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da dünya yeni gelişmelere sahne oluyor. Bugüne 
kadar çevreci olarak bilinen bazı akışkanların 
aslında çevreye büyük zarar verdiği belirlendiğin-
den doğal soğutkanlar yeniden önem kazanıyor.  
26 Kasım 2015 tarihinde Marriott Hotel Asia’da 
Eventuum tarafından üçüncüsü düzenlenen 
İklimlendirme Konferansı’nda da iklim deği-
şikliği ve soğutucu akışkanlar konularına deği-
nildi. “Avrupa’da Soğutucu Akışkan ve Klima 
Teknolojileri” konulu sunumunda Asal İklim-
lendirme Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Kara-
kaya, geçmişten günümüze cihazlarda kullanılan 
soğutucu akışkanlar hakkında detaylı bilgiler 
aktardı. Karakaya; 1930’lu yıllarda kullanılan 
soğutucu gazların, günümüzde kullanılan pek çok 
“çevreci” gazdan daha çevreci olduğuna vurgu 
yaparak “Sunumumun ana mesajı şudur: Geri 
dönelim!” dedi. Karakaya, günümüzde çevreci 
olarak bilinen R 410 A gazının GWP’sinin (Glo-
bal Warming Potential / Küresel Isınma Potan-
siyeli) 2000’lere yakın olduğunu, buna karşılık 
doğal soğutkan karbondioksitin GWP’sinin ise 
1 olduğunu söyledi. OTİM Yönetmeliğine de 
değinen Karakaya, “Cihazların enerji verimli-
liği önemli elbette ama içlerindeki gazın çevreye 
verdiği zarar da çok önemli. Ülkemizde de yakın 
zamanda cihazlarda gaz kaçağı olup olmadığına 
dair inceleme zorunluluğu getirilecek. Bu kont-
rolleri bağımsız teknisyenler yapacak ve bir rapor 
hazırlayacak. Bu raporlar kullanıcılar tarafından 
10 yıl saklanmak zorunda olacak. Türkiye’de bu 
raporları İSEDA hazırlayacak. Önümüzdeki 
süreçte, propan, izobütan, amonyak gibi gazlara 
geçiş olacak. Özellikle Avrupa, doğal soğutkanlara 
geçiş yapan şirketlere ciddi fonlar ayırıyor” dedi. 

Faydalanılan kaynaklar:
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151212_iklim_paris
http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2015/11/151130_cop21_
turkiye_cuneyt_kazokoglu 
http://www.cevko.org.tr/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=518&Itemid=229  TM
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Doğal soğutucu akışkanlar 
yeniden sahnede…
Paris'te yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla iki 

haftadır devam eden Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Konferansı’nda, küresel 

sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 dere-
cenin altında tutulması konusunda anlaşmaya 
varıldı. Anlaşma, tüm ülkelerin karbon salımla-
rını azaltmasını öngörüyor. Kısmen bağlayıcı olan 
anlaşma kısmen de gönüllülük esasına dayanıyor. 
Üzerinde uzlaşma sağlanan metinde, küresel ısın-
manın daha önce düşünülenden çok daha büyük 
bir tehlike arz ettiği vurgulanıyor. Bilimsel rapor-
lar, iklim değişikliğinin etkilerinin halihazırda 
deniz suyu seviyelerinin yükselmesi, sıcak hava 
dalgalarının şiddetlenmesi, bazı bölgelerde sel-
lere, bazılarında ise kuraklığa sebep olan hava 
durumundaki değişimler dahil olmak üzere çeşitli 
biçimlerde kendini gösterdiğini ortaya koyuyor.
Enerji Piyasası Uzmanı Cüneyt Kazokoğlu 
konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yapıyor: “Fosil 
yakıt (kömür, petrol, doğalgaz) tüketimi ile oluşan 
karbondioksitin (CO2), toplam sera gazı içinde 
payı dörtte üçe yakın. Dolayısıyla sera gazı salı-
mını azaltmak için CO2 salımını azaltmak şart. 
Endüstri devriminden beri, dünyada insan kay-
naklı karbondioksit (CO2) salımı artışı giderek 
hızlanıyor. Bu artışla beraber endüstri devrimin-
den beri dünya 0.7 derece ısındı. Çin, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, dünyanın en 
çok CO2 salan ekonomileri. Kişi başına ise, Katar 
dünyada en yüksek salıma sahip. Türkiye, TUİK 
verilerine göre 2013 yılında toplam 459 milyon 
ton sera gazı salımı yaptı, ki bu kişi başına yılda 
6 ton demek.  Paris’teki konferans için dünyada 
150’den fazla hükümet “kesin katkılar için ulu-
sal niyet beyanı” (INDC - Intended nationally 
determined contributions) sundu. Bu beyanlar-
daki taahhütlerin toplamı, küresel ısınmanın bu 
yüzyıl sonunda 2 derece hedefi ni ıskalayacağını, 
2.7 derece olacağını öngörüyor. Beyanlardaki faz-
ladan taahhütler gerçekleşmezse, bugünkü çevre 
politikaları sonunda küresel ısınma 4 dereceye 
yaklaşacak ya da geçecek.”
Karbon salımının azaltılması söz konusu oldu-
ğunda, cihazlarda kullanılan soğutucu akışkanlar 
da önemli bir maddeyi oluşturuyor. Bu konuda 
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ürünler

Airplus Havuz Nem Alma Santralleri

Kapalı yüzme havuzlarında ortam şart-
ları, havuz yüzey alanı ve havuz akti-
vitelerinden kaynaklı olarak, ortam 

havasında bulunan su buharının kısmi basıncı 
doyma sıcaklığından düşük ise havuz su yüze-
yinde buharlaşma meydana gelir. 
Buna bağlı olarak ortamdaki nem miktarı yük-
selir ve nem oranının yüksek olması, insan vücu-
dunda terlemeyi önler. Kuru havada sıcaklık 
oranı yüksek olsa da rahatsızlık duyulmaz ama 
nem oranı belli bir sınırı aştığında, kişi terleye-
mediği için sıcak birikiminden dolayı rahatsız-
lık verici bir durum oluşur. Vücut sıcaklığının 
artması vücutta bitkinliğe ve metabolizmada 
yavaşlığa neden olabilir. Bu durum kapalı yüzme 
havuz mahallerinin hijyen şartlarını olumsuz 
yönde etkiler. Havadaki yüksek nem oranı, yapı 
elemanları üzerinde yoğuşma meydana getire-
rek yapı elemanlarının zarar görmesine, yapı 
statiğinin bozulmasına ve kullanım sürelerinin 
kısalmasına neden olur. Kontrol altında tutul-
mayan yüksek nemli ortamlar zararlı mikroor-
ganizmaların üremesi ve büyümesi için uygun 
ortamlar sağlar, bu da insan sağlığı için tehdit 
oluşturur. Kısaca, nemin yoğun şekilde oluştuğu 
kapalı yüzme havuz mahallerinde nem kontrolü, 
tesis kullanıcıları için gerekli olan hijyen şartları, 
insan sağlığı ve yapının işletme ömrü açısından 
da yüksek önem taşır. 

Havuz nem alma santrali çalışma 
prensibi

Normal nemden arındırma ve havalandırma 
işlevinde, yüksek verimli ve küçük hücre ebadı 
gerektiren EC plug tipi fan vasıtasıyla yüzme 
havuzu mahalinden emilen hava önce isı 
borulu isı geri kazanma eşanjörü (Heat Pipe) 
vasıtasıyla (Airplus Havuz Nem Alma Santra-
linde plakalı ısı eşanjörüne göre daha verimli 
olması ve daha az yer kaplaması ve hafif olması 
sebebiyle Heat pipe tipi ısı eşanjörü tercih 
edilmektedir.) ön soğutulacak ve daha sonra 
soğutma çevrimi sisteminin evaporatörü vası-
tasıyla de son soğutma işlemine tabi tutularak 
nemi alınacaktır. Yeterli miktarda taze hava ile 
karıştırılan (maksimum % 30) nemi alınmış 
dönüş havası önce isı borulu isı geri kazanma 
eşanjörü vasıtasıyla ön ısıtılacak ve daha sonra 
soğutma devresi sisteminin kondenseri vasıta-

Airplus Kapalı Havuz Nem Alma Santrali, 
otomasyon sistemi ile birlikte paket cihaz ola-
rak sunulur. Bu sayede sadece güç bağlantısının 
yapılması ve ön ayarların yapılması ile cihaz 
direkt olarak devreye alınabilir. Tüm otomas-
yon ekipmanları cihaz içerisine konumlandırıl-
mıştır ve bu sayede dış etkenlerden korunması 
sağlanmıştır. 

Otomasyon sistemi ile;

•	 Dış ortam, iç ortam ve üfleme sıcaklık ve 
nem değerlerinin kontrolü ve izlenmesi

•	 Filtrelerin set edilen basınç değerine göre 
kirlilik durumlarının kontrolü

•	 Basınca bağlı olarak EC fanların debi 
kontrolü

•	 Taze hava, dönüş havası ve karışım 
damperlerinin oransal kontrolü ve izlenmesi

•	 Kompresörün basınç kontrolü ve 
izlenebilmesi

•	 Isıtıcı bataryanın donma kontrolü
•	 Tüm alarmların LCD ekrandan 

izlenebilmesi
•	 Bina otomasyon sistemlerine entegre 

edilebilmesi
•	 Son kullanıcı arayüzlerinin 

kişiselleştirilebilmesi
•	  LCD ekran üzerinden cihazın tüm 

fonksiyonlarının izlenebilmesi
•	  Belirlenen farklı çalışma senaryolarının 

otomatik olarak algılanması ve devreye 
girmesi sağlanır. TM 

sıyla de ikinci ısıtma yapılacak ve ikinci bir EC 
plug tip fan vasıtasıyla havuz mahaline üflene-
cektir. Böylece havanın soğutulması ve nemi-
nin alınması için havadan alınan ısı, üzerinde 
kompresör enerjisinin de ilave edilmesi ile 
havanın tekrar ısıtılmasında kullanılarak tam 
bir enerji geri kazanımı sağlanacaktır. Kalo-
rifer tesisatına bağlanan ve sıcak su yardımı 
ile havanın ısıtılması için ve havuz mahalinin 
ısı ihtiyacını karşılamak için kullanılan ısıtma 
serpantini, kondenser sonrası dış hava sıcaklı-
ğına ve mahal sıcaklığına bağlı olarak ve 2 yollu 
vana yardımı ile kapasitesi ayarlanarak son 
ısıtma işlemini tamamlayacaktır. Son ısıtma 
serpantini, kış aylarında taze havanın soğuk 
olması dolayısıyla soğutma devresi sisteminin 
yetmediği durumlarda, kazandan aldığı sıcak 
su ile havanın istenen sıcaklığa yükseltilmesini 
sağlayacaktır. Yaz aylarında ve ara mevsimlerde 
ise, dış hava sıcaklığının yüksek olması sebe-
biyle havuz mahalinin aşırı ısınması halinde, 
sistem otomatik olarak % 100 taze hava ile 
veya yüksek taze hava oranlarında, soğutma 
devresi sistemini devreye sokmadan çalışacak-
tır. Böylece soğutma devresi ve ısıtma enerjisi 
kullanmadan, sadece fanlar kullanılarak hava-
landırma işlemi gerçekleştirilir. Yüzme havu-
zunun kullanılmadığı zamanlarda ise sistem % 
100 iç hava sirkülasyonu ile nemden arındırma 
modunda veya sadece son ısıtma modunda 
çalışabilir. Havuz nem alma santrali değişken 
ihtiyaçlara göre farklı senaryolarda çalıştırılır.
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ürünler

- Kapalı yüzme havuzları, kurutma prosesleri, nem alma ihtiyacı duyulan özel mekanların nem alınması ve iklimiendirilmesi için geliştirilmiştir. 
- Nem alma ve soğutma çevirimi kademeli olarak sağlanabilir. 
- Sessiz hermetik kompresörler kullanılmıştır. 
- Nem alma çevrimi için özel olarak hazırlanmış kontrol programlı elektronik paneli, seri koruma kilitlemeleri, elektrik kumanda sistemi ile  
 elektrik bağlantıları yapılmış vaziyette teslim edilir.
- Kapalı havuz yüzeyleri gözönünde bulundurularak 8 ayrı tip ve kapasitede (50 m2-500 m2 için, 11 kg/h - 200 kg/h nem alır) seri ve modüler  
 olarak paket halde üretilir. 
- EN 60204-1’e uygun Carel mikroprosesörlü DDC+MCC otomasyon panosu ile BMS sistemine entegrasyon 
- Konvansiyonel nem alma santrallarında 1 Kw/h Toplam santral gücü ile 1,628 Kg/h nem alınabilirken, ALDAĞ - ALP/HPIGS sistemli  
 santrallarla 1 Kw/h Toplam santral gücü ile 2,955 Kg/h Nem alınabilmektedir.

Mikropor’dan Ice-Cube Statik Basınçlı Hava Kurutucusu 

taki havanın 1 metreküpüne göre yaklaşık 8 kat 
daha fazladır. Endüstride basınçlı hava kulla-
nılırken içinde nem olsun istenmez. Çünkü bu 
nem yoğuşarak su haline gelir ve basınçlı hava 
ihtiyacı olan makinelere ve proseslere giderse 
buralarda ciddi zararlara sebep olur.  Neticede 
basınçlı havanın içindeki nemi, hava kompre-
sörlerinden çıkar çıkmaz almak gerekir. Bunun 
için geliştirilen çeşitli hava kurutucuları vardır. 
En çok kullanılan yöntem basınçlı havanın 
soğutulması yöntemiyle nemin yoğuşturulması 
ve yoğuşarak su haline dönüşen nemin basınçlı 
havadan atılması yöntemidir. İlk yatırım ve 
işletme maliyeti olarak alternatif hava kurutma 
yöntemlerine kıyasla en ekonomik çözümler-
den biri olan bu yöntem, soğutmalı tip hava 
kurutucularıyla gerçekleştirilir. 2000 yılından 
bu yana hava kurutucusu üreten ve dünyada 
basınçlı hava ve atmosferik hava filtrasyonu ve 
separasyonu konularında uzman olan Mikro-
por, Ice-Cube adlı yeni bir hava kurutucusunu 

Basınçlı hava, endüstrinin her alanında 
kullanılır. Atmosferik havanın kom-
presör tarafından basınçlandırılmasıyla 

elde edilen basınçlı havanın içinde atmosferde 
bulunan nem kadar nem bulunur. Buna ek 
olarak nem, hava basınçlanınca her bir birim 
hacimde atmosferdeki miktardan çok daha 
fazla hale gelir. Örneğin 7 barlık 1 metreküp 
hava içindeki nem miktarı, atmosferik basınç-

Camfil CamCleaner 6000 Hava Temizleyici

Havalandırma sistemlerinin iç hava 
kalitesi sunması için yardıma ihti-
yacı vardır. Kimyasallar, dekorasyon 

veya çalışanlar etkisiyle iç ortamdaki hava 

•	 Daha sağlıklı çalışanlar
•	 Daha az temizlik ve temizlik maliyeti
•	 Daha düşük enerji maliyeti
•	 Yüksek tavanlı odalarda düzgün sıcaklık 

dağılımı

Yeşil Grafik: 0,3-0,5 mikronda 
CamCleaner 6000 öncesi ortamdaki 
partikül sayısı
Kırmızı Grafik: 0,3-0,5 mikronda 
CamCleaner 6000 sonrası ortamdaki 
partikül sayısı
Mavi Grafik: 0,3-0,5 mikronda  
CamCleaner 6000 çalıştırıldıktan 2 hafta 
sonra ortamdaki partikül sayısı  TM 

kirli olursa, dış havanın verimli filtrelenmesi 
de yeterli olmayacaktır. Endüstriyel uygula-
malar için üretilen Camfil hava temizleyiciler, 
-ayrıca ofis ve ev uygulamaları için üreti-
len hava temizleyicileri- en verimli HEPA 
filtrelerle donatılmıştır. İç ortam havasında 
mükemmelliği yakalamak için gerekli olan 
ürünler, çok çeşitli boyutlarda olup, bütün 
uygulama alanları için tasarlanmıştır. Enerji 
maliyetini azaltmak için bir yatırımdır, koku-
lara izin vermez, toz ve zararlı partikülleri 
azaltarak daha sağlıklı bir çalışma ortamı 
oluşturur. Başka bir deyişle, hastalıklara karşı 
savaşır ve daha verimli üretim sağlar. Camfil; 
toz ve duman emici endüstriyel hava temiz-
leme ürün grupları için, kullanıcı dostu kon-
trol panelleri, yüksek verimli fanlar, kendin-
den boşaltma hazneli silolar, aspiratör kollar 
ve güvenli filtre takip monitörü gibi bütün-
leşik aksesuarlar da sunuyor.

CamCleaner 6000’in Avantajları:

•	 Daha temiz çevre sağlayarak daha az 
operasyon duraksaması

piyasaya sürdü. Ice-Cube oldukça kompakt 
bir tasarıma sahiptir. Piyasada bulunan diğer 
hava kurutucularına göre enerji tüketimi en 
düşük olan hava kurutucularındandır. Hem 
enerji tasarruflu gaz kompresörü hem de diğer 
hava kurutucularında bulunan fan motoru ve 
elektrikle çalışan tahliye sistemini bünyesinde 
barındırmadığı için kullanıcılara enerji tasar-
rufu sağlar. Yine su tahliye sisteminde su ile 
birlikte basınçlı hava atmadığı için basınçlı hava 
kaybı yoktur. Kompakt olduğu kadar sağlam 
tasarımıyla göz dolduran Ice-Cube ortalama 
10-15 yıllık servis ömrü boyunca kullanıcılarına 
hiçbir arıza yaratmayacak şekilde tasarlanmış-
tır. Dünyada ve Türkiye’de konusunda uzman 
mühendis ve tasarımcılar tarafından tasarla-
nan Ice-Cube, ekonomik fiyatlarıyla da dikkat 
çekiyor. İlk üretim yılında 10.000 adet üretimi 
planlanan Ice-Cube başta ABD, Avrupa, Asya 
ve hatta Çin pazarına hızla yayılarak takip eden 
yıllarda 25.000 adede kadar çıkarılacak. TM 

Montajdan iki 
hafta sonra

Montajdan 
sonra

Montajdan 
önce
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- Kapalı yüzme havuzları, kurutma prosesleri, nem alma ihtiyacı duyulan özel mekanların nem alınması ve iklimiendirilmesi için geliştirilmiştir. 
- Nem alma ve soğutma çevirimi kademeli olarak sağlanabilir. 
- Sessiz hermetik kompresörler kullanılmıştır. 
- Nem alma çevrimi için özel olarak hazırlanmış kontrol programlı elektronik paneli, seri koruma kilitlemeleri, elektrik kumanda sistemi ile  
 elektrik bağlantıları yapılmış vaziyette teslim edilir.
- Kapalı havuz yüzeyleri gözönünde bulundurularak 8 ayrı tip ve kapasitede (50 m2-500 m2 için, 11 kg/h - 200 kg/h nem alır) seri ve modüler  
 olarak paket halde üretilir. 
- EN 60204-1’e uygun Carel mikroprosesörlü DDC+MCC otomasyon panosu ile BMS sistemine entegrasyon 
- Konvansiyonel nem alma santrallarında 1 Kw/h Toplam santral gücü ile 1,628 Kg/h nem alınabilirken, ALDAĞ - ALP/HPIGS sistemli  
 santrallarla 1 Kw/h Toplam santral gücü ile 2,955 Kg/h Nem alınabilmektedir.



ürünler

Clivet Multifunction Heat Pump Soğutma Grupları 

Clivet’in yeni SPINchiller³ MF Multi-
function Heat Pump Soğutma Grup-
ları, aynı anda bağımsız olarak soğuk 

ve sıcak su üretebiliyor. Özellikle aynı anda 
ısıtma ve soğutmanın (dört borulu sistemin) 
ihtiyaç duyulduğu otel-iş merkezi uygulamaları 
ve endüstriyel uygulamalarda optimum çözüm 
sağlıyor. Clivet SPINchiller³ hava soğutmalı 
heat pump gruplar, 30-1400 kW soğutma kapa-
sitesi aralığına sahiptir, çevreci akışkan R410A 
kullanılır. -8 ˚C’ye kadar (glikol takviyesi ile) 
soğuk su ve 55 ˚C’ye kadar sıcak su üretebilir. 
-10 ˚C’de ısıtma yapabilir. 
Heat Pump sistemler ısıtma çalışmasında, kla-
sik kazan sistemi ile karşılaştırıldığında, enerji 
tasarrufu, ortalama % 50 CO2 emisyonu, alter-
natif yenilenebilir kaynakların kullanılması, 
çalışma güvenilirliği ve düşük bakım maliyet-
leri sağlar. Fosil yanma olmaması ve dolayısıyla 
baca ihtiyacının olmaması nedeniyle, emisyonlar 
üzerinde periyodik kontrollerin ortadan kalk-
ması sağlanır. Clivet SPINchiller³ standart 
olarak sunulan modüler yüksek verimli scroll 
kompresörler, yüksek verimli ısı değiştiricileri 
ve ecobreeze fanlar sayesinde yüksek enerji 
verimliliği değerine sahiptir. (EER=5,1). Hatta 
vidalı kompresör ve inverterli cihaz modelleri ile 
kıyaslandığında daha yüksek ya da eşit verim-
lilik değerlerine ulaşabilir. Scroll kompresörle-
rin avantajları, geniş kapasite aralığı, tandem 
çalışma sayesinde yüksek EER değerleri, kolay 
bakım ve değişim imkânıdır. Hem ısıtma hem 
de soğutma için tek bir sistem kullanılması 
sayesinde mekanik oda küçülür. 4 borulu ve 2 
borulu olarak sistem konfi gürasyonu yapılabilir. 

4 borulu sistem
Yıl boyunca bağımsız olarak soğuk ve sıcak su 
üretim imkânı sunar. Soğutma ve ısıtmanın aynı 
anda yapıldığı dönemlerde soğutma ve ısıtma 
eşanjörleri kendi içinde ısı geri kazanım yapar 
ve yüksek verimlilik sağlanır. 

2 borulu sistem
İhtiyaca göre ya soğuk su ya da sıcak su üretir. 
Soğutma çalışmasında, total heat recovery saye-
sinde kullanım sıcak suyu veya ısıtma için sıcak 
su üretme imkânı vardır. 
Kısmi yüklerde maksimum verimlilik ile konfor 
ve enerji korunumu birlikte sağlanır. Sistemin 

olarak devreden çıkar. Bu durumda, operasyonda 
olan kompresörler daha geniş yüzey evaporatör 
kullandıklarından yoğuşma sıcaklığı azalır ve 
buharlaşma sıcaklıları artar. Bu sayede kompre-
sörün kapasite tüketimi azalır, enerji verimliliği 
artar. Fanlar, aerodinamik verimliliği artırmak 
için Winglet kanat teknolojisi ile geliştirilmiştir. 
Bu sayede % 10 oranında enerji tasarrufu ve 
geleneksel fanlara oranla 6 dB daha düşük ses 
emisyonu sağlanır. Clivet’in yenilikçi çözümle-
rinden biri de AxiTop difüzörler, ideal bir hava 
dağılımı oluşturur, bu sayede % 3 enerji tasarrufu 
ve -3 dB daha düşük ses seviyesi sağlanır. 
Tüm SPINchiller³ üniteleri, elektronik expan-
sion kontrolü ile donatılmıştır. Isı yükü azaldı-
ğında otomatik olarak fan hızı düşer. Cihazın 
tam yükle gece modu çalışması karşılaştırıldı-
ğında, bu sayede 8 dB (A) kadar daha düşük 
bir ses basıncı olur. Minimum Enerji Perfor-
mans ve Temel Soğutucu Akışkan Yönetimine 
uygun olması LEED sertifi kasyonuna puan 
kazandırır. Clivet tarafından geliştirilen Ice 
Protection System, harici bir eşanjör ve alt 
soğutma devresi sayesinde donmayı önler. Böy-
lelikle kış aylarında devamlı, kesintisiz, güvenilir 
ısıtma çalışması sağlanır. Smart defrost,  harici 
eşanjör yüzeyindeki buharlaşma basıncını ve 
dış hava koşullarını öngörerek otomatik olarak 
defrost çevrimi sıklığını takip eder defrost süre-
sini azaltır. Yüksek kapasitelere ihtiyaç duyulan 
özellikle büyük binalarda, farklı modelleri kul-
lanılan SPINchiller³ üniteleri, modüler olarak 
bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. ECOSHARE 
mikro işlemci kontrolü 7 üniteye kadar bağlana-
rak 4.900 kW kapasiteye ulaşılabilir. TM 

maksimum kapasiteye ihtiyaç duyduğu zaman-
lar yılın çok kısa bir bölümü olduğundan, kısmi 
yüklerde maksimum verimlilik olması esas alın-
mıştır. Bu aslında genel yıllık tüketimi azaltmak 
için tek yoldur. Sezonsal soğutma verimliliği 
ESEER=4,5 ile sektörün en yüksek verimli 
cihazlarından biridir. Her soğutma devresi farklı 
boyutlarda iki veya üç scroll kompresör kulla-
nır. İki kompresör kullanılan modellerde, daha 
fazla kapasite aralığı elde etmek için kompre-
sör boyutları birbirinden farklıdır. Kısmi yük 
koşulları altında, bazı kompresörler otomatik 

Soğutma+Isıtma beraber

Soğutma+Kullanım Sıcak suyu
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ürünler

Alfa Laval Arctigo Endüstriyel Hava Soğutucuları Serisi

A    lfa Laval Arctigo serisi endüstri-
yel soğutucular; yenilikçi tasarımı, 
geniş bir uygulama çeşitliliği için 

optimum çözümlere çevirdi. Her Arctigo 
hava soğutucusu, modüler konsepti esas ala-
rak optimum enerji verimliliği, güvenilirlik 
ve kolaylık sağlamak için uygulamaya özel 
ihtiyaca göre özel olarak oluşturulur. 
Alfa Laval Arctigo endüstriyel hava soğutu-
cuları serisi; endüstriyel tesislerde şoklama 
ve soğuk depolama, mezbahalar, balık ve et 
işleme alanlarını soğutmadan, taze gıda için 
depolarda iklim kontrolüne kadar her ürün 
için optimal iklim şartları sağlar.

Geniş ve çok yönlü seri

Alfa Laval Arctigo, orta ve büyük soğuk 
odalarda soğutma ve dondurma uygulama-
ları için oda soğutucularından oluşan geniş 
ve esnek bir seridir. Arctigo Serisi, taze ve 
dondurulmuş ürünleri -40 °C’ye kadar düşük 

sıcaklıklarda, düşük ya da yüksek nem içe-
riği ile optimum koşullarda muhafaza eder. 
Geniş ve çok yönlü Arctigo serisi yedi farklı 
batarya modülü ile modüler konsepti esas alır. 
Modüller farklı yapım seçenekleri, fan türleri 
ve çeşitli seçeneklerle kombine edilebilirler.

Özellikler

•	 Tüm HFC, amonyak, CO2 ve salamura 
soğutucuları için uygundur.

•	 DX ve pompalı sisteme göre dizayn 
edilebilir.

•	 Dizayn basınçları HFC DX 33 bar, NH3 
pompalı sistem 27 bar, CO2 33-60 bar, 
salamura uygulamaları için 10 bar’dır.

•	 Batarya, üçgen ya da kare dizilimli olarak 
üretilebilir.

•	 Hatve ölçüleri, 4 mm’den 12 mm’ye kadar 
farklı aralıklarda kullanılabilir.

•	 1 ile 8 adet fan sayısında ve fan çapları 450 
mm – 1000 mm aralığındadır.

•	 Kolay bakım için opsiyonel menteşeli 
fanlar sayesinde, zaman ve maliyetlerden 
tasarruf edilebilir.

•	 Emiş veya basma yönüne çalışan soğutucu 

tasarımları mevcuttur.
•	 Oda dizayn sıcaklıkları +10 °C ile -40 °C 

aralığındadır.
•	 Soğutuculara ait kapasite aralığı 3 kW – 

250 kW’dır.
•	 Hava debisi 3,000 m³/h ile 120,000 m³/h 

aralığındadır.

Ürün seçim yazılımı ve tüketici 
desteği 

Alfa Laval, Arctigo ürün konfigürasyonunda 
tüketicilere yardımcı olmak için son tekno-
loji online seçim yazılımı AlfaSelect’e erişim 
sağladı. Bilgisayar seçim yazılımı AlfaSelect 
Air, mekanik ve ısıl konfigürasyon için ayrı 
ayrı modüllerin yanı sıra opsiyonel ekstraların 
seçimi ve fiyatlandırması için de anında eri-
şim sunuyor. Ayrıca birçok dil opsiyonu sunan 
bir arayüz sayesinde tam sınıflandırılabilir bir 
seçim sonucu da elde edilebiliyor. Alfa Laval 
müşterileri dünyanın her yerinde Alfa Laval 
satış ofislerinde ürün ve uygulama uzmanla-
rından yerel destek alabiliyor. Orijinal yedek 
parçalar da Alfa Laval partnerleri aracılığıyla 
hazır tutuluyor.  TM

10 . tesisat market 12/2015



Honeywell Karbonmonoksit Alarm Cihazları

Karbonmonoksit gazı tamamen kokusuz 
ve tatsız olması nedeniyle “sessiz katil” 
olarak tanımlanıyor ve can kayıplarına 

neden olabiliyor. Özellikle lodos dönemlerinde 
artan karbonmonoksit zehirlenme riskine karşı 
Honeywell; karbonmonoksit alarm cihazları-
nın kullanımını öneriyor. Alarm cihazları, soba, 
şömine ve kombiden sızabilecek zehirli karbon-
monoksit kaçaklarını algılayarak yüksek sesli 
alarm veriyor. Lodos, özellikle kış aylarında 
alçak basınç oluşturarak bacadan çıkan gazla-
rın salınımını engeller. Yakıtın iyi yanmaması 
nedeniyle açığa çıkan karbonmonoksit her yıl 
onlarca kişinin zehirlenmesine sebep olur. İsta-
tistiki olarak takip edilmesi zor olsa da, insan-
ların büyük kısmının yaşamları boyunca hafif 
karbonmonoksit (CO) zehirlenmesine maruz 
kaldıkları biliniyor. CO zehirlenmesi tehlikesine 
karşı evlerdeki tüm cihazların düzenli bakım-
larının yaptırılması, Avrupa Standardı (EN) 
(EN50291)’e göre onaylanmış, sesli alarm veren 

alarm cihazları, herhangi bir sağlık sorununa 
sebep olabilecek karbonmonoksit seviyesine 
maruz kalmadan önce kullanıcıyı gazın varlığı 
konusunda uyarır. Honeywell Karbonmonok-
sit Alarm Cihazları; soba, şömine, kombi gibi 
cihazlardan sızabilecek zehirli karbonmonoksit 
kaçaklarını algılayarak yüksek sesli (80dB) alarm 
veriyor. 7 ve 10 yıl garantili karbonmonoksit 
alarm cihazları kullanım ömürleri boyunca pil 
değişimi veya bakım gerektirmiyor. Cihaz alarm 
vermeye başladığında camlar hemen açılmalı, 
açılmıyorsa kırılmalı ve zehirlenmeye maruz 
kalan kişi hızla ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 
İleri seviye zehirlenmelerde en kısa sürede tıbbi 
müdahale gerçekleştirilmelidir. Honeywell’in 
güvenlik çözümleri, dünya çapındaki milyon-
larca kişinin hayatını daha güvenli, konforlu ve 
emniyetli kılıyor. Konut tipi CO alarm cihazları, 
dünyanın önde gelen enerji şirketleri, yerel bele-
diyeler ve ev sahipleri tarafından yaygın olarak 
kullanılıyor. TM

bir karbonmonoksit alarm cihazının kullanıl-
ması çok önemli. İlgili Avrupa Standartlarına 
uygun bir dedektörün evlerde kullanılması, CO 
zehirlenmesine karşı en etkili çözüm. Honey-
well, tüketicilerine Honeywell karbonmonoksit 
alarm cihazlarını kullanmayı öneriyor. Stan-
dartlara uygun ve doğru lokasyona kurulmuş 

B uderus mühendislerinin titiz çalış-
malarıyla tasarlanan Logamax plus 
GB172i, öncelikle tasarımıyla dikkat 

çekiyor. Titanyum cam ön paneli, modern çiz-
giler barındıran özel tasarımı, siyah ve beyaz 
olmak üzere iki renk seçeneğiyle şık ve kali-
teli mekânlara hitap ediyor. Açılır alt kapağın 
altında gizli kumanda ünitesi bulunan kombi, 
baca gazı içinde bulunan su buharını yoğuş-
turarak konvansiyonel kombilere oranla aynı 
miktarda yakıttan daha fazla ısıtma enerjisi 

Buderus’tan Yeni Seri Logamax Plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazanlar

üreterek ekonomik bir kullanım sağlıyor. Ayrıca 
Buderus Logamax plus GB172i Yoğuşmalı 
Kombi ve Kazanlar, Buderus mühendisleri 
tarafından geliştirilmiş olan eşanjör sayesinde 
kolay kirlenmediği gibi kolayca da temizleniyor. 
Böylelikle bakım aralıkları uzarken maliyetler 
de minimuma iniyor. Buderus Logamax plus 
GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazanlar, hem 

oda sıcaklığı hem de dış hava sıcaklığına göre 
ayarlanabilen Logamatic TC100 oda kuman-
dası ile kullanılabiliyor. Bu kumandanın en 
çarpıcı özelliği, mobil telefona ya da tablete 
yüklenen bir uygulama ile kombiyi, istenilen 
yerden istenilen anda açıp kapatabilmesi. Bu 
uygulama sayesinde evler ya da işyerlerindeki 
Buderus Logamax plus GB172i Yoğuşmalı 
Kombi ve Kazanlar, kilometrelerce uzaktan 
bile istenilen ortam sıcaklığına ayarlanabiliyor. 
Böylece, ısıtma sezonu boyunca gerekli olan 
ısıtma ihtiyacı kadar ısı üretilirken, hem yakıt 
tasarrufu hem de ısınma konforu bir arada 
sağlanıyor. TM 
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ürünler

Basic

•	 Ön / arka yıkama
•	 Kapak sıcaklığı ayarı
•	 Su sıcaklığı ayarı
•	 Koku emme
•	 Taharet ucu pozisyonu ayarı
•	 Su tazyik ayarı TM

V    itrA V-care'; konforlu kişisel temizlik 
sistemi pazara sundu. 
V-care akıllı klozet otomatik kapak 

açma/kapama, ayarlanabilir su ve kapak 
sıcaklığı, farklı yıkama seçenekleri, kurutma 
ve koku emme özellikleriyle konforlu bir 
VitrA yeniliği. Üstelik kanalsız Rim-ex tek-
nolojisiyle hijyenik olup kolay temizleniyor. 
Tüm bu özellikler kişisel ihtiyaçlara göre bir 
kumanda yardımı ile ayarlanabiliyor. V-care 
akıllı klozet gelişmiş işlevleri kadar tasarı-
mıyla da farklı. Her banyoya uyum sağlaya-
cak, kolayca temizlenebilen bir forma sahip 
V-care akıllı klozet ünlü tasarım stüdyosu 
NOA imzası taşıyor. V-care akıllı klozetin 
sunduğu farklı yıkama seçenekleri ailenin 
her bireyine uygun kişisel hijyen sağlıyor. 
Özel olarak tasarlanan taharet ucu sayesinde 
su sıcaklığı, basıncı ve pozisyonu istendiği 
gibi ayarlanıyor. Taharet borusu en temiz 
kullanımı sağlamak için her kullanımdan 
önce ve sonra otomatik olarak temizleniyor. 
İstendiğinde manuel temizleme için kolayca 
çıkarılabiliyor.
Uzaktan kumanda ile çalıştırılabilen Basic ve 
Comfort tipi akıllı klozetlerin ayarlanabilir 
fonksiyonları, kişiye özel kullanım sağlıyor. 
El ile uyumlu ergonomik kumanda, yalın ve 
kolay anlaşılır arayüzüyle kullanım kolay-
lığı getiriyor. Basic, daha temel fonksiyon-

lar sunuyor ve bu nedenle daha ekonomik.  
Comfort ise bir klozette olabilecek maksi-
mum fonksiyonu sağlıyor. Misafir kullanımı 
için klozet üzerinde tek tuş ile kontrol edile-
bilen taharet musluğu herkes için çok kolay 
bir kullanım sunuyor.

Comfort

•	 Ön / arka yıkama.
•	 Masajlı yıkama opsiyonları
•	 Su tazyik ayarı
•	 Taharet ucu pozisyonu ayarı
•	 Kapak sıcaklığı ayarı
•	 Su sıcaklığı ayarı
•	 Kurutma / kurutma sıcaklığı ayarı
•	 Koku emme
•	 Otomatik kapak açma-kapama

Hijyen ve Konforun Buluştuğu Nokta: VitrA V-care

DemirDöküm'den Yeni Ürün: Nitron Condense Yoğuşmalı Kombi

DemirDöküm, ısınma ve sıcak su 
ihtiyacında maksimum verim ara-
yan, kombisini yenilemek veya yeni 

kombi almak isteyenler için yeni yoğuşmalı 
ürünü Nitron Condense yoğuşmalı kombiyi 
satışa sundu. 
Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliş-
tirilen Nitron Condense yoğuşmalı kombi 
kaliteli özellikleri ile yüksek enerji tasarrufu 
ve yüzde 103 norm enerji verimliliği sağlıyor. 
Sahip olduğu yeni teknolojilerle bu kış evlere 
ekstra konfor, güven ve maksimum verimli-
lik vadeden DemirDöküm Nitron Condense 
yoğuşmalı kombi, kompakt boyutlarıyla kulla-

nıcılarına yer tasarrufu sağlarken, metal rengi 
şık tasarımıyla da dikkatleri üzerinde topluyor. 
Yeni nesil kumanda paneli ile kullanıcısını kar-
maşadan kurtaran Nitron Condense yoğuşmalı 
kombi, istenildiğinde güneş enerji sistemiyle 
birlikte de kullanılabiliyor. Ürüne ayrıca talep 
edilirse opsiyonel olarak programlama saati de 
uygulanabiliyor. Nitron Condense yoğuşmalı 
kombi; optimum ateşleme sistemi, bilgilerin 
okunabilirliğini kolaylaştıran geniş ve arka 
aydınlatmalı LCD bilgi ekranı, minimum enerji 
ile maksimum ısınma ve ilave plakalı ısı eşan-
jörü ile yüksek kullanım suyu konforu olanağı 
tanıyor. TM
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ürünler

Emerson Grup kuruluşlarından Emer-
son Climate Technologies, R744 (CO2) 
uygulamaları için sabit pozisyon değiş-

tirme ayarlarına sahip yeni basınç anahtarlarını 
dünya pazarına sundu. Basınç anahtarlarının 
farklı özellikleri, onu günümüz CO2 sistemleri 
için ideal hale getiriyor. CS3 basınç anahtarları, 
kompresörlerde sistem çalışma basınçlarının 
sınır değerleri aşması durumunda devreye giren 
bir koruma elemanı olarak görev yapıyor. Basınç 
anahtarlarının hem otomatik hem de manuel 
resetli türleri bulunuyor. Otomatik resetli ver-
siyonu, dar bir devreye girme (cut-in) ve devre-
den çıkma (cut-out) basınç aralığında çalışma 
imkânı sağlıyor. Böylece ani basınç yükselme-
leri durumunda, kompresörün boşta çalışma 
zamanını azaltıyor. Kontaklar, kontrol/alarm 
fonksiyonlarına ve durum raporlamalarına 
müsaade etmek üzere tek kutuplu çift yönlü 
olarak tasarlanmıştır. Yeni basınç anahtarının 
kontakları, 2 milyon açıp-kapamayı garanti edi-
yor. Müşteriye özel 40 bar’dan 140 bar’a kadar 

sabit devreden çıkma basınçlarına sahip türleri 
mevcuttur. Yeni serinin tüm modelleri, güvenlik 
ve koruma cihazları için basınçlı ekipmanlar 
yönetmeliğinin yüksek tehlike kategorisine göre 
sertifikalandırılmıştır.  Bu yeni basınç anahtarı 
ürün grubu ile, Emerson Climate Technologies 
R744 uygulamaları alanında da ürün yelpazesini 
genişletmiş oldu. TM 

Vaillant’tan Yeni Ürün: 
turboMAG Şofben

Vaillant, yeni ürünü turboMAG şofben 
ile kullanıcılarına hem yüksek sıcak 
su konforunu hem de tasarruflu ve 

emniyetli kullanımı bir arada sunuyor. Vaillant  
turboMAG şofben; yüksek güç ve yüksek verim 
sayesinde hazırladığı dakikada 14 lt’ye varan 
yüksek sıcak su kapasitesi sunuyor. Kompakt 
tasarımı ve küçük ölçüleri sayesinde her alana 
ve mekâna kolayca monte edilebilen turboMAG 
şofben, elektronik olarak kontrol edilen ateş-
leme sistemi ve alev modülasyonu sistemi ile 
tasarruflu kullanım sağlıyor. Ergonomik olarak 
tasarlanan Vaillant turboMAG şofbenin ön 
panelinde sıcaklık değerleri rahatlıkla okuna-
biliyor ve kolay ayar imkânı tanıyor. 

Konfor ve emniyet bir ara

Hermetik baca sistemi ile tasarlanan Vaillant 
turboMAG şofben, yanma için gerekli havayı 
dış ortamdan alıyor ve böylelikle güvenli bir 
kullanım sağlıyor. Ayrıca cihazda bulunan akıllı 
emniyet sensörleri, gaz veya elektrik kesintisi 
halinde devreye girerek cihazı kapatıyor. Cihaz 
akıllı sensörleri ile yanma alevini de kontrol 
ederek alevin sönmesi durumunda da devreye 
girerek cihazı kapatıyor. Vaillant turboMAG 
şofbende kullanıcı sağlığı düşünülerek yüksek su 
sıcaklıklarına karşı termostatik kontrol sağlan-
mış. Donmaya karşı koruma fonksiyonu ile dış 
ortam sıcaklığı 5 ˚C’nin altında olması halinde, 
cihaz belli aralıklarla otomatik olarak çalıştırı-
larak donması engelleniyor. TM

SFA SANIHYDRO’dan Sanipro XR Silence WC Öğütücü

Emerson’dan CO2 Sistemler için CS3 Serisi 
Basınç Anahtarları

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 7 metreye, 
yatay olarak 110 metreye kadar atıkları pom-
palayabilen öğütücüler, ekonomik, pratik ve 
estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 
32 mm çaptaki PVC boru aracılığıyla yapılı-
yor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve çok 
düşük seviyedeki sesle çalışıyor. 
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir sistem olup, restorasyon ve 
tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik 
sağlıyor. 

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

Teknik Özellikleri: 

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

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

220 – 240 V / 50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Ortalama atık su sıcaklığı:  

35 °C TM 

Rapidrop Global Ltd.
Product Range
UK Manufacturer & Innovator of Fire
Detection & Suppression Equipment

SERKON ENDÜSTRİYEL MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez: Topkapı, Maltepe Caddesi No: 12 Canayakın Sitesi, C/Blok, Bayrampaşa / İstanbul

Tel: (0212) 252 21 41  Faks: (0212) 244 58 26  e-posta: serkon@serkon.com
Şube: Yedpa Tic. Merk. E Caddesi No: 135-136-137 Ataşehir / İstanbul

Tel: (0216) 45569 80 pbx  Faks: (0216) 4551954

Yarının teknolojisi ile tanışın

www.serkon.com
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ürünler

ekranları ve mobil cihazları kullanarak kolay 
çalıştırma konforu ve yüksek güvenlik sağlar.

Odalara ve Mahallere Yönelik Akıllı 
Kontrol Sistemi X-AIRCONTROL

X-AIRCONTROL ile oda sıcaklığı, oda hava-
sının kalitesi ve neme bağlı olarak iklimlen-
dirme sistemlerinin kontrolü sağlanır ve kul-
lanımı oldukça kolaydır.

•	 Sıcaklık ölçümü de yapan 2" dokunmatik 
ekranlı panel veya akıllı telefon uygulaması 
ile çalıştırma imkânı sunar.

•	 Hava ısıtıcısı, soğutma ünitesi veya hava-
su sistemine yönelik üfleme ve emiş havası 
debilerinin ve valflerin kontrolünü sağlar.

•	 125 mahal/oda kapasitesine kadar 
bağımsız kontrol sağlar.

•	 X-CUBE CONTROL ile birlikte 
kullanıldığında ana (master) kontrolör 
olmadan 25 mahale kadar kontrol sağlar.

•	 4 mahale kadar X-CUBE Compact için 
akıllı “mini” çözümdür. TM 

TROX Akıllı Kontrol Sistemleri 

TROX, klima santrali ünitelerinden 
akıllı ölçüm ve kontrol sistemlerine, 
yangından korunma sistemlerinden 

mimari ile uyumlu olan estetik hava terminal 
cihazlarına kadar tüm konforlu iklimlendirme 

sistemlerini tek bir kaynaktan sağlıyor.

TROX ürünleri, küçük ve ortak boyuttaki 
sistemlerde tüm havalandırma ve iklimlen-
dirme fonksiyonlarını denetler. Klima san-
trali üniteleri için akıllı kontrol sistemi olan 
X-CUBE CONTROL, odalar ve mahaller için 
yeni kontrol sistemi olan X-AIRCONTROL 
ve yangından korunma kontrol sistemi olan 
TROXNETCOM birbirlerini tamamlayan sis-
temlerdir. Bu üç TROX kontrol sistemi birbi-
riyle entegredir ve enerji verimliliği ile konfor 
sağlar. Merkezi fonksiyon testleri, dokunmatik 

Baymak’tan DAB-e.sybox Elektronik Hidrofor Sistemi

K  ompakt ve elektronik bir hidrofor sis-
temi olan e.sybox, su basınçlandırma 
ihtiyaçları için yüksek teknoloji ve 

ergonomiyi bir araya getiren bir çözümdür.  
e. sybox, tasarımı ile “Discipline Product” kate-
gorisinde iF Tasarım Ödülü sahibidir. e.sybox 
özellikle domestik ve küçük ölçekli evsel uygu-
lamalar, küçük endüstriyel ihtiyaçlar ve bahçe 
sulama gibi uygulamalarda kullanıma uygun-
dur. Bu sistem, bir kendinden emişli çok kade-
meli pompa, değişken hız için (su ihtiyacındaki 
değişime göre basıncı sabit tutan) inverter, 2 
litrelik bir denge tankı, dahili çekvalf ve basit, 
kullanıcı dostu arayüze sahip yüksek çözünür-
lüklü LCD ekrandan oluşmaktadır. Ayrıca bu 
sistem, harici bir kontrol panosu veya kablo-
lama gerektirmeden 4 adede kadar üniteyi 
birleştirerek set oluşturabilmeyi sağlayan kab-
losuz iletişim özelliğine sahiptir. Sekiz metreye 
kadar kendinden emiş yapabilen e.sybox, kuru 
çalışma korumasına sahiptir ve donma riski-
nin olduğu yerlerde kullanım için su sıcaklığı 
düştüğünde oto-sirkülasyon yapacak şekilde 

setler oluşturmak için kullanılan e.sytwin bağ-
lantı seti gibi özel çözümleri de içeren e.sybox 
ailesi, 2015 Eylül itibarıyla piyasaya sunulan 
ve daha küçük uygulamalar (villa, gezi teknesi, 
yat vb.) için geliştirilen e.sybox mini hidrofor 
ile büyüyor. TM

programlanmıştır. Baymak tarafından hidrofor 
ürün grubunda satışa sunulan e.sybox, özel-
likle villa ve lüks konut uygulamalarında sessiz 
(sadece 45 dB) olması nedeniyle tercih ediliyor. 
Dar alanlarda kullanım için üzerinde hidrofor 
yuvası bulunan e.sytank depo, ikili ve dörtlü 
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ürünler

Bosch Termoteknik’ten Yeni Ticari Klima: 
LG Multi V S

B  osch Termoteknik, Türkiye soğutma 
pazarında distribütörlüğünü yaptığı 
LG markasının yeni ticari kliması LG 

Multi V S’i pazara sundu. Yeni Multi V S 
serisinde üst düzey maliyet avantajı, güçlü 
performans ve kolay montaj bir arada sunu-
luyor. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki 
mekânlar için tasarlanan LG Multi V S, kom-
pakt boyutları ve düşük ağırlığının yanı sıra 
en verimli ısıtma ve soğutma standartlarını 
sağlıyor. Ayrıca işletim maliyetlerini azaltarak 
yatırımının karşılığını en kısa sürede geri 
dönmesini sağlayan Multi V S, enerji verim-
liliğiyle rakiplerinden ayrışıyor. Daha kolay 
kullanım için gelişmiş fonksiyon ve özellik-
lere sahip Multi V S, tescilli teknolojisiyle 
kullanıcıların ayarları uzaktan izlemelerini 
ve değiştirmelerini sağlayan ‘Smartphone 
Control’ sistemine sahiptir. VRF sisteminin, 
akıllı telefonlar üzerinden görüntüleme ve 
kontrol fonksiyonu, sisteme uzaktan müda-
hale edilmesini de mümkün hale getiriyor.

Farklı uygulamalar için geniş 
kapasite aralığı

Multi V S, kullanıcının tercihine göre 4 ila 
12 HP arasında değişen modelleri kullanıma 
sunuyor. Her projeye göre özelleştirilebilen 
seri sadece ticari yapılar için değil, evler için 
de kullanılabiliyor. Multi V S; küçük ofi sler, 
restoranlar, kafeler ve mağazalar için olduğu 
kadar rezidans ve villalar için de kullanılabi-
liyor. Bina tasarımcılarına geniş bir tasarım 
özgürlüğü vererek 300 metreye kadar boru-

lama tesisatını destekleyen Multi V S, kompakt 
yapısı ve hafi fl iğiyle montaj zamanının ve mali-
yetlerinin azaltılmasını sağlıyor. Ayrıca, klasik 
8 HP kapasiteye sahip dış ünitelerden % 57 
daha küçüktür ve % 40 daha hafi ftir.

Kanıtlanmış enerji verimi

LG’nin yeni VRF (değişken debili soğutucu 
akışkan) sistemi, soğutma işletiminde 4,20 
EER değeriyle (EER) dikkat çekiyor. Isıtma 
işletiminde ise 4,44 COP değeriyle maksimum 
enerji verimliliği sağlıyor. Multi V S, sıcak 
ve soğuk akışlar için en uygun standartları 
sunan LG’nin ‘Değişken Isı Değiştirici Dev-
resi’ özelliğini de barındırıyor. Bu akıllı özellik 
entegre enerji verimliliğini yüzde beş oranında 
artırıyor.

Sessizlik ve zorlu şartlarda yüksek 
performans

Yeni LG Multi V S, tüm bu özelliklerinin 
yanında yeni VRF çözümünün sunduğu ses-
sizliğiyle de kullanıcıların beğenisini kazanı-
yor. Multi V S’nin süper geniş fanı, hava hac-
mini dakikada 50 metreküpe kadar çıkarırken 
gürültü seviyesini de 4 dB’e kadar düşürebiliyor. 
‘Cihaz Dışı Statik Basınç’ teknoloji ise sis-
temin daha yüksek hava debisi ve düşük ses 
seviyesinde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca, Multi 
V S'nin çalışma aralığı; -5 ila 48 ˚C arasında 
değişen sıcaklıklarda güçlü performans ve 
dayanıklılığı da bir arada sunuyor. TM

Pressgun 5

viega.com

Pratikte rakipsiz
Hızlı ve temiz bağlantılar için tek bir sıkıştırma aleti yeter. SC-Contur‘un işlevi, sıkıştırılmamış fittinglerin %100 
sızdırmaz olmamasını ve bir basınç testinde hemen fark edilmelerini garanti eder. Bu sayede, mümkün olan 
en yüksek montaj güvenliği sağlanır ve kapsamlı ürün çözümleri teklifi her pratik uygulama için düzenlenebilir. 
Viega. Çok daha iyi bir fikir!

Viega boru bağlantı sistemleri

Tüm tesisatlar için bir bağlantı tekniği.

İçme suyu ve kalorifer  
tesisatlarına esneklik getirir:  
Viega Pexfit Pro

Güvenli ve temiz bir dogal  
gaz tesisatı için: 
Viega Profipress G

İçme suyu tesisatında en yüksek  
hijyeni elde etmek için paslanmaz çelik:  
Viega Sanpress Inox

Kalın borular çelik için  
soğuk sıkıştırma tekniği: 
Viega Megapress

İçme suyu ve kalorifer  
tesisatları için mükemmel: 
Viega Profipress

Güvenilir: Konut teknolojilerinde  
kullanım için bakır çinko alaşım: 
Viega Sanpress

Ekonomik: Kalorifer tesisatları  
için dışı galvanizli çelik: 
Viega Prestabo
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ürünler

Yeni Jenerasyon Yüksek Performans VRF: Samsung DVM S 30HP

Samsung verimliliği ve performans yeterli-
liğini yeni Süper DVM -Digital Variable 
Multi air conditioner- ile artırıyor. DVM 

S 30HP, artırılmış performans, verimlilik ve 
güvenilirlik için son teknolojik yenilikler ile 
DVM S’i bir araya getiriyor. Samsung DVM 
S 30HP, yeni fl ash akıtma teknolojisine sahip 
Super Inverter Scroll Compressor, optimize 
edilmiş bypass valf yerleşimi gibi ısıtma kapa-
sitesini % 29 artırıyor, performansı en üst sevi-
yelere taşıyor. Ayrıca hybrid dış ünite konden-
serinin eklenmesi, ısı alışveriş yüzeyini artırırken 

aynı zamanda geliştirilmiş soğutucu akışkan 
kontrolü aracılığıyla, % 10 daha yüksek verim 
sağlıyor. Yeni oval fan yapısı ise hava akışı yolunu 
iyileştirerek hava debisini  % 17 oranında artı-
rıyor. Samsung DVMS 30HP; aynı zamanda 
sahip olduğu yenilikçi gaz kaçak algılama sis-
temiyle, katı yönetmeliklere de uyum sağlıyor. 
Bir sızıntı algılandığında sistem otomatik olarak 
soğutucu akışkanın toplanması ve cihazdaki 
tüm valfl erin kapatılarak ünitenin içerisinde 
izole edilmesini sağlayan “Active pump down” 
sürecini başlatıyor. TM 

23,5 x 33,5 cm
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söyleşi

Harun İz 
AFB Genel Müdürü

Nisan 2012’de faaliyetlerine başlayan AFB, 2014 başından itibaren Avrupa’nın 
bir numaralı merkezi sistem klima markası Climaveneta ile büyümeye 
devam ediyor. Aralık 2015’te Climaveneta ile anlaşmalarını yenilediklerini 

söyleyen AFB Genel Müdürü Harun İz, “Beraberliğimiz 2016’dan başlayarak üç 
ülkeyi kapsayacak. Türkiye ve Türkmenistan’dan sonra Azerbaycan’da da yerel 
yapılanmamızı oluşturarak Climaveneta’yı temsil edeceğiz” diyor. İz, AFB’nin 
kimliğini ve gelecek planlarını Tesisat Market okurlarına anlattı…

“Türkiye ve dünya pazarları      
 Climaveneta adını 2016 ve 
 sonrasında çok daha fazla duyacak”
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Biz bir mühendislik firmasıyız

Karada hareket eden canlıları hızlarına göre 
sıraladığınız zaman insanoğlu, saatte 3-5 
km’lik ortalama yürüyüş hızı ile en yavaşlar 
arasında yer alıyor. Bugün en hızlı koşan insan, 
saatte 35 km sınırını henüz aşamadı. Oysa 
karanın en hızlısı çita, avının peşinde 115 
km saat hızda dakikalarca koşabiliyor. Bence 
insanı farklılaştıran en önemli özelliklerden 
biri, onun mühendislik becerisi. Çünkü insan 
kendi tasarladığı ve sadece kas gücü ile sür-
düğü bir yarış bisikletinin üzerinde 130 km 
saat hızının üzerine çıkabiliyor ve bu onu alt 
sıralardan zirveye taşıyor. AFB’nin vizyonu 
ve var olma amacı bunun üzerine kuruludur. 
Mühendislik bilgisi, becerisi ve tecrübelerini 
müşterilerine, yatırımcılara, tasarımcılara sun-
mak ve onları sürekli ileri itmek.

Türkiye ve Türkmenistan’dan sonra 
Azerbaycan’da da Climaveneta’yı biz 
temsil edeceğiz

AFB olarak Nisan 2012’de iş dünyasına girdik, 
satış-pazarlama, servis ve yönetim kadromuz 
şu an için 25 kişiden oluşuyor. Hisense ve 

TECS  Manyetik Yataklı Turbocor Kompresörlü Hava Soğutmalı Soğutma Grupları
Çok Düşük Ses Düzeyleri, Yüksek Güvenilirlik ve Verim, Düşük Enerji ve Bakım Maliyetleri

senenin sonunda, İzmir’de bir satış ve servis 
noktası  açmıştık, 2016’nın başında Bursa’da 
da satış konusunda yapılanmamız olacak. 

Climaveneta’nın dünya çapındaki 
organizasyonunda ilk 3 distribütörü 
arasındayız

2015 yılının Nisan ayında Climaveneta Spa 
ile Climaveneta markasını taşıyan klima sant-
rallerinin üretimi konusunda bir anlaşması 
imzaladık. Bilindiği gibi kurulduğumuzdan 
beri ürün gamımızda klima santralleri airfor-
buildings markası ile var. Şimdi ve Haziran 
sonundan beri İzmir’de Climaveneta markalı 
santralleri de üretir durumdayız. Söz konusu 
ürünlerin hem yurtiçinde hem yurtdışında 
satışını gerçekleştiriyoruz. Climaveneta mar-
kasıyla Türkiye’de üretilen klima santralleri 
ile bu yıl için 1.5-2 milyon EUR arasında bir 
ciromuz var. Bu 2016’dan itibaren katlanarak 
artacaktır. Bu durum, Türkiye’de hem marka 
olarak Climaveneta’yı güçlendiriyor hem de 

Petra’nın katılımı ile kurulan ailemize, 2013 
yılı sonunda yeni birkaç marka ile birlikte 
Climaveneta da katıldı. Bilindiği gibi Ağus-
tos 2015 sonunda Mitsubishi Electric Co., 
Avrupa ve dünyanın önde gelen endüstriyel 
klima üreticilerinden De’Longhi Grubu’na 
ait DeLclima’nın tüm hisselerini satın aldı. 
DeLclima’nın iştirakleri arasında da; DL 
Radiators S.p.A, Climaveneta S.p.A. ve RC 
Group S.p.A. yer alıyor. Bu satın almanın 
etkilerini 2016 yılında hep birlikte izleyeceğiz.
Bu arada DeLclima ve MELCO’nun Ekim 
ayındaki ilk toplantısında AFB’nin sözleş-
mesinin uzun bir dönem daha uzatılması 
görüşüldü ve onaylandı. Bunun sonucunda 
da Aralık 2015 başında Climaveneta ile anlaş-
mamızı yeniledik. Hatta beraberliğimiz 2016 
itibarıyla üç ülkeyi kapsayacak. Türkiye ve 
Türkmenistan’dan sonra yerel yapılanmamızı 
kurarak Azerbaycan’da da Climaveneta’yı biz 
temsil edeceğiz. Azerbaycan’da 2016 yılının ilk 
çeyreği sonunda bir satış ve servis noktamız 
olacak. Türkiye organizasyonumuzda, geçen 
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söyleşi

ileride olası bir yatırımın önünü açıyor diye 
düşünüyoruz. 2019’a kadar Climaveneta’nın 
distribütörüyüz, dolayısıyla önümüzdeki 3 yıl 
içinde kendi bölgelerimizde markayı sıçrat-
mak adına çeşitli stratejilerimiz var.  Climave-
neta ile işbirliğimizden ve son iki yılda birlikte 
başardıklarımızdan dolayı karşılıklı olarak son 
derece memnunuz. 2014 ciromuz onları mutlu 
etti, 2015’in sonunda ise Climaveneta’nın 
dünya çapındaki organizasyonunda ilk 3 
distribütörü arasında yer aldık. Climaveneta 
markasının AFB’ye de hareketlilik kattığını 
söylemem gerekir. Firma bizim iki lokomotif 
tedarikçimizden biri oldu. Biz de onlara yıl-

lardır bekledikleri atılımı sağladık. Dolayısıyla, 
Mitsubishi Electric ile evlenmelerine rağmen 
AFB – Climaveneta işbirliğinin uzun yıllar 
devam edeceğini düşünüyorum. 

Ülkemiz pazarında Climaveneta’nın 
ayak izini hızla büyütüyoruz

Mitsubishi Electric, DeLclima’yı satın ala-
rak son derece stratejik bir hamle yaptı. 
Climaveneta’nın ürün gamı çok geniş, özel-
likle chiller ve veri merkezi soğutma sis-
temleri konularında söz sahibi bir marka. 
Ticari ve konut iklimlendirme konularında 

FOCS FC Serisi Climaveneta Vidalı Kompresörlü HavaSoğutmalı FreeCooling
geçiş ve kış mevsiminde soğutma ihtiyaçları için en üst verimlilik seviyeleri Climapro

da başarılı. Aslında Mitsubishi Electric ve 
Climaveneta’nın ürün ve pazar bazında fazla 
ortak noktası yok. Bu satınalma ile ürünlerini 
karşılıklı kanallarını kullanarak geniş çapta 
pazarlara sunabilecekleri kanısındayım. İkisi-
nin de güçlü olduğu ve olmadığı pazarlar var. 
Güçlü olmadıkları pazarlarda bu satınalma 
ile adlarından söz ettireceklerdir. Mitsibishi 
Electric’in Climaveneta’yı ABD, pazarına 
Climaveneta’nın Mitsubishi Electric’i Avrupa 
pazarına yerleştirmesi gibi… Bu evlenmenin 
çok doğru olduğunu düşünüyorum, çünkü iki 
marka arasında büyük bir sinerji var. Ürünle-
rini ve pazarlarını doğru şekilde birleştirebi-
lirlerse bütün dünyaya yayılabilirler. 
Climaveneta mühendislik nosyonu çok kuv-
vetli bir firma. İleri teknoloji, yatırım mali-
yetlerini hızla geri döndürebilen verimli ve 
çevreci ürünler tasarlıyor ve üretiyor. Bizler 
de bu kimlikteki ürünlerin her geçen gün 
daha fazla talep edildiği ülkemiz pazarında, 
Climaveneta’nın ayak izini hızla büyütüyoruz. 
Climaveneta ürünleri, çok amaçlı kullanım 
özellikleri ile yatırımcı, projeci ve mimarlara 
birçok avantaj sunuyor. Firmanın üretimini 
yaklaşık % 25’i projeler için özel tasarlanmış, 
% 35’i yüksek verimlilik ve hızlı yatırım geri 
dönüşü felsefesi ile üretilmiş diğer % 40’ı ise 
diğer pek çok üreticinin ürün yelpazesinde yer 
alan standart ürünlerden oluşuyor. 
Climaveneta bugün Avrupa’da en çok Tur-
bocor kompresörlü grup üreten ve referans 
sahibi firmadır. Her yıl yaptığı alım sayısı 
ile Turbocor kompresör teknolojisinin sahibi 
Danfoss’un, Türkiye pazarında tanınan tek 
platin çözüm ortağıdır. Climaveneta 1980’ler-
den beri eş zamanlı ve bağımsız soğutma ve 
ısıtma yapan, 4 borulu sistemlerin üreticisidir. 
Otel, çok amaçlı binalar ve ofislerde yoğun 
kullanım alanı bulan bu tür sistemlerin 6 
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borulu versiyonları için de patent sahibidir. 
Free cooling sistemlerde ise geçiş mevsimle-
rinde free cooling devresi ile kompresör dev-
resini aynı anda ve ihtiyaca göre çalıştırabilen 
patent sahibi en büyük üreticidir. 
Climaveneta’nın bence oldukça önemli bir 
ürünü daha var: Climapro. Bugün dünyada 
önemli üreticilerin soğutma gruplarının 
çalışmasını bu firmalar kontrol etmiyor veya 
denetlemiyor, bu rol hâlâ otomasyon firmala-
rının elinde. Climapro kiti; grup, kule, pompa 
ailesini toplayıp maksimum verim seviyesinde 
çalıştırıyor. Yatırdığınız paranın size daha hızlı 
dönmesini sağlıyor. Bir soğutma grubunun 
en verimli çalışma nokta ve eğrilerini üreti-
cisinden daha iyi kim bilebilir ki? Climapro 

bina yönetimi ile çelişen bir sistem değil, bina 
yönetim sistemini yatırımcı alırken, soğutma 
ekipmanları ile ilgili kısmı Climaveneta’dan 
talep ediyor, bu modülün kalan bina elemanları 
ile konuşmasını sağlamak bizim işimiz. Yatı-
rımcı kesinlikle daha verimli bir pakete sahip 
olurken daha fazla ödeme de yapmıyor. Sadece 
100 lirasının 90 lirasını yine otomasyon teda-
rikçisine 10 lirasını ise Climaveneta’ya ödüyor.
Climaveneta’nın önemli bir özelliği; Eurovent 
sertifika programının en büyük iki katılımcı-
sından biri olması. 600 kW’nın üzerindeki 
cihazlarını, zorunluluğu olmamasına rağmen 
gönüllü olarak sertifikalandırıyor ve kullanı-
cılarına tereddütsüz performans sunuyor. Test 
laboratuvarları emsalsiz. Kritik performans 
talebi olan müşterilerimizin projelerinde test 
talep etmelerini özellikle tavsiye ederim.
2014’ten 2015’e kucak dolusu işle geç-
tik. Büyümemizin önemli bir bölümünü  
Climaveneta ile sağladık. 2016’da da büyüme 
sağlayacağımız aşikâr. Özellikle merkezi sis-
tem tarafımızın daha hızlı büyüyeceği kanı-
sındayım. Çünkü projecilerle çok çalıştık ve 
çalışıyoruz. Climaveneta’nın sevdiğimiz tarafı, 
projeci ve tasarımcılarla konuşup anlaşabilen, 
onların isteklerine özel üretim yapabilen bir 
marka olması. Yani hem projeye uygun hem 
de “enerji verimli” çözümler sunabilmesi. 4 ve 
6 borulu gibi sistemlerin kullanımının artaca-
ğını, projecilerin ve yatırımcıların bu tarz yeni-
liklere birkaç yıl öncesine göre daha cesaretle 
baktığını düşünüyorum. Çünkü artık bolca 
referans var. Bu tarz sistemler artık yatırım-
cıya sunulabilir hale geldi. Türkiye pazarının 
eş zamanlı ve bağımsız soğutma ve ısıtma 
yapan sistemleri, serbest soğutma, manyetik 
yatak teknolojilerini, sadece ısıtma yapmak 
üzere optimize edilmiş soğutma grupları gibi 
sistemleri denemesi gerek. Bunları kullanan ve 
kullanmak isteyen projecilerle AFB olarak çok 
daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim. 2014 

ve 2015 yıllarında 20’şerli gruplar halinde 
projecilerimiz için yurtdışı teknik geziler 
düzenledik. Bu sene de önce kış aylarında 
Climaveneta’nın Alp dağlarının eteklerinde 
(Belluno) yer alan fabrikasına teknik gezi 
düzenlemeyi planlıyoruz. İlkbaharda da aynı 
şekilde bir teknik gezi planladık.  Bu tarz 
teknik gezilerden hem biz hem Climaveneta 
hem de tasarımcılar faydalannıyor. Teknik 
tartışmalar yeni fikirleri, bu fikirler de akıllı 
ve verimli binaları doğuruyor.

2016 yılının Hisense ayağı çok 
yoğun geçecek

İkinci lokomotif tedarikçimiz Hisense, 2015 
yılını global seviyede yaklaşık 20 milyar USD 
ciro ile tamamlıyor. Hisense ürünleri arasında 
bizi ilgilendiren, yani distribütörlüğünü yap-
tığımız taraf klimaları. Bireysel sistemlerde; 
mini split, ticari, hafif ticari cihazlar, salon 
tipi, kaset tipi, kanal tipi cihazlar var. VRF’de 
ise Hitachi ile 2002’de başlayan 50 yıllık süreli 
bir ortaklıkları var. Hisense ayrıca dünyanın 
önde gelen televizyon ve elektronik sistem-
ler üreticilerinden biri. Televizyon pazarında 
Amerika’da daha üst sıralara çıkmak adına 
Sharp’ı Eylül ayında bünyelerine kattılar. 
Hisense elektronik bilgisini, IBM ve MIT 
ile yaptığı çalışmalarla hem televizyon ala-
nında hem trafik kontrol sistemlerinde hem de 
medikal sistemlerde konuşturuyor. Soğutma 
dışında yer aldığı bu alanlar sayesinde cirosu 
20 milyar dolarlara çıkmış durumda. Kasım 
ayında Hisense’nin hem Hisense Hitachi hem 
de Schunde’de yer alan yeni fabrikasını ziyaret 
ettik ve tamamen robot teknolojisi ile üretim 
yaptıklarını gördük. Hisense’nin şahane ürün-
leri var, örneğin 16 dBA ses seviyesinde mini 
split ünitesi var. Ben 19 dBA altında bir cihaz 
görmemiştim ta ki Hisense’nin bu mini split 
klimasını görene kadar… 2016 yılının Hisense 
ayağı çok yoğun geçecek. Bu yoğunluk daha 
çok VRF konusunda olacak. Hisense’nin ticari 
ve split cihazlarını biraz daha VRF’yi des-
tekler şekilde pazara sunmayı düşünüyoruz. 
Ekibimizi de Hisense markası konusunda 
daha da büyüteceğimizi söyleyebilirim.

Ses getiren projelere imza atıyoruz

Yaptığımız işlerin bir bölümünü, yeni güncel-
lediğimiz web sitemizden de takip edebilirsi-
niz. Rönesans İnşaat’ın Bodrum Yalıkavak’ta 
yaptıkları otel projelerinde Climaveneta’nın 

WSM, WET ve WHISPER Serisi Çatı Tipi Paket Cihazlar
Climaveneta Paket  Cihazları ile 2016 – 2018 döneminde 
Türkiye pazarında ilk 3'te olmayı hedefliyor
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WISDOM Klima 
Santralleri, Nisan 
2015'ten beri İzmir'de 
üretiliyor

Al Baraka Gn. Md. Cezayir CV Tüm HVAC Sistemi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Yerleşkesi Nurol Park

Khabat Power Plant Tüm HVAC Sistemi

Boufarik Power Plant Tüm HVAC Sistemi

Yalıkavak Otel 6 Borulu CV Soğutma Grupları

Zorlu Enerji 4 Borulu CV Soğutma GruplarıArçelik Ankara CV Soğutma Grupları

6 borulu sistemi kullanılıyor. İstanbul İller 
Bankası’nda 4 borulu sistemimiz kullanılıyor. 
Aslı Börek’in çoğu tesisinde de 4 borulu sistem 
kullanıldı. Son zamanlardaki en büyük proje 
ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa 
Kampüsü oldu. Laboratuvar, Hukuk, İnsan 
ve Toplum Bilimleri bölümlerinden oluşan bu 
projede, toplam 8 MW soğutma kapasitesine 
sahip 22 adet, eş zamanlı soğutma ve ısıtma 
yapabilen dört borulu chillerler kullanıldı. 
Climaveneta INTEGRA Serisi NECS-WQ 
tipi su kaynaklı cihazlar, eş zamanlı soğutma 
ve ısıtma yaparken çok yüksek EER ve COP 
değerleri ile verimli ve sürdürülebilir sistemler 
açısından en uygun çözümlerden biri. Bunlar 
gibi sayısız prestijli projede yer aldık ve almaya 
da devam ediyoruz. Oyun buralarda oynandığı 
zaman, başarılı olma şansımız daha fazla ve bu 
işleri konuşmak, mühendislik adına bir şeyler 
söyleyebilmek de bizi daha fazla mutlu ediyor. 
Yaptığımız işten zevk almamız gerekiyor ki, 
mutlu olalım. Climaveneta’nın ürün gamında 
mühendislik konuştuğu için AFB olarak biz 
de mutlu oluyoruz.

Türkiye’de klima pazarı hâlâ 
hak ettiği büyüklüğe ulaşmamış 
durumda

VRF konusunda neredeyse bütün önemli 
oyuncular Türkiye pazarında doğrudan var. 
Pazarda yüksek kalitede ürünler elbette var 
ama satış yöntemlerinin, projelere yaklaşı-
mın çok iyi yerlerde olmadığını düşünüyorum. 
Satıcıları demotive eden bir pazara dönüş-
tüğümüzü söyleyebilirim. Müşteriler fiyata, 
satıcılar da kaç adet ünite sattığına bakıyor. 
Türkiye’de klima pazarı hâlâ hak ettiği büyük-
lüğe ulaşmamış durumda. Klima kullanması 
gereken tesislerin % 35 - % 45’inin klima 
kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla yabancı 
yatırımcı bu açığı görüyor ve pazarımızda 
yer almak istiyor. Yapılan projelerin kalitesi 

veya projeler için seçilen sistemlerin doğ-
ruluğu konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bir 
proje yapıldığı zaman sorumluluk bitmemeli, 

denetlenmeli, onaylar verilebilmeli. Türkiye’de 
mimarlar ve mühendislerin ortak bir dili 
olmalı. Tasarım aşamasında birlikte hareket 
etmek, tüm disiplinlerin bir araya gelmesi 
lazım. Bu konuda biraz sektörümüzü eleştire-
ceğim. Biz mühendislerin mimarlara gitmesi, 
onlarla konuşması gerek. Çünkü mimarlarla 
çalıştığımız projelerde hiç sorun yaşamadık. 
Böyle olursa, projelerin sürdürülebilir olaca-
ğını düşünüyorum. Türkiye klima pazarı son 
üç sene içinde odağına satışı aldı ve “ne olursa 
olsun satacağım” anlayışını benimsedi. 
Bu bir süre devam edecektir ama eninde 
sonunda doğru ürünlerle birlikte yaşayan 
doğru projelerin dönemi başlayacak. TM
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uygulamada menfezler alt kat tabanından 
geçen ana kanaldan beslenir. Eğer üfleme 
duvarlarından yapılacaksa yerden 2-3 m 
mesafeden üfleme yapılır. Havuz mahallinde 
tribünler bulunuyor ise ayrı bir klima santrali 
ile besleme yapılır, aynı santralden besleme 
yapılacaksa da ayrı bir zon oluşturulmalıdır. 
Ortama basamak altlarından veya en arka sıra-
nın üstündeki menfezlerden hava verilebilir. 
Kışın pencerelere üflenen hava sıcaklığı, 40-50 
°C arasında olmalıdır. Emiş mutlaka tavandan, 
havuz yüzey alanının üstünden yapılmalıdır. 
Tüm kanallar ve menfezler korozyona daya-

Kapalı yüzme havuzlarında havalan-
dırma sistemi; sadece havalandırma 
amaçlı değildir. Havuzdan buharlaşan 

su buharlarının tahliyesi, mekândaki insanla-
rın ihtiyacı olan taze hava debisinin karşılan-
ması, soğuk yüzeylerde oluşabilecek yoğuş-
manın önlenmesi ve kapalı havuz mahallinin 
ısıtma ihtiyacının % 60-80 oranındaki kısmı-
nın karşılanması, geriye kalan ısıtma yükünün 
% 40-20 bölümünün ise yerden ısıtma ile 
karşılanmasıdır.
Kapalı havuzlarda havuz suyu sıcaklığı  
24 – 28 °C, ortam sıcaklığı havuz suyu sıcaklı-

ğından daima 2-3 °C yüksek, 30 °C bağıl nem ise  
% 50-60 mertebesinde olmalıdır. Yüzme 
havuzlarında genellikle büyük ve yere kadar 
uzanan pencereler kullanılmaktadır. Mahalde 
en iyi konfor, nem alma özelliğine sahip sant-
ralden üflenen sıcak ve kuru havanın cam 
altlarından yerden yukarıya doğru üflenmesi 
ile sağlanır. Bu sayede hem sıcak havanın yere 
indirilmesi problemi ortadan kalkar hem de 
cam altlarından üflendiği için camlardaki 
yoğuşma engellenmiş, ısı perdesi sağlanmış 
olur. Üfleme hızı 3 m/s mertebelerindedir. Bu 
amaçla lineer tip menfezler kullanılır. Genel 

Kapalı Havuzlarda 
Havalandırma Yöntemleri
Yazan: Süleyman Şimşek, Pazarlama Müdürü, Aldağ Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş.
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nıklı malzemeden seçilmelidir. Egzoz kanal-
ları yoğuşmaya karşı izole edilmelidir.
Yüzme havuzunun mekanik dairesinde siste-
min düzenli çalışabilmesi için pratik olarak 
alınması gereken önlemleri ve yapılması gere-
kenleri şöyle sıralayabiliriz:

•	 Makine dairesinin doğal veya cebri olarak 
havalandırılmasını sağlamak gerekir. Aksi 
takdirde cihaz üzerinde yoğuşmalara sebep 
olur.

•	 Makine dairesinde doğal gider yoksa 
50*50*50 cm boyutlarında bir rögar 
yaparak drenaj pompası ile biriken suları 
uzaklaştırmak gerekir.

•	 Makine dairesi tabanı ve yan duvarları 
seramik veya yüzeyi düzgün bir malzeme 
ile kaplanması gerekir.

•	 Topraklama tesisatı yoksa mutlaka 
yaptırmak gerekir.

•	 Havuzda kullanılacak kimyasalları 
alırken, satıcı fi rmadan bu ilaçların 
sağlığa uygun olduğunu belirten belgeler, 
sertifi kalar istenmelidir. Özellikle 
kimyasallar konusunda dikkatli olunması 
gereklidir.

Havuz yüzeyinden buharlaşan su 
miktarı;

Buharlaşan su miktarı; ıslak alan, insan 
sayısı, buharlaşma faktörünün büyüklüğü 
gibi birçok faktöre bağlıdır. Yaklaşık olarak 
durgun su yüzeyinden buharlaşan su miktarı  

 eşitliğinden 

bulunur. Burada: 
J= buharlaşma katsayısıdır. Durgun suda j=10 
kg/m2h, periyodik dalgalı suda j=20 kg/m2h, 
çalkalı suda j=30 kg/m2h olarak alınır.
Xs= havuz suyu sıcaklığındaki doymuş hava-
nın özgül nemi (kg/kg)
Xr= salon havasının özgül nemi (kg/kg)’dır.

Hava sıcaklığının havuz suyu sıcaklığından 
takriben 2-3 °C fazla tutulduğu havuzlarda 
yapılan hesaplamalara göre, havuz yüzeyinde 
buharlaşma miktarı Tablo 1’de verilmiştir. Su 
ve hava sıcaklığının eşit olması halinde şekilde 
de görüleceği üzere buharlaşma önemli ölçüde 
artmaktadır. Kapalı yüzme havuzlarından 
yapılan ölçümlerden az hareketli su yüzeyle-
rinde 0,1 kg/ m2h, çok hareketli suda bu değer 
0,2 kg/ m2h olarak bulunmuştur. 

Tablo 1.

 

Havuz alanının ihtiyacı olan hava 
debisinin hesabı;

Havuzdan kaynaklanan nemin odadan uzak-
laştırılması için istenen iç sıcaklığın dış sıcak-
lığa yakın olduğu geçiş mevsimlerinde, % 100 
taze hava ile havalandırma yapılır. Yazın da 
dış iklim koşullarının uygun olduğu yerlerde, 
bu şekilde % 100 taze hava ile havalandırma 
yapılarak nem sorunu çözülebilir. Yazın dış 
hava özgül neminin iç tasarım değerlerinden 
daha yüksek olduğu yerlerde ve kış aylarında 
gerekli taze hava miktarı içerideki insan sayı-
sına göre belirlenir. Bu sırada ayrıca ortamdan 
nem alma işlemi yapılmalıdır. Nem kazan-
cına göre hesaplanan toplam sirküle edilecek 
havayı tamamlamak için iç hava resirküle 
edilir. Havuzun kısmen az kullanıldığı saat-
lerde ise, tamamen iç hava sirküle ettirilip 
enerji tasarrufu sağlanır. 50 m2 üzerindeki 
büyük havuzlarda komple nem alıcı karakter-
lerde klima santrali kullanılır. Kapalı yüzme 
havuzlarında kullanılan klima santrallerinde 
iki çözüm söz konusudur. Bunlardan ilkinde 
nem alma santrali olarak birer soğutma ve 
ısıtma serpantini ihtiva eden konvansiyonel 
bir santral söz konusudur. Günümüzde tercih 
edilmeyen bu sistemde hem işletme mali-
yeti heat pipe ısı geri kazanımlı havuz nem 
alma santrallerine ve diğer özel santrallere 
göre daha yüksek olur, hem de santral için bir 
geri ödeme süresi söz konusu değildir. Aldağ 

havuz nem alma santrallerinde ısı geri kaza-
nım hücresi standarttır. Kışın ortamdaki nem 
istenen nem oranından az ise iç hava sadece 
sirküle ettirilir. Nem oranının yükselmesi 
durumunda, nem alma ünitesinin devreye 
girmesi ile ortamdaki fazla nem tamamen iç 
hava kullanılarak alınır. Nem almaya yönelik 
dizayn edilmiş cihazların kış çalışmalarında, iç 
konforun sağlanması da önemli bir kriterdir. 
Yaz ve kış ayları boyunca cihaz, bünyesindeki 
mikroprosesör, ayarlanan program dâhilinde 
nem alma işlemini gerçekleştirir. 
Klima santrali sistemi kullanıldığında sis-
temde dolaşması gerekli hava miktarı, 

ifadesi ile bulu

nabilir. Burada 
W= Havuzdan buharlaşan su miktarı (kg/h.
m2) 
ρ= havanın yoğunluğu (kg/m3)
Xhm ve Xüf= sırayla iç ortam havasının ve sant-
ralden odaya beslenen üfl eme havasının özgül 
nemleridir. (kg/kg)

Örnek bir proje: 

1. Havuz suyu sıcaklığı (ths) = 28 °C. 
2. Bu sıcaklıkta doymuş havanın özgül 

nemi (xhs) = 0,0242 kg/kg
3. Havuz mahalli sıcaklığı (thm) = 30 °C
4. İstenilen bağıl nem = % 55
5. Havuz mahalli özgül nemi (xhm) = 0,0134 

kg/kg
6. Havuz buharlaşma katsayısı ( J) = 20 

kg/h.m2

7. Üfl eme havasının özgül nemi (Xüf) 
= 0,009 kg/kg

8. Üfl eme havasının yoğunluğu (ρ) =1,2 kg/
m3

9. Havuz su yüzeyi alanı (A) = 150 m2

10. Mahal hacmi = 1000 m3

11. Havuz suyu yüzeyinden gelen nem 
miktarı, W = J(Xhs - Xhm) = 20 (0,0242 - 
0,0134) = 0,216 kg/hm2

12. Toplam nem kazancı;
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AxW = 150 x 0,216 = 32,4 kg/h
13. Üflenmesi gereken minimum hava 

miktarı; VH = W/ ρ x (Xhm - Xüf) = 
0.216.1,2 x (0,0134 - 0,009) = 40,9 m3/
hm2

14. Toplam hava miktarı; VTH = 40.9 x 150 
= 6,135 m3/h

Havuz su yüzey alanı 150 m2 için yukarıda 
hesaplanan nem kazancı değerine göre gerekli 
nem alma kapasitesine sahip cihaz ve debisi, 
hava değişim katsayısı dikkate alınarak üretici 
firma kataloglarına göre belirlenir. Yukarı-
daki denklem doğrultusunda 7500 m3/h hava 
debisine sahip Aldağ marka ALP 15 cihazı 
seçilmiştir. Cihazın yapısal olarak avantajı, 
bünyesinde standart olarak heat-pipe ısı geri 
kazanımının olmasıdır, bu sayede % 25 enerji 
tasarrufu sağlamaktadır. Heat-pipe farkı 
Tablo-2’de psikrometrik diyagramda göste-
rilmiştir.

Tablo 2

Santral debisinin belirlenmesindeki bir diğer 
parametre de, hava değişim katsayısıdır. Kapalı 
yüzme havuzlarının gerekli hava değişim sayısı 
minimum 4 değ/h alınmalıdır. Santral hava 
debisi havuzdan kazanılan nemin alınmasını 
ve gerekli hava değişim katsayısını sağlayacak 
kadar büyük seçilmelidir. Kapalı yüzme havuz-
larında kokunun önlenmesi için kişi başına 
en az 20 m3/h’lık dış hava miktarı gereklidir 

veya 1 m2 başına ½ insan düştüğü varsayıla-
rak 10 m3/m2/h değeri alınmalıdır. Kaplıca 
gibi yerlerde kapalı havuzların nem ve koku 
oranı yüksek olacağından, gerekirse daha 
büyük değerler alınmalıdır. Kaplıca, ılıca gibi 
su içinde bol miktarda kimyasalların bulun-
duğu kapalı havuzların nem alma santralinin 
iç yüzeyleri ve içindeki ekipmanlar, özel koru-
yucu kaplamalar ile korunmalıdır.

Nem Alma Klima Santrallerinin 
Teknik Özellikleri

1. Gövde

Galvaniz çelik profillerden oluşan iskelet ile 
50 mm taş yünü izolasyona sahip çift cidarlı 
dış ve iç yüzey elektrostatik toz boyalı, iç 
komponentler (fan, motor, filtre kasası vb.) 
klordan etkilenmeyecek şekilde epoksi boya 
ile boyanmış panel ve servis kapılarından oluş-
maktadır. (DIN 1886 şartlarına uygun olarak 
tasarlanmış ve üretilmiştir.)

2. Soğutucu Batarya (Evaporatör)

Direkt expansion olarak çalışan batarya, üze-
rinden geçen havayı çiğ noktasına kadar soğu-
tarak yoğuşmasını sağlayacak şekilde tasar-
lanmıştır. Batarya bakır boru - alüminyum 
gold eloksal kanatlardan oluşmakta ve batarya 
kaseti klora karşı epoksi boya ile kaplanarak 
korunmuş ve uzun ömürlü olması sağlanmıştır.

3. Kondenser (Hava Soğutmalı)

Batarya bakır boru - alüminyum gold eloksal 
kanatlardan oluşmakta ve batarya kaseti klora 
karşı epoksi boya ile kaplanarak korunmuş 
ve uzun ömürlü olması sağlanmıştır. Nemi 
alınmış karışım havasının kurutulması ama-
cıyla tasarlanmış ve yüksek ısı geçirgenliğine 
sahiptir. Soğutucu gazın yoğuşması bu batar-
yada olmaktadır. 

4. Isıtıcı Batarya

Standart olarak 90 / 70 °C sıcak su rejiminde 
üretilen batarya bakır boru-alüminyum gold 
eloksal kanatlardan oluşmakta ve batarya 
kaseti klora karşı epoksi boya ile kaplanarak 
korunmuş ve uzun ömürlü olması sağlanmıştır. 
Donma termostatı ile kışın ısıtıcı bataryanın 
donmaya karşı korunması sağlanmıştır. İsteğe 

bağlı olarak kızgın sulu ve buhar için de üre-
tilebilmektedir.

Elektrikli Isıtıcı: Geçiş mevsimlerinde ve 
merkezi ısıtma sisteminin çalışmadığı durum-
larda otomatik olarak ve kademeli şekilde 
devreye girer. Elektrikli ısıtıcı kumandası 
kapasitesine göre 1-2 veya 3 kademeli ola-
rak yapılmıştır. Elektrikli ısıtıcı üzerindeki 
ısı 60 °C’yi geçerse içeride bulunan emni-
yet termostatı, rezistansları devre dışı bırakır. 
Cihazın bu özelliği motor yanmasına karşı 
önlem olup, vantilatörlerin devrede kalması ile 
aşırı sıcaklık sisteme zarar vermeyecek şekilde 
dışarı atılır.

5. Isı Geri Kazanım Bataryası

Heat - Pipe prensibi ile çalışan batarya, tam 
kapalı olarak dizayn edilmiş ve içine ısı iletim 
gazı şarj edilmiştir. Gazın buharlaşması ve 
yoğuşması ile mahalden emilen sıcak ve nemli 
havanın ön yoğuşması sağlanırken ısının taze 
havaya aktarılması da sağlanır. Batarya bakır 
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teknik

boru - alüminyum gold eloksal kanatlardan 
oluşmakta ve batarya kaseti klora karşı epoksi 
boya ile kaplanarak korunmuş ve uzun ömürlü 
olması sağlanmıştır.

6. Vantilatör

Gerekli hava debisi ve cihaz dışı statik basıncı 
sağlayacak özellikte çift emişli öne eğik sık 
kanatlı santrifüj fanlar seçilmiştir. Kayış kas-
nak tertibatı olan fan ve motor grubu sessiz ve 
güvenli çalışacak şekilde kaide üzerine alınmış 
ve titreşim absorberleri ile gövdeye oturtul-
muştur. Epoksi boya ile boyanarak klora karşı 
korunmuştur.

7. Soğutma Kompresörü

R407C ve R410A gazı ile çalışan yüksek 
verimli sessiz çalışan scroll hermetik kom-
presörler kullanılmıştır. Vana takımları, karter 
ısıtıcı ve titreşim absorberleri, alçak - yüksek 
basınç presostatları, likit donma termostatları, 
sight glass, drier ve likit vanası ile sistemin 
güvenli çalışması sağlanmıştır. 
Kompresörler aşırı akım röleleriyle korunmuş 
olup, gerekli şebeke elektriği 400 V / 3 Faz 
/ 50 Hz’dir.
Dİ KKAT: Şehir şebeke elektriğindeki deği-
şikliklerde (±% 10) veya fazlar arası değişik-
liklerde (±% 3) sisteme regülatör veya özel 
koruyucu röleler konulması gerekmektedir.

8. Hava Filtresi

G4 sınıfında standart kaset filtre kullanıl-
makta olup yüksek temizleme tesiri ve 1,5 
- 2 m/sn hava hızlarında geniş toz tutma 
kapasitesine sahiptir. İ steğe bağlı olarak taze 
hava girişine F7 veya F8 sınıfı son filtre de 
konulabilir.

9. Elektrik ve Otomasyon Panosu 
(DDC + MCC)

Carel PC03 microprosesor sistemin kış - gece 
/ kış - gündüz ve yaz şartlarında çalışması 
için gerekli ortam nemi, sıcaklığı ve taze hava 
miktarını ihtiyaca uygun olarak ayarlar. Türkçe 
ve İngilizce komut seçeneklerine sahiptir.  
İ steğe bağlı olarak RS485 kartı kullanılarak 
Modbus Protokolü ile bina otomasyon siste-
mine bağlanabilir veya 150 m’ye kadar ilave 
kumanda ekranı seçeneği mevcuttur. Ayrıca 
hava akış sisteminde donma termostatı, fark 
basınç anahtarları, yüksek üfleme havası limit 
termostatı, damper servomotorları otoma-
tik kumanda paneline bağlı olarak sistemin 
düzenli çalışmasını sağlamaktadır.

Nem Alma Pozisyonları

Aldağ Aldapool havuz nem alma klima san-
trallerinin çalışma senaryosunu şöyle sırala-
yabiliriz:

Kış gece pozisyonu: İç resürkile havası vası-
tasıyla ortamın nem ve sıcaklık değeri sabit 
tutulur, by-pass taze ve egzoz havası damper-
lerinin pozisyonu ile dış hava alınmaz.

Kış gündüz pozisyonu: Mahalde bulunan 
insan sayısına göre % 10-20 arasında taze 
hava ve egzoz damperi açık tutulur, % 90-80 
açık olan by-pass damperi vasıtasıyla sir-
külasyon sağlanır, nem ve sıcaklık istenilen 
değerlerde kademeli-oransal olarak sabit 
tutulur.

Yaz pozisyonu: Dış ortamının sıcaklığı iç 
ortamdan daha fazla, özgül neminin daha 
düşük olması durumunda bu işletim geçer-
lidir. Soğutma çevrimi ve son ısıtıcı kapalıdır. 
Heat – pipe sıcak havadan soğuk havaya 
ısı aktaracak yönde çalışır. Havalandırma ve 
nem alma işlemini dış hava oranını en fazla 
hissedecek şekilde yapmaktadır. İç havanın 
tamamına yakınının dışarı atılması sıra-
sında fanlar çalışmaktadır. Aldapool nem 
alma klima santralinin çalışma pozisyonları 
soldaki şekilde gösterilmiştir.

Kondenzasyon yoğuşma oluşumu 
ve önlenmesi;

Kışın kondenzasyon önlenmesi için havanın 
nem oranına bağlı olarak, yüzeylerin ısı geçir-
genlik katsayıları, belirli değerlerin altına 
düşmemelidir. Cam izolasyonu ve cam sıcak 
hava üflemesi bu probleme kesin çözümdür. 
Dış duvarlardan ve hava ile temasta olan 
tavanlardan buhar geçmeyecek şekilde nem 
izolasyonu yapılmalıdır. Böylece buharın 
duvar içine girmesi, dolayısıyla rutubet prob-
leminin oluşması önlenmiş olur. Duvarla-
rın dış yüzeyleri ısı izolasyonu yapılmalıdır. 
Yüzme havuzu havalandırmasında kullanıla-
cak malzemenin korozyona dayanıklı olması 
istenir. 
Ayrıca çatı, duvar, hava kanalı gibi yer-
lerde kullanılan izolelerin dışında buhar 
kesiciler uygulanmalıdır. Asma tavan-
dan mümkün olduğu kadar kaçınılmalı-
dır. Hava kanalları ve üfleme - emiş ağız-
ları korozyona dayanıklı malzemeden  
olmalıdır. TM

ATEX sertifikalı
ürünlerimizle tanıştınız mı?

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

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

info@ayvaz.com   www.ayvaz.com

AYVAZ, EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR.
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sistem

Günümüzde gelişen teknoloji ile 
beraber, konfor ihtiyacı ve enerji 
tasarrufu, ısıtma sistemlerinin ana 

kriterlerini oluşturur. Bunun sonucu olarak 
Döşemeden Isıtma Sistemleri, ülkemizde 
yoğuşmalı kazanların ve ısı pompalarının 
yaygınlaşması ve enerji verimliliğine yöne-
lik yönetmelikler sonucu daha fazla ter-
cih edilmeye başlamıştır. Özellikle düşük 

sıcaklık temelli ısıtma sistem çözümlerine 
uygun olan döşemeden ısıtma ürünleri, ısı 
üreten cihazların verimliliğini artırarak ve 
ısı kayıplarını azaltarak enerji verimliliğine 
önemli oranda katkı sağlar. Konutların top-
lam enerji ihtiyacının % 70-75’inin ısıtmaya 
ayrıldığı düşünülürse, ısıtma sisteminde 
sağlanacak tasarrufun ülkemiz ekonomi-
sine büyük yarar sağlayacağı ve çevreye CO2 

salınımını azaltacağı aşikârdır. 
Enerji tasarrufu ile beraber döşemeden ısıt-
manın sağladığı önemli faydalardan biri de 
konfordur. Klasik radyatörlü ısıtma siste-
minin aksine döşemeden ısıtma ayakları 
sıcak, başı ise daha serin tuttuğu için kon-
forlu bir ısınma sağlar. Çoğu insan ayaklar 
ve baş arasındaki bu sıcaklık farkını daha 
konforlu bulur. 

Yazan: Serkan Yavuz, Satış Mühendisi, Danfoss Isıtma Çözümleri

Sulu Döşemeden Isıtma
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Isıtma yapılan salonda, oturma odasında ya da 
yatak odasında herhangi bir radyatör bulun-
madığı için ev daha az tozlanır. Bunun nedeni 
radyatörlerin toz toplamasıdır ve radyatörlerin 
temizliği oldukça zordur. Döşemeden ısıtma 
ise zemin altında saklıdır ve bu da temizliği 
çok kolay hale getirir.

Döşemeden ısıtma, zeminde eşit bir sıcaklık 
sağladığından ötürü oda sıcaklığı düşürüldü-
ğünde bile ortamın sıcak hissedilmesini sağlar. 
Düşürülen her bir oda sıcaklığı derecesinde, 
% 5 enerji tasarrufu sağlanır.

Diğer bir avantaj ise döşemeden ısıtmada, 
ısıtma yüzeyinin genişliği sayesinde daha az 
toz havada uçuşur. Klasik radyatör sisteminde 
ise sıcak radyatör, ızgaralarından oldukça fazla 
sıcak havayı yukarı üfler ve bu da tozların 
havada uçuşmasına neden olur.

Evlerde en çok şikâyet edilen veya rahatsız 
olunan konu, banyo zemininde oluşan küçük 
su birikintileridir. Döşemeden ısıtma sistem-
lerinde, su hızlıca buharlaşır ve zemin kısa 
sürede kuruyup yeniden ısınır.

Konfor ve enerji tasarrufunun yanı sıra, döşe-
meden ısıtma sistemleri mekânlara dekoras-
yon özgürlüğü de sunar. Mekân içerisinde 
radyatör, konvektör gibi ısıtma cihazlarının yer 
almaması, mobilyaların istenilen yere koyul-
masına imkân sağlar. Ayrıca oda sıcaklığını 
kontrol eden kablosuz oda termostatları ile 
mobilyaları yeniden kablo döşemeye ihtiyaç 
duyulmadan istendiği gibi yerleştirilebilir. TM
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söyleşi

D eprem mühendisliği alanında 2000 yılından beri kaliteli mühendislik anlayışıyla 
faaliyetlerini sürdüren Ulus Yapı, malzeme tarafında da elini güçlendirdi. İnşaat 
sektörünün çok hızlı büyüdüğünü ve iki segmente bölündüğünü söyleyen Ulus Yapı 

Yönetim Kurulu Başkanı Eren Kalafat, “Her zaman olduğu gibi yine standartların belirleyicisi 
olmaya devam edeceğiz” diyor ve ekliyor: “Ulus Yapı, 2016 ve sonrasında hem mühendislik  
hem de malzeme cephelerinde çok güçlü bir şekilde sektörde var olacak.”

“Tesisat sektörü sismik  
  korumayı öğrendi”

Eren Kalafat 
Ulus Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
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liğin miktarı da fazla, derecesi de yüksek. Biz 
daha önce var olan yazılımlarımızın üzerine 
yeni yazılımlar aldık. Örneğin, boru taşıyıcı 
sistemleri, konsollar, çelik analizleri gibi işleri 
SAP2000 yazılımımızla analiz ediyoruz. Bu 
yazılım sektörde çok fazla bilinmez, çoğunlukla 
statikçi inşaat mühendisleri tarafından bilinen 
bir yazılımdır. Biz bu yazılımı kullandığımız 
için, sektördeki boşluğu doldurarak çok ciddi 
fark yaratıyoruz. Ayrıca yeni lisansladığımız 
Bentley AutoPipe yazılımı ile boru stres analizi 

Çok hızlı büyüyen inşaat sektörü iki 
segmente bölündü
 
Ulus Yapı 2000 yılından beri deprem mühen-
disliği alanında faaliyetlerini sürdürüyor. 
Sunduğumuz hizmetin temeli; yapıların dep-
reme karşı güvenli hale getirilmesi. Ulus Yapı, 
deprem söz konusu olduğunda gerek yapısal 
gerekse yapısal olmayan konularda sektöre 
mükemmel çözümler sağlıyor. 

Ulus Yapı’nın bugün vermek istediği mesaj; 
tesisat sektörünün sismik korumayı öğrendiği... 
Eskiden sektör bu konuda bilinçsizdi fakat 
zaman geçtikçe, teknoloji geliştikçe ve pres-
tijli projeler arttıkça sektördeki bilgi eksikliği 
de yavaş yavaş yok olmaya başladı. Türkiye’de 
özellikle inşaat sektörü, inanılmaz bir büyüme 
sergiledi ve bu büyümeyle birlikte iki segmente 
bölündü. Bir yandan aşırı büyük bina kom- 
pleksleri yapılıyor ve milyon metrekareler konu-
şuluyor. Nereye baksak, geniş bir alana yayılmış 
yüksek katlı kompleks yapılar görüyoruz. Bu 
tarz binalar, eskisine kıyasla çok daha sofistike 
mühendislik hizmetleri gerektiriyor. Diğer yan-
dan ise takip edilemeyecek kadar çok sayıda 
küçük ve orta ölçekli işler yapılıyor ve bunlar 
çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Sektör sismik 
korumayı öğrendiği için bu tarafta çok kritik 
bir mühendislik hizmetine gerek duyulmuyor, 
daha çok ürün tedariki ön plana çıkıyor. Ürün 
tedariki ön plana çıkınca; hem fiyatta hem 
ödemede avantajlar aranmaya başlıyor. Ulus 
Yapı olarak bu segmente de hitap edebilmek 
için bir elektronik ticaret portalı kurduk, bu 
portal aracılığıyla sektöre ödeme şartları ve fiyat 
konusunda alışılmadık derecede cazip seçe-
nekler sunuyoruz. Bu platformun üzerinden 
distribütörlüğünü yaptığımız ve ürünlerinin 
satışını gerçekleştirdiğimiz firmalardan des-
tek alıyoruz. Çünkü dünya elektronik ticarete 
doğru gidiyor. Bu portal tamamen sistematik 
bir yer ve bankalarla çalışıldığı için işin finansal 
tarafı disiplinli yürüyor. Bunların hepsi maliyet 
açısından lehimize yansıyor. Biz bu yansıyan 
tüm avantajları, ilave kâr marjı yaratmadan 
müşterilerimize sunuyoruz. Kritik mühendislik 
ihtiyacının olduğu projelerde biz mühendis-
lik hizmetinden çok daha fazlasını veriyoruz 
zaten. Sektör, mühendislik hizmetlerimizin 
yanında malzeme tarafında da güçlü bir Ulus 
Yapı ile karşı karşıya. Her zaman olduğu gibi 
yine standartların belirleyicisi olmaya devam 
edeceğiz. Ulus Yapı olarak 2016 ve sonrasında 

hem mühendislik ordumuz hem de online mal-
zeme temini ile iki koldan da çok güçlü bir 
şekilde sektörde var olacağız. 

Ulus Yapı, mühendislik 
hizmetlerinde bir adım daha ileride

Ulus Yapı, mühendislik hizmetlerinde bir adım 
daha ileride. Son dönemde özellikle yazılım 
tarafında çok ciddi yatırımlar yaptık. Çok 
büyük projelerde ihtiyaç duyulan mühendis-

Abu Dhabi Louvre Müzesi

Maslak 1453
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söyleşi

branşmanlara ayrılıyor ve binalar besleniyor. 
Ulus Yapı olarak Maslak 1453’ün tesisat gale-
rilerindeki boru stres analizlerini ve konsol 
dizaynlarını gerçekleştirdik ve kompansatörle-
rini temin ettik. Bu hizmeti verdiğimiz için de 
yine sektördeki diğer fi rmalardan ayrılıyoruz. 
Türkiye’de bu işler yavaş yavaş gelişiyor tabii, 
ağırlıklı olarak yurtdışına hizmet veriyoruz. 
Örneğin Dubai’de Maliha Askeri Hastanesi, 
Abu Dhabi’deki devasa Louvre Müzesi gibi 
projelere mühendislik hizmeti verdik.

Ulus Yapı akustik konusunda da 
atağa geçti

Ulus Yapı bunun dışında akustik konusunda da 
ciddi bir atağa geçiyor. Akustik analizlerimizi 
ise Insul yazılımı ile yapıyoruz. Binalar hem 
geniş bir alana yayıldığı hem de çok yüksel-
diği için konfor hacimleri konusu ortaya çıkı-
yor. Yani bir otel odası veya VIP ofi sinin yanı 
başında mekanik odanın yer alması gerekebili-
yor. Bu da çok kritik gürültü sorunlarına sebep 
oluyor. Akustik departmanımız bu anlamda 
sismik departmanımız ile koordineli çalışıyor. 
Çünkü bu iki konu birbiriyle çelişen konular 
olduğu için ikisini dengeli düşünmek gere-
kiyor. Sırf akustik düşünüldüğünde depreme 
karşı daha kırılgan yapılar ortaya çıkıyor ya 
da sırf sismik düşünüldüğünde ise inanılmaz 
bir gürültü sorunu söz konusu oluyor. Bu iki-
sinin arasındaki doğru noktayı bulmak lazım. 
Biz Ulus Yapı olarak bu konuda çok iddialı-
yız, çünkü hem sismik hem akustik alanında 
uzman bir fi rmayız. Hatta bu konulardaki 
uzmanlığımızı yurtdışına da taşıyoruz. Kısa 
süre önce Avrupa Maastricht’te gerçekleşen 
EURONOISE Akustik Kongresi’nde bir 
makalemiz yayımlandı. Türkiye’de de Dünya 
Bankası projeleriyle tanınan ve müşavirlik ala-
nında Ortadoğu’nun lideri kabul edilen Dar-Al 
Handasah fi rmasının mühendis kadrosuna 
Mısır’da seminer verdik. Ayrıca Ortadoğu 
bölgesindeki en büyük mühendislik fi rmala-
rından biri olan Khatib&Alami ekibine Beyrut 
ofi slerinde teknik eğitim verdik. Eğitimde dep-
rem anında yapısal olmayan sistemlerin nasıl 
etkilendiğini, sismik korumanın önemini, konu 
hakkındaki yönetmeliklere ve standartlara nasıl 
hâkimiyet kazanılacağını, projelerde güvenle 
sismik koruma ve titreşim yalıtımı yapılabile-
cek bilgi düzeyine nasıl ulaşılabileceğine dair 
bilgilerimizi paylaştık. Yani Ulus Yapı olarak, 
akademik çalışmalarımızı uluslararası arenada Bentley AutoPipe yazılımı ile boru stres analizi

Ulus Yapı Genel Müdürü Okan Sever

gibi çok sofi stike bir alana daha adım attık. 
Yine sektörde bu hizmeti veren fi rma sayısı 
bir elin parmaklarını geçmez. Bu işlem küçük 
çaptaki borular için gerekli değil, yukarıda da 
bahsettiğim gibi artık projeler devasa büyük-
lükte olduğu için borular da devasa çapta 
oluyor, hal böyle olunca büyük çapta borular 
için stres analizi yapmak ve konsolları, sabit 
noktaları hep buna göre dizayn etmek, kom-
pansatörleri de buna göre seçmek gerekiyor. 

Çünkü tesisatın ölçeği büyüdüğü zaman işin 
rengi her anlamda değişiyor. Örneğin; şu anda 
Türkiye’nin en büyük konut projesi Maslak 
1453’te çok büyük çapta ve büyüklükte borular 
kullanılıyor. Çünkü genelde bina altlarındaki 
bodrum katlarda yapılmasına alışık olduğumuz 
kazan daireleri, böyle büyük çaplı projelerde 
ayrı bir tesisat binasında yer alıyor. Bu pro-
jede yaklaşık 1 km uzunlukta bir galeri var, o 
galerinin içinde yer alan devasa çapta borular 
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söyleşi

çok fazla geliştiriyor ve sadece Ortadoğu ve 
Avrupa’ya değil tüm dünyaya hitap ediyoruz.

Ürün sertifikasyonu konusu yanlış 
yerlere çekiliyor

Her ne kadar hassas ve sevimsiz bir konu 
olsa da, bu noktaya da değinmek istiyorum.  
Sektörümüzde ürün sertifikasyonu konusu 
yanlış yerlere çekiliyor. Sektörde bir müşte-
rinin aldığı bir ürünün bağımsız bir kuruluş 
tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmış 
olması onun güvenliği içindir. Ürünlerin serti-
fikalı olması, sektörün lehine bir şeydir aslında. 
Fakat bu durum ülkemizde tam tersi bir yere 
doğru gitmeye ve sektör bundan zarar görmeye 
başladı. Çünkü sektörde haksız rekabete sebep 
olacak eylemler görmeye başladık. Burada 
belirli sertifika isimlerini vermeyi özellikle 
uygun bulmuyorum. Çünkü maalesef ülke-
mizde bazı sertifikasyon kurumlarının isimleri 
suiistimal ediliyor. Örneğin belirli bir ürün için 
alınmış bir sertifika, başka bir ürün için alınmış 
gibi lanse edilebiliyor. Hatta bu sertifikasyon 
kurumlarından biri, bu gibi manipülasyonlarla 
mücadele etmek için küresel bir güvenlik birimi 
bile oluşturdu... Öte yandan, üzülerek söylüyo-
rum ki bazı üreticilerin sundukları sertifikalarla 
katalog değerleri arasında dahi uyuşmazlık-
lar olduğunu gözlemliyoruz. Hatta Türkçesi 
ile İngilizcesinin uyuşmadığı sertifikalar bile 
gördük... Bu gibi durumlar ülkemizde hak-
sız rekabet ortamını körüklüyor. Bu sorunları 

aslında meslek örgütlerinin ele alması gerekti-
ğini düşünüyorum. Sektörün haksız rekabetten 
korunması gerekiyor.

Bahsetmek istediğim bir diğer konu da; bazı 
büyük ve önemli projelerde, batı menşeli 
olduğu iddia edilen ürünlerin, bırakın yerli 
kopyayı, Uzakdoğu’dan dahi getirilmesi müm-
kün görülmeyen birim fiyatlarla teklif edil-
diği. İşin garibi, bu konuda bize bile çamur 
atıldığı oldu. Örneğin bir keresinde bir inşaat 
firması, 10 yılı aşkın süredir temsilcisi olduğu-
muz Gripple firmasına bizden habersiz e-posta 
göndererek menşei belgesi talebinde bulunmuş. 
Elbette İngilizler konuyu bize aktardılar. Biz 
söz konusu menşei belgesinin direkt İngiliz-
ler tarafından gönderilmesini tercih ettik ki 
firma kendini rahat hissetsin. Ama ümit edi-
yorum ki müşteriler, aynı şekilde sektördeki 
diğer firmaların da kontrolünü yapıyor olsunlar.  
Ulus Yapı olarak sektörü böyle durumlara karşı 
çok dikkatli olmaya davet ediyoruz. Sektö-
rümüzü bu konuda uyarıyoruz. Çünkü müş-
teri tarafı bu konulara aldırış etmezse, bu gibi 
haksız rekabet eylemleri artış gösterecektir. 
Bundan zarar görecek olan da yine sektörün 
kendisidir. Çünkü dürüstlük şarttır; dürüstlü-

ğün olmadığı yerde kısa vadeli avantajlar elde 
edilebilir, uzun vadede ise herkesin zarar etmesi 
kaçınılmazdır. Sektörümüz bu konuda hem 
dikkatli hem duyarlı olmalı, sadece bugünü 
değil yarını da düşünmeli. TM
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sistem

Y eni nesil veri merkezleri için özel ola-
rak tasarlanmış, son teknoloji X for-
mundaki bataryaları ile RC GROUP 

SPA X-TYPE hassas kontrollü klimalar Δt 
10°C giriş çıkış su sıcaklık farkı sunarak enerji 
verimliliğinde gelinen son noktayı gözler önüne 
seriyor.

Başlıca Özellikler

•	 Soğuk su beslemeli hassas klima
•	 4 model, 2 farklı tip mevcuttur

Alttan Üflemeli / Soğuk Su 
Beslemeli X Tipi Hassas 
Kontrollü Klimalar

•	 CFD Analizlerine (Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği) göre tasarlanmış 
cihaz

•	 Soğutulmuş su beslemesi
•	 ΔT10°C (10°C sıcaklık farkı) ile çalışma
•	 “X” tipi ısı değiştiriciler
•	 SHR oranı = 1
•	 EER, 80 değerine ulaşabilir
•	 Değişken hava akımı
•	 Değişken su akımı
•	 İki yollu vana
•	 47,6 kW/m2 değerine ulaşabilen  

soğutma yoğunluğu
•	 Alttan hava dağıtımı
•	 İç mekân kurulumuna uygun

İç mekâna kurulum makineler iç mekâna kuru-
lum için tasarlanmıştır. 

Başlıca Avantajları

•	 RC Group soğutma grupları ile teknik 
sinerji

•	 Güç tüketiminde kesin düşüş sağlayan, 
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EC elektrik motorlu ve son jenerasyon 
kompozit pervaneli yeni plug fanlar (ERP 
2015 sertifikasyonu)

•	 Gelişmiş kontrol mantığıyla RC Group 
tarafından geliştirilen yazılım

•	 Geniş yüzeyli torba filtreler ile yılda bire 
kadar düşürülmüş değiştirme sıklığı

•	 Beklenmedik onarım işlemlerini 
kolaylaştıran tamamen sökülebilir paneller

•	 “Software Advanced”: IT Soğutma 
için geliştirilmiş akıllı ağ sistemi, “Yük 
Paylaşımı”nda (isteğe bağlı) ve enerji 
tasarrufunu maksimize eder

•	 Opsiyonel aksesuarlar: filtreler, plenum, 
paneller, stant

Çalışma Aralıkları

Nominal çalışma aralıkları aşağıda belirtilmiştir

•	 Hava dönüş koşulları: 35 °C – 30 %rH
•	 Hava dağıtım sıcaklığı: 25 °C
•	 Su giriş sıcaklığı: 18 °C
•	 Su çıkış sıcaklığı: 28 °C

Bu koşullardaki en ufak bir değişim dahi, ciha-
zın yeni çalışma koşullarının onaylanmasını 
gerektirir.

Başlıca Bileşenler

Fanlar

Bu bölüm, her biri kendi güvenlik teli ile muha-
faza edilen birkaç kutuya ayrılmış fanlardan 
oluşmaktadır. Kutular yükseltilmiş döşeme 
boşluğuna yerleştirilerek sahada kurulmalı ve 
birleştirilmelidir, bu şekilde hava işleme bölü-
müne temel oluşturur.

•	 Yüzeylerine UNI ISO 9227/ASTMB117 
ve ISO 7253 uyumlu koruma işlemi 
yapılmış ve epoksi toz boya ile boyanmış 
galvanize çelik levhadan yapılmış çerçeve. 
Renk RAL 7016.

•	 Yükseklik ayarlı lastik takozlar.
•	 Kanat profili geriye doğru eğimli bıçaklara 

sahip, tek emişli ve skrol yatakları olmadan 
(Plug-fanlar), doğrudan akuple harici 

rotorlu elektrik motorlu santrifüj fanlar.
•	 Pas oluşumuna neden olmayan kompozit 

malzemeden imal edilmiş pervane.
•	 Entegre elektronik komütasyonlu sistem 

ve dönüş yönünün sürekli değişimi ile 
fırçasız tip senkron EC motor. Motorun 
dönüş kontrolü, mikro-işlemcili kontrol 
ünitesinden gelen sinyale göre motoru 
idare eden, EC (Elektronik Komütasyon) 
sistemi ile yapılır.

•	 Hava dağıtımında fan koruması.
•	 Fan motorlarına güç ve kontrol sinyallerini 

iletmek için cihaz elektrik paneliyle 
bağlantı kabloları.

•	 Fanlar ModBus aracılığıyla kontrol edilir.

Hava İşleme Bölümü

Isı eşanjörünü, elektrik panelini ve su akış 
kontrol valflerini barındıran kapalı bölüm. Bu 
bölüm altında bulunan fan bölümünden daha 
uzundur, böylece hidrolik borularının ve güç 
ve kontrol için elektrik kablolarının geçişine 
imkân tanır.

35 °C

28 °C18 °C 25 °C

Hidrolik Şeması
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sistem

Açıklamalar

M1 Ana batarya için 2-yönlü motorlu vana
HE Ana batarya
PF Plug Fan
T1 Hava dönüş sıcaklık sensörü – Plug Fan 
hız kontrolü
T2 Hava besleme sıcaklık sensörü – “M1” valfi 
kontrolü
T3 Soğuk su giriş sıcaklığı sensörü
T4 Soğuk su çıkış sıcaklığı sensörü
  
Hava İşleme Bölümü Özellikleri

•	 Epoksi toz boya ile boyanmış ekstrüzyon 
alüminyum taban ve çerçeve. Renk RAL 
9005

•	 Yüzeylerine UNI ISO 9227/ASTMB117 
ve ISO 7253 uyumlu koruma işlemi 
yapılmış ve epoksi toz boya ile boyanmış 
galvanize çelik levhadan yapılmış paneller. 
Renk RAL 7016 dövme

•	 Hava yalıtımını sağlamak için paneller 
poliüretan köpük ve sızdırmazlık elemanı 

ile izole edilmiştir
•	 İçinde oluklu bakır borular ve yüksek 

verimli alüminyum kanatçıklar bulunan 2 
soğutma kademeli “X” tip ısı değiştiricisi 
özellikle yüksek ısı transferi ve düşük hava 
ve su basınç düşümleri sağlamak üzere 
geliştirilmiştir

•	 Galvanizli çelik çerçeve
•	 Yoğuşma tavası, esnek PVC drenaj  

borusu ile peraluman malzemeden 
yapılmıştır.

•	 Cihazın sağındaki hidrolik bölme 
kısmında su akış ayarı için acil durum elle 
kontrol ve 0÷10 VDC motor kontrolü ile 
2 yollu motorlu vana bulunur

•	 Kontrol, regülasyon ve sınırlama 
fonksiyonları ile hava girişinde ve hava 
dağıtımında sıcaklık sensörleri

•	 Soğuk su giriş/çıkışında sıcaklık sensörü
•	 Hidrolik boruları
•	 Cihazın sağ tarafında yer alan hidrolik 

bağlantılar. 

Cihazın sağ tarafında elektrik panosu için 
panelli bölüm. Elektrik paneli EN60204-1 
standartlarına, iç mekana kuruluma uygundur, 
aşağıdakileri içerir:

•	 Harici panel
•	 Kontrol ve güvenlik cihazlarının 

bulunduğu iç panel
•	 Kapı kilidi emniyetli ana şalter. Besleme 

fanı için manyetotermik anahtarlar. EC 
elektrik motorlarına sahip besleme fanları 
kontaktör gerektirmez.

•	 Yardımcı devre ve mikroişlemci beslemesi 
için transformatör.

•	 Fan motorlarına güç ve kontrol sinyallerini 
iletmek için bağlantı kabloları.

•	 Güç beslemesi 400/3/50+N.
•	 Terminaller:

Çıkışlar

» Genel Alarm 1 için gerilimsiz değişken  
kontak 
» Besleme fanlarının durumu için gerilimsiz 
kontak.

Girişler

» Ekranda sinyal veren acil ünite durdurma 
sistemi (harici alarm). 
» Harici etkinleştirme.

Filtreler Bölümü

Bu bölüm her biri, cihazın ön tarafından çıka-
rılabilen iki adet torba filtre muhteva eden 
birkaç kutuya ayrılmıştır. Kutular hava işleme 
bölümünün üzerine sahada kurulmalı ve bir-
leştirilmelidir.
•	 G4 verimliliğe sahip, sentetik fiber hücreli 

ve metalik çerçeveli atılabilir torba filtreler 
(EN 779-2002).

•	 Filtreler yenilenebilir değildir.
•	 Yüksek filtreleme yüzeyi değişim 

gerektirmeden bir yıl kullanılabilir.

Kontrol Sistemi

Çalışmanın kontrolü ve izlenmesi ile alarm 
durumu için grafik ekranlı mikro-işlemcili 
kontrol sistemi. Bu sistemde aşağıdakiler bulu-
nur:

•	 Alarm, saat ve tarih gösterimi ve saklaması 
için entegre saat

•	 Müdahale işlemlerini saklamak için 
entegre hafıza (100 işleme kadar 
kaydedilir)

•	 Kart bağlantıları için yuvalar (Ethernet 
(SNMP- TCP/IP) için RCcom MBUS/
JBUS, LON, BACnet, MS/TP için 
BACnet). Elektronik kartlar opsiyonel 
aksesuarlardır

•	 Ana bileşenler saat sayacı
•	 Güç kaynağı hatası durumunda veri 

saklamak için kalıcı “Flash” bellek
•	 Parola korumalı menü
•	 LAN bağlantısı (maks 15 cihaz) TM 

 
 

* Kaynak: Alarko Carrier Teknik Bülten, 
Sayı 79, Aralık 2015

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

Yenilenebilir enerjiler sektörü haberlerine hızla ulaşın :

www.yenienerji.com

Derginize internetten ulaşın

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

DUNGS Türkiye genç ve dinamik ekibi ile Türkiye ısıtma sektörüne yön 
vermek, enerji verimliliğini ve yakıt tasarrufunu artırabilmek için 
çalışmalarına devam ediyor. DUNGS Türkiye Genel Müdürü Murat Gül ile 

ısıtma sektörüne sundukları bazı özel ürünlerle birlikte DUNGS’un global çalışma 
alanları, kalite politikası, dünya ve Türkiye organizasyonu hakkında konuştuk…

“ Hedefimiz en iyi kaliteyi  
 optimum maliyetlerle 
 yakalamak ve bunu 
 müşterilerimize sunmak”

Murat Gül 
DUNGS Türkiye Genel Müdürü

46 . tesisat market 12/2015



lantılarına sahip bir konumdayız. Sunduğu-
muz hizmetleri çok kısa bir süre içerisinde 
mevcut taleplere göre ayarlayabiliyoruz. Gaz 
ve sıvı yakıt tüketen ülkelerde bulunan iş 
ortaklarımız ile sürekli olarak iletişim halin-
deyiz. Dünyanın dört bir yanındaki müş-
terilerimiz için eksiksiz bir şekilde faaliyet 
göstermeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla 
birlikte; 2015 senesi içinde birbirinden  
tecrübeli iki arkadaşımızı DUNGS Türkiye 
ekibine dahil ettik. Bu arkadaşlarımızdan 
Müzeyyen Demir hanıma 2013 senesinde 
satın aldığımız İspanya menşeli APQ mar-
kasının yüksek basınçlı regülatörler konu-
sunu emanet ettik. Hedefimiz Combustion 
Control ve Gaz Dağıtım pazarına eksiksiz 

DUNGS Grubu, dünya çapında 
aktif bir konumda

DUNGS; ısıtma, proses ısıtma sanayi ve 
kojenerasyon alanlarında yenilikçi sistem 
çözümleri geliştiriyor ve üretiyor. 1945 yılında 
kurulan DUNGS firması bugüne kadar konu-
sunda lider olmaya çalışmış ve hiçbir zaman 
kalitesinden ödün vermemiştir. DUNGS 
Grubu dünya çapında 500’ün üzerinde kişiye 
istihdam sağlıyor, tabii ki bunun büyük bir 
kısmı Almanya’nın Schorndorf yakınlarındaki 
Urbach kasabasında bulunan fabrikamızda 
çalışıyor. DUNGS firması Türkiye’deki ofisi 
kurulmadan önce bu pazar için burada bir 
temsilcisi vardı. Bu temsilci firma uzun yıllar 
boyunca DUNGS markasının Türkiye’deki 
iç pazar satışını gerçekleştirdi. Ben de yakla-
şık 14 yıl boyunca bu firmada görev yaparak 
DUNGS markasını Türkiye pazarında yay-
gınlaştırmak ve güvenilir bir marka haline 
getirmek için çaba sarf ettim. Daha sonra 
Almanya merkez ofisimiz, Türkiye’de kendi 
organizasyonunu kurma kararı aldı ve 2006 
senesinde gerekli girişimleri çok hızlı bir 
şekilde bitirerek Türkiye’deki ticari yaşantısına 
başladı. Ben de bu yapılaşmanın başına geçe-
rek DUNGS’a olan hizmetimi burada aralık-
sız olarak devam ettirdim. DUNGS markası 
olarak Türkiye’de bulunmanın ve DUNGS 
Almanya’nın maddi - manevi olarak desteğini 
almanın bize ayrı bir güç verdiğini söyleyebili-
rim. Bugünkü konumumuz yalnızca DUNGS 
Türkiye’nin Türkiye’deki organizasyonu ile 
sınırlı değildir, DUNGS Türkiye olarak müş-
terilerimize merkez ofisimizin gücü ile birlikte 
hizmet vermemiz onlara çok ciddi bir avantaj 
sağlamaktadır. Ayrıca 2012 senesinden itiba-
ren DUNGS Almanya, aldığı karar ile Türki 
Cumhuriyetleri de DUNGS Türkiye ofisine 
bağladı. Yakın gelecek için bu pazarlardan da 
pozitif beklentilerimiz bulunuyor. 
Bu konudaki altyapı çalışmalarımız halen 
devam ediyor. Türkiye’deki öncelikli hedefi-
miz; imalatçı firmalar, mühendislik firmaları 
ve ana satış bayilerimize destek vermek ve 
böylelikle tüm Türkiye geneline ürünlerimizi 
eksiksiz bir şekilde ulaştırabilmektir. 

DUNGS Türkiye ekibi gelişiyor

DUNGS olarak bugün uluslararası bir pazar-
lama organizasyonu ile dünya çapında iş bağ-

hizmet vermektir. DUNGS olarak hem APQ 
ürünlerimiz ile hem de yeni çıkartacağımız 
FRM modellerimiz ile bu pazara yatırım 
yapmaya devam ediyoruz. Diğer arkadaşımız 
ise yakma kontrol konusunda uzman olan 
Sultan Örenay beydir. Hedefimiz Sultan Bey 
ile birlikte tecrübemize tecrübe katmak ve 
proses ısıtma pazarına komple paket hizmet 
sunmaktır. Bu hizmetlerimiz içinde; sistem 
dizaynı, mühendislik desteği, komple ürün 
tedarik konusu ve devreye alma esnasında 
gerekli süpervizörlük hizmetleri gibi konular 
yer alıyor. Bir başka yatırımımız ise, hem 
organizasyon değişikliğimizden dolayı hem 
de artan satışlar sebebiyle artık küçük gelen 
ofis ve depolama alanımızı genişletmekti. 
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söyleşi

Hazırlayan: Pelin Aybay, Satış ve Pazarlama Mühendisi, Camfil Hava Filtresi San. Tic. Ltd. Şti.

(Amerika, Avusturya, Çin, Fransa, İtalya, Hol-
landa, İngiltere, Rusya ve Türkiye) DUNGS 
ofisi ve dünya genelinde 50’yi aşkın temsilci-
liği bulunuyor. Böylelikle tüm dünya geneline 
hizmet ve kalitemizi sunuyoruz. Dünyanın 
önde gelen markalarına fan üflemeli brülörleri 
ve yoğuşmalı kazanları için ürün vererek bu 
firmalar ile işbirliği yapıyoruz. Teknolojimiz; 
enerji verimliliği, dolayısıyla ısıtma verimliliği 
sağlar ve çevre dostudur. DUNGS markası 
bu açıdan kullanıcılar için uzun ömürlü kul-
lanım anlamına gelmektedir. Biz yanıcı gaz 
ve yakılacak havayı ayarlama, ölçme ve bun-
ların modülasyonu alanındaki teknolojinin 
tamamına hâkimiz. Bu nedenle tüm müş-
terilerimize tekli selonoid vanadan komple 

gaz hattına kadar geniş bir ürün yelpazesi 
sunabiliyoruz. Sunduğumuz gaz hatlarımızı 
ise ateşleme otomatları ve brülör yönetim 
sistemlerimiz ile kontrol ederek onlara komple 
bir güvenlik tekniği sunuyoruz. Bu ürünlerin 
kullanım alanları; tek bir apartman daire-
sinden, gökdelenler, okul binaları ve sanayi 
çalışma alanlarına kadar uzanıyor. 
DUNGS ürünleri tüm sanayi proseslerinde 
kullanılabiliyor. DUNGS, birçok sanayi uygu-
lamaları için özel sistemler geliştiriyor ve üre-
timini gerçekleştiriyor. Gıda üretimi, metal, 
cam ve seramik üretimi ile çelik üretimini 
buna örnek gösterebiliriz. 
DUNGS, gaz emniyet ve kontrol sistem-
lerini projelendiriyor, üretiyor ve bunların 
denetimini yapıyor. Bu hizmetlerin hepsi; 
projelendirmeden mühendisliğe, belgelerin 
hazırlanmasından gümrük ile ilgili işlemlerin 
halledilmesine kadar tek bir elden sunuluyor. 
Bilindiği gibi gaz motorları geleceğe yönelik 
birçok alanda kullanım için uygundur. Koje-
nerasyon ile sıcak su, buhar veya ısı üretebi-
liyoruz. Sağlık ve maden sektörü gibi birçok 
alanda acil durumlar için jeneratör olarak 
elektrik enerjisi, sıcak su veya buhar üretile-
bilir. Kullanımı giderek artan gaz motorları 
ziraat alanında da kullanılıyor, bu sektörde 
çiftliğin kendi biyogazından bağımsız olarak 
enerji ve ısı elde edilebiliyor.
Yanıcı gazlarla çalışan her türlü cihazın gaz 

Bu nedenle 2015 yılının ilk çeyreğinde daha 
modern ve daha büyük bir depolama alanı 
olan bir konuma taşındık. Yeni yerimizde 
müşterilerimize daha kaliteli ve daha hızlı 
hizmet vermeyi planlıyoruz.    

Faaliyet alanlarımız; ısıtma, proses 
ısıtma ve gaz motorları

DUNGS Türkiye olarak Türkiye’deki pazar-
lama faaliyetlerimizi; OEM, mühendislik 
firmaları ve ana bayiler olmak üzere üç ana 
başlık altında toplayabiliriz. DUNGS Grup 
olarak tüm dünya çapında pazarlama, satış ve 
satış sonrası destek konularına önem veriyo-
ruz. Bu nedenle dünya genelinde 9 ülkede 
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kontrol / emniyet ekipmanları ve yakma sis-
tem kontrolü konusunda kullanıcılara hizmet 
verme noktasında çok iddialıyız. DUNGS 
olarak faaliyet alanımızı; Isıtma, Proses Isıtma 
ve Gaz Motorları olmak üzere üç ana grup 
altında toplamak mümkün. Ana ürün yel-
pazemizde ise; Multibloc, Double Selenoid 
Vanalar, Tekli Selenoid Vanalar, Regülatör-
ler, Basınç Presostatları, Filtreler, Ateşleme 
Kartları, Gaz Sızıntı Kontrol Cihazları ve 
Aksesuarlar yer alıyor. 
Brülör sektöründeki Gaz Armatürleri konu-
sunda market lideri olduğumuzu söyleyebili-
riz. Hedefimiz, zayıf olduğumuz bazı kapa-
sitelere yoğunlaşmak ve bu kapasitelerde de 
DUNGS markasının kullanımını yaygınlaş-
tırmaktır. Bunun temellerini 2015 senesinde 
attık ve 2016 senesinde de bu çalışmalarımızın 
karşılığını alacağımızı umut ediyoruz. Genç ve 
dinamik ekibimizle bu sorumluluğun altından 
kalkacağımıza inanıyoruz.

DUNGS Türkiye her projede tercih 
ediliyor

Ürettiğimiz ürünleri, evlerde, kamu binala-
rında, sanayi - ağır sanayi ve enerji santralle-
rindeki gaz motorlarında sıkça görebilirsiniz. 
Son kullanıcılar ve imalatçı firmalar enerji 
verimliliği konusunda bilinçlendi. Bu nedenle 
son yıllarda iki kademeli brülör, oransal brülör 
ve yer tipi yoğuşmalı kazanlar için premix 
brülör kullanım adetleri arttı ve her geçen gün 
artmaya devam ediyor. Yerli imalatçılarımız 
yoğuşmalı kazan konusunda daha çok mesai 
harcamaya başladı. Özellikle yer tipi yoğuş-
malı kazan projelerinde her zaman olduğu gibi 
yine çok iddialı bir noktadayız ve buradaki 
negatif basınç prensibi ile çalışan MBC xxx 
SE S00 modelli vanalarımız ve özel patentli 

WhirlWind gaz-hava karıştırıcılarımız saye-
sinde yüksek modülasyon ve minimum gaz 
tüketimi sağlıyoruz. 
GasMultiBloc® ve Brülör Yönetim Sistemi 
MPA gibi ürünlerimiz uluslararası başarı 
kazanmıştır. Aldığımız uluslararası patentle-
rimiz de sadece çalışanlarımızın düşünce zen-
ginliğinin değil, aynı zamanda müşterilerimize 
hizmet vermek için gösterdiğimiz çabanın da 
bir kanıtı niteliğindedir. Bu ürünlerimiz, son 
kullanıcılara defalarca kez kanıtlanan teknolo-
jimizi, güvenilirliğimizi, ekonomik ve kullanıcı 
dostu olma niteliğimizi sunmaktadır. Tüm bu 
ürünlerimizin ortak özelliği ise, sistem ötesi 
çözümler sunması ve başkalarına örnek teşkil 
edecek kalitede ve güvenlikte olmasıdır. Tüm 
bunlar, DUNGS Türkiye’yi her projede tercih 
edilen bir noktaya taşıyor. Hedefimiz en iyi 
kaliteyi optimum maliyetlerle yakalamak ve 
bunu müşterilerimize sunmaktır. TM
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Tüketiciler, günümüz modern soğutucu 
cihazlardan gıdaları depolamak için 
yeterli alana sahip olmasını, farklı 

soğutma ihtiyaçlarına yanıt verebilmesini 
ve enerji verimli olmasını bekliyor. Avrupalı 
üreticiler müşteri taleplerini en üst seviyede 
karşılayabilmek için gelişmiş yalıtım malze-
melerine yöneliyor.  Pek çok büyük hacimli ev 
aleti üreticisi cihazın kapladığı alanı büyütme-
den, depolama kapasitesini artırarak müşteriyi 
memnun edecek çözümü bulmak için vakum 
yalıtımlı panel (VIPs) kullanımını tercih edi-
yor. Ancak cihaz üretim tarafında bu yenilikçi 
gelişmeler firmaları, buzdolapları ve dondu-

Vakum Yalıtımlı Paneller: 
Buzdolabı Geri Dönüşüm 
Sektörü için İddialı
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çıkar. Vakum yalıtımlı panellerin bileşimi 
gayet iyi bilinmektedir. Avrupa Ev Cihazları 
Üreticileri Komitesi (CECED) tarafından 
gerçekleştirilen çalışmayla, vakum yalıtımlı 
panellerin üretiminde kullanılan materyaller 
konusunda zengin bir bilgi birikimi sağlandı. 
Bu bilgiler ışığında panellerin özüne daha 
uygun dolgu malzemeleri kullanılmaya baş-
ladı. Silikalar sıkça kullanılan dolgu malze-
mesidir. Daha nadir olmakla birlikte alümin-
yum oksit, demir oksit ve kalsiyum oksit de 
kullanılır. Vakum yalıtımlı panel yapımında 
kullanılan mikro gözenekli dolgu malzeme-
lerinin bir kısmı solunabilir toz içermektedir. 
Dolayısıyla soğutucu cihaz üretim tesislerinde 
bu toz seviyesini en aza indirgeyecek önlemler 
alınmalıdır. Bir kural olarak atık soğutucu 
cihazlar, vakum yalıtımlı panel içerdikleri 

rucu cihazların kullanım ömürlerinin sonuna 
geldiğinde çevresel etkileri sorunu ile karşı 
karşıya bırakıyor.
Adından da anlaşılacağı gibi, vakum yalıtımlı 
bir panelin yalıtım verimi, panelin içindeki 
havanın neredeyse tamamının bir vakum ile 
alınması ile ilintilidir. Polistren, poliüretan 
gibi pek çok geleneksel yalıtım malzemesi, bir 
polimer matriksinde sıkıştırılmış hava içerir 
ve hava, kötü bir ısı iletkendir. Dolayısıyla bu 
malzemeler mükemmel ısı yalıtım özelliği 
taşır. Ancak vakum havadan daha yalıtkandır 
ve yalıtım malzemesi içinden hava alındığında, 
daha iyi ısıl direnci olan ve daha avantajlı 
panel kalınlığı bulunan yalıtım malzemesi 
elde edilmiş olur. Vakum yalıtımlı panellerde, 
vakumlama teknikleri mükemmele doğru yak-
laşıyor. Bu paneller sadece soğutma endüstrisi 
için değil, yapı sektöründe de giderek daha 
fazla dikkat çekiyor. Vakum yalıtımlı paneller, 
çok gözenekli ama boyutsal olarak kararlı sert 
bir çekirdek malzeme, genellikle şekilsiz bir 
silikadan (daha çok dumanlı silika) yapılır, 
ancak cam elyaf veya silikon karbür gibi diğer 
malzemeler de kullanılabilir. Çekirdek gaz 
geçirmez bir bariyer film tabakası ve daya-
nıklı harici tekstil bir membranla kaplıdır. 
Çekirdek malzemenin merkezindeki hava, çok 

düşük bir rezidüel basınçla boşaltılır. Vakum 
yalıtımlı panelin çekirdeğinin, çekirdeğin 
kendi içine doğru çöküşünü engellemek için 
dayanıklı yapıda bir materyale ihtiyacı vardır. 
Halihazırda kullanım ömrünün sonuna gelen 
soğutucu cihazların % 99’u, geleneksel yalıtım 
malzemelerinin içeriğinin arındırılabilmesi 
için geri dönüşüm firmalarına sevk edilir. En 
yaygın kullanılan yalıtım malzemesi poliü-
retan köpüktür. Eski cihazlarda bu polimer 
köpükler, CFC gazlar kullanılarak genleşti-
rilirdi. 1990’lı yıllarda, CFC’lerin kullanımı 
yasaklandı ve CFC’lerin yerini daha ozon 
dostu hidrokarbonlar aldı. Genellikle bir 
cihazın ısı yalıtım malzemesi, genleştirilmiş 
polistren içerir ve bazı eski cihazlarda yalıtım 
malzemesi olarak cam yünü ve mineral yünler 
bulunur. Son 25 yılda soğutucu cihazların bu 
gibi materyallerinin çevresel zararlı etkilerinin 
giderimi işlemleri geliştirilmiştir. Hâlâ göre-
celi olarak nadir olmasına rağmen, soğutma 
cihazlarının vakum yalıtımlı panellerinin atık 
cihazlar için iki kademeli arıtma tesislerine 
sevki, giderek yaygınlaşıyor. Vakum yalıtımlı 
panellerle yalıtılmış cihazlar kullanım ömrü-
nün sonuna geldiğinde, iki kademeli arıtma 
tesisinde parçalama ve öğütme aşamalarında 
panelde bulunan materyal çekirdeği açığa 
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solunabilir toz, ciddi sağlık sorunlarına sebep 
olacaktır. Açık tip öğütücülerde filtre bulun-
madığından, kullanım ömrünü tamamlamış 
atık soğutucuların arıtma işleminde bu tip 
işleme makinelerinin kullanılmaması gerek-
mektedir. Çok önemli bir tartışma konusu şu 
ki; uçucu hidrokarbon içeren yalıtım köpükleri 
gibi malzemelerin öğütülmesi süreci için, açık 
tip öğütücülerin yasal olarak ruhsat alabilmesi 
engellenmelidir. Bu tür tesislerin insan sağlığı 
ve çevresel etki konusunda risk oluşturacak 
yöntemleri geride bırakması sağlanmalıdır.
Soğutucu cihaz geri kazanım şirketleri tesis-
lerini, RAL GZ 728 Kalite Güvence ve Test 
Spesifikasyonları ve/veya EN 50574:2012 
standardına uygun hale getirmeli. Buzdolabı 
üretim sektöründeki gelişmelere paralel olarak 
tesislerinde gerekli güncellemeleri yapmalıdır.

*Soğutma Ekipmanlarının Geri Kaza-
nımı için RAL Kalite Güvence Derneği  
info@ral-online.org  TM
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Vakum yalıtımlı panel

belirtilecek şekilde etiketlenmez, bu nedenle 
tesis işletmecisinin kendisi, tesis işletiminde 
kullanılan teknolojileri bu duruma göre uyar-
layacak plan yapmalıdır.
Avrupa’da bugün işletmede olan bazı atık 
işleme tesisleri çok üst seviyede ince par-
tiküllerle başa çıkacak imkânlara sahiptir. 
Diğerlerinin ise 1990’lı yıllarda dizayn edi-
len tesislerinin arıtım süreçlerini iyileştirecek 
teknoloji yatırımları yapmaları gerekmektedir. 
Aksi takdirde bu malzemelerin barındırdığı 
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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

Ekonova Genel Müdürü 
Kurtuluş Şahan:

RÖPORTAJ
BURAK TARIM
MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.
 

ÖZEL HABER
“DOPPSTADT EXPO” 
5 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

“Kadıköylülerin itiraz ettiği hiçbir   
 uygulamayı hayata geçirmedik”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu:

“Kadıköylülerin itiraz ettiği hiçbir   
 uygulamayı hayata geçirmedik”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu:
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“Enerji ile İlgili Temel 
Referanslara Yönelik 
Çözümlemeler”

DOSYA

GES’lerde konstrüksiyon, taşıyıcı sistemler...
GES’lerin ayakları 
yere sağlam basıyor mu?
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Mehmet Özenbaş

Osman Özberk

RÖPORTAJLAR

Tekno Ray Solar

SolarTurk

DOSYA

Kablolarda 
İletken Kesit Hesabı

GES’lerde konstrüksiyon, taşıyıcı sistemler...
GES’lerin ayakları 
yere sağlam basıyor mu?

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Raporu

“2014 Yılı Global 
PV Pazarına Hızlı Bakış”

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

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

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

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

Kampanya Detayları

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

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

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

Air Eco₂nomy®
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Geçmişten Günümüze
Isıtma Sistemleri

Sosyal İnovasyon

Acil Durum Tü nel 
Havalandırmasında 
Bölgesel Faktörlerin
Sayısal Olarak 
İncelenmesi

Geleceğin Toplumlarını 
Belirleyen Mega Trendler

Kritik Sağlık 
Hizmeti Ortamları 
için Gelişmiş Hava 
Filtrasyonu
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Kampanya, Ticari Usta Kartlarla mağazamızdan yapılan tüm batarya ve tesisat reyonu alıșverișlerinde 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerlidir. 
Kampanya, internet mağazamızdan yapılan alıșverișlerde ve telefonla siparișlerde geçerli değildir. Koçtaș, kampanya koșullarını değiștirme hakkına 
sahiptir. SMS’le aktivasyon yapmayan kartlar kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve 
bilgilendirmeler sunmak amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.

TİCARİ KART
AktİvasyonUNUZU

yapın, 
kampanyalardan

faydalanın.




