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Conference); sektörel ve toplumsal farkındalık 
yaratmak amacıyla kamu kurum/kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri, üniversiteler, basın, özel sektör 
ve diğer tüm paydaşların içinde yer aldığı bir 
platform oluşturulmasına katkıda bulunan bir 
organizasyon olarak her yıl düzenleniyor.

Bu yıl Türkiye’de düzenlenen etkinliğe, başta 
ASHRAE Başkanı David Underwood ve 
RAL Başkanı Farooq Mehboob   olmak üzere; 
ASHRAE RAL CRC 2015 Kongre Başkanı 
Prof. Dr. Barış Özerdem, ASHRAE Eski Baş-
kanlarından Prof. Dr. William P. Bahnfl eth, 
ASHRAE Başkan Yardımcıları Jim Vallort ve 
Prof. Dr. Walid Chackroun, ASHRAE Say-
manı Prof. Dr. Bjarne W. Olesen, İklimlen-
dirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz gibi isimler 
katıldı. Etkinliği, 25 ülkeden 400’ün üzerinde 
katılımcı izledi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz, iklimlen-
dirme sektörünün dinamik bir yapısı olduğuna 
vurgu yaparak: “10 bin kurum ve kuruluş bu 
alanda çalışıyor. Sektörde 500 bin çalışanımız var. 

ASHRAE “RAL CRC 2015”  
Sektörü İstanbul’da Buluşturdu

RAL CRC 2015, ASHRAE Turkish 
Chapter’ın ev sahipliğinde 2 - 4 Ekim 
tarihleri arasında Steigenberger Hotel 

Maslak İstanbul’da düzenlendi. Bu yıl “Kentsel 
Dönüşüm ve Enerji Verimliliği” başlığıyla ger-
çekleştirilen organizasyon, birçok kurum, kuruluş 
ve markayı dünyanın dört bir yanından gelen 
HVAC&R profesyonelleriyle buluşturdu.
ASHRAE RAL-CRC 2015, bu ay, sektörümü-
zün en çok ilgi gösterdiği etkinlik oldu. Biz de bu 
nedenle bu sayımızda etkinlikle ilgili notlarımızı 
paylaşacağız:

Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve “Region at 
Large (RAL)” adıyla anılan ve Hindistan’dan 
İngiltere’ye kadar uzanan ‘Geniş Bölge’de; Pakis-
tan, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Bahreyn, Bir-
leşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Lübnan, 
Mısır, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Maca-
ristan, Slovenya, Macaristan, Portekiz, İspanya, 
Belçika, Lüksemburg ve Hollanda gibi pek çok 
ülke bulunuyor. ASHRAE her yıl, bu bölgelerde 
farklı bir tematik konu başlığı altında, “Chapters 
Regional Conference (CRC)” adıyla konferans-
lar gerçekleştirerek üyelerini bir araya getiriyor. 
RAL CRC (Region at Large Chapters Regional 

Türkiye iklimlendirme sektörü giderek daha dinamik 
hale geliyor ve küresel pazarda daha yüksek bir rekabet 
gücüne kavuşuyor” dedi. Poyraz, Türkiye’nin iyi bir 
jeostratejik konumda yer aldığını ve bunun önemli 
bir avantaj olduğunu dile getirerek, güçlü inşaat sek-
törüne paralel Türkiye’nin makine ve mekanik inşaat 
şirketlerinin uluslararası projelere daha çok katılmaya 
başladığını anlattı.
ASHRAE Başkanı David Underwood, ‘Yeşil Bina 
Tasarımı ve Entegre Tasarım Yaklaşımı 189.1-2011 
Standartlarının Tanıtılması’ konusunda bir sunum 
yaptı. Underwood sunumunda 189.1-2011 standardı-
nın tasarım bölümleri ve yapısına ilişkin detaylı teknik 
bilgiler verdi.
“Akıllı Binalar – Değişen Teknolojiler” konusunda 
sunum yapan Jim Vallort, sunumunda akıllı binalara 
giden yol haritasında izlenmesi gereken yöntemleri 
anlattı. Vallort “Sadece akıllı sistemler kullanmak, binayı 
akıllı yapmaz. Kullanılan ürünlerin birbiriyle iletişimde 
olması gerek. Yani mobil teknolojilerin bina otomasyo-
nuna entegresi, tek bir veri tabanında sistemin birleş-
tirilmesi gerek. Binanın geleceğini önceden görmeye 
ve sorun çıkmadan çözüm üretmeye çalışın. Binaların 
geleceğe uyumlu olması, sürdürülebilirliktir” dedi.
Prof. Dr. Marija Todoroviç “Yenilenebilir enerji kay-
nakları ve enerji verimliliği yoluyla ozon ve iklim dostu 
kentsel dönüşüm ve öngörü kontrollü akıllı şebekelerin 
modellenmesi” hakkında bir sunum yaptı. Todoroviç, 
ABD ve Belgrad’da gerçekleştirilen konut ve veri mer-
kezi yenileme çalışmalarından bahsetti. Bunların dışında 
pek çok sunumun yapıldığı etkinlikte, ASHRAE’nin 
ileriye dönük stratejileri konusunda çok kapsamlı rapor-
lar sunularak tartışıldı. Bu bağlamda öne çıkan hususla-
rın, Ocak 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin 
Orlando kentinde yapılacak yıllık toplantı günde-
mine getirilerek tartışılması kararlaştırıldı. Etkinlik, 
önümüzdeki yıl Tayland’ın Bangkok şehrinde 
yapılacak. TM
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ürünler

KSB’den Ultrasonik Ölçme ve Balans Vanası: BOA-Control

ettiği değerler kolaylıkla kaydedilebiliyor ve 
kontrol odasına aktarılabiliyor. Ultrasonik sen-
sörler ile ölçüm yapmak için BOA-C ölçme ve 
balans vanasına ilave iki sensör gereklidir. Bu 
sensörler vananın kullanılacağı yere bağlı olarak 
iki farklı şekilde eklenebilir:

1. BOA-Control: Balans Vanasında 
Ultrasonik Sensörler için Manyetik 
Temas

BOA-Control; ultrasonik sensörlerin bağla-
nabileceği ölçme ve balans vanasıdır. Sensörler 
ölçüm için sürekli olarak vanaya sabitlenmiş 
değildir. Bu bağlantı yenilikçi manyetik bağla-
yıcı bileşen ile sağlanır. Sensörler monte edi-
lir ve gerektiği zaman çıkarılabilir. Bu dizayn 
BOATRONIC-MS bilgisayarları ile uyumlu 
birçok vananın mobil ölçümünün yapılmasına 
izin verir.

2. BOA-Control IMS: Ultrasonik 
Sensörle Entegre Edilmiş Balans 
Vanası

BOA-Control IMS; ölçme ve balans vana-
sında; sensörler BOA-C vanasına kalıcı olarak 
yapıştırılır. Bu uygulama; istenilen ölçüde sabit 
ayar ve kurulumun yanında anlık ölçümlere de 
olanak sağlar. BOATRONIC MS-420 ölçüm 
bilgisayarı ile debi değeri ve sıcaklık değerleri 

4-20 mA değerinde sinyal ile sürekli olarak 
kontrol odasına iletilebilirler.

Ölçme ve Balans Vanasının 
Faydaları

Güvenilirlik

•	 Direkt şekilde yenilikçi ultrasonik 
teknoloji 

•	 Valf pozisyonu girmeye gerek kalmadan 
doğrudan ölçüm

•	 Akış yönünün otomatik görünümü
•	 Birikinti ve kirlenmeden minimum 

etkilenme
•	 Renk kodlama şeması kullanarak 

ölçüm noktalarının güvenilir şekilde 
tanımlanması

Düşük Maliyet

•	 Tek bir vanada; kapatma, ölçme ve balans 
fonksiyonu

•	 Düşük basınç kayıpları ile enerji 
maliyetinde tasarruf

Kullanım Kolaylığı

•	 Akışkan ile temas olmadan yapılan 
ultrasonik ölçümün sızıntıyı önlemesi ve 
ölçüm için zaman kazandırması

•	 Ölçekli konum göstergesinin ön ayarları 
kolaylaştırması

•	 BOATRONIC MS ile geniş veri giriş ve 
çıkış yelpazesi

•	 Basit manyetik bağlantılı ölçüm 
sensörlerinin ölçme zamanını düşürmesi

•	 Ölçme fonksiyonları ile doğrudan ve basit 
ölçüm TM 

KSB'nin ultrasonik teknolojili ölçme ve 
balans vanası BOA-Control, birçok 
özelliğinin yanında debi ölçmeyi de 

çok daha kolay hale getiriyor. 
BOA-Control vanaları başlıca uygulama alanı 
olarak; hidrolik balans için sıcak su sistemleri, 
havalandırma sistemleri ve soğutma çevrimle-
rinde kullanılıyor. Kapatma, ölçme ve balans-
lama fonksiyonlarının hepsini tek bir vanada 
toplayan BOA-Control, yeni uzun gövdeli 
hidrolik akışa uygun tasarımıyla basınç kay-
bını minimuma, debi değerini ise maksimuma 
ulaştırıyor. Tek parça gövdeli bu tasarım sızın-
tıyı yok edip, tehlike ihtimallerini sıfıra indi-
riyor. Pozisyon göstergesi, kitleme cihazı ve 
yoğuşma önleyici özelliği ile tam ekipmanlı 
olarak ek ücret talep edilmeden standart olarak 
sunuluyor. 

KSB ölçme ve balans vanaları ile 
yeni olanaklar

BOA-Control ölçme ve balans vanası debi 
değerinin direkt ve basit ölçümü için yeni ola-
naklar sunuyor. 
Ultrasonik dalgalar; geçiş süresi farkı ölçümü 
ile debi değerini belirlemek için kullanılıyor. 
Buna ilave olarak balans vanası ile entegre edil-
miş sıcaklık sensörü akışkan sıcaklığını kesin 
olarak ölçüyor. KSB’nin bu vanaları ile birlikte 
kullanılan mobil ölçme bilgisayarlarının elde 
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ürünler

Wavin’den Altyapı Basınçlı Temiz Su Sistemleri için Yeni Bir Ürün: 
Apollo Boru ve Ek Parçalar

Apollo Boru ve Ek Parçaları; basınçlı 
içme suyu sistemleri, kanalizasyon 
pompa hatları ve tarımsal sulama hat-

larında kullanılan, Wavin’in uzun yıllar süren 
Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği boru 
sistemleridir. Apollo Borular, PE 100 boruların 
esnekliğine sahip olmanın yanında, U-PVC 
borulardan daha üstün teknik özelliklere sahip-
tir.
Apollo boru ve ek parçalar güvenli su hatları 
için geliştirilmiş bir sistemdir.

•	 Özel formülü sayesinde boru çeperlerinde 
biyofilm tabakası oluşmaz.

•	 Toprakta bulunan çözücü ve kimyasallara 
karşı geçirgenliği sıfırdır. Bu sayede 
mevcut diğer sistemlerin aksine özellikle 
içme sularında sağlığı tehdit eden 
durumların önüne geçilir.

Apollo borularda, moleküllerin biaksiyal (çift 
eksenli) olarak yerleşmesi boruya oldukça sağ-
lam bir yapı kazandırır. U-PVC borulara göre 
ortalama 3 kat fazla darbe dayanımına sahiptir. 
Soğuk havalarda ise dayanım 10 kata kadar 
artar. Apollo boruların ultra yüksek mukave-
meti bu dayanıklılığı mümkün kılar. Bu özelliği 
ile dünya genelinde, özellikle Kanada gibi soğuk 
ülkelerde yapılan projelerde yoğun şekilde ter-
cih edilirler. Soğuk havaların bir dezavantajı 
da, PE 100 alın kaynak ya da elektrofüzyon 
kaynakların soğuk havalarda çok zor yapılma-
sıdır. Apollo boruların piyasaya sürülmesiyle 

birlikte uygulamada bu tür sorunlar ortadan 
kalkmış oldu. Apollo boruların iç çapı, aynı 
çaptaki U-PVC ve PE 100 borulara göre daha 
geniştir. Aynı çap boru ile daha iyi hidrolik 
performans alınabilir ya da projede daha küçük 
çaplı boru da kullanılabilir. Örneğin; 315 mm 
çapında PN 10 basınç sınıfında PE 100 boru 
yerine, 280 mm PN 10 Apollo boru rahatlıkla 
kullanılabilir. Böylelikle projede maliyet yönün-
den de tasarruf sağlanır. Apollo borular, PE 100 
borulara göre yaklaşık % 8 daha geniş iç çap 
sunar. Borular kendinden muflu olup, 6 metre 
(muf hariç) olarak piyasanın kabulleneceği ve 
alışık olduğu bir üretim gerçekleştirilir. Özel 
tasarım yaprak conta yapısı sayesinde, sisteme 
boru basıncı verildiğinde, boru ile conta tam 
olarak bir daha birbirinden ayrılmamak üzere 
kenetlenir. Borular bu yüzden sahaya conta 
takılı olarak gönderilir ve contasız satış mevcut 
değildir. Bu durumda herhangi bir standart 
conta kullanılması engellenerek olası teknik 
problemlerin önüne geçilir. Apollo borular 
esnek yapıları sayesinde 11° dönüşlere kadar 
deveboynu kullanılması ihtiyacını ortadan 
kaldırır. Daha az ek parça kullanımı ile hem 
hammaddeden hem de işçilikten tasarruf edi-
lir. Apollo borular ayrıca, U-PVC boruların 
bağlanmasında kullanılan tüm pik ve plastik 
ek parçalar ile uyumludur. Borular piyasaya 

sürülmeden önce özellikle çeşitli markaların 
pik ve plastik ek parçaları ile uyumu test edilmiş 
ve onaydan geçmiştir. Bu sistemin bir diğer 
avantajı ise, dar alanlardaki kazılarda uygula-
macıya hareket esnekliği sağlamasıdır. Boruların 
montajı dışarıda yapılıp, sonrasında kolaylıkla 
kanala indirilebilir. U-PVC ve PE 100 boruların 
taşınması esnasında oluşan darbeye bağlı fire-
ler, Apollo borularda oluşmaz. Çünkü Apollo 
borular sır çatlaklara karşı oldukça dayanıklıdır. 
Boruların döşeme ve taşıma esnasında zaman 
zaman özensiz durumlarla karşılaşılabilir. Bu 
tip durumlarda Apollo borular muadillerine 
göre oldukça dayanıklı bir tablo çizer. Montaj 
esnasında Apollo Borular, PE 100 ve U-PVC 
borulara göre zaman ve işçilik avantajı sunar. 
Daha kısa sürede aynı miktar boruyu, kanalın 
içine girmeden döşeme olanağına sahip olan 
Apollo boru sistemi, borunun üzerinde yer alan 
mavi halka işaretleme sistemi ile muf ile boru-
nun tam olarak birbirine geçip geçmediğinin de 
fark edilmesini sağlar. Apollo boruların TSE ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numarasına 
sahip olması ürünün piyasada kabul görme-
sindeki unsurlardan biridir. Sahip olduğu TS 
ISO 16422 sertifikası ile birlikte üretimi Wavin 
Pilsa’nın Adana fabrikasında gerçekleştirilip 
satışı ise tüm Türkiye’ye yayılan Wavin Pilsa 
bayi kanalıyla yapılır. TM
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ürünler

Fränkische’den profi-air Kontrollü Konut Havalandırması Sistemi 

Yalıtım özellikleri giderek iyileşen günü-
müz konutları gün geçtikçe daha sız-
dırmaz hale geliyor. Bununla birlikte 

binaların taze hava ihtiyacının karşılanması 
için ek sistemlerin planlanması gerekli oluyor. 
Kontrollü havalandırma, konutların taze hava 
ihtiyacının pencere açmadan karşılanmasını sağ-
layan dış ortamdan taze havayı emen bir ısı geri 
kazanımlı havalandırma cihazı vasıtasıyla, taze 
havanın konutta döşenmiş kanallar üzerinden 
yaşam mahallerine verilmesi esasına dayanıyor. 
Böylece iç ortamda sürekli yüksek hava kalitesi 
sağlanırken, uzun süre kapalı kalan konutlarda 
özellikle bodrum katlarda nem kaynaklı küf-
lenme sorunlarının önüne geçilirken, pencere 
açılmadan yapılan havalandırma sayesinde enerji 
kayıpları azaltılabiliyor. Bununla birlikte konutta 
cereyan oluşumu olmaksızın her an taze hava 
mevcut oluyor, polenlerin ve ince toz partikül-
lerinin konuta girmesi engelleniyor. Fränkische 
profi-air kontrollü havalandırma sistemi, taze 
havanın konut içerisindeki dağıtımını sağlayan 
plastik hammaddeden mamül ve antibakteriyel 

bir iç yüzeye sahip kanalları ve aksesuarlarını 
bünyesinde barındırıyor. 

Teknik özellikler 

profi-air kanal sistemi dairesel ve tünel tip 
kanallar olmak üzere iki tipte sunuluyor.  
Dairesel kanallar Ø 63, Ø 75 ve Ø 90 olmak 
üzere üç çapta sunuluyor ve genellikle dona-
tılı kat betonu içerisinde, asma tavanda veya 
duvarda kullanılıyor. Bu kanal çaplarıyla 3 
m/s’lik hava hızında 23 m3/h ila 45 m3/h ara-
sında hava debilerini taşımak mümkün oluyor. 
Tünel tip kanal ise 132 mm genişlikte ve 52 
mm ebatlarında olup, genellikle şap içerisinde 
düşük yükseklikli bir zemin yapısının tesis 
edilmesi için veya duvarlarda kullanılabiliyor. 
Bu kanal ebatları ile 3 m/s’lik hava hızında 
45 m3/h’lük hava debisini taşımak mümkün-
dür. Merkezi havalandırma sisteminden gelen 
havanın konutta dağıtımını sağlamak için 
taze ve egzoz havası kolektörleri mevcuttur.  
Bu kolektörler 225 m3/h ila 450 m3/h  

arası hava debilerini taşımak için elverişlidir. 

Uygulama alanları: Müstakil ve ikiz villalar

Ürünün çevreci özellikleri 

•	 Isı geri kazanımlı bir havalandırma 
cihazı ile kombine edilmiş bir kontrollü 
havalandırma sistemi enerji kayıplarının 
azaltılmasını sağlar, böylece karbondioksit 
salınımının azaltılmasına katkıda bulunur. 

•	 Konut içerisine sürekli olarak taze 
hava alınması özellikle gece ve uyku 
saatlerinde mahalde karbondioksit 
konsantrasyonunun artmasını ve kişilerin 
uyku kalitesinin bundan olumsuz olarak 
etkilenmesini önler. 

•	 Taze hava düşük hava hızları ile 
sağlandığından yaşam mahallerinde 
cereyan meydana gelmez bu da yaşayan 
konforunu artırır. 

profi-air Kontrollü Konut Havalandırması Sis-
temi, DIBt ve HYG Sertifikasına sahiptir. TM
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ürünler

Hitachi’den Performance Serisi Klima

SFA SANIHYDRO’dan Sanivite Pompa

P  erformance tipi klimalarıyla Hitachi, 
birçok özelliği içinde barındıran akıllı 
kumandası ve yüksek arıtıcı özelliğe 

sahip antibakteriyel Wasabi Nano Titan-
yum Filtresiyle fark yaratmaya devam ediyor. 
PAM DC Inverter teknolojisinin kullanıldığı 
A+++ enerji verimliliğine sahip Performance, 
tüketicisine minimum elektrik tüketimi ve 
maksimum konfor sunuyor. Sadece Hitachi’de 
bulunan PAM (Power Active Module) kontrol 
sistemi akım dalga şeklinin simetriğini oluş-
turarak sapmaları önler. Inverter teknolojisine 
özgü kayıpları % 1’in altına düşürerek çekilen 
gücün verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. 
Hitachi, son teknoloji DCTwin Rotary kom- 

W  C Öğütücüleri; bodrum katı, çatı 
katı ve gider borusuna uzak kalan 
yerlere, tuvalet veya banyo monte 

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 metreye, 
yatay olarak 110 metreye kadar atıkları pom-
palayabilen öğütücüler, ekonomik, pratik ve 
estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 
32 mm çaptaki PVC/PPRC borular aracılı-
ğıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor 
ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. Basit 
montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygu-
lanabilir bir sistem olup, restorasyon ve tadilat 
işlemlerinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü 
özelliğine sahip değildir. Yine kanalizasyona 
uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı 
olan yerlerde, atık suların tahliyesini sağlıyor.  

presörleri sayesinde çok daha dengeli çalış-
mayla maksimum verim ve titreşimi % 80 ora-
nında düşürerek maksimum sessizlik sağlıyor. 
Yüksek hava kalitesi sağlayan yeni Wasabi 
Nano Titanyum filtreler; havanın daha iyi 
arıtılabilmesini, mantar ve bakterilerin azal-
tılmasını sağlamak için Wasabi ( Japon mut-
fağı için vazgeçilmez ve antibakteriyel özelliği 
olan yaban turbu) parçacıklarıyla kaplanmış-
tır. Ayrıca filtre, bakterileri yakalamak ve yok 
etmek için son derece küçük titanyum parça-
cıklarından oluşur. Yapılan testler sonucunda 
‘Wasabi Nano Titanyum Filtre’nin;

•	 1 saat sonra % 82 oranında istenmeyen 
kokuları ve % 98 oranında alerjilere neden 
olan formaldehit miktarını azalttığı

•	 6 saat sonra % 95 oranında toz ve 
akarlarını azalttığı

•	 24 saat sonra % 99,9 oranında bakterileri 
azalttığı gözlenmiştir.

Full DC Inverter Performance Serisi, yük-
sek verimlilik değerleriyle de kullanıcılarına 
üst düzey tasarruf sağlarken yatay ve dikeyde 
salınım özelliği ile de dört yönlü hava akımı 

60-70 ºC sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu 
sulara dayanıklı olarak üretildiklerinden, resto-
ran, otel, iş yerleri gibi birçok alanda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

Sanivite Pompa - Teknik 
Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Bulaşık Makinesi, 
Çamaşır makinesi, Evye, Lavabo,  
Duşakabini, bide, Banyo küveti

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 50 m’ye kadar, 
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm,
•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35°C,
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 60°C,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,

ve ferah bir ortam sunuyor. Kaliteli özelliklere 
sahip akıllı kumandasından enerji tüketimi, 
sıcaklık değerleri, arıza kodları gibi birçok 
bilgiye ulaşabilmenin yanında kişiye özgü 
programlamalar da yapılabilir. ECO moduyla 
verimli bir şekilde çalışırken elektrik tüketimi-
nin kontrol altında tutulmasını sağlar. INFO 
tuşuyla oda sıcaklığı, aylık elektrik tüketimi 
ve kendi kendine arıza teşhisi ile arıza kodları 
ekranda görülebilir. CLEAN tuşuyla iç ünitede 
kurutma işlemi gerçekleştirilmesiyle daima 
temizlik sağlar ve küf üremesini önler. 7 DAY 
TIMER ile haftanın her günü için 6 farklı 
açılma/kapanma programları ile toplam 42 
farklı program ve biri yaz diğeri kış için geçerli 
olacak 2 program ayarı yapılabilir. LEAVE 
HOME özelliğiyle kış mevsiminde evden uzun 
süreli gidişlerde, odaların aşırı soğuması (10  °C 
altına düşmesini) önlenebilir ve 99 güne kadar 
programlama yapılabilir. Performance serileri, 
ekstra bir aparata gerek kalmadan 50 Hz ve 
60 Hz olarak iki farklı frekansa da uyumlu 
çalışabilir. Ayrıca tüm klimalarda 3 yıl cihaz, 
5 yıl kompresör garantisi veren Hitachi; geniş 
servis ağıyla da kullanıcılarına 7/24 servis hiz-
meti sunuyor. TM

•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 412 x 185 x 280 

mm.TM
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Danfoss Kompresörlerden Yenilikçi Çözümler

yerleştirilmiş bir çeşit kontrol vanasıdır. IDV, 
istenen soğutma kapasitesi sağlanırken kısmi 
yük şartlarında soğutkanın aşırı sıkıştırılmasını 
engeller. Basma basıncı optimizasyon değeri-
nin altına düştüğünde, IDV açılır. Değişen yük 
ve basınç şartlarına göre motorun adaptasyo-
nunu sağlar. Böylece motorun elektrik tüke-
timini düşürür ve mevsimsel enerji verimlili-
ğini artırır. IDV teknolojisi ile Danfoss scroll 
kompresörler, tandem bağlantılı çift devreli bir 
sistemde, ortalama olarak, su/su chillerlerde % 
15, hava/su chillerlerde % 5 oranında sistem 
verimliliğine katkı sağlar. IDV’ler, 7,5-40 ton 
arasındaki yeni nesil DSH kompresörlerde 
ve tüm invertörlü kompresörlerde bulunur. 
Ayrıca gövde ve ayak ölçülerinin dizaynı 
sayesinde eski kompresörlerin yerini kolayca 
alabilir, yeniden  bir sistem dizaynına ihtiyaç  
duyulmaz. TM

D    ünyada ve ülkemizde chiller, roof-
top gibi sistemlerin ortalama olarak  
% 20’den daha azı yeni standart-

lara uygunluk gösteriyor. Güncel standartlar 
CO2 emisyonunu ve maliyetleri düşürmeye 
dayalıdır. Sektör bu standartlara bağlı yeni 
değişimleri beklerken Danfoss, kullanıcıları 
daha yüksek verimlilik ve yeni soğutkanlara 
uyumlu dizaynlarla destekliyor. 
Danfoss 3 farklı yöntemle kullanıcılarına yol 
gösteriyor:

1. Tandem uygulamalar ile birlikte kademeli 
olarak yüksek kapasitelere ulaşım
2. Değişken hızlı pistonlu ve scroll kompre-
sörlerle birlikte sürekli modülasyon
3. Scroll kompresörlerde IDV teknolojisi

IDV’ler, tandem dizaynlar ve invertörlü scroll 
kompresörler Danfoss’un teknik uzmanlığı 
ile birleşerek OEM müşterilerine, en yeni 
enerji standartlarında ve farklı senaryolara 
uygun sistem dizaynlarını oluşturmakta yol 
gösterir, doğru seçimi yaptırır.

1. Tandem kompresör çözümleri: 
3-120 Ton

•	 Kapasite esnekliği
•	 Daha yüksek kısmi yük verimliliği
•	 Daha düşük ses seviyeleri
Danfoss, tandem dizaynlarda OEM müşteri-
lerinin terzi usulü sistemlerine yardımcı olur 

ve verimli bir şekilde kapasite artışı sağlar. 
Geniş kapasite aralıklarında ayarlanabilme 
şansını verir. Örneğin 2 devre, 6 tandem 
kompresörlü bir sistemde % 17’den % 100’e 
kadar kapasite modülasyonu yapılabilir.

2. Değişken hız teknolojisi

Konu enerji tasarrufu, optimum konfor, nem 
kontrolü ve elektriksel faktörlere geldiğinde, 
günümüzdeki en üst düzey teknoloji değişken 
hız teknolojisidir. Danfoss bu teknolojiyi hem 
scroll hem de pistonlu kompresörlerde en 
geniş kapasite aralıklarında kullanıyor.

3. Danfoss IDV Teknolojisi 
(Intermediate Discharge Valve)

IDV, kompresörün basma hattına yakın olarak 

Stauff Dişli Levhalar

Stauff dişli levhaları, yaygın olarak kul-
lanılan dişli türlerinin belirlenmesinde 
yardımcı oluyor. 

Stauff ’un yeni dişli levhaları ile M 8x1 met-
rik mi yoksa G 1/8” Whitworth mü? NPT 
mi, UNF mi yoksa UN dişli mi? gibi sorular 
artık problem olmaktan çıkıyor. Atölye, depo 
veya satış alanlarının bu çok amaçlı yardımcısı, 
boru bağlantıları veya çeşitli vidalı bağlantılar 
gibi yaygın olarak kullanılan dişlilerin tür ve 
ebatlarının hızlı ve kolay bir şekilde belirlenme-
sinde yardımcı oluyor. Dişli levhaları, iki farklı 

model olarak temin edilebilir. 1. versiyonunda 
13 metrik dişli ve 8 Whitworth boru dişlisi 
bulunuyor; 2. versiyonunda ise 8 NPT iç dişli, 
5 UNF dişli ve 4 UN dişli bulunuyor. Ürünün 
ısıl işlem görmüş, dayanıklı çelikten üretilmiş, 
korozyona ve solventlere karşı dayanıklı kato-
dik kaplamaya sahip yapısı sayesinde, levhanın 
kendisi ve deliklerin altında bulunan, lazerle 
uygulanmış dişli tür ve ebat tanımları asitlere 
ve çözeltilere karşı dayanıklıdır. 
Kaymayı önleyen lastik ayaklar, levhanın sabit 
durabilmesini sağlar.TM 
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Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke Ti90 Termal Görüntüleme Cihazı

Yeni Fluke Ti90 Termal görüntüleme 
cihazı, olası sorunları yüksek maliyetli 
arızalara dönüşmeden tespit ediyor.

•	 Yüksek görüntü kalitesi ile aynı fiyat 
sınıfındaki rakip modellere göre % 84'e kadar 
daha iyi uzamsal çözünürlük sağlar.

•	 80x60 çözünürlük
•	 Çıkarılabilir 8 GB SD bellek kartı
•	 Tam görünür moda geçerek kızılötesi 

görüntünün bağlamı öğrenilebilir (IR-
Fusion® AutoBlend™ modu ve Resim İçinde 
Resim, SmartView® yazılımında bulunur)

•	 2 megapiksel dahili dijital kamera
•	 3,5 inç LCD
•	 Akıllı Pil Sistemi: Lityum iyon akıllı pil 

paketi ve şarj seviyesini gösteren beş kademeli 
LED göstergesi

•	 Sağlam, hafif, yönelt ve çek özellikli termal 
görüntüleme cihazı TM 



ATEX sertifikalı
ürünlerimizle tanıştınız mı?

1948’den beri sizlere güvenilir ürün ve çözümleri sunan Ayvaz,
şimdi de Ex-proof (Alex sızdırmaz) sertifi kalı ürünlerle karşınızda.

Ayvaz’ın ATEX sertifi kalı Ex-proof kablo koruma kılıfı, seviye şalterleri ve
manyetik seviye kontrol cihazlarıyla işletmeniz artık daha güvenli!

info@ayvaz.com   www.ayvaz.com

AYVAZ, EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR.
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İleri teknoloji ile üretilen Baymak Mag-
nus, % 109,6’lara varan (DIN 4702-8 
normuna göre) yüksek enerji verimliliği 

sağlıyor. Magnus kazanlar, Baymak’ın piyasaya 
sürdüğü duvar tipi Lectus kazanlar ile benzer 
çalışma prensibiyle çalışıyor, benzer özellik ve 
ekipmanlara sahip olup, daha yüksek kapasite 
gereksinimlerine karşılık verebilecek özellikte-
dir. Tek cihazla 285 kW kapasiteden 1300 kW 
kapasiteye kadar 12 değişik modelde, binanın 
ısı ihtiyacına cevap verebilen Magnus, kapasite 
ihtiyacına bağlı olarak tek kazan kontrol paneli 
ile beraber 15 adet kazanı kaskad olarak çalış-
tırabilir. Farklı ısıtma zonlarının ihtiyaçlarını 
karşılayabilir, farklı proje çözümleriyle farklı 
ihtiyaçlara cevap verebilir. Magnus kazanlar 
7 bar kazan su çalışma basıncı sayesinde yük-
sek katlı binaların ısıtması için kullanılabilir. 
Mekanik tesisatın yapısına bağlı olarak, deği-
şik mekanik tasarımlarla gökdelenlerin bile 
ısıtması yapılabilir. Tek kazanla minimum/
maksimum15 adet kazan kaskad bağlanarak 
her katı 1000 m2 olan gökdelende 70 katlı bir 
binanın ısıtması karşılanabilir. Yüksek kapa-
sitesine rağmen kompakt boyutlara sahiptir, 
nakliye esnasında tekerlekleri sayesinde kolay 
taşımaya imkân verir. Zemine sabitleme ayak-
ları mevcuttur. Magnus kazanlar, düşük emis-

lasyon yaparak yakıt tasarrufu sağlar. Magnus, 
yüksek ısı gücü sayesinde farklı mahallerin 
ısınma ihtiyaçlarına da cevap verebilir. Enerji 
tasarrufu ve yüksek verimliliği ile “yenilene-
bilir enerjili binalarda ve LEED projelerinde” 
kullanılabilme özelliğine sahiptir. Örneğin has-
taneler, okullar, konut projeler, apartmanlar ve 
endüstriyel tesislerde yüksek verimiyle enerji 
tasarrufuna katkı sağlar.

Magnus kazan teknik özellikleri

•	 Kapasite: Magnus I 285 modeli ila 
Magnus II 1300 modeli 

•	 15 adet kazana kadar kaskad çalışma 
imkânı  

•	 Kaskad sistem Baymak kazanlar için RVS 
Siemens kontrol panelleri  

•	 Tekerlekleri sayesinde taşıma kolaylığı 
•	 TSE ve CE Belgeli 
•	 EC Uygunluk Deklarasyonu ve Avrupa 

Standartlarına uygun  
•	 Geri akım klapesi ile yüksek güvenlik 
•	 Al-Mg-Si eşanjör ile yüksek  

ısıl iletkenlik  
•	 Paslanmaz çelik fiber kaplı premix  

brülörlü  
•	 Yakıt & Hava uygun oranda karışım ve 

püskürtme   
•	 % 109,6 yüksek verimli (DIN 4702-8 

Normuna göre)  
•	 % 13 ila % 100 değerlerine varan yüksek 

modülasyon aralığı   
•	 Full modülasyon sıcaklık sensörleri   
•	 Kazan sıcak su aralığı 20 °C – 90 °C   
•	 Donma korumasına sahip   
•	 Çevre dostu – düşük emisyon değerlerine 

sahip (NOx <35 mg/kWh)  
•	 0,8-7 Bar arası kazan su basıncı  
•	 Yüksek katlı binalarda tercih sebebi  
•	 Yüksek güç ve kapasite değerlerine 
•	 sahip  
•	 Sessiz çalışma özelliği – 65 dBA  

(Magnus I için)   
•	 Kompakt boyutlar (72 cm genişliğinde) TM 

Baymak’tan Magnus Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazan

yon değerleri ile de çevre dostu bir üründür. 
NOx ve CO2 salınımları son derece düşüktür.

Uzaktan erişim kolaylığı 

Magnus’un kontrol panosu üzerindeki dijital 
ekranı sayesinde çalışma/arıza ve kazan set 
değerleri kolayca görülebiliyor. Dış hava ve 
oda sıcaklığı referans alınarak, kaskad veya tek 
kazan olarak kullanım imkânı sağlar. Modü-
lasyonlu olarak kontrol edilebilir. Gidiş-dönüş 
sıcaklığına bağlı olarak analog sinyaller yardı-
mıyla (0-10V) kontrol edilebilir. Üstelik bilgi-
sayar sistemine bağlanarak uzaktan erişim ile 
kazan değerleri ve ayarları kolayca değiştirile-
biliyor. Kazan kontrol panelinde PC bağlantısı 
sayesinde mümkündür.

Yüksek katlı binalarda kullanım 
imkânı

Magnus kazan eşanjörü maksimum 7 bar 
çalışma basıncıyla yüksek katlı binalarda kul-
lanım kolaylığı sağlar. Silindirik paslanmaz brü-
lörü ve modülasyonlu fan kontrol sistemi ile 
beraber enerji tasarruflu sağlayarak sessiz çalı-
şır. Kazanlar ısı gücü kapasitesine bağlı olarak  
% 13-100 oranlarına varan değerlerde modü-
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ürünler

Bakım gerektirmeyen tipte olan EK90 
model duman damperleri “EI 90 (vedw, 
hodw, i↔o) S 1500 Cmod MA multi” 

olarak sınıfl andırılmıştır. 
•	 EI90: 90 dakika yangına dayanım süresi
•	 vedw: Kanal ve duvarlarda yatay yönde 

kurulum imkânı
•	 hodw: Kanal ve tavan uygulamalarında 

dikey yönde kurulum imkânı
•	 i<-->o: Çift tarafl ı sıcaklık dayanım 

özelliği
•	 S: Duman sızdırmazlığı "EN 1751 

normuna göre C"
•	 1500: - 1500 Pa / +500 Pa aralığındaki 

tüm basınç kaybı değerlerinde çalışma 
imkânı

•	 Cmod: Damper klapesi yük altında 
20.000 defa açılıp kapatılarak test 
edilmiştir

•	 MA: Damperin klapesi kapalı 

IMCO’dan EN 12101-8 Sertifi kalı Duman Kontrol Damperi
durumdayken 25 dakika boyunca sürekli 
yangına maruz kalmasına rağmen 
sorunsuz tekrar açılabildiğini ifade 
etmektedir.

•	 multi: Yan yana ve üst üste gibi çoklu 
kurulumlar için de uygundur.

Duman damperlerinin yangın güvenliği test-
leri EN 1366-10 ve EN 1366-2 standartlarına 
göre yapılmıştır. 200 x 200 mm'den 1500 mm 
x 800 mm’ye (WxH) kadar olan kesitlerde ve 
380 mm'den 800 mm’ye kadar olan derinlik-
lerde (L) üretilir. Cihazın emiş ve atış tara-
fında bulunan delikler yardımıyla kanala veya 
L profi ller yardımıyla duvara kurulumu basit ve 
pratiktir. Duman damperleri mümkün olan en 
düşük basınç kaybı ve ses değerini oluşturacak 
şekilde tasarlanmıştır. Cihaz uzaktan on/off  
kontrol edilebilir. Duvara kurulum gerekmesi 
durumunda, mahal tarafında kalan kısım için 
kendinden tel kafesli ürün tedariği mümkün-
dür. TM 

LINK’ten Yeni Nesil Yangın Söndürme Sistemi: Flameguard

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı’ndan alınan 2015 Haziran ayı 
istatistiklerine göre; İstanbul’da yapısal yan-

gın olarak adlandırılan konut, fabrika / işyeri, 
diğer binalar ve araç yangınlarında 2014’ün aynı 
dönemine göre yüzde 12 artış kaydedildi. Özel-
likle kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı 
bugünlerde binaların doğal afetler karşısında 
yangına karşı korumalı şekilde inşa edilmeleri 

daha da önem kazanıyor. Mekanik tesisatta 
askı ve destek sektörünün öncü markaların-
dan LINK, yangınla mücadele konusunda da 
Flameguard sprinkler sistemiyle avantajlı ve 
yüksek güvenli çözümler sunuyor. Diğer tüm 
metalik olmayan sistemlere kıyasla çok daha 
fazla sayıda kullanım alanında başarılı olduğu 
kanıtlanan ve onaylanan Flameguard sprinkler 
sistemleri Almanya ve Çin’de ayrıntılı olarak 

test edildi. Yeni nesil yangın söndürme sistemi 
BlazeMaster; 750°C’nin üzerinde alevlere maruz 
bırakıldı. Ayrıca aralıksız bir yıldan daha uzun 
bir süre boyunca normal çalışma basıncının iki 
katı bir basınç altında tutuldu. Buna rağmen tek 
bir zayıfl ama veya hata işareti göstermediği de 
bilimsel raporlarla kanıtlandı. Özellikle yangın 
sırasında sprinkler sisteminin zarar görmemesi, 
yapısal yangınlara doğrudan müdahale etme açı-
sından son derece önemli. Flameguard sayesinde 
ne kadar yoğun bir alev altında kalınsa da, sistem 
devreye girerek yangının daha fazla yayılmadan 
kontrol altına alınmasını sağlıyor. TM 
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Advanced Air Handling Unit Technologies

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

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

Yeni Seri Buderus Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazanlar

B    uderus, yeni seri Buderus Logamax 
plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve 
Kazanları tüketicilerin beğenisine 

sundu. Son teknoloji ürünü yoğuşmalı kombi 
ve kazanlar, tasarımlarıyla fark yaratırken aynı 
zamanda kullanım kolaylığı da sunuyor. Eylül 
ayı itibarıyla stoklarda yer almaya başlayan 
Logamax plus GB172i yoğuşmalı kombi ve 
kazanlar dünyada ilk kez bu yıl Almanya’da 
ISH fuarında tanıtıldı. Buderus’un duvar 
tipi cihaz ailesine yeni katılan Logamax 
plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazanlar, 
tüketicilerin estetik beklentilerini karşılar-
ken maliyet yönetimi açısından da birçok 
avantaj sağlıyor. Ön kapağı tamamen daya-
nıklı ve kırılmaz camdan yapılan Buderus 
Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi 
ve Kazanlar, siyah ve beyaz olmak üzere iki 
farklı renk seçeneğiyle dikkat çekiyor. Açılır 
alt kapağın altında gizli kumanda ünitesi 
bulunan Logamax plus GB172i Yoğuşmalı 
Kombi ve Kazanlar, baca gazı içinde bulu-
nan su buharını yoğuşturarak konvansiyonel 
kombilere kıyasla aynı miktarda yakıttan 
daha fazla ısıtma enerjisi üreterek ekono-
mik bir kullanım sağlıyor. Ayrıca Buderus 
Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve 
Kazanlar, Buderus mühendisleri tarafından 
geliştirilen eşanjör sayesinde kolay kirlen-
mediği gibi kolayca temizlenebiliyor. Böyle-
likle bakım aralıkları uzarken maliyetler de 
minimuma iniyor. Buderus Logamax plus 
GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazanlar, hem 

oda sıcaklığı hem de dış hava sıcaklığına göre 
ayarlanabilen kumandalar ile kullanılabiliyor. 
Bu sayede ısıtma sezonu boyunca gerekli olan 
ısıtma ihtiyacı kadar ısı üretilirken, hem yakıt 
tasarrufu hem de ısınma konforu bir arada 
sağlanıyor.

Yeni seri Buderus Logamax plus GB172i 
Yoğuşmalı Kombi ve Kazanların öne çıkan 
özellikleri ise şöyle:

•	 Şık bir tasarıma sahip.
•	 30 kW ve 35 kW kombi ihtiyacına tam bir 

çözüm sağlıyor.
•	 Maliyet avantajı ile dikkat çekiyor.
•	 Yoğuşma teknolojisi sayesinde yüksek 

verim elde ediyor.

•	 1:8 modülasyon ile çok düşük ısı 
ihtiyaçlarında bile üstün bir performans 
sağlıyor.

•	 Tüm Buderus EMS kumanda üniteleri 
ile kullanılabilen gelişmiş bir elektronik 
sisteme sahip.  TM

karşı ideal koruma sağlıyor. Magnezyum anod 
koruma ise termosifonları paslanmalara karşı 
koruyor. 
Poliüretan monoblok gövde izolasyonu saye-
sinde de enerji kayıpları asgari seviyede. Yeni 
Siemens termosifonlar, 10°C ile 75°C arasında 
1°C'lik adımlarla ayarlanabilen düğmeli basit 
su sıcaklık ayarı, tek ya da birden fazla mus-
luğa sıcak su verebilme özelliği ve otomatik 
donma emniyeti kullanım kolaylığı sağlıyor. 
Ürün ayrıca TSE garantisi ile sunuluyor.TM 

Siemens’ten Yeni Anti-Bakteriyel Termosifonlar

Siemens, çok fonksiyonlu renkli LCD 
ekranlı, bakteri oluşumunu engelleyen 
anti-lejyonel özellikli yeni DG50015TR, 

DG65015TR ve DG80015TR kodlu üç ter-
mosifonunu tüketicilerin beğenisine sundu. 
1800 W ısıtıcı gücü bulunan yeni Siemens 
termosifonların kapasiteleri tercihe göre 50, 65 
ve 80 litre arasında değişiyor. 
Termosifonun titanyum katkılı yeni özel ema-
yesi, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplıyor ve 
değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine 
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ürünler

Emerson Endüstriyel Otomasyon’dan Dyneo® Motor ve Sürücü Çözümleri

dan daha yavaştır. Dyneo® motor ile ma nye-
tik akı, stator tarafından indüklenen frekans 
ile senkron kalır. Asenkron motor için rotor 
kayıpları tüm kayıpların üçte birini oluşturur-
ken Dyneo® motorda bu rotor kayıpları yok 
denecek kadar azdır. Nominal hızda Dyneo® 
ürün grubundaki motorlar, yüksek verimli-
likli asenkron motorların epeyce üzerinde 
olan IE4 veya NEMA Super Premium’a 
eşdeğer verimlilik düzeyine ulaşmaktadır. Bu 
verimlilik açığı nominal hızdan daha düşük 
bir hızda çalıştırıldığında daha belirgin hale 
gelir ve değişken hız uygulamalarının özelliği 
de budur. Geleneksel çözümlerle karşılaştı-
rıldığında geri ödeme zamanı genellikle çok 
hızlıdır. Dyneo® çözümü, tüm hız grupları 
arasından azalma veya basınçlı havalandırma 
olmadan, stator pozisyonunu 90°de manye-
tik akıya sürekli tutarak en uygun momenti 
garantiler ve 5500 rpm civarındaki hızlara 
ulaşabilir. Bu hız geleneksel teknolojilerden 
açıkça daha yüksektir. Bu, özellikle yüksek 
hızda yüksek moment gerektiren uygula-
malar için etkili bir çözümdür. Dyneo® ürün 
grubundaki motorlar asenkron motorlardan 
daha hızlı dönecek şekilde tasarlanmıştır. Bu 
da motor hızının tahrik sisteminin motor 
hızına adapte olmasını sağlar ve böylece 
dişli kutusu gibi aktarım araçlarını ortadan 
kaldırır. 
Dyneo® LSRPM motoru modülerdir: Kuru-
lumu ayaklar, bağlantılar, düz ya da dişli 
delikler ve kurulumu kolaylaştıracak birçok 
ilgili seçenek ile yapılır. Dyneo® çözümleri 
verimliliği optimize edip birçok endüstri-
nin karşılaştığı tasarruf ihtiyacını giderir-
ken, uygulamadan bağımsız olarak (sıvı akış 
kontrolu, kayış-kasnak sistemleri, ekstrüz-
yon, dönüşüm, jeneratörler, vb.) tüm çevresel 
gereksinimleri de karşılıyor.  TM 

kabine entegre edilecek IP20 sürücüleri), 
Powerdrive MD2 (proses uygulamalarında 
kullanıma hazır olan tüm IP21 veya IP54 
çözümleri) ve Unidrive M (diğer tüm uygu-
lamalar için üniteye veya kabine entegre edi-
lecek IP20 sürücüleri) değişken hız sürücüsü 
ürün grupları ile tamamen uyumludur. Bu 
ürün grupları Dyneo çözüm motoru için 
özel olarak tasarlanan yazılım ve donanım 
sayesinde kolayca entegre edilir ve hızlıca 
yapılandırılır. Birlikte çalışmak için tasarlan-
mış bileşenler sayesinde, tek bir imalatçıdan 
bir motor-sürücü montajı, tek başvuru nok-
tası uygulamasının global teminatının yanı 
sıra, teknik şartnameden kuruluma ve satış 
sonrası servisten bakım ve onarıma kadar 
optimum performans güvencesi sunuyor. 
Yeni “Ekspres Sevkiyat” hizmeti sayesinde, 
Dyneo® çözümlerinin kompakt ve standart 
IEC modellerine ulaşmak artık kısa bir teslim 
süresi (tercih edilen seçime bağlı olarak 5 - 15 
gün) içerisinde mümkün. Bu hizmet, müşte-
rinin ihtiyacının hızlıca giderilmesini sağlıyor. 
Aynı zamanda yedek parça stokunu en aza 
indirerek müşterilere yüksek enerji verimliliği 
çözümü veya ürün garantisine doğru gelişme 
imkânı tanıyor. Dyneo® çözümleri piyasadaki 
en iyi genel mülkiyet maliyetlerinden birini 
sunarken aynı zamanda da hızlı bir yatırım 
getirisi sağlar.

Dyneo® motor teknolojisi

Sağlam mekanik tasarıma sahip motoru, 
asenkron motor ile aynı bileşenleri kullanır. 
Ancak asenkron motorun aksine Dyneo® 
motorun mıknatıs akısı statordan değil, doğ-
rudan rotora gömülü olan bir grup kalıcı mık-
natıstan oluşturulmuştur. Bir AC asenkron 
motorda rotorun dönüş hızı, stator frekansın-

Dyneo®, Emerson’un tüm kalıcı mık-
natıs çözümlerini, değişken hız sürü-
cüleri ve senkron motor teknolojileri 

için birleştirir. Dyneo® güvenilirlik, sağlamlık, 
geniş seçenek yelpazesi, esnek adaptasyon, 
devreye alımda kolaylık sunar ve yatırı-
mın geri dönüş süresinin azalmasını sağlar. 
Emerson Endüstriyel Otomasyon, son geliş-
melerle kullanıcılarına bir asenkron motoru-
nun kurulumuna eşdeğer bir kolaylık sunuyor. 
Dyneo® çözümlerinin kanıtlanmış tasarımı 
ile devam eden ürün portföyü, tüm standart 
IEC 34-30-1 motorları (gövde boyutu, fl anş, 
mil ucu) ile doğrudan mekanik olarak birbiri-
nin yerine geçebilen bir dizi kalıcı mıknatıslı 
senkron motorla (LSRPM – 1500 rpm) son 
zamanlarda tamamlanmıştır. Bu yeni ürün 
grubu, var olan ekipmanı değiştirmeye gerek 
kalmaksızın enerji verimliliği çözümü sunar. 
Kurulum ve işletim için gerekli olan mali 
tasarrufl ar birleştirildiğinden, kolay entegras-
yon bu iki ekonomik avantaj ile birlikte anılır 
ve motor ömrünü artırır. Önemli ölçüde daha 
küçük ve daha hafi f olan kompakt seri, aynı 
zamanda müşteriye alanında her zamankin-
den daha fazla esneklik sağlar. Bu ürün grubu, 
ebatları küçülterek ve makineleri optimize 
ederek kaldırma uğraşını kolaylaştırdığı ve 
taşıma maliyetlerini azalttığı için ekipman 
imalatçılarının özellikle ilgisini çeker. Kalıcı 
mıknatıslı bir motor, elektronik değişken bir 
hız sürücüsü ile kontrol edilebilmelidir. Bu 
nedenle tüm kurulumdaki montajının, dev-
reye alımının ve yapılandırılmasının mümkün 
olduğunca basit olması önemlidir. Pek çok 
proses uygulamaları (pompalar, kompresörler, 
fanlar, güçlendiriciler, santrifüjler, ayırıcılar 
vb.) için tamamen sensörsüz kontrol modu 
sağlayan Dyneo® çözümleri sayesinde bu 
konuda başarı sağlanmıştır. Motor kontrolü, 
pozisyon geri beslemesi ve sürücüye bağla-
yan bir kablo olmadan optimize edilmiştir. 
Böylece, motor ve sürücü güvenilirliğini bir 
kez daha güçlendirerek, motor enkoderi veya 
geri besleme bağlantıları sebebiyle meydana 
gelebilecek potansiyel arızalar da ortadan 
kaldırılmıştır. Emerson Dyneo® çözümleri 
LSRPM (IP55) / PLSRPM (IP23) Kalıcı 
Mıknatıs Motorlar, Emerson Powerd-
rive F300 (havalandırma, pompalama ve 
sıkıştırma uygulamaları için üniteye veya 
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ürünler

T ROX’un yenilikçi X-CUBE Compact’ı, 
klima santralleri pazarına kalite, per-
formans, esneklik, güvenilirlik, enerji 

tasarrufu ve hijyen konularında standartları 
yükseltiyor.

Kompakt bir ünitede X-CUBE 
teknolojisi

X-CUBE kalitesi ve avantajları X CUBE 
Compact ile en küçük ünitede sağlanmıştır. 
Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için 600 
ile 6000 m3/h (0,17 ila 1,7 m3/s) arası hava 
debilerine ait iki tip ısı değiştirgecine sahip 
ünitelerdir. Isıtma serpantini, CO2 sensörü ve 
kontrol paneli gibi geniş bir aksesuar yelpazesi, 
X-CUBE kontrol sistemine kolayca entegre 
edilebilir.

Küçük mahallerde hava kalitesi

•	 Toplam basınç artışlarında maksimum 
enerji verimliliği

•	 Yüksek hijyen seviyesi (VDI 6022’ye 
uygun)

•	 Döner ısı eşanjörü veya çapraz akışlı 
plakalı ısı eşanjörü ile ısı geri kazanımı

•	 Dış ortam şartlarına dayanıklı 
konstrüksiyon türü

•	 Kullanıma hazır ünite (tak-çalıştır)
•	 Entegre, BUS veriyolu uyumlu teknolojisi

TROX’tan X-CUBE Compact

Başlıca avantajlar

Yüksek enerji verimliliği

Enerji verimliliği, X-CUBE Compact’ın odak 
noktasıdır. Konstrüksiyon, yalıtım, düşük 
sızıntı, ısı geri kazanımı, enerji verimli motorlar 
ve akıllı kontrol teknolojisi ile geleneksel klima 
santrali ünitelerinden oldukça farklıdır.

Hijyen

Gövdenin özel biçimi, pürüzsüz yüzeyleri ve 
bileşenlerin monte edilme şekli ile X-CUBE 
Compact, VDI 6022 standardına uygundur.

Kolay montaj

X-CUBE Compact, kullanıma hazır olarak tes-
lim edilir. Ünitenin taşınması oldukça kolaydır. 
Her parçanın vinçle kaldırılabilmesi için taşıma 
çubuklarının takıldığı deliklere sahiptir. Ünite 
kapıları kolay bir şekilde soldan sağa ya da tam 
tersi yönde değiştirilebilir.

Güvenli bakım

X-CUBE Compact, herhangi bir keskin kenar 
olmadan tasarlandığı için maksimum güvenlik 
sağlar. Tüm bileşenlere kolaylıkla erişilebilir ve 
bakımı kolaydır.

Kolay kullanım

X-CUBE Compact, ünitenin üzerindeki kont-
rol paneli ile kolaylıkla ayarlanabilir. Kontrol 
panelindeki durum bilgileri ile emniyetli çalış-
tırma sağlanır.

Modern bina yönetim sistemlerine 
kolay entegrasyon

X-CUBE Compact, Modbus veya BACnet 
aracılığıyla modern bina yönetim sistemine 
entegre edilebilir. TM 
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ürünler

Karya Isı Teknolojileri’nden Yeni Nesil Dekoratif 
Dizayn Radyatörler

Karya Isı Teknolojileri, sıradışı tasarım 
radyatörleri ve uygulama kolaylığı 
ile mekânlarına estetik katmak iste-

yenlere birbirinden şık alternatifl er sunuyor. 
Farklı renk seçenekleri ve istenilen boyutta 
üretim yapabilme özelliğiyle müşterilerine 
özgün tasarımlar sunan fi rma, üretimde kul-
landığı kataforez boya teknolojisi ile ürünlere 
yüksek dayanıklılık kazandırıyor. TM 

ESBE’den Yeni Nesil Döner Vanalar

ESBE’nin VRG430 (kırmızı) yeni nesil 
vanası, progresif adı verilen akıllı bir 
teknolojiye sahiptir. Bunun temel ola-

rak anlamı şudur: vana, sıcak su ihtiyacı az 
olduğunda küçük bir vana gibi davranır, su 
ihtiyacı çok olduğunda ise büyük bir vana gibi 
davranır. Su basıncını algılar ve akışı buna 
göre uyarlar, böylece hem para hem de enerji 
tasarrufu sağlar.

Bir boyut çoğuna uyar

VRG430'daki progresif teknoloji, kurulum 
yapan kişinin sistemdeki vana sayısını azalt-
masını mümkün kılar. ESBE bu konsepti "bir 
boyut çoğuna uyar" diye adlandırıyor. Şimdi 
tek bir vana birkaç farklı bina boyutunu kap-
samakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek bir 
sistem esnekliği de sağlıyor. Rafl ardaki farklı 
çeşitlerin sayısını azalttığı gibi, destek ihtiya-
cını da azaltıyor. Bu, kurulumu yapan kişinin, 
işi hızlı ve verimli bir şekilde yapmak için 
arabasında sadece bir fazladan vanaya ihtiyaç 
duyması anlamına da geliyor.

Renk kodlaması işleri 
basitleştiriyor

Yeni nesil vanalar, seçimi kolaylaştır-
mak için üç ayrı renk kodu ile sunuluyor.

•	 Kırmızı (VRG430) Sıcak su beslemesi 

yapan bir vana gerektiğinde kullanılıyor.
•	 Yeşil (VRS530) Musluk suyu beslemesi 

yapan bir vana gerektiğinde kullanılıyor.
•	 Sarı (VRP430) Yüksek basınçlı bir vana 

gerektiğinde kullanılıyor.

Tak ve kullan

ESBE vanalarından birini kurmak artık çok 
kolay. Kırmızı ve yeşil ürünler, yalıtım da dahil 
olmak üzere kurulmaya hazır olarak sunuluyor, 
gerisini vana hallediyor.TM 



Daikin’den Yeni Konut Tipi Klima: Miyora

Kombi Klima Shop’tan Baykan SKY Kombi

D  aikin, Türkiye’deki kullanıcıları-
nın talepleri doğrultusunda ürün 
gamına konut tipi klima Miyora 

serisini ekledi. Türkiye için özel olarak tasar-
lanan Miyora, tasarımı kadar “Daikin Eye” 
özelliği ile de dikkat çekiyor. Tüm Daikin 
inverter klimalar gibi yüksek performansı, 
gereken en az enerji düzeyiyle sağlayan yeni 
nesil klima Miyora, her iklimde ideal ortam 
şartlarına ulaşırken, hangi modda çalıştığını 
da “bir bakışta” hatırlatıyor. Tüketici tercihine 
uygun olarak mat kristal beyaz şık tasarımıyla 
Miyora Seasonal’ın, tek tuş ile otomatik ısıtma 
- soğutma seçimi yapan “Otomatik Mod”u da 
bulunuyor. Tüketici talebi anketlerinin sonuç-
larına göre tasarlanan Daikin Miyora Seasonal 
serisi, yumuşak ve belirsiz hatlı görünümü ile 

T  ürkiye dağıtıcılığı Kombi Klima Shop 
Tic. A.Ş. tarafından gerçekleşen Bay-
kan SKY Hermetik ve Bacalı Kom-

biler  pazara hızlı bir giriş yaptı. Baykan SKY 
Hermetik ve Bacalı Kombiler, özellikle uygun 
fiyatına ek olarak küçük ebadı ve düşük ağır-
lığıyla kısıtlı alana sahip mekânlara rahatlıkla 
monte edilebilme özelliği sayesinde müteah-
hitlerin dikkatini çekiyor. 3 yıldız verimi saye-
sinde yüksek verime ulaşarak yakıt tasarrufu 
sağlayan, Avrupa standartlarına göre (EN483) 

bulunduğu duvar ile bütünleşirken, tasarımını 
destekleyen “gizli bakır boru bağlantı nok-
tası” ile de fark yaratıyor. Bu özelliği sayesinde 
Miyora’ya ekstra aksesuara ihtiyaç duyulmadan 
ünitenin sağından veya solundan bakır boru 

Nox sınıfı 3 olarak belgelendirilen Baykan 
SKY Kombi modelleri atmosferdeki kirlen-
meyi minimum düzeyde tutuyor. Aşırı sıcak-
lık emniyeti, kireçlenmeyi önleyen sistemi,  
iyonizasyon elektrotlu alev kontrolü ve sıcak 
su konforu ile hem tüketicinin emniyetini hem 
de rahatını sağlayan Baykan SKY Kombiler,  
2 yıl garantilidir. 24 KW ve 28 kW Her-
metik ve Bacalı Baykan SKY Kombiler, çift  
eşanjörlü, LCD ekranlı, opsiyonel uzaktan 
erişimlidir. TM

bağlantısı yapılabiliyor ve kullanılmadığında 
tasarımı etkilemeksizin gizli kalabiliyor. Inver-
ter teknolojisi sayesinde ne zaman çalışması ve 
ne zaman durması gerektiğini kendisi anlayan 
Miyora, tüm modellerinde ısıtma ve soğut-
mada A+ enerji verimliliği sunuyor ve non-
inverter klimalara oranla yüzde 50’ye varan 
tasarruf sağlayabiliyor. Elektrik kesintilerinin 
ardından “otomatik çalışmaya başlama” özelliği 
bulunan Miyora, “güçlü” özelliği ile de, özel 
tasarım kumandası üzerinden aktive edildik-
ten sonra 20 dakika boyunca soğutma ya da 
ısıtma performansını maksimuma çıkarıyor 
ve istenen sıcaklığa hızlıca ulaşılmasını sağlı-
yor. Miyora’nın “ECO+” modu ise, kumanda  
üzerinden aktive edildiğinde sıcaklığı oto-
matik olarak tasarruflu bir düzeye getiriyor, 
böylece aşırı ısıtma veya soğutmayı önlüyor. 
Yüksek verimliliğe sahip Daikin patentli swing 
kompresörü bulunan Miyora’nın iç ünitesinin 
yatay kanatları otomatik olarak aşağı yukarı 
salınım yaparak havanın oda içinde homojen 
dağılımına yardımcı oluyor ve yatay kanatlar 
salınım sırasında istenen pozisyonda sabitle-
nebiliyor. TM
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her zaman, her yerde
yanınızdayız

SU TEMİNİALTYAPIENDÜSTRİ

• Kimyasal Proses Pompaları
• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
• Dizel Motorlu Pompalar
• Yüksek Sıcaklık ve Basınç Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

• Santrifüj Pompalar
• Kelebek Vanalar
• Sürgülü Vanalar
• Küresel Vanalar
• Çek Valfl er
• Sökme Aparatları
• Kontrol Panoları

• Hidroforlar
• Transfer Pompaları
• Temiz Su Dalgıç Pompaları
• Genleşme Depoları
• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

HVACDALGIÇ
POMPALAR

YANGINLA
MÜCADELE

• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
• Drenaj Pompaları
• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

• Yangın Pompa İstasyonları
• Yangın Pompası Kontrol Panoları
• Jokey Pompa Sistemleri
• Köpük Sistemleri
• Yangın Vanaları
• Alarm Vanaları
• Sprinkler, Akış Sensörleri, Akış Ölçerler

• Sirkülasyon Pompaları
• Santrifüj Pompalar
• Kontrol Panoları
• Vanalar ve Bağlantı Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sıcak Su Depolama Tankları
• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

yüksek teknoloji yüksek verimlilik yüksek kalite hızlı servis garantisi

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799 Çekmeköy / İstanbul
Tel : (0216) 660 01 30   Faks : (0216) 660 01 33   E-posta : info@ebitt.com.tr  •  www.ebitt.com.tr(0216) 660 01 30

Servisimiz, her an, her yerde
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Yasemin Akgül 
Aironn Yönetim Kurulu Başkanı

2011 yılında faaliyetine başlayan Aironn, 2015 yılı içinde yaptığı yatırımlarla ürün 
çeşitliliğini, hizmet kalitesini ve marka değerini bir adım öteye taşıdı. Yepyeni 
makinelerle üretilen son teknoloji ürünler ve AMCA standartlarına uygun, TÜV 

SÜD’den akredite yeni Fan Test Laboratuvarı ile zorlu rekabet koşullarında elini 
oldukça güçlendiren Aironn’daki gelişmeler bunlarla sınırlı değil. Firmanın Yönetim 
Kurulu Başkanı Yasemin Akgül, bu “Yepyeni Aironn”u Tesisat Market’e anlattı...

“ Yeni yatırımları ve yeni      
 ürünleri ile fan endüstrisinde  
 yepyeni bir Aironn var”
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yılımızı daha net planlamış olduk. Hız, kalite, 
maliyet gibi konularda da ciddi bir avantaj 
sağladık. Bu yatırımlar aynı zamanda üretim 
kapasitemizin de artması anlamına geliyor. 
Üretim kapasitemizi, önümüzdeki yıl 20.000 
adede çıkarmayı hedefliyoruz. 

2016’ya duman damperlerini 
kendi fabrikamızda üretmiş olarak 
gireceğiz

Yatırımlarımızın getirisi olarak fan çeşitlili-
ğimizi de artırdık. Aksiyel fan, jetfan, tünel 
fanları dışında kanal tipi, çatı tipi, EC fanlar 
da ürün yelpazemize eklendi. Böylece fan ürün 

lıyor çünkü gümrük nakliye vb. giderlerimiz 
yok  ama bununla yetinmek yerine, teknolojik 
hamlelerimizle de adımızdan söz ettirmek 
istedik. Hızı, kaliteyi artırmak ve dünya stan-
dartlarında üretim için yatırım kararı aldık. 
Bu doğrultuda makine parkurumuzu geniş-
lettik. Aldığımız makinelerin tamamı CNC 
makinelerdir; yani bilgisayarlı, uzaktan erişimi 
olan makineler. Bu makineler sayesinde sacla 
alakalı yapamayacağımız hiçbir şey kalmadı. 
Yeni ekipman yatırımlarımız ile her tür pro-
jedeki her tür gereksinime cevap verebile-
cek, değişik ebatlardaki hassas sac kesimleri 
ile bütün detaylarda kalitemizi bir adım öne 
taşıdık. Mevcut makinelerle önümüzdeki beş 

Son teknoloji ile donatılmış 
makine yatırımlarımızla; Aironn, 
gereken tüm ekipmanları kendi 
fabrikasında üretebiliyor

Aironn, kurulduğu günden beri sektörde fark 
yaratmak isteyen bir firma oldu. En başından 
beri, Türkiye’de de dünya standartlarını yakala-
yabileceğimizi ve bunu maliyet avantajı ile bir-
leştirerek çözüm sunabileceğimizi göstermek 
istedik. “En rekabetçi enstrümanımız fiyat 
değil, yarattığımız farklar olmalı” bakış açısıyla 
hareket etmeyi benimsedik. Fiyat konusunda 
zaten yerli bir firma olmamız, müşterileri-
mize maliyet anlamında büyük avantaj sağ-
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rine uzmanlaşmıştır ve Almanya’da bilfiil bu 
konu ile ilgilenmiştir. Laboratuvar, Türkiye’de 
tek, civar ülkelerde ise yok. Laboratuvarımız, 
kamu kuruluşlarına, üniversitelere ve diğer 
firmaların tamamına açıktır. Hatta yurtdışı 
taleplere de cevap vereceğiz. Fan üreticileri, 
ürünlerini bu laboratuvarda test edebilecekler. 
Böylece söz konusu cihazların kataloglarda 
belirtilen kapasiteleri sağlayıp sağlayamadığı 
da ispatlanacak. Alınan cihazların sahada iste-
nen sonuçları sağlamamasından kaynaklanan 
sorunların önüne geçilecek. Laboratuvarı-
mızda yaptığımız testler ile fanın tüm özellik-
lerini görebiliyoruz. Debi, basınç, motor gücü, 
sıcaklık, nem gibi tüm değerleri rapor olarak 
da verebiliyoruz. Bu gidişat, bu laboratuvarın 
zaman içinde akredite olarak bağımsız bir 
kuruluş gibi hareket edebileceğini gösteriyor. 
Bundan sonraki hedefimiz ise, bir ses ölçüm 
odası ve bir yangın test odası kurmak. Böylece 
en azından sektörde de bazı eksiklikleri gider-
miş olacağız. Alınan belgelerin ne için alındığı 
netleşmiş olacak. Mesela motor belgesi ile fan 
imal edenler var. Yani belgeli oldukları doğru 
ama motorun belgesi var, fanın yok bazen de 
tam tersi… Bu gibi karışıklıkların ortadan 
kalkması ve daha şeffaf iş yapılabilmesini arzu 
ediyoruz. Çünkü marka değerini koruyabil-
mek için güçlü bir mühendislik altyapısı, ciddi 
bir stok gerekiyor; bu da yoğun emek ve ciddi 
maliyet anlamına geliyor. Belgeli üretimle hak 
edenin hakkını alması, en büyük dileğimiz. 
Haksız olmayan rekabet sektörü geliştirir. 

grubunda bir boşluk bırakmamış olacağız. 
Hedefimiz, 2016’ya duman damperlerimizi 
fabrikamızda üretmiş olarak girmek. Ayrıca 
yeni kalıp yatırımları ile kanat tasarımlarını 
yeniledik. Verimliliği artırmak adına tek ya da 
çift yönlü olmak üzere farklı kanat tipleri üre-
tiyoruz. Kanat tasarımı; motor gücünü, fanın 
verimini etkiliyor ki bunlar müşterilerimiz 
tarafından oldukça özen gösterilen detaylardır. 

AMCA standartlarına uygun 
TÜV SÜD onaylı fan test 
Laboratuvarımız, yarattığımız en 
çarpıcı farklar arasında

Şirketimizle ilgili yepyeni gelişmelerden 

biri de fabrikamızda kurduğumuz AMCA 
Standartlarına uygun, TÜV SÜD onaylı 
fan test laboratuvarı. Söz konusu laboratu-
varda, 315 mm çaptan 2400 mm çapa kadar 
tüm fanları test edebiliyoruz. Bu laboratu-
var, aynı zamanda üniversite sanayi işbirli-
ğine iyi bir örnek. Laboratuvarı, Yeditepe 
Üniversitesi’nden danışmanlık hizmeti alarak 
kurduk. Danışman hocamız, özellikle fan üze-
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Aironn tarafından kurulan fakat 
tamamen bağımsız bir şirket olan 
“CFD Mühendislik” de faaliyetine 
başladı

CFD analizi, Aironn’dan önce sektörde çok 
konuşulmayan ve bilinmeyen bir alandı. Biz 
bu konuda sektöre öncülük ettiğimize inanı-
yoruz. Bugüne kadar Aironn, sadece kendi işi 
ile ilgili ölçüm ve simülasyonlar yapıyordu ama 
işin içinde daha farklı hesaplamalar da var. 
Mesela bir binanın rüzgâr yükü, mukavemet 
analizleri gibi farklı hesaplamalar da talep 
edilebiliyor. Bütün bunlar uzmanlık isteyen 
ve oldukça vakit alan işler. Bu nedenle bugüne 
kadar yaptığımız çalışmaları daha profesyonel 
bir boyuta taşımayı istedik ve CFD Mühen-
dislik isimli yepyeni bir fi rma kurduk. Firma, 
Aironn tarafından kuruldu ama tamamen 
bağımsız olarak yoluna devam edecek. Hatta 
bundan sonra Aironn da CFD Mühendislik 
müşterilerinden biri olacak. Firma, başta CFD 
analizleri olmak üzere sadece mühendislik 
hizmeti verecek.

Rusya ve Dubai’de ofis ve montaj 
hatları kurmayı planlıyoruz

Pazarı sadece Türkiye olarak değerlendirmi-
yoruz. Pazardan kastımız öncelikle Türkiye, 
Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, İran, Rusya, 
Dubai gibi geniş bölge coğrafyamız. Bugün 
sahip olduğumuz teknoloji ile bu coğrafya-
larda da çok gelişmiş fi rmalar arasındayız. 
Pazar doygunluğu açısından değerlendirdi-
ğimizde ise, piyasanın henüz yolun başında 
olduğunu söyleyebiliriz. Fan pazarı gelişmeye 
oldukça açık. Bu nedenle önümüzdeki süreçte 
Rusya ve Dubai’de bir ofi s ve montaj hattı 
kurmayı planlıyoruz. Buralardan da çevre 
ülkelere ürünlerimizi göndereceğiz. Türkiye 
ekonomisi her ne kadar çalkantılı da olsa, 
zaman zaman krizlerle sekteye de uğrasa biz, 
işinin hakkını veren her fi rmanın ayakta kala-
bileceğini düşünüyoruz. Önemli olan işi doğru 
ve severek yapmaktır. Biz bu anlamda kendi-
mize güveniyoruz ve başardıklarımızla kendini 
ispatlamış bir marka olduğumuza inanıyoruz. 
Kısa zamanda çok büyük işlere imza attık ve 
ciddi gelişme gösterdik. Aironn’un yer aldığı 
projeler arasında; Maslak 1453, Tema İstan-
bul, Venezia, kabul edilmesi için ürünlerimizin 
uzun incelemelerden geçirildiği Afganistan 
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Tünel Projesi gibi çok ses getirmiş projeler 
var. Bundan sonra yurtdışı projelerde Aironn 
ismi daha çok görülecek. Çünkü masanın her 
tarafında bulunmuş bir fi rma olarak tarafl a-
rın beklenti ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. 
Proje fi rması, mekanik fi rması, satın almacı 
ne ister, yurtiçi ve yurtdışı pazarların bek-
lentileri nelerdir, Aironn’da tüm bu soruların 
cevapları var.

Yeni hayaller kuruyor, onları 
gerçekleştirmek için adımlar 
atıyoruz

Günümüz rekabet koşullarında işine yatırım 
yapmayan fi rmaların ayakta kalabilmek için 
fazla şansı yok. Artık tüketici bilinci de belli 
bir seviyeye ulaştı, müşteri profi li değişti. Artık 
ilk yatırım maliyetinden çok kalite arayan bir 
müşteri bilinci ile karşı karşıyayız. Önemli 
olan bir ürünü ucuza almak değil, aldığınız 
ürünün projeye uygun olması ve istediğiniz 
sonucu sağlaması. Bunu artık tüketici de bili-
yor. Eskiden yerli ürünlerin kalitesine kuşku 
ile bakılır; ithal ürün tercih edilirdi ama tekno-
lojinin hızı ve ulaşılabilirliği, bu bakış açısını 
da değiştiriyor. Çünkü bir ürün, dünyanın her 
yerinde aynı teknoloji ve kalite ile üretilebi-
liyor. Bu nedenle yenilenmeyen, gelişmeyen, 
hızlı çözüm üretemeyen şirketler piyasadan 
siliniyor. Biz de tam bu nedenle Aironn’un 
geleceği ile ilgili bu kadar umutlu konuşabili-
yoruz. 2011’de hayalini kurduğumuz hedefl ere 
ulaştık. Şimdi ise yeni hayaller kuruyor, onları 
gerçekleştirmek için adımlar atıyoruz. Önü-
müzdeki süreçte Aironn, sürprizleri ile çok 
konuşulacak… TM

*Kampanya Ticari Usta Kartlarla mağazamızdan yapılan tüm tesisat reyonu alıșverișlerinde 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerlidir. **Elektrik bağlantı 
aparatları, makaralı kablolar, paket ve kesilen kablolar, priz ve anahtar gruplarında geçerlidir. ***Bağımsız yer ve duvar seramikleri, mutfak seramiği, banyo 
aile yer seramikleri, bataryalar, el dușları, duș masaj, musluk ve yedekler, banyo dolapları, klozetler, dușakabinler, klozet kapakları, metal banyo 
aksesuarlarında geçerlidir. ****Seramik yapıștırıcılar, alçı, inșaat kimyasalları, cam ve tuğla aksesuarları, derz dolgular, silikon mastik gruplarında geçerlidir. 

Kampanya, internet mağazamızdan yapılan alıșverișlerde ve telefonla siparișlerde geçerli değildir. Koçtaș, kampanya koșullarını değiștirme hakkına 
sahiptir. SMS’le aktivasyon yapmayan kartlar kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve 
bilgilendirmeler sunması amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.

Ticari Usta Kart sahiplerine
özel indirimler Koçtaș’ta
sizi bekliyor!

ELEKTRİK USTALARINA ÖZEL
    ELEKTRİK REYONUNDA

     ANINDA İNDİRİM**

BANYO, SERAMİK VE
BATARYALARDA

 ANINDA İNDİRİM***

İNŞAAT USTALARINA ÖZEL
     İNŞAAT REYONUNDA
     ANINDA İNDİRİM****

TESİSAT USTALARINA ÖZEL
TÜM TESİSAT REYONUNDA

ANINDA İNDİRİM!*
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teknik

Ülkemizdeki yangınların en büyükleri 
OSB’lerde faaliyet gösteren endüs-
triyel yapılarda çıkmakta, bu yangın-

lar büyük maddi hasarlara ve can kayıplarına 
neden olmaktadır. 
Ayrıca yangının sıçrayarak yayılması komşu 
yapıları da tehdit etmektedir. Oysa doğru ürün 
ve doğru detaylar kullanıldığında yangının 
yayılma olasılığı minimize edilebilir ve yangın 
çıktığı alanda hapsedilerek kayıpların asgari 
seviyede olması sağlanabilir. 
Bu çalışmada ‘endüstriyel yapılarda yangın 
dayanımı’ konusu sandviç paneller açısından 
ele alınmıştır. 

Ülkemizde bulunan endüstriyel yapılar ile 
depolardaki çatı ve cephe sistemlerinin önemli 
bir kısmında sandviç panel ürünler kullanıl-
maktadır. Ne yazık ki, bu ürünleri seçerken 
ne yangın durumunda insan hayatını tehdit 
edecek zehirli gaz emisyonları düşünülmekte 
ne de sandviç paneller ile oluşturulan duvar 
ve çatıların yangın dayanımında uyulması 
zorunlu olan Binaların Yangından Korun-
ması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) dik-
kate alınmaktadır.

Sandviç paneller yanmaya başladığında insan 
hayatını tehdit eden iki unsur bulunmaktadır. 

Bu unsurlardan ilki zehirli gaz emisyonları, 
diğeri ise yangın dayanımıdır. 

Zehirli Gaz Emisyonları 

Sandviç paneller yandığında, panel dolgu mal-
zemesi de yanmaya başlayacaktır. Bu durumda 
zehirli gaz emisyonları oluşabilir ve gazlar 
havalandırması yeterli olmayan hacimlerde 
bulunan insanların çok kısa bir sürede zehir-
lenerek hayatını kaybetmesine neden olabilir. 
Özellikle poliüretan bazlı dolgu malzemesi 
kullanılarak üretilen sandviç panel yapı ele-
manlarında böyle bir durumun ortaya çıkması 

Sandviç Panellerde 
Yangın Dayanımı
Yazan: Hakan Uslu, İzocam Tic. ve San. A.Ş.
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BYKYH’de kastedilen yangın dayanımı yük 
taşıyan yapı elemanlarında (örneğin çatılar) 
taşıma (R), bütünlük (E) ve Yalıtım (I) kri-
terlerinin her birinde bahsedilen süre boyunca 
yangın dayanımı anlamına gelir. REI 60, REI 
90 veya REI 120 gibi... Yük taşımayan yapı 
elemanlarında (örneğin duvarlar) ise bütünlük 
ve yalıtım kriterlerinin her ikisinde de söz 
konusu yangın dayanım süreleri sağlanmalıdır. 
EI 60, EI90, EI120 gibi.
Endüstriyel yapıların büyük bölümünde bina 
yüksekliklerinin 21.50 metreden alçak oldu-
ğunu söyleyebiliriz.  Bu nedenle sandviç panel 
kullanılacaksa cephe ürünlerinde en az EI60, 
çatı ürünlerinde ise en az REI90 kriterini 
sağlayan ürünler kullanmak gerekecektir. 
Binada yağmurlama sistemi kullanılmamış 
ise bu durumda EI90 ve REI120 özellikte 
cephe ve çatı panelleri kullanılmaldır. 
Sandviç panel üreticilerinin pek çoğu bu kri-
terleri sağladıklarını beyan etse de yangın 
dayanımı akredite laboratuvarlarda belge-
lendirilmiş ürünleri tercih etmek en güvenli 
yoldur. 
Yangın dayanımı sadece doğru ürünü seç-
mekle sağlanamaz.  60 dakika yangın dayanımı 
sağlayan paneller hatalı uygulandığında 10 
dakika bile yangına dayanamayabilir. Panel 
üreticisi beyan edilen yangın dayanımını sağ-
layan doğru bir uygulama çözümü de ürünle 
birlikte sunulmalıdır. Bu da deneyim gerek-
tiren bir husustur. TM

muhtemeldir. Bu nedenle, yapı elemanları 
sandviç paneller ile oluşturulacak ise panel 
dolgu malzemesinin taşyünü olması doğru 
bir seçim olacaktır.

Yangın Dayanımı

Endüstriyel yapılarda ve depolarda kullanılan 
çatı ve cephe sistemlerinin yangın dayanım 
sınıfları BYKYH Ek 3-C’de aşağıdaki şekilde 
tanımlanmaktadır:
•	 Bina yüksekliği 21.50 metreye kadar olan 

endüstriyel yapılarda yağmurlama sistemi 
bulunuyor ise çatı ve cephe sistemleri 
en az 60 dakika yangına dayanımlı 
olmalıdır. Yağmurlama sistemi yok ise 
yapı elemanları en az 90 dakika yangına 
dayanımlı olmalıdır.

•	 Bina yüksekliği 21.50 – 30.50 metre 
arasındaki endüstriyel yapılarda 
yağmurlama sistemi bulunuyor ise çatı ve 
cephe sistemleri en az 90 dakika yangına 

dayanımlı olmalıdır. Yağmurlama sistemi 
yok ise yapı elemanları en az 120 dakika 
yangına dayanımlı olmalıdır.

•	 Bina yüksekliği 30.50 metreden fazla 
olan endüstriyel yapılarda ise yağmurlama 
sistemi bulunması zorunludur. Bu 
yapılarda çatı ve cephe sistemleri taşıyıcı 
özellikte ise en az 120 dakika, taşıyıcı 
özellikte değil ise en az 90 dakika yangına 
dayanımlı olmalıdır.
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W avin; güvenli içme suyu dağıtımı, yağmur suyu ve atık suyun yönetimi, enerjiyi daha 
verimli kullanarak binaların ısıtılması ve soğutulması gibi günlük hayatın vazgeçilemez 
ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler sunan bir firma. Wavin Group’un bir üyesi olan 

Wavin Pilsa ise Türkiye plastik boru sektörünün lider firmalarından biri ve ısıtma-soğutma, temiz 
su, atık su, drenaj ve telekoma yönelik geniş yelpazede kaliteli boru, ek parça sistem ve çözümleri 
sunuyor. 1971 yılında Adana’da kurulan firmanın Genel Müdürü Orhun Çapanoğlu “Wavin, temiz 
suya ulaşmanız ve atık suyu tahliye edebilmemiz için gereken her türlü sistemi sağlıyor” diyor. 
Çapanoğlu ile firmanın hikâyesi, faaliyetleri, yenilikleri ve hedefleri hakkında konuştuk…

“Wavin’le daha iyisine bağlanın”

Orhun Çapanoğlu 
Wavin Pilsa Genel Müdürü
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kuruldu. 2008 yılına kadar Sabancı Holding 
bünyesinde Pilsa Plastik A.Ş. adıyla faaliyet 
gösteren firmamız, bu tarihten sonra Wavin 
Group bünyesine katıldı. Bu satınalmadan 
sonra Wavin Pilsa olarak faaliyetlerimize 
devam eden şirketimiz 2011 yılında ismini, 
Wavin Group’un Türkiye’deki faaliyetlerini 
sürdürmek için Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş. 
olarak değiştirdi. Wavin Pilsa, ülkemiz plastik 
boru sektörüne yön veren lider bir firma. 

Wavin, temiz suya bağlanmamız 
için gereken her türlü sistemi 
sağlıyor

Wavin, sıcak&soğuk su sistemlerinden, poli-
etilen temiz su borularına, sessiz borulardan, 
kazısız teknolojilere kadar uzanan çok geniş bir 
ürün portföyüne sahip. Ürünlerimizi; “Temiz 
Su”, “Yağmur Suyu”, “Atık Su”, “Kanalizas-
yon”, “Isıtma & Soğutma”, “Gaz”, “Telekom” 
gibi kategorilere ayırmak mümkün. Wavin 
aslında, temiz suya bağlanmamız için gereken 
her türlü sistemi sağlıyor. Şirketimiz geniş bir 
yelpazede kaliteli boru ve ek parça sistem ve 
çözümleri sunuyor. Geleneksel boru sistem-
lerinin yanında Wavin Group’un geliştirdiği 
ürünlerden Avrupa’daki tesislerinde yüksek 
kalite standartlarında ürettiği Quickstream 
sifonik yağmur suyu tahliye sistemleri, Q-bic 
yağmur suyu depolama sistemi, Hep2O profes-
yonel push-fit gibi yenilikçi çözümleri mühen-
dislik hizmetleri ile birlikte tüketicilerimize 
sunuyoruz. 
Küresel ısınmayla beraber dünyada bazı böl-

Wavin, çok geniş bir yelpazede 
yüksek kalitede boru ve ek parça 
sistem ve çözümleri sunuyor

Hikâyesi 1950’lerde Hollanda Zwolle’de başla-
yan Wavin Group; güvenli içme suyu dağıtımı, 
yağmur suyu ve atık suyu yönetimi, enerjiyi 
daha verimli kullanarak binaların ısıtılması 
ve soğutulması gibi günlük hayatın vazgeçi-
lemez ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler 
sunan bir firma. Wavin kelimesi, İngilizce’de 
‘water’ ve PVC hammaddesinin yapısındaki 
‘vinyl’ kelimelerinin ilk hecelerinden oluşuyor. 
Wavin, dünyanın ilk sessiz atık su borusunu, 
endüstriyel üretim plastik menhol ve bacalarını 
icat eden firması. Wavin, inşaattan altyapıya, 
ısıtma-soğutmadan arıtma sistemlerine kadar, 
çok geniş bir yelpazede yüksek kalitede boru ve 
ek parça sistem ve çözümleri sunuyor. Bu yüz-
den “Wavin’le daha iyisine bağlanın” diyoruz. 

Wavin Group, 2012 yılında Latin Amerika’nın 
lider hammadde ve petrokimya üreticisi olan 
Mexichem bünyesine katıldı. Mexichem 
1960’ta kurulmuş, merkezi Meksika’da bulu-
nan ve hızla büyüyen bir şirket. Mexichem’in 
temel faaliyet alanı aslında madencilik, faaliyet 
alanlarından biri de plastik, özellikle PVC 
hammaddesi. Mexichem, bu sene içinde yeni 

bir yapılanmaya giderek akış teknolojilerini 
bir grup altında topladı. Wavin’den önce Latin 
Amerika’da Amanco adlı bir grubu satın alan 
Mexichem, sürekli satınalmalarla büyümeye 
devam ediyor. Şu anda Mexichem Grubu, 
plastik boru ve ek parçaları alanında dünyada 
lider konumda. Wavin Pilsa ise, Avrupa’nın 
lider üst yapı ve altyapı plastik boru sistemleri 
üreticisi olan Wavin Group’un bir üyesi. 40 
seneden fazla bir geçmişe sahip olan Wavin 
TR Plastik Sanayi A.Ş. 1971 yılında Adana’da 

tesisat market 10/2015 . 39



söyleşi

apartmanda bu yağmur suyunu depolamak 
için bir sistem olacak. Yani böyle bir siste-
miniz yoksa, ev için ruhsat alamıyorsunuz. 
Avrupa, meskenler için bile bu sisteme geçmiş 
durumda. Wavin’in yağmur suyu depolama 
sistemi olan Q-bic, oldukça modüler bir sis-
tem. Bir villanın bahçesinde veya endüstriyel 
bir tesiste kullanılabiliyor. Örneğin Avrupa’da 
Berlin Havaalanı’nda komple bu sistem ile 
yağmur suyu yönetimi yapılıyor. Depolanan su 
istenirse farklı amaçlar için tekrar kullanılabili-
yor. Wavin bu tarz yenilikçi ürünlere çok aşina 
bir şirket. Sürekli inovasyona yatırım yapıyor. 
2014 yılı içinde mevcut ürünlerimizdeki çeşit-
liliğimizi artırmamızın yanı sıra Türkiye’de ilk 
olan çözümleri de piyasaya sunduk. Bunlardan 
biri de ‘Basalttherm’ ürünümüz. Basalttherm, 
muadillerine göre daha yüksek sıcaklık ve 
basınç dayanımı, iç çap genişliğinden dolayı 
daha yüksek debi, düşük genleşme katsa-
yısı gibi üstün özellikler sunuyor. Bu üstün geler kuraklık yaşarken, bazı bölgeler baskın 

sağanak yağışlar, seller yaşayacak. Wavin’in 
Quickstream sistemi bu konuda büyük avan-
tajlar sağlıyor. Özellikle stadyum, havaalanı, 
fabrika, AVM, lojistik merkezi gibi yapılarda 
tercih edilen Quickstream Sifonik Sistemi, 
klasik sisteme göre maliyet avantajı yaratarak 
yağmur suyunun en etkin şekilde tahliyesini 
sağlıyor. Quickstream sifonik yağmur suyu 
tahliye sisteminde, su hızlı bir şekilde tahliye 
ediliyor. Çünkü normal sistemlerde, yapıların 
çatısında biriken suyu gidere ulaştırabilmek 
için neredeyse her kolon başına bir tane iniş 
borusu döşenmesi gerekirken, sifonik sistemde 
böyle bir durum söz konusu değil, eğimsiz 
giden borularla ve daha az iniş kolonuyla 
yerden kazanç sağlıyor. Aynı zamanda çatıya 
yerleştirilen süzgeçler sisteme hava girişini 

engelleyerek klasik sisteme göre daha küçük 
çaplı boruların kullanımına imkân sağlıyor. 
Fakat bu sistem de tek başına yeterli değil 
tabii. Yağan yağmurun normalde yaklaşık  
% 40’ı buharlaşırken, % 10’u derelere karı-
şıp akıp gidiyor, % 50’si ise toprak tarafın-
dan emiliyor. Fakat şehirlerimizde neredeyse 
toprak kalmadığı için bütün su sadece çatıya 
değil; yollara, bahçelere, otoparklara gidiyor. 
Çünkü akan suyun gidebileceği bir toprak yok. 
Örneğin Avrupa bu durumun farkına varmış 
durumda, Belçika’da yeni bir kanun çıktı, her 

Quickstream Sifonik Yağmur Suyu Tahliye Sistemi

Q-bic Yağmur Suyu Depolama Sistemi
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etkili temiz su sistemi olan Hep2O’yu tanıt-
tık. Wavin Hep2O borular, ek parçalarının 
uyumu sayesinde mevcut bakır boru ya da 
diğer borulara bağlanabiliyor. Ek parçaları ise 
sökülüp tekrar takılabilme özelliğine sahip. 
Herhangi bir durumda Hep2O ek parçaları 
borulardan sökülmek istenirse hızlı, güvenilir 
bir şekilde yapılabiliyor, sökülen ek parçalar 
tekrar kullanılabiliyor. Demonte edilebilir ve 
tekrar kullanılabilir ek parça sistemi Hep2O’yu 
rakipsiz kılıyor.
Pazar bir yandan standart PPR temiz su boru-
larından uzaklaşmaya çalışıyor. Isıtma sistem-
lerinde kullanılan PEX boruyu artık daha çok 
temiz su sistemlerinde görüyoruz. PPR’nin 
sert ve 6 metrelik bir boru olması bizi kısıtlı-
yor. Yani hem iş gücü hem de zaman açısın-

dan bazı dezavantajları var. Füzyon kaynak iyi 
yapılmadığı durumlarda problem çıkarabilecek 
bir sistem. Kangal şeklinde sarılarak üretilen 
Hep2O borular, tek seferde 100 metreye kadar 
kaynaksız bir şekilde uzatılıp döşenebiliyor. 
Bu özellik, hem montajı yapan usta hem de 
kullanıcı açısından büyük bir avantaj sağlıyor. 
Aynı zamanda garantili bir sistem çünkü sız-
dırma yapması mümkün değil. Bu sistemimize 
o kadar güveniyoruz ki, uygulama şartlarına 
göre onlarca yıl süren garantiler veriyoruz. 

Apollo, altyapı basınçlı temiz su 
hatlarında kullanılacak yeni bir 
ürün

Wavin, altyapı basınçlı temiz su hatlarında 
kullanılacak yeni ürünü Apollo’yu sundu. 
Apollo’yu piyasaya sunmadan önce beledi-
yelere ve su ve kanal idarelerine ziyaretlerde 
bulunduk ve ürünümüzün hem teknik hem 
de ekonomik açıdan avantajlarını anlattık. 
Apollo Boru ve Ek Parçaları; basınçlı içme 
suyu sistemleri, kanalizasyon pompa hatları ve 
tarımsal sulama hatlarında kullanılan Wavin’in 
uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda 
geliştirdiği, patentli bir boru sistemidir. Apollo 
Borular, PE 100 boruların esnekliğine sahip 
olmanın yanında, U-PVC borulardan daha 
üstün teknik özelliklere sahiptir. Apollo boru 

özellikleriyle, Basalttherm sektörde özel-
likle sıcak su uygulamalarında güven, kalite, 
uygulama kolaylığı açısından pozitif etkiler 
yarattı ve sıcak su sistemlerinin vazgeçilmezi 
oldu. Bunun yanında polibütilen hammad-
deden üretilen Avrupa’nın en pratik ve en 

Hep2O Temiz Su Sistemi

Apollo Boru
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yan bir bayi teşkilatımız var. Bayilerimize çok 
önem veriyoruz çünkü bayilerimizi iş ortağı-
mız olarak görüyoruz ve bayimizin kazancı 
bizim kazancımızdır diye düşünüyoruz. Bu 
sene de bu yaklaşımımızın piyasada çok olumlu 
karşılandığını gördük; çünkü artık yetişeme-
yeceğimiz seviyede bayilik talepleri alıyoruz. 
Zaten tüm Türkiye’yi kapsayan bir yapımız 
var, şimdi bu yapıyı çok dikkatli bir şekilde 
genişlettik. Sadece altyapı ve üst yapı sistemle-
rimizde değil aynı zamanda Quickstream sifo-
nik sisteminin satış ve uygulanmasında da yeni 
bayilerimizle büyümeye devam ediyoruz. Fab-
rikamız Adana’da yer alıyor. Adana, Ankara, 
İstanbul ve İzmir olmak üzere dört tane bölge 
müdürlüğümüz var. Bunun dışında Ortadoğu, 
Türki Cumhuriyetler, Rusya, Kuzey Afrika, 
Çin gibi pazarlara da ihracatımız büyüyerek 
devam ediyor.
Wavin Pilsa olarak en büyük amaçlarımızdan 
biri de müşterilerimize yeni ürünler ile fayda 
sağlamanın yanı sıra, çözüm ortaklarımıza ve 
geleceğin tesisatçılarına eğitim konusunda des-
tek vermek ve onların görüşleriyle yeni ürünler 
geliştirebilmek. Bu amacımıza paralel olarak 
yaptığımız pazar araştırmalarında; Wavin 
Pilsa olarak, tesisatçılar, mekanik firmaları, 
müteahhitler gibi sektördeki paydaşlarımıza 
daha yakın durmamız gerektiğini tespit ettik  
ve Wavin Academy’i kurduk. 2014 yılında 
Adana’da kurulan Wavin Academy, öncelikle 
bir sosyal sorumluluk projesi. Academy’nin 
temel amacı, Wavin’in iş ortaklarını, müşte-
rilerini ve çalışanlarını sürekli olarak eğitip 
ülkenin kalkınmasına, sektörün ve paydaşların 
başarısına değerli katkılarda bulunmak. Top-

lam 2.000 m2 alan üzerine kurulu Wavin Aca-
demy tesislerinin 700 m2’lik kapalı alanında 
60 kişilik büyük toplantı salonu, 2 adet küçük 
toplantı salonu, 30 kişilik uygulama laboratu-
varı, çeşitli etkinliklere uygun büyük bir fuaye 
ve yönetim ofisi bulunuyor. Wavin Academy 
ile her yıl binlerce tesisatçı, teknisyen, uygu-
lamacı, mühendis, müteahhit, öğrenci, bayi 
ve diğer çözüm ortaklarına hizmet veriyoruz. 
Wavin inovasyona çok önem veriyor. Bugüne 
kadar pazara sunduğu teknolojik ürünlerle 
boru üreticisi olmanın yanı sıra çözüm üreti-
cisi kimliğiyle de sektörde farklı bir konuma 
sahip. Bugüne kadar gerçekleştirilen inovatif 
çalışmalar, projeci ve taahhütçülerin dünya-
sında çok büyük farklılıklar yaratmıştır. Wavin, 
bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
yarınlar için çözümler üretmeye devam edecek. 
Sektörde bir ilk olan Wavin Academy, tekno-
loji ve yenilikleri en hızlı şekilde müşterilerine 
tanıtmak ve kullanıcılara gerekli eğitimleri 
vererek plastik boru sistemlerini doğru şekilde 
hayata geçirmek için önemli bir sorumluluk 
üstlenmiştir. Sorumluluk alanımızı genişle-
terek İstanbul’da da benzer bir tesis açmayı 
hedefliyoruz. 
Wavin Pilsa olarak, müşteri ihtiyaç ve beklen-
tilerini zamanında, yüksek kaliteli ve ekono-
mik çözümler ile karşılıyoruz. Tüm kaynakları 
verimli kullanarak rekabet gücünü ve pazar 
payımızı artırmak için ürünlerimizi ve süreç-
lerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Yakın zamanda 
Adana’daki fabrikamızın modernizasyonu için 
20 milyon Euro yatırım yaptık. Bu yatırımı-
mızla sektörümüze daha yenilikçi ve güvenilir 
çözümler sunuyoruz. TM

ve ek parçaları güvenli su hatları için geliş-
tirilmiş eşsiz bir sistemdir ve özel formülü 
sayesinde boru çeperlerinde biyofilm tabakası 
oluşmaz. Toprakta bulunan çözücü ve kim-
yasallara karşı geçirgenliği sıfırdır. Bu sayede 
özellikle içme sularında sağlığı tehdit eden 
durumların önüne geçiliyor. Apollo Borular, 
artırılmış darbe direnci ve mukavemeti ile en 
zor koşullarda bile kullanılabiliyor. Borular 
kendinden mufludur, özel yaprak conta yapısı 
ve esnekliği sayesinde kolaylıkla döşeniyor ve 
sızdırma yapmıyor. U-PVC boruya göre 3 kat 
fazla darbe dayanıma sahiptir. Apollo boru-
lar; kolay taşınması, esnekliği, kırılmaz yapısı, 
daha az ve dar kazı yapılabilmesi ile maliyet 
yönünden tasarruf sağlıyor. 
Lansmanını yeni yapmamıza rağmen, Apollo 
borularımız bazı önemli altyapı projelerinde 
yer buldu: Çimsa Niğde fabrikaları, Adana 
ve Trabzon Su ve Kanal İdarelerinin bazı 
temiz su projeleri ve Yenice’de 100 dönüm-
lük bahçe sulama projesi bunlardan sadece 
birkaçı. Quickstream Sifonik Yağmur Tahliye 
sistemimiz ise bünyesine birçok projeyi dahil 
etmeyi başardı. Son birkaç ay içerisinde sifonik 
sistemini uyguladığımız bazı binalar: Mersin 
Entegre Hastanesi, Sivas Arena Stadı, Assan 
Alüminyum Fabrikası, 41 Burda AVM, Diyar-
bakır Havaalanı, Akasya Ümraniye AVM. 
Bunun gibi yer aldığımız sayısız birçok pro-
jede sadece bir ürün tedarikçisi olarak değil, 
bir çözüm üreticisi olarak yer edinmeye devam 
ediyoruz.   

Wavin Academy açıldığı tarihten bu 
yana binlerce tesisatçı, teknisyen, 
uygulamacı, mühendis, öğrenci, bayi 
ve diğer çözüm ortaklarına hizmet 
veriyor

Wavin Pilsa, yalnızca ürün çeşitliliği ve kalitesi 
ile değil, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 
bayi ve dağıtım kanalıyla müşterilerinin dik-
katini üzerine çekiyor. Tüm Türkiye’yi kapsa-
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teknik

Y angın konusunda çalışacağınız yapı; 
bir okul, ibadethane, konut, hastane, 
ofis blokları, rezidans, otopark, AVM, 

otel, fabrika, depo veya hangar olabilir. Burada 
önemli olan, yangın tesisatı uygulanacak bu 
yapının kullanım amacını ve yapı içerisinde 
yer alan eşyaların önemini bilmektir. Sonraki 
aşamada ise, işveren ile birlikte yapının mimari 
projesi üzerinde veya direkt olarak sahada çalış-
malar yapılarak sulu, köpüklü veya gazlı sön-
dürme çeşitlerinin hangisinin doğru olduğuna 
karar verilebilir.

İşveren ile belirlenen söndürme tiplerinin, yan-
gın söndürme sistemleri konusunda bilgili ve 

Yazan: Ahmet Kahraman, Ayvaz A.Ş. Yangın Ürünleri Sorumlusu

Yangın Sistemleri 
Kurulum Süreci

tecrübeli kişilerce tasarımı, projelendirilmesi 
ve hidrolik hesaplarının yapılması gerekli-
dir. Ancak bu şekilde doğru bir uygulamanın 
yapılacağından bahsedebiliriz. Ayrıca işverenin 
kalite onay ve sertifika kuruluşları konusunda 
bilgi sahibi olması da bu süreç boyunca büyük 
önem taşır. FM, VdS veya UL gibi onay bel-
gelerine sahip olan yangın ürünleri, defalarca 
test edildikten sonra kalitesi tescillenen ve kul-
lanıma sunulan ürünlerdir. Onaylı malzeme 
kullanılması durumunda, muhtemel hata ve 
sorunların minimuma indirildiğinin bilinmesi 
gerekir.

Tüm bu süreçlerin sonrasında, doğru bir proje 

ve doğru bir maliyetlendirme çalışması yapıla-
rak ürün tedarikçisinin belirlenmesi aşamasına 
gelinir. Ürün tedarikini üstlenecek firma, ürün-
lerini iyi tanımalı ve işvereni yönlendirecek bilgi 
ve tecrübeye sahip olmalıdır. Ayrıca işverenler, 
yangın konusunda ürün tedariki yapan firma-
dan süpervizörlük ve devreye alma hizmetlerini 
talep etmelidir.

Yangın sistemlerindeki bu seçim sürecinde 
adını sıkça duyduğumuz bazı ürünler öne çık-
maktadır. Bunlardan, ıslak ve kuru alarm vana-
ları, kardan mafsallı kompansatörler, sprinkler 
bağlantı hortumları ve u-flex ve v-flex bağlantı 
ürünleri hakkında teknik bilgileri paylaşacağız.
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Yangın Sistemlerinde Öne Çıkan 
Ürünler

Islak ve Kuru Alarm Vanaları

Islak Alarm Vanası, içinde basınçlı su bulu-
nan sistemlerde kullanılmaktadır. Donma 
riski olmayan bölümlerde tercih edilmektedir. 
Pompa çıkış kollektöründen sonra sprinkler 
hattı başında kullanılırlar. Alarm Vanasının yivli 
ve flanşlı bağlantılı modelleri mevcuttur. Yangın 
anında sprinklerin ucunda bulunan basınçlı su 
gecikmesiz olarak ortama boşalmaktadır. Bu 
aşamada yangının çıktığı bölümdeki akış anah-
tarı devreye girerek elektriksel olarak yangın 
algılama sistemine sinyal göndermektedir. Islak 
Alarm Vanası açılarak pompa istasyonundan 
gelen basınçlı suyun sprinklere gitmesini sağlar, 
aynı zamanda üzerindeki kanallar yardımıyla 
geciktirme hücresine su gönderilmekte, daha 
sonra da basınç anahtarından elektriksel su 
motor gongtan mekanik alarm elde etmektedir. 
Kuru Alarm Vanası ise, donma riski taşıyan 
bölümlerde tercih edilen, içinde basınçlı hava 
bulunan sistemlerdir. Pompa çıkış kollektö-
ründen sonra sprinkler hattı başında kullanı-
lırlar. Alarm Vanasının yivli ve flanşlı bağlantılı 
modelleri mevcuttur.

Basınçlı hava tesisata özel bir orifis yardımıyla 
verilmekte, bu orifis ancak kayıpları karşıla-
yabilecek şekilde beslemeye izin vermektedir. 
Kuru Alarm Vanasının üst tarafında hava, alt 
kısmında ise su bulunmaktadır. Yangın esna-
sında ilk önce hava otomatik olarak sprinkler 
ve vana üzerinden atılmakta daha sonra ise 
tesisata su verilmektedir.

Sprinkler Bağlantı Hortumları

Sprinkler sistemleri, bir yangın çıktığında ken-
diliğinden devreye giren ve alevlerin üzerine 

su sıkarak yangını söndüren veya yayılmasını 
önleyen sistemlerdir. Bunlar binaların tavanına 
yakın olarak yerleştirilirler ve suyu bağlı olduk-
ları boru sistemi vasıtasıyla alırlar.

Sprinkler sistemleri, yangına müdahalenin zor 
ve yangın yükünün fazla olduğu binalarda ve 
özellikle topluma açık binalarda tercih edilir. 
Sprinkler hortum ve bağlantı setleri ise yangın 
hatlarıyla, sprinkler bağlantısını sağlayan esnek 
bağlantı elemanlarıdır. Bu esnek yapısı saye-
sinde her türlü sismik hareketleri sönümleme 
kabiliyetine sahip olup, ayrıca zamana bağlı 
işçilik giderlerini minimize eder.

Kardan Mafsallı Deprem 
Kompansatörleri

Dilatasyon - Deprem Kompansatörü (Kardan 
mafsallı tip), deprem ve çökme gibi her yön-
deki hareketleri (X, Y, Z yönlerindeki dairesel 
hareketleri) emerek boru hatlarındaki her türlü 
hareketi sönümleyerek sistemi korur. Esnek ve 
hareketli yapıları sayesinde rijit boru sistemle-
rini stresten arındırır. İki körük içeren bu tip 
kompansatörler eksenel hareketleri, yanal sap-
maları ve açısal rotasyonu absorbe eder. Yangın 
devrelerinde FM onaylı bir ürün olması sebe-
biyle, dilatasyon geçişlerinde mutlak kullanım 
alanı bulunmaktadır.

Basınç ve sıcaklık değerleri DIN2401 stan-
dartlarına uygundur. Çift tarafında bulunan 
körükleri ve kardan mafsalları sayesinde her 
türlü hareketi sönümleme kabiliyetine sahip-
tir. Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri 
standart 100, 200, 300 ve 400 mm yanal hare-

ketleri sönümlemekle birlikte, istenilen diğer 
farklı genleşme değerleri içinde özel üretimler 
mümkündür.

Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri 
standart PN16 basınç sınıfında üretilmekte 
olup, daha yüksek basınç sınıfları için özel 
dizaynlar neticesinde imal edilmektedirler. 
Operasyon basıncı nominal çapa ve operas-
yon sıcaklığına bağlıdır. Dilatasyon - Deprem 
Kompansatörü, yangın devresi hatlarında dila-
tasyon geçişleri, tüm akaryakıt tankları, depolar, 
her türlü makine-cihaz çıkışlarında, bütün boru 
hatlarında kullanılmaktadır.

U-Flex ve V-Flex Bağlantı 
Elemanları

U-Flex ve V-Flex Bağlantı Elemanları, yangın 
hatları için bina dilatasyon geçiş noktalarında 
çökme ve yer değiştirmeleri absorbe etmek 
için kullanılan; eğilebilir ve bükülebilir yapıya 
sahip, güvenilir hortumlardır. Bu elemanlar, rijit 
bağlantılarda görülebilecek kırılma ve çatlama 
gibi sorunları ortadan kaldırır; pratik, emniyetli 
ve kolay montaj imkânı sunar. TM
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sistem

Yangın güvenliği günümüzde domestik 
binalar, iş merkezleri ve endüstriyel 
binalarda öncelikli konu haline geldi. 

Bu sistemlerin olmazsa olmazı olan sulu sön-
dürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma 
basınç ve anma debi ile ifade edilen pompalar 
ise Wilo tarafından ekonomik ve kompakt 
ürünler olarak geliştirildi ve FFS serisi olarak 
müşterilerin kullanımına sunuldu.
FFS serisi kapsamında bir yangın sisteminde 
ihtiyaç duyulan debinin, istenilen basınç ile 
transferinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 
Bu seri ile her türlü yangın tesisatının basınç-
landırılması için kullanılan, otomasyon, kon-
trol ve alarm olanakları kompakt kullanımı 

kolaylaştıran ve ön montajı yapılmış sistemler 
olarak hizmet veriyor. 
Standart olarak tek pompalı şase üzerine 
monte edilmiş ya da istek üzerine pompa 
tipine bağlı olarak 2 ya da 3 pompalı mekanik 
sistemlerin üretimi de gerçekleştirilebiliyor. 
FFS sistemlerinde ana yangın pompası ola-
rak 4 değişik pompa tipi kullanılıyor. Bunlar; 
yatay milli uçtan emişli (NL-NP serisi), yatay 
milli blok tip (BP serisi), yatay milli ayrılabilir 
gövdeli (SCP-ASP serisi) ve yatay milli çok 
kademeli (WRH serisi) pompalar olup, talebe 
göre elektrik veya dizel motor tahrikli olarak 
üretiliyor. 
NL-NP serisi elastik kaplinli, yatay milli, 

eksenel emişli pompalar anma debi ve basma 
yüksekliğine göre 2 kutup (2900 rpm) / 4 
kutup (1450 rpm) olarak maksimum 500 m3/h, 
basma yüksekliğinde ise maksimum 130 mSS 
değerlerinde çalışabiliyor. BP serisi blok tip, 
yatay milli, eksenel emişli pompalar anma 
debisi maksimum 500 m3/h ve maksimum 100 
mSS yükseklik kapasitelere kadar modellere 
sahiptir. ASP/SCP serisi yatay milli, bölünebi-
lir gövdeli santrifüj pompalar maksimum 1000 
m3/h, basma yüksekliğinde maksimum 180 
mSS değerlerinde çalışabiliyor. Yatay milli, 
çok kademeli WRH serisi max. 700 m3/h ve 
max. 350 mSS yükseklik kapasitelere kadar 
modellere sahiptir. Wilo, müşterilerine 38. 

ASP Serisi 
Elektrik Motorlu Mekanik

FFS Yangın Sistem 
Çözümleri
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kata kadar yüksek standartlarda basınçlan-
dırma ve 40.000 m2’nin üzerindeki binalarda 
bile güvenilir uygulamalar ve doğru sistem 
çözümü sağlayabiliyor. Ürün kalitesini kullan-
dığı malzeme kalitesine de yansıtarak, gövde 
malzemesi olarak GG25 pik döküm malzeme 
kullanırken, tercihen GGG 40/AISI 304/
AISI 316/Bronz gövdeli olarak da alternatif 
ürün sunulabiliyor.

FFS sisteminin bileşenleri:

1. Elektrik motor tahrikli ana pompa
2. Dizel motor tahrikli yedek pompa
3. Jokey hidrofor
4. Elektrikli pompa kontrol panosu
5. Dizel motorlu pompa kontrol panosu
6. Dizel motor tahrikli pompaya ait yakıt 

deposu ve akü
7. Sesli / ışıklı alarm
8. Tamamlayıcı tesisat ekipmanları

a. Kesme vanaları
b. Çekvalf
c. Her bir pompa için basınç şalteri
d. Manometre/Vakummetre
e. Eksantrik (emiş) ve Konsantrik                         
   (basma) redüksiyonlar
f. Kollektör (çok pompalı sistemlerde)

Elektrik ve dizel motor tahrikli her bir yangın 
pompasının bağımsız olarak kontrolünü sağla-
yan FFS-E ve FFS-D kontrol panoları, basın-
cın düşmesi ile basınç şalterinden gelen sinyal 
ile çalışmaya başlar. Pompanın durdurulması 
basınç normale döndükten sonra belirli bir 
süre gecikme ile otomatik veya manuel olarak 
gerçekleşir (Bu süreç dizel motorlarda manuel 
olarak yürütülmektedir). Kontrol panolarında, 
haftalık test fonksiyonu ile birlikte bireysel 
hata ve işletim sinyalleri mevcuttur.
Yangınla mücadele sistemlerinin önemli bir 
parçası olan jokey hidroforlar, yangın hattının 
sürekli basınç altında tutulması amacıyla kul-

Wilo- SiFire EN

lanılır. Çelik şase üzerine monte edilmiş, Wilo 
yüksek verimli MVI / Helix V serisi dikey 
milli, komple paslanmaz santrifüj pompa ile 
olası sızıntıları karşılayarak ana pompaların 
gereksiz devreye giriş-çıkışları önlenirken 
enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. FFS-COJ 
serisi jokey hidroforlar kontrol panosu, kapalı 
tip genleşme tankı, küresel vana, çekvalf, 
manometre, basınç şalteri ve seviye flatörü 
ile birlikte bir bütün olarak test edilerek sevk 
ediliyor. Jokey pompasının debisi, ana yangın 
pompası debisinin % 1’inden küçük olma-
mak üzere, devreye girme basıncı ana yangın 
pompasının devreye girme basıncından asgari 
5 mSS yüksek olmalıdır. 
Wilo, NFPA’ye (Amerikan Yangından 
Korunma Kurumu) uygun UL Listeli ve/veya 
FM onaylı yangın hidroforları için Patterson 
firması ile “bina uygulamaları” alanında işbir-
liği yaptı. Bu işbirliği kapsamında, Wilo’nun 
ürün gamında 4 tip pompa bulunuyor. Bun-
lar, yatay ayrılabilir gövdeli (HSC), göbekten 
emişli (ES), dikey türbin tip ve hatta monte 
(in-line) tip pompalardır. FM 1311 (HSC) ve 
FM1319 (ES) formuna uygun olarak üretilmiş 
pompalar anma debilerinde 150 gpm – 5000 
gpm (gallon per minute), basma yüksekli-

ğinde ise 40-422 psi değerleri arasında çalı-
şabiliyor. Yangın pompası, kontrol panoları, 
otomatik hava tahliye vanası, gövde soğutma 
vanası ve manometreler ile birlikte bir paket 
olarak tedarik ediliyor ve paket kapsamında 
bulunan panolar UL 218’e uygun, elektrik 
tahrikli pompa panolarında kullanılan transfer 
şalterleri UL 1008’e, pompa motorları ise UL 
1004-1’e uygun olarak temin ediliyor. TM
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B u makalede örnek bir yangın senar-
yosu ve tasarım yaklaşımı ele alın-
mıştır. Örnek projede kampüs bina 

yüksekliği üç kat olarak planlanmıştır. Binada 
sınıflar, konferans salonları, laboratuvarlar, 
makina atölyeleri, ofis alanı ve yemek hiz-
metleri olacaktır. Her bir kat yaklaşık 4.6 m 
yüksekliğindedir ve üçüncü katın üzerindeki 
pencereli üst kısımda ilave 3.1 m yükseklik 
olacaktır.
Zemin seviyesinden üçüncü katın üzerindeki 
pencereli alan seviyesine kadar uzanan 3 katlı 
atriumun yüksekliği yaklaşık 17 metredir. 
Atriumun açık alanı ikinci ve üçüncü katlarda 
doğudan batıya yaklaşık 75 m uzunluğunda 
ve genişliği de kuzeyden güneye yaklaşık 6 
metre ölçülerindedir.
İkinci ve üçüncü katlara atriumun dış kenarı 
etrafında, atriumun açık alanına doğru çıkıntı 
yapan yürüyüş platformları yapılmıştır. Bu 

katlarda kuzey ve güney yürüyüş platformla-
rını atriumun ortasından birbirine bağlayan 
ilave bir yürüme platformu daha vardır. İkinci 
ve üçüncü katları güney giriş koridorundan ve 
kuzey giriş koridorundaki kapalı merdivenden 
geçen başka bir giriş daha vardır.

Tasarım Yaklaşımı

Üç katlı atrium IBC  ve NFPA 101 gereğince 
bir duman kontrol sistemine ihtiyaç duy-
maktadır. Dumanı atriumun üstünden dışarı 
atmak için doğal bir duman egzoz sistemi kul-
lanılacaktır. Bu şekilde atriumun tabanından 
en yüksek yürüme yüzeyinin 1.6 m üzerine 
kadar korunabilir şartlar muhafaza edilecektir. 
Atrium içinde makul olarak öngörülebilecek 
en kötü koşullarını değerlendirmek ve tabii 
duman egzozunun alan içinde dayanabilmeye 
olan etkisini değerlendirmek için 5. versiyon 

Yangın Dinamikleri Simülatörü kullanılmıştır. 
Atriuma fiziksel olarak temas etmeyen bina 
alanları modele dâhil edilmemiştir.

Tasarım Kriteri

Yangın Senaryoları Tasarımı

•	 Üç katlı atrium içinde makul olarak 
düşünüldüğünde çıkabilecek dört yangın 
senaryosu tasarımı belirlenmiştir:

•	 Üç katlı atriumun merkezinde yürüme 
platformunun altında zemin seviyesinde 
açığa çıkmış yaygın bir duman bulutu,

•	 Zemin seviyesinde kuzey giriş 
koridorundaki merdivenlerin altında açığa 
çıkmış yaygın bir duman bulutu,

•	 Atriumun doğu tarafında stüdyo 
ve toplantı odaları arasında zemin 
seviyesinde asimetrik bir duman bulutu, 

Örnek Yangın Senaryosu ve 
Tasarım Yaklaşımı*
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•	 İkinci katta güney giriş koridoru katındaki 
girişin yanında açığa çıkan bir duman 
bulutu

Her bir tasarım senaryosunda sabit oranda 
ısı çıkartan bir yangın bulunmaktadır. Senar-
yonun başından sabit ve sürekli bir ısı çıkışı 
olan yangını belirleyerek (dolayısıyla sabit 
bir duman çıkışı da belirlenmiş olur) atrium 
içindeki şartların çok daha ölçülü bir tahmini 
modellenebilir.
Tüm dört yangın senaryosu için tasarım yan-
gın büyüklüğü olarak 5 megavatlık (MW) 
yangın kullanılmıştır. Tasarım yangınının 
ölçüsü binanın koridorları içinde çıkan nis-
peten düşük oranlı ısı çıkışlı bir yangın esas 
alınarak belirlenmiştir. Bu ölçü hafif tehlike 
sınıfı kullanım için tipik olarak seçilmiştir. 
(SFPE El kitabı Şekil 3-1.18 ve 3-1.102’ye 
göre) Bina içinde 2 MW’lık bir yangın mey-
dana gelebilir ancak, tabii egzoz sisteminin 
5MW’lık bir yangın dumanını tahliye edecek 
kapasitede olduğunu göstermek için daha ted-
birli düşünülerek, bundan 2.5 kat büyük bir 
yangın modellemiştir.
Her bir yangın senaryosu rüzgarsız, kuzey, 
güney, doğu veya batı yönlerde 30 mph (13.4 
m/s) rüzgarda, ve 60 mph (26.8 m/s) rüzgarda 
test edilmiştir. 27 senaryo için hassasiyet ana-
lizi yapılmıştır. Modelin hassaslığının sonuç-
ları önemli ölçüde değiştirip değiştirmeyece-
ğini belirlemek için hassasiyet analizleri için 
mesh çözünürlüğü (iki değerlendirme ölçüm 
noktası arası mesafe) her taraftan 0,75 m’ye 
yükseltilmiştir. Sonuçlar her taraftan mesh 
çözünürlüğü 0,6 m olarak yapılan modellere 
dayanmaktadır.

Dayanabilme Kriteri

Her bir tasarım senaryosunda ortamın kul-
lanılabilirliğini yani o mahalli kullananların 
şartlara dayanabilirliğini belirlemek için orta-
mın görüş mesafesi ve hava sıcaklığı değer-
lendirilmiştir. IBC’ye göre mahallin kullanı-
labilirlik şartları en az 20 dk. süre ile korun-
malıdır. Burada minimum görüş mesafesinde 
eşik değeri olarak 10 m kullanılmıştır, Purser  
tarafından önerildiği üzere; bunun ötesinde 
duman tabakası içinde binanın terk edilme-
sinde zorluklar meydana gelir.
Yangın tasarımı senaryolarının her birinde iki 
maksimum sıcaklık kriteri incelenmiştir. 20 
dakikalık sıcağa maruz kalma süresince sürdü-
rülebilir maksimum sıcaklık olarak 76 °C kabul 

edilebilir olarak varsayılmıştır. İlave olarak 
Purser maksimum 200 °C sıcaklığa bir dakika 
dayanılabileceğini belirtmektedir, buna göre 
bu sıcaklığın aşılması dayanılabilir şartların 
korunamaması olarak kabul edilmiştir.

Duman Egzozu Modellemesi

Bina tasarımcıları atrium duman kontrol sis-
temi çalışmaktayken yağan yağmur veya karın 
binaya girmesine karşı en büyük korumayı 
sağlaması için duman tahliyelerinin 90°'ye 

kadar tam açılmayan tek kanatlı pencereler 
olmasını istemişlerdir. FDS’deki sınırlamalar 
nedeniyle, bu yeni pencereye modellik yap-
mak için oluşturulan kanat ters bir “L” şekli 
meydana getirecek şekilde duvardan bir hücre 
dışarı ve bir hücre de aşağı doğru uzanan bir 
engel meydana getirdi. Bu, dumanı pencere 
kanadının kenarlarından dışarı akmasını sağ-
layan gerçek bir tek kanatlı pencereyle aynı 
etkiyi yapan bir engelleme sağladı
Birçok tasarım senaryosundan, yangın üze-
rine olan sprinkler etkileri sprinkler/yan-
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gın karşılıklı etkileşiminin karmaşık yapısı 
ve duman kontrol sisteminin performansıyla 
ilgili daha ölçülü sonuçlar almak için model-
lenmemiştir.
Sprinklerin devreye girmesi baca etkisi 
şartlarını test ederken bazı senaryolar için 
gerekli olmaktadır. Bu durumlarda ve sıcak-
lığın 76,1°C sınırının üzerine yükselmesi üze-
rine dayanılabilir koşulların korunması için 
sprinklerin çalışması gerektiğinde modellenen 
sprinklerler tavanın 0,61 m altına ve birbirle-
rinden 6,1 m ayrık olacak şekilde yerleştirilir.
Gerçek binada sprinkler montajı NFPA 13 ile 
uyumlu olmasına rağmen modellenen sprink-
lerler, sprinklerin tepki verme süresini ölçülü 
bir şekilde geciktirmek ve modelde kullanılan 
2 ft küplük (0.61 m) ızgara hücresi ölçüsüyle 
uyumu korumak için NFPA 13’ün öngördüğü 
maksimum 30 mm’den daha aşağı yerleşti-
rilmişlerdir. Sprinklerlerin aktif hale gelme 
sıcaklığı 68°C ve RTI (Reponse Time Index) 
kabaca 100 (ft×s)1/2 [50 (m×s)1/2)], olarak 
belirlenmiştir bu ölçü hafif tehlike yatan 
kullanım derecesine göre sıradan bir sıcak-
lığı, hızlı tepkiyi, genişletilmiş kaplama alanı 
olan bir sprinkler sistemini simüle etmektedir. 
Tablo 1 modellerde çalıştırılan her bir yangın 
senaryosunda en çabuk aktivasyon zamanını 
göstermektedir.
Duman tahliye sistemi NFPA 204[v]’ten alı-
nan hesaplama yöntemlerine göre tasarlan-
mıştır. Tahliye edilen dumanın yerini alacak 
tamamlama havası dört girişin her birindeki 
iki takım 6 ft x 8 ft (1.8 m x 2.4 m) ölçüle-
rindeki çiftli kapılardan ve doğu ve batı giriş-
lerinin her ikisindeki iki ilave hava firarından 
sağlanacaktır. Gerçek hava tahliye alanı atrium 
boyunca uzanan pencereli alandaki 48 adet 
pencere ile sağlanacaktır. Bunlar 4.5 ft x 4.5 ft 
(1.4 m x 1.4 m) ölçülerindedir ve toplam 972 
ft kare (90,3 metre kare) alan sağlamaktadır. 
0,35 olan havalandırma katsayısı dâhil olmak 
üzere toplam etkin hava tahliye alanı 340 ft 

kare (31.6 metre kare) yapmaktadır. Rüzgarın 
da etkisini (hız ve yön olarak) mukayese etmek 
için birçok farklı senaryolar (her yangın yeri 
için dokuz adet) oluşturulmuştur.
Atriyum duman kontrol sistemi atriumun 
çatısı boyunca yerleştirilmiş üç adet huzme 
ışıklı detektör (beam detector) vasıtasıyla aktif 
hale geçer. Işıklı detektörlerin ikisi atrium 
boyunca doğu batı yönünde çalışır. Üçüncü 
ışıklı detektör ise atriumun çatısının yaklaşık 
bir metre altına yerleştirilmiştir ve kuzey-
güney yönde çalışarak kuzey veya güney giriş 
koridorlarında olabilecek dumanı algılar. Bu 
detektörler ışıklı algılayıcılarında % 25 bir 
ışık engellemesi olması halinde aktif duruma 
geçerler. Detektörün aktif hale gelmesinden 
itibaren yangın alarmının sinyal oluşturma 
zamanı ve hava tahliyeleri ve kapıların tam 
olarak açılmasını sağlamak için 45 sn’lik bir 
gecikme zamanı verilmiştir.
Atriyum içinde görüş mesafesi ve sıcaklık 
değerlerinin illüstrasyonu ‘örneklemesi’ için 
iki boyutlu dilim dosyaları verilmiştir. Her 
ölçüm için gösterilen dilim dosyası zemin 
seviyesinden 11,6 metre yukarıdan, bu değer 
en yüksek yürüme yüzeyinin 1,8 metre yuka-
rısındadır, alınmıştır. Bu yüksekliğin altındaki 
seviyelerde meydana gelebilecek görüş mesafe-
sinde herhangi bir azalma, sıcaklıkta artış ve/
veya asfiksant ‘boğucu’ gazların miktarında bir 
artış belli sayıda insanın o mahalden çıkışını 
önemli ölçüde etkilemeye başlayacaktır.

Rasyonel Analizler

Baca etkisi
Baca etkisi binanın iç ve dış sıcaklıkları farklı 
olduğunda havanın hareket etme eğilimini 
tarif eder. Normal baca etkisi bina içi sıcak-
lığın binanın dışındaki havanın sıcaklığından 
daha yüksek olduğu durum anlamındadır ve 
içteki havanın yukarı doğru hareketlenmesine 
neden olur. Tersine baca etkisi havanın bina 
içinde aşağı doğru hareket etme eğilimini 
tanımlar, bu durumda binanın içi dışarıdaki 
havadan daha soğuktur.
Her bir senaryonun bina iç ve dışı sıcaklık-
ları 20°C olması durumunda çalıştırılmasına 
ilave olarak, her bir senaryo normal ve tersine 
baca etkisi için de durumu göstermek ama-
cıyla çalıştırılmıştır. Yaz için en kötü senaryo 
durumunu simüle etmek için dış hava sıcak-
lığı 37.8°C olarak modellenmiş ve bu sırada 
iç sıcaklık da 20°C'de muhafaza edilmiştir. 

Kış için en kötü senaryo durumunu simüle 
etmek için dış hava sıcaklığı -17.8°C olarak 
modellendi ve bu sırada iç sıcaklık da 20°C'de 
muhafaza edilmiştir.
Her iki baca etkisinin şartları doğal havalan-
dırma sisteminin çalışma şeklini etkilemek-
tedir. Normal baca etkisi şartları daha düşük 
görüş mesafesi ve sıcaklığa neden olmakta, 
tersine baca etkisi şartları ise görüş mesafesini 
ve sıcaklığı artırmaktadır. Bununla birlikte, 
modelleme sonuçları atrium duman kontrol 
sisteminin bu koşullar altında dahi dayanıla-
bilir ortam şartlarını muhafaza ettiğini gös-
termiştir.

Rüzgâr Etkisi

MHBMB Binası için yangın senaryosu sıra-
sında çıkan herhangi bir rüzgârın duman 
kontrol sisteminin verimini artıracağı bek-
lenmektedir. İlk olarak, rüzgâr dumanı atriu-
mun etrafından itip sonrasında üçüncü katın 
üstündeki pencereli alandaki hava çıkış açık-
lıklarından dışarı iterek doğal havalandırmaya 
yardımcı olacaktır. Rüzgârın doğal havalan-
dırmalı mahallere olan esas olumsuz etkisi ise 
rüzgârın duman tahliye deliklerinden gelmesi 
halinde dumanın binayı terk etmesine engel 
olmasıdır.
Atriyum çatısının 62 ft (18.9 m) olan yük-
sekliğiyle mukayese edildiğinde çatı katının 
daha yüksek olan çatı yüksekliği 70 ft (21.3 m) 
nedeniyle, dikey esen yani kuzey veya güney 
yönlerinden gelen bir akış atrium çatısının 
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üzerine baskı yapacak ve aşağıya atriumun 
çatı yüksekliğine inemeyecektir. İlave olarak 
üstteki camlı bölgenin uzun ekseninin her iki 
tarafında da hava tahliye açıklıkları olması 
dumanı binanın içine geriye iten rüzgârın 
etkisini en aza indirecektir.

Sonuçlar

Tüm standart sıcaklık simülasyonlarında 
görüş mesafesi herhangi bir noktada 30 ft 
(9.1 m) altına düşmemiştir. İkisi dışında tüm 
yangın senaryolarında, zemin seviyesinde 
güney girişinin altında ve ikinci katta güney 

girişin yanında, sıcaklık 20 dakikaya kadar 
maruz kalındığı süre içinde 169 °F (76.1 °C) 
değerinin üzerine çıkmamıştır.
20 dakikalık sınırın üzerinde bu sıcaklık güney 
giriş koridorunda da yer aldı ve hiçbir noktada 
sıcaklık 392 °F (200 °C) olan bu üst sınıra 
yaklaşmadı. Sıcaklığın 169 °F (76.1 °C) sını-
rını aştığı iki durumda da sprinklerin devreye 
girişi değerlendirildi ve her iki durumda da 
sprinklerlerin bir dakika içinde devreye girme-
sinin beklendiği bulundu. Sprinklerlerin aktif 
hale gelmesinden sonra bu alandaki sıcaklığın 
mahal içinde simülasyonun kalan kısmında 
dayanılabilir şartları yeterli ölçüde sağlayabi-
leceği kabul edilmiştir.
Dış ortam sıcaklığının etkisi de duman kon-
trol sisteminin verimli çalışması üzerine etki 
yapmaktadır. Normal baca etkisi şartlarında 
yani dış sıcaklığın iç sıcaklıktan daha düşük 
olduğu durumlarda, duman kontrol sisteminin 
performansı dış sıcaklık ve iç sıcaklığın birbi-
rine eşit olduğu şartlarla mukayese edildiğinde 
değişmektedir. Beş yangın senaryosunun bazı-
larında karşılaşılan minimum görüş mesafesi 

azalmıştır. Bu durum duman bulutunun giren 
soğuk hava nedeniyle soğumasına, dumanı 
daha az yüzer hale getirmesine bağlanabilir. Bu 
en üst katta daha fazla duman toplanmasına 
neden olur ancak duman hemen hemen tüm 
senaryolarda daha soğuktur, 20°F (-6.7°C) 
altındadır.
Tersine baca etkisinde yani dış hava sıcaklığı-
nın daha sıcak olduğu şartlarda, duman kon-
trol sisteminin performansı normal baca etki-
sindeki performansın tam tersinedir. Duman 
bulutu içine soğuk hava girmesi yerine sıcak 
hava içeri çekilir ve bu dumanın yeterince çok 
ısı kaybetmesini önler ve duman daha yüzer 
bir hale gelir. Dumanın artan bu yüzer hale 
gelmesi doğal havalandırmayı artırır. Ancak 
duman tabakası sıcaklığı her senaryoda yak-
laşık 20 °F (-6.7 °C) artmıştır.

Kaynak: http://www.kapasitemuhendislik.com/ 
*Makalenin tamamına ulaşmak ve ayrıntılı 
bilgi almak için www.kapasitemuhendislik.
com adresini ziyaret edebilirsiniz. TM
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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  
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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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