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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

İstanbul’da nereye dönsek, karşımıza kent-
sel dönüşüm kapsamında yenilenmek üzere 
parsellenmiş bölgeler ve tabelalar çıkıyor; 

“fi lanca yapı kentsel dönüşüm alanı” diye… 
Çarpık kentleşme, sadece İstanbul’un değil, 
neredeyse Türkiye’nin her ilinin en ciddi sorun-
larından biri. Düzeltilmesi için atılan adımlar 
da oldukça faydalı çalışmalar ve desteklenmeli. 
Sağlam ve sağlıklı binalara, çevre düzenlemesi 
yapılmış projelere kimin itirazı olabilir ki? İçinde 
yaşayanlar için de kuşbakışı fotoğrafını çekenler 
için de evine ulaşmak isteyenler için de memnu-
niyet verici ise bir proje; sonuna kadar destek-
lenmeli elbette. Ama gerçekte neler yaşıyoruz? 
Bu kadar proje; bu kadar yenileme, güzelleştirme, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 
binasal dönüşüm olduğunu belirten Erkurtoğlu, “Afet 
Yasası sayesinde binalar sağlamlaştırılıyor, depreme 
dayanıklı hale getiriliyor. Ama İstanbul’a ve özellikle 
de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 
baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitirdiğini 
görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 
başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı binayı yıkıp 
yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 
değildir” diyor. Erkutoğlu; “İnsan ve trafi k yoğunluğu 
hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-
luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 
alanları yaratılmıyor. Dolayısıyla İstanbul’un her tarafı 
maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 
açtığımızda bile bir rüzgâr esintisi hissedemeyeceğiz. 
Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılmamış olacak. 
Umarım mevcut alanları koruyabiliriz. İmar Yasası’nın 
yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.” diyor ve yanlış 
kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 
İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 
haline geleceğini sözlerine ekliyor.
Bu kapsamda altını çizmek istediğimiz bir önemli 
husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 
geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile bir 
değerler bütünü haline gelir. Yapılan çalışmaların da o 
değerlere saygılı olması; projelerin, kentin dokusuyla 
uyumlu yapılması gerekiyor. 
Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 
Sultanahmet Camisi’nin muhteşem minarelerinin 
arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık var 
demektir!  TM

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

Danfoss Elektrikli Döşemeden Isıtma Sistemi

Danfoss’un ‘elektrikli döşemeden ısıtma 
sistemi’, döşeme altındaki şapın içe-
risinde bulunan ısıtma kabloları, 

sistemin bulunduğu mekânlardaki konfor 
sıcaklığını kontrol etmeyi sağlayan sensörler 
ve programlanabilen termostatlardan oluşuyor. 
Elektrikli döşemeden ısıtma sistemi; ekonomik, 
çevreye duyarlı, estetik ve konforlu kullanımı 
ile tercih ediliyor. Elektrikli döşemeden ısıtma 
sistemi kullanılarak kapalı mekanların tamamı 
ısıtılabiliyor. Aynı zamanda konfor ısıtması 
olarak banyo, mutfak, koridor gibi genellikle 
seramik ve benzeri malzeme ile döşenmiş alan-
lar da ısıtılabiliyor. ‘Elektrikli döşemeden ısıtma 
sistemi’, her türlü döşeme malzemesi altına 
rahatlıkla uygulanabiliyor. Esnek ve estetik bir 
çözüm olan uygulamada, mekânlarda sisteme 
ait tek ürün olarak termostat görünüyor. Böy-

de sağlayabiliyor. Devilink, kablosuz merkezi 
kontrol sistemi ile tüm evin sıcaklığını tek bir 
noktadan kontrol imkânı sunuyor. DEVI Isıtma 
Kabloları, 20 yıl Danfoss garantisi altında, bina 
ömrüne eşdeğer şekilde ısıtma sağlıyor. Sisteme 
dışarıdan kesme, kopartma gibi bir müdahale 
olmadığı sürece yıllar boyu ilk kurulduğu gibi 
çalışıyor. ‘Elektrikli döşemeden ısıtma sistemi’; 
doğaya kül, toz ve sera gazı gibi herhangi bir 
atık bırakmıyor. Danfoss Türkiye’nin tüm üre-
tim tesisleri, çevresel etkiye duyarlı ve tüm 
fabrikalar BVQI çevresel kalite sertifikasına 
sahiptir. TM 

Espa’dan Orta ve Düşük Sıcaklık Uygulamalarında Boyard Kompresörler

Yüksek verimliliğe sahip, R404A gaz-
larıyla -5 °C'den -40 °C'ye kadar kul-
lanılabilen, düşük ses seviyesine ve 

vibrasyona sahip Boyard kompresörler, ağır-
lıklarının düşük olması ve yatık olmaları sebe-
biyle, yatay düzlemdeki birçok soğutma kabini 
için uygundur. 187-240 V voltaj aralığındaki 
Boyard kompresörler, likit enjeksiyon soğutma 
teknolojisi sayesinde, yüksek sıcaklık şartla-
rında çalışabilmektedirler. Ticari şok soğuk 
oda kabinlerinde, mutfak ekipmanlarında, buz 
makinalarında, dondurma makinalarında, araç 
soğutma da dahil tüm diğer soğutma ekipman-
larında güvenle kullanılabilen Boyard kom-
presörler, Türkiye'de Espa Soğutma Elemanları  
San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından temsil edil-
mektedir. TM 

lece sistem, iç mimari tasarımı açısından farklı 
çözümler üretilmesine yardımcı olurken rad-
yatörlere de gereksinim kalmıyor.
Isınan havanın yukarı doğru hareket ettiği 
sistemde, iç mekânlarda döşemeden yukarıya 
doğru çok yoğun olmayan bir hava hareketi 
ile konforlu bir ısıtma sağlanıyor. Toz tane-
lerinin ortama yayılmasını önemli ölçüde 
azaltan yöntem, böylece astım ve alerji has-
taları açısından sağlıklı bir ortam oluşturuyor. 
‘Elektrikli döşemeden ısıtma sistemi’nde her 
mekâna yerleştirilen termostatlar, mekânların 
sıcaklıklarını ayrı ayrı kontrol ederek minimum 
düzeyde enerji tüketimi sağlıyor. Ayrıca döşe-
meden ısıtma sistemi, programlanarak istenilen 
zamanda istenilen bölgenin ısıtma kontrolünü 
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ürünler

Honeywell’den Akıllı Termostatlar

H    oneywell’in pazara sunduğu 
Honeywell Akıllı Termostat ürü-
nüyle enerji kullanımı ve doğalgaz 

giderlerinden önemli oranda tasarruf sağla-
nıyor. Honeywell Akıllı Termostat, kullanı-
cılara evlerinin sıcaklığını istedikleri zaman, 
istedikleri yerden ayarlayabilme konforunu 
sunuyor. 
Sıcaklığın uygun şekilde kontrol edilme-
siyle doğalgaz faturalarında da belirgin bir 
azalma söz konusu oluyor. Honeywell serti-
fikalı uzman tesisatçılar tarafından ücretsiz 
ve kolayca montajı yapılan Akıllı Termostat, 
kombi modellerinin hemen hemen hepsi ile 
uyumlu çalışıyor. Honeywell Total Connect 
Comfort uygulaması ile kullanıcılar evlerinin 
sıcaklığını uzaktan kontrol edebiliyorlar. Cep 
telefonu veya tablet gibi akıllı cihazlarla kul-
lanılabilen uygulama ile birden fazla termos-
tat ve lokasyonu da kontrol etmek mümkün. 
Honeywell Akıllı Termostat; hayat tarzına ve 

evi kullanma biçimine özel ısıtma programı 
yaratmaya imkân veriyor. Honeywell Akıllı 
Termostat evin ne kadar sürede ısındığını 
hesaplayarak tam zamanında devreye giriyor. 
Oda sıcaklığının istenilen an ideal seviyeye 
gelmesini sağlıyor. Termostat uyku düzenine 
göre ev sıcaklığını ayarlayabiliyor. Honeywell 
Akıllı Termostat, kullanıcılara evlerini yaşam-
ları ile eş zamanlı kontrol etme olanağı sunan 
nesnelerin interneti, IFTTT (If This Than 

That) platformu ile ajandalar ya da sosyal 
medya platformları gibi diğer uygulamalar 
ve ürünlerle entegre çalışıyor. IF uygulaması 
ile ısıtma sistemi, kullanıcı evden çıktığında 
kapanabiliyor veya hava sıcaklığı belirlediği-
niz seviyenin altına düştüğü zaman otomatik 
olarak çalışabiliyor. İnternete bağlanabilen 
farklı cihazlar, kişinin konum ve sosyal medya 
hesaplarıyla sonsuz seçenekte programlar 
oluşturabiliyor.  TM

Panasonic Yangın Algılama Sistemleri

Ü  lkemizde VİKO by Panasonic satış 
kanalıyla pazara sunulan son tek-
noloji yangın algılama sistemleri, 

kanıtlanmış başarı ve güvenlik performansıyla 
dikkat çekiyor. Panasonic yangın algılama sis-
temlerinde dedektörler, algılama işlevselliğini 
artıran akıllı esnek dedektör algoritması ve 
yapay zekâ yeteneğiyle donatılmış bulunuyor. 
Dedektör, içinde yer alan beş ayrı çalışma 
modu sayesinde ilgili modu çevreden 'öğre-
nerek' otomatik olarak seçiyor. Çok ince örülü 
ağa sahip geliştirilmiş dedektör haznesi ise 
istenmeyen uyarı durumlarını büyük ölçüde 
azaltıyor. Panasonic yangın sistemleri, dedek-
törlerdeki kontaminasyon düzeylerini sürekli 
olarak izliyor ve kontaminasyona karşı hassasi-
yetini koruyor. Bu özellik, devam eden bakım 
maliyetlerini azaltıyor ve hassasiyet düzeyinin 
istikrarını sağlıyor. Tüm Panasonic duman 
dedektörleri, üretim sürecinde gerçek dumanla 
iki kez test ediliyor. Böylece mümkün olan en 
yüksek güvenilirlik düzeyini sağlıyor. Öte yan-
dan Panasonic NMAST iletişim teknolojisi, 
gürültünün yangın algılama üzerinde olumsuz 
etkide bulunabileceği ağır sanayi tesislerinde, 

elektrik santrallerinde, hastanelerde ve üni-
versitelerde uygun yüksek gürültü bağışıklığı 
da sağlıyor. Kontrol panelleri, binalarda geniş 
dağıtıma izin veren çoklu ana panel yönetimini 
mümkün kılıyor. Panasonic yangın sistemle-
riyle kontrol panellerinde TCP/IP ve BMS 
gibi iletişim altyapıları ile bağlantı sağlamak 
da oldukça kolay. Panasonic yangın algılama 

çözümleri, çok yönlü koruma sağlamak üzere 
tasarlanıyor ve Panasonic güvenlik kamerası 
sistemiyle birlikte satışa sunuluyor. Alarm sen-
sörlerinin ve tam HD video görüntülerinin bu 
birlikteliği hem binaları hem de büyük ölçekli 
işletmelerin ve kuruluşların devam eden faa-
liyetlerini koruyan kapsamlı bir güvenlik ve 
izleme çözümü oluşturuyor. TM
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Mitsubishi Electric’ten MELCloud Teknolojisi ile Mobil Klima Kontrolü

Klimada hem enerji tasarrufu hem de 
kontrol özgürlüğü ve kolaylık sunan 
teknolojiler arayan tüketiciler, eve 

ya da ofise gelmeden önce mekânın istediği 
sıcaklığa ulaşmasını istiyor ve klima seçimini 
bu doğrultuda yapıyor. Mitsubishi Electric, 
hem ısıtmada hem de soğutmada A, A+, A++ 
veya A+++ enerji sınıfında yer alan yeni nesil 
klimaları ve uzaktan bir bilgisayar, tablet veya 
akıllı telefon kullanarak klimanın internet 
üzerinden kontrolünü sağlayan yeni bulut 
tabanlı çözümü MELCloud ile hayatı kolay-
laştırıyor ve ortamları daha konforlu hale 
getiriyor. Mekânları hızlıca soğutabildikleri 
gibi hızlıca ısıtabilen klimalar, sağladıkları 
enerji tasarrufu ve konfor sayesinde ısınmak 
için de dikkat çeken bir alternatif haline geldi. 
Mitsubishi Electric’in klimada kontrol özgür-
lüğü sunan yeni MELCloud teknolojisi ile 
bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kul-
lanarak internet üzerinden klimanıza istedi-
ğiniz komutları uzaktan vermeniz mümkün.  
Mitsubishi Electric’in yeni bulut tabanlı 
çözümü MELCloud, kablosuz internet bağ-
lantısı olan her yerde Mitsubishi Electric 
Klimaların mobil olarak kontrol edilmesine 
ve izlenmesine olanak sağlıyor. MELCloud 
ile klimayı açmak, kapatmak, çalışma modunu 
ve fan devrini değiştirmek, kanatçıkları ayar-
lamak, odanın sıcaklığını görmek ve sıcak-
lık ayarını değiştirmek gibi işlemler hızlı ve 
pratik bir şekilde yapılabiliyor. MELCloud, 
kumanda kullanımında zorluk yaşayabilecek 
çocuklar, yaşlılar ya da hastalar evde tek başına 

aşırı soğumasını engellemek üzere gelişti-
rilmiş olan donma koruma fonksiyonu, oda 
sıcaklığı kullanıcı tarafından belirlenen mini-
mum sıcaklığa düştüğünde, yine kullanıcı 
tarafından belirlenen maksimum sıcaklığa 
ulaşana kadar Mitsubishi Electric Klimaları 
ısıtma modunda çalıştırıyor. Böylece eve gel-
diğinizde, ortamın çok daha kolay, hızlı ve 
ekonomik şekilde istenilen sıcaklık değerine 
ulaşması sağlanmış oluyor.     
Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin bil-
gisayar, tablet ve akıllı telefonlarla uyumlu 
MELCloud uygulaması ücretsiz olarak mobil 
cihazlara indirilebiliyor. Uygulamayı kullan-
maya başlamak için kontrol edilmesi istenilen 
klima sistemini seçip bu sisteme bir Wi-Fi 
arayüzü adapte etmek yeterli. İnternet tara-
yıcılarının en son sürümleri ile çalışabilen 
uygulama, melcloud.com web sitesi üzerin-
den de kullanılabiliyor.  TM 

olduklarında da klimaları kolaylıkla yönet-
menize imkân tanıyor. Klimaların geçmişe 
dönük oda ve ayar sıcaklığındaki değişimler, 
çalışma modu oranları, enerji tüketimi dağı-
lım oranları gibi verilerine ulaşılmasına ola-
nak tanıyan MELCloud, bu sayede klimayı 
nasıl kullandığınızı görmenizi sağlıyor. Set 
(ayar) sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve dış hava 
sıcaklığı ile ilgili geçmiş dönem raporları kar-
şılaştırılıp klima kullanımını doğru yönetmek 
ve enerji tasarrufunu artırmak için gereken 
ipuçlarını görmek mümkün oluyor. 
Mitsubishi Electric Klimalar hava durumu 
bilgileri, donma koruması, 7 günlük çoklu-
programlanabilir zaman ayarı ve tatil modu 
gibi geleceğe yönelik planlanmış birçok özel-
liği içeren ek fonksiyona sahip MELCloud ile 
önceden programlanabiliyor. Böylece örneğin 
zorlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olu-
nuyor. Çetin dış hava koşullarında, ortamın 

Arçelik Tam Yoğuşmalı Kombi
kombi kompakt tasarımı sayesinde oldukça 
az yer kaplıyor. Patentli Otomatik Sıcaklık  
Kontrolü özelliği sayesinde oda termostatı ile 
birlikte kullanıldığında istenen konfor sıcak-
lığına doğalgaz tasarrufu sağlayarak daha kısa 
sürede ulaşıyor. 
3 yıl garanti süresi bulunan Arçelik tam yoğuş-
malı kombi alanlara kombi keşif hizmeti, ürün 
nakliye hizmeti, kombi montaj, demontaj 
hizmeti ve kombi montaj seti ücretsiz olarak  
sunuluyor. TM

4yıldız enerji verimliliği sınıfında bulunan 
Arçelik DGK 22 EY PRMX tam yoğuş-
malı kombiler yüzde 108,9 verimlilik 

sunuyor. Arıza durumunda survivor özelliği 
sayesinde yetkili servis müdahalesine kadar 
kullanım suyunu ısıtmaya devam eden Arçelik 
DGK 22 EY PRMX tam yoğuşmalı kombiler, 
kontrol paneline taşınmış olan su basınç gös-
tergesi ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Geniş 
modülasyon aralığı ile yüksek verim ve yakıt 
tasarrufu sağlayan Arçelik tam yoğuşmalı 
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ürünler

CRD, binanın dışarıda meydana gelen değişik-
liklere vereceği reaksiyonu tahmin etme yolla-
rını öğrenir. CRD, bir hepsi bir arada kontrolör 
ve oda sensörü ile kurulum için gerekli olan her 
şeyle birlikte teslim edilir. Güç adaptörü ve dış 
hava sensörü takılarak hemen kullanılmaya 
başlanabilir. Oda sensörü ünitesi, aktüator ile 
kablosuz bağlantı için önceden programlıdır.

ESBE CRD Neler Yapabilir?

•	 CRD, kendisini eve ve dış hava koşullarına 
adapte ederek enerji tasarrufu yapar.

•	 CRD, bulut hizmeti üzerinden internet 
bağlantısının olduğu her yerden kontrol 
edilebilir.

•	 CRD, hızlı ve akıllı sıcaklık kontrolü ile iç 
mekân konforunu artırır.

•	 CRD, aktiviteleri programlayabilir; odalar 
için sıcaklığı ayrı ayrı artırıp düşürebilme 
imkânı sunar.

•	 CRD, bir odanın aniden soğuması 
durumunda uyarı verir. TM 

ESBE CRD Akıllı Kontrolörler

Kurulu olduğu evin içindeki havanın 
dışarıdaki iklimden nasıl etkilendiğini 
öğrenen, dışarıdaki hava değişimlerine 

evin nasıl tepki verebileceğini tahmin etmek 
için bir öğrenme fonksiyonu bulunan ESBE 
CRD Kontrolörler, dikkat çekici pek çok özel-
liğiyle kullanıcısına avantajlar sunuyor. CRD 
oldukça akıllı bir ürün. Öğrenebildiği gibi, ev 
sahibinin bulut sistemine bağlı cep telefonu, 
tableti, dizüstü bilgisayarı veya diğer cihazla-
rıyla bağlantı da kurabilir. Ev sahibi, evde olma-
dığı zamanlarda iç mekân sıcaklığını azaltırsa, 

cep telefonunu veya diğer cihazlarını kullanarak 
eve varmadan önce her zaman tekrar artırabilir.

ESBE CRD'de, sıcaklık ayarı için bir dış hava 
sensörü bir de iç mekân oda sensörü bulun-
maktadır. CRD, iç ve dış hava sıcaklıklarındaki 
değişimleri kaydederek, ısı eğrisini eve uygun 
olacak şekilde ayarlayabilir. Böylece zaman 
içinde daha iyi bir konfora ve daha yüksek 
enerji tasarruflarına ulaşılır. Kontrolör uyarla-
nabilirdir. Yani CRD evin iç mekân sıcaklığının 
hava koşullarından nasıl etkilendiğini öğrenir. 

Asal İklimlendirme’den  HITACHI SET-FREE Serisi FSXNH VRF Klimalar 

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. 
güvencesiyle Türkiye pazarına sunu-
lan Hitachi SET–FREE klima üni-

telerinin yeni üyesi FSXNH serisi, Değişken 
Soğutucu Akışkan Debili (VRF) Multi Split 
Klima Sistemleri’nin yüksek enerji tasarrufu 
sağlayan yeni bir neslidir. Ürünü daha da zen-
ginleştiren özellikleri; verimlilik değerleri, daha 
fazla işlevsellik, daha fazla kontrol edilebilirlik 
ve daha fazla maliyet tasarrufudur. Aynı cihazı 
hem iki borulu ısı pompası hem de üç borulu 
ısı geri kazanımı olarak kullanma olanağı sunan 
Hitachi, FSXNH ile kullanıcıya sistem seçim 
hakkı verirken yatırım maliyetlerini de aşağı 
çekmiş oluyor.  
SET-FREE ailesinin en küçük üyesi tek 
modülde 5 Hp (14 kW) ile başlayan ve multi 
modülde 36 Hp (110 kW) kapasitelerinde, 15 
Hz - 100 Hz aralığında 1 Hz’lik değişimlerle 
85 adımlı hassas kontrol özelliğine sahip DC 
Inverter kompresörlü FSXNH, yüksek verimli-

lik değerleriyle de kullanıcılarına tasarruf avan-
tajı sunuyor. Enerji verimlik oranı EER değeri 
4.66 ve farklı sıcaklık değerlerindeki kısmi yük-
lere göre hesaplanan sezonsal enerji verimliliği 
oranı SEER değeri 8.72 ile en yüksek verimlilik 
değerlerine sahiptir. Ayrıca FSXNH, dış hava 

sıcaklık şartının 43 °C'den 48 °C'ye çıkarılma-
sıyla, tropikal bölgelerde de kapasite artırımı 
yapılmadan yani maliyeti artırmadan rahatlıkla 
kullanılabiliyor.
Minimum ölçülerde kompakt yapıya sahip 
FSXNH, hem taşıma hem de montaj esna-
sında kolaylıklar sunuyor. Montajı temiz ve basit 
bir şekilde yapabilmek için soğutucu akışkan 
boru çıkışları, kontrol kablo çıkışları ve güç 
kaynağı kablo çıkışlarının hepsi ünitenin ön 
tarafında toplanmıştır. Sahip olduğu 1000 met-
relik borulama mesafesi sayesinde de avantaj 
sağlayan FSXNH, dış ünite ve iç ünite arasında  
90 metreye kadar bağlantı imkânıyla zor projele-
rin çözümü oluyor. Otomasyon sistemi CS-NET 
merkezi kumanda sistemiyle bina yönetim sis-
temi içerisinde çeşitli kumandalardan ve bilgi-
sayarlardan Hitachi’nin kendine özel  H-link, 
H-linkII haberleşme dilini kullanarak basit  
bir şekilde kontrol edilebilme özelliğine  
sahiptir. TM 
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landırır. Tasarım ve boyutlandırma projeye 
göre yapılabilir.

X-FANS Jet Havalandırma Sistemi

TROX TLT X FANS Jet Havalandırma Sis-
temi, aksiyal fanlar ve emiş havası kanallarıyla 
CO ve duman gazlarını uzaklaştıran klasik 
yöntemin ötesinde, inovatif bir yöntem olarak 
sunulmuştur. 
CO içeren hava, bir veya birden fazla mer-
kezi baca ile uzaklaştırılır. Tavan altındaki jet 
fanlar sürekli taze hava akımı sağlar. Yangın 
durumunda sıcak yangın dumanı, merkez 
bacalardaki güçlü duman egzoz fanları ve 
otomatik olarak çalışan jet fanlar yardımıyla 
tahliye edilir; herkes önceden tanımlanmış 
alanı terk ettikten sonra sistem yangını sön-
dürmeye çalışan itfaiyeye destek vererek çalış-
maya devam eder. Aerodinamik bir duman 
kontrol sisteminin uygulanabilmesi için jet 
fanlar, sıcak hava gazlarını merkezi bacalara 
yönlendirir. TM

T    rox X-FANS santrifüj ve aksiyal fan-
lar; havaalanları, oteller, endüstriyel 
ve idari binalar, kapalı otopark ve 

altyapı tesislerinde havalandırma ve duman 
tahliyesi için kullanılır. Ağır veya kirli hava-
nın temizleneceği yer neresi olursa olsun Trox 
yelpazesinde müşteriler ihtiyaçları doğrultu-
sunda kendilerine uygun fanı temin edebilir. 
X – Fans ürünleri, 200 °C ila 600 °C arasın-
daki sıcaklıklara ve 120 dakikaya kadar daya-
nıklılığa sahip fan modellerini (çatı fanları, 
duvar fanları, şaft duvar fanları, jet fanlar, 
aksiyal ve radyal fanlar) içerir.

X-FANS Duman Egzoz Fanları

Akıllı algoritması, kurulmuş ve çalışan duman 
egzoz fanları üzerinde yüzü aşkın ölçüm 
istatistiğine dayanan yenilikçi teşhis prose-
dürü ile Trox, bir başka avantajını sunar. Bu 
prosedür sayesinde, duman egzoz fanlarının 
rulman ve yağlama yağlarının iki ile beş yıllık 
aralıklarla değiştirilmesine gerek yoktur. Bu 

emniyet ürünleri hizmet ömrü dolayısıyla 20 
yılın üzerine çıkmaktadır. Tek gerekli olan her 
yıl 30 dakikalık teşhis işletimi yapmak ve her 
altı ayda bir fanı açıp kapamaktır.

•	 Çatı, santrifüj, duvar ve aksiyal fanlar
•	 EN 12101, Bölüm 3 uyarınca tüm sıcaklık 

aralıkları için onaylanmıştır (200 °C, 300 
°C, 400 °C ve 600 °C)

•	 CE sertifikalı ve uygulama onaylı

X-FANS İmpuls Jet Fan

X-FANS İmpuls Jet Fan, doğal ısı ve duman 
tahliyesini destekleyen bir fandır. Çok yüksek 
sıcaklıklarda ısı kolaylıkla galeri çatılarında 
birikir. İmpuls Jet Fan, çatıdaki açıklıklar 
vasıtasıyla termal yüklerin dağılımını kolay-
laştırır. Yangın durumunda fan jetin impulsu 
ilgili alanların dumansız kalmasını sağlar. Bu 
çift fonksiyon, TROX TLT İmpuls Jet Fanı, 
yeni mimari konseptlerde uygulamaya olanak 
sağlayan ikna edici bir yenilik olarak konum-

Trox X-FANS Fan Teknolojisi
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Netes Mühendislik’ten Fluke Endüstriyel-Ticari Kızılötesi Kameralar

•	Ayrıntılı	ve	kaliteli	görüntüler:	Rakip	model-
lerden % 84 daha iyi uzamsal çözünürlük ve  
% 32 daha büyük ekran
•	Olası	sorunları	tespit	etmeye	yardımcı	olan,	
önemli ayrıntılar sunan, hassas şekilde karıştı-
rılmış görsel materyaller ve kızılötesi görüntüler 
için AutoBlendTM modlu IR-Fusion® tekno-
lojisi (Ti125, Ti110, Ti105 (Orta IR Modu)) 
•	IR-	OptiFlexTM Odak Sistemiyle otomatik 
olarak 1,2 m (4 ft) ve daha uzaktan, manuel 

modda 15 cm (6 inç) yakından odaklanma,
•	2	kamerayı	bir	arada	sunan	TiRTM moduyla 
endüstriyel, elektrik ve bina uygulama esnek-
liği gerektiğinde termal hassasiyeti anında 100 
mK'den 80 mK'ye geçirebilme imkanı,
AutoBlendTM Modlu IR-Fusion Teknolo-
jisi: Olası sorunları tespit etmeye yardımcı 
olan, önemli ayrıntılar sunan, hassas şekilde 
karıştırılmış görsel materyaller ve kızılötesi 
görüntüler. TM

Fluke Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95 
ve Ti90 Kızılötesi Kameralar, olası 
sorunları yüksek maliyetli arızalara 

dönüşmeden tespit ederek hem zaman tasar-
rufu sağlıyor hem de maliyet anlamında büyük 
avantajlar sunuyor. 

Buderus’tan Logamax U072 35 kW Kombiler

Buderus, yeni nesil konvansiyonel kom-
bisi Buderus Logamax U072’nin 35 
kW kapasiteli modelini piyasaya sundu. 

Logamax U072, artırılmış kapasitesi, geniş ve 
aydınlatmalı LCD ekranı, plakalı eşanjörü ve 
modülasyon fanı ile konvansiyonel kombiler 
arasında ön plana çıkıyor. 
Enerjiyi verimli kullanma özelliğiyle dikkat 
çeken Buderus kombiler, teknolojik donanı-
mıyla uygun aksesuar kullanılması durumunda 
oda sıcaklığı kontrolü yapıyor. 
Buderus Logamax U072, kademesiz sürekli 
modülasyon sayesinde ihtiyaç kadar ısı ürete-
rek enerjiden tasarruf edilmesini sağlıyor. Ayrıca 
Logamax U072 kompakt ölçüleri (700x485x315 
mm) ile küçük dolapların içine sığabiliyor. Bu 
da kullanıcılara montaj yeri seçiminde daha 
çok seçenek sunuyor. Logamax U072 montaj 
ve kurulum kolaylığının yanı sıra yeni nesil 

geniş arka aydınlatmalı LCD ekranı ve ayar 
tuşlarıyla oldukça modern bir görünüme de 
sahiptir. Buderus Logamax U072, artırılmış  35 
kW’lik yeni kapasitesiyle on/off ve Open Therm 
kumandalar ile kullanılabiliyor. Oda kumandası 
kullanılması durumunda cihaz oda sıcaklığına 
göre modülasyon yaparak hem odayı istenen 
sıcaklıkta tutarak konfor sağlıyor hem de fazla 
ısı üretimini engelleyerek yakıt tasarrufu sağlıyor. 
38 db(A) ses basıncı seviyesi ile sürekli konforu 
garantilerken, modülasyonlu fanı sayesinde de 
yüksek yanma verimi sağlıyor. Ayrıca Buderus 
U072 kombiler, Buderus’a özel pompa bloka-
jını önleyen anti-blokaj sistemi ve soğuk kış 
aylarında cihazı koruyan donma koruma tek-
nolojisine sahip. 
Plakalı eşanjörü sayesinde yüksek kullanım suyu 
konforu sunan U072, farklı kapasitelerdeki ihti-
yaçlara cevap verebiliyor. TM
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Başta mekanik ve elektrik tesisatlar ile 
ekipmanlar olmak üzere yapısal olma-
yan bileşenlerin depremden korunması, 

titreşim yalıtımı ve akustik kontrol alanla-
rında faaliyet gösteren Ulus Yapı; Acrefine®, 
Gripple® ve Isolmant firmalarının yüksek kali-
teli ve sertifikalı ürünlerini stoktan hemen tes-
lim etmek suretiyle sektöre sunuyor. Acrefine® 
ARS-C tip tij güçlendirici, sismik sınırlama 
uygulaması yapılmış asılı ekipman ve dağıtım 
hatlarının statik taşıyıcısı görevini üstlenen 
tijlerinin deprem esnasında maruz kalacakları 
eğilme momentine karşı güçlendirilmesinde 
kullanılan ekonomik ve pratik bir çözümdür.  
Acrefine® tarafından özel olarak tasarlanmış 
ve patentli dizayna sahip olan bu ürün, hem 
metrik hem de imperial cıvata ve somunlar ile 
kullanılabilme olanağı sunmaktadır. Acrefine 
ürünleri, İngiltere’nin en köklü test kuruluş-
larından biri olan ve UKAS tarafından akre-
dite edilmiş 130 yıllık STL (Sheffield Testing 

Laboratories) tesislerinde ANSI/ASHRAE 
Standard 171’e göre test edilmiş ve LLOYDS 
gözetiminde sertifikalandırılmıştır. 

Ürün Özellikleri

• 	25	ve	40	mm	köşebentlerde	kullanım	imkânı

•  	M6	 ve	M22	 arasında	 farklı	 tij	 çaplarında	
kullanma imkânı
• 	Hem	metrik	hem	de	imperial	civata	somun-
lar yardımıyla kullanılabilen tek ürün
Acrefine® marka ARS Tij Güçlendirici ürünü 
www.sismikmarket.com internet sitesinden de 
avantajlı ödeme şartlarıyla temin edilebilir. TM 

Ulus Yapı’dan Patentli Acrefine® ARS TİJ Güçlendirici

Mekanik Tesisat Mühendisliği Alanında Yüksek Standartlar

Agon Mekanik Yapı Tesisat Malzemeleri ve San. Tic. A.Ş.
Sahrayıcedit Mahallesi Dere Sokak Büşra Apt. No: 5/A Kadıköy/İstanbul
Tel: 0216 356 29 00 - 01
Faks: 0216 368 29 88
e-mail: baris@agonmekanik.com
e-mail: mehmet@agonmekanik.comwww.agonmekanik.com

VAV-CAV-Yangın Damperi

UV Lambalı Davlumbaz

Chilled Beam

Paket Klima Santrali

Nem Alma Santralleri

Isı Pompaları

Hava Perdesi

Yer KonvektörüHava Apareyi Fan Coil

Difüzörler
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Alfa Laval’dan Yeni T8 Contalı Plakalı Isı Eşanjörü

Yeni Alfa Laval T8 contalı plakalı eşan-
jör; enerji verimliliği, kompakt boyut 
ve güvenilir performans söz konusu 

olduğunda en yüksek beklentileri karşılamak 
için tasarlandı. Yeni patentli tasarım, Alfa 
Laval CurveFlowTM, yeni conta tasarımı Alfa 
Laval ClipGripTM ve dik köşe hizalama dizaynı 
sayesinde Alfa Laval T8 ile ısıtma ve soğutma 
sistemlerindeki maliyetleri en aza indirmek 
mümkün.
Kompakt boyutu – yüksekliği 1 metreden kısa 
– ve 80 mm'lik bağlantısı sayesinde Yeni Alfa 
Laval T8, HVAC konfor uygulamalarının yanı 
sıra; endüstri, denizcilik, enerji, soğutma uygu-
lamaları için de çözüm sunan contalı plakalı 
eşanjördür.

•	 Yüksek verimlilik ve küçük boyut: Alfa 
Laval T8'in Alfa Laval CurveFlow™ yeni 
dağılım alanı, akış dağılımı ve ısı transfer 
alanında daha fazla basınç düşümüne izin 
vererek plaka ihtiyacını azaltır ve daha 
fazla enerji verimliliği sağlar.

•	 Kolay ve güvenli bakım: Alfa Laval 
ClipGrip™ yapışkansız contaları 
sayesinde daha hızlı ve kolay montaj 
imkânı sunar. Yeni bağlantı tasarımı 
sayesinde contalar bakım sırasında 
yerinden çıkmaz ve önemli ölçüde yedek 

parça ihtiyacını ve yeniden contalama için 
gerekli zamanı azaltır.

•	 Her zaman güvenilir performans: Dik 
açılı köşe hizalama dizaynı sayesinde 
T8 plaka paketi, plaka sayısı ne olursa 
olsun iyi bir şekilde hizalanarak güvenilir 
performans sunar ve servis sonrası 
eşanjörün daha hızlı kapatılmasını sağlar.

•	 Dünya çapında servis imkânı: Alfa Laval 
ekipmanları her zaman en iyi çalışma 
koşullarında tutmak için sorunsuz ve 

güvenli devreye alma, izleme ve bakım 
hizmetlerinden oluşan geniş bir servis 
portföyü sunmaktadır. 

Alfa Laval INSIGHTS kampanyası

INSIGHT kampanyası Alfa Laval contalı pla-
kalı eşanjörlerin farklarını, faydalarını ve avan-
tajlarını gösteren online bilgi kaynağıdır. http://
www.alfalaval.com/campaigns/insights/Docu-
ments/tr/index.html TM
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Bosch Condens 2500 W Kombiler

B  osch’un ileri teknoloji ürünü yoğuş-
malı kombisi Condens 2500 W, yük-
sek verimi sayesinde gaz tüketimini 

azaltırken, ısıtma ve sıcak su maliyetlerinde 
yüksek oranda tasarruf sağlıyor. Kurulum ve 
kullanım kolaylığı ile öne çıkan Condens 2500 
W, modern ve kompakt tasarımıyla evlere 
konfor sunuyor. Şık görünümünün yanı sıra 
az yer kaplayan Bosch Condens 2500 W, en 
dar alanlara bile kolaylıkla monte edilebiliyor.  
Bosch Condens 2500 W, açık ve net şekilde 
yapılandırılan LCD kullanıcı arayüzü ile kul-
lanım kolaylığı sağlıyor. Birkaç tuş ve işlevsel 
sembollerden oluşan arka aydınlatmalı ekran 
sayesinde karanlıkta bile kolayca görülebiliyor.

Özellikleri

•	 Bosch Condens 2500 W, yüksek verimi 
sayesinde, ısıtma ve sıcak su maliyetlerinde 
yüksek oranda tasarruf sağlar.

•	 Duvara yakın standart dikey hidrolik 
bağlantılara sahip olan Bosch Condens 

şık görünümüyle de dikkat çeken yeni 
yoğuşmalı kombi, LCD ekranıyla 
kullanım kolaylığı sağlar. TM

2500 W yoğuşmalı kombi, ilave bir montaj 
plakasına ihtiyaç duymaz.

•	 Kompakt ölçüleriyle az yer kaplarken 

Wilo’dan Drainlift Con Yoğuşma Suyu Tahliye Cihazı

Wilo-Drainlift Con cihazı, ısıtma 
ve soğutma ekipmanlarındaki 
yoğuşma suyunun tahliyesinde fark 

yaratan çözümler sunuyor. Küçük boyutu ve 
kütüphane sessizliğindeki (<42 db(A)) perfor-
mansıyla dikkat çeken Wilo-Drainlift Con, 
kullanıcıların yaşam konforunu artırıyor. 
Cihaz, kullanıma hazır tank, pompa ve kab-
lolar monte edilmiş olarak satışa sunuluyor 
ve özellikle drenaj hattının uzak olduğu ya 
da geri akım seviyesinin altında kalan tesisat 
konumlarında yoğuşma suyunu tahliye etmeye 
yarıyor. Drainlift Con, içeriğindeki 3 nokta 
switch’leriyle 27 mm su seviyesinde devreden 
çıkma, 43 mm su seviyesinde devreye girme 
özelliklerine sahip. Ürün ayrıca 67 mm su 
seviyesinde alarm sinyali ileterek taşma anında 
personel müdahalesini sağlar. Drainlift Con, 
bina otomasyonuna alarm sinyali iletecek 
şekilde donatıldı. 
İhtiyaç halinde sesli alarm sinyali iletebilmesi 
için “Drain Alarm 2” de aksesuar olarak temin 
edilebiliyor. Drainlift Con ayrıca, motor sar-
gılarındaki sıcaklık artışının yoğuşma tahliye 

cihazının ömrünü kısaltmaması için termal 
kontaktlarla (WSK) donatıldı. Bu kontaktlar 
yardımıyla motor 130 °C’ye ulaştığında cihaz 
duruyor ve bu sıcaklıktan daha düşük sıcaklığa 
eriştiğinde otomatik olarak devreye giriyor. 
Wilo-Drainlift Con cihazı, kullanıma hazır 
tank, pompa ve kablolar monte edilmiş olarak 
satışa sunuluyor. TM 
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seçeneği ile ortamlara sıcaklık katıyor. Modern 
hatları ve ısıl enerjiyi en doğru yöntemle yayan 
tasarımıyla ilgi çeken Helyos, radyatörlerdeki 
estetik algısını üst düzeye çıkarıyor. 
Helyos radyatörler, evde veya iş yerinde 
ısıtılacak alana göre dilim dilim satın 
alınabiliyor. TM 

Nota Isı’dan Helyos Radyatörler

Dünyada kullanımı giderek yaygınla-
şan döküm alüminyum radyatörleri, 
NOTARAD markasıyla Türkiye’de 

üretmeye hazırlanan Nota Isı ve Yapı Sis-
temleri, ısıyı en kolay ileten Helyos modelini 
piyasaya sürdü. Mekânın doğasına uyumuyla 
dikkat çeken Helyos radyatörler, 6 farklı renk 

Baymak’tan Sıradışı Bir Kombi: idee

Yüksek performansı, küçük ve estetik 
tasarımı, sessiz çalışma özelliği ile idee, 
teknolojiyi ve estetiği bir araya getiri-

yor. Ultra kompakt ve hafi f dizaynı sayesinde, 
dar alanlara bile monte edilebiliyor. idee sadece 
26 kg, ebatları ise 54,1 x 36,8 x 36,4 mm 
(YxGxD). idee kombi, kompakt ve hafi f, tak-
çalıştır imkânı veren tasarımı ile nakliye ve 
montaj sırasında da avantaj sunuyor.  
Oda termostatlarıyla opsiyonel olarak kullanı-
labilen cihaz, çok sayıda gelişmiş fonksiyona 
sahip opentherm kontrol cihazları ile hassas 
kontrol sağlıyor. 

Özellikleri

•	 Premix Yoğuşmalı Kombi - Idee
•	 Kompakt ebatlar (Yükseklik x Genişlik x 

Derinlik 54,1 cm x 36,8 cm x 36,4 cm) 
•	 Mekândan tasarruf, montaj ve servis 

kolaylığı
•	 % 109,2 değerlerine varan ısıtma verimi 

(92/42/EEC Normuna göre)
•	 Yüksek kalite ve yüksek performans
•	 Diğer kombilere göre çok daha hafi f 

(24-28 kW 26 kg , 35-39 kW 28,5 kg )
•	 Oda termostatları ile opsiyonel 

kullanım
•	 Maksimum güçte düşük ses seviyeleri 

(24-28 kW 38 dBA, 35-39 kW 42 dBA)
•	 Aşırı Isınma Emniyeti
•	 Standart Dahili Emniyet Ventili
•	 Doğalgaz ve propan ile çalışma 

imkânı TM

Zehnder’den Charleston Radyatörler

Z  ehnder Charleston, hızlı üretim süresi 
ve montaj kolaylığı sunarak kullanı-
cılarına avantaj sağlıyor. Üretiminde 

lazer teknolojisi kullanılan Zehnder Charles-
ton, 700 farklı renk ve yüzey seçeneği, 2 tüpten 
6 tüpe kadar da 5 farklı derinlik, 4 elementten 
başlayarak sınırsız uzunluk seçeneği, 44 farklı 
bağlantı seçeneği, 19 cm’den 3 m’ye kadar deği-
şen yükseklik seçeneği sayesinde 105 farklı 
ölçü ile toplamda 3 milyondan fazla olasılıkla 
uygulanabiliyor.  Zehnder Charleston, kavisli 
ve köşeli uygulama imkânı da sunarak tüm iç 
mekânlara uyum sağlıyor. Yeni geliştirdiği her 
ürün ve sisteme patent alarak faaliyetini sür-
düren Zehnder Charleston, Avrupa pazarında 
% 40’lara varan pazar payı ile liderler arasında. 

Bireysel daireler, villalar, endüstriyel ortamlar, 
ofi sler, sosyal alanlar, kamu alanları, hastaneler, 
şirketler kısacası yaşamın olduğu her yerde var 

olan Zehnder Charleston, sağlam ve dayanıklı 
yapısı ile teknik ve mimari alanlarda da çözüm 
ortağı oluyor. TM
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ürünler

Siemens’ten Haberleşme Özelliğine Sahip VAV 
Kompakt Kontrolörler

S  iemens, VAV sistemleri için OpenAir 
ürün gamına dört değişken hava akışı 
(VAV) kompakt kontrolörü ile el ter-

minalini ekliyor. Bu ürün gamı artık KNX, 
BACnet ve Modbus dahil olmak üzere başlıca 
haberleşme standartlarını destekliyor. Para-
metreler üzerinden açıklanması kolay olan bu 
kontrolörler, en yüksek seviyede hassasiyet ve 
esneklik sağlıyor. 
Yeni VAV kompakt kontrolörler, yaklaşık 0.8 
m2 damper alanı için 5 Nm veya 1.5 m2 için 
10 Nm tork sunmaktadır. Kontrolörler yarı 
statik diferansiyel basınç ölçümü ilkesi ve kap-
samlı bir algoritma sayesinde hızlı ve yüksek 
hassasiyetle çalışmaktadır. Bu kontrolörler 
çoklu modları ve farklı iletişim standartla-
rına (KNX S-/LTE-Mode, KNX PL-Link, 
Modbus RTU, BACnet MS/TP) sağladıkları 
destekle, üçüncü taraf tedarikçilere ait olanlar 
da dahil olmak üzere tüm uygulama ve sistem-

lere sorunsuzca entegre olmaktadır. Veri yolu 
bağlantısı, büyük tesislerde oldukça vakit alan 
noktadan noktaya kablolama ihtiyacını orta-
dan kaldırmakta ve kurulum sırasında zaman 
ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Buna ek 
olarak numara ve renk kodlu kablolar ayrıca 
basınç tüpleri için işaretlenmiş bağlantı ağız-
ları kurulumu daha da kolaylaştırmaktadır. 
Yapılan bir diğer özellik ilavesi de OpenAir 
ürün gamından herhangi bir 3-nokta standart 
aktüatörü VAV sistemleri için kullanılabi-
lir kılan modüler kontrolördür. VAV modü-
ler kontrolörünün ve eşleşen herhangi bir 
OpenAir aktüatörünün birleşimi, çok büyük 
damper alanlarının olduğu uygulamalarda ve 
güvenlik uygulamalarında kullanıma imkân 
tanımaktadır. Yeni AST20 el termimali, Ope-
nAir hattındaki tüm VAV kontrolörleriyle 
uyumludur. Bu, toza ve su sıçramasına karşı 
dayanıklı (IP54) olmasının yanı sıra kulla-
nıcı dostu bir ekran ile VAV kontrolörlerinin 
hizmete alınmasını ve çalıştırılmasını kolay-
laştıran Türkçe bir menü sunmaktadır. Tüm 
OpenAir damper aktüatörleri bir veri matrisi 
koduyla etiketlidir; Siemens’in Scan to HIT 
uygulamasının kullanılması, veri sayfaları ve 
kurulum talimatları gibi ürün bilgilerine inter-
netin olduğu herhangi bir mobil cihazdan 
anında erişim sağlamaktadır. Buna ek olarak, 
damper aktüatörleri istenildiği şekilde (kablo 
uzunluğu, kablo tipi, konektör sistemi, şirket 
logosu vb.) özelleştirilebilmektedir. TM
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ürünler

O DE, ar-ge ve yeni teknoloji yatırımla-
rıyla yenilediği ürünü Starflex’i pazara 
sundu. 

Yeni Starflex’in en dikkat çekici özellik-
leri arasında; ısı iletkenlik kat sayısını yüzde 
30’un üzerinde azaltması, yumuşak, pamuksu 
(düşük mikronerli ve daha iyi dağılımlı elyaf ) 
dokusu ile kullanım kolaylığı sunması ve uygu-
lama süresinde tasarruf sağlaması yer alıyor. 
ODE’nin kullandığı yeni teknoloji sayesinde 
kalınlık kaybı olmadan sıkı sarım imkânı sunan 
yeni Starflex, farklı markalarda yaşanabilen 

ODE’den Yenilikçi Cam Yünü: Starflex

tozuma, kaşındırma, batma vb. etkileri de orta-
dan kaldırıyor. Multipack paketleme yatırımı 
sayesinde Starflex, lojistik olarak aynı hacme 
% 33 daha fazla yükleme, paletle indirme bin-
dirme, dışarıda stoklama ve minimum stok 
maliyeti imkânı gibi birçok fayda sağlıyor. 
Starflex’te yapılan raflama yatırımı ise, multi-
pack paketleme sistemi ile uyum, hızlı yükleme 
gibi avantajların yanı sıra, % 40 stok kapasitesi 
artışı	sağlıyor. 		
Starflex, 2014 yılında başlanan sertifikalandırma 
sürecini de tamamlayarak EUCEB Belgesi’ni 

almaya hak kazandı. EUCEB Belgeli camyünü, 
kanserojen olmadığı kesin olarak ispat edilmiş 
elyaflar anlamına geliyor. Starflex’in, çevre per-
formansını nicel olarak değerlendiren ve beyan 
eden belgeler olan EPD Çevresel Ürün Beyanı 
da bulunuyor. Premium kalitesi ile Starflex, 
toplam 75 ülkeye ihraç ediliyor. 
Isı yalıtımı, ses yalıtımı, akustik düzenleme ve 
yangın güvenliği amaçlı kullanılan Starflex, 
hem yapı grubu yalıtımında hem de teknik 
yalıtım uygulamalarında kullanılmak üzere; 
farklı boyut ve teknik özelliklerde, şilte, levha 
ve boru şeklinde üretilebiliyor. A1 sınıfı yan-
maz yalıtım malzemesi olan Starflex, böcek ve 
mikroorganizamalar tarafından tahrip edileme-
yeceği gibi zamanla bozulması ya da çürümesi 
de söz konusu olmuyor. 
Starflex; çatı yalıtımı, tavuk çiftlikleri, arıcılık 
ve hayvan barınaklarının yalıtımı, yat – oto-
motiv sektöründe taban yalıtımı, spor salonları, 
uçaklar, depolar, bilgisayar odaları, konferans 
salonlarında taban yalıtımı gibi birçok alanda 
kullanılabiliyor.  TM 

Geberit’ten CleanLine Duş Kanalları

Geliştirdiği ürünlerle banyo hijyeni 
konusunda fonksiyonel çözümler 
sunan Geberit, banyo sırasında kirin 

en çok biriktiği yerlerden biri olan duş gideri 
ve kanalları için CleanLine serisini öneriyor.  
Gizli kenar ve köşeleri ortadan kaldırarak her 
türlü kir ve bakteri birikimini önleyecek şekilde 
tasarlanan Geberit CleanLine duş kanalları, 
kolayca temizlenebilme özelliği ile kullanıcısına 
büyük kolaylık sağlıyor. 

Deliksiz yüzeyi sayesinde kir birikimini engelle-
yen duş kanalları, kolayca çıkarılabilen tarağı ile 
saç veya diğer büyük parçaları etkili şekilde tuta-
rak duşlarda sıkça yaşanan tıkanma sorununu 

önlüyor. Paslanmaz çelik malzemesi ile uzun 
yıllar kullanılabilen CleanLine duş kanalları 
montaj esnasında istenilen uzunlukta kesilerek 
her banyoya uyum sağlıyor. TM 
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Beko, kış ayları yaklaşırken tüketici-
lere sunduğu Premix Tam Yoğuşmalı 
Kombi ile sıcak bir kış mevsimi vaat 

ediyor. Geniş modülasyon aralığı ile yüksek 
verim ve yakıt tasarrufu sağlayan Beko BK 22 
EY PRMX – Premix Tam Yoğuşmalı Kombi, 
108,9 değer ile 4 yıldız enerji verimliliği sını-
fında bulunuyor. Arıza durumunda survivor 
özelliği sayesinde yetkili servis müdahalesine 
kadar kullanım suyunu ısıtmaya devam eden 
ürün kontrol paneline taşınmış olan su basınç 

LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi

Termo Teknik, 2011 yılından bu yana 
Türk tüketicisine Avrupa standart-
larında bir ısınma deneyimi yaşatma 

hedefiyle İngiltere’de 110 yıllık tecrübe ve 6 
Sigma ile üretilen; yüzde 109’a varan enerji 
verimliliğine sahip olan LOGIC Premix 
Yoğuşmalı Kombiyi sunuyor. LOGIC 26/35 
Yoğuşmalı Kombiler (****) 4 yıldız enerji veri-
mine göre sınıfının en yüksek enerji verimlili-
ğine sahiptir. Aynı zamanda en düşük atık gaz 
seviyesi olan Sınıf 5 NOx sınıfı ile çevrecidir. 
LOGIC Kombiler termostatik vana veya oda 
termostatı ile kullanıldıklarında istenilen oda 

Beko Premix Tam Yoğuşmalı Kombiler

Termo Teknik’ten LOGIC Kombi ve EVOMAX Yoğuşmalı Kazan

göstergesi ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Kom-
pakt tasarımı sayesinde oldukça az yer kapla-
yan Beko kombi, 'patentli otomatik sıcaklık 
kontrolü' özelliği sayesinde oda termostatı ile 
birlikte kullanıldığında istenen konfor sıcak-
lığına doğalgaz tasarrufu sağlayarak daha kısa 
sürede ulaşıyor. 3 yıl garanti süresi bulunan 
Beko kombi alanlara kombi keşif hizmeti, 
ürün nakliye hizmeti, kombi montaj, demontaj 
hizmeti ve kombi montaj seti ücretsiz olarak 
sunuluyor. TM 

sıcaklığı (önerilen 20-22 °C) üzerinde ihtiyaç 
dışı sıcaklıklara çıkmazlar. Hatayı sıfıra yakın 
bir düzeye indiren 6 Sigma Yönetim Sistemi 
ile üretilen LOGIC, tüketiciye en az sarfiyat ile 
evinin tüm noktalarına ulaşan ısınma konforu 
ve yüksek sıcak su kapasitesi sunar.

Duvar tipi yoğuşmalı kazan: 
EVOMAX

Termo Teknik, İngiltere iş dünyasının en pres-
tijli ödülü “The Queen’s Award” sahibi duvar 
tipi yoğuşmalı kazan EVOMAX’ı ise merkezi 
ısıtma sistemlerinde gerek yeni, gerekse dönü-
şüm yoluyla konut, okul ve sanayi projeleri ve 
son kullanıcılar ile buluşturuyor. EVOMAX; 
ileri teknoloji teknik tasarımı ve gelişmiş kontrol 

aksesuarları sayesinde, sabit verimlilikte çalışa-
rak istenen sıcaklığı yakalayabiliyor ve bu sayede 
minimum enerji tüketimi ile maksimum konfor 
sağlıyor. EVOMAX, 42, 65, 90, 105, 125, 160 
kW ısıtma kapasiteleri ile farklı büyüklükteki 
ısıtma ihtiyaçları için de kullanılabiliyor. Talep 
edildiğinde gelişmiş tek kontrol paneli ile 15 
adet kazan birlikte kaskad (sıralı) çalışarak 2400 
kW’a varan ısıtma kapasitesine ulaşabiliyor.
Alüminyum silisyum alaşımlı döküm eşanjörü 
ile kazanın termal şoklara, ısıl gerilmelere ve 
korozyona dayanıklılığı artırılıyor. EVOMAX 
kazanlar, işletme maliyetlerini düşük tutmak 
için yüzde 110 verim oranına kadar kısmi yükte 
çalışabiliyor. EVOMAX, yüksek kapasiteye ihti-
yaç duyulan konutlar otel, tesis gibi ticari alanlar 
için en uygun sonuçları yaratıyor. TM 
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ürünler

Yeni Vitodens 111-W, entegre edil-
miş 46 litrelik paslanmaz çelik 
depo boyleri sayesinde küçük 

hacimde yüksek sıcak su konforu sağlıyor. 
Vitodens 111-W, kullanım kolaylığı, verim 
ve sıcak su konforu ile ilgili kaliteli teknik 
özellikler sunuyor:
•	 LCD dokunmatik ekranı sayesinde 

yeni Vitodens 111-W şimdi daha 
fazla kullanım konforuna sahip. Sabit 
sıcaklıkta veya dış hava kompanzasyonlu 
işletme için LCD dokunmatik 
ekranlı yeni elektronik kontrol paneli, 
aksesuar olarak temin edilebilen bir 
dış hava sıcaklık sensörü ile dış hava 
kompanzasyonlu olarak işletilebiliyor. 

•	 Yeni Vitodens 111-W artırılmış 

DuPont™ Tyvek® ve DuPont™ AirGu-
ard® 	su	yalıtım	örtüleri	ve	aksesuarları,	
binalarda optimum hava geçirmezlik 

sağlamaya ve böylece maksimum enerji tasar-
rufu elde etmeye katkıda bulunuyor. Gelişmiş 
nem kontrolü ve yüksek termal performans 
sunan DuPont™ Tyvek® ve DuPont™ AirGu-
ard® su yalıtım örtüleri, birlikte kullanıldığında 
bütüncül bir çözüm sağlayarak binalarda yoğuş-
mayı ve ısı kaybını önlemeye yardımcı oluyor. 
Kontrollü hava değişimi sağlayarak bina için 
uygun havalandırmayı sunuyor.

Binaların koruma kalkanı

Olumsuz hava şartlarına karşı binaların uzun 
süre	 korunmasına	 imkân	 tanıyan	DuPont™  	
Tyvek® ve DuPont™ AirGuard® su yalıtım 
örtüleri, enerji tasarrufl u binalar için geçerli 
olan sürdürülebilir yasa standartlarını karşı-
lamasıyla da tercih ediliyor. Uzun süreli bina 
giydirme koruması için nem geçirmeyen yapı-
sıyla iç mekân konforuna da katkıda bulunan 
DuPont™ 	Tyvek®	ve	DuPont™	AirGuard® 	
su yalıtım örtüleri, boşluklardan kaynaklanan 
kaçakları önlemek için tasarlanan özel bant ve 
aksesuarlarıyla da maksimum koruma özelliğini 
destekliyor.

Viessmann’dan Yeni Ürün: Vitodens 111-W Gaz Yakıtlı Duvar Tipi Kompakt 
Yoğuşmalı Kazan

DuPont™ Tyvek® ve AirGuard® ile Enerji Tasarrufl u Binalar

modülasyon aralığı ile (% 17 – 100) daha 
da tasarrufl u ve konforludur. Paslanmaz 
çelik silindirik brülör ile ayrıca sessiz ve 
emniyetli işletme, düşük zararlı madde 
emisyonu sağlanır. 

•	 EN 13203 Standardı’na göre, en yüksek 
sıcak su konforu anlamına gelen 3-yıldız 
(***) ile derecelendirilmiştir (maks. 200 
litre/ ilk 10 dakika sıcak su kapasitesi). 
Aynı anda iki duş ve bir lavabo için sıcak 
su üretebilir.

•	 Cihaza entegre edilmiş 46 litrelik 
paslanmaz çelik depo boyler, boyler 
besleme pompası ve plakalı eşanjör 
sistemi sayesinde klasik serpantinli 
boylerlerle karşılaştırıldığında yerden ve 
montaj maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Nefes alan su yalıtım örtüsü DuPont™ Tyvek®, 
tek katmanlı hafi f yapısıyla doğal buhar geçiş-
lerine izin verirken su geçişlerini engelliyor, 
binalarda yüksek enerji tasarrufu ve dış etkenlere 
karşı koruma sağlıyor. 
Sıcak havayı binanın içinde tutmaya yardımcı 
olan	hava	ve	buhar	kontrol	katmanı	DuPont™ 	
AirGuard®, havayı tutup su buharının su yalı-
tım örtüsünden geçmesine izin veriyor, hava 

geçirmeyen ancak buhar geçişi sağlayan yapısı 
ile yoğuşmayı önlüyor. İç duvarlara uygulanarak 
nemi yönetmeye ve hava hareketini kontrol 
etmeye yardımcı olan DuPont™ AirGuard® 
yalnızca su sızıntısını önlemekle kalmıyor, ısının 
tekrar	binaya	yayılmasını	da	sağlıyor.	DuPont™ 	
AirGuard® sıcak buharın yoğunlaşarak su dam-
lacıklarına dönüşüp soğuk dış yüzeylere taşın-
masını önlerken, DuPont™ AirGuard® Refl ec-
tive ise yoğun buhar üretimi olan yapılarda su 
buharının tamamını kesiyor. DuPont™ Tyvek® 
ve DuPont™ AirGuard®, ayrı ayrı kullanılabil-
diği gibi birlikte de kullanılıyor ve performans-
larına ciddi anlamda olumlu katkı sağlıyor. 

Soğuk eğimli çatılarda DuPont™

Türkiye’deki pek çok yapıda bulunan soğuk 
eğimli, yani tavan arası olmayan çatılarda, doğru 
yalıtım malzemesi uygun şekilde uygulanmadı-
ğında, bir yaşam alanı da olmadığı için yoğun 
nem birikmesi yaşanabiliyor. Binaların bu soru-
nunu	da	 önlemeye	 yardımcı	 olan	DuPont™  	
Tyvek® ve DuPont™ AirGuard® su yalıtım 
örtüleri, hava koşullarının kontrolünü sağla-
yarak enerji tasarrufl u ve konforlu evler için 
maksimum hava geçirmezlik ve termal perfor-
mans sunuyor.TM 

•	 Sadece Viessmann tarafından tasarlanan 
ve üretilen korozyona karşı dayanıklı, 
yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal 
edilmiş kalın cidarlı Inox-Radial eşanjör 
ile yüksek işletme emniyeti ve uzun 
ömür sağlanır. Paslanmaz çelik eşanjörün 
kendi kendine temizlenen düz yüzeyleri 
sayesinde eşanjör yüzeyleri tıkanmaz ve 
bu nedenle sadece yeni cihazda değil, 
cihazın tüm kullanım ömrü boyunca 
yoğuşmadan ve yüksek verimden 
faydalanmak mümkün olur.

•	 Servisi kolay ve hızlıdır. Servis çalışmaları 
için yanlardan mesafe bırakmaya gerek 
yoktur. Bakım ve parça değiştirme için 
tüm komponentlere ön taraftan 
erişilebilir. TM 
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söyleşi

Murat Dinç 
Altay Grup Genel Müdür Yardımcısı

Kurucularının sektörde uzun yıllardır çalışarak edindiği tecrübeleri ile 2002 
yılında kurulan Altay Grup, bugün yenilikçi ve yaratıcı personeli ile hassas 
kontrollü klima, ofis yükseltilmiş döşeme sistemleri, sismik yükseltilmiş 

döşeme sistemleri, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler alanlarında faaliyet 
gösteriyor. Ana faaliyet konularının ‘hassas kontrollü klimalar ve servis hizmetleri’ 
ve ‘yükseltilmiş döşeme sistemleri’ olduğunu söyleyen Altay Grup Genel Müdür 
Yardımcısı Murat Dinç, firmanın hikâyesini ve Türkiye veri merkezi sektörünün 
gelişimini Tesisat Market okurlarına anlattı…

“ Sıcaklık ve nemin kritik öneme 
 sahip olduğu yerlerde varız”
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yük dengeleme, tek merkezli kontrol ve daha 
fazla soğutma verimliliğini sağlayarak bilgi-
işlem merkezlerinin verimli çalışmasını sağlar. 
Yükseltilmiş Döşeme Sistemlerimiz kendi 
içinde ‘ofis yükseltilmiş döşeme sistemleri’ ve 
‘sismik yükseltilmiş döşeme sistemleri’ olarak 
ikiye ayrılıyor. Bu ayrım çok önemli çünkü 
sismik yükseltilmiş döşeme sistemleri, Altay 
Grup olarak ar-ge çalışmasını yaparak geliş-
tirdiğimiz, patentli bir ürün. Bu sistem; günü-
müz modern yapılaşmasında iş merkezi, ofis, 
katları, banka binaları, bilgi işlem merkezleri, 

leri’ veri merkezi projelerinde kullanılan ürün 
ve sistemler olarak piyasada dikkat çekiyor. 
Veri merkezleri, ağ operasyon merkezleri ve 
web hosting uygulama alanları olarak tanım-
lanabilir. Daha hızlı ve yoğunluklu sunucu-
ların barındırılması günümüzde zorunluluk 
düzeyine ulaşmıştır. Bu zorunluluktan dolayı 
sunucu ve ek aksesuarlarının ısı yayılımları 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle bir 
Emerson markası olan Liebert-Hiross en 
uygun çözümleri sunar. Liebert-Hiross Hassas 
Kontrollü Klimaları; en yüksek güvenlik, aşırı 

Ana faaliyet konularımız ‘hassas 
kontrollü klimalar’ ve ‘yükseltilmiş 
döşeme sistemleri’

Altay Grup, kurucularımızın sektörde uzun 
yıllardır çalışarak edindiği tecrübeleri ile 
2002 yılında kurulmuş bir firma. Bugün yeni-
likçi ve yaratıcı personelimiz ile hassas kon 
trollü klima ve servis hizmetleri, yükseltilmiş 
döşeme sistemleri, sismik yükseltilmiş döşeme 
sistemleri satış ve pazarlama alanlarında faa-
liyet gösteriyoruz. Ana faaliyet konularımız 
ise; ‘hassas kontrollü klimalar ve servis hiz-
metleri’ ve ‘yükseltilmiş döşeme sistemleri’ 
olarak ikiye ayrılıyor. Faaliyete başladığımız 
ilk yıllarda sektöre temsil markalar ile ken-
dimizi kabul ettirdik. Altay Grup olarak asıl 
atağımız, 2000’li yılların ortalarında önemli 
projelere imzamızı atmamızla başladı ve 
2005 yılında hassas kontrollü klimalar ala-
nında Emerson’un Türkiye distribütörü olduk. 
Emerson’un Slovakya ve İtalya’da olmak üzere 
iki fabrikası bulunuyor. Chiller ve evaporatif 
cihazlar İtalya’da, hassas kontrollü klimalar 
ise Slovakya’da üretiliyor. Emerson’un Tür-
kiye distribütörü olduktan kısa bir süre sonra 
Turkcell’in Kartal’daki veri merkezi proje-
sinde yer aldık. Turkcell Kartal, o yıllarda 
Türkiye’nin veri merkezi alanında en önemli 
projelerinden biriydi. Bu proje Altay Grup 
için bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra satış 
adetlerimiz yukarı doğru tırmanmaya başladı 
ve günümüze kadar geldi.
Ana faaliyet konularımız olan ‘hassas kon-
trollü klimalar’ ve ‘yükseltilmiş döşeme sistem-

tesisat market 11/2015 . 25
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29 MW’lık Turkcell Data Center Projesini 
aldık. Gebze’de yapımı devam eden projenin 
bu senenin sonunda 1. Faz kurulumları baş-
layacak, önümüzdeki yıl 2. Faz kurulumları 
ile devam edecek.
Veri merkezi projelerinde yer alabilecek fir-
malar çok ciddi bir şekilde araştırılıp seçi-
lir. Çünkü veri merkezlerinde herhangi 
bir aksaklık yaşanması durumunda sistem 
riske girer. Örneğin bir bankanın veri mer-
kezi durduğunda; ATM’ler ve kredi kartları 
çalışmaz, hesap dönmez. Havayolu şirketi-
nin veri merkezi durduğunda ise; uçakların 
inişlerinde aksaklıklar olur, rezervasyonlar 
yapılamaz. GSM’in 5 dakika bile durduğunu 
düşünün, ne büyük bir maliyet… Kısaca, 
veri merkezlerinin durmasının sonuçları 
çok ağır olur. Altay Grup olarak; Vodafone 
Veri Merkezi, Gebze’de yapımı devam eden 
Turkcell Veri Merkezi, ING Bank Veri Mer-
kezi, Borsa İstanbul’un veri merkezi, Ankara 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Veri Merkezi, 
MİT Veri Merkezi gibi prestijli projelerde 
yer aldık. Ayrıca müteahhitlerimiz aracılı-
ğıyla da ürünlerimiz dünyanın her bölgesine 
ulaşıyor. Gürcistan’ın enerji altyapısı için 
Siemens ile bir proje yaptık. Azerbaycan, 

laboratuvarlar, alışveriş merkezleri, showroom, 
üniversiteler ve benzeri birçok alanda flexible 
kullanım ve mimarlara tasarım olanağı sağ-
lıyor ve kullanıcıların estetik beklentileri ile 
teknik ihtiyaçlarına fonksiyonelliği ile cevap 
veriyor. Elektrik, telefon, data, ısıtma, soğutma, 
havalandırma, yangın tesisatları gibi sistemler 
için döşeme altında hacim yaratarak hızlı ve 
etkin müdahale olanağı da sağlıyor. Sismik 
Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri ise; depreme 
karşı, altyapı kabinlerini, rackleri ve üstünde 
bulunan tüm cihaz ve ekipmanları korumak 
için deprem destekli altyapı sistemidir. Veri 
merkezleri, UPS ve kabin odaları, zayıf akım 
ve yüksek gerilim odalarında kullanılır. 

Türkiye’de ‘sismik yükseltilmiş 
döşeme sistemleri’ alanında hizmet 
veren ve patenti olan tek firmayız

Veri merkezleri, bir afet durumunda ayakta 
kalması gereken yerlerin başında gelir. Teleko-
münikasyonda cep telefonlarımızın kullanıl-
ması, bankaların işlerine devam etmesi, kısaca 
her alanda işlerin yürümesi için veri merkez-
lerinin aktif durumda çalışması gerekiyor. Bu 
yüzden veri merkezlerinde sismik yükseltilmiş 
döşeme sistemleri tercih edilir. Dolayısıyla bu 
yerlerin ayakta kalabilmesi için yükseltilmiş 
döşemenin sismik, yani depreme dayanıklı 
olması ve testlerden geçmiş olması gerekiyor. 

Hassas kontrollü klimalar konusunda sektö-
rün başrol oyuncusu olan Altay Grup olarak, 
bunun yanında da sismik yükseltilmiş döşeme 
sistemlerini de sunuyoruz. Dünyada bu hiz-
meti veren birkaç firma var, Avrupa’da da bu 
firmaların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. 
Türkiye’de ise bu alanda hizmet veren, patenti 
olan tek firmayız. 

Veri merkezinde kullanılacak 
ürünlerin ve sistemlerin özenle 
seçilmesi gerekir

Veri merkezi havalandırması, binanın genel 
havalandırmasından tamamen bağımsızdır. 
Hatta veri merkezlerinin havalandırmasının 
elektrik, enerji ve soğutma olarak da tama-
men bağımsız olması özellikle istenir. Örne-
ğin binanın jeneratörü varsa, veri merkezinin 
ayrıca yedekli jeneratörü vardır, binanın UPS’i 
varsa veri merkezinin ayrıca yedekli UPS’i 
vardır. Binanın klimaları ayrı, veri merkezinin 
klimaları ayrıdır. Dolayısıyla veri merkezinde 
kullanılacak ürünlerin ve sistemlerin özenle 
seçilmesi gerekir. Bilindiği gibi karbonmo-
noksit emisyonunun azaltılması konusu son 
zamanlarda gündemin en başında yer alıyor. 
Kyoto Protokolü çerçevesinde, hem kar-
bonmonoksit emisyonunu azaltmak hem de 
enerji tasarrufu açısından bir sürü yatırım 
yapılmaya başladı. Örneğin Emerson, geçen 
sene ar-ge’ye 4 milyon Euro yatırım yaptı. 
Bu destekle beraber ürün gamını da enerji 
tasarruflu cihazlardan oluşturuyor. Bunlardan 
biri de free coling yapan cihazlar. Free cooling; 
'indirect' ve 'direct' olmak üzere ikiye ayrılıyor. 
Türkiye’nin coğrafi konumu gereği, indirect 
free coling yapan cihazlar çok fazla tercih edi-
len ürünler olarak öne çıkıyor. Bununla bera-
ber normal hassas kontrollü klimanın dışında 
EFC (Evaporatif Free Cooling cihazı) dediği-
miz ürünümüzün geçen sene lansmanı yapıldı 
ve lansmanı yapıldıktan sonra da cumhuriyet 
tarihinin ve Avrupa’nın en büyük projesi olan 
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söyleşi

Kazakistan, Türkmenistan’da bazı projelerde 
yer aldık. Geçen sene Arabistan’da Medine 
Havaalanı’nın hassas kontrollü cihazları tara-
fımızdan karşılandı. 134 adet cihaz verdik. 
Belarus/Minsk’ten Bahreyn’e kadar olan böl-
gede Altay Grup olarak varız. Hatta SOÇİ 
Olimpiyat Oyunları’nın veri merkezlerine 
de ürünlerimizi verdik. Altay Grup olarak 
yalnızca veri merkezlerinde değil müzelerde 
de bilinirliğimizi artırmaya devam ediyoruz. 
Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi ve 
montajlarını henüz bitirdiğimiz Pargalı İbra-
him Paşa Sarayı yer aldığımız önemli projeler 
arasında. Saray’da Pargalı’nın kullandığı ibrik-
ten kaftana kadar eserler yer alıyor. Orada, 
sırf müzelerde bulunan cam fanuslara yöne-
lik ‘Mini Klima’ adlı ürünümüzle yer aldık. 
Padişahların kaftanlarının belli sıcaklık ve 
nemde tutulması gerekiyor. Mini Klima, cam 
fanusun içinde iklimlendirme yaparak, fanus 
içindeki eserleri koruyor. Siz aslında bir masa-
nın üstünde sadece cam fanus görüyorsunuz 
ama masanın altında cihazımız var, o fanusun 
içinde sıcaklık ve nemi ayarlıyor. Yani Altay 
Grup olarak, sıcaklık ve nemin kritik öneme 
sahip olduğu yerlerde varız. 

Türkiye’de neresi olursa olsun 2 saat 
içinde müdahale ediyoruz

Servis ve bakım konusuna gelince; 7/24 bakım 
anlaşmalarımız var. Belirli SLA (Service 
Level Agreement) süreleri içinde cihazlara 
müdahale etmek durumundayız. Çünkü ofis 
ortamında bir konfor kliması herhangi bir 
şekilde bir arıza yaptığında örneğin yazsa camı 
açarsınız, bir şekilde çaresi var ama veri mer-
kezlerinde herhangi bir şekilde bir cihazın 

durması demek, oradaki sıcaklığın yaklaşık 
10 dakika içerisinde 20 °C’den 45-50 °C’lere 
kadar yükselmesi ve sistemlerin teker teker 
kapanması demek. Sistemlerin kapanması ise 
işin durması demek. Dolayısıyla hassas kont-
rollü klima cihazlarına çok kısa sürede reaksi-
yon vermek gerekiyor. Altay Grup olarak, hem 
kendi bünyemizde bir servis grubumuz hem 
de dışarıda birlikte çalıştığımız çözüm ortak-
larımızla SAL çerçevesinde hizmet veriyoruz. 
Türkiye’de neresi olursa olsun 2 saat içinde 
müdahale ediyoruz. Kimi yerlerde kendi per-
sonelimiz, kimi yerlerde çözüm ortaklarımızla 
beraber hizmet veriyoruz.

Türkiye, veri merkezi sektöründe 
öne çıkan ülkeler arasında kendini 
göstermeye başladı

Zamanında binaları data center’lara göre 
yapmadık, data center’ları binalara uydurduk. 
Türkiye, günümüzde veri merkezi sektöründe 
öne çıkan ülkeler arasında kendini göstermeye 
başladı. Veri merkezi sektörü enerji kullanımı 
açısından gelişti ve enerji tasarrufuna uyum 
anlamında free cooling’e yönelmemizi sağladı. 
10 sene öncesi veri merkezleri 20-30 m2’leri 
geçmezken şimdi 20.000 m2’lere kadar yük-
seldi. Eskiden her firma kendi sistem odasını 
bünyesinde bulundururken şu anda artık büyük 
veri merkezi yapan firmalarda yer kiralamak 
suretiyle, bir anlamda veri merkezi otelleri 

oluştu. Kimi veri merkezlerine, Türkiye’deki 
projecilerden ziyade yurtdışından da proje-
ciler katılıyor. Belli büyüklüğün üzerindeki 
işlerde yurtdışından destek alınıyor. Biz Altay 
Grup olarak satış ve pazarlamadaki gücümüzü 
yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarımızla birleştirip 
kalite ve hizmet anlayışında sürekliliği sağ-
lama çabası içindeyiz ve standartlara uygun 
çözümler oluşturmaya ve yenilikler sunmaya 
devam ediyoruz. TM
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teknik

Özet

Yapılarda, endüstriyel tesislerde, hizmet 
ve üretimin sağlandığı hemen hemen 
her alanda, insan ve ortam kaynaklı, 

cana ve mala büyük ölçüde zararlar verilebile-
cek olası yangın durumlarında yangın pompa-
larına olan gereksinim hayati önem taşımak-
tadır. Alınan güvenlik tedbirleriyle yangının 
oluşma riskini tamamen ortadan kaldırmak 
öncelikli hedef olsa da, yangın pompalarından 
acil durumlarda devreye girmesi sağlanması 
gereken bir durumdur. Yangın pompalarının 
söndürme sistemlerindeki olumsuz olabile-
cek etkilerden bağımsız olarak acil durum-
larda sorunsuz, tam performanslı ve istenen 
zamanda devreye girebilmesi adına periyodik 

kontrollerin ve pompa bakımlarının yapılması 
yüksek önem taşımaktadır. Bu bildiride yangın 
pompalarının taşıması gereken genel özellik-
leri ve tipleri, standartlara uygunlukları, seçim 
kriterleri, dikkat edilmesi gereken durumlar ve 
pompa odalarının temel özelliklerine genel bir 
bakış atılmaktadır.

1. Giriş

Yangın pompaları hâlâ günümüz modern 
yaşamında kullanılan en önemli yangın sön-
dürme ekipmanı olma özelliğini sürdürmek-
tedir. Önemli yatırımlara sahip tesislerin ya da 
tehlikeli maddeleri işleyen, kullanan tesisler 
her an yangın riski ile karşı karşıya kalabil-
mektedir. Olası bir yangın, sadece cana ve mala 

vereceği zararlar olarak değil, çevreye de büyük 
ölçüde zararlar vermektedir. Önemli olan 
husus, yangına sebep olacak unsurları ortadan 
kaldırarak yangının çıkma riskini sıfıra indi-
rebilmektir. Yangınla mücadeledeki bir diğer 
husus da alınamayan önlemler neticesinde 
oluşacak yangının en kısa sürede, can kayıpsız 
ve en az mal kaybı ile, kontrol altına alınıp 
söndürülmesidir. Bu eylemler dizisinde yangın 
pompasının hayati önem taşıdığı aşikârdır. 
Pompaların yangın söndürme hizmetinde 
başarılı olabilmeleri için uluslararası bazı stan-
dartların belirlediği şartları sağlaması gerek-
mektedir. Başlıca Amerikan standartları olan 
NFPA, UL ve FM standartları, uygunlukları, 
üreticilere ürünün özelliklerini, kullanıcılara 
ise bu ürünlerin güvenilirliğini sağlayarak bir 

Yazan: Aytaç Yıldız, MAS-DAF Makine, Ar-Ge Mühendisi
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bakıma kullanıcıyı da yasal mecralarda güven 
altına almaya imkân sağlamaktadır.

2. Çalışma Prensibi

Yangın pompaları yapı ve çalışma prensibi 
olarak, genel su temininde kullanılan san-
trifüj pompalardan farklı değildir. Fakat acil 
durum anında sorunsuz çalışma güvenilir-
liği istenmesi gereği normal pompalara göre 
yapısında önemli detaylara sahiptirler. Genel 
amaçlı su temini yapan pompalar, yapacak-
ları iş durumuna göre ekonomik ve verimli 
çalışmalarına göre tasarlanıp imal edilirken, 
yangın pompaları ise maksimum güvenilirlik 
ve net çıkış basınç değerini sağlamaya yönelik 
olarak tasarlanıp imal edilen pompa grupla-
rıdır. Santrifüj pompalar, sağlayacağı hidrolik 
değerler ve çalışma koşullarına uygunluğu 
sebebi ile yangın sistemlerinde kullanılabi-
lecek tek pompa türüdür. Yangın pompaları, 
içerisinde bulunan çark ya da çarkların, motor 
tahriki ile milleri ekseninde dönel hareketle 
suya kazandırdığı santrifüj kuvvet sayesinde 
etki ettiği suya salyangoz gövde formu içe-
risinde basınç kazandırır. Pompa içerisinde 
basınçlandırılmış su, salyangoz gövde for-
munu takip ederek salyangoz gövde çıkış 
ağzından tesisata transfer olur. Bu sebeple 
yangın pompaları, basınç kazandırdığı suyu 
gerekli olan noktalara transferini sağlayan 
çeşitli yapılardaki temel hidrolik makinalardır.

2.1. Temel Hidrolik Prensipler

Pompada kullanılan basınç ve debi iki önemli 
değer, kısaca P, H ve Q olarak gösterilir. Yanı-
ğın sitemi için gerekli olan su debisi ve basıncı 
için yangın pompası performansında iki kritik 
faktör bulunmaktadır. İlk faktör debidir, belirli 
bir zaman periyodunda belirli bir noktadan 
geçen suyun hacimsel miktarıdır. Yangın pom-
palarında debi birim türü çoğunlukla “gpm” 
(galon per minute) olarak veya daha az oranla 
(metreküp / saat) “m³/h” birim türünden kul-
lanılır. NFPA standartları yangın pompala-
rında belirleyici kriterler koyması sebebiyle bu 
standardın menşei bölgede kullanılmakta olan 
ve standarda da işlemiş olan imperyal birim 
sistemleri projeciler ve yangın ekipmanları 
üreticilerinin de sıkça kullandığı birim sistemi 
haline gelmiştir. Diğer bir Pompa faktörü de 
basınç ve basma yüksekliğidir. Kısaca (P) ve 
(H) olarak gösterilir. Pompa su basma mik-

tarı basınç ve basma yüksekliği mesafe olarak 
nitelendirilmesi durumunda, birimlerde de 
farklılıklar meydana gelmektedir. Genellikle 
basınç birimleri olarak psi ve Bar kullanılır. 
Basma yüksekliği olarak kullanılırsa birimler, 
feet (ft) ve metre (m) olarak kullanılır. 

Tablo 1: Hidrolik Birimler Tablosu

Birim Tanımı Metrik SI Imperyal

Basınç P Bar Psi

Basma 
Yüksekliği H m (metre) ft (feet)

Debi Q m³/h GPM - gpm

2.2. Yangın Pompası Tipleri

Uçtan Emişli Yangın Pompaları: (Horizontal 
End-Suction) Uçtan emişli, salyangoz gövdeli, 
yatay milli, tek kademeli santrifüj pompalar 
(Resim 1).
Çift Girişli Yangın Pompaları: (Horizontal 
Split-Case) Çift girişli, eksenel ayrılabilir göv-
deli, yatay milli santrifüj pompalar (Resim 2).
Hat Tipi Yangın Pompaları: (In-Line) 
Dikey milli tek kademeli santrifüj pompalar  
(Resim 3).
Çok Kademeli Pompalar: (Multi-Stage) 
Yatay milli, çok kademeli yüksek basınçlı 
santrifüj pompalardır. (Resim 4).
Yangın pompalarında en yaygın kullanımı 
uçtan emişli ve çift girişli yapıdaki yangın 
pompaları oluşturmaktadır.

Resim 1. Uçtan Emişli Yangın Pompası [1]

Resim 2: Çift Girişli Yangın Pompası [2]

Resim 3: Hat Tipi Yangın Pompası [3]

Resim 4: Çok Kademeli Yangın Pompası [4]

2.3. Pompa Bileşenleri ve 
Malzemeleri

Resim 5: Yatay milli, uçtan emişli yangın pompası kesit 
görünüşü

Santrifüj pompaların konstrüksiyonlarını 
oluşturan temel parçalar (Resim 5)‘te görül-
düğü gibi pompa montaj resmi üzerinde gös-
terilmiştir. Bu parçalar, güvenilir bir pompayı 
oluşturabilmesi için aşağıdaki parça malze-
melerinin kullanılması faydalı olacaktır. Fakat 
UL listeli FM onaylı pompaların bu kaideye 
uymaları standartlarla zorunlu hale getiril-
miştir.
Pompa Gövdesi: GG25 pik dökme demir ve 
GGG40 sfero dökme demir
Pompa Çarkı: Bronz ve paslanmaz çelik 
döküm
Pompa Mili: AISI 316 paslanmaz çelik
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Sızdırmazlık: Yumuşak salmastra ile sağlanır
Yataklama: Gres yağlı, rulmanlı, en yüksek 
güçte 5000 saat sorunsuz çalışmalı.

Resim 6: Pompaların Tiplerine Göre Şematik 
Gösterimleri, Sırası İle (Uçtan Emişli, Çift Emişli, Çok 
Kademeli ve In-Line Tip) Pompalar

3. Yangın Pompaları Standartları ve 
Temel Standart Şartları

3.1. NFPA 20 Standardı

NFPA 20 Yangın pompalarının asgari koşul-
larda çalışabilmesi için minimum koşulları 
belirler. Kullanılabilecek yangın pompaları-
nın genel tiplerini ve teknik spesifi kasyon-
ları belirler. Listelenen yangın pompalarında 
kullanılması gereken ekipman, cihaz ve güç 
ünitelerinin kabul edilebilir şartlarını belirler. 
Bu standart yangın direnci yüksek, güvenilir, 
üstün kaliteli ve olumsuz etkilere dayanıklı 
çevre elemanlarının kullanılmasını önermek-
tedir.

3.2. UL ve FM Standartları

UL (Underwrites Laboratories) ürünlerin 
güvenilirliği konusunda, standartlar hazırla-
yan ve bu ürünlerin güvenilirliğini test eden 
bağımsız bir kuruluştur. Yüzyılı aşkın bir süre-
dir hizmet veren UL birçok sektör ürününe 
servis etmektedir. UL uygunluğu olan fi rma-
lar, UL internet sitesinde listelenmektedir. 
UL 448 “Centrifugal Stationary Pumps For 
Fire Protection Service” standardı ile gerekli 
şartları belirlemiştir. FM Approval (Factory 
Mutual) özel ve büyük riskleri sigortalayan 
FMI (Factory Mutual Insurance) isimli şir-
ketin bir kuruluşu olarak hizmet vermek-
tedir. Uygunluk istenen malzeme, ekipman 

ve sistemlere onay veren bağımsız teknik bir 
kuruluştur. FM 1319 “Approval Standart For 
Centrifugal Fire Pumps” standardı ile uçtan 
emişli yangın pompalarının şartlarını belirle-
yen standarttır. FM 1311 “Approval Standart 
for Centrifugal Fire Pumps Split-Case Type” 
Split çift emişli yangın pompaları için gerekli 
şartları belirleyen standarttır.

3.3. NFPA 20’ye Uygun Yangın 
Pompalarının Çalışma Aralıkları

4. Yangın Pompası Seçim Kriterleri

Yangın pompalarını belirleyen en önemli kıs-
tas hidrolik değerlerdir ve bu değerleri karşıla-
yabilecek temel ve sorunsuz yapıda pompalar 
birincil seçim kriteridir. Yangın pompalarının 
seçimleri özellikle NFPA 20 standardında net 
bir şekilde belirtilmiştir. Öncelikle hidrolik 
seçim kriterleri, malzeme opsiyonları kriter-
leri ve tahrik kontrol güvenlik panolarının 
yetenekleri pompa seçimi için başlıca şartları 
ortaya koymaktadır. Yangın pompalarının debi 
oranları aşağıdaki tablodaki gibidir. Yangın 
pompası debi miktarı SI birim ve MKS boyut 
sisteminde 6m³/h’den 1136m³/h’a kadar çık-
maktadır. Basınç değer aralığı ise 2,7 bar’dan 
13,6 bar’a kadardır. NFPA 20 standardının 3 
ve 4. bölümlerinde kapalı vana konumundaki 
basınç değeri, tasarım basıncının yüzde 140’ı 
geçmemesi gerekir. Debi değerinin de tasarım 
debi değerinin yüzde 150 olduğu durumda 
basınç değeri, tasarım basınç değerinin yüzde 
65’inin altına inmemelidir. [5]

Şekil 1. Yangın pompaları için limit oranlarının H-Q 
grafiğinde gösterimi

4.1. NFPA 20’ye Göre Temel 
Özellikler

4.1.1. Yangın Pompasında Motor 
Seçimi

Yangın pompalarının tahriki elektrik ya da 
dizel motorlarla yapılabilmektedir. Tercih 
edilen yöntem, ikili pompalı yangın pompa 
gruplarında pompalara tahrik veren motorlar-
dan biri elektrik diğeri de dizel motor olması 
tercih edilen bir durumdur.

4.1.2. Elektrik Motorları

Elektrik motorları, UL listeli, FM onaylı bir 
yangın pompasında elektrik motoru yine UL 
listeli NEMA MG-1 standartlarına uygun bir 
elektrik motoru olması gerekmektedir. Kul-
lanılacak motorların sürekli çalışma koşulla-
rına göre tasarlanmış yetenekteki motorlardan 
seçilmelidir. Bina ve tesislerde sadece elektrik 
motor tahrikli yangın pompaları kullanılması 

gpm L/min m³/h gpm L/min m³/h

25 95 6 1.000 3.785 227

50 189 11 1.250 4.731 284

100 379 23 1.500 5.677 341

150 568 34 2.000 757 454

200 757 45 2.500 9.462 568

250 946 57 3.000 11.355 681

300 1.136 68 3.500 13.247 795

400 1.514 91 4.000 1.514 908

450 1.703 102 4.500 17.032 1.022

500 1.892 114 5.000 18.925 1.136

750 2.839 170

Tablo 3: NFPA 20, yangın pompası debi değerleri tablosu [1]
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durumunda, acil durum anında elektrik kesilse 
bile yangın pompasına harici enerji sağlanması 
güvenlik açısından gereklidir.

4.1.3. Dizel Motorlar

Yangın pompalarında kullanılacak dizel 
motorlar, UL listeli, güvenilir birinci sınıf ve 
yangın söndürme sistemleri için tasarlanmış 
olan tiplerden seçilmelidir. Pompa sistemi 
güvenilirliği için motor gücü seçimlerinde 
ortam sıcaklığı ve denizden yükseklik vb. 
koşullar dikkate alınmalıdır. Motor gücü, 
gerekli mil gücünden % 10 daha fazla gücü 
sağlayabilecek torkta olmalıdır. [6]

4.1.4. Kontrol Üniteleri Özellikleri

4.1.5. Elektrik ve Dizel Motor 
Kontrol Üniteleri

Yangın panolarının, pompaların güvenilirliği 
için çeşitli özelliklerde donatılması NFPA 
standartlarınca belirlenmiştir. Pompanın 
dönme hareketinin doğru yönde dönmemesi 
durumunda, panoya entegre faz ikaz ışığı ile 
uyarı verir. Biliniyor ki bir santrifüj pompa ter-
sine dönerse sisteme basınç oluşturamayacak-
tır. Bu da yangın anında pompanın görevini 
yapmayacağı dolayısıyla söndürme faaliye-
tine katkı sağlamayacağı anlamına gelir. Tüm 
kumanda sistemi tasarımı son derece güvenilir 
olmalı, tasarımda ve kullanılan malzemelerde 
işlevini yerine getirmesine engel olacak her 
türlü unsurdan arındırılmış olmalıdır. Pano 
üzerindeki her türlü ışık, düğme, vb. elemanın 
anlamı, zarar görmeyecek ve kolaylıkla okuna-
bilecek bir biçimde kalıcı olarak etiketlenmiş 
olmalıdır. Pano kasası ile pano rengi, toz ve sıvı 
koruma sınıfı, kilit güvenliği, durum gösterge-
leri ve kablo bağlantı biçimleri ilgili detaylarda 
yer almaktadır bkz. (Resim 7) Bu hususları 
içeren pano seçimi, yangından korunma için 
oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

4.2. Çevre Elemanları Özellikleri

Emme ve basma hat kapama vanaları yükse-
len milli türde olmalıdır ve gerektiğinde vana 
izleme anahtarlarıyla kumanda ünitelerine 
bağlantı sağlanmalıdır. Pompa emme fl anşı 
ile emme borusunun çaplarının farklı olması 
durumunda eksantrik redüksiyon kullanıl-
malıdır. Pompa basma fl anşı ile basma boru-

sunun çaplarının farklı olması durumunda 
konsantrik redüksiyon kullanılmalıdır. Yangın 
pompası, gövde soğutma vanası (casing relief 
valve), otomatik hava atma ventili (split-case 
pompalarda) ve basınç sensörleriyle donatıl-
malıdır.

4.3. Jokey Pompası

En az 1 gpm kapasitede veya izin verilebi-
lir bir kaçağı 10 dakika içinde karşılayarak 
basıncı gerekli düzeye getirebilecek kapasitede 
olmalıdır. Sulu yangın söndürme sisteminin 
gerektirdiği en düşük basınçtan daha düşük 
basınç değerinde olmamalıdır.

4.4. Yangın Pompası Odaları 
Özellikleri

Tesis ve yapılarda yangın pompası odaları, yan-
gın anında söndürme sistemlerine su pompala-
yan düzeneklerin bulunduğu korunaklı yerler-
dir. Bir yangın pompası, hizmet verdiği görev 
itibarıyla hayati önem taşıdığı için bulunduğu 
tesis içlerinde ve yapılarda meydana gelecek 
yangın tehlikelerinden olumsuz etkilenip çalı-
şamaz hale gelmemesi için tehlike izolelerine 
azami ölçüde ihtiyacı vardır. Yangın pompası 
odası, korunmak istenen ana yapıdan ayrı bir 
alanda olması güvenlik açısından önem arz eder. 
Özellikle dizel motor tahrikli yangın pompala-
rının korunaklı ve yanmaz yapıda bir oda içeri-
sinde bulunması pompa çalışma güvenliği için 
önemli bir uygulamadır. Bu şekilde bir koruma 
yöntemi sağlanması durumunda, pompa odası, 
tesis ve yapılardaki tehlikelerden izole edilmeli 
ve yangın pompası tesiste başka görevleri olan 
diğer pompalardan ayrı tutulmalıdır. Oda, yakıt 
tankı, pompa, dizel motor gibi kritik ekipman-
lardan akacak sıvılar ya da su kaçakları için 

zeminde gerekli önlemler alınmalıdır. [5] Oda 
havalandırması azami ölçüde sağlanmalıdır. Isı 
kaynağı oluşturacak dizel ve elektrik motorları, 
motor egzozu gibi elemanların ısı hesaplama-
ları yapılarak içeriye optimum düzeyde hava 
girişi sağlayacak ekipmanın konulması gerekir 
bkz. (Resim 8).

5. Sonuç

Yangın pompaları aldıkları görev itibarıyla 
genel kullanım pompalarından direkt olarak 
ayrılmaktadır. Bu farklar pompaların malzeme 
cinsinden donanımlarına, kullanılacak olan 
ekipmanların kontrol ve muayenelerine kadar 
üst seviye denetim gerektirir. Yangın pompası 
için gereksinimler uluslararası standartlarla 
belirlenmiş olup yangından korunmada en 
üst seviyede güvenilir ürünlerin üretilip kul-
lanılmasının kurallarını koymaktadır. Elbette 
ki yangın pompaları söndürme eyleminde tek 
başlarına yeterli değildir. Söndürme tesisatı 
kalite, tesisat ekipmanları kalitesi projenin 
doğruluğu da söndürme sisteminin perfor-
mansını artıracaktır. TM
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Resim 7: NFPA Uyumlu Yangın 
Pompası Kontrol Panosu Gösterimi

Resim 8: Vantilatörle havalandırılan dizel tahrikli yangın pompası odası gösterimi [7]

Hava besleme 
vantilatörü

Hava tahliye 
vantilatörüDamperler

Tahliye 
borusu

Esnek kısımTermostatik 
kontrollü damper

Soğuk hava 
resirkülasyon borusu

Damperler
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uygulama

T oplum hayatında vazgeçilmez yer 
tutan “Madencilik” sektörü, yüz-
yıllar boyunca gelişmiş ülkelerin 

sahip oldukları teknoloji ve refah düzeyine 
ulaşmalarında en etkin rol oynayan faktör-
lerden biri oldu. Bu kapsamda Kazakistan 
Hükümeti mevcut bakır madeni rezervlerini 
ekonomiye kazandırmak için büyük yatırım 
kararları aldı. Kazakhmys tarafından gelişti-
rilen Bozshakol bakır madeni, hacim ve değer 
açısından Kazakistan’ın en büyük tek bakır 
madeni, dünyanın ise en büyük işlenmemiş 
bakır yataklarından biri. Bozshakol yerleşkesi 
kuzey Kazakistan’da Astana’nın 250 km doğu-

Hazırlayan: Mesut Karadağ
Alarko Carrier / BYS Satış Şefi

Maden Tesislerinde 
İklimlendirme Otomasyonu

sunda yer almakta. Bozshakol bakır projesinde, 
konvansiyonel kırıcı, değirmenler ve flatosyon 
teknolojileri kullanılarak, yılda 25 milyon ton 
bakır-sülfit işlenmesi planlandı. Bölgenin 33 
yıllık bir maden ömrüne sahip olduğu tahmin 
ediliyor. Maden yatağında ayrıca 5,25 milyon 
ons altın ve 57000t Molibden içerdiği tah-
min ediliyor. Molibden geçiş metallerinden 
olup saf halde gümüşümsü beyaz renkli ve çok 
serttir. Erime sıcaklığı oldukça yüksektir. Az 
miktarda ilavesiyle çeliğin daha da sertleşti-
rilmesi sağlanabilmektedir. Bozshakol bakır 
projesinin yapımı için Kazakhmys Bozsha-
kol LLP ile Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve 

Ticaret A.Ş. arasında 20 Eylül 2011 tarihli 
“(EPC) - Mühendislik, Satınalma ve Yapım 
Sözleşmesi” imzalandı. Proje kapsamında inşa 
edilecek konsantratör tesisi için yaklaşık 15 
bin ton yapısal çelik, 10 bin ton inşaat demiri 
ve 90 bin m³ beton imalatı yanı sıra toplam 
39 bin m² kapalı alana sahip Non-Process 
Building ve İşletme Kampüsü de tesis edildi. 
Proje kapsamında; Alarko Carrier tarafından; 
39 adet Carrier 30RWA/30WGA konden-
sersiz soğutma grubu, 39 adet Carrier SO50/
SO60/AL91 kondenser, 53 adet Carrier 39HQ 
klima santrali ve 1212 adet Carrier 42N/42GW 
fancoil ünitesi sağlandı. İşletmelerdeki iklim-
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lendirme otomasyon da ayrıca Alarko Carrier 
tarafından gerçekleştirildi. Tesisteki Washbay 
& Vehicle Maintenance, Main Maintenance ve 
Plant Maintenance binalarında özel bir iklim-
lendirme sistemi uygulandı. Bu yazıda, kurulan 
sistem detaylı olarak açıklanacaktır.

Maden işletmelerinde Elektrik 
Dağıtım Sistemleri

Elektrik enerjisinin üretildiği santraller genelde 
yerleşim ve işletme tesislerine uzak yerde olur. 
Hatta bazı yerlerde ise hiç santral yoktur. Bu 
yüzden de üretilen enerjinin yerleşim ve işletme 
tesislerine ulaştırılması, iletilmesi gerekir. Bu 
iletim sırasında hatlarda ısı şeklinde güç kaybı 
ve gerilim düşümü oluşur. Bunu en az seviyeye 
getirmek için ya iletken tellerin kesitlerinin 
artırılması ya da gerilimin yükseltilmesi gerekir. 
İletken kesitini artırmanın maliyeti çok büyük 
olacağından bu sorun gerilimin transforma-
törlerle çok yüksek seviyelere getirilmesiyle 
çözülür. Gerilim yükseltildiğinde güç sabitken 
akım düşer, böylece iletkenin akıma gösterdiği 
direnç yüzünden oluşan ısı ve dolayısıyla enerji 
kaybı azalmış olur. Maden sahalarına kuru-
lan tesislerde zamanla madenin çıkarılması 
ve işlenmesi ile birlikte tesislerin taşınması ve 
yer değiştirmesinin gündeme gelme ihtimali 
olduğu için sistemler genellikle portatif olarak 
tasarlanmaktadır. Hem enerji iletim maliyet-
lerini azaltmak, hem de maden sahalarının yer 
değiştirmesine olanak sağlaması adına Bozha-

kol Bakır Madeni projesinde de enerji iletimi 
yüksek gerilim seviyelerinde gerçekleştirildi. 
Ana Trafo Merkezinde 36kV seviyelerin-
deki gerilim Washbay Vehicle, Main ve Plant 
Maintenance binalarına 6kV olarak taşındı. Bu 
nedenle ilgili alanların iklimlendirmesini sağ-
layacak klima santrali, kontrol ve güç panoları 
bu duruma göre tasarlandı. 

Tasarım Aşamaları

Klima santralleri yerleşimleri Asya çöl şartla-
rında (-45° dayanım) olacağından, 6kV enerji 
beslemesiyle çalışacak sistem çözümü dış 
etkilerden etkilenmemesi önceliği ile tasarım 
aşamalarına geçildi. Bu nedenle trafo seçimi, 
kontrol & güç panolarının tasarlanması ve dış 
etkilerden etkilenmemesi öncelikli konu oldu. 

Tasarım süreci aşağıdaki aşamalardan oluştu.
1. Trafo Köşkü Seçimi ve Tasarımı
2. Trafo Seçimi ve Tasarımı
3. Kontrol & Güç Pano Tasarımı
4. Klima Santrali Kablolaması ve Duyar Ele-
manlarının Yerleşimi
5. Kontrol Ünitelerinin Seçimi ve Yazılım 
Geliştirme

1. Trafo Köşkü Seçimi ve Tasarımı

Sac köşkler sıcak daldırma galvanizli saçlar kul-
lanılarak, orta gerilim anahtarlama elemanları, 
trafo, alçak gerilim dağıtım panoları, UPS ve 

jeneratörler gibi çeşitli elektrik ekipmanlarının 
muhafazasını sağlamak amacıyla üretilmekte-
dirler. Modüler yapıda üretilen sac köşklere 
ekleme yapmak ve arıza esnasında müdahale 
etmek, parça değiştirmek kolaylıkla yapıla-
bilmektedir. Sac köşkler, içerisine konulacak 
elektrik elemanların boyut ve yerleşimlerine 
göre boyutlandırılmaktadır. Dış etkilerden 
etkilenmemesi için trafo köşküne kablo giriş 
/ çıkışları sızdırmazlık şartlarına uygun olarak 
yapılmalıdır. Elektrik elemanlarının çalışma 
şartlarının sağlanması için köşk içi gerekli 
şekilde iklimlendirilmelidir.

2. Trafo Seçimi ve Tasarımı

Soğutma durumuna göre orta gerilim trafola-
rını iki grupta incelemek mümkündür.

a. Yağlı Tip Trafolar: Yağlı tip trafolar, herme-
tik ve genleşme depolu olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktadır. Her iki tipte de trafo sargıları 
tamamen yağın içindedir.

b. Kuru Tip Trafolar: Manyetik devresi ve 
sargıları yalıtkan bir sıvıda muhafaza edilme-
yen tip trafolardır. Sargıları cam elyaf takviyeli 
epoksi reçine ile örtülmüş ve dış etkilerden yalı-
tılmıştır. Kuru tip trafolar ise tamamen kuru-
dur kesinlikle yağ içermez. Kuru tip trafoların 
yangın çıkarma gibi bir riski yoktur. Yangın 
riski olmaması öncelikli seçim kriteri olmuştur. 
Diğer faydalarını saymak gerekirse;

Resim 1. Köşk 
Tasarımı

Sistem Prensip Şeması
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uygulama

Düşük Tesis Maliyeti:
•	 Yük	merkezine	yakın	yerlere	konuşlandırıla-

bilir. Bu nedenle kablo maliyetleri düşüktür.
•		Yağ	toplama	çukuruna,
•		Yangın	bariyerlerine,
•		Özel	 bina	 konstrüksiyonuna	 gerek	 

duyulmaz.

Düşük İşletme Maliyeti:
•	Kayıpları	düşüktür.
•	Bakım	gerektirmezler.

Çevre Dostu:
•		Soğutma	sıvısı	içermedikleri	için	kaçak	söz	

konusu değildir.
•		Sağlığa	zararlı	gaz	içermezler.

Bakım gerektirmezler:
•		Sadece	önleyici	bakım	olarak	gözle	kontrol	

yeterlidir.

Yüksek Güvenilirlik:
•		Kısa	 devre	 ve	 darbelere	 karşı	mükemmel	

izolasyona sahiptir.
•		Rutubete	karşı	yüksek	dirençlidir.
•		Yağlı	 tip	 transformatörlere	göre	kısa	 süreli	

aşırı yüklenebilirliği yüksektir.
•		Fan	ilavesi	ile	%	40	aşırı	yüklenebilirler.

Güvenlik:
•		Zor	tutuşan	ve	kendi	kendine	sönebilen	özel-

liğe sahiptir.
•		Yangına	karşı	dirençlidir.
•		Yangını	artırıcı	katkıda	bulunmazlar.
•		Sistemden	kaynaklanan	kısa	devrelerde	çok	

büyük hasarlara sebep vermezler.

İmalat aşamasının ardından tip testleri fabrika 
ortamında yapılmıştır.

3. Kontrol/Güç Pano Tasarımı

Klima santrali dizayn kriterleri ve güç özellik-
lerine panolar imal edildi ve tüm testleri atölye 
şartlarında yapıldı. 
Elektrik elemanlarının uygun çalışma sıcaklı-
ğında çalışabilmesi için panolar elektrikli ısı-
tıcılar ile donatıldı. Trafolarda meydana gele-
bilecek bir arıza durumunda işletme gerilimi 
başka bir kaynak tarafından sağlanamadığı için 
PLC üniteleri bağımsız UPS’ler tarafından 
beslendi ve UPS’lerin çalışma ve arıza bilgileri 
sürekli olarak PLC’ler tarafından izleyebilmesi 
sağlandı.

4. Klima Santrali Kablolaması ve 
Duyar Elemanlarının Yerleşimi

Kazakistan iklim koşullarına uyum sağlamak ve 
projede istenilen sızdırmazlık şartlarını yerine 
getirmek için duyar eleman klima santralinin 
içine monte edildi ve kablolama klima santrali 
içerisinden yapıldı. Bunun için klima santrali 
tasarım aşamasında uygun kablo güzergahları 
kalacak şekilde tasarlandı.

5. Kontrol Ünitelerinin Seçimi ve 
Yazılım Geliştirme

Özel aşamaları olan bu projenin kontrol ünite-
lerinde Automated-Logic kullanıldı. Standart 
olmayan ve Asya çöl şartları için özel olarak 
üretilen klima santrallerini kontrol edecek olan 
Automated-Logic kontrol üniteleri serbest 
programlanabilme özelliği sayesinde istenilen 
senaryoları kolayca sağladı. Automated-Logic 
Webctrl yazılımının simülasyon özelliği pro-
jenin her aşamasında uygulandı. Kalıcı elekt-
rikteki gecikmeler de göz önüne alınarak, sis-
tem fiziki olarak devreye alınmadan, istenilen 
senaryolar doğrultusunda bilgisayar ortamında 
simule edildi. Bütün bu simülasyon süreçleri 

devreye alma süresi büyük oranda kısaldı ve 
kalıcı elektrikle birlikte sistem hızlı bir şekilde 
devreye alındı. Automated Logic kontrol üni-
teleri klima santrallerinden ayrı olarak, orta 
gerilim hücresi enerji izleme ve merkez enerji 
skadası ile de haberleşme altyapısına sahip. 
Webctrl yazılımının aynı zamanda her türlü 
işletim sistemi ile çalışabilmesi, sisteme eri-
şim için sınırsız kullanıcı içermesi ve sonradan 
sisteme eklenecek noktalar için sınırsız lisansa 
sahip olması (sonradan herhangi bir bedel talep 
edilmez) son kullanıcının yatırımının korun-
masını sağlayacak.
Yukarıda 5 maddede özetle anlatılan bütün 
tasarım aşamaları 2500 sayfayı aşkın bir dizayn 
dökümanı olarak hazırlandı ve proje yöneti-
mine sunuldu. Yerleşim olarak köşk hücresi 
altta, klima santrali üstte olmak üzere bir kaide 
tasarlandı. Tüm güç ve zayıf akım kablolaması 
Alarko Carrier tarafından yapıldı. İşletme dev-
reye alındı ve 7/24 çalışıyor. TM

Kaynaklar:
1. BEST TRAFO

Şekil 4. Örnek Montaj

Şekil 3. Kontrol ve Güç Panosu tasarımı

Resim 2. Trafo Testleri

Detaylı bilgi için:
bilgi@insaatkonferansi.com
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söyleşi

E lektro-Kalori, 1965’ten bugüne kadar gelen iş tecrübesi ile; akaryakıt, doğalgaz ve HVAC 
ürün gruplarında 9000’e yaklaşan ürün çeşidiyle ülke çapında ısıtma ve havalandırma 
yedek parça marketi olarak toptan satış hizmeti veriyor. Firmanın Satış ve Pazarlama 

Bölüm Yöneticisi Levent Gelir, “En uygun fiyatla, en kaliteli ve en hızlı yedek parça teslimatı 
yapmak hedefiyle yolculuğumuza başladık ve bugünlere geldik” diyor. Gelir ile Elektro-Kalori’nin 
50 yıllık serüvenini konuştuk…

“Dinamik ve disiplinli     
 kadromuz ile 50. yılımızı   
 geride bıraktık”

Levent Gelir 
Elektro-Kalori Satış ve Pazarlama 
Bölüm Yöneticisi
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ticari hacmimizi yükselterek başarıyla yolu-
muza devam ediyoruz. Şirketimiz, yetişmiş 35 
personeli ile profesyonel kurumsal şirket yapı-
sını oluşturarak hizmet faaliyetini sürdürüyor. 
Merkez ofis ve teşhir salonumuz ile Karaköy’de, 
700 metrekare depo alanımızla da Rami’de 
müşterilerimize hizmet veriyoruz. Müşterile-
rimizin isteklerine çok hızlı bir şekilde cevap 
veriyoruz. Sektörde en hızlı teklif veren, mal-
zeme sevkıyatını en hızlı ve en düzgün bir 
şekilde organize eden firmaların başında geli-
yoruz. Bu konuda iddialıyız.

Bir binanın havalandırmasını 
kontrol eden tüm parçaların satışını 
gerçekleştiriyoruz

HVAC olarak adlandırılan; ısıtma, soğutma, 
havalandırma ve hava şartlandırma ürünle-
rinin talep edildiği pazara hizmet veriyoruz. 
Ürün portföyümüzde sıvı yakıtlı ve gaz yakıtlı 
brülörlerin yedek parçaları, doğalgaz hatlarında 
kullanılan kontrol ürünleri, teknik malzeme 
olarak adlandırılan bazı tesisat malzemeleri ve 
bina otomasyonunda kullanılan saha malzeme-
leri yer alıyor. Bu ürün portföyünün içerisinde 
yetkili satıcılığını yaptığımız veya distribütörü 
olduğumuz yerli ve yabancı 30’dan fazla marka 
var. Yaklaşık 9000 ürün çeşidi ile 1200’e yakın 
müşteri portföyüne hizmet veriyoruz. 10’dan 
fazla ülkeye portföyümüzdeki tüm ürünlerin 
ihracatını gerçekleştiriyoruz. Satışını gerçek-
leştirdiğimiz markaların arasında; Siemens, 

1965’ten günümüze Elektro-Kalori

Elektro-Kalori, 1965 yılında Ankara’da 
kuruldu. 1977 yılına kadar Ankara’da çalışma-
larımıza devam ettik, 50 yıldır da İstanbul’da 
ısıtma konusunda faaliyet gösteriyoruz. Baş-
langıçta ağırlıklı olarak tesisat uygulamaları, 
ısıtma ve hidrofor sistemleri montajı, brülör 
satışı, montajı ve satış sonrası servis hizmetleri 
ile yine ısıtmanın çeşitli alanlarında projelen-
dirme ve taahhüt konularında çalıştık. Hatta o 
yıllarda başka bir markanın İç Anadolu Bölgesi 
bayiliğini yaptık, 2000’in üzerinde sistem dev-
reye aldık. Daha sonra sistem devreye almalar 
yaparken bazı malzemelere ihtiyaç duyduk ve 
bu parçaları tedarik edemediğimizi fark ettik. 
Buna istinaden Türkiye’de sektörümüzde yedek 
parça ihtiyacı olduğunu anladık ve yedek parça 
tedarikine başladık. ‘En uygun fiyatla, en kali-
teli, en hızlı yedek parça teslimatı yapmak’ 
hedefiyle yolculuğumuza başladık ve bugün-
lere geldik. 1980’li yıllara kadar iç pazardan 
malzeme tedarik edip satış yapılıyordu, 80’li 
yılların sonuna doğru ise ithalatımız başladı. 
Sektör sıvı yakıttan doğalgaza geçtikten sonra 
haliyle ürün çeşitliliği de doğalgaza doğru 
geçti. O yıllarda Landis & Staefa markası şir-
ketimizin ticari faaliyeti ve hacmi içerisinde 
önemli yere sahip olmuştur. Siemens, Landis 
& Staefa’yı satın aldıktan sonra yolumuza Sie-
mens ile devam ettik. Yaklaşık 10 sene önce 
Siemens’in ‘Bina Otomasyon’ tarafına da geçiş 
yaptık. Böylelikle ürün çeşitliliğimiz ‘sıvı yakıtlı 
brülör ve yedek parçaları’, ‘doğalgazlı brülör ve 
yedek parçaları’ ve ‘bina otomasyon sistemleri’ 

olarak üçe ayrılıyor. Günümüzde İstanbul’da 
sürdürdüğümüz ticari faaliyet ile tüm Türkiye 
genelinde ısıtma ve teknik malzeme satışı 
yapan toptancılara, genelde bölgesinde lider 
olan satıcı firmalara malzeme satışı yapıyoruz. 
Bütün Türkiye’ye hizmet ettiğimiz, çok geniş 
bir müşteri portföyümüz var. Ayrıca bir süre-
dir yurtdışına da satış yapmaktayız. Dünyanın 
değişik ülkelerinden gelen talepleri karşılamaya 
çalışıyoruz. Dinamik ve disiplinli kadromuz ile 
50. yılımızı geride bıraktık. Yönetim perfor-
mansımızı başarılı bir şekilde devam ettirdik ve 
dönem itibarıyla ikinci kuşağa geçiş aşamasını 
tamamladık. Halen Gamze Özbayram Bil ve 
Gaye Özbayram Gürün yönetiminde, her yıl 
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terilerimize bir nevi çözüm ortaklığı sunuyoruz, 
müşterilerimiz için en uygun ürünü belirliyoruz 
ve gerekirse sahaya inip onlara yardımcı oluyo-
ruz. Yalnız kazan otomasyon paneli konusunda 
talep edilirse Elektro-Kalori olarak devreye 
alma yapabiliyoruz. Çünkü bu konuda kazan 
üreticisi firmalara teknik destek vererek ürün 
satış ve pazarlamasını gerçekleştiriyoruz. Bu 
konuda servis ağımız var, yetkili servislerimiz 
talep edilen bölgede devreye alma yapabili-
yorlar.

50. yılımızı muhteşem bir gala 
gecesi ile kutladık

Firmamızda hem personelimizin gelişimini 
sağlayan hem de müşterilerimizin sattığı-
mız ürünler ile ilgili daha fazla teknik bilgiye 
sahip olmaları ve satışa sunulan yeni ürünler 
hakkında pazarlama faaliyetlerine yardımcı 
olabilmesi için eğitimler organize ediyoruz. 
Bunların dışında distribütörlüğünü yaptığı-
mız markaların kendi organize ettikleri eğitim 
planlarına hem personelimizi hem de müşteri-
lerimizi akredite ederek gerçekleştiriyoruz. Bu 
eğitimleri şirketimizin merkezinde bulunan 
seminer salonunda, müşterilerimizin kendi 
merkezlerinde veya tedarikçilerimizin mer-
kezlerinde gerçekleştiriliyoruz. Teknik ürün 
eğitiminin dışında tüm personelin daha etkin 
ve donanımlı olabilmesi için üniversitelerin 
eğitim programlarını takip ederek periyodik 
eğitimler alıyoruz. Tabii ki sadece iş konusunda 
eğitim organizasyonları planlamıyoruz. Hem 
personelimizin hem de müşterilerimizin sıkıcı 
ve stresli iş hayatından uzaklaşarak rahatlaya-
cakları programlar da gerçekleştiriyoruz. 
Ekim ayının 17’sinde Adile Sultan Sarayı’nda, 
50. yılımızı hem müşterilerimizin hem teda-
rikçilerimizin hem de sektörün önde gelen 
isimlerinin bir arada olduğu muhteşem bir 
gala gecesi ile kutladık. Gecede 50 yıllık serü-
venimizi anlatan 50. yıl kurumsal tanıtım filmi 
seyredildi. Tanıtım filminin ardından 25 yıl-
dan daha uzun süredir birlikte ticari faaliyette 
bulunduğumuz müşterilerimize ve 15 yıldan 
daha uzun süredir firmamızda çalışan perso-
nelimize başarı plaketleri verildi.

Prestijli projelerde varız

50 yıllık bir firma olarak bu süre zarfında sayı-
sız prestijli projede yer aldık. Ümraniye Dev-

Dungs, Thermowatt, Imit, Watts ve Honeywell 
gibi sektörün önemli markaları bulunuyor. 
Bina otomasyonunda kullanılan saha malze-
melerinin satışını da gerçekleştiriyoruz. Bu 
ürün grupları içerisinde münferit veya birbir-
leriyle haberleşebilen bina otomasyon kontrol 
kartları, kazan otomasyonu için kullanılan dış 
hava kompanzasyon panelleri, motorlu, 2 veya 
3 yollu kontrol vanaları, damper motorları, 
sıcaklık, basınç ve hava kalite sensörleri, frekans 
inverterleri, balans vanaları, kalorimetreler ve 
oda termostatları bulunuyor. Kısaca bir binanın 
havalandırmasını kontrol eden tüm parçaların 
satışını gerçekleştiriyoruz. Bu konuda firma-
mız, Siemens’in Bina Teknolojileri Bölümü 
ile distribütör partner olarak çalışıyor. Pazarın 
ihtiyacı olan malzemeleri stoklarımızda hazır 
bulundurarak bina otomasyon çözümleri sunan 

mühendislik firmalarının taleplerini karşılıyo-
ruz. Ayrıca klima santrali ve damper motoru 
üreticilerinin kullandığı otomasyon ürünlerinin 
satışını da yapıyoruz. Bunların dışında kazan 
otomasyonu konusunda özel çözümler suna-
rak anahtar teslim projeler yapıyor ve ısıtma 
sistemlerinde kullanılan sıcak su kazanı üre-
ticilerine teknik destek ile birlikte ürün satışı 
yapıyoruz. 
Elektro-Kalori tamamen satış ve pazarlama 
şirketi. Müşteri portföyünün tamamı, ya 
satıcı ya servis ya da direkt uygulama yapan 
mühendislik firmaları. Müşterilerimizle rakip 
olmamak için uygulama konusunda yer almayı 
doğru bulmuyoruz. Ancak satışını yaptığımız 
tüm ürünlerin montajının nasıl yapılması ve 
sahada nasıl uygulanması gerektiği konusunda 
müşterilerimize teknik destek veriyoruz. Müş-
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değişiklik sektörün devamlı canlı kalmasını 
sağlıyor. Ancak bu değişime ayak uyduramayan 
ve kendini geliştiremeyen firmalar ciro kaybı 
yaşayarak küçülmeye ve yok olmaya mahkum 
kalmıştır. Bunun dışında sektörümüz, inşaat 
sektörü ile bire bir ilişkide olması sebebiyle 
inşaat sektörü, HVAC sektörünün gelişimini 
doğrudan etkiliyor. 
Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum nede-
niyle hem deprem bölgesinde olması ve kentsel 
dönüşümlere ihtiyaç duyması hem de devletin 

yatırımları desteklemesi, inşaat sektöründe 
hızlı bir büyümenin ve gelişimin oluşmasını 
sağladı. Modern ve yüksek katlı büyük bina-
ların yapılmaya başlaması ister istemez ısıtma 
ve havalandırma sektörünün de gelişmesine yol 
açıyor. Öncelikle bu tip binaların enerji tüke-
timlerinin çok olması sebebiyle özellikle enerji 
konusunda dışa bağımlı olan ülkemizde tüke-
tilen enerjinin takip edilmesine ve minimum 
düzeyde enerji tüketirken maksimum düzeyde 
konforlu yaşam alanlarının oluşturulmasına 

let Hastanesi Kadın Doğum Ünitesi kazan 
dairesi brülör ve kazan otomasyonu, Kartal 
Adliyesi bina otomasyonu, Swiss Hotel The 
Bosphorus’un hem otel hem de rezidans 
bölümlerinin renovasyon projeleri, İstanbul 
Ulaşım A.Ş. metro projelerinde bulunan istas-
yonların havalandırma otomasyonları, Maslak 
1453, Paladium Tower, Temapark, Vadi İstan-
bul, Adnan Menderes Havalimanı ve Hay-
dar Aliyev Havalimanı projelerinin yangın ve 
duman damper uygulamaları yakın dönemde 
öne çıkan ve malzeme tedarikinin firmamız 
tarafından sağlandığı projelerdir. 

İnşaat sektörü, HVAC sektörünün 
gelişimini doğrudan etkiliyor

Yarım asırdır aynı sektörde faaliyet göstermek, 
ister istemez sektörle ilgili tarihsel bilgilere 
sahip olmamızı sağlıyor. Özellikle ısınmada 
kullanılan enerji tipinin değişmesi (kömür, 
fuel-oil, doğalgaz) sektörde de ihtiyaç duyu-
lan ürünlerin değişmesine neden oluyor ve bu 
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marka sayısı devamlı çoğalıyor. Bu da sektörde 
daha fazla rekabetin oluşmasına, kârlılıkların 
azalmasına neden oluyor. Cirolar çok ciddi 
oranlarda büyürken kâr marjları düşüşe geçiyor. 
Kârlılığın bu denli azaldığı, buna oranla yapılan 
işlerin toplam tutarlarının büyüdüğü ve ödeme 
vadelerinin gün geçtikçe arttığı bir sektörde çok 
dikkatli hareket etmek gerekiyor. Finansal gücü 
olmayan, doğru ve güvenilir müşteri ve teda-
rikçisi bulunmayan firmaların sıkıntı yaşaması 
kaçınılmazdır. 

2016 yılında 50 yıldır felsefemiz olan 
büyüme trendinin yükseleceğine 
inancımız tam

2015 yılı hem ülkemizde hem de dünyada 
çok problemli bir yıl oldu. Kısa sayılacak bir 
sürede iki genel seçim yapılması, bu iki seçim 
dönemi arasında hükümet kurulmasında yaşa-
nan sorunlar ve uzayan süreç, hem bu tip iç 
etkenler hem de dış kaynaklı etkenler nede-

ihtiyaç duyulması, hatta kendi enerjilerini üre-
tebilen binaların yapılmaya başlaması, sektörde 
bina otomasyonuna önem kazandırmıştır. Dev-
letimizin yaptığı kanun değişiklikleri ile bina 
enerji sınıflandırmaları ve akıllı binalar yavaş 
yavaş hayatımıza dahil oluyor ve toplumda 
enerji tasarrufu bilinci gelişmeye başlıyor. Bu 
da firmamızın da içinde bulunduğu sektöre 
büyük sorumluluk yüklüyor. Tüm bu nedenler-
den dolayı ısıtma ve havalandırma sektörü ile 
ilgili yabancı firmaların pazarımıza olan ilgisi 
her yıl artıyor ve pazarımızda faaliyet gösteren 

niyle devamlı değişen dalgalı kur yapısı devlet 
yatırımlarının bire bir etkilediği sektörümüzde 
olumsuzluklar ve iş kaybı yaşanmasına neden 
oldu. Bunun dışında hem yurtiçinde terör 
olaylarının artması hem de komşu ülkelerde 
yaşanan iç savaşlar ve ekonomik sıkıntılar, fir-
mamız gibi uluslararası ticaret yapan firmaları 
çok zorladı. Bütün bu bahsettiğim olumsuzluk-
lara rağmen 50 yılın vermiş olduğu güven ve 
tecrübe ile bu sıkıntılı süreçten yara almadan 
çıktık. Elektro-Kalori geçen her yılda olduğu 
gibi, sıkıntılı geçen 2015 yılında da büyüme 
başarısını gösterdi. 2016 yılında da 50 yıldır 
felsefemiz olan büyüme trendinin yükselece-
ğine inancımız tam. Bütün planlarımızı, ticari 
aksiyonlarımızı ve yatırımlarımızı büyüme 
hedefi üstüne kuruyor, tecrübeli ve bilgili eki-
bimizle bu hedefi gerçekleştireceğimize inanı-
yoruz. 2016 yılının hem ülkemiz hem de tüm  
dünya için daha mutlu, umutlu ve herkesin 
kardeşçe yaşamayı başardığı bir yıl olmasını 
diliyorum. TM
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bilgi

Eurovent, 2015 yılında hava filtreleri 
için uygulanan EN 779:2012 stan-
dartlarını değiştirdi. Yeni etiketlerde, 

filtre sınıfları A+’dan başlayıp, E sınıfına kadar 
kategorize edilirken; daha önceden A sını-
fında yer alan bazı filtreler, yeni düzenleme 
ile B ve hatta C sınıfında etiketlenecektir. Her 
bir filtre verimi sınıfı ise tüketici için “Toplam 
Yaşam Maliyeti”nde önemli bir basamak teşkil 
etmektedir.
Klima santrallerinde kullanılan filtrelerin, 
Eurovent sertifikasına sahip etiketlerinin 
doğru etiketleme olup-olmadığını anlamak 
için, yeni filtre sınıflarını açıklayan yandaki 
tablolardan yararlanılabilir: 

Camfil, 2015 yılında etkin bir şekilde yürüt-
tüğü “Energy Hero” kampanyasıyla, tüketici-
lere filtre ömrü uzun, enerji verimliliği yüksek 
ve kullanım süresince sahip olduğu verimi kay-
betmeyen filtre kullanımının önemini anlat-
maktadır. Bu kampanya kapsamında, Camfil 
tarafından üretilen, A+ enerji verimine sahip, 
Opakfil ES –kompakt filtre ve Hi-Flo M5 
50+ cam elyaf medyalı torba filtre, kullanıcılar 
tarafından oldukça ilgi görmektedir. Filtrelerin 
kullanımı sırasında hazırlanan “Toplam Yaşam 
Maliyeti Analizi” çalışması, yüksek enerji veri-
mine sahip filtrelerin, iklimlendirme sektö-
ründe önemli bir maliyet olan enerjide oldukça 
büyük tasarruf sağladığı kanıtlanmıştır.

“Toplam Yaşam Maliyeti Analizi” (LCC) 
çalışması; Camfil’in geliştirdiği bir uygulama 

Yazan: Pelin Aybay / Camfil Türkiye

Yeni Eurovent 
Sınıflandırması ve Yüksek 
Verimli Santral Filtreleri
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olup, bilgisayar programındaki sonuçla, saha 
koşulu sonucunun paralel ilerlediği bir analiz 
programıdır. Bu maliyet analizinde, tüm filt-
relerin test raporları ve market fiyatları kulla-
nılır. Santral debisi, filtre verimleri, fan verimi 
gibi değerlerin göz önünde bulundurulduğu 
analizde, tüketiciler kullandıkları her filtrenin 
ve filtre markasının kendilerine olan maliye-
tini (özellikle enerji maliyetini) hesaplarken; 
filtre maliyetinin, toplam yaşam maliyetinin 
oldukça ufak bir kısmını kapsadığını görmüş 
olmaktadırlar. Eurovent’in yeni etiketleme-
siyle birlikte; santrallerde ilk filtre maliyetine 
bakmak yerine, yüksek enerji tasarrufu yap-
tıran filtreleri seçmek, tüketicilere hem mali 
açıdan tasarruf hem de daha uzun filtre ömrü 
sunacaktır. Yandaki vaka çalışmasında konuya 
dair daha detaylı bilgi verilmektedir: 

Hava Filtrasyonu-Toplam Yaşam 
Maliyeti Vaka Çalışması

Yüksek verimli Camfil torba filtre ile Ameri-
kan Aşı Araştırma Laboratuvarı, ön filtre kul-
lanımına gerek kalmaksızın yıllık 24.000 dolar 
tasarruf yaptı. Amerikan Aşı Laboratuvarı, 44 
ülkede ofisi ve 11.000’den fazla çalışanı olan; 
partnerleri arasında dünyanın önde gelen ilaç, 
bioteknoloji, medikal cihaz ve devlet kurum-
ları bulunan; pazara ilaç üretimi, geliştirmesi 
ve yaşam döngüsü yönetimi hizmetleri sunan 
bir aşı araştırma laboratuvarıdır. Laboratuvar, 
dünyanın en iyi ilk 50 ilaç ve bioteknoloji 
firmasıyla çalışmaktadır.
Ar-Ge biriminde, toplam 509,703 m3/h 
temizlenmiş hava sağlayan 6 adet ana klima 
santrali vardır. Laboratuvarın bakım bölümü, 
filtrelerini Camfil’den satın almaktadır. Ancak 

Filtre Sınıfı   M5 M6

ME       

    = 250 g ASHRAE

A+   – 450 kWh – 550 kWh

A   > 450 kWh – 600 kWh > 550 kWh – 650 kWh

B   > 600 kWh – 700 kW > 650 kWh – 800 kWh

C   > 700 kWh – 950 kWh > 800 kWh – 1100 kWh

D   > 950 kWh – 1200 kWh > 1100 kWh – 1400 kWh

E   > 1200 kWh > 1400 kWh

Sınıfı F7 F8 F9

ME ME ≥ % 35 ME ≥ % 55 ME ≥ % 70

  MF = 100 g ASHRAE

A+ – 800 kWh – 1000 kWh – 1250 kWh

A > 800 kWh – 950 kWh > 1000 kWh – 1200 kWh > 1250 kWh – 1450 kWh

B > 950 kWh – 1200 kWh > 1200 kWh – 1500 kWh > 1450 kWh – 1900 kWh

C > 1200 kWh – 1700 kWh > 1500 kWh – 2000 kWh > 1900 kWh – 2600 kWh

D > 1700 kWh – 2200 kWh > 2000 kWh – 3000 kWh > 2600 kWh – 4000 kWh

E > 2200 kWh > 3000 kWh > 4000 kWh
 	

Tedarikçi: Filtreleme 
Alanı:

Başlangıç 
Direnci : @3400 

m3/h

Toz Tutma 
Kapasitesi:

Yıllık Enerji 
Tüketimi:

Sıradan bir markanın 
F9 verimindeki 
592/592/292 mm 
kompakt filtresi

13,3 m2 138 Pa 344 gr 1947 kWh

Camfil Opakfil ES 
F9 verimindeki 
592/592/296 mm 
kompakt filtre

17 m2 91 Pa 606 gr 1168 kWh

Maliyet Dağılımı

Toplam yaşam maliyeti ögeleri Çok kademeli (1) Camfil Farr (2)

Enerji maliyeti 69282 53223 USD

Filtre maliyeti 59366 21904 USD

Işçilik maliyeti 19260 4280 USD

Atık maliyeti 3210 428 USD

CO2 emisyonu 1018441.03 Ib 782376.32 IB

Depolama 159.70 yd3 17.11 yd3

Toplam yaşam maliyeti 151118 USD 79835 USD

Performans memnuniyeti 
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merkezi satın alma birimi, bakım bölümüne 
düşük maliyetli başka bir filtre üreticisini ter-
cih etmeleri yönünde baskı yapmaktadır.
Camfil, dört ana maliyet faktörünü (ürün 
maliyeti, filtre değişimi, enerji ve atık maliyeti) 
dahil ederek, LCC (toplam yaşam maliyeti) 
analizini firma için uyguladı. Ek olarak, bu 
analizde filtre değişimi için optimum basınç 
düşümünü tanımladı, böylece enerji kullanımı 
en düşük olacak şekilde, laboratuvara gerekli 
olan hava akışı belirlenmiş oldu. Ardın-
dan Camfil, laboratuvara, F7 verimliliğinde 

Hi-Flo XLT torba filtre teknolojisini tanıtıp 
herhangi bir ön filtre kullanmaksızın, filtre-
lerin ömrünün 18 aya kadar çıkartılabileceği-
nin garantisini verdi. Test periyodu sırasında, 
laboratuvar yakınlarında, toza sebebiyet veren 
bir otopark inşaatı başlamış olmasına rağmen 
Hi-Flo XLT’de ilk 15 ay boyunca sadece 50 Pa 
basınç artışı gözlendi. Basınç ölçerler sürekli 
izlenerek Hi-Flo XLT’nin 18 ay boyunca kul-
lanılabildiği saptandı.
LCC (Toplam yaşam maliyeti) analizi yapan 
Camfil, laboratuvarın kullandığı ön filtreyi 
santralden çıkardı ve 2. kademedeki filtreleri, 
Hi-Flo XLT ince fiberli cam elyaf filtrelerle 
(F7 veriminde, 592x592x600 mm, 10 cepli 
cam elyaf filtre) değiştirdi. Camfil, Hi-Flo 
XLT ince fiberli cam elyaf filtrelerin, filtre 
ömrü boyunca verimliliğinde herhangi bir 
düşme olmamaktadır. Camfil’in verimlilik 
garantisi, Hi-Flo XLT filtreleri, pazarda faz-
laca bulunan elektrostatik yüklü, kalın fiberli 
ve filtre kullanımı sırasında başlangıç verimin-
den oldukça düşük bir verim sergileyen sente-
tik filtrelerden belirgin bir şekilde ayırmakta-
dır. Ek olarak, kontrollü medyayla üretilmiş ve 
benzerlerine göre farklı cep tasarımına sahip 
olan Hi Flo XLT, piyasadaki diğer torba filtre-
lerin aksine, daha az basınç düşümüne ve daha 

düşük enerji tüketimine sahiptir. Sonuç olarak, 
bu Ar-Ge laboratuvarı, ön filtreleri santralden 
kaldırıp enerji tasarruflu Hi-Flo XLT cam 
elyaf filtreleri kullanarak; işçilik, filtre, enerji 
ve atık maliyetinde, toplamda yıllık 24.000 
dolar tasarruf etmiştir. Hi-Flo XLT, bariz bir 
şekilde daha düşük toplam yaşam maliyetini 
kullanıcıya sunmuştur ve yüksek filtrasyon 
verimliliğini filtre ömrü boyunca muhafaza 
etmektedir.
LCC (Toplam yaşam maliyeti) analizi, aşı 
araştırma laboratuvarının, tek aşamalı Hi-Flo 
XLT cam elyaf filtreye geçtiğinde elde edeceği 
faydaları ortaya koymaktadır. Firmanın kaza-
nacağı fayda sadece ilk filtre maliyeti olmaya-
caktır, filtre ömrü boyunca süren tasarruf elde 
edeceklerdir. Yapılan analiz, Hi-Flo XLT’nin, 
aşı araştırma laboratuvarının yıllık havalan-
dırma maliyetlerinde % 47 oranında tasarruf 
sağladığını kanıtlamıştır. Ayrıca, analize sürdü-
rülebilirlik perspektifinden bakıldığında, labo-
ratuvarın, enerji tüketimini 178,432 kWh’a 
(% 23 azalma), CO2 emisyonunu 106,229.12 
kg’a (% 23 azalma) ve depolamayı ise 111.41 
m3’e (% 89 azalma) çektiği görülmektedir. A+ 

enerji verimine sahip filtrelere ve Energy Hero 
kampanyasına dair detaylı bilgi için: 
www.camfil.com  TM Doğa Sektörel Yayın Grubu   Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu  34718 Kadıköy, İstanbul

T: (0216) 327 80 10  F: (0216) 327 79 25  www.dogayayin.com   www.dsygkitabevi.com

En güncel yerel yönetim haberlerine hızla ulaşın:
www.ebelediye.info

Derginize internetten ulaşın

Ürünler, Hizmetler, Yeni Yaklaşımlar... 
Yerel Yönetimlere dair herşey
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teknik

luğuna göre otomatik olarak kontrol edilerek, 
işletme maliyetlerinde tasarruf ve tam kontrol 
sağlanması temel amaçtır.
Otopark Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri: 
Otoparklarda egzoz gazı yoğunluğunun takibi, 
eşik seviye aşımında alarm verilmesi, egzoz 
fanlarının çalıştırılması için kurulan sistemleri 
kapsamaktadır.
Üst Düzey Entegrasyon: Bina otomasyon sis-
teminin (BMS) yangın algılama, kartlı geçiş, 
CCTV, PDKS gibi diğer zayıf akım sistem-
leriyle entegrasyon platformu sağlayabilmesi 
nedeniyle de işletme genelinde sağlayacağı 

Bina otomasyon ve yönetim sistem-
leri, tesisin tipine bağlı olarak ısıtma, 
soğutma, havalandırma sistemleri, 

jeneratör, hidrofor, VRV-VRF sistemleri, fan-
coiller, VAV’lar, aydınlatma, otopark CO gaz 
izleme ve egzoz kontrol sistemleri gibi farklı 
elektromekanik sistemlerin tek bir merkezden 
kontrolü, izlenmesi ve raporlanmasını kapsar. 
Ayrıca CCTV (kapalı devre televizyon), kartlı 
geçiş, yangın algılama gibi diğer güvenlik sis-
temleri ile de entegre edilerek tek merkezden 
tüm binanın minimum personel ve maksimum 
verimlilikle kontrolünü sağlar.

Isıtma-Soğutma-Havalandırma (Mekanik 
Otomasyon) Sistemleri: İşletmelerin faaliyet 
alanına, konfor-kontrol ihtiyaçlarına, elektro-
mekanik sistemlerine bağlı olarak, kaynakların 
en etkili şekilde kullanılması, raporlanması, 
ısıtma, soğutma, havalandırma, su temin gibi 
mekanik sistem kontrollerinde insan faktö-
rünü en aza indirerek, işletme maliyetlerinde 
tasarruf ve tam kontrol sağlanması temel 
amaçtır.
Aydınlatma Otomasyon Sistemleri: İşletme-
lerin iç-dış-mimari aydınlatma sistemlerinin 
zamana, ortam ışık şiddetine, kullanım yoğun-

Bina Otomasyon ve 
Yönetim Sistemleri
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maliyet ve verimlilik, katlanarak artmakta, 
tek merkezden farklı sistemler yönetilip izlen-
mekte ve sistemler birbiriyle konuşabilmek-
tedir.

Neden bina otomasyon sistemi? 
•	 Kontrol edilen alanlarda konfor şartlarının 

oluşturulması için: Mekân sıcaklığı, nemi, 
ışık şiddeti, hava kalitesi, kullanım su 
sıcaklığının ayarlanması

•	 Enerji tasarrufu için: Su-hava 
sıcaklığının, ışık şiddetinin, açma-kapama 
zamanlarının otomatik ayarlanması, 
gereksiz ısıtma-soğutma-aydınlatma 
yapılmaması, enerji sarfiyatı hesaplanması

•	 Rutin işlem kontrolleri için: Günlük, 
haftalık, saatlik cihaz açma-kapama 
programlarının oluşturulması, cihazların 
sıralı çalıştırılmasıyla, eşit yıpranma 
sağlanması, arızada yedek cihaza geçme

•	 Koruyucu bakım ve sistem sürekliliği 
için: Elektromekanik sistemlerin sarf ve 
yedek parça ömürlerinin takibi, minimum 
yedek parça stoklarının tutulması, arıza 
durumunda iş emirlerinin yazılması, sık 
arızalanan sistemlerin tespiti

•	 İnsan kaynaklı hataların ortadan 
kaldırılması ve personel maliyetinin 
azaltılması için: Minimum insan 
müdahalesi ile hataların, gereksiz enerji 
sarfiyatının ve işgücünün azaltılması, 
kaynakların verimli kullanımı

Hangi sistemler kontrol edilebilir? 
•	 Klima Santralleri (AHU),
•	 Egzoz, besleme, basınçlandırma fanları,
•	 Pompalar
•	 Kazanlar ve ısıtma sistemleri,
•	 Soğutma grupları ve soğutma sistemleri,
•	 Isı Dönüştürücüler (Isıtma, kullanım sıcak 

suyu vb.)
•	 İç-dış aydınlatma

•	 Elektrik ve ısı enerjisi izleme (Enerji 
analizörleri, akım-gerilim-güç izleme, 
enerji anahtarlama)

•	 Oda mekanik ekipmanları (Fan Coil, 
VRV, VAV, split klima.)

•	 Su depolama ve temin sistemleri, 
asansörler, jeneratör, kompresör, su arıtma, 
paket cihazlar

•	 İç ve dış aydınlatmalar
Açık platform yazılım ve donanım kullanarak 
ürün bağımlılığı kaldırılabilir.
Sistemin olası genişleme ihtiyaçlarını, mev-
cut ya da daha sonra sisteme eklenebilecek 
farklı marka otomasyon sistemlerinin, paket 
cihazların, kurulan bina otomasyon sistemine 
entegre edilmesi ve aynı bedenin birer organı 
gibi uyumlu çalışmasını, her otomasyon plat-
formu sağlayamayabilir. Bacnet, Modbus, 
LON, M-bus gibi açık platform altyapıları 
destekleyen bir bina otomasyon sistemi kurul-
ması, işletmelere kurulan otomasyon sistemi 
üzerinde firma bağımlılığını en aza indirme 
imkânı sağlar.
Sistem sürekliliği kullanıcı eğitimi ve teknik 
destek hizmetleriyle mümkündür.
Kurulan sistemin, firma ya da kişilere bağımlı 
olmadan sürdürülebilmesi, doğru ürün, dökü-
mantasyon-proje ve yedek parça temini, geriye 
doğru uyumluluk, global ürün ve teknik servis 
desteği kurulacak sistemde aranması gereken 
anahtar faktörlerdir.
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Bina otomasyon sistemi uygulama 
kapsam ve alanları 

Binaların elektro-mekanik altyapısı, kullanım 
amacı, teknik ve işletme personel sayısı, bilgi 
seviyesi, olası genişleme imkân ve hedefleri, 
tasarruf ve sistem yönetim ihtiyaçları Bina 
Otomasyon Sistemi kurulumunda belirleyici 
etkendir. Endüstriyel tesisler, rezidans bina-
ları, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, 
hastaneler, eğitim kurumları kısmen ortak, 
kısmen de birbirlerinden farklı otomasyon ve 
entegrasyon gereksinimlerine sahiptir.

1. Oteller:
•	 Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su 

temin sistemlerinin kontrolü
•	 Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü
•	 Alarm, çalışma süresi, kullanıcı 

müdahaleleri vb. raporlama
•	 Oda dolu-boş ya da check-in durumuna 

göre oda ısıtma, aydınlatma ve enerji 
kontrolü.

•	 Havuz, uzak nokta aydınlatmaları, 

pompaları, soğutma grupları, su depoları 
soğuk odalar vb. ekipmanın merkezden 
kontrolü

2. Alışveriş ya da İş Merkezleri:
•	 Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su 

temin sistemlerinin kontrolü
•	 Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü
•	 Alarm, çalışma süresi, kullanıcı 

müdahaleleri vb. raporlama
•	 Kiralık alanlarda ısı, elektrik, su, gaz 

tüketimi hesaplama, faturalama

3. Fabrikalar ve Endüstriyel Tesisler:
•	 Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su 

temin sistemlerinin kontrolü
•	 Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü
•	 Alarm, çalışma süresi, kullanıcı 

müdahaleleri vb. raporlama
•	 Üretimde kullanılan buhar, basınçlı hava, 

su, yakıt gibi girdilerin sıcaklık, basınç, 
akış, debi kontrolü, stok durumu, rezerv ve 
sipariş seviye takibi

•	 Paket sistemlerin, bantların, arıtma 

sisteminin alarm ve çalışma süre takibi, 
izlenmesi

4. Üniversite Kampüsleri:
•	 Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su 

temin sistemlerinin kontrolü
•	 Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü
•	 Alarm, çalışma süresi, kullanıcı 

müdahaleleri vb. raporlama
•	 Uzak nokta çevre aydınlatma, pompa, 

soğutma grubu, su deposu, pissu çukuruı 
vb. ekipmanın merkezden kontrolü, 
izlenmesi

•	 Bahçe sulama kontrolü
•	 Yurt odalarında su-elektrik-ısı sarfiyatının 

takibi ve faturalanması

Bina otomasyon proje tasarım ve 
uygulama süreçleri 

Bina Otomasyon Sistem kurulumu için başvu-
rulan firma, en uygun sistemi uygulayabilmek 
için aşağıdaki çalışmaları yapmalıdır: 
1. Tesisteki mevcut elektro-mekanik 

sistem incelenip, talepler de dikkate 
alınarak, hangi sistemler için otomasyon 
uygulanmasının gerekeceği belirlenmelidir.

2. Bina Otomasyon Sisteminin binadaki 
CCTV, yangın alarm, kartlı geçiş, asansör, 
endüstriyel otomasyon vb. diğer sistemlerle 
entegrasyon gerekliliği ve bunun düzeyi 
belirlenir.

3. Otomasyon senaryoları öncelikli olarak 
proje firmasının tasarımları doğrultusunda 
tartışılarak oluşturulur.

4. Geleceğe dönük genişleme ihtiyaçları 
da değerlendirilerek, malzeme ve tesisat 
maliyetleri ile birlikte sistem seçenekleri 
sunulur.

5. Çözümde karar kılındığında, uygulama 
projeleri hazırlanır, mühendislik, 
programlama, grafik tasarım ve daha sonra 
sahada montaj ve programlama çalışmaları 
tamamlanarak işletme personel eğitilir ve 
sistem teslim edilir.

6. Başlangıç aşamasında sistemi kuran 
mühendisler, sistemin çalışmasını 
süpervize ederek, sistem operatörlerinin 
eğitim eksikleri varsa tamamlar ve gerek 
duyulduğu takdirde küçük programlama 
ayarlarını gerçekleştirirler. TM

Kaynak ve ayrıntılı bilgi: http://www.eec.com.tr
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ISK sektörünün
en çok okunan dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
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tekniği dergisi
2 ayda bir yayınlanır
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tek dergisi
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Yayın dili: İngilizce, Rusça

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum
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abone@dogayayin.com
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Mantolama 
Hakkında Doğru 
Bilinen Yanlışlar

WTM N4 B-A VALXVM MXV

WTO SCP NM/NMS N-CPWTX

• GG25
• GGG40
• AISI316
• AISI420
• Duplex
• WCB

• Yumuşak Salmastralı
• Mekanik Salmastralı
• Kartuş Tip Salmastralı
• API 682 Salmastralı
• IP54 / IP55 / IP65
• TEFC / ODP / Dizel Motorlu

• -40 °C’den, +400 °C’ye çalışır
• Üretiminiz yarıda kalmaz
• Enerji tüketiminiz azalır

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

Servisimiz, her an, her yerde
(0216) 660 01 30

proses pompalarında farklı malzemeler,
endüstrinin farklı ihtiyaçları için

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

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

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

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

Kampanya Detayları

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

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

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