 
tasarrufu sağlanabilmektedir. Aynı şekilde 
oda kullanıcıları, konfor şartlarına uygun bir 
sıcaklık değeri ile odada karşılanmış olacaktır. 
Avrupa Birliği standardı olan EN15232 bina 
otomasyon yazılımının ve teknik yönetimin 
binanın enerji tüketimine olan etkisini değer-
lendirmektedir. Binalar ısıtma, soğutma, aydın-
latma, oda kontrolü vs. gibi başlıklarla binalar 
enerji sınıflarına göre sınıflandırılmaktadır. 
Aşağıda oda seviyesindeki kontrolün bina enerji 
performans karnesine olan katkısı gözükmek-
tedir. Aşağıdaki tabloda da numaralandırıldığı 
gibi;
1- D sınıfı binalar: Otomatik kontrol olmayan 
odalar
2- C sınıfı binalar: Stand-alone kontroller ve 
termostatik vana ile kontrol edilen odalar
3- B sınıfı binalar: Bina Otomasyon sistemine 

entegre oda kontrollör ile kontrol edilen odalar
4- A sınıfı binalar: Talep kontrolü (kullanım, 
hava kalitesi v.s) olan entegre bina kontrollör 
ile kontrol edilen odalar
Otel yönetim sistemi ile yapılan entegrasyon 
ile oda seviyesindeki kontrolün bina enerji per-
formans karnelendirilmesinden A sınıfı olarak 
geçmekte ve D sınıfı binalara göre minimum 
% 15 enerji tasarrufu sağlanmakta.
Konforlu 181 oda ve süitler, toplam 2000 kişi 
kapasiteli 11 toplantı salonuna sahip Elite 
World Business Otel’de iklimlendirme otomas-
yonu Alarko Carrier tarafından gerçekleştirildi 
ve toplamda 11 adet klima santrali, 2 adet hava 
soğutmalı soğutma grubu, 222 adet fancoil kul-
lanıldı. Otel yönetim sisteminin entegrasyonu 
sayesinde bina elektrik giderlerinde % 17’lik 
bir tasarruf sağlandı.

Mevcut binada çalışan bina otomasyon yazı-
lımı;
•	 Her türlü işletim sistemi (Windows, 

Linux, Unix) ile çalışabilme yeteneği 
vardır.

•	 Aynı anda sisteme bağlanabilen kullanıcı 
sayısı ve nokta lisansı sınırsızıdır.

•	 PostgeSQL, MySQL, Derby vb. gibi 
ücretsiz her veritabanı ile uyumludur.

•	 Mevcut sunucuya bilgisayar, tablet ve cep 
telefonu üzerinden Internet Explorer, 
Safari, Firefox gibi değişik tarayıcılar ile 
bağlanılabilir. TM

Tablo 4. Oda seviyesinde otomatik kontrol sınıflandırılması
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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

Tarih: 4 Ağustos - 31 Ekim
Ürün: Tüm Orijinal Yedek Parçalar
Avantajlar: 
1) Yedek parça toplam bedeline göre işçilikte %20 ile %50 arasında indirim oranı 
uygulanacaktır
2) Kullanılan ve satılan yedek parçalara ekstra 1 yıl yedek parça garantisi uygulanır
3) Tüm müşterilere kendi iskontolarına ek olarak %10 ekstra yedek parça iskontosu uygulanır
Daha fazla bilgi için Mustafa Eroğlu (meroglu@grundfos.com) ile veya size en yakın Grundfos Yetkili Servisi ile 
iletişime geçebilirsiniz.

Kampanya Detayları

GRUNDFOS’TAN 
SERVIS VE YEDEK PARÇA 
KAMPANYASI
Orijinal yedek parça alana %50’ye varan işçilik indirimi  

Servis-kamanyası-2015-195x270.indd   1 06/08/15   10:14

DencoHappel yaklaşık 1.700 çalışanı, Almanya, İngiltere, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Çin ve Hindis-
tan’da bulunan fabrikaları, 50 üzerinde ülkede satış ve satış sonrası hizmet veren organizasyonları 
ile Havalandırma, İklimlendirme, Hassas Klima, Temiz oda ve Filtrasyon konularında lider olarak 
faaliyet gösteren bir sistem ve ekipman tedarikçisidir. Yüksek kalite ile özdeşleşmiş CAIRplus® Klima 
Santralleri, DENCO® Hassas Klima Cihazları, Su Soğutma Grupları, Flex-Geko® Fan-coil Cihazları, 
CAIRfricostar® Havuz Nem Alma Cihazları, MultiMAXX® ve Multi Flair® Isıtma-Soğutma Apareyleri, 
GEA COM4® Paket Tipi Klima Santralleri ile 100 yıldan uzun süredir sizlerin taleplerinizi inovasyon 
gücümüz, teknolojik liderliğimiz ve sizlere hizmet arzumuz ile karşılamaktayız. 

Air Eco₂nomy®
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Geçmişten Günümüze
Isıtma Sistemleri

Sosyal İnovasyon

Acil Durum Tü nel 
Havalandırmasında 
Bölgesel Faktörlerin
Sayısal Olarak 
İncelenmesi

Geleceğin Toplumlarını 
Belirleyen Mega Trendler

Kritik Sağlık 
Hizmeti Ortamları 
için Gelişmiş Hava 
Filtrasyonu
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DERGİLERİMİZE ULAŞIN





 . Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
 . Sistemlerinize özel çözümler
 . Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
  . Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
 . Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

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

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

 

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