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(TTMD) Başkanı Sarven Çilingiroğlu ise 
konuyla ilgili şunları söyledi: “Konutlardaki en 
önemli tüketim özellikle yalıtım zaafl arından 
kaynaklanmakta ve konutlarda özellikle kulla-
nılacak ısıtma cihazları ve yalıtım konusunda 
devlet destekleri sağlanmalı, cihaz verimlerinde 
alt limitler oluşturulup takibi yapılmalıdır. Bu 
tür düzenlemeler konutlarda enerji verimliliğini 
artıracaktır. Ayrıca Yönetmeliklerde, konutlarda 
kullanımı zorunlu hale gelen termostatik vana 
ve pay ölçer kullanımının uygulanması takip 
edilmelidir. Diğer bir husus da konutlarda güneş 
enerjisiyle ısıtma, sıcak su elde edilmesi gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarının bina sistemleri 
ile bütünleşik kullanılması teşvik edilmelidir. 
Kentsel dönüşüm çerçevesinde bugüne kadar 
yapılan uygulamalar, binaların statik açıdan yani 
yapısal olarak iyileştirilmesidir. Konuyu fırsat 
bilip kentsel dönüşümde enerji verimliliği de 
göz önünde bulundurulup bölgesel ısıtma ve 
soğutma konusu da ele alınmalıdır. Binalarda 
kullanılan ısıtma, soğutma cihazlarının verim-
lilik kriterleri ortaya konmalı. Bu tür binalarda 
kullanılacak klima santralleri, fan-coiller vb. 
terminal ünitelerinde sertifi ka aranmalı, bun-
lara ait enerji sınıfl arının minimumları belir-
lenmelidir. Binalarda taze hava miktarlarını 
artırarak iç hava kalitesinde istenen seviyelere 
ulaşabiliyoruz. Bu da dış havanın daha fazla 
ısıtılıp soğutulması anlamına geliyor. Taze hava 
miktarlarını azaltmak için bina içindeki kirletici 
kaynakların azaltılması gerekir. Bununla ilgili 
yurtdışı uygulamalarında duvar boyalarından, 
mobilya cilalarına kadar sertifi kasyon sistemi 
getirilmiştir. İç ortamda hava kirleticileri azaltıl-
dığı zaman daha az taze hava ihtiyacı doğacaktır 
ki bu da daha az enerji harcaması anlamına 
gelmektedir. 2023 ve sonrası hedefl ere erişim 
göz önünde bulundurulursa, sıfıra yakın ener-
jili binalara erişim ve bunun için geliştirilecek 
çerçeve mevzuat hızla uygulamaya sokulmalı, 
BEP çerçevesinde yeni binalarda sağlanması 

Enerji verimliliği ve yalıtım, 
2016’da da sahnede…
Mutlu yıllar! Yepyeni zamlarla gelen 

yepyeni yılımız 2016, hepimize 
kutlu olsun… Haber bültenlerinde 

son günlerde elektrik faturasını görünce şoke 
olmuş vatandaşların isyanını dinliyoruz. Her 
geçen gün ‘daha da derinlere’ doğru saklanan 
kayıp kaçak bedellerinin faturalarımızdaki artışa 
etkisi nedir bilinmez ama hal böyle olunca enerji 
verimliliği tekrar “top 10” listesinin bir numa-
rasına tırmandı.  
Enerji verimliliğinin, Türkiye’nin geleceği 
için stratejik öneme sahip bir konu olduğu, 
artık hepimizce malum. Peki sadece cihazla-
rın verimliliği yeterli oluyor mu? Isı Su Ses 
ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Gelişmiş ülkeler 
uzun yıllar önce başlayan yalıtım seferberliği 
ile epey yol aldı. Şimdi hamle sırası bizde, bu 
farkı kapatmalıyız. Binalarda tüketilen enerji-
nin israf edilmemesi için 2018 yılına kadar 5 
milyon konutun ısı yalıtımı yapılmalı. Böylece 
Türkiye’nin cari açığı, yalıtım ile 10 milyar dolar 
azaltılabilir” diyor. Enerji verimliliği Haftası 
dolayısıyla bir açıklama yapan Küçükoğlu ifa-
delerine şunları ekliyor: “Enerji verimliliğinde 
AB normlarına ulaşmak, Türkiye’nin hayati 
hamlesi olacaktır. Özellikle ekonomik ve sos-
yal hedefl erimiz için enerji verimliliği konu-
sunda gerekli adımları atmak bizim öncelikli 
sorumluluk ve zorunluluğumuzdur. Türkiye’de, 
sadece 2014 yılında yapılan 65 milyon metre-
kare mantolamadan 700 bin hane yararlandı 
ve hane halkı enerji harcaması 650 milyon TL 
azalırken, 1,2 milyon ton karbondioksit eşdeğeri 
sera gazında da azalma (Bolu Ormanları’nın 
yüzde 90’ının bir yılda soğurduğu karbondioksit 
karşılığı) sağlandı. Ayrıca tüm bu mantolama 
çalışmaları ile sektör 900 milyon TL ciroya 
ulaşırken, 500 milyon metreküp (yaklaşık 500 
milyon TL) daha az enerji ithalatı gerçekleşti.”
7. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda 
konuşan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 

gereken en az C sınıfı, A sınıfına (A+, A++) çekilmeli, 
mevcut binaların tadilatında da en az B sınıfı şartı 
sağlanması değerlendirilmelidir. Binalar için Yeşil Ser-
tifi kaların geliştirilmesi konusunda ülkemize özgü 
'Yeşil Bina Standardı' hazırlanmalı, bu programda 
ülkemiz gerçekleri dikkate alınarak, binanın enerji 
etkinliği ve inşa aşamasındaki kaynak verimliliği ön 
plana çıkarılmalıdır. Yapısal önlemlerle (yalıtım gibi) 
binalarda verimli ısıtma ve soğutmada enerji ihtiyacı 
azalacağı gibi, güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma, 
binalarda bütünleşik uygulamaları, bölgesel ısıtma ve 
soğutma desteği de ülkemiz imkânları çerçevesinde 
ele alınmalıdır. Özellikle ithal doğalgaza dayalı termik 
santraller konusundaki ülkemiz enerji politikası gerek 
dışa bağımlılık, gerekse sürdürülebilirlik açısından 
gözden geçirilmeli, yerli ve tükenmez enerji kaynak 
potansiyelimiz olan 500 GW güneş, 87 GW rüzgâr, 
2 GW jeotermal enerji kaynakları hızla her alanda 
değerlendirilmelidir.” TM

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

Belimo’dan Safe Position LockTM Teknolojili Yeni Yangın Damperi Motorları

IMCO’dan Wildeboer TS18 TopSchott Yangından Korunma Ekipmanı

Motorlu yangın damperleri, kullanı-
cıları yangından koruyarak hayat 
kurtarır, maddi hasarı en aza indi-

rir ve şirketlerin rahat bir şekilde çalışmasını 
güvence altına alır. Yeni seri BFL ve BFN 
yangın damperi motorları, yangın durumunda 
Safety Position LockTM fonksiyonu sayesinde 
güvenli konuma geçer ve yangın boyunca dam-
perleri kapalı konumda sabit tutar. Belimo geniş 
ürün yelpazesi ile yangın damperleri için güçlü 
ve kompakt kontrol çözümleri sunar. Mekanik 
kilitleme yöntemi ile çalışan Safety Position 
LockTM çözümü, yangın durumunda güvenliği 
artırır. Belimo yangın damperi motorları, güve-
nilir bir şekilde damperi kapatıp, yangın anında 
damperi kapalı pozisyonda tutmak dışında 
da birçok fayda sunar. Yangın senaryosunun 
istenilen şekilde uygulanmasını sağlar. Bunun 
yanında bekleme pozisyonunda çok düşük 

IMCO’dan Wildeboer TS18 TopSchott, 
havalandırma sistemleri için bakım gerek-
tirmeyen tipte yangından korunma ekip-

manıdır.

Özellikleri

•	 VDI 6022-1, VDI 3803, DIN 1946-4, 
DIN EN 13779 standartlarında  
hijyen sertifikasına sahip

sahip olması güvenliği artırarak, hızlı ve kolay 
kurulumu, yangın damperi kontrolünde Belimo 
yangın damper motorlarının kullanımı için ek 
sebepler sunar. TM 

•	 Toz boya kaplamalı korozyona dayanıklı 
metal gövde 

•	 80 mm - 200 mm aralığında değişen 
çaplarda

•	 Periyodik kontrol ve bakıma gerek 
olmayan tip

•	 Basınç kaybı yaratacak herhangi bir mil, 
mafsal ve ya termal mekanizma içermez

•	 Kulakçıklar yardımıyla basit kurulum 
kolaylığı sağlar TM 

enerji tüketir ve yangın damperinin kontrollü 
kapatılmasını, havalandırma sisteminin sağlıklı 
çalışmaya devam etmesini sağlar. Kısa devreye 
karşı korumalı kablo yapısı ile termik elemana 

•	 DIN 18017-3 (doğal havalandırma 
yapılamayan banyo, WC vb. mahaller 
için havalandırma sistem çözümleri ) 
standardına uygun

•	 DIN EN 1751 standardına göre 
sızdırmazlık sınıfı C

•	 Metal gövde içerisindeki  
70 - 80 °C sıcaklıkta genleşerek  
kapanan özel malzeme yangın geçişini 
önler

içinde

üzerinde

dışında

Şaft

direk üstünde
içinde

direk altında

Asma Tavan

Kurulum :

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

varan elektrik tasarrufu sağlanabiliyor. Yonos 
MAXO bu tasarrufu, pompa gücünün güncel 
ısı ihtiyacına göre sürekli biçimde uyarlanma-
sını sağlayan otomatik regülasyon sistemi ile 
yapabiliyor.

Kurulum ve kullanış kolaylığı

Müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğ-
rultusunda geliştirilen Yonos MAXO, kom-
pakt tasarımı sayesinde kolayca monte edi-
lerek yerden de tasarruf sağlıyor. 
Müşteriler kurulumun yanı sıra işletme aşa-
masında da avantajlar kazanıyor. Sökülebilir 
Wilo fişi hızlı ve rahat bir elektrik bağlantısı 
sağlarken, “kırmızı düğme teknolojisi” ile 
pompa kolay bir şekilde kumanda edilebili-
yor. Hedef pompalama yüksekliğini ayarlama 
işlemi, tesisatçı tarafından bir düğmeye bası-
larak rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Regü-
lasyon türleri olarak Wilo pompaları, yerden 

Wilo, müşterilerinin değişen ihti-
yaçlarını karşılamak için yenilikçi 
teknolojiler üretiyor. Wilo’nun 

ıslak rotorlu sirkülasyon pompası Wilo-Yonos 
MAXO, yüksek verimli pompalar arasında ilk 
sıralarda geliyor. 
Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliş-
tirilen ve sahip olduğu fonksiyonlarla pek çok 
kolaylık sunan Yonos MAXO, elektrik har-
camalarında önemli oranda tasarruf sağlıyor.  

Elektrik faturasında tasarruf 

Islak rotorlu sirkülasyon pompası Yonos 
MAXO, kendi performans segmentinde tek 
ve çift pompa modeli olarak ilk kez P2=1300 
Watt’lık nominal motor gücüyle piyasaya 
sürüldü. Yonos MAXO’da kullanılan yüksek 
verimlilik teknolojisi sayesinde, konutlarda ve 
ticari binalardaki daha büyük ısıtma sistem-
lerinde, regülasyonsuz pompalara göre % 80’e 

Netes Mühendislik’ten Fluke Endüstriyel-Ticari Kızılötesi Kameralar

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

zalara dönüşmeden tespit ederek tasarruf 
sağlar. 

•	 2 kamerayı bir arada sunan TiRTM 
moduyla endüstriyel, elektrik ve bina 
uygulama esnekliği gerektiğinde termal 
hassasiyet anında 100 mK’den 80 mK’ye 
geçirilebilir

AutoBlendTM Modlu IR-Fusion 
Teknolojisi 

Olası sorunları tespit etmeye yardımcı 
olan, önemli ayrıntılar sunan, hassas şekilde 
karıştırılmış görsel materyaller ve kızılötesi 
görüntüler.  TM 

•	 Ayrıntılar sunan, kaliteli görüntüler: 
Diğer modellerden % 84 daha iyi uzamsal 
çözünürlük ve % 32 daha büyük ekran

•	 Olası sorunları tespit etmeye yardımcı 
olan, önemli ayrıntılar sunan, hassas 
şekilde karıştırılmış görsel materyaller ve 
kızılötesi görüntüler için AutoBlendTM 
modlu IR-Fusion® teknolojisi (Ti125, 
Ti110, Ti105 (Orta IR Modu)

•	 IR- OptiFlexTM Odak Sistemi ile 
otomatik olarak 1,2 m (4 ft) ve daha 
uzaktan, manuel modda 15 cm (6 inç) 
yakından odaklama

ısıtmalı sistemler için sabit fark basıncı ve 
radyatörler için değişken fark basıncı sunu-
yor. 

LED ekranlı fonksiyonel donanım 

Yonos MAXO pompasının LED ekranları 
okunabilirlik ve kullanışlılık anlamında kolay-
lık sağlıyor. Kullanıcılar hedef basma yüksek-
liği, devir sayısı kademeleri ve hata kodlarını 
görebiliyor. Wilo’nun bu ürününde ek güven-
lik özellikleri de bulunuyor. Yonos MAXO’da 
standart olarak entegre edilen motor koruması, 
pompayı her kumanda durumunda aşırı sıcak-
lık, aşırı akım ve blokaja karşı koruyor. Ayrıca 
sistem, bir arıza bildirim işleviyle güvence 
altına alınıyor. 
Opsiyonel olarak tekil pompalarda aksesuar 
şeklinde temin edilebilen ısı yalıtım ceketleri, 
pompa gövdesi üzerinden olan ısı kaybını azal-
tarak verimliliği daha da artırıyor. TM 

Wilo’dan Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Yonos MAXO

Isıtma Soğutma Klima Teknolojisinde Önder

Su Soğutma Grupları
- 62-1000 Kw kapasite aralığındadır, 
- Tek ve çift kompresörlü, bağımsız devreli, 
- Mikroproseser kontrollu, kapasite kontrol steplerine sahip vidalı, scroll ve hermetik kompresörler,
- Çevreyle dost R407C - R134A soğutucu akışkan,
- Endüstriyel sistemler için free-cooling seçeneği.

Fan Coil Üniteleri
- 2,2 - 9,8 Kw soğutma kapasitesi aralığında 8 değişik tip ve 6 farklı model,
- İki borulu ve dört borulu,
- Üç hızlı, kendinden motorlu, dinamik ve statik olarak balansı alınmış, çift emişli, sessiz, santrifüj fanlı,
- Modern ve dekoratif görünüm.

Paket Tip Klima Santralları
- AKS klima santrali Eurovent belgesine sahiptir,
- 1000 m3/h ile 100.000 m3/h arasında hava debisi,
- Özel alüminyum köşe parçalı, basınca ve eğilmeye dayanıklı çelik profil iskeleti ile EN 1886’ya uygun 
 mekanik dayanım ve sızdırmazlık,
- DIN 24184-24185 Kısım 2’ye uygun filtreleme sistemi,
- İsteğe bağlı paslanmaz cidarlı yıkanabilir, hepa filtreli hijyenik imalat,
- İsteğe bağlı ısı geri kazanım reküparatörü uygulaması.

AFC Yüksek Basınçlı Tip
AE Dekoratif Tip
AKF Dört Yöne Üflemeli 
Kaset Tip Fan Coil Üniteleri

ALTA-ALDA
Sıcak Hava Apareyleri
Fabrika Isıtmaları için 
Radyal ve Aksiyal Apereyleri

ACT
Radyal Fanlı Su Soğutma 
Kuleleri

COMFORMATIC
Hassas Kontrolü Paket 
Tipi Klima Cihazları

ALDAPOOL
Havuz Nem Alma Klima 
Santralları

AKS
Paket Tip Klima Santralları

MULTICOOL 
Su Soğutma Grupları

AKA
Kanal Tipi Fanlar

AHRV
Isı Geri Kazanım Üniteleri

ART-ROOF TOP
Çatı Tipi Paket Klima 
Üniteleri

BREEZAIR
Evaporatif Soğutucular

AKS DX 
VRF Dış Üniteli Klima 
Santralları

ALDAMED
Hijyenik Kompakt 
DX Klima Cihazları

ALDAKON
DX Yer Konvektörleri

ALDAPUMP
Su Kaynaklı Isı Pompaları

AHP
Endüstriyel Tip Hava 
Perdeleri

✓ dizaynda esneklik
✓ enerjide tasarruf
✓ üretimde kalite
✓ hizmette müşteri mutluluğu 

çevre
dostu
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ART-ROOF TOP
Çatı Tipi Paket Klima 
Üniteleri

BREEZAIR
Evaporatif Soğutucular

AKS DX 
VRF Dış Üniteli Klima 
Santralları

ALDAMED
Hijyenik Kompakt 
DX Klima Cihazları

ALDAKON
DX Yer Konvektörleri

ALDAPUMP
Su Kaynaklı Isı Pompaları

AHP
Endüstriyel Tip Hava 
Perdeleri

✓ dizaynda esneklik
✓ enerjide tasarruf
✓ üretimde kalite
✓ hizmette müşteri mutluluğu 

çevre
dostu



ürünler

Zehnder Radyant Tavan Isıtma Soğutma Sistemleri

Zehnder’in 1954 yılında üretim ve satı-
şına başladığı radyant tavan ısıtma ve 
soğutma sistemleri; üretim ve depo alan-

ları, spor salonları, fuarlar ve galeriler, ofisler, 
okullar, hastaneler ve kafelerde enerji tasar-
rufu sağlayarak güvenle kullanılıyor. İstenilen 
boylarda üretilebilmesi ile konfor ve estetiği 
bir arada sunuyor. Geniş renk seçeneği ile 
bulunduğu ortama en iyi şekilde uyum sağla-
yan Zehnder radyant tavan ısıtma ve soğutma 
sistemleri, her mekâna şık bir sıcaklık getiriyor.

Ekonomik ısıtma ile verimli çalışma 
ortamları

% 40’ın üzerinde sağladığı enerji tasarrufu 
ile Zehnder radyant tavan ısıtma ve soğutma 
sistemleri, tahrik enerjisi için ekstra elektrik 
maliyeti çıkartmıyor ve cebi yakmıyor. Bakım 

len bu sistem, tamamen sessiz çalışması ve toz 
sirkülasyonu olmaması ile her mekâna sağlık, 
kalite ve verimlilik getiriyor. Modüler yapıya 
sahip Zehnder radyant tavan ısıtma ve soğutma 
sistemleri, sıcaklık değişimlerine de hızlı reak-
siyon gösteriyor.

Her adımda kolaylık ve avantaj

Zehnder radyant tavan ısıtma ve soğutma sis-
temleri, hafif yapısı ile kolay montaj imkânı 
sağlıyor. Sulu radyant prensibinde çalışması 
sayesinde yüksek ısıtma ve serinletme kapasitesi 
sunan sistem, mekân sahiplerine mekân hac-
minden de maksimum faydalanabilme imkânı 
sunuyor. Zehnder radyant tavan ısıtma ve 
soğutma sistemlerinin bulunduğu ortamda gaz 
hattı bulunmadığından yangın riski de ortadan 
kalkıyor ve yaşam alanları güvenle ısıtılıyor. TM 

ve servis maliyeti olmaması ve istenilen enerji 
kaynağına adaptasyonu sağlanabilen sistem, her 
zaman uzun ömürlü çözümler sunuyor. Güneş 
ile aynı ısıtma prensibiyle çalışan Zehnder rad-
yant tavan ısıtma ve soğutma sistemleri; verimli 
mekân ısıtması sağlıyor ve ortamda bulunan 
kişilere her zaman konforlu iklimlendirme 
sunuyor. Işınım ile ısı transferi neticesinde tüm 
hacimde homojen ısı dağılımı sağlayan Zehnder 
radyant tavan ısıtma ve soğutma sistemleri, ısıt-
manın ve serinletmenin hemen hissedilmesine 
olanak sağlıyor. Tüm mekânlarda kullanılabi-

D VM S Eco 14HP; özellikle apartman-
lar ve ofis binalarına tek bir dış ünite 
ile mühendislik çözümü olan yeni 

önden atışlı VRF dış ünitesidir. Samsung DVM 
S Eco 14HP’nin geliştirilmiş performansı, çok 
odalı mekânların kat bazında çözümlerinde 
sıklıkla ihtiyaç duyulan, dış ünite hava yönlen-
dirme kanalı kurulum maliyetlerini ve statik 
yükün getirdiği maliyetleri azaltmakta ortaya 
çıkan ihtiyacı karşılamayı garanti altına alıyor. 
DVM S Eco 14HP’nin yenilikçi tasarımı; son 
derece güçlü Inverter Scroll Kompresörü ve 
dalgalı fin yapısı sayesinde standart önden atışlı 
VRF ünitelerine göre ısıtma performansını  

Samsung’un Yeni Önden Atışlı VRF Ünitesi: DVM S Eco 14HP
% 20 ve hava debisini % 10 oranında artırıyor. 
DVM S Eco (maksimum 14HP)’nin artırılmış 
beygir gücü, çok masraflı birden çok ünitenin 
yerine, sadece 1 adet dış ünite ile bir apartma-
nın veya ofis binasının iklimlendirilmesi için 
yeterli olacağı anlamına geliyor. Yeni ünite 160 
metre uzunluğuna kadar bir boru tesisatı ve 50 
metrelik yüksekliğe kadar kurulum sağlama 
imkânı veriyor ve binanın her alanını rahatlıkla 
kapsıyor. Yeni DVM S Eco 14HP kapasiteyi 
maksimize ederken 1 metreden az (940 mm) 
genişliği ile alanında daha iyi kullanılmasını 
sağlıyor, ayrıca 4 yönden borulama imkânı ise 
her koşula elverişli kurulum sağlıyor. TM 
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Bosch’tan Yeni ‘GIS 1000C’ Serisi Termo Kamera ve Isı Dedektörü

B   osch’un yeni nesil profesyonel ‘GIS 
1000C’ serisi termo kamera ve ısı 
dedektörleri tesisattaki her türlü zayıf 

noktanın kesin tespitini yaparken, sonuçları 
kaydedip düzenliyor ve kullanıcıya ulaştırıyor. 
‘GIS 1000 C’ serisi termo kamera sayesinde 
ısıtma veya elektrik tesisatlarındaki eksik 
ve zayıf noktalar görülebilir, serinin termo 
dedektörüyle de yüzey sıcaklığı, oda sıcaklığı 
ve bağıl nem arasındaki ısı köprüleri ile küf 
riskli noktalar tespit edilebilir. Kendi sını-
fında sonuçları en hızlı ve kolay belgeleme 
özelliğine sahip olan ürün, entegre kamerası 
sayesinde direkt fotoğraflama ve eşleştirme 
uygulamasıyla bilgileri kullanıcılarına sunu-
yor. Bu da profesyonel kullanıcılara, ölçüm 
verilerini kolay analiz etme imkânı sağlıyor.

En hassas ölçümleri gerçekleştiriyor

Ölçme verileri entegre kamera sayesinde 
fotoğraf şeklinde belgelendirilip Bluetooth 
ile Android, İOS akıllı cihazlara ve tabletlere 
aktarılabiliyor. Ayrıca, bireysel ölçüm nokta-
ları ‘GIS measure&document’ aplikasyonu ile 
fotoğraf halinde alınarak, termo dedektöre 
gönderilebiliyor. Termo kameranın çektiği 
fotoğrafların üzerine notlar alınabilirken, bu 
dökümanlar e-postayla da gönderilebiliyor. 
Böylece manuel olarak taşınmadan kay-
naklanan hata riskleri ortadan kaldırılıyor. 
Özellikle büyük ölçekli projelerde tüm veri-
leri depolayarak, daha sonra kullanmak veya 
arşivlemek üzere dosyalar oluşturulabiliyor. 
Ayrıca USB kabloyla da veri aktarımı ger-
çekleştiren termo kamera, K tipi sensörlerle 
bağlantı kurabilme özelliğine sahip bulu-
nuyor. Serideki ürünler, LED ışık entegresi 
sayesinde aydınlatma problemi olan yerlerde 
de en iyi sonuçları veriyor.

Hassas sensörleriyle tüm detayları 
bildiriyor

Bosch ‘GIS 1000 C’ serisi termo dedektörler, 
oda sıcaklığı ve bağıl nemi en hassas şekilde 
ölçecek sensör teknolojileriye donatıldı. Kul-
lanıcının tercihine göre, oda sıcaklığı, bağıl 
nem ve yüzey sıcaklığı ölçülebilir, gerekti-
ğinde bunlar arasında bağlantı kurulabilir. 
‘GIS 1000 C’ serisi dedektörler tüm bu veri-
leri yorumluyor ve sıcaklık sapmalarını, çiğ 
noktalarını ve ısı köprülerini renklendirerek 
gösteriyor. ‘GIS 1000 C’ serisi dedektörler, 
‘sınıfında tek’ olarak nitelendiriliyor. Son 

derece hassas ölçüleri ve 2.8- inchlik renkli 
ekranıyla doğru sonuçlar elde edebilen ürün 
oldukça basit bir menü navigasyonu ile çalı-
şıyor. GIS 1000 C Profesyonel seri ısı dedek-
törleri perakende satış noktalarında satışa 
sunuluyor. 10,8 V- 1.5 Ah yeniden kolayca 
şarj edilebilir aküsü, mikro USB kablosu ve 
L-boxx ile tedarik edilen ürün için, ‘GIS 
measure&document’ aplikasyonu Google 
Play Store’dan ve Apple Store’dan ücretsiz 
yüklenebiliyor. 
Koruyucu kılıfı ve AA1 profesyonel akü 
adaptörü de istenildiği takdirde temin edi-
lebiliyor.  TM

Ölçme alanı -40 °C +1000 °C m 

IR ölçüm hassasiyeti ±1,0 °C 

Optik (Ölçüm mesafesi:Ölçüm noktası oranı) 50:1 

Çözünürlük 0,1 °C 

Bağıl hava nemi ölçüm hassasiyeti ± 2 % 

Lazer diyodu Lazer sınıfı 2, 635nm 

Akım beslemesi ve çalışma süresi 10,8 V LI (5 sa) / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3 sa) 

Resim hafızası (resim sayısı) >200 

Hafıza tipi Dahili hafıza 

Resim dosya biçimi .jpg 

Veri aktarımı mikro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart 

Çarpma emniyeti 1 m 

Uzunluk 14 cm 

Genişlik 9 cm 

Yükseklik 21 cm 

Ağırlık 0,6 kg 

Desteklenen Android cihazlar Android 2.3.x üzeri sürümlü akıllı telefonlar, 
Android 3.x.x üzeri sürümlü tabletler 

Desteklenen iOS cihazlar iPad (3.nesil), iPad (4.nesil), iPad mini, iPhone 4S, 
iPhone 5 

Görüntü tipi TFT LCD 

Büyük ekran 2,8" 

İşletme sıcaklığı -10 – 50 °C 

Saklama sıcaklığı -20 – 70 

Çalışma alanı 0,1 – 5 m 

Teknik veriler: GIS 1000 C Professional
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Belimo ZoneTight™ zon vanaları.
Kompakt, verimli, güvenilir.
Belimo ZoneTightTM vanaları küresel kontrol vanası teknolojisi ile üretilmiştir. Farklı fonksiyon ve yapıları ile 
birçok uygulamada kullanılabilir:
• Kompakt Küresel Kontrol Vanası QCV, 2 veya 3 yollu küresel kontrol vanası olarak, fan-coil, klima santrali, 

yerden ısıtma, radyatör vs. için
• Basınçtan Bağımsız Küresel Kontrol Vanası PIQCV, ısıtma ve soğutma ekipmanlarına ihtiyacı kadar suyu, her 

koşulda sağlamak için
• 6-yollu küresel kontrol vanası, döşemeden ya da tavandan ısıtma/soğutma sistemlerinde 4 adet motorlu vana 

yerine ve daha iyi sıcaklık kontrolü sağlamak için
• Elektronik basınçtan bağımsız 6-yollu küresel kontrol vanası, ultrasonik debi ölçümü ve basınçtan bağımsız 

debi kontrolü ile 6-yollu vanayı tek gövdede birleştirmek için

We set standards. www.belimo.com.tr

Tam sızdırmaz Belimo ZoneTight™ ürün ailesi; enerji tasarruflu ve kusursuz 
sıcaklık kontrolü için kısıtlı alanlarda ideal çözüm.
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İzocam’dan Tekiz Taşyünü Çatı ve Cephe Panelleri

Airplus’tan Eurovent Sertifikalı Hijyenik Tip DX 
Klima Santrali

İ  zocam, “REI 120 Yangın Dayanımı 
Sertifikası”na sahip Tekiz Taşyünü 
Çatı Paneliyle, yangın esnasında zaman 

A  irplus AP.H.RT.C-3600 model Çok 
Fonksiyonlu DX Hijyenik Paket 
Klima Santrali; hastaneler, ilaç fab-

rikaları, laboratuvarlar, kozmetik sektörü 
gibi hijyenik mahallerde, gelişmiş ve yüksek 
verimli EC PLUG fan teknolojisiyle taze 
hava ve egzoz ihtiyacını sağlar. DC invertör 
kompresör ve EEV teknolojisiyle mahalin 
ihtiyaç duyduğu soğutma, ısıtma, nemlen-
dirme ve kullanım sıcak suyunu sağlayan 
kompakt bir üründür. Cihaza adapte edilmiş 
yoğuşma teknolojisi kullanabilen kazan saye-
sinde çok soğuk kış şartlarında bile kesintisiz 
ısıtma sağlar. Soğutma sistemi, DC invertör 
kompresör ve EEV sayesinde anlık yük deği-
şimlerine kısa sürede cevap verebilme yete-

kazandırıyor, olası büyük zararlardan kurtulma 
imkânı sağlıyor.  Yangın riskinin  yüksek olduğu 
fabrika, işyeri, alışveriş merkezi, restoran gibi 
alanlarda Tekiz Taşyünü Çatı Paneli kullanımı 
yüksek yangın güvenliği sağlıyor. 
İzocam, ‘EI60 ve E120 Yangın Dayanımı’ ser-
tifi kasına sahip olan Tekiz taşyünü panelleri 
ile yangına karşı koruyor. Çevreye zarar veren 
madde içermeyen panellerde yer alan mineral 
yün dolgu, yüksek yangın dayanımı, ses ve ısı 
yalıtımı için etkili çözümler sunuyor. Mineral 
yün yalıtımlı çatı ve cephe panelleri her iki 
yüzü sac kaplı olarak üretiliyor. TM

neğine sahiptir. Kondanser fanına, senkronize 
edilmiş frekans invertörü sayesinde, değişken 
dış hava sıcaklıklarında çalışma basıncını stabil 
tutarak, dış hava şartlarından etkilenmeden 
ihtiyaç duyulan kapasiteyi sağlar. DX ve sulu 
serpantini küf, mantar ve bakteri üremesini 
önlemek ve bakım ihtiyacını minimum sevi-
yede tutmak amaçlı adapte edilmiş UV lamba, 
görevini düzgün bir şekilde yerine getirir. 
Airplus’ın ürettiği kontrol paneli sayesinde tüm 
komponentler senkronize bir şekilde çalışır. 
Akıllı cep telefonları ve/veya laptop üzerinden 
uzaktan yönetilme özelliğine de sahip olan bu 
klima santrali, ameliyathanelerde doktorların 
hijyenik ortamda el dezenfekte işlemi için sıcak 
su sağlayan boyleri ile de özel bir üründür. TM

Bir emriniz?

yüksek kalite  •  yüksek verimlilik  •  hızlı servis garantisi

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

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

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

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

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

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

her zaman, her yerde yanınızdayız

K o ç u l l u  M a h .  D o ğ r u  S o k . 
No: 6,  34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30   Faks: (0216) 
660 01 33 • info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr
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ürünler

lojistik açıdan da kullanıcı dostu olarak öne 
çıkar. Standart olarak HCP (High Corro-
sion Protection) kaplama ile gelen FRAMO 
profillerin diğer profillere ya da antipas uygu-
lamalarına kıyasla korozyon dayanımı, en 
önemli avantajlarından biri olup gerektiği 
takdirde yapılacak uygulamanın ihtiyaçla-
rına göre epoksi kaplamalı olarak da tedarik 
edilebilmektedir. Muadil sistemlere nazaran 
daha hafif olan FRAMO profiller bu özelliği 
ile yapıya çok daha az yük binmesini sağlar. 
Özel SiPlan ve SiCad yazılımları ile support 
ya da konstrüksiyon için gerekli tüm dinamik 
ve statik hesaplar yapılarak ihtiyaç duyulan 
support çözümünde kullanılması gereken 
ürün listesi detaylı bir şekilde çıkarılarak fire 
oranı da minimuma indirilir. TM

T    ürkiye pazarında Darhan tarafından 
temsil edilen Alman Sikla firma-
sının geliştirdiği 3 boyutlu montaj 

sistemi olan FRAMO, günümüzde tesisat 
montajında kullanılan kutu ya da NPU 
gibi kaynaklı profillerin yerini almakta-
dır. Boru konsollamasından rooftop cihaz 
kaidelerine kadar geniş bir kullanım alanı 
bulunan FRAMO sistemi, ihtiyaca yönelik 
3 boyutlu bir konstrüksiyon imkânı sağlar. 
Özel patentli vidalama sistemiyle montajı 
yapılan FRAMO profiller, kaynak işçiliğini 
ve montaj sonrası yapılması gereken antipas 
uygulamalarını ortadan kaldırır. Özellikle 
rooftop ya da soğutma grupları gibi cihazla-
rın çatı katında yer alması öngörülen teçhi-
zat kaidelerinin imalatında kaynak işçiliğini 

ortadan kaldırarak işçilik açısından büyük 
tasarruf sağlayan FRAMO sistemi, ağırlık 
bakımından da mevcut NPU ya da kutu pro-
fillere göre avantaj sağlar. Uygulamada kulla-
nılan NPU profillere nazaran daha mukave-
metli ancak daha hafif olan FRAMO profiller 

Darhan’dan Üç Boyutlu Montaj Sistemi Framo

Danfoss’tan Yeni ICF Vanalar

Agon Mekanik’ten Madel Yangın Damperleri

Danfoss, endüstriyel soğutmadaki ICF 
Flexline TM vana ürün gamına iki yeni 
ürün ekledi. 

Daha büyük iki yeni vana; ICF 50-4 ve ICF 
65-3 Danfoss imzasıyla tanıtıldı. Bu iki vananın 
tanıtımı ile birlikte ICF Flexline TM vana ailesi 
şimdi DN15’ten DN65’e kadar tüm çapları 
kapsıyor. Bu, endüstriyel soğutma tesislerinde, 
tasarımcılara ve işletmecilere tüm vanalarını 
sadece bir tek global tedarikçiden seçme imkânı 
sunuyor. 

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

satışına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Madel, 
havalandırma ekipmanları konusunda difüzör-
ler, VAV, CAV üniteleri, chilled beam üniteleri 
dışında dairesel ve dikdörtgen kesitli yangın 
damperleri üretimi yapıyor.

Dairesel kesitli modeller

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

Avantajlar

•	 Kaynakların daha iyi kullanılmasıyla daha 
güçlü nakit akışı sağlanır

•	 Çok daha yüksek kapasiteler ve çok daha 
düşük basınç kayıpları vardır

•	 Defrost bağlantısı zamandan tasarruf 
sağlar ve vana izolasyonunu optimize eder

•	 Enerji tasarrufu sağlar ve çevreye olan 
etkiyi azaltır

•	 Sistem performansını artırır

Dikdörtgen kesitli modeller 

Dikdörtgen kesitli modeller ise; FBK-EIS-120, 
FOK-EIS-120, FOK-EIS-180 olarak üreti-
liyor. FOK serisi ürünler, hem duvar hem de 
döşeme geçişinde kullanıma uygundur. Tüm 

Artırılmış kapasite ve daha düşük 
basınç kaybı

Yeni ICF vanalar Danimarka Teknoloji 
Enstitüsü’nde test edildi. Testler ICF 50-4 için 
pazardaki rakiplerine kıyasla % 36 daha yüksek 
kapasiteyi ortaya çıkardı. Ayrıca pazardaki alter-
natifleri mukayese edilebilir soğutma kapasitele-
rinde ICF 50’den % 86 daha yüksek basınç kay-
bına sahiptir. Sonuç, enerji tüketimi ve verimlilik 
bakımından daha iyi bir vanayı işaret ediyor. TM

yangın damperleri EN-1366-2 test standardını 
karşılayacak şekilde test edilir. EN-13501-3 
standardı olarak sınıflandırılmıştır. 72 ̊ C sıcak-
lığa kalibre edilen ve eriyebilen telli mekanizma 
ile çalışır. Manuel olarak kurulanlar dışında 
motorlu modeller de bulunmaktadır.TM
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ürünler

yalıtımı, sızdırmaz özelliği, ısı geri kazanımı, 
enerji verimli motorları ve akıllı kontrol tek-
nolojisi ile geleneksel klima santrali ünitelerine 
kıyasla iki haneli tasarruf sağlar. Gövdenin özel 
tasarımı, pürüzsüz yüzeyleri ve komponentlerin 
monte edilme şekli ile X-CUBE, VDI 6022’ye 
uygundur. 
Tam hijyenik versiyonu, DIN 1946/4 standar-
dının çok kritik hijyen şartlarını karşılamak-
tadır. Çok zorlu şartlar için AHU Guideline 
01 (RLT) uygun özel bir hijyen ünitesi kul-
lanılabilir.

Kolay montaj ve bakım

Modüler yapısı ve düşük optimize edilmiş 
kablolama ihtiyacı sayesinde, montaj ve bakım 
maliyetlerinden tasarruf edilir, bu sayede iş hızlı 
ve kolay şekilde gerçekleştirilebilir.

Modern bina yönetim sistemlerine 
sorunsuz entegrasyon

Modüler ve genişletilebilir kontrol sistemi ile 
X-CUBE, çeşitli bus sistemlerini kullanarak 
modern bina yönetim sistemlerine entegre edi-
lebilir. Dokunmatik panel kullanarak rahat ve 
güvenli şekilde çalıştırılabilir. 
Esas itibarıyla bir bakışta tüm durum bilgileri 
kullanılabilir. Çalışma hataları ortadan kaldı-
rılabilir. TM 

TROX’tan X-CUBE Klima Santrali

Tema’dan Yeni Ürün: Esnek Bağlantı Hortumu Flexpex

TROX, “one stop shop” ilkesi gereğince 
sistem tedarikçisi felsefesini yenilikçi 
X-CUBE klima santrali ile bütünleşti-

riyor. X-CUBE klima santralleri kalite, perfor-
mans, esneklik, güvenilirlik, enerji tasarrufu ve 
hijyen konularında yüksek standartlara sahiptir.

Tek bir kaynaktan sistem kalitesi

TROX’un, akustik, yangın ve duman koruması 
ve fi ltre teknolojisi alanlarındaki uzmanlığına 
X-CUBE klima santrallerini de eklemiştir. 
TROX müşterilerine koordinasyon kolaylığı 
ve inovasyonu bir arada sunmaktadır. 

Sınırsız yapılandırma seçeneği

2 m/s hava hızı ile üniteler, 1200 ila 86000 

Tema Yapı Malzemeleri, yeni geliştir-
diği esnek bağlantı hortumu Flexpex 
ile evleri hortum patlaması kaynaklı 

su basması ve bundan doğan maddi zarar-
lara karşı tam korumaya alıyor. Tema Yapı 
Malzemeleri’nin yenilikçi ürünleri arasına 
eklediği TS EN 13618 standardına uygun olan 
‘Flexpex Hortum’, evleri ve tüketicileri hortum 
patlaması kaynaklı su basmalarına karşı en eko-
nomik şekilde koruyor. Bu belgeye sahip olma-
yan hortumlar; suyla temas ettiğinde ortaya 
çıkan bakteriler, zehirli madde salınımı, suda 
rahatsız edici koku gibi çok sayıda olumsuz 
durumu da beraberinde getiriyor. Tema’nın 
tüm yeterliliklere sahip yenilikçi esnek bağlantı 
hortumu Flexpex, yüksek basınç ve sıcaklığa 
dayanıklılığı sayesinde patlamıyor ve evlerdeki 
su basması sorununu da ortadan kaldırıyor.TM 

m³/h (0,3 ila 24 m³/s) arasındaki hava debisi 
aralığını kapsar ve sınırsız konfi gürasyon seçe-
neği sunar. Tüm klima santrali kombinasyonları 
için kullanılabilirler. X-CUBE üniteleri, üfl eme 
veya emiş havası üniteleri olarak ayrıca yan yana 
veya üst üste gövde seçenekleri ile ön montajlı 
olarak üretilebilir. 
Yüksek kaliteye sahip standart konstrüksi-
yon versiyonu yanı sıra, DIN 1946/4’e göre 
tam hijyenik özellikte versiyonu da mevcut-
tur. X-CUBE standart konstrüksiyon versi-
yonu da AHU Guideline 01(RLT) ile VDI 
Guideline’nın tüm şartlarını karşılamaktadır ve 
teknik performansı Eurovent sertifi kalıdır. Her 
ünite, müşterilere özgü gereksinimlerini kar-
şılamak üzere özelleştirilir. Bileşenlerin hepsi 
ideal olarak birbirini tamamlar.

İhtiyaca en uygun çözüm

X-CUBE üniteleri, maksimum esneklik sağlar 
ve her uygulama durumuna kolaylıkla yapı-
landırılabilir. TROX tarafından geliştirilmiş 
özel bir yapılandırma programı, müşterilerin 
herhangi bir ödün vermesini gerektirmeyecek 
şekilde sistem tasarımını kolaylaştırır.

Yüksek enerji verimliliği ve hijyen

Enerji verimliliği, X-CUBE’ün geliştirilme-
sine yol gösterici kavramdır. Konstrüksiyon, 

Paket Hijyenik
Klima Cihazları

Hijyenik
Klima Santralleri

Isı Geri
Kazanım Cihazları

Fan-Coil
Cihazları

Sıcak Hava
Apareyleri

Su Soğutma
Kuleleri

Su Soğutma
Grupları

Havuz Nem 
Alma Santralleri
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ürünler

hava temizleme, havalandırma
•	 Daikin’e özel Flash Streamer teknolojisi
•	 Otomatik filtre temizleme (Kendi kendini 

temizleyen filtre)
•	 3 bölgeli akıllı göz
•	 Çift hava girişi (alttan ve üstten) 
•	 Ses seviyesi 19 dB(A)’e kadar inebilir.
•	 Uzun mesafeli hava üfleme (Coanda 

Etkisi)
•	 2013 Red Dot Tasarım Ödülü’nün sahibi.

Ururu Sarara’da Kullanılan R32 
Soğutucu Akışkanının Özellikleri

•	 Ozon tabakasına zarar vermez. ODP 
(Ozon  Tüketme  Potansiyeli) değeri 0.

•	 GWP değeri (Küresel Isınma Potansiyeli) 
halen klimalarda kullanılan R410A’nın 
GWP değerinin yalnızca 3’te biri 
(GWP=675).   

•	 R410A’ya göre daha az soğutucu akışkan 
kullanımı mümkün.

•	 R410A ile kıyaslandığında daha yüksek 
enerji verimliliği.

•	 Daha kompakt tasarım mümkün.
•	 Tek bileşenli bir akışkan olduğu için geri 

dönüşümü ve yeniden kullanımı kolay.
•	 Gelişmekte olan ülkeler için daha 

ekonomik. TM 

Daikin’den Yeni Nesil Soğutucu Gaz R32 ile Çalışan Klima:  
Ururu Sarara II

sayede verimlilik artarken, ses seviyesi düşe-
rek (çünkü daha geniş alandan hava emiliyor), 
homojen hava dağılımı sağlanıyor. Sessizliği ve 
çevre dostu özellikleriyle salon ve yatak odala-
rında kullanım için ideal olan Ururu Sarara II, 
astım hastaları başta olmak üzere, dış ortam 
havası kuru olan yerlerde yaşayanlar ve fizyo-
lojik yapısı kuru havaya uygun olmayanlar için 
ekstra konfor sunuyor.

Özellikler

•	 Çevre dostu ve daha verimli soğutucu 
akışkan gazı R32 ile çalışır. 

•	 SEER: A+++, SCOP: A+++ (Bütün 
kapasiteler için)

•	 Nem verme, nem alma, soğutma, ısıtma, 

Nem oranını ayarlayabilen klima Ururu 
Sarara, yeni nesil çevreci gaz R32 ile 
çalışan Ururu Sarara II modeli ile 

kesintisiz konfor sunuyor. 
Önceki gibi soğutma alanında olduğu kadar 
ısıtma alanında da iddialı olan Ururu Sarara 
II dört mevsim iklimlendirme özellikleriyle 
dikkat çekiyor. Ururu Sarara II mevcut kaliteli 
özelliklerinin yanı sıra en üst düzeye çıkan 
verimlilik değerleri ile de benzerlerinden ayrı-
lıyor. Sahip olduğu “SEER: A+++” ve “SCOP: 
A+++” dereceleriyle piyasadaki en yüksek enerji 
verimliliğine ulaşan Ururu Sarara II, R32 
soğutucu akışkanı sayesinde kullanıcılarına en 
düşük çevresel etkiyi sunuyor. Ururu Sarara 
yalnızca 19 desibel (dB) ile sınıfının en düşük 
ses düzeyine sahip. Nem verme, nem alma, 
soğutma, ısıtma, hava temizleme, yüzde 100 
taze hava besleme özellikleriyle en komple iç 
ünite çözümü sunan Ururu Sarara II, Daikin’e 
özel “flash streamer” teknolojisi ile otomatik 
filtre temizleme özelliğine sahip. Aynı zamanda 
“Coanda Etkisi” sayesinde gelişmiş hava üfleme 
özelliği bulunan Ururu Sarara II, alt ve üstten 
olmak üzere çift hava giriş sistemiyle, piyasada 
çift hava girişli bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu 

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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ürünler

ACO Drenaj Sistemleri

ACO’nun özellikle gıda endüstrisi ve 
ticari mutfaklara yönelik taahhüdü 
olan HygieneFirst (Önce Hijyen) fel-

sefesi ile geliştirerek endüstriye sunduğu ürün-
ler, gıda güvenliğinden taviz vermeden mali-
yet etkinliğini göz önünde tutuyor. EHEDG 
(Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım 
Grubu)’nun bir üyesi olan ACO, ürünlerin 
tasarım aşamasından montajına ve bakımına 
kadar tüm safhalarda tam hijyenik karakte-
rini korumasına yönelik çalışmalar yürütüyor. 
Bu çerçevede ACO, HygieneFirst felsefesi 
ile endüstrinin iki sorununa yanıt veriyor: 
Gıdaların kirlenme riskini en aza indirme ve 
temizleme maliyetlerini iyileştirme. Drenaj 
sistemleri, bakteri üreme noktaları ve dolayı-
sıyla gıda kirlenmesinin bir nedeni olmaları ile 
özellikle önem taşıyor. EHEDG, sadece drenaj 
sistemlerinden kaynaklı hijyen problemleri 

nedeniyle Avrupa’da beşten fazla büyük gıda 
tesisinin kapatıldığını bildiriyor. Göz önünde 
olmayan ve çoğu zaman akıldan çıkan dre-
naj sistemlerinin kalitesiz olması, maliyetli 
temizleme ve bakım işlemlerine, en kötüsü 
de gıda kirlenmesine sebep oluyor. Hijyenik 
performansa odaklanan ve gıdalara temas eden 
ekipmanlar için tasarım ilkelerini uygulayarak 
tam hijyenik çözümler sunan ACO, sistemden 
geçen suyun ekolojik ve ekonomik olarak da 
yeniden kullanılmasına olanak sağlıyor. Gıda 
sektörü dışında evlerin banyolarında kullanılan 
duş kanallarından, çocuk oyun parklarındaki 
drenaj sistemlerine kadar pek çok alanda ciddi 
bir hijyen ihtiyacı var. ACO hijyen felsefesini, 
toplum sağlığı açısından, etkin temizleme ve 
suyun kontrollü atılması veya yeniden kulla-
nılması çalışmaları ile yaşamın tüm alanlarına 
taşıyor. TM

VİKO THEA IQ Sistemi

nabiliyor. Evin kapısı kapatıldığında otomatik 
olarak tüm lambalar, pencereler ve elektrik 
devreleri kapanıyor, panjurlar istendiği gibi 
ayarlanıyor. Tüm senaryolar Th ea IQ’nun pra-
tik ve kullanımı kolay panelinden oluşturula-
biliyor. 
Th ea IQ sistemiyle enerji verimliliği sağla-
narak konfordan ödün verilmeden % 20 ora-
nında enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Th ea IQ, 
KNX sensörleri sayesinde akıllı binaları kendi 
kendine yönetiyor. Isıtma, iklimlendirme, 
güneşten koruma, aydınlatma, havalandırma 
ve elektrik için tüketilen enerji, bağlantılar 
arasındaki akıllı etkileşimle en iyi şekilde kul-
lanılıyor. Böylece enerji maliyetleri azalıyor. 
Evden uzak olunduğunda akıllı telefon ya da 

V  İKO’nun sunduğu Th ea IQ sistemi, 
KNX teknolojisini kullanarak ısıt-
madan iklimlendirme, aydınlatma ve 

jaluzi/panjur kontrolünden güvenlik sistemleri 
entegrasyonuna kadar uzanan geniş bir yelpa-
zede yaşam alanlarına konfor katıyor. 
Ev ya da ofi sin merkezi olarak elektronik 
bir panelden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. 
VİKO’nun Th ea IQ sisteminde önceden prog-
ramlanan senaryolarla günlük hayatı çok daha 
kolaylaştırmak mümkün. Örneğin, sadece bir 
tıkla oturma odasının, sıcaklığı ve ışığı ayarla-

bilgisayardan evi izlemek olanaklı hale geli-
yor. Aynı şekilde hareket, gaz, su ve duman 
dedektörleriyle de Th ea IQ güvenliği sağlıyor. 
Programlanan zamanlarda bitkileri sulayarak 
bahçeleri de düşünüyor. 
Özellikle tatil sezonunda evden uzun bir süre 
uzak kalacaklar için Th ea IQ oldukça pra-
tik çözümler sunuyor. “Tatilde” senaryosunda 
Th ea IQ sistemi tüm aydınlatmaları söndü-
rüyor, ısıtma ve iklimlendirme sistemini eko-
nomi moduna geçiriyor, panjurları indiriyor 
ve güvenlik sistemini “evden ayrılış” programı 
olarak etkinleştiriyor.  TM
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söyleşi

Mehmet Rodop 
Agon Mekanik Genel Müdürü

Bilgilerini ve deneyimlerini birleştirmiş iki kurucu ortağın girişimi olarak 
2014 yılının Mart ayında faaliyetlerine başlayan Agon Mekanik, mekanik 
tesisat mühendisliği alanında yüksek standartlara sahip üreticilerin Türkiye 

temsilcisi olarak hizmet veriyor. Avrupa’nın iç mekân iklimlendirme alanında önde 
gelen markası Swegon ile büyümeye devam ettiklerini söyleyen Agon Mekanik Genel 
Müdürü Mehmet Rodop, “Marka çeşitliliğimizin olması bize büyük bir avantaj 
kazandırıyor. Çünkü her projeye uygun çözüm sağlıyoruz” diyor. Rodop ile Agon 
Mekanik’in 1.5 yıllık serüvenini, faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk…

“Güçlü markalarla çıktığımız 
bu yolda, gelişmemizin katlanarak 
devam edeceğine inancım tam”
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Kuruluşundan bugüne Agon 
Mekanik

Agon Mekanik, 2014 yılının Mart ayında faa-
liyete başladı. Ben ve Barış Eryayar Bey, sek-
törde daha önce farklı firmalarda çalışmıştık, 
sektördeki 20 senelik geçmişimiz sayesinde 
işlerimizi hızla düzene koyduk. Kuruluşumuz 
Mostra Convegno Fuarı’na denk geldiği için 
kurulduktan hemen sonra kendimizi fuarda 
bulduk. Böylece sektöre çok hızlı bir giriş 
yaptık. Agon Mekanik’i kurarken aklımızda 
belirli bir marka yoktu. Tek bildiğimiz, mal-
zeme temsilciliği ve satışı yapmaya devam 
edeceğimizdi. Yurtiçinden mevcut bazı fir-
malarla çözüm ortağı olabileceğimize karar 
verdik. Uzmanlığımız ısıtma, soğutma, klima 
ve havalandırma ekipmanları üzerine olduğu 
için IMI’ın ürün gamının Agon Mekanik için 
tamamlayıcı olacağını düşündük ve ilk olarak 
IMI ile çözüm ortaklığı konusunda anlaştık. 
Örneğin konvektör, klima santrali, chilled 
beam üniteleri, sulu hava perdesi gibi cihaz-
larda su kontrolü ve balanslama gerekiyor. 
IMI da bizi kontrol ve balanslama konu-
sunda tamamlıyor. Barış beyin hava perdesi 
konusundaki tecrübelerinden yararlanarak 
da Olefini ile hava perdesi konusunda proje 
bazlı çalışmaya başladık. Agon Mekanik’i 
kurduktan sonra çevremizden gördüğümüz 
destekler sayesinde firmamızın bugünlere 
gelmesini sağladık. Agon Mekanik’in ana faa-
liyet konusunu; mekanik tesisat alanında yük-
sek verimli havalandırma ve klima sistemleri, 
hava dağıtım sistemleri, nem alma sistemleri, 
ısı pompası çözümleri, chilled beam ve konfor 
modülleri sistemleri, egzoz arıtım sistem-
leri, ticari mutfak havalandırma sistemleri,  
hidronik sistemlerin kontrol ve dengelenme-
sine yönelik ürünler oluşturuyor. Firmamızın 
iş modeli; yenilenebilir enerji, sürdürülebilir 
bina tasarımı konularına destek veren ve bu 
amaca hizmet eden, teknolojinin sunduğu 
olanaklardan yararlanan ürün ve sistemleri, 
tesisat sektörünün beğenisine sunmak, gerekli 
teknik desteği proje, uygulama, devreye alma 
ve işletme aşamalarında ihtiyaç duyan birim-
lere sağlamak, uygulamacı, yatırımcı ve kul-
lanıcıların önemsediği ilk yatırım, işletme, 
bütçe konularında en uygun çözümlerin 
sağlanması için çözümler geliştirmektir.  
Ürün gamımızda; chilled beam sistemleri, 
kompakt havalandırma üniteleri, ticari mut-
fak havalandırma sistemleri, yer konvektör-
leri, fancoil ve apareyler, hava perdeleri ve 

olduğumuz firmalar arasındaydı fakat Lindab 
tarafından satın alınınca bizim için partner fir-
maya dönüştü. Gelecekte bu işbirliğini iyi bir 
noktaya getirebilirsek çalışmalarımıza devam 
edebiliriz.
İtalya menşeli Hidros’un nem alma cihazlarını 
Türkiye pazarına sunuyoruz. Stoklu çalıştığı-
mız tek marka olan Hidros iyi bir üretici, çok 
geniş ve kaliteli bir ürün yelpazesine sahip ve 
fiyatları da makul seviyelerde. 
Havalandırma ekipmanları konusunda İspanya 

değişken debili klima sistemleri bulunuyor. 

Yüksek standartlara sahip 
üreticilerin Türkiye temsilcisiyiz

Agon Mekanik olarak mekanik tesisat 
mühendisliği alanında yüksek standartlara 
sahip üreticilerin Türkiye temsilcisi olarak hiz-
met veriyoruz. Swegon, Kampmann, Hidros, 
Madel ve Climecon Türkiye temsilcisi ola-
rak faaliyet gösteriyoruz. Hidria da temsilcisi 
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söyleşi

menşeli Madel ile çalışıyoruz. Madel’in ürün 
yelpazesinde mimarların çok hoşuna giden 
tasarım difüzörler var. Türkiye’de yerli üretici-
nin üretmediği tarz ürünlere daha fazla ağırlık 
veriyoruz. Bu konuda da işin teknik bir tarafı 
var elbette. Yatırımcı baştan garanti istiyor. 
Yani “Benim şöyle bir ihtiyacım var ve buna 
çözüm arıyorum” dediği zaman, bu konuda 
elimiz çok kuvvetli. İyi bir seçim programımız 
var, yakında çıkacak yeni sürümü bizi daha 
etkin hale getirecek. Bu seçim programı saye-
sinde projeci ve yatırımcılarla ön rapor hazır-
layabiliyoruz. Bir ürün seçildiğinde sonuçların 
ne olabileceğini önden sunabiliyoruz. Bu da 
ürün seçim konusunda hem yatırımcı hem 
projeci için güven hem de zamandan tasarruf 
sağlıyor. 
Kampmann ise oldukça geniş olan trench 
heaters - konvektör sistemleri ürün grubu ve 
ısıtma soğutma terminallerini, Almanya’nın 
bilinen yüksek teknik ve kalite anlayışı ile 
üretiyor. Endüstriyel hava perdesi PROTEC-
TOR ise kapasitesi ve çift akımlı sistemi ile 
sektörde öne çıkan özel bir ürün. 

Swegon yüksek verimli çözümleriyle 
Türkiye iklimlendirme pazarında 
çok özel bir yere sahip

Agon Mekanik olarak Avrupa’nın iç mekân 
iklimlendirme alanında önde gelen markası 
Swegon ile büyümeye devam ettik. İklimlen-
dirme sektörünün dünya çapındaki en önemli 
oyuncularından biri olan Swegon, 1 Ekim 
2015 tarihi itibarıyla Agon Mekanik kalitesi 
ve güvencesi ile Türkiye pazarında yer almaya 
başladı. Swegon oteller, ofis binaları, alışveriş 
ve iş merkezleri, fabrikalar gibi büyük yapı 
ve üretim tesislerine yönelik yüksek verimli 
çözümleriyle, tüm dünyada olduğu gibi Tür-

kiye iklimlendirme pazarında da çok özel bir 
yere sahip. Swegon ile işbirliğimizden dolayı 
çok memnunuz. Agon Mekanik olarak, cihaz 
satmaktan ziyade sistem sunmaya yönelik bir 
anlayışımız var. Agon Mekanik’in vizyonu ve 
Swegon’un küresel bakışı ile bu işbirliğimizin 
sektörde çok kuvvetli bir yer edineceğini düşü-
nüyorum. Swegon’un son yıllarda çatısı altına 
aldığı üreticiler ile genişleyen ürün grupları 
bulunuyor. Swegon’un klima santralleri, chil-
led beam, havalandırma ekipmanlarını Türkiye 
pazarına sunuyoruz ancak, Swegon’un ürün-
lerinden ziyade ofis, otel, hastane ve fabrika 
çözümlerine yoğunlaşarak sektörümüze ve 
yatırımcılara sunuyoruz. Ağırlıklı olarak odak-
landığımız alanlar ise ofis ve otel projeleri. 
Her iki çözümde de başrolde, GOLD klima 
santralleri, konfor modülü olarak adlandırı-
lan Paragon ve Parasol modülleri ve bunla-
rın otomasyon çözümleri yer alıyor. Swegon 
çözümleri içinde kullanılan ürünler Swegon 
markasıyla ve çözümleri destekleyen farklı 
özellikleri ile üretiliyor. Swegon çözümlerinin 
Agon Mekanik’i proje firmalarına ve işletme 
verimini önceleyen yatırımcılara bir adım daha 
yaklaştıracağını düşünüyorum. Swegon’un 
sürekli geliştirdiği ve bu yönüyle sektöre 
her zaman öncülük ettiği üstün teknolojiler, 
firmamıza da değer katacak unsurlardır. Bu 
unsurların Agon Mekanik’i çok daha ileriye 
taşıyacağına inanıyorum. 
Sektörümüzden, Swegon ile yapılan işbirliği 
hakkında çok güzel yorumlar aldık ve böyle 
düşünülmesi bizi çok mutlu etti. Bunun bir 
karşılığı olacağı, en azından enerji verimli bir 
proje olduğunda insanların aklına gelen bir 
firma olacağımız aşikâr. 
Pazara sunduğumuz tüm ürünler açısından 
hedefimiz, hem projeci hem de yatırımcıya 
ulaşmak. Her ikisine de eşit ilgi gösteriyoruz. 

Yatırımcının karar verebilmesi için projeciyi 
ikna etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla her iki 
taraf da bizim için çok önemli.

Fisair ile nem alma cihazları 
konusunda çözüm ortağı olarak 
çalışıyoruz

Swegon, değişken debili (VAV) chilled beam 
üniteleri üretmeye başladı. Kendi üstünde yer 
alan özel mekanizması ile hava debisini ihti-
yaca göre değiştirebilen, daha da enerji verimli 
bir chilled beam ünitesi yaptılar. Henüz Tür-
kiye pazarına sunulmadı ama chilled beam 
ürünü biraz yayıldıktan sonra ülkemiz paza-
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rında da yer alabileceği kanısındayım. Yeni bir 
marka ile çalışmalara başladık, İspanyol Fisair 
ile nem alma cihazları konusunda çözüm 
ortağı olarak çalışmaya başladık. Aslında nem 
alma konusunda Hidros ile çalışıyoruz fakat 
Hidros’ta silikajel rotorlu nem alma cihaz-
ları yok. Bu konuda da Fisair tamamlayıcı rol 
oynadı. Hatta çalışmaya başladıktan çok kısa 
bir süre sonra iki aşamalı endüstriyel bir pro-
jede Fisair’in silikajel rotorlu nem alma cihaz-
ları ile yer aldık. İkinci aşamasını ise henüz 
teslim ettik. Devreye alınmasına az bir süre 
kaldı. Fisair ile çalışmaya başladıktan hemen 
sonra böyle büyük bir projeye imza atınca 
bu durum, üreticimizi de oldukça memnun 
etti. Çünkü Türkiye’de bugüne kadar böyle 
bir projede yer almamışlardı. Nem kontrolü 
konusunda endüstriyel uygulamalarımızı 
geliştirmeyi planlıyoruz.

Marka çeşitliliği büyük bir avantaj 
sağlıyor

Marka çeşitliliğimizin olması bize büyük bir 
avantaj kazandırıyor. Çünkü her projeye uygun 
çözüm sağlıyoruz. Temsil ettiğimiz her marka 
prestijli birçok projede kullanıldı. Örneğin; 
Doğuş Otomotiv’de Kampmann Protector 
endüstriyel hava perdesi ile yer aldık. Doğuş 
Otomotiv’in Kartal ve Maslak’ta yer alan yeni 
teşhir salonlarının cihazlarını Hidria marka-
sıyla vermeye başlamıştık Lindab markasıyla 
bitirdik. Esas Gyo Grubu’nun Bolu Burda 14 
AVM projesinin Olefini hava perdesi uygu-
lamasını gerçekleştirdik. AND Binasında 
Madel Play tasarım difüzörlerimizi başarılı 
bir şekilde uyguladık. ING Bank’ın Maslak’ta 
Genel Müdürlük Binasında standart katlarda 
Madel Koo model özel jet difüzör uygula-

masını yaptık. Çok beğenildi ve devamı talep 
edildi. Türkmenistan’da açılan yeni kongre 
merkezinde Madel ürünleri kullanıldı. Buyaka 
Kuleler bölümünde ve AVM binasında, Ole-
fini entegre kontrollü hava perdeleri ile yer 
aldık. Hatemoğlu Genel Müdürlüğü ve mağa-
zalarına Madel tasarım serisi NEX model 
difüzörleri teslim ettik. Bunlar gibi sayısız 
prestijli projede yer aldık ve almaya da devam 
ediyoruz. Temsil ettiğimiz tüm markalarda 
mühendislik ve tasarım öne çıktığı için Agon 
Mekanik olarak biz de mutlu oluyoruz.

Markalarımızı Türkiye pazarında 
geliştirecek, kısa vadede ekibimizi 
ve servis organizasyonumuzu 
güçlendireceğiz

Temsilcilik sayımızı artırmayı düşünmüyoruz. 
Nem alma, havalandırma, chilled beam tara-
fımız çok güçlü. Uzmanlık alanımız olmadığı 
için VRV tarafında bulunma taraftarı değiliz 
ki zaten sektörde bu konuda uzman firmalar 
yeteri kadar mevcut. O yüzden şu an için 
ürün konusunda eksiğimiz yok diyebilirim. 
Artık markalarımızı Türkiye pazarında geliş-
tirmeye odaklanacağız ve kısa vadede ekibi-
mizi güçlendireceğiz. 2016’dan beklentimiz, 
Swegon markası ile birkaç önemli projede 
daha yer almak. Servis organizasyonumuzu 
geliştireceğiz çünkü Swegon ile proje yapınca 
sahada süpervizörlük, devreye alma gibi taraf-
lar artmaya başlayacak. Dolayısıyla bu tarafı da 
güçlendirmemiz gerekecek. 2016’da bu seneki 
ciromuzu % 50 artırmayı hedefliyoruz. 2015 
hedeflerimizi tutturduk ve 2015’ten aldığımız 
moralle 2016’ya umutla bakıyoruz. 1.5 yaşında 
bir firma olarak çok hızlı bir şekilde gelişme 
kaydettiğimizi düşünüyorum. Güçlü marka-
larla çıktığımız bu yolda, gelişmemizin her yıl 
katlanarak devam edeceğine inancım tam. TM
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İ ş Altınhas tarafından Ömerli bölgesinde 
hayata geçirilen Kasaba Ömerli Evle-
rinde, Oventrop yerden ısıtma ürünleriyle 

projeye katkı sağladı. 90’lı yılların sonunda 
başlayan ve Mayıs 2000’de hayata geçirilen 
Kasaba, kaliteli nitelikleriyle yalnızca Ömerli 
bölgesine değil, tüm Türkiye’ye model olmuş 
bir yaşam projesidir. Toplam 5 etaptan oluşacak 
Kasaba’nın 1. etabı Mart 2003’te, 2. etabı ise 
Temmuz 2004’te sahiplerine teslim edilmiştir. 
Şehrin hemen yanında doğal ve huzurlu atmos-

Kasaba Ömerli Evleri’nin 
Yerden Isıtma Uygulaması

feriyle 280 ailenin hayatını değiştiren Kasaba, 
bölgedeki diğer projelere de örnek teşkil etmek-
tedir. 3. etabı 160.000 m2 proje alanına sahip 
Kasaba’da 1+1’den 6+1’e kadar seçeneklerin 
bulunduğu 156 konut mevcut. 
Kasaba projesinde Oventrop, yerden ısıtma 
ürünleriyle yer aldı. Projede yerden ısıtma sis-
temleri için “Multidis SF” serisi paslanmaz 
çelik kollektörler, “Unibox” yerden ısıtma kont-
rol sistemleri, “Regufloor H” kontrol istasyon-
ları kullanıldı.

Projede Kullanılan Oventrop 
Ürünleri

Multidis SF Paslanmaz Çelik 
Kollektör

Multidis SF serisi paslanmaz çelik kollektörler 
yerden&duvardan ısıtma ve soğutma projele-
rinde kullanıma uygundur. 2-12 devre arasında 
bağlantıya uygun modelleri bulunmaktadır. 
Servo motor bağlantısının yapılabilmesi için 

Regufloor H

Multidis sf paslanmaz Çelik 
Kollektör
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M30x1.5 bağlantı uçları mevcuttur. Kollek-
törlerde kullanılan bütün parçalar Oventrop’un 
imalatıdır. Bunun yanında, kollektörlerde kul-
lanılan küresel vanalarda, harici termometre 
takılabilmesi mümkündür, vana üzerindeki his-
sedici ve kollektörle beraber gelen termomet-
reyle anlık sıcaklık değerleri gözlemlenebilir.
Oventrop kollektörlerin başlıca avantajları:
•	 Bütün parçalar Oventrop firmasına aittir, 
•	 Sızdırmazlık için ek bir işçilik yapmaya 

gerek yoktur,
•	 Yüksek kalite ve güvenli olarak hidronik 

balanslama mümkündür,
•	 Düşük montaj derinliği sayesinde dar 

alanlara bile sorunsuz şekilde montaj 
yapılabilir, Yine Oventrop’un ürün 
programında bulunan Cofit S ve Cofit 
P geçme parçalarıyla uyumlu şekilde 
kullanılabilir.

Regufloor H Kontrol İstasyonu

Kontrol istasyonu mevcut mobil ısıtma siste-
minin yerden ısıtma sistemine bağlanmasını 
mümkün kılar. Üç yollu vana ayarlanan gidiş 
suyu sıcaklığını kontrol eder. Sıcaklık kon-
trolü sıcaklık kontrol elemanı üzerinden yapılır. 
Elektrikli boru üzeri hissedici yerden ısıtma 
sistemini aşırı yüksek sıcaklıklardan korur. Sis-
temde bulunan pompa; pompa gücünü, güncel 
ısıtma suyu ihtiyacına göre elektronik olarak 
kontrol eder.

Unibox

Unibox ile yüzeyden ısıtma ve soğutma uygu-
lamalarında yüzey sıcaklığının dengelenmesi 
ve dönüş suyu sıcaklığının sınırlandırılması 

Unibox

Bağlantı kablosu

Pompa

Boru
kelepçesi

Dirsek

Sabitleme kayışı

Boru bağlantısı emniyet kayışı

Üç yollu vana

Sıcaklık kontrolörü

Bağlantı
sensörü

mümkündür. Unibox ile oda sıcaklığını 7-28 ̊ C 
aralığında ayar yapabilme imkânı vardır, Uni-
box ile iç ortam kontrol ve konfor şartlarında 
istenilen düzeylere getirilir.

Unibox’un sistemde tercih edilmesinin getire-
ceği başlıca avantajlar;

•	 Kolay kurulum, 
•	 Yerden ısıtma kontrolü için mümkün olan 

en üst düzey kontrol imkânı,
•	 Dizayn olarak farklı renkte modeller; 

krom veya beyaz,
•	 Harici enerji bağlantısına ihtiyaç 

olmaması TM
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profilinin karakteristiğini inceler. İnsan hayatı 
için mücadele edilmesi zorunlu olan duman 
ve sıcaklığa, konutsal sprinklerlerin nasıl etki 
ettiği, su dağıtım profilinin önemi ve daha 
düzenli olması araştırılmıştır. Can güvenliği 
için sprinklerlerin çabuk açması; yaşamsal 
şartlarının aşılmaması gerekir. Bunlar:
•	 İnsan göz yüksekliğinde 93 °C, 

tavan yüzeyinde 260 °C sıcaklığın ve 
CO konsantrasyonunda 1.500 ppm 
sınırlarıdır. Oksijen seviyesinin % 19,5 
altına düşmemesi, insanların kontrolünü 
kaybedip güçten düşmesinin ve ölmesinin 
önlenmesi ve kaçış süresinin 4 kata kadar 
olan apartmanlarda 10 dakika güvenli 
kaçışı sağlaması gerekmektedir.

•	 Yangın ilerlerse; tavandaki sıcaklık 595 
°C’ye geldiğinde duman katmanı ve CO 
(karbonmonoksit) otomatik tutuşma 

Konutsal sprinklerlerler hayat kurtar-
mak için kullanılmaktadır. Kullanım 
hedefi, yangın çıkan odada en az 10 

dakika süreyle yeniden parlama ve yangının 
yayılmasının önlenmesi ve insanların tah-
liyesine olanak tanımaktır. Villa ve 4 kata 
kadar konutların artışına bağlı olarak artan 
can ve mal kayıplarını azaltmak, komşu-
lara ve çevreye verilebilecek zararları önle-
mek için konutsal (residential) sprinklerler 
geliştirilmiştir. NFPA’i referans alan birçok 
ülkede uygulanan kurallar ve yerel yönetimler 
konutsal sprinklerleri zorunlu hale getirmeye 
başlamıştır. Konutsal sprinklerler ile ilgili ilk 
standart 1975 tarihinde yayımlanan NFPA 
13D olup; sonraki 30 yılda ABD’de yangından 
ölümler yılda yarı yarıya 4.000’lere düşmüştür. 
Sprinklerler sadece konutlarda yaşayanların 
değil, itfaiyecilerin hayatını da korur. Yağmur-

lama sistemi ile korunan bir evde yangın nede-
niyle ölme riski yaklaşık % 70 azalırken, bir 
de algılama sistemi varsa yangından kurtulma 
oranı % 82’ye çıkmaktadır. Amerika’da bir böl-
gede 15 yıl önce uygulamaya konan kuraldan 
sonra yapılan anket çalışmasında yağmurlama 
sistemi olmayan evlerde 101 kişi ölmüş, 328 
kişi yaralanmışken; konutsal sprinkler sistem-
leri ile korunan evlerde hiç ölüm olmadığı 
görülmüştür. Amerika’da konutsal sprinkler 
monte edilmiş konutların değerlerinin art-
tığını söyleyenlerin oranı % 69’dur. Konut-
sal sprinklerler standart ve hızlı tepkimeli 
sprinklerlerden farklıdır. Can güvenliği için 
teknolojisi ve test standartları daha çok artı-
rılmıştır. UL 1626 (ve de diğer test kurumları) 
tarafından belirlenen test standartları, has-
sasiyetleri ve işlevleri de farklıdır. Bu testler 
sprinklerin termal hassasiyetini ve su dağıtım 

Konutsal (Residential) 
Sprinklerler
Yazan: Numan Şahin, Viking İstanbul Şubesi Bölge Müdürü
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sıcaklığı (flashover) olan 315 °C’ye ulaşır 
ki; yangın tekrar alevlenir ve tamamen 
yangın sarar. 

Eşyaların plastik ve sentetik yapısının artı-
şıyla bu seviyelere ulaşma süresi 1975’lerde 
17 dakika iken 2003’te 3 dakikaya düşmüştür. 
Konutlarda uygulanabilecek sprinkler sistemi, 
kesinti olmayacağı garanti olan yerlerde su 
şebekesinden beslenir, aksi durumda bir yangın 
suyu tankı ve pompa sistemi gerekmektedir. 
Kuyu suyu tesisatı da alternatif bir çözümdür. 
NFPA standardına göre LH – Düşük tehlike 
sınıfına giren konutlarda CPCV diye bilinen 
özel yangına dayanıklı ve onaylı Şekil 1’de 
görülen plastik borular kullanılır ve her çeşit 
fittingsleri ve akış anahtarı vb. ekipmanlarıyla 
uygulanması son derece kolay ve güvenlidir.
 

Şekil 1.

Konutsal (Residential) sprinklerler tavan, yan-
duvar tipi veya gizli tip olabilir, buna uygun 
olarak da borular yan duvar veya tavandan 
çekilebilir ve hatta su tesisatı gibi betona 
gömülebilirler. 

Konutsal sprinklerler, ticari veya endüstriyel 
sprinklerlere göre daha küçüktürler. Uygulama 
bağlantı ölçüleri çoğu sprinkler çeşidinde 15 
mm (½”) olup, sarkık (Pendent) ve gizli tip 
(Concealed) gibi bir iki modelde 20 mm (¾”) 
bağlantılı ve K-faktörü 107 olan modeller var-
dır. Yaşam alanlarında kullanılan sprinklerler 
kurşunsuz ve daha az su kullanımı sağlayan 
K-faktörü 43’ten başlayan ve çok değişik renk-
lerde üretilen standart 3 mm cam tüplü hızlı 
tip olurlar. 

K değerleri de daha küçük değerlerden başlar: 

K değerleri; 3.0, 4.3, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8 (1/2”), 
ve 7.4 (3/4”) olarak vardır. 
•	 En küçük debili 15 mm bağlantılı K:3 

sprinkler ile 0,49 bar basınçta 3,7 x 3,7 m2 
alan korunurken; 

•	 1,3 bar basınçta 4,9 x 4,9 m2 alan 
korunabilir. 

•	 Yine 15 mm bağlantılı K:5,8 sprinkler ile 
0,52 bar basınç altında 3,7 x 3,7 m2 alan 
korunurken; 

•	 0,9 bar basınçta 6,1 x 6,1 m2 alan 
korunabilir. 

•	 Bağlantısı 20 mm ve K:7,4 olan sprinkler 
ile 0,50 bar basınç altında 3,7 x 3,7 m2 
alan korunurken;  

•	 0,73 bar basınçta 6,1 x 6,1 m2 alan 
korunabilmektedir. Bu değerler yan duvar 
ve gizli tip sprinklerlerde de korunur. 

Sprinklerlerin açılma sıcaklıkları tiplerine 
göre değişir ve 57 °C, 68 °C, 74 °C, 79 °C olur. 
Hızlı tepkimeli karakteristiğine ilave olarak; 
konutsal sprinklerlerin çok özel su dağıtım 
profili (pattern) çok geniş ve daha yatay olabil-
mektedir. Konutsal sprinklerlerin yağmurlama 
kapsama alanı standart yağmurlama sprinkler-
leriyle karşılaştırıldığında çok daha eşit dağı-
lımlı (uniform) ve tavana daha yakın yerleri 
de ıslatabilen bir profilde olmalıdır. 
 

Duvar ıslatma karakteristiğinin anlamı su 
dağıtım profilinin oldukça yatay olmasıdır. 
Tavandan aşağıya ıslatma mesafesi en fazla 
sarkık ve yan duvar sprinklerleri için de 70 
mm olmalıdır. Tavan seviyesinde biriken 
gazları soğutacak suyun kapasitesini artırıp 
oraya gönderebilmeyi başarmaktır. Yanduvar 
sprinklerleri toplam debinin % 5 oranını kendi 
monte edildikleri duvara gönderebilmelidir. 

Bir amaç da; daha fazla sprinklerin gereksiz 
yere açılmasını önlemektir.
Tipik bir Konutsal Yanduvar Sprinklerinin su 
dağıtım profilleri farklı basınç ve debiler için 
kıyaslanmak üzere Şekil 2’de odanın yarısı 
olarak verilmiştir:

Şekil 2.  Profil A: Oda alanı: 4,3 m x 4,3 m; Sprinkler 
bağlantı çapı: 15 mm. Deflektör tavandan 10 cm (4”) 
K-Factorü = 6,2 metric (4.3 Nominal U.S.) P:1,64 Bar 
(23.9 PSI), Q: 79,5 Litre/Dak. (21 GPM)

Uluslararası Standartlar

Konutsal sprinkler uygulamaları birçok stan-
dart ve yapı kodları ile ABD’de birçok eyalette 
süratle zorunlu hale geliyor. Temel referans 
NFPA Standartlarıdır:
•	 NFPA 13D, Bir ve İki Ailenin 

Yaşayabileceği Evlerde ve Mobil Evler için 
Sprinkler Sistemleri Standartı (Standard 
for the Installation of Sprinkler Systems 
in One- and Two-Family Dwellings and 
Manufactured Homes)

•	 NFPA 13R, Dört Katlı Evler 
Yüksekliğinde Konutsal Yapılar için 
Sprinkler Sistemleri Uygulama Standardı 
(Standard for the Installation of Sprinkler 
Systems in Residential Occupancies up to 
and Including Four Stories in Height.)

•	 2011 IBC – Int. Building Code; tüm 
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teknik

konutlarda sprinkler sistemi koruması 
istemektedir.

•	 2011 Int. Fire Code; tüm konutlarda 
sprinkler sistemi koruması istemektedir.

•	 NFPA 101 2006 Life Safety Code; yeni 
villa tipi evlerde sprinkler uygulaması 
istemektedir.

•	 NFPA 5000 2006 Building and 
Construction Code; yeni villa tipi evlerde 
sprinkler uygulaması istemektedir.

•	 NFPA 13D için 1975 yılında ilk 
yayımladığından bu yana yaklaşık 10 
güncelleme olmuştur. 

Konutsal uygulamalarda NFPA 13D ve 
NFPA13R’nin NFPA 13’ün kurallarına göre 
tasarımlanan konutsal yapılara göre çok belir-
gin ve özel farkları vardır. En başta daha fazla 
optimize edilmiştir ki; maliyetin düşürülmesi-
nin yanında can güveliği seviyesi artırılmıştır. 
Sprinkler sisteminin lokal su akış anahtarı 
ile alarmının olması şarttır. İlave olarak, yan-
gına daha küçükken lokal olarak müdahale 
edilebilmeli ve bunun için tek aile evlerinde 
76 ile 114 l/dak. (20 ile 30 gpm) su kay-
nağı gerekmektedir. Maliyetlerin azaltılması 
için prensip olarak sadece yaşam alanlarının 
sprinklerlenmesi önerilmektedir. Bu nedenle, 
3,7 m2 veya daha küçük banyolarda ve 2,2 
m2’den küçük kilerlerde, yaşam için kullanıl-
mayan çatılarda, sundurmalarda, garajlarda ve 
yarı açık otoparklarda ve antrelerde sprinkler 
zorunluluğu yoktur. İstatistikler bu alanlardan 
başlayan yangınların yüzdesinin % 1-3’ler gibi 
ne kadar az olduğunu göstermektedir.

Konutsal Sprinklerlerin Tasarım 
Kriterleri

NFPA 13D kuralına göre 2, NFPA 13R kura-
lına göre 4 sprinklerin açılması kabul edilerek 
hesap yapılacaktır. Konutsal sprinklerin en 
az çalışma basıncı 0,5 bar (7 psi) olmalıdır. 
Eğer sprinkler daha yüksek bir debi için onay 
aldıysa hesaplarda bu değer kullanılmalıdır. 
UL 1626’da en az tasarım ve test kriterleri 
tüm imalatçılar için aynıdır. NFPA 13D ve 
13R en az debi olarak 2,04 mm/dak. (.05 gpm/
ft2) istemektedir. Eğer tasarım NFPA 13’e 
göre yapılırsa bu değer 4.07 mm/min (1 gpm/
ft2) olurdu. Tüm onaylı, listelenmiş konutsal 
sprinkler teknik bilgi katalog sayfasında akış 
ve kapsama alan değerleri vardır. Tasarımcı-
ların bu değerleri kullanması, interpolasyon 
yapmaması gerekir.
•	 Su temin süresi NFPA 13D için 10 dak.; 

NFPA 13R için 30 dak.’dır
•	 Sadece onaylı konutsal sprinklerler 

kulanılmalıdır.
•	 Maksimum mesafe; sprinklerler arasında 

12 ft (3.7 m)
•	 Minimum mesafe sprinklerler arasıda 

8 ft (2.4 m); yatay atma mesafesi fazla 
olduğundan daha yakın monte edilmezler 
ki birbirini ıslatıp soğutmasınlar.

•	 Maksimum mesafe sprinkler ile duvar veya 
bölme arası: 6 ft (1.8 m)

•	 Konutsal sprinklerler artık tek sprinkler 
ile 400 ft2 (37.2 m2) alana kadar 
kullanılmaktadır.

1991 başında NFPA 101®, Life Safety Code®, 

Yaşam Güvenliği Kodu; sağlık yapılarında, 
hasta odalarında ve koridorlarında da hızlı 
tepkili ve konutsal sprinklerlerin kullanımını 
istemiştir. 1994 baskısında, hızlı tepkili ve 
konutsal sprinklerlerin kullanımı tüm yeni 
otel odalarında ve yurt binalarında da isten-
miştir. 1996 başında NFPA 13 tüm LH – 
Alçak Risk grubu binalarda hızlı tepkili ve 
konutsal sprinklerlerin kullanımını istemiştir. 
Önemli kilometre taşlarından biri de Ağustos 
2005’te gelmiş ve 2006 baskısında NFPA 101 
ve NFPA 5000 Building Construction and 
Safety Code® gibi iki standartta bir ve iki 
aile için olan tek evlerde sprinkler sistemi 
istemektedir.

Özetle;

•	 IBC – Int. Building Code; tüm 
konutlarda sprinkler sistemi koruması 
istemektedir.

•	 Int. Fire Code; tüm konutlarda sprinkler 
sistemi koruması istemektedir.

•	 NFPA 101 Life Safety Code; yeni 
villa tipi evlerde sprinkler uygulaması 
istemektedir.

•	 NFPA 5000 Building and Construction 
Code; yeni villa tipi evlerde sprinkler 
uygulaması istemektedir. TM
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Danimarka’nın güneyinde bulu-
nan Sønderborg kasabasında bir 
konut kooperatifi olan SAB’a ait 

324 dairede kullanılan “Danfoss daire istas-
yonu”, ısıtma ve sıcak su sistemi daire başına 
yıllık ortalama % 30 enerji tasarrufu sağladı. 
Bu sonuç esas olarak iki borulu bir “Danfoss 
merkezi ısıtma daire istasyonu” sayesinde 
elde edildi. 1964 yılında kurulan orijinal tek 
borulu sistemde su, dairelerin altına kurulan 
kazan dairesindeki merkezi binanın altında 
bulunan istasyonda ısıtılıyordu. Bugün ise 
su, lokal daire istasyonlarında ısıtılıyor ve 
kullanıcılar ne kadar enerji harcandığını 
görebiliyor.

Tüketimin farkında olmak tasarrufu 
artırdı    
      
Bu yenilikten önce kooperatif sakinleri şahsi 
tüketimlerini takip edemiyordu. Bugün ise 
her dairede daire istasyonuna bağlı bir ısı 
ve sıcak su kullanım ölçerinin bulunması 
kullanıcıların tüketim miktarının çok daha 
farkında olmasını sağlıyor. Eşi ve iki çocu-
ğuyla birlikte 90 m2 büyüklüğündeki daire-
sinde yaşayan Djafar Gazrani şöyle diyor: 
“Isı ve sıcak su tüketimine yenilemeden 
öncesine göre daha fazla dikkat ettiğimiz 
su götürmez bir gerçek. Daire istasyonu-
muza bağlanan ölçer sayesinde tam olarak 

ne kadar enerji tükettiğimizi görebiliyoruz. 
Bu da her radyatöre takılan termostatları 
sürekli kontrol ederek gereğinden fazla sıcak 
ya da soğuk su harcamamaya dikkat etme-
mizi sağlıyor.”

Ayrı ölçüm talebini karşılamak    

SAB bünyesinde yeni ısıtma ve sıcak su 
sisteminin kurulumundan sorumlu olan 
tesisat departmanı Proje Müdürü Hen-
ning Christensen’e göre alternatif sistem 
çözümleri üzerinde de düşünüldü. Fakat bu 
projede her kullanıcı için ayrı ölçüm talebi 
ve ayrı enerji tüketim bedeli nedeniyle en iyi 

SAB - Sønderborg Konut 
Kooperatifi Daire İstasyonu Çözümü
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çözümün daire istasyonu olduğuna kanaat 
getirildi.
Henning Christensen: “Artık merkezi 
ısıtma santralinden doğruca kooperatif 
binalarına iletilen merkezi ısıtma ile ısı, 
iki borulu sistemle taşınıyor. Bu sayede 
merkezi alt istasyon, sıcak su kazanları ve 
su arıtımı ve merkezi sirkülasyon siste-
minin bakım masrafları ortadan kalkıyor.  
İptal edilen sıcak su dağıtım ve sirkülasyon 
hatlarında meydana gelen ısı kaybı mer-
kezi sirkülasyon pompası sistemi ile büyük 
ölçüde azaltılıyor, ayrıca elektrik tasarrufu 
sağlanıyor” diyor. Sirkülasyon pompalarının 
üç bloktan da kaldırılmasından bir yıl sonra 
3,220 € tutarında bir elektrik tasarrufu sağ-
landı.

Düşük dönüş sıcaklığı, düşük 
masraf

İki borulu sistemin en büyük avantajla-
rından biri, kullanıcıdan yerel Sønderborg 
Merkezi Isıtma Şirketine dönen merkezi 
ısıtma suyu sıcaklığını azaltmasıdır. Kış 
mevsiminde alınan sıcaklık 80 °C civarında, 
yenilemeden önce 65 °C olan dönüş sıcak-
lığı ise 40 °C seviyesinin altındadır. Düşük 
dönüş sıcaklığı, merkezi ısıtma şirketinin 
merkezi ısıtma sistemine eskisinden daha az 
ısı göndermesi anlamına gelir, bu da tüke-
ticilere daha düşük fatura gelmesini sağlar. 
Aynı zamanda Sønderborg Merkezi Isıtma 
Şirketi, Danimarka parlamentosunun hem 
tüketici hem boru hattı sistemi seviye-
sinde uygulamaya koyduğu CO2 salınımını 
azaltma yükümlülüklerini yerine getirmiş 
oluyor.

Kurulum özeti

•	 İki borulu merkezi ısıtma sisteminin 
kurulumu

•	 324 dairenin her birine daire istasyonlu 
EvoFlat sisteminin kurulumu

Daire istasyonu hakkında

•	 Daire istasyonu çözümü, birden fazla 
ailenin yaşadığı binalarda kazan dairesi 
gibi ortak bir ısıtma kaynağından beslenen 
daire

•	 Daire istasyonu, kullanım sıcak suyu ve 
ısıtmanın tüketim noktasına mümkün 

olduğunca yakın bir yerde üretildiği 
merkezi olmayan bir prensibe dayanır. 
Bu enerji kullanımının önemli ölçüde 
azalmasını sağlar.

EvoFlat Sistemi

Bir EvoFlat sistemi, bodruma yerleştirilen, 
son derece verimli bir merkezi kazandan 
sıcak su sağlanan hidrolik arayüz birimleri 
ve yatay boru sistemlerinden oluşmaktadır. 
Bireysel ısıtma sisteminde bir tampon depo 
bulunmaktadır ve yapının mevcut tüm ısı 
kaynakları bu depoyu ısıtmak için kulla-
nılabilir. 
Binanın ısı beslemesinde daha sonra mey-
dana gelebilecek değişiklikler ve yükseltme-
lerden bağımsız olarak sistem aynı şekilde 
verimli çalışmaya devam eder. EvoFlat 
sisteminde uygulanan daire sistemleri, 
anında sıcak kullanım suyu sağlamak için 
kompakt bir ısı eşanjörünün yanı sıra, bes-
leme ve etkin çalışma için çok fonksiyonlu 
bir kontrol vanasına sahiptir. EvoFlat sis-
temleri, geleneksel merkezi ısıtma ve sıcak 

Bireysel Sistemdeki EvoFlat Çözümünün Geleneksel Alternatiflerle Karşılaştırılması

su çözümlerine modern bir alternatiftir: 

•	 Motorin, gaz ve pelet vs. ile çalıştırılan 
merkezi ısıtma kazanları (kalorifer) 
kullanarak merkezi ısıtma ve merkezi 
sıcak kullanım suyu temini

•	 Isıtma ve sıcak kullanım suyu için her bir 
daireye kurulu doğalgaz kombileri

•	 Doğalgazlı veya motorinle çalışan merkezi 
ısıtma sisteminin sıcak kullanım suyu 
üretmek için her dairede elektrikli su 
ısıtıcısı ile desteklenmesi 

EvoFlat Sistemlerinin Avantajları 
ve Faydaları

Planlama ve kurulum aşamasında 

•	 Yeni kurulumların yanı sıra yenileme ve 
restorasyon projeleri için maliyet etkindir.

•	 Her bir dairede daha az yer kaplar; duvara 
veya merdiven boşluğuna monte edilebilir.

•	 Kurulumu hızlı ve kolaydır. Sadece 3 iniş 
borusu ile, karışık olmayan daha basit bir 
tesisata sahiptir ve zemin döşemesinin 
sökülmesi gerekmez. 

Parametre
Daire

istasyonlarıyla
EvoFlat sitemi

Bireysel
doğalgaz
kombisi

Bireysel 
sıcak

kullanım 
suyu

Merkezi 
kalorifer 
ve sıcak 
kullanım 

suyu

Güneş 
paneliyle 

sıcak 
kullanım 

suyu

Bireysel ölçüm ve 
faturalandırma   ÷ ÷ 

Enerji kaynağından verimli 
yararlanma  ÷  ÷ 

Bakteri oluşumu riskini 
ortadan kaldırma   ÷ ÷ ÷

Bireysel konfor  ÷ ÷  

Isı kaynağının tam esnekliği  ÷ ÷  ÷
Alandan tasarruf sağlayan 
sistem kurulumu  ÷ ÷ ÷ ÷

Düşük servis gereksinimleri  ÷ ÷ ÷ ÷
Kurulum güvenliği ve rahatlık  ÷   

Daha basit tesisat    ÷ ÷
Daha kısa borular    ÷ ÷
Bireysel su deposu tasarrufu    ÷ ÷
Merkezi kazan tasarrufu ÷  ÷ ÷ ÷
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Su ısıtıcılar

Anında su ısıtıcılar, düşük enerji tüketimi 
ve bekleme konumunda çok az ısı kaybı 
için geleceğin taleplerini karşılayan, son 
derece iyi yalıtımlı, yüksek performanslı 
daire istasyonlarıdır. Oda ısıtması ayrı sağla-
nır ve kontrol edilirken, daire istasyonunun 
sadece sıcak kullanım suyu sağladığı kuru-
lumlar için tasarlanmıştır.

EvoFlat sistemlerinin belgelenmiş 
avantajları

Isıtma ve sıcak kullanım suyu için bireysel 
sistemin arkasındaki fikir yeni değildir ve bu 
tür sistemleri seçmenin avantajları ve fayda-
ları iyi belgelenmiştir. Bireysel sistemlerin 
ana avantajları, bireysel ölçüm sonucu daha 
düşük enerji tüketimini, apartman blokla-
rında ve çok aileli evlerde daha fazla gelir 
getiren alan ve uzun borularda kaybedilen 
enerji miktarındaki azalmaları kapsamak-
tadır. İşte bazı rakamsal değerler: 

İnsanları enerjitasarrufuna teşvik 
eder

Apartman sakinleri ve kiracılar sadece 
kullandıklarını ödediğinde, enerji tüke-
timlerini dikkatli bir şekilde takip etme 
eğiliminde olurlar. 1991-2005 tarihleri 
arasında Danimarka'da gerçekleştirilen bir 
araştırmada, bireysel sayaçlar takılmadan 
önceki ve sonraki enerji tüketimleri ince-
lenmiştir. Sonuçlar bireysel sayaçların met-
rekare başına enerji tüketimini, normalde % 
15-30'a varan oranda önemli ölçüde azalt-
tığını açıkça göstermiştir.

Kullanım aşamasında

•	 Verimli çalışma ve düşük çalışma 
sıcaklıkları, enerji kayıplarının yanı sıra 
işletme maliyetlerini düşürür.

•	 Her bir daire için doğru, güvenilir ölçüm 
ve faturalandırma sağlar.

•	 Arızalar ve tüketim, ısı sayacı vasıtasıyla 
izlenebilir ve kontrol edilebilir.

•	 Oda sıcaklığı ve bağımsız sıcak kullanım 
suyu üretimi ayrı ayarlanabilir.

•	 Merkezi kazan sistemlerinde statik suda 
bakteri oluşumu riski en aza indirilmiştir.

•	 Servis ve bakım maliyetleri son derece 
düşüktür 

Isıtma ve sıcak kullanım suyu

Bu EvoFlat üniteleri hem doğrudan ısıtma 
hem anında sıcak kullanım suyu sağlaya-
cak şekilde tasarlanmıştır. Daire istasyon-
ları, ısı kayıplarını azaltan, tam yalıtımlı 
bir kabine sahiptir. Entegre diferansiyel 
basıncı kontrolüne sahip sıcak kullanım 
suyu kontrolörü, dairede sıcak suyun hid-
rolik ve termostatik olarak ayarlanmasına 
imkân tanır. Kontrolör, sıcak su açıldığında 
ısıtma suyunun anında ısı eşanjörüne yön-

lendirilmesini sağlar. Ayrıca entegre rölanti 
sıcaklık kontrolörü ile birlikte, besleme hat-
tını sıcak tutan bir kontrolör mevcuttur. Bu 
sayede, ısıtma sisteminin daha sınırlı çalış-
tığı yaz aylarında bekleme süresi kısaltılır ve 
yüksek konfor istenen durumlarda idealdir. 
Daire istasyonları, uygun bir duvara gömme 
kutuya veya bir kabin içinde duvara monte 
edilebilir. Başlıca duvara monte edilmiş rad-
yatörler ve panel ısıtma üniteleri ile birlikte 
kullanıma hazırdır. 

Şöntlü ısıtma ve sıcak kullanım suyu

Şöntlü EvoFlat üniteleri, karıştırma dön-
güleriyle doğrudan ısıtma ve anında sıcak 
kullanım suyu sağlamak için komple daire 
istasyonlarıdır. Bu üniteler özellikle yer-
den ısıtmalı sistemler için faydalıdır. Bu 
daire istasyonları, uygun bir duvara gömme 
kutuya veya bir kabin içinde duvara monte 
edilebilir. Yerden ısıtmalı Danfoss dağıtım 
sistemleri ile birlikte kullanım için hazır-
dır. Radyatör devrelerinin bağlantı boruları, 
karıştırma döngüsünden önce bağlanabi-
lir; bu sadece radyatörlere ve ısıtma paneli 
devrelerine hızlı, kolay ve masrafsız şekilde 
takılabilir.

Sayaçlar takıldı

1991-2005

"Hyldespjældet" konut kooperatifi, 
01.1998'den beri bireysel sayaç kullanılıyor
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Enerji kaybını azaltır

2008 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, 
apartman blokları ve çok aileli evler için 
mevcut dağıtım sistemleri karşılaştırılmıştır. 
Hesaplamalarda, her katta 133 m2'lik sekiz 
dairenin bulunduğu 4 katlı bir bina esas 
alınmıştır. EvoFlat çözümü tek bir dikey 
tesisat kolonu sistemi ve yatay bir tesisat 
kolonu sistemi ile sıcak kullanım suyunun 
merkezi üretimi açısından karşılaştırılmıştır. 

Araştırma, modern merkezi sıcak kullanım 
suyu çözümlerine kıyasla bir EvoFlat çözü-
münün borulardan ısı kaybını % 40'tan fazla 
azalttığını ve geleneksel tek borulu çözüm-
lere kıyasla % 80'e varan oranda azalttığını 
göstermiştir.

Daha az yer kaplar

Adından da anlaşıldığı gibi EvoFlat sistem-
leri çok az yer kaplar. Genellikle bir depoya 
sahip olan bireysel doğalgaz kombilerine 
kıyasla bir daire istasyonu % 80 daha az yer 
kaplar ve normalde duvara gömme kutuya 
veya küçük bir kabin içine monte edilebi-

lir. Daire istasyonları, sıcak kullanım suyu 
üretimi için merkezi sistemlerden biraz 
daha fazla alan kaplamaktadır ancak yine 
de göze batmaz. Ancak buna karşılık, bod-
rum alanlarında önemli ölçüde alan kazancı  
sağlar. TM

www.iskteknik.com

"Morbærhaven" konut kooperatifi, 
01.2000'den beri bireysel sayaç kullanılıyor

Sayaçlar takıldı

1991-2005

Tek dikey
boru sistemi

Merkezi sıcak su 
üretimli yatay 
boru sistemi

EvoFlat Bireysel doğalgaz 
kombisi

Bireysel doğalgaz kombisi: 0,32.

Kombi (0,15 m3) + baca (0,17 m3)

EvoFlat: 0,062. Daire istasyonu (0,062 m3)

Merkezi sıcak kullanım suyu: 0,02.

Su sayacı (0,01 m3) + ısı sayacı ( 0,01 m3)

* Bodrumdaki depo, bir EvoFlat 
çözümündekinden önemli ölçüde daha fazla 
yer kaplar.

Merkezi sıcak 
kullanım suyu

EvoFlat
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bilgi

Yangının ilk safhalarında verimli bir 
müdahalenin yerine getirilebilmesi için 
o bölümde çıkması muhtemel yangın 

tipine uygun söndürücü seçilmesi gerekmek-
tedir. Bu bakımdan öncelikle yangın sınıfla-
rının belirlenmesi gerekmektedir. Beş adet 
yangın tipi mevcuttur. Bunlar;

A sınıfı yangınlar:  Kâğıt, ahşap, kumaş, kâğıt 
gibi katı madde yangınları.
B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner 
gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları
C sınıfı yangınlar:  Metan propan, LPG gibi 
yanıcı ve parlayıcı gaz yangınları
D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum, alü-
minyum gibi metal yangınları
E sınıfı yangınlar:  Elektrik yangınları

Bu tip yangınların söndürme maddesi olarak 
su, köpük, ABC toz, BC toz, D tozlu CO2, 
Halon gazı gibi maddeler kullanılmaktadır.

Yanıcı Malzemeye Göre 
Yangın Tüpü Seçimi

Su

Su yangındaki ısıyı ortadan kaldırarak 
soğutma şeklindeki söndürme yöntemidir. A 
tipi yangınlarda kullanılması gerekmektedir.

Köpük

Basınçlı su, deterjan ve hava karışımı ile elde 
edilmektedir. Yanan yüzeyi kaplayarak hava 
akışını önlemektedir. Böylelikle yangının hem 
oksijen hem de buhar ile bağlantısını keserek 
yangın söndürme yoluna gidilmektedir. Köpük 
ağırlıklı olarak B tipi sıvı yangınlara müdaha-
lede kullanılmaktadır. A tipi yangınlar için de 
kullanılabilmektedir. Köpük suyla reaksiyona 
giren yanıcı kimyasallar için uygulanmamalıdır.

Kuru Kimyevi Tozlar

BC tozlar özellikle B ve C grubuna giren 

yangınlar başta olmak üzere A ve D grubu 
yangınlarında da kullanılabilmektedir. Bu tip 
tozlar yanıcı sıvılar arasına girerek reaksiyonun 
devamlılığını etkilemektedir. ABC tozlar da 
kimyasal reaksiyondan ayırma, boğma şek-
liyle yangını söndürmektedir. Dikkat edilmesi 
gereken nokta ABC tip tozlu portatif yangın 
söndürme tüplerinin sıcak ortamlarda bulun-
durulmaması gerekmektedir.

Karbondioksit

Karbondioksitli yangın söndürücüler B, C ve 
E sınıfı yangınlar için kullanılmaktadır. CO2’li 
tüplerin sıcak ortamda bırakılmaması gerek-
mektedir. Aksi takdirde tüplerin içerisinde sıvı 
halde bulunan CO2’nin genleşerek patlama 
riski söz konusudur.

D-Tozu (Hafif Metal Tozu)

Özel tozlardır. Metal yangınlarında kulla-
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uygulanmalıdır.
•	 Yangının tamamen söndüğüne emin 

olmadan yangın mahalinden ayrılmamak 
gerekmektedir.

Kaynak: http://anadolurisk.com.tr/  TM

nılmaktadır. Yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. 
Boğma yöntemiyle söndürme işlemi gerçek-
leştirilmektedir.

Bakımlar

Yangın söndürme cihazlarının dolum ve 
bakımlarının TS 11748’e uygun olarak yapıl-
ması gerekmektedir. Söndürücülerin bakı-
mını yapan üreticinin veya servis firmalarının 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın dolum ve ser-
vis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. 
Tüplerin 6 aylık periyodik bakımları yapılmalı, 
4 yılda bir tozlarının değiştirilmesi gerekmek-
tedir. Bakım formlarının tüplerin üzerinde 
bulunması gerekmektedir.

Kontroller

Yangın tüplerinin görsel olarak kontrolleri-
nin haftalık gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Kontroller sırasında yapılması gerekenler aşa-
ğıda ifade edilmiştir:

•	 Tüplerin yangın tipine uygun olarak 
tespit edilmiş yerlerinde olup olmadığına 
bakılmalı

•	 Görülebilmesi veya ulaşılabilmesi için 
önlerinde herhangi bir engel olmamalı

•	 Kullanma talimatı okunabilir olmalı
•	 Mührü kırık ve kayıp olmamalı
•	 Doluluğu tartılmak suretiyle kontrol 

edilmeli
•	 Tüplerdeki basınç göstergesinin uygun 

konumda olup olmadığı kontrol edilmeli
•	 Fiziksel bir darbe, korozyon başlangıcı 

veya tüplerde sızıntı olup olmadığı kontrol 
edilmelidir.

Yerleşim ve İşaretleri

Portatif yangın tüplerinin, söndürücünün ağız 
kısmından zemine doğru en fazla 120 cm yük-
sekliğinde yerleştirilmiş olması gerekmektedir. 
Tüplerin yerini gösteren işaretin ise yerden 
200 cm yukarıya asılması gerekmektedir. İşa-
retçinin kırmızı zemin üzerine beyaz levha 
şeklinde tasarlanması gerekmektedir. Levha-
nın boyutları 15 x 22,5 cm olmalıdır.

Portatif yangın söndürücüler kullanılırken 
dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

•	 Rüzgâr istikametine göre arkaya 

alınmalıdır.
•	 Tarayarak önden çıkış noktasına yangının 

temeline müdahale edilmelidir.
•	 Damlama veya sızıntı varsa sızıntının 

çıktığı nokta hedef alınmalıdır.
•	 Birden fazla yangın söndürme cihazı 

bir arada kullanılıyorsa farklı yönlere 

Yangın 
Sınıfları Yangın Türü Su Köpük

ABC Kuru 
Kimyevi 

Toz
CO2 Halon

A Kağıt, Ahşap, Kumaş x x x - -

B Yanıcı sıvılar 
Makine yağı, Doğalgaz, Petrol - x x x x

C Elektrik kabloları, kontrol panelleri - - x x x

A&B Yanıcı malzemeler ile parlayıcı sıvı ve 
gazların   birleşimi - - x - -

A&C Yanıcı malzemeler ile elektrikli   
aletlerin birleşimi - - x - -

B&C Yanıcı sıvı ve gazlar ile elektrikli aletlerin 
kombinasyonu - - x x x

A,B&C
Yanıcı malzemelerin parlayıcı sıvıların 
ve gazların vede elektrikli aletlerin 
kombinasyonu

- - x - -

D

Yanabilen hafif metal yangınları bu 
sınıfa girer. (sodyum, potasyum, 
titanyum, magnezyum gibi.) 
Kuru kimyevi tozlar  bu yangınları 
söndürmede kullanılır.

  x x x   

E Elektrik tesisatında yaşanan yangınları 
bu sınıfa girer
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kadar çabuk söndürülür ve sebep olduğu hasar 
o denli az olur. Genellikle yangınların büyük 
boyutlara ulaşmasının en büyük nedeni geç 
fark edilmesi, dolayısıyla müdahalenin de geç 
olmasıdır. Yangının hemen fark edilmesi için 
sürekli olarak insanların gözetlemesi veya oto-
matik algılama sistemlerinin olması gerekir.

Şekil 1. Fırınlı ocak yangını

Yangın Tesisatının Önemi

Yangın; yanıcı özellikteki katı, sıvı ve 
gaz haldeki maddelerin denetim dışı 
(kontrolsüz) yanmasıdır. Bir yangınla 

ne zaman, nerede ve hangi şartlar altında 
karşılaşılacağını tahmin etmek mümkün 
değildir. Bu yüzden tedbirli olmak gerekir. 
Yangından doğabilecek can kaybının yanı sıra 
zararları önlemenin veya azaltmanın en başta 
gelen yolu, yangına neden olacak faktörleri 
ortadan kaldırmak ve yangına hemen müda-
hale edebilecek tedbirleri almaktır. Yapılan 
incelemelerde yangın güvenlik önlemleri ne 
kadar yetersiz ve kontrol mekanizması ne 
kadar yavaşsa, yangın sayısının ve yangın-
dan doğan zararların o oranda fazla olduğu 
görülmüştür. Yine yapılan incelemelere göre 
yangın güvenlik önlemlerinin alınması, yan-

gını söndürme işleminden ve yangının ver-
diği zararlardan daha ekonomiktir. Bir binayı 
yanmaz olarak inşa etmek mümkün değildir. 
O halde yapılacak en akıllıca iş, onu güvenli 
hale getirmektir. Yangın tehlikesini mümkün 
olduğu kadar minimuma indirmek ve yangına 
çabuk müdahale etmek için daha binaların 
tasarımı döneminde bir dizi tedbirler düşü-
nülmelidir. Bu tedbirler, inşaat döneminde 
uygulanmalı ve bunların işletme döneminde 
işlerliği sağlanmalıdır. Ülkemizde yangınlar 
daha çok ısıtma sistemlerinde, mutfaklarda ve 
aydınlatma sistemlerinde meydana gelmekte-
dir. Yangın çıkmasının nedeni ise standartlara 
uygun cihaz kullanılmaması, bakım yetersiz-
liği ve kullanıcı hatalarıdır. Yangının büyük 
çoğunluğu kullanıcı hatalarından ve insanların 
dikkatsizlik ve tedbirsizliğinden kaynaklanır. 
Yangına ne kadar erken müdahale edilirse o 

Yangın Tesisatı
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Yangının belirtileri ısı, duman ve ışık radyas-
yonudur. Genellikle yangının haber alınması 
için bekçiler, detektörler (ısı, duman ışık rad-
yasyonu) ve kamera sistemleri kullanılır. Bir 
yanma olayının gerçekleşmesi için yanabilen 
madde, ısı ve oksijen olması gerekir. Bunlardan 
birinin eksikliği yanmanın olmaması demektir. 
Her yapıda yanabilen madde daima olacaktır. 
Havada ise oksijen vardır. Bu nedenle kontrol-
süz yüksek bir ısı veya kıvılcım yangına sebep 
olabilir. Yanma sırasında yanabilen maddeleri 
suyla soğutmak gerekir. Soğutma yangının 
büyümesini önler. İşte bunun için binalara 
yangın tesisatı sistemleri kurulur. Yangın tesi-
satı itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale 
etmek, küçük yangınları söndürmek ve itfaiye 
geldiğinde de ona yardımcı olacak imkânları 
sağlama görevi yapar. Yapılar karmaşıklaştıkça 
yangına karşı koruyucu ve önleyici önlemle-
rin alınması gereği daha önem kazanmıştır. 
Söndürme işleminde su, köpük (kimyasal ve 
mekanik köpük), kuru toz, karbondioksit gazı 
gibi maddeler kullanılır. Su, ısıyı azaltarak 
yanma ortamını soğutur ve yangını söndürür. 
Buna karşın köpük, toz, karbondioksit gazı 
alevin üzerini bir battaniye gibi örterek oksi-
jenle teması keser. 
Ancak bunları her türlü hava şartlarında 
kullanmak mümkün olmayacağı gibi yanıcı 
maddenin kütlesini soğutmayacaklarından 
bu örtü kalkınca yanmanın devam etmesi de 
mümkündür.

Yangın Tesisatı Çeşitleri

Yangın tesisatı, kuru ve ıslak olmak üzere iki 
gruba ayrılır.

Kuru Yangın Tesisatı

Yangın tesisatını oluşturan boruların içinde 
su olmayan ancak yangın anında suyun veril-
diği tesisat çeşididir. Bu tesisat, içerisinde su 
bulunmayan bir su dağıtım sistemidir. Kuru 
yangın tesisatında kuru sistem vanasından 
tesisat uç noktasına kadar olan boru kısmı 
normal şartlarda basınçlı hava veya azot gazı 
ile doludur. Sistemde su yerine basınçlı gaz 
olması, binayı su boşalmasından veya sızın-
tısından korumaktadır. Kuru yangın tesisatı 
özellikle donma tehlikesi olan ve ısıtılmayan 
binalarda tercih edilir. Kuru yangın tesisatı en 
fazla 4830 m² alanı yangından koruyabilecek 
şekilde tasarlanır.

Şekil 2. Kuru sistem otomatik yangın tesisatı

İtfaiye amaçlı kuru boru sistemi; bu sistemde 
devrede su yoktur. İtfaiye teşkilatı tarafından 
yapılan bağlantı ile su sağlanır. Sistem özel-
likle donma tehlikesi olan hacimlerde tercih 
edilir. Binaların üst katlarında ve itfaiye araç-
larının giremeyeceği dar sokaklarda, kapalı 
çarşılarda ve yaygın alanlı binalarda kullanılır. 
Elle çalıştırılan kuru yangın tesisatında boru-
ların içinde su bulunmaz, yangın anında itfaiye 
bağlantı ağzından tesisata su basılır ve yangına 
müdahale edilmesi sağlanmış olur. Bu sistem 
üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları 
itfaiyenin kullandığı standartlarda olmalıdır. 
Binalarda itfaiyenin hortum taşıyarak vakit 
kaybetmemesi için çıkış ağızları yanında en az 
15 m uzunluğunda hortum bulundurulmalıdır. 

Şekil 3. Kuru sistem yangın tesisatı (Tesisata suyun 
itfaiye araçları tarafından basılacağı öngörülmüştür. 
Yangın dolapları merdiven kat sahanlıklarına konmuş.)

Otomatik çalıştırılan kuru yangın tesisatında; 
kuru sistem valfinden sprinkler (serpiciler) 
başlıklarına kadar olan boru kısmı normal 
şartlarda basınçlı hava ile doludur. 

Şekil 4. Otomatik çalıştırılan yangın tesisatında 
kolon, dağıtım ve branşman boruları Sprinklerden 
(Serpicilerden) suyun püskürme anındaki koruma 
alanı

Yangın meydana geldiğinde açığa çıkan ısı 
sprinkler başlığındaki civanın genleşerek cam 
tüpünün patlaması ve başlıkların açılması, 
böylece basınçlı gazın boşalmasını sağlar. 
Basıncın belli bir değere düşmesi ile kuru 
sprinkler valfi otomatik olarak açılır ve boru-
ların içi su ile dolmaya başlar. Bu esnada su 
alarmı veya elektrikli basınç anahtarı elekt-
rik alarmını çalıştırır. Su aktığı sürece alarm 
çalmaya devam eder. Tesisat su ile dolunca 
sprinklerden yangın mahaline otomatik olarak 
su püskürtülmüş olur. Otomatik kuru yangın 
tesisatını meydana getiren ana sistem par-
çaları; çek-valf, kuru sistem valfı, sisteme en 
çok 30 dakikada normal hava basıncı sağla-
yabilecek kapasitede basınçlı hava kaynağı, 
sistem kapasitesi 1900 lt’yi geçtiğinde kulla-
nılan akselatör, su motoru alarmı veya elektrik 
alarmı ile basınç ölçüm cihazları ve sprinkler 
başlıklarından oluşmaktadır.

Islak Yangın Tesisatı

İçinde basınçlı su ile dolu bir boru ağı kullanı-

Şekil 5. Hem şebeke basıncı ile beslenen hem de itfaiye 
tarafından su basılabilen yangın tesisatında boru bağlantı 
şeması
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larak tasarlanıp yapılan yangın tesisatıdır. Bu 
sistem donma tehlikesi olmayan mahallerde, 
yüksek yapılarda ve iç hacmi yaklaşık 4000 
m²’yi geçen mahallerde tercih edilir. Yangın 
tesisatına suyun doğrudan şehir şebekesinden 
ve ikili ağızdan verildiği durumlarda yapılacak 
bağlantı Şekil 5’te gösterilmiştir. Ancak ikili 
ağızdan itfaiye tarafından basılacak su temiz 
olmayabilir. İçme suyu ile yangın tesisatı suyu-
nun karışmaması için çek-valf kullanılmalıdır.

Yangın Tesisatlarında Montaj 
Kuralları

•	 Yangın tesisatı su tesisatından ayrı 
olarak galvanizli ya da siyah çelik borular 
kullanılarak yapılır.

•	 Boruların olabildiğince düz ve kısa 
olmasına özen gösterilir.

•	 Yangın dolaplarının montajı için en kolay 
ulaşabilecek yerleri seçiniz. Genellikle 
merdiven boşlukları ve kapı girişleri uygun 
olur. Yangın dolaplarının kolon bağlantı 
boruları mümkün olduğunca kısa bağlanır.

•	 Yangın kolonunun altında yangın tesisatını 
ayıran ve daima açık durumda kalması için 
mühürlenmiş bir vana ve bir tersinmez 
vana bulunmalıdır. Vana, açık olduğu 
kolayca görülsün diye yükselen milli 
türden seçilir ve ancak kumanda ettiği 
tesisat bölümü işe yaramaz hale geldiğinde 
ya da bakım ve onarım durumlarında 
kapatılabilir.

•	 Tesisatın en üstünde de borulardaki 
havanın boşaltılmasını sağlayan bir 
otomatik havalık bulunmalıdır. Havalık 
gerektiğinde boruların boşaltılmasını 
da kolaylaştırır. Borular paslanmaya 
karşı korunmalıdır. Önce astar sonra 
koruyucu boyaların yapılması gerekir. Boru 
güzergâhı dış darbelere açık aşındırıcı 
etkilerin bulunduğu veya elektriksel 
tehlikelerin bulunduğu alanlardan 
geçmemelidir. Boru bağlantı biçimi 
bağlantı parçaları kullanılarak (fittings) 
dişli bağlantı, flanşlı bağlantı, kaynaklı 
bağlantı ya da kelepçeli yivli bağlantı 
çeşitleri kullanılarak yapılır.

•	 Boru türü ve bağlantı biçimi ne olursa 
olsun standartların gerektirdiği işletme 
basıncına dayanıklı olmalıdır.

•	 Borular hiçbir zaman kendi ağırlıklarını 
taşımamalıdır. Borular duvar, tavan, yapı 
taşıyıcı elemanlarına veya özel olarak 

Tablo 1. Yangın malzemeleri

Detaylı bilgi için:
bilgi@insaatkonferansi.com

Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. Refik Fenmen Sk.
No: 2 D:6 Ortaköy Beşiktaş / İstanbul
Tel:   + 90 212 258 48 48 (pbx)
Faks:  + 90 212 258 48 50
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yapılmış konsollara, boru askılarına, 
sehpalara kelepçeleri ile sabitlenir.

•	 Boruların içerisinde keten, inşaat artığı 
ve metal artıklarının kalmamasına dikkat 
edilir. Bu artıklar tesisatta tıkanıklıklara 
neden olabilir.

Malzeme Listesinin Hazırlanması

Tasarımı yapılıp projesi çizilmiş yangın tesisa-
tının malzeme listesi proje üzerinden ölçüle-
rin alınması suretiyle hazırlanır. Boru çapları 
ve metraj çıkarılıp listeye yazılır, yangın dolabı 
ve ekipmanları yangın dolabı sayısına göre 
listelenir. Tesisatta kullanılacak diğer donanım 
parçaları projeden alınarak listeye ilave edilir. 

Yangın Boru Tesisatı Döşeme

Boru tesisatı dağıtımı değişik biçimlerde 
yapılabilir. Hangi tür dağıtım yapılacağı, su 
beslemesinin yeri ve bina içindeki dolaşımı 
gibi konular göz önüne alınarak tespit edilir. 
Dağıtım yatay ve dikey olarak yapılabileceği 
gibi, ağaç dağılımlı veya döngülü olarak da 
yapılabilir.

Yangın tesisatı yapımında dikkat 
edilmesi gerekenler:

•	 Yangın borularını 50 mm çaptan küçük 
döşemeyiniz.

•	 Yangın tesisatını proje esaslarına göre 
döşeyiniz.

•	 Yangın dolabını kolay ulaşılabilir yerlere 
koyunuz. Genellikle merdiven boşlukları 
ve kapı girişleri uygun olur.

•	 Sprinklerleri (serpicileri) eşit aralıklarla 
gerekirse şaşırtma biçiminde takınız.

•	 Boruları olabildiğince kısa ve düz 
döşeyiniz.

•	 Yangın borularını daima sıva üstünden 
çekiniz.

•	 Boru içinde keten, inşaat artığı ve metal 
artıklarının kalmamasına dikkat ediniz. 
Bunlar sprinkler çıkış ağızlarını kapatabilir.

•	 Yangın dolabını uygun yükseklikte ve 
duvar içine montaj ediniz.

Yangın Hidrantları

İtfaiyenin bağlantı yapması için bırakılan 
ağızlara yangın hidrantı denir. Bina dışına 
yerleştirilen hidrantlardan yangın anında, itfa-
iye araçlarına su ikmali yapılır veya hortum 
serilerek doğrudan yangına müdahale edilir. 
Şehir suyu şebekesine veya büyük işletmelerde 
yangın pompası ile su depolarına bağlanır. 
Yapıların yangından korunmasında, ilk müda-
halede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan 
müdahale edebilmek için mümkün olduğunca 
yapının veya binanın tüm çevresini kapsa-
yacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi 
bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar, itfaiye 
ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı 
yapabileceği şekilde düzenlenmelidir. Yan-
gın hidrantlarının yer üstü ve yer altı olmak 
üzere iki tipi mevcuttur. Standartlara göre 
yangın hidrantlarının anma çapları 80, 100 
ve 150 mm olarak gösterilmiştir. Hidrantlar 
arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli 
bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 
m ve az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır. 

Kaynak: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme, Yangın Tesisatı 
Dökümanı, Ankara 2014 TM

Tablo 2. Yangına özel geliştirilmiş vanalar

Şekil 6. Çeşitli dağıtım türlerine göre yangın tesisatı 
kolon şemaları

Şekil 7. Yangın tesisatı kolon ve branşman borusunun 
döşenmesi

Şekil 8. Yangın hidrantı

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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sistem

Kurulum personeli, danışmanlar ve 
bina sahiplerinin kurulum maliyet-
lerinin düşmesi, optimum perfor-

mans ve maksimum kalite beklentilerinin 
olduğu ticari ve endüstriyel uygulamalarda, 
Aquasnap ısı pompaları en uygun çözümü 
sunar. Yeni nesil ısı pompası Aquasnap iki 
yeni versiyona sahiptir:
•	 Aquasnap (30RQM) versiyonu, düşük 

yatırım maliyeti gerektiren yerler için 
kompakt bir “hepsi bir arada” çözüm 
sunmaktadır. (düşük Capex).

•	 Aquasnap Greenspeed® (30RQP) 
versiyonu ise, kısmi yük uygulamalarında 
yüksek SCOP ve SEER gerektiren yerler 
için optimum hale getirilmiş kompakt 
bir çözümdür. Aquasnap Greenspeed® 
değişken devirli fanlar ile donatılmıştır ve 

ısı pompasının kullanım ömrü boyunca 
işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla, 
değişken devirli pompa kısmi yük verimini 
en üst düzeyde tutar.

Aquasnap ısı pompaları, enerji verimliliği 
ve CO emisyonlarının düşürülmesi için 
yürürlükteki ve daha sonra yürürlüğe gire-
cek Ecodesign ve F-Gas regülasyonlarını 
yerine getirmek için geliştirilmiştir.

Entegre Hidronik Modüllü 
Havadan Suya Isı Pompası
Yeni nesil AQUASNAP 2 farklı versiyonu ile kullanıcılarının her türlü 
ihtiyacına en uygun çözümü sağlamak için dizayn edilmiş son teknoloji ısı 
pompalarıdır.
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•	 Ozonla dost soğutucu akışkan R-410A ile 
daha az soğutucu akışkan miktarı

•	 Skrol kompresörler
•	 Greenspeed® değişken devirli fanlar 

(30RQP modelleri)
•	 Daha az su basıncı düşümüne sahip 

plakalı ısı değiştiricileri
•	 Greenspeed® intelligence ile otomatik 

uyarlamalı mikro işlemci kontrolü
•	 Yeni Carrier “Free Defrost” algoritması 

(patent başvurusu yapılmıştır)
•	 Gelişmiş IP bağlantısı ve dokunmatik 

ekran kullanıcı arayüzü ile dokunmatik 
pilot kontrolü

Her iki Aquasnap ürün serisi entegre bir 
hidronik modül ile donatılabilir, böylece 
güç kaynağı ve su beslemesi bağlantıları ile 
geri dönüş boru tesisatı (tak ve çalıştır) gibi 
her kurulumda yapılması gereken işlemler, 
standart ünitenin ölçüleri içinde yapılabilir. 

•	 Eco-design uyumlu
•	 Tam ve kısmi yüklerde yüksek verimlilik
•	 Kompakt ve basit kurulum
•	 Düşük ses seviyesi
•	 Daha az soğutucu akışkan miktarı
•	 Güvenilirlik 

Opsiyonlar

•	 0 °C değerine kadar düşük çıkış su 
sıcaklığı.

•	 -12 °C değerine kadar çok düşük çıkış su 
sıcaklığı.

•	 Kanal uygulamalarında yüksek statik 
basınçlı fan

•	 Düşük gürültü seviyesi
•	 Çok düşük gürültü seviyesi
•	 Izgaralar
•	 Yan paneller
•	 Elektronik başlatma
•	 -20°C dış hava sıcaklık değerine kadar 

(soğutma modu) kış çalışması
•	 Evaporatör buzlanma koruması
•	 Evaporatör ve hidronik modül buzlanma 

koruması
•	 Batarya buz çözme rezistanslı ısıtıcıları
•	 Kısmi ısı geri kazanımı
•	 Yedekli çalışma
•	 Deşarj vanaları
•	 Yüksek basınçlı tek veya çift pompa ile 

hidronik modül
•	 Düşük basınçlı tek veya çift pompa ile 

hidronik modül
•	 Greenspeed® tek veya çift pompalı 

hidronik modül
•	 Genleşme tankı
•	 J-Bus, BacNet veya LonTalk ağ geçitleri
•	 Cu/Al bataryalar için korozyon 

korumaları
•	 Bağlantı kolu
•	 230V elektrik fişi
•	 Güç faktörü düzeltmesi
•	 Elektrik enerji sayacı

Özellikler ve Avantajlar

Özellikler

•	 161 ile 511 kW nominal soğutma ve 174 
ile 542 kW nominal ısıtma kapasiteli on 
iki farklı boyut.

•	 Ticari ve endüstriyel uygulamalar için 
Aquasnap ısı pompaları.

•	 Isıtmada tam yükte 2,9 ila 3,0 
değerlerinde enerji verimliliği sağlayan 
30RQM ve 30RQP versiyonları 
(EN14511-3: 2013 uyarınca)

•	 Greenspeed® fanlar kullanılarak hem 
soğutmada hem de ısıtmada kısmi yük 
enerji verimliliği iyileştirilmiş 30RQP 
versiyonu.

•	 Çalışmada başlangıç ve duruş 
gürültüsünün ortadan kaldırılması için 
Greenspeed® fanlara sahip 30RQP 
versiyonu.

•	 Çok sayıda opsiyon ile ekstra enerji 

tasarrufu: Greenspeed® değişken devirli 
pompa, kısmi ısı geri kazanımı, elektrik 
enerji sayacı.

•	 Ethernet (IP) üzerinden gelişmiş iletişim 
teknolojisi, kullanıcı dostu ve kullanımı 
kolay 5” renkli dokunmatik ekran ile 
“Touch Pilot” Kontrolü.

•	 Gece modu kontrolü.
•	 V şeklindeki bataryalar dolu yağışına karşı 

koruma sağlar.
•	 Sevkıyat öncesinde tüm üniteler 

sistematik olarak test edildiği için hızlı 
devreye alma.

•	 Daha fazla verim ve verimlilik 
optimizasyonu için otomatik uyarlamalı 
kontrol algoritması ve kompresörün 
otomatik yük atması.

•	 Üstün dayanıklılık için olağanüstü 
dayanıklılık testleri.

Çalışma Sınırları

Kontrol üniteleri
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sistem

Notlar:

•	 Su ısı değiştiricisi ΔT = 5K. 

•	 Su ısı değiştiricisi ve hidronik modül (eğer 
kullanılırsa) için ünitenin ya buzlanmaya 
karşı koruma opsiyonu ile donatılması 
ya da su döngüsünün kurulum ekibi 
tarafından antifriz solüsyon kullanılarak 
buzlanmaya karşı korunması gereklidir. 

•	 Bu sınır değerler sadece gösterim amaçlı 
verilmiştir. Carrier elektronik kataloğunda 
çalışma sınırları doğrulanabilir. 

Açıklamalar:

Tam yükte çalışan 30RQM veya 30RQP standart ünite.

Soğutma modunda çalışma sınırının genişletilmesi: 
Opsiyon 28 ile donatılmış 30RQM ünite veya 30RQP ünite. 
Su ısı değiştiricisinin buzlanmaya karşı korunması gereklidir 
(bakınız Not 2).

30RQM/P 310 cihazlarının kısmi yükte çalışması. Diğer 
ölçüler tam yükte çalışmaktadır.

Kısmi yük çalışması. Rutubet koşullarına bağlı olarak, buz 
çözme işlemi sırasında yük atma olabilir. TM

* Alarko Carrier Teknik Bülten, Hava Koşullandırma, Sayı 35, Aralık 2015
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim. 

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

 Yapı Kredi Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26

 Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01

 Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

Lütfen faturayı     V.D.      no’lu hesaba kesiniz.

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen 
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan 
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir



www.aironn.com.tr

Ø 315 - 1800 mm

tünel
metro fanları

ve

egzoz
duman tahliye basınçlandırma

fanları

ve

Aksiyal Fanlar’da
300 °C/2h

Jetfanlarda
400 °C/2h

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 2 D: 12 Şerifali - Ataşehir / İstanbul

Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr
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AMCA Standartlarına Uygun 
Fan Test Laboratuvarı

TÜV-SÜD
Onaylı




