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Fan Test Laboratuvarı
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Temiz Su Dalgıç Pompalarında

yüksek kalite  •  yüksek verimlilik  •  hızlı servis garantisi

Full Paslanmaz Dalgıç
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Parkta oturup soluklanan teyzelerin, amcaların 
bir günahı yoktu… 

Çocukların, üniversiteli gencecik kardeşlerimi-
zin bir günahı yoktu…  

Her biri bu ülkenin güzel insanlarıydı… Bir 
derdiniz olsa koşacak komşularımızdı her biri… 

Annelerinin terli terli su içmesin diye tembih-
lediği kuzularıydı!

Dilerim göçüp gittikleri yer, yarım kalan umut-
larını, hayatlarını, mutluluklarını aratmasın. 
Allah, geride kalanlara sabırlar versin…

Dilerim güzel ülkem ve yorgun kalbi Ankara, 
başka elem, keder görmesin… TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

ANKARA…

Yoruldum yazmaktan… Ellerim değil; 
kalbim yoruldu! 

Neredeyse her gün; bir başka felaket 
haberiyle yıkılıyoruz. Ne yazıp ne söyleyeceğimi 
bilemiyorum. Kuru birkaç kelimeden oluşan 
kalıp sözcükler, kimsenin acısına derman olmu-
yor. “Başın sağ olsun” demek, artık “Selâmün 
aleyküm” demek kadar normalleşti ülkemde. 

Kendimi televizyon karşısında “Allah’ım 27’de 
kalsa ölü sayısı; artmasa bari” diye dua ederken 
buluyorum… 34… 37... Yapılan her açıklama 
bir başka ocağa ateş olup düşüyor. Düşünün her 
birinin bir yaşamı, anası, babası, sevgilisi, eşi, 
dostu, evladı var… Her birinin ardında yanıp kül 
olan nice yürek, nice feryat fi gan var...

Düşünüyorum; 

Evine belediye otobüsleriyle ulaşmaya çalışan 
sivil halkın bir günahı yoktu…

Eşiyle gezmeye çıkan kadının ve karnındaki 6,5 
aylık bebeğinin bir günahı yoktu…

“Zulümler yağmur gibi yağmaya başlayınca 
"dur!" diyen olmaz artık,

Cinayetler üst üste yığılmaya başlayınca görünmez oluverirler.

Çekilen acılar dayanılmaz olunca duyulmaz artık hiçbir çığlık.”
                                                                                         

Bertolt Brecht
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ürünler

Üntes’ten Fan Coil Üniteleri

Üntes Fan Coil Üniteleri, kullanıcısına 
sessiz ve konforlu bir klima sistemi 
sunmak amacıyla tasarlanmış ünite-

lerdir. Bu özellikleri ile konutlarda ve ticari 
uygulamalarda her türlü ısıtma, soğutma ve 
havalandırma ihtiyacını maksimum konfor şart-
larında karşılamak için etkin çözümler sunar.   

Estetik ve özgün görsellik

Üntes, sahip olduğu yüksek teknolojiyi özgün 
görsellik anlayışıyla birleştirerek fan coil üni-
telerinin estetik çizgileri ile her ortama uyum 
sağlayabilmesine imkân tanıyor. ABS,  kendin-
den boyalı, üzeri koruma fi lmi kaplı ve yüksek 
korozyona karşı dayanıklı sac kullanılarak sağ-
lanan görsellik ile ürünün, her türlü iç mekâna 

•	 Batarya testi: Bataryalar 24 bar altında 
test edilmiştir.

•	 Performans testi: Hava & su tarafı testleri 
fan coil test ve araştırma merkezinde 
yapılmıştır.

Her bir kW’tan emin olun

Performans Testi Laboratuvarı ve Araştırma 
Merkezleri, iklimlendirme sistemi imalatında 
özellikle süreç yönetiminin en temel eleman-
larından birini oluşturmaktadırlar. Test ve 
ölçümün en temel faydaları; üretim başarısını 
sürekli olarak artırmak, ürün performansını ve 
becerisini ölçmek ve iyileştirmek, sistemin bek-
lenmedik durumlarda nasıl hareket edeceğini 
bilmektir. Üntes Fan Coil Performans Testi 
Laboratuvarı ve Araştırma Merkezi müşterile-
rinin ve iş ortaklarının devreye alma sırasındaki 
tüm riskleri ortadan kaldırmalarını ve gerçek 
çalışma koşullarında ünite performansının nasıl 
olacağını önceden bilmelerini ve sert çalışma 
koşullarında ünite limitlerini tetkik etmelerini 
sağlar. Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen 
testler sayesinde ünitelerin çalışma performans-
ları kapsamlı şekilde ölçülür ve hata yönetim 
fonksiyonları kurulum öncesinde optimize 
edilir. Fan coil test ve ölçümleri ASHRAE ve 
EN 1394 standartlarına uyularak gerçekleştirilir. 
Temel anlamda ısıtma ve soğutma kapasiteleri, 
hava akış oranları ve besleme basınç değerleri 
hava ve su tarafındaki testlerle ölçülür. TM 

aynı şıklıkla yakışması sağlanıyor.

Kalite, verim, güvenilirlik

Üntes Fan Coil Üniteleri, ‘Gizli Tavan Tipi’ ve 
‘Kabinli Yer Tipi’ olmak üzere iki tipte üretiliyor. 
Yüksek hızda düşük ses değerlerine sahip fanla-
rıyla tam bir konfor cihazıdır. Temizlenmesi ve 
servisi kolay tasarlanan çok parçalı mesh fi ltre-
leri çevre dostudur. Sunduğu teknik avantajların 
yanında, hizmetin her noktasında sunulan Üntes 
profesyonelliği ile kullanıcılara çok yönlü mem-
nuniyet sağlanır.

Teknik özellikler

•	 Üretim kalitesi: Yüksek kalite, korozyona 
karşı dayanımlı galvaniz sac çerçeve (Gizli 
tavan tipi için), yüksek kalite pürüzsüz ve 
korozyona dayanıklı boya (Kabinli yer tipi 
için)

•	 Isıtma & soğutma bataryası: Yüksek 
verimli, lehimsiz bakır boru ve alüminyum 
kanat

•	 Fan&motor: Sessiz 3-hızlı radyal fanlar 
•	 Filtre: Düşük basınç kaybı uzun ömürlü 

yıkanabilir fi ltre
•	 Kurulum: Kurulum için gerekli olan tüm 

delikler delinmiştir.
•	 Drenaj tavası: Ön yalıtımlı paslanmaz 

drenaj tavası
•	 Güç: 220 V-1 Ph-50 Hz

Samsung’dan 360 Kaset İç Ünite 

Samsung 360 Kaset İç Ünitesinin yenilikçi 
dizaynı, hava akışını tamamen değiş-
tiriyor. 360 Kaset’in içerisindeki ken-

dine özgü ve yenilikçi booster fanlar, havaya 
tamamen yatay bir akış sağlaması konusunda 
yardımcı oluyor ve bu sayede daha homojen bir 
hava dağılımı oluşturuyor. Samsung’un daire-
sel hava üfl emesi, tam 360 yönde havanın eşit 
dağılmasını sağlayarak oda sıcaklığının sürekli 
istenilen seviyede kalmasını sağlıyor. Kanatçık 
kontrolü olmadan hızlı ve konforlu soğutmayı 
temin ediyor. Geleneksel 4 yönlü kaset üniteleri 
ile karşılaştırıldığında, hava üfl eme kayıpları 

% 25’e kadar azaltılıyor. Mekân soğutma hızı 
% 34 daha yükseliyor. 360 Kaset kaliteli perfor-
mansı, her mekâna uyum sağlayacak şık dizayn 
ile birleştiriyor. Ünite, kullanıcıların hava akı-
mını tercihlerine göre değiştirmelerine olanak 
tanıyan son moda bir panel ve sezgisel bir ekran 
sunuyor. Kullanıcılar hava akımını yatay, dikey 
ve alan kontrollü olmak üzere 3 ayar arasından 
seçim yaparak kontrol edebiliyor. Klima tavan 
içerisine yerleştirilebileceği gibi açıkta da kalabi-
liyor ve her odanın tarzına uyabilmesi açısından 
en üst düzeyde mimari esneklik sağlıyor. Ek 
olarak, kullanıcılar konfor soğutma tuşu içe-

ren bir uzaktan kumanda opsiyonuna da sahip. 
Samsung Virus Doctor kiti de toz, havada uçu-
şan kirletici maddeler, alerjenler, bakteri ve virüs-
leri ortadan kaldırmak için eklenebiliyor. TM 
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Ticari İklimlendirme Kompresörleri

Danfoss kompresörler ile işletme maliyetlerinizi düşürün.
Uygulamalarınızi daha geniş bir perspektif ile değerlendirerek 
tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. 

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:
www.cc.danfoss.com

Tasarım,
Operasyon,
Servis:

Ömür boyu 
tasarrufun 3 yolu

Şimdi ve 
ömür boyu tasarruf



ürünler

Asal İklimlendirme tarafından Türkiye pazarına sunulan 
Hitachi’nin SET-FREE klima ünitelerinin yeni üyesi 
FSXNH serisi, değişken soğutucu akışkan debili (VRF) 

multi split klima sistemlerinin yüksek enerji tasarrufu sağlayan 
yeni bir neslidir. Yüksek verimlilik değerleriyle, kullanıcı dene-
yimleri en son teknolojiyle birleştirilip cihaza entegre edilerek 
kurulum teknisyenlerinin ve tüketicilerin taleplerini karşılayan 
cihaz, daha fazla işlevsellik, kontrol edilebilirlik ve maliyet 
tasarrufu sağlar. Aynı cihazda hem 2 borulu Heat Pump (Isı 
Pompası) hem de 3 borulu Heat Rocovery (Isı Geri Kazanımı) 
olarak kullanım olanağı sunan tek VRF klima olma özelli-
ğine sahip Hitachi, FSXNH ile kullanıcıya sistem seçim hakkı 
verirken yatırım maliyetlerini de aşağı çekiyor. Tek modülde 5 
Hp (14 kW) ile başlayan ve multi modülde 36 Hp (110 kW) 
kapasitelerinde, 15 Hz-100 Hz aralığında 1 Hz’lik değişimlerle 
85 adımlı hassas kontrol özelliğine sahip olan SET-FREE aile-
sinin en küçük üyesi DC Inverter kompresörlü FSXNH, yüksek 
verimlilik değerleriyle de tasarruf sağlıyor. FSXNH, 4.66 olan 
EER ve 8.72 olan SEER değeri ile yüksek verimlilik değerlerine 
sahiptir. Ayrıca FSXNH’ın dış hava sıcaklık şartının 43 ˚C’den 
48 ˚C’ye çıkarılmasıyla, tropikal bölgelerde de kapasite artırımı 
yapılmadan yani maliyeti artırmadan rahatlıkla kullanılabiliyor. 
Minimum ölçülerde kompakt yapıya sahip FSXNH, hem taşıma 
hem de montaj esnasında kolaylıklar sunuyor. Montajı temiz ve 
basit bir şekilde yapabilmek için soğutucu akışkan boru çıkışları, 
kontrol kablo çıkışları ve güç kaynağı kablo çıkışlarının hepsi 
ünitenin ön tarafında toplanmıştır. Sahip olduğu 1000 metrelik 
borulama mesafesi sayesinde de avantaj sağlayan FSXNH, dış 
ünite ve iç ünite arasında 90 metreye kadar bağlantı imkânıyla 
zor projelerde çözüm oluyor. Otomasyon sistemi CS-NET 
merkezi kumanda sistemiyle bina yönetim sistemi içerisinde 
çeşitli kumandalardan ve bilgisayarlardan Hitachi’nin kendine 
özel H-link, H-linkII haberleşme dilini kullanarak basit bir 
şekilde kontrol edilebilme özelliğine sahiptir. TM 

Hitachi’den SET-FREE Serisi 
FSXNH VRF Klimalar





ürünler

SNF Teknik'ten Euroclima Cleanline Hijyenik Ameliyathane Santralleri

COPA Dekoratif Panel Radyatörler

Cleanline Hastane Klima Santralleri; 
ameliyathanelere özel DX soğutmalı, 
entegre kontrol sistemli, kompakt 

ve hijyenik çözümler sağlar. Hastanelerdeki 
HVAC gereksinimleri tüm diğer sektörler-
dekinden hassasiyet olarak çok farklı değer-
lendirilmelidir. Cleanline serisi bu hassasiyeti 
karşılayabilmek için geliştirilmiştir. Cleanline 
serisi, iç hava şartlarının sıcaklık ve nem ola-
rak hastalar için en iyi koşullarda tutulmasını 
sağlayabilmek için dizayn edilmiştir. Yasal 
regülasyonların çok üstünde hassas seviye-
lere ulaşılmasını sağlar. Cleanline serisi ayrıca 
sistemde ısı değiştiricilerinde optimum enerji 
tüketimi ve verimlilik sağlar. 

Özellikler
•	 Üretimi DIN 1946-4 normlarına 

uygundur.
•	 DIN 6022 hijyen normlarına uygundur.
•	 İç cidar paslanmaz çeliktir.
•	 İç yüzey optimum hava akışına göre 

dizayn edilmiş, düz ve pürüzsüzdür.
•	 Opsiyonel olarak bir kademe büyük 

kapasiteli cihaz seçimi yapılabilir.
•	 Tüm parçalara temizlik amacı ile ulaşım 

sağlanabilir.
•	 Standart olarak üç kademeli 

COPA, dekoratif dikey ve yatay panel 
radyatör modelleriyle yaşam alanla-
rında şık, zarif, sade ve modern bir 

görünüm yaratmayı hedefl iyor. 
Estetik tasarımının yanında konforlu ısınma 
imkânı da sağlayan COPA Dekoratif Panel 
Radyatörler iç mekânlar için dikkat çekici 
bir alternatif.
İhtiyaca uygun, çeşitli tip ve ölçü seçenekleri 
bulunan COPA Dekoratif Panel Radyatör-
ler; otel, restoran, okul, ofi s ve ev gibi kapalı 
alanlarda kullanılabilir. COPA Dekoratif 
Panel Radyatörler; kalite standartları, yüksek 
ısıl verimliliği ve verim kaybını en aza indi-
rerek ortamı kısa sürede ısıtan tasarımıyla 
yakıttan maksimum tasarruf sağlar. Güvenle 
dokunma imkânı sağlayan ön yüzeyi ve ısı-
nın büyük bir kısmını üst yüzeyden ortama 

göstergeye de sahiptir.
Cleanline üniteleri, yapısı sayesinde mevcut 
binalara da kolayca uydurulabilir. Otomatik 
kontrol, soğutma, nemlendirme sistemleri 
ihtiyaca göre tam net olarak ayarlanır. İhtiyaç 
durumunda Cleanline üniteler mevcut hastane 
sistemlerine de bağlanabilir. Bu durumlarda 
mevcut bazı bölümlerin çıkarılması mümkün-
dür (Nemlendirici gibi). Cleanline üniteler 
mevcut hastanelere uyması için oldukça özenle 
boyutlandırılmıştır. Üniteler ince yapıdadır 
ve çok da yüksek değildir. Bu sayede mev-
cut binalarda yıkım, yeni inşa gereksinimleri 
yaratmaz. Standart Cleanline üniteler 4000 
m³/h’dan 9500m³/h’a kadar çeşitli ebatlarda 
sınıfl andırılmıştır, karışım havalı veya % 100 
taze havalı olabilir. TM 

F7-F9-H13 fi ltrasyon sistemi.
•	 Tüm havalandırma parametreleri kendi 

içinde ayarlanabilir.
•	 Cihaz DX (direkt expansion) sistemine 

sahip kompakt yekpare ünite şeklindedir.
•	 Nemlendirici ve kontrol üniteleri 

entegredir.
•	 Damperler DIN EN1751 normuna uygun 

Class 4 sınıfında olup yay geri dönüşlüdür.
•	 Optimum verimlilik için optimum ısı 

değiştiricilere sahiptir.
•	 Kontrol sistemi optimum debi, sıcaklık, 

nem, basınç, soğutma, ısıtma ve 
zamanlama ihtiyaçlarını sağlar.

•	 Kontrol sistemi muhtemel arızalar için 
cihaz üzerinde veya odaya 
monte edilebilecek bir akıllı 

veren teknolojisi sayesinde, küçük çocukların 
olduğu yerlerde de kullanmak için oldukça 
konforludur.
Özellikle mutfak ve antre gibi dar fakat yük-
sek ısıl güç gerektiren iç mekânlarda COPA 
Dikey Panel Radyatörler optimum çözümler 
yaratır. 
COPA Dekoratif Panel Radyatörler, standart 
düzlem yüzeyin yanı sıra modern çizgili pre-
mium düzlem yüzey alternatifl eriyle 10 yıl 
garantili olarak satışa sunuluyor. 
Ürünlerini müşterilerine hem marka hem de 
ürün kalitesiyle sunmayı, hızlı teslimat özelli-
ğiyle de en kısa sürede ulaştırmayı ilke edinen 
COPA, Dekoratif Panel Radyatör model-
leri ile yaşam alanlarına sıcaklık katarken 
aynı zamanda farklı ve etkili bir görünüm 
sağlıyor. TM 
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EURO 2016’ya katılan tüm ülkelerde 
fabrikamızın ya da ofislerimizin 
olduğunu biliyor musunuz?

 Yılın
En Havalı

Takımı
17 ülkede 22 fabrikamızda kendi ürünlerimizi üretiyor, 
45 ülkede 58 satış ofisimizle dünyanın havasını değiştiriyoruz. 
Yeni ve yenilenen ürünlerimizi görmeniz için 
sizi SODEX Fuarı’na bekliyoruz.

Merkez Ofis: Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 3
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: +90 212 356 40 60
Fabrika/İstanbul Tel: +90 212 623 22 10
Ankara Bölge Müdürlüğü Tel: +90 312 472 50 01
Gaziantep Bölge Müdürlüğü Tel: +90 342 324 80 16
www.systemair.com.tr

“İyiden Mükemmele”

Hol: 2, Stand: B16
4 - 7 Mayıs 2016

Euro 2016 23,5x33,5.indd   1 08.03.2016   12:36



ürünler

Honeywell’den O1 ve O3 Serisi Termostatlar

O1 serisi termostatlar, 2 borulu fan-
coil uygulamalarında on/off  ısıtma 
veya soğutma kontrolü için; O3 serisi 

termostatlar ise, 4 borulu fan-coil uygulamala-
rında on/off  ısıtma ve soğutma için Honeywell 
termostat ailesinin yeni üyeleri olarak piya-
saya sunuldu. O1 ve O3 serisi termostatlar, ay 
ışığı beyazı arka aydınlatma, kolay okunabilen 
kullanıcı dostu arayüzüyle genişletilmiş LCD 
ekranı ve farklı renk seçenekleriyle yeni nesil 
tasarım anlayışını yansıtıyor. O1 ve O3 serisi 
termostatlar, oteller, ticari binalar ve konutlarda 
merkezi bir ısıtma, havalandırma ve iklimlen-
dirme (HVAC) fan-coil ünitesi ile iç mekân 
sıcaklığının ayarlanması için üç kademeli fan 
ünitesini ve 2/4 borulu fan-coil ünitesinin 
vanalarını kumanda eder. O1 dijital termos-
tatın üç kademeli manuel mod (düşük, orta, 
yüksek) ve kendiliğinden ayarlanan otomatik 
mod olmak üzere iki fan ayarı bulunmakta-

dır. Otomatik modda kullanıcı müdahalesine 
gerek olmaksızın ayar noktası sıcaklığı ile ortam 
sıcaklığı arasındaki farklılığı baz alarak fanı 
çalıştırır. O3 dijital termostat 4 borulu fan-coil 
ünitelerinde kolay ısıtma ve soğutma sağlar. 
Ayarlanan sıcaklığa göre her bir bağlantı nok-
tası için ısıtma ve soğutma kontrolü ile maksi-
mum konfor elde edilir.

Enerji Tasarrufu

O3 serisi dijital termostatta bulunan enerji 
tasarrufu modu sıcaklığı otomatik olarak ayar 
değerinin altında tutarak üst düzey konfor 
sunarken enerji tüketimini de belirgin oranda 
düşürür. Yönetici/kullanıcı, iklimlendirme ve 
havalandırma soğutması ya da ısıtması için 
minimum ve maksimum sınırları belirleyebilir. 
Aşırı düşük ya da yüksek ayarlama yapılması 
sonucu ısıtma/soğutma sistemlerine gereksiz 
yük binmesi en aza indirilerek sistem enerjiden 
tasarruf eder.
Mesai dışı saatlerin belleğe kaydedilmesi özel-
liği ile mesai dışındaki saatlerde sistemin boşa 
çalışması veya ekipmanın sürekli çalışması 
nedeniyle yıpranması gibi sıkıntıların önüne 
geçilir. Saatteki Çevrim Sayısı (CPH) özelliği, 
kontrollü sıcaklığın belirli bir seviyede tutul-
masını sağlayarak sıcaklık farkları dolayısıyla 
boşa enerji harcanmasını önler.

Özelleştirilmiş Renk Seçenekleri

Siyah zemin alternatifl i ultra ince ekran ışığın 

ve gölgenin kusursuz bir birleşimidir. Yuvarla-
tılmış kenarlar O1 ve O3 serisi termostatlara 
estetik bir görünüm katar. Geniş LCD ekran 
gövde ile aynı renk ve kullanımı kolay kontrol 
tuşlarıyla tamamlanmaktadır. O3 serisi dijital 
termostatlar; standart siyah, beyaz, gümüş, altın, 
roze ve bakır renklerinin dışında mavi, yeşil, 
turuncu, gri ve marsala renklerinde de sipariş 
edilebilir. Dekoratif paneller kullanılan ortama 
uygun farklı renk seçeneklerine sahip O3 dijital 
termostat estetik tarzıyla mekânlara ve kulla-
nıldığı alanlara şıklık katar.TM 
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ürünler

A irplus Elektrosatik Filtreli Davlum-
baz Santralleri; çift cidarlı davlumbaz 
uygulamaları için uygun ve mutfak 

uygulamaları için kompakt yapısı ile havalan-
dırma ve ısı geri kazanım sağlıyor, DX batarya 
VRF dış ünite seçeneği sayesinde iklimlen-
dirme özelliği ile restoran, kafe, catering firması 
ve otel gibi işletmelere ideal çözümler sunuyor.

Özellikler ve Avantajlar

•	 Çift cidarlı davlumbazda da kullanılabilir. 
•	 Paket bir yapıya sahiptir (kontrol paneli, 

davlumbaz kirli havasının emilip duman, 
yağ ve kokudan arındırarak atmosfere 
atılması, mutfak mahal taze havasını 
iklimlendirmesi), birçok görevin tek bir 
cihaz ile yapılmasını sağlar. Bu, enerji 
ve kurulum yeri tasarrufu açısından 
önemlidir. 

•	 Mutfaklarda, pişirme sırasında davlumbaz 
sistemi vasıtasıyla toplanan pişirme 
gazlarını ve buharı, temizlenmiş şekilde 
dışarıya atarak minimum çevre kirliliği 
oluşturur ve bu sayede bacasız uygulamaya 
uygundur. 

•	 Kış ayında, ısı geri kazanımlı model 
sayesinde, mutfakta oluşan sıcak hava, 
ısı eşanjöründen geçip taze havaya 
karışmadan enerjisini taze havaya transfer 
eder. Bu şekilde ilave kaynak kullanmadan 
taze hava ısıtılarak enerji tasarrufu sağlar. 
Isı geri kazanımlı modelde by-pass 
damperi kullanılarak, yaz dönemlerinde 
mutfakta oluşan sıcak hava eşanjör 
üzerinden geçirmeden atmosfere bırakılır. 

•	 Yaz ayında, taze hava hattında DX 
batarya kullanılan modelde ise, dış üniteye 
bağlanarak ve by-pass damperi sayesinde 
mutfak mahalinde soğutmayı sağlar. 

•	 Egzoz havasındaki ısıyı geri kazandıktan 

sonra ek olarak ısıtma ihtiyacı doğması 
durumunda DX bataryalı modellerde 
heat pump özelliği kullanılarak ek ısıtma 
yapabilmek mümkündür. 

•	 Taze hava hattındaki G4 ve/veya F7 sınıfı 
filtreler ile mahali partikül ve tozlardan 
arındırır. 

•	 Egzoz hattındaki metal filtre ve 
elektrostatik filtre (yağ partiküllerini, is 
ve kokuyu temizler) aktif karbon filtre 
sayesinde organik gazların % 99’a varan 
temizleme oranıyla dışarı atılmasını ve 
minimum koku emisyonu sağlar.

•	 Opsiyonel olarak eklenebilen yangın 
damperi ve duman dedektörü sayesinde 
davlumbaz hattında çıkan yangını 
algılayarak hava akısını keser ve böylece 
yangının daha da ilerlemesini engeller. 

•	 Kontrol panosu sayesinde, taze hava 
ve egzoz fanları mahal ihtiyacına göre 
otomatik ve oransal olarak çalışır. Mevsim 
geçişlerinde Free Cooling özelliği ile (iç 
sıcaklık ve dış sıcaklık aynıyken), yaz ve kış 
aylarında by-pass damperi otomatik olarak 
çalışır. DX batarya mahal şartlarına göre 
otomatik olarak çalışır. 

•	 Isı geri kazanım, çift cidarlı davlumbaz, 
DX batarya-VRF dış ünite uygulaması ile 
ilk yatırım ve işletme maliyetlerini % 30’a 
kadar düşürür, enerji kayıplarını en aza 
indirir, minimum enerji sarfiyatı sağlar. 

•	 Ergonomik ve kızaklı tasarımı sayesinde 
cihazda bulunan bütün elemanların servis 
ve temizliği kolayca yapılır. 

•	 Taze hava ve egzoz hattında  
kullanılabilen frekans invertörleri ile 
stabil çalışma ve istenilen davlumbaz hava 
hızları yakalanır. 

•	 Çift cidarlı davlumbaz sistemindeki 
yangın söndürme sistemi ile güvenliği 
sağlar. TM

Airplus’tan Elektrostatik Filtreli Davlumbaz 
Santralleri 

Serel’den 4Life 
Klozetlerde Yeni Nesil 
Temizlik Teknolojisi

S  erel, 4Life klozetlerde yeniliklere imza atı-
yor. E.C.A, tüm Serel ürünlerinde olduğu 
gibi 4Life klozet serisinde de maksimum 

hijyen sağlayan “Hygiene+” özelliğini standart 
olarak sunuyor. Serel’in, yeni nesil temizlik tek-
nolojisi EasyWash özelliği sayesinde, klozetlerde 
estetikten ödün vermeden etkin hijyen sağlanı-
yor. Yıkama fonksiyonu için ek parçaların ve kir-
lenebilecek çıkıntıların bulunmadığı yeni klozet 
tasarımında, su haznenin tamamına dağılıyor 
ve iç yüzeyi eksiksiz şekilde temizliyor. Serel’in 
teknolojisi kadar tasarımı ile de öne çıkan 4Life 
ürünleri; IF Design Award, Design Turkey 
Good Design Award ve A' Design Award gibi 
dünya çapında önemli platformlar tarafından da 
ödüle layık görüldü.

EasyWash: Klozet temizliğinde yeni 
dönem
Serel EasyWash teknolojisi ile temizleme suyuna 
tam hükmederek, klozetin iç yüzeyinin yıkan-
masını sağlıyor; aynı zamanda kanal kısmının 
temizlik sorununu ortadan kaldırarak sıçratma 
probleminin önüne geçiyor. Serel EasyWash 
özellikli klozetlerin hazne yapısı alışılagelmiş 
klozetlerden farklı olarak, girinti çıkıntılardan 
arındırıldı. Sadece suyun akabileceği hattı oluş-
turan bir çizgiye sahip olan haznenin zaman 
içerisinde temizlenmesi gereken bölgelerine 
kolaylıkla ulaşılabiliyor. Doğa dostu 4Life klozet, 
4,5 litre su ile tam temizlik fonksiyonu sunuyor 
ve yüzde 25 su tasarrufu sağlıyor. 4Life klozet 
“Hygiene+” özelliği sayesinde kir tutmuyor, kolay 
temizleniyor ve hijyeni maksimuma çıkarıyor. 
Aynı zamanda hijyenik yüzey teknolojisi, bakteri 
oluşumunu engelliyor. Tamamen gizli montaj 
özelliğiyle dikkat çeken 4Life klozet, 10 yıl 
garanti ile sunuluyor. Serel Hygiene+ özelliğine 
sahip ürünler, pürüzsüz yüzey teknolojisiyle ürü-
nün leke tutmamasına ve kolay temizlenmesine 
yardımcı olurken, su ve deterjan kullanımından 
tasarrufla hem çevreye hem bütçeye katkıda 
bulunuyor. Ürün, hijyenik özellikli sırın pişiril-
diği sıcak uygulama yöntemi ile üretildiğinden, 
Serel Hygiene+ özelliğini ürünün garanti süresi 
boyunca koruyor. Serel Hygiene+ özelliği, her 
bütçeye ve her zevke uygun tüm Serel modelle-
rinin tüm seramik parçalarında standart olarak 
sunuluyor.TM
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ürünler

Zehnder Radyant Tavan Isıtma Sistemleri

Zehnder’in radyant tavan ısıtma ve 
soğutma sistemleri; fabrikalar, uçak 
hangarları, üretim ve depo alanları, spor 

salonları, fuarlar ve galeriler, ofisler, okullar, 
kapalı havuzlar, hastaneler ve kafelerde enerji 
tasarrufu sağlayarak güvenle kullanılıyor. İste-
nilen boylarda üretilebilmesi ile konfor ve 
estetiği bir arada sunuyor. Geniş renk seçe-
neği ile de bulunduğu ortama en iyi şekilde 
uyum sağlayan Zehnder radyant tavan ısıtma 
ve soğutma sistemleri, her mekâna ekonomik, 
şık ve güvenli bir sıcaklık getiriyor. 20.000 
m²’den çok daha küçük mekânlara kadar her 

kapalı ortamı güvenle ısıtan Zehnder radyant 
tavan ısıtma ve soğutma sistemleri, diğer ısıtma 
sistemlerine oranla % 40 enerji tasarrufu sağ-
lıyor ve sıcaklıkları 450-600 ˚C’ye kadar çıkan 
gazlı radyant sistemlerinin aksine, maksimum  
120 ˚C’ye kadar çıkıyor ve insanları bunaltma-
dan kaliteli sıcaklık sağlıyor. 

Gaz hattının kaldırılması ile yangın 
riskine son

Isı izolasyonu fabrikada monte edilen ve DIN 
50017’ye göre korozyon koruması olan Zehn-
der radyant tavan ısıtma ve soğutma sistem-
lerinin bulunduğu ortamda gaz hattı bulun-
madığından, yangın riski de ortadan kalkar ve 
güvenli sıcaklık sağlanır.

Güneşten ilham alan ekonomik 
ısıtma

% 40’ın üzerinde sağladığı enerji tasarrufu 
ile Zehnder radyant tavan ısıtma ve soğutma 
sistemleri, tahrik enerjisi için ekstra elektrik 
maliyeti çıkartmıyor ve kullanıcıları için çok 
ekonomik oluyor. 

Bakım ve servis maliyeti yok

Bakım ve servis maliyeti olmaması ve istenilen 
enerji kaynağına adaptasyonu sağlanabilen sis-

tem, her zaman uzun ömürlü çözümler sunu-
yor. Güneş ile aynı ısıtma prensibiyle çalışan  
Zehnder radyant tavan ısıtma ve soğutma 
sistemleri sayesinde, verimli mekân ısıtması 
sağlanıyor ve ortamda bulunan kişilerin her 
zaman dinç kalmasını sağlarken soğuktan ya 
da sıcaktan olumsuz etkilenilmesini engelliyor.

Isınmada maksimum fayda

Işınım ile ısı transferi ve tüm hacimde homo-
jen ısı dağılımı sağlayan Zehnder radyant 
tavan ısıtma ve soğutma sistemleri, ısıtma-
nın ve serinletmenin hemen hissedilmesine 
olanak sağlar. Tüm mekânlarda kullanılan bu 
sistem, tamamen sessiz çalışması ve toz sirkü-
lasyonu olmaması ile her mekâna sağlık, kalite 
ve verimlilik getiriyor. Modüler yapıya sahip  
Zehnder radyant tavan ısıtma ve soğutma sis-
temleri, sıcaklık değişimlerine de hızlı reaksiyon 
göstererek memnuniyeti sabitliyor. Zehnder 
radyant tavan ısıtma ve soğutma sistemleri, 
hafif yapısı ile kolay montaj imkânı sağlarken, 
demonte sistemi ile de kullanıcılarına esneklik 
sağlıyor. Sulu seçenekleri ile de yüksek ısıtma 
ve serinletme kapasitesi sunan sistem, mekân 
sahiplerine mekân hacminden de maksimum 
faydalanabilme imkânı sunuyor. TM 

14 . tesisat market 03/2016





ürünler

T esto, testo 420 balometre cihazıyla geniş 
hava girişi ve çıkışı olan ortamlarda 
hacimsel debi ölçümleri yaparak farklı 

ortamları hijyen kurallarına uygun hale getiri-
yor. Difüzörlerden, menfezlerden ve hava geçiş-

Testo 420 Balometre Cihazı
lerinden hacimsel olarak debinin ölçülebilmesi 
için tasarlanan balometreler farklı ortamlarda 
hijyen kurallarını yerine getiriyor. İleri ölçüm 
teknolojisiyle, farklı sektörlere uygun ürün-
ler sunan Testo, testo 420 balometre cihazıyla 
büyük ebatlı emişlerde ve üflemelerde akış 
debisinin etkin biçimde düzenlenmesini sağ-
lıyor. Gövdesinin üzerinde bulunan işaretler, 
gergi çubuklar ve huni şekilli soketler sayesinde 
kolay kurulan testo 420 balometre, ergonomik 
tutuşu ile de kullanım kolaylığı sağlıyor.

İç hava kalitesi hijyen kurallarına 
uygun sonuçlar

Hacimsel debi, hava çıkışlarında sürekli ölçül-
düğü için buralardaki türbülanstan dolayı hatalı 

sonuçlar alınabiliyor. testo 420 balometre, bu 
tür hataları minimize ederek entegre akış 
doğrultucusu ile türbülans akışı laminar akışa 
çeviriyor. testo 420 balometrenin 2,9 kilogram 
ağırlığındaki hafif yapısı, geniş odalarda ve 
yüksek tavanlı yerlerdeki ölçümleri rahatlıkla 
yapabilme olanağı sunuyor. İç hava kalitesi hij-
yen kurallarına uygun ölçüm yapan testo 420 
balometre, üzerinde bulunan akış düzelticisi ile 
hassasiyet standartlarını belirliyor. 
Kolay izleme ve sahada raporlama için blueto-
oth ile mobil uygulama entegrasyonu sağlayan 
testo 420 balometre, tekerlekli tripod ile kon-
forlu ölçüm sunuyor. testo 420 balometre tekerli 
taşıma çantasının içerisinde 610x610 mm ebat-
larında akış hunisi, 5x germe çubuğu, USB 
kablosu ve bataryaları ile satışa sunuluyor. TM 





ürünler

Alarko Carrier’dan Serena Kombi

Alarko’nun kombisi Serena, teknolojinin 
son özellikleriyle donatılarak yenilendi. 
Alarko Carrier, yeni serisi Serena’nın 

sunduğu kolaylıklar ile evlere iklimsel konforu 
getiriyor. Kontrol paneli çevresinde modern 
LED ışıklandırma ile kombinin çalışıp çalışma-
dığı uzaktan bile anlaşılabilir. Küçük boyutları 
ve şık görüntüsü, çok çeşitli yerlere montaj ola-
nağı sağlar. Serena hermetik kombi, monoter-
mik ısı eşanjörlü, toplamda 25.8 kW’lık ısıtma 
ve sıcak kullanım suyu üretim kapasitesine sahip 
bir modeldir. Tüm iç boru tesisatı ve bileşenler 
servis yetkilisinin kolaylıkla ulaşıp üzerinde 
çalışabileceği şekilde tasarlanmıştır. Son tek-
noloji ürünü ana elektronik entegre devre bütün 
güvenliğe dair ve fonksiyonel işlemleri kontrol 
eder. Gaz kesildiğinde, alev söndüğünde alev 
sönme emniyeti gaz valfi nden cihazı kapatır. 
Yakıcının ateşlenmesi elektronik ateşleme sis-
temi ile sağlanır. Cihazın ön kısmında bulunan 
kontrol paneli, kombinin çalışma konumunu ve 

hataları mavi bir LCD ekran yardımıyla kul-
lanıcıya bildirir. Sistem suyu sıcaklığı 6 °C’ye 
düştüğünde yanma başlar ve 15 °C sıcaklığa 
ulaşıldığında durur. Bu kontrol fonksiyonu ciha-
zın donmasını engeller. Buna ek olarak, kulla-
nım suyu devresinde su sıcaklığı 5 °C’nin altına 
düştüğünde donmayı engellemek için yanma 
başlar ve sıcaklık 8 °C’ye gelene kadar çalışmaya 
devam eder. Bu kontrol fonksiyonları kazanın 
donmasını engeller. 24 saat içerisinde bir ısınma 
ihtiyacı olmadığında elektronik kontrol ünitesi, 
pompayı çalışmamasından dolayı oluşabilecek 
sıkışmaya karşı 30 saniye süreyle çalıştırır. 

Daha az sarfiyat, daha yüksek verim, 
daha fazla kullanım suyu

•	 Daha düşük, sadece 110 Watt enerji 
tüketimi, 25,8 kW

•	 Isıtma ve 13,5 litre/dk kullanım suyu 
kapasitesi

•	 Serena, % 93,3 verimi ve 94/42/EEC 
Avrupa Verimlilik Direktifl eri’ne göre *** 
verim işareti ile klasik kombiler içindeki 
en yüksek verimliliğe sahip ürünlerden 
biridir.

Kompakt boyutlar, kolay montaj

•	 Hafi fl iği ve kompakt boyutlarıyla kolay 
montaj sağlar.

•	 Genişliği sadece 40 cm, yüksekliği 70 cm, 
derinliği 34 cm.

Özellikler

•	 Isıtma ve kullanım suyu için sürekli ve 
tam modülasyon

•	 Arka arkaya üç ateşleme denemesi 
(LPG ile çalışma durumunda bir 
ateşleme denemesi)

•	 Yüksek sıcaklıkta limit 
termostat koruması

•	 Isıtma ve kullanım suyu 
sensörleriyle sensör 
hatası uyarıları ve 
sıcaklık kontrolü

•	 Alev algılama
•	 Isıtma ve kullanım suyu 

devresi donma koruması,

•	 Isıtma ve kullanım suyu ısıl yığılmalarını 
engellemek için pompa ek çalışması 
(pump overrun)

•	 Pompa sıkışma koruması
•	 Hem ısıtmad hem de kullanım suyunda 

alçak ve yüksek basınç koruması
•	 Otomatik by-pass
•	 Hermetik boru tıkanması ve fan arıza 

koruması
•	 Parametre ayarı ile yerden ısıtma sistemine 

uygunluk

Tam konfor kontrolü, kolay 
kullanım

Kullanıcı kontrolleri, kombinin ön yüzünde 
modern, estetik ve fonksiyonel bir kontrol 
paneli üzerinde yer alır. Kontroller, kalorifer 
sistemi sıcaklığının 30 °C - 80 °C, kullanım 
suyu sıcaklığının 35 °C - 60 °C arasında kolayca 
ayarlanabilmesini mümkün kılar.

Kontrol paneli çevresinde LED 
ışıklandırma

Serena kombi, kontrol paneli üzerindeki iki 
ayar düğmesi ve bir resetleme butonuyla sun-
dukları kullanım kolaylığının yanı sıra estetik 
dış görünüşleriyle de öne çıkıyor. Paneli çevre-
leyen mavi LED ışıklandırma ise kombide alev 
varken “AÇIK” olacak şekilde ayarlanmış olup 
isteğe göre sürekli veya hiç yanmayacak şekilde 
değiştirilebiliyor.TM 
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ürünler

Viessmann’dan Ceraprotect Emaye Kaplama Çelik Boyler: 
Vitocell 100-B CVBA

Güneş enerjisi ile kullanma suyu  
ısıtması yapabilmek için gelişti-
rilmiş korozyona karşı dayanıklı  

Ceraprotect emaye kaplama çelik bir boy-
ler olan Vitocell 100-B CVBA, hijyenik su 
sağlamak için kaliteli bir çözümdür. İki adet 
serpantine sahip bu boylerin alt serpantinine 
güneş enerjisi devresi, üst serpantinine ise 
harici bir ısı üretici (kazan, ısı pompası, vs.) 
devresi bağlanır. Böylelikle güneş enerjisinin 
yetersiz kalması durumunda harici bir ısıtıcı-
dan faydalanılabilir. Güneş enerjisi devresinin 
otomasyonu boyler üzerindeki kontrol paneli 
(solar kontrol modülü Tip SM1 veya Vitoso-
lic 100 Tip SD1) sayesinde gerçekleştirilir ve 
böylece güneş enerjisinden optimal bir şekilde 
faydalanılır. Bu kontrol paneli Solar-Divicon 
güneş enerjisi devresi pompa grubuna entegre-
dir. Solar-Divicon’un içerisinde yüksek verimli 
solar devre pompası, debi ölçer, manometre, 
solar emniyet ventili (6 bar), doldurma arma-

türü ve hava ayırıcı bulunuyor. 1 adet boyler 
sıcaklık sensörü ve 1 adet kolektör sıcaklık 
sensörü de teslimat içeriğine dahildir.

Özellikler

•	 Korozyona dayanıklı Ceraprotect emaye 
kaplama çelik boyler. Magnezyum anot 
üzerinden ayrıca katodik koruma sağlanır. 
Aksesuar olarak harici akım anodu teslim 
edilebilir.

•	 Güneş enerjisi sisteminin hızlı ve kolay 
bir şekilde bağlanması için bivalent (ikili) 
boyler. Alt serpantine güneş enerjisi 
devresi bağlanırken, üst serpantine 
ise bir kazan devresi bağlanır. Güneş 
enerjisinin boyleri istenilen sıcaklığa 
ulaştıramadığı durumlarda kazan ek olarak 
devreye girerek kullanma suyu ısıtması 
gerçekleştirilir.

•	 Doldurma, hava alma, kapatma ventilleri 

ve solar kontrol paneli (solar kontrol 
modülü Tip SM1 veya Vitosolic 100 Tip 
SD1) Solar Divicon’ a entegre edilmiş olup 
boylere monte edilmiştir.

•	 300, 400 ve 500 litrelik hacimlere sahiptir. 
300 litre hacme sahip olan boylerler gri 
rengin yanı sıra Viessmann duvar tipi 
cihazlara uygun olarak beyaz renkte de 
sipariş edilebilir.

•	 Çepeçevre uygulanan yüksek etkili ısı 
izolasyonu sayesinde ısı kayıpları düşüktür.

•	 İsteğe göre boylere ek bir elektrikli ısıtıcı 
da bağlanabilir. Elektrikli ısıtıcı seti 
aksesuar olarak teslim edilebilir.

•	 Boyler tabanına kadar uzanan serpantin ile 
boyler suyunun tamamı ısıtılır.

•	 Tüm komponentleri birbirleri ile 
uyumludur ve bağlantıya hazırdır. Montajı 
oldukça kolaydır ve zamandan tasarruf 
sağlar. TM

Denta Havalandırma’dan Kendinden Flanşlı Hava Kanalı

Kendinden flanşlı kanal; sacın her iki 
tarafı da özel PDF3 flanş profili olacak 
şekilde tam otomatik makine ile kıv-

rılarak oluşturulur, kanalın kenet yerleri tam 
otomatik flanş makinesinden mastiklenerek 
çıkar. Bu sayede kanalda herhangi bir flanş 
ekine gerek duyulmadan en az sürtünme ve 
en yüksek sızdırmazlık sağlanmaktadır. Ken-
dinden flanşlı kanallar, yüksek sızdırmazlığa 
ve düşük dirence sahiptir. Flanş profili, kana-
lın devamı olduğundan iç kısmı pürüzsüz bir 
yüzey oluşturmaktadır. Bu nedenle toz ve par-
çacık birikimini engeller. Bütün havalandırma 
projelerinde ve özellikle hijyenik sistemlerde 
rahatlıkla kullanılabilir. Flanş profilleri kanala 
mukavemet kazandırır. Dolayısıyla daha az 
destek ve askı elemanı kullanılmasından ötürü 
montaj kolaylaşır. Daha az işçilik gideri olur. 
Gürültü ve titreşim en alt seviyeye iner. Oto-
matik makinelerle el değmeden yapılan flanşlı 
kanal üretimi ile işçilik hataları en aza indirilir. 
Böylece zaman ve malzemeden tasarruf edile-
rek maliyetler düşürülür.

Özellikler

•	 Kendinden flanşlı hava kanalında, flanş 

sacın devamı olduğu için bir ek yeri 
oluşturmaz. Sac sürekli ve bütün haldedir. 
Bu sayede kanalın iç yüzeyi pürüzsüz ve 
engelsizdir.

•	 Havanın akışına karşı malzemenin 
uyguladığı direnç sıradan kanallara göre 
çok düşüktür.

•	 Pürüzsüz ve girinti/çıkıntısız bir yüzey 
oluşturduğu için kir, toz ve akan havanın 
içindeki parçacıklar malzeme yüzeyinde 
tutunamaz.

•	 Profil eksiz olduğu için aralarında 
boşluklar mevcut değildir. Hava 
kaçaklarına sebebiyet vermez. Sıradan hava 
kanallarına göre hava kaçak oranı oldukça 
düşüktür.

•	 Standart kanal montaj yardımcı 
elemanlarına uygun olarak imal edilir 
ve montaj sırasında herhangi bir ek 
donanıma ihtiyaç duyulmaz. Denta 
Havalandırma’nın standart köşe parçaları 
ile montajı kolayca yapılabilir. TM 
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ürünler

İçme Suyu Wilo-Stratos PICO-Z ile Daha Güvenli

W  ilo, yeni nesil pompa sistemleri 
geliştirmeye devam ediyor. Islak 
rotorlu sirkülasyon pompasıyla 

Wilo-Stratos PICO-Z, içme ve sıcak su 
pompaları kategorisinde sektörün ihtiyaç 
duyduğu özelliklere sahip olmasıyla dikkat 
çekiyor. Özel donanımıyla tam olarak içme 
suyu uygulamaları için geliştirilen yeni Stra-
tos PICO-Z, en önemli iki ana işlevi yerine 
getiriyor. Stratos PICO-Z, azami 6m’lik 
basma yüksekliği ve azami 3,5 m³/h debisiyle, 
ağırlıklı olarak küçük ticari amaçlı binalarda; 
örneğin küçük hastanelerde, otellerde veya 
kamu binaları yanında çok haneli binalarda 
da kullanılabiliyor.

Yenilikçi ve verimli

Wilo bu yeni ürünüyle kullanımı kolaylaştıran 
modern ekranı, yenilikçi işlevleri ve verimlilik 
özelliklerini tek elde birleşiyor. Wilo-Stratos 
PICO-Z, ‘Manuel’ ve ‘Sıcaklık Kontrollü’ ola-
rak bilinen iki işletim modu sunuyor. Bu seçe-
nekler sayesinde pompa her türlü kuruluma 
en iyi şekilde uyarlanabiliyor. Manuel modu 
sayesinde fark basıncı sabit olarak önceden 
ayarlı hedef değerde tutulabiliyor. Sıcaklık 
kontrollü işletim modunda ise devir sayısı 
su sıcaklığına bağlı olarak düzenleniyor. Geri 
akış sıcaklığı daima önceden ayarlı asgari 
sıcaklığın üstünde kalırken, sıcaklık regülas-
yonu, pompanın akışını, ayarlanan değerin 
altına düşürmesi durumunda pompa, ayar-

lanmış olan minimum akışı koruyor.

Paslanmaz çelik gövde

Termik dezenfeksiyon işlevi, Wilo-Stratos 
PICO-Z’nin diğer bir donatım özellikleri ara-
sında yer alıyor. Bu işlev etkinleştirildiğinde 
pompa otomatik olarak içme suyu haznesinin 
termik dezenfeksiyonunu algılayarak destek 
veriyor. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olan 
yeni pompa gövdesi, en yüksek teknik ve görsel 
gereklilikleri sağlıyor, pompanın ömrünü artı-
rıyor. Ayrıca bu sayede su, bakteri ve korozyona 
karşı güvenilir olarak korunurken, entegre edil-
miş tuş kilidi istenmeyen ayar değişikliklerinin 
önüne geçiyor.

Kolay işletim için sorunsuz 
kullanım

Kurulum ve kullanım sırasında da ıslak rotorlu 
sirkülasyon pompası rahat ve yalın yüzünü 
gösteriyor. Wilo-Connector ile donatıldı-
ğında elektrik bağlantısı hızla ve aletsiz ola-
rak kolayca gerçekleştirilebiliyor. Büyük LCD 
ekran, işletim durumlarını açıklayıcı netlikte 
yansıtıyor. Merkezi kumanda öğesi olarak 
ekran ayrıca 'Kırmızı Düğme Teknolojisi'yle 
kontrol ediliyor. Bununla termik dezenfeksiyon 
işlevi de etkinleştirilebiliyor. Wilo servisleri de 
ürünün kurulumu öncesinde ve sırasında ver-
dikleri uzman desteğiyle müşterilere yardımcı 
oluyor.TM

Besleme ve egzoz havası için tek bir 
menfez kullanımına olanak veren ürün, 
pratik kullanımının yanı sıra yerden de 

tasarruf sağlıyor. 
Ayarlanabilir kanatlar, farklı ortam koşullarına 
uyumu sağlar ve hava akışını optimum ölçüde 
düzenler. Kanatlar istenen konuma manuel ola-
rak veya elektrik motoru ile hareket ettirilebilir. 
İsteğe göre özel renk seçeneği bulunmaktadır. 
Kanat açıklıkları, gereken besleme veya egzoz 
havası ihtiyacına göre farklı seviyelerde ayar-
lanabilir, kanat aralıkları değişkendir. Düzgün, 
eliptik kanatlar, hem düşey hem yatay doğrul-
tuda olabilmektedir. TM

MLL-Hamburg’dan Besleme ve Egzoz Havası için 
Tip 782Dbew Hareketli Havalandırma Menfezi





ürünler

TROX Duman Tahliye Sistemleri

TROX, havalimanları ve trafi k tünelleri, 
kaçış tünelleri, metro trafi k sistemleri, 
yeraltı ve çok katlı otoparklar, fuar 

alanları, alışveriş merkezleri ve benzeri yapılar 
için özelleştirilmiş duman tahliye sistemleri 
geliştiriyor. 
Her yapı duman kontrol damperleri ve yan-
gın damperleri, duman tahliye fanları, anahtar 
ve kontrol üniteleri gibi birbirini tamamlayan 
kompleks duman tahliye stratejilerine gerek 
duyar. TROX, akıllı TROX NETCOM kon-
trol sistemi tarafından kontrol edilen, komple 
çalışır bir sistem oluşturmak için bu bileşen-
leri birbirine entegre eder. Tüm ara birim-
lerin birbiriyle uyumlu olduğu güvenilir bir 
fonksiyon sağlar. Yangın nedeniyle ölümlerin 
% 80’i sıcak yangın dumanından kaynaklanır 
ve sıcak yangın dumanının içerdiği aşırı toksit 
tedavi edilemez akciğer hasarlarına sebep olur. 
TROX'un mekanik duman tahliye ve jet sis-
temleri, kaçış rotalarını dumansız tutar ve sıcak 
yangın gazlarını uzaklaştırır. İnsan hayatını 
korur ve yangınla mücadeleyi destekler. Tüm 
binalar için özelleştirilmiş duman tahliye sis-
temleri geliştirir. 
TROX Uluslararası Yangın Koruma Merkezi 
Ar-Ge’siyle, duman tahliye ve güvenlik mühen-
disliği çözümleri sunar.

DAX Tipi Eksenel Yangın Gazı Çatı 
Fanı   

TROX DAX tipi eksenel duman tahliye çatı 

fanı (BV-AX), komple ısı yalıtımlı bir gövdeye 
sahiptir ve dolayısıyla bina kabuğunun ısıl sız-
dırmazlığını sağlar. Çift kabuklu ve iki sabit 
emiş havası damperleri ile alüminyum gövdeye 
(korozyon koruma sınıfı C5) sahip modern 
fan, Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği’nin 
(EnEV) gereklerini karşılar.
•	 Tüm yasal şartları (duman tahliyesi, 

Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği 
(EnEV)) yerine getirir

•	 Olumsuz hava şartlarına dayanıklı ve 
sağlam (EN 12101-3, SL 1000)

•	 Kapasite (100.000 m3/h hava debilerine 
kadar) 

•	 Düşük bakım maliyetleri, montajı kolay

EK-EU Duman Kontrol Damperi
 
EK-EU duman kontrol damperi CE işaretine 

sahip ve en son EN-1366-10 ile EN 1366-2 
test standartlarına göre test edilmiş, genel yapı 
denetim ruhsatına sahip ilk Almanya üretimi 
duman kontrol damperlerinden biridir. 

Başlıca özellikleri:

•	 TROXNETCOM ile merkezi bina 
yönetim sistemine entegrasyon

•	 Montaj konumu, hava akış yönünden 
ve damper klapesi milinin konumundan 
bağımsızdır

•	 Basınç seviyesi 3 (-1500 ila +500 Pa arası 
işletme basıncı)

•	 Manuel veya otomatik müdahale

•	 Gövdenin hava sızdırmazlığı EN 1751, 
sınıfı C’ye uygundur

•	 EN 13501-4’e göre sınıfl andırma

•	 Performans sürekliliği sertifi kası

•	 AB Yapı Ürünleri Mevzuatı’na göre CE 
işareti

•	 Cmod: hava debisinin dengelenmesine 
yönelik havalandırma fonksiyonu ve ara 
konumlar

•	 35 mm duvar kalınlığında başlayan duman 
tahliye kanalları için TM 

DAX Tipi Eksenel Yangın 
Gazı Çatı Fanı

EK-EU Duman Kontrol Damperi
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SFA Sanihydro’dan Sanicubic 2 Classic®  WC Öğütücü

Daikin Altherma Isı Pompaları

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

monte etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 
11 metreye, yatay olarak 110 metreye kadar 
atıkları pompalayabilen öğütücüler; ekono-
mik, pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. 
Atıkların tahliyesi 32 mm çaptaki PVC boru 
aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku 
yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle çalı-
şıyor. Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı 
ve kolay uygulanabilir bir sistem olup, resto-
rasyon ve tadilat işlemlerinde kullanıcılarına 
esneklik sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü 
özelliğine sahip değildir. Yine kanalizasyona 
uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot 
farkı olan yerlerde, atık suların tahliyesini 
sağlıyor. 60-70 ˚C sıcaklığındaki akışkanlara 
ve sabunlu sulara dayanıklı olarak üretildik-

D   aikin’in Eurovent Sertifikası ve 
Avrupa Isı Pompası Birliği’nce 
verilen EHPA Kalite Sertifikasına 

sahip Altherma ısı pompaları Avrupa’da 
olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi görü-
yor. Pahalı fosil yakıtlar tüketen geleneksel 
ısıtma sistemlerine göre çok daha az enerji 
ile daha yüksek verim sağlayan Daikin  
Altherma, kullanıcılarına önemli bir maliyet 
avantajı sunuyor. Dış havadaki ısıyı kullana-
rak daha az enerji sarf eden Daikin Altherma, 
kullandığı her 1 kW’lık enerjiye karşılık en 
az 5 kW’lık ısı üretiyor. Kurulum ve bakım 
ihtiyacı düşük olan Daikin Altherma, inver-
ter kompresör teknolojisi ile yüksek enerji 
tasarrufu sağlıyor. Hem dış hem de iç ünitesi 
ile kompakt bir tasarıma sahip olan Daikin 
Altherma, ısıyı havadan alıyor. Herhangi bir 
yerin kazılmasına veya sondaja gerek olma-
dan kurulumu gerçekleşen Daikin Altherma, 
dumansız ve alevsiz çalışıyor. Üretilen ısının 
yüzde 80’ini yenilenebilir kaynaktan (hava) 
sağlayan Daikin Altherma, düşük karbondi-

lerinden, restoran, otel, iş yerleri gibi birçok 
alanda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Teknik özellikler

•	 Bağlanabilen Üniteler: Maks. 6 klozet, 
banyo, mutfak ve çamaşırhanenin atık 
suları

•	 Dikey pompalama: 11 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 110 m’ye kadar,
•	 Koruma Sınıfı: IP68
•	 Hazne hacmi: 45 L
•	 Giriş bağlantısı: 1 x 40/50 mm, 4 x 

40/50/100/110 mm
•	 Maksimum debi: 12 m3/saat
•	 Tahliye boru çapı: 50 mm,
•	 Havalık: 50 mm
•	 Maksimum sıvı sıcaklığı: 70 ˚C (kısa süreli 

çalışmada – 5 dk. maksimum),
•	 Koruma Sigortası: 25 A,

lerine bağlanabilen Daikin Altherma, düşük 
maliyeti ile yeni ve yenilenmekte olan yaşam 
alanları için iyi bir yatırım olarak görülüyor. 
Ekonomik, çevre dostu ve konforlu çözümler 
sunan Daikin Altherma ısı pompaları, kış 
aylarında kullanıcılarının ısınma ve sıcak su 
ihtiyaçlarını karşılarken, sıcak yaz günlerinde 
de soğutma yaparak dört mevsim kesintisiz 
konfor sunuyor.  TM

oksit (CO2) emisyonu ile çevreci bir çözüm 
sunuyor. Tek bir merkezden yönetilebilen 
Daikin Altherma, bu özelliği ile konutların 
yanı sıra otel, spor merkezi, SPA, hastane, 
kütüphane ve okul gibi mekânlarda da kul-
lanılabiliyor.

4 mevsim kesintisiz konfor

Daikin Altherma, -25°C’ye varan zorlu iklim 
koşullarında dahi verimli bir şekilde ısı trans-
feri yapabilme özelliğine sahip. Radyatörlere, 
yerden ısıtma sistemlerine ve fan coil ünite-

•	 Elektrik Sınıfı: I,
•	 Besleme voltajı ve frekans:  

220 – 240 V / 50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 2 motor x 1500 W,
•	 Net ağırlık: 30 kg,
•	 Boyutlar (g x d x y ):  

688 x 515 x 440 mm.  TM
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CleanSeal, özellikle Hastaneler, Temiz Odalar ve Yaşam Bilimi tesisleri için Camfil 
tarafından üretilen HEPA filtre kutusu çözümüdür. Kurulum, taşıma, kullanım ve 
bakımının oldukça kolay olması CleanSeal’i pazardaki diğer ürünlerden ayıran 
en büyük özelliğidir. Camfil’in 1. Kalite HEPA filtreleri olan MEGALAM serisiyle 

birlikte kullanıldığında size maliyetten tasarruf ettirir. Aynı zamanda sızdırmazlık 
özelliğinin etkisiyle çevresel korumayı da beraberinde getirir. CleanSeal’in yeni 

tasarımının tavanınızla mükemmel uyumu oldukça tatmin edicidir. 

1-GÜÇLÜ, BÜTÜNÜYLE KAYNAKLI TASARIM
Kutu, %100 sızdırmazlığı sağlamak ve istenilen noktaya temiz 
hava ulaştırmak için bütünüyle kaynaklı olarak üretilmiştir.

2- ALETSİZ FİLTRE SABİTLEME
Filtreler, herhangi bir alet takımı kullanmaksızın 
sabitlenebilmektedir; bu şekilde filtreye bir zarar gelmeyeceği 
gibi, operatör için de kullanım kolaylaşmaktadır.

3- DÜŞÜK BASINÇLI FİLTRE İÇİN ANKASTRE 
FİLTRE YÜKSEKLİĞİ FLANŞI
CleanSeal filtre kutuları, Camfil Megalam Serisi filtrelerinin 
(MD/MX/MG) tümünün kullanımına uygun tasarlanmıştır. 
Daha düşük basınçlı filtreler, kanalda istenilen basınç 
kademesini elde etmek için veya enerji tasarrufu sağlamak 
için kullanılmaktadır.

4- EVRENSEL MONTAJ SİSTEMİ (ASMA TAVAN)
CleanSeal’ler asma-tavana monte edilebilir veya 
T-profil kafes içinde kullanılabilir.

CLEANSEAL
 Güvenilir ve Çok Islevli Terminal 

Filtre Kutusu

Camfil Hava Filtresi San. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Morsümbül Sok. Deluxia Palace
Kat 16, Daire 441  Ataşehir - İstanbul
Tel: + 90 216 510 13 00  Faks: + 90 216 510 13 67

www.camfil.com

 Daha fazla bilgi almak için: 
www.camfil.com.tr

Yeni CleanSeal; PharmaSeal ve CamSeal ile birlikte Camfil’in 
bütünlesik filtre kutusu serisindeki yerini almaktadır.

MEVCUT DİFÜZÖR ÇEŞİTLERİ

MEVCUT KURULUM ÇEŞİTLERİ

STANDARTLAŞTIRILMIŞ ÖLÇÜLER

Filtre (mm)
305 x 305

392 x 392

544 x 544
595 x 595

697 x 697

1195 x 595

1307 x 697

457 x 457 508 x 508 610 x 610 1108 x 508 1220 x 610

3P3 4P4 5P5 6P6 11P5 12P6

5- AYARLANMIŞ FİLTRE YATAĞI SİSTEMİ
Filtre, benzersiz filtre yatağıyla önceden kutuya 
sabitlenmiştir; ikinci bir kişiye gerek kalmadan kolayca 
filtreyi monte/demonte edebilirsiniz.

6- TÜM CONTA TİPLERİ İÇİN UYGUNDUR
CleanSeal HEPA kutuları, kullanıcıya DIN, PU veya Camfil Jel 
tipi contalardan herhangi birini seçme özgürlüğü sağlar.

7- YENİLİKÇİ VE HIZLI KAFES SİSTEMİ
Eşsiz kilitleme sistemi ve hareketli kızak sistemi sayesinde 
filtreye en hızlı erişim sağlanır. Sadece herhangi bir kartla 
(İsterseniz kredi kartıyla!) açıp, filtre değişimi yapabilmenize 
imkan sağlar.

Üstten Giriş Dikdörtgen Şekilli 
Yandan Giriş

Yandan Giriş Yandan Giriş

Ayarlanabilir, 
Kanatlı Difüzörler (AV)

Perfore Difüzörler 
(PF)

Sarmal (Swirl) 
Difüzörler (SW)

4-Yollu Difüzörler 
(4W)

Çerçeve (mm)

Hava Girişi

Hava Çıkışı



CleanSeal, özellikle Hastaneler, Temiz Odalar ve Yaşam Bilimi tesisleri için Camfil 
tarafından üretilen HEPA filtre kutusu çözümüdür. Kurulum, taşıma, kullanım ve 
bakımının oldukça kolay olması CleanSeal’i pazardaki diğer ürünlerden ayıran 
en büyük özelliğidir. Camfil’in 1. Kalite HEPA filtreleri olan MEGALAM serisiyle 

birlikte kullanıldığında size maliyetten tasarruf ettirir. Aynı zamanda sızdırmazlık 
özelliğinin etkisiyle çevresel korumayı da beraberinde getirir. CleanSeal’in yeni 

tasarımının tavanınızla mükemmel uyumu oldukça tatmin edicidir. 

1-GÜÇLÜ, BÜTÜNÜYLE KAYNAKLI TASARIM
Kutu, %100 sızdırmazlığı sağlamak ve istenilen noktaya temiz 
hava ulaştırmak için bütünüyle kaynaklı olarak üretilmiştir.

2- ALETSİZ FİLTRE SABİTLEME
Filtreler, herhangi bir alet takımı kullanmaksızın 
sabitlenebilmektedir; bu şekilde filtreye bir zarar gelmeyeceği 
gibi, operatör için de kullanım kolaylaşmaktadır.

3- DÜŞÜK BASINÇLI FİLTRE İÇİN ANKASTRE 
FİLTRE YÜKSEKLİĞİ FLANŞI
CleanSeal filtre kutuları, Camfil Megalam Serisi filtrelerinin 
(MD/MX/MG) tümünün kullanımına uygun tasarlanmıştır. 
Daha düşük basınçlı filtreler, kanalda istenilen basınç 
kademesini elde etmek için veya enerji tasarrufu sağlamak 
için kullanılmaktadır.

4- EVRENSEL MONTAJ SİSTEMİ (ASMA TAVAN)
CleanSeal’ler asma-tavana monte edilebilir veya 
T-profil kafes içinde kullanılabilir.

CLEANSEAL
 Güvenilir ve Çok Islevli Terminal 

Filtre Kutusu

Camfil Hava Filtresi San. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Morsümbül Sok. Deluxia Palace
Kat 16, Daire 441  Ataşehir - İstanbul
Tel: + 90 216 510 13 00  Faks: + 90 216 510 13 67

www.camfil.com

 Daha fazla bilgi almak için: 
www.camfil.com.tr

Yeni CleanSeal; PharmaSeal ve CamSeal ile birlikte Camfil’in 
bütünlesik filtre kutusu serisindeki yerini almaktadır.

MEVCUT DİFÜZÖR ÇEŞİTLERİ

MEVCUT KURULUM ÇEŞİTLERİ

STANDARTLAŞTIRILMIŞ ÖLÇÜLER

Filtre (mm)
305 x 305

392 x 392

544 x 544
595 x 595

697 x 697

1195 x 595

1307 x 697

457 x 457 508 x 508 610 x 610 1108 x 508 1220 x 610

3P3 4P4 5P5 6P6 11P5 12P6

5- AYARLANMIŞ FİLTRE YATAĞI SİSTEMİ
Filtre, benzersiz filtre yatağıyla önceden kutuya 
sabitlenmiştir; ikinci bir kişiye gerek kalmadan kolayca 
filtreyi monte/demonte edebilirsiniz.

6- TÜM CONTA TİPLERİ İÇİN UYGUNDUR
CleanSeal HEPA kutuları, kullanıcıya DIN, PU veya Camfil Jel 
tipi contalardan herhangi birini seçme özgürlüğü sağlar.

7- YENİLİKÇİ VE HIZLI KAFES SİSTEMİ
Eşsiz kilitleme sistemi ve hareketli kızak sistemi sayesinde 
filtreye en hızlı erişim sağlanır. Sadece herhangi bir kartla 
(İsterseniz kredi kartıyla!) açıp, filtre değişimi yapabilmenize 
imkan sağlar.

Üstten Giriş Dikdörtgen Şekilli 
Yandan Giriş

Yandan Giriş Yandan Giriş

Ayarlanabilir, 
Kanatlı Difüzörler (AV)

Perfore Difüzörler 
(PF)

Sarmal (Swirl) 
Difüzörler (SW)

4-Yollu Difüzörler 
(4W)

Çerçeve (mm)

Hava Girişi

Hava Çıkışı



söyleşi

Taner Yönet
İMCO Genel Müdürü

Hellmuth Weiß 
VENTOMAXX International 
Yönetici Ortağı

Isı geri kazanım ünitesi ile % 90’ın 
üzerinde verimlilik sunan "Bağımsız 
Havalandırma Sistemi VENTOMAXX", 
İMCO güvencesiyle Türkiye’de…
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İMCO Genel Müdürü Taner Yönet:

İMCO, 1992 yılında İzmir’de kuruldu. 
Havalandırma cihazlarının temel ele-
manı olan fanların satış organizasyo-

nuna sahip olan İMCO, konusunda bilinen 
Avrupalı üreticilerin temsilciliğini yürüten 
bir firmadır. Domestik fanlardan, endüstriyel 
fanlara, patlamaya karşı korumalı modeller-
den, yangın duman egzoz fanlarına, kanal, 
çatı, duvar tipi radyal ve aksiyal kanatlı her 
türlü fan ihtiyacına cevap veren İMCO, 
mühendislik ilkelerine bağlı kalarak faaliyet-
lerini sürdürüyor. 1998 yılında, İstanbul’da 
açtığımız şubemizi, 2006 yılında İMCO şir-
ket merkezine dönüştürdük. 2007 yılından 
itibaren de kapalı otoparklarda jet fan sistem 
satışına başladık ve bu konuda da Türkiye’nin 
lider firmaları arasında yer alıyoruz. 
Bilindiği gibi havalandırmanın temelinde 
fan ve dağıtım elemanları vardır. Bugüne 
kadar biz, havalandırmada banyo ve tuva-
letlere konulan küçük fanları saymazsak 
genellikle merkezi sistemler üzerinden faa-
liyetlerimizi sürdürüyorduk. Bundan sonra 
da İMCO’nun temel işi olarak bu cihazla-
rın satışı devam edecek. Merkezi sistemde, 
havayı bir merkezden binaya veriyor, yine 
bir merkeze toplayıp dışarı atıyorsunuz. 
Bu işlem; bir ana cihaz, kanal sistemi ve 
dağıtım elemanlarını içeriyor; difüzörler, 
anemostatlar, filtreler gibi… Odalar, ofis-
ler, otel odaları, hastane odaları, sınıflar gibi 
daha küçük alanlarda ise havalandırmayı 
yüksek verimlilikle ve pratik yollarla yapmak 
oldukça önemlidir. Çünkü iç ortamdan tah-
liye edilen havayla birlikte enerjisi de atılır; 
dışarıdan alınan havanın ise şartlandırılarak 
iç ortama verilmesi söz konusudur ki bu da 
ciddi bir enerji tüketimi demektir. Havalan-
dırma ünitelerinin ısı geri kazanımlı olarak 
üretilmesi, verimliliği ciddi oranda artırır. 
Üretici firmamız VENCO olarak zaten 
merkezi sisteme yönelik her türlü ısı geri 
kazanımlı havalandırma cihazını başarıyla 
üretiyoruz. Ancak şimdi, bağımsız üniteler 
şeklinde doğrudan duvar içerisine yerleştiri-

ısı geri kazanım ünitesini ve fanı herhangi 
bir alet kullanmaksızın çekerek çıkarabi-
lir, tüm aksamları elektrikli bir süpürge ile 
kolayca temizleyebilirsiniz… 
Cihazın teknik özellikleri konusunda daha 
detaylı bilgi vermek isterim: Her şeyden 
önce oldukça komplike ve verimli bir cihaz. 
İçindeki ısı geri kazanım ünitesi seramiktir. 
İçeriden 24 derece olarak atılan havayı, ısı 
geri kazanım ünitesi sayesinde 21 derece 
olarak geri alma şansı sunuyor ki bu da  
% 90’lar civarında verimlilik anlamına geli-
yor. Bu ünite aynı zamanda elektrostatik 
özellikli filtreye sahiptir, bu sayede geçen 
tozu üzerine yapıştırır. Cihaz saatte 3.4 watt 
yani bir LED ampul kadar enerji tüketiyor. 
Cihaz; 70 saniye içeri doğru, 70 saniye de 
dışarı doğru çalışabiliyor. Üstelik tüm kanal 

lerek ısı geri kazanımlı havalandırma imkânı 
sağlayan VENTOMAXX ürünlerini satış 
programımıza ekleme şansımız oldu. 

VENTOMAXX sunduğu yüksek 
verimliliğin yanı sıra kolay 
kullanımı ve estetik tasarımıyla da 
oldukça iddialı… 

Karşılıklı olarak iki şirketin beklentilerinin 
örtüşmesi sonucu, VENTOMAXX havalan-
dırma cihazlarını Türkiye pazarına İMCO 
güvencesi ile sunmaya karar verdik. Cihaz, 
duvara monte ediliyor ve dışarıdan bakıldı-
ğında sadece çok şık bir kapak görebiliyor-
sunuz. Çift cidarlı gövdesi sayesinde cihazın 
hareket kabiliyeti var ve duvar kalınlığına 
göre gövde uzunluğu ayarlanabiliyor. Filtreyi, 

İç hava kalitesinin güvencesi Türkiye’de…
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söyleşi

sistemini ortadan kaldırıyor. Elbette bunun 
da verimliliğe etkisi büyük. Ürünün çalı-
şırken ses seviyesi oldukça düşük olmakla 
birlikte doğrudan dışarıya açıldığı detayı 
atlanmamış ve dışarıdaki gürültünün içe-
riye girmemesi için cihaz içi ses yalıtımı 
çok iyi dizayn edilmiş. Tasarım özellikleri 
sayesinde, yağmurlu havalarda cihazın içeri 
su geçirmesi mümkün değildir. Dış hava 
sıcaklığı eksi derecelere indiğinde, cihazın 
emiş tarafında bir yoğuşma söz konusu ola-
bilir. Cihaz, bu yoğuşmanın dışarı doğru 
olması için eğimlendirilmiştir. Tahliyenin 
sağlandığı son noktada ise atılan birkaç 
damlalık suyun binaya değmemesi için özel 
olarak tasarlanmış bir tahliye kanalı bulun-
maktadır. Cihazların iki tür kontrol imkânı 
var: modeline bağlı olarak cihaz üzerinden 
veya merkezi bir kontrol paneli üzerinden 
altı cihaza kadar kontrol imkânı da sunuyor. 
Kontrol paneli, üzerinden açma/kapama, 5 
farklı hız, 4 farklı program seçilebilir. Ayrıca 
filtre kirlilik uyarısı vardır.
VENTOMAXX ürünleri özellikle yazlık 
gibi mevsimsel olarak kullanılan yerlerde 
de büyük bir fark yaratıyor. Bilindiği gibi 
yazlıklar uzun süre kapalı kaldığından, ciddi 
bir havalandırma ve rutubet sorunu ile karşı 
karşıya kalırlar. Havalandırma cihazları saye-
sinde kullanmadığınız süre içinde de çok 
cüzi enerji tüketimi ile yazlığınızı havalan-

dırabilirsiniz. Böylece, yazlığınız nem ve küfe 
karşı korunmuş olur, çok daha sağlıklı bir 
ortamla karşılaşırsınız. 

Havalandırma artık lüks değil; 
ihtiyaç…

Binalar, artık bizim çocukluğumuzun bina-
ları değil. Eskiden pencere kenarlarından o 
kadar çok hava girerdi ki eve; cam kenarlarını 
süngerli bantlarla kapatmak sorunda kalır-
dık. Yeni nesil binalarda; özellikle de enerji 
verimliliği konusu tüm dünyada bu derece 
önem kazandıktan sonra pencere sistem-
leri değişti; bina yalıtım kalınlıkları arttı ve 
binalar neredeyse hiç hava alamaz hale geldi. 
Dolayısıyla, iç mekânın havalandırılabilmesi 
için sahip olduğumuz tek seçenek; camın 
açılması. Fakat bu şekilde yeterli havalandır-
manın sağlanması mümkün değildir çünkü 
dış ortamın gürültüsü, tozu ve sıcağı-soğuğu 
da bu vesileyle evlerimize dolar. Bu durum 
da bir rahatsızlık yaratır ve camı en fazla 10 
dakika açık tutarız ki bu da evin havalan-
dırma ihtiyacını karşılamaz. 
İç hava kalitesi konusu, bilindiği gibi ülke-
mizde de artık ciddi olarak ele alınıyor; 
konuyla ilgili toplantılar, konferanslar, panel-
ler düzenleniyor. Çünkü içinde bulunduğu-
muz ortamın hava kalitesi, sağlığımızı doğ-
rudan etkiliyor. İç hava koşullarının kötü ya 

da yetersiz olması durumu, başta alerjik has-
talıklar olmak üzere pek çok sağlık sorununu 
tetikliyor. Söz konusu olan hava olduğunda, 
sağlığımız üzerindeki etkilerini hissetmemiz 
uzun zaman alıyor çünkü havayı göremedi-
ğimizden, bulunduğumuz her ortamda var 
olduğunu düşünüyoruz. Elbette her ortamda 
hava var ama bu havanın oksijen miktarını, 
temizliğini, karbondioksit oranını sürekli 
ölçemediğimiz için ne durumda olduğunu da 
bilmiyoruz. Göz görmeyince gönül katlanı-
yor ama sağlık katlanıyor mu orası meçhul… 
İç hava kalitesinin iyi olmadığı sınıfta, ofiste, 
evde bulunmak sağlığımızı uzun vadede ne 
kadar bozuyor, motivasyonumuzu, konsan-
trasyonumuzu, öğrenme kabiliyetimizi nasıl 
etkiliyor, bunların cevaplarını net olarak 
bilmiyoruz. İnsanların genel olarak içinde 
bulundukları önemli yanılgılardan biri, kli-
maların havalandırma ihtiyacını karşılayaca-
ğının düşünülmesidir. Havalandırma özelliği 
bulunan klimalar var elbette ama klimaların 
temel amacı iç ortam havasının sıcaklığını 
ayarlamaktır; temiz hava sağlamak değildir. 
Havalandırma ayrı bir disiplindir ve en az 
ısıtma/soğutma kadar -hatta belki onlardan 
daha fazla- gereklidir.  Tüm bu koşullar göz 
önünde bulundurulduğunda havalandırma 
cihazlarının, artık binalar için lüks olmak-
tan çıkıp ihtiyaç halini aldığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

ISK SODEX fuarı, cihazın Türkiye 
pazarıyla ilk buluşma noktası olacak

VENTOMAXX’ı rakiplerinden ayıran en 
önemli özellik, bu cihazların üretiminin, 
şirketin ana işi olması. Yani cihaz, şirketin 
yaptığı birçok farklı üründen biri değil; şir-
ketin profesyonel olarak üzerinde çalıştığı 
ve modellerini çeşitlendirdiği ana ürünü. 
Türkiye pazarında yola yeni çıkıyoruz ama 
bu cihazın pazarda büyük pay sahibi olaca-
ğına inancım tam. Şu anda dökümanların 
Türkçeleştirilmesi için çalışıyoruz. Bire bir 
görüşmelerle mimarlara, projecilere cihaz-
ları anlatıyoruz. Ürünle ilgili bilgi verdi-
ğimizde çok pozitif dönüşler alıyoruz. İç 
hava kalitesi ile ilgili düzenlenen etkinliklere 
sponsor olarak destek vermek de planlarımız 
arasında. Mayıs ayında düzenlenecek ISK-
SODEX fuarı ise, cihazın Türkiye pazarıyla 
ilk buluşma noktası olacak.
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olmakla birlikte keşfettik ki; farklı ülkele-
rin farklı ihtiyaçları var. VENTOMAXX  
International olarak Türkiye pazarında yer 
almayı istememizin en önemli sebeplerinden 
biri, pazarın büyüklüğü. 

Ortamdaki havanın kalitesini bu 
cihazlar sayesinde bilebilirsiniz

Her ne kadar ülkeler arasında iklim farklı-
lıklarından kaynaklanan farklı havalandırma 
ihtiyaçları olsa da metropollerin genellikle 
benzer ihtiyaçları olduğunu söyleyebili-
riz. Anti alerjik bir ortam yaratılmasının 
ve gürültü probleminin minimize edilme-
sinin metropollerin başlıca gereksinimleri 
olduğunu tespit ettik. Mesela İstanbul’un 3. 
Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı 
olacak. Bu, elbette projenin etrafında çok 
sayıda lüks konut, residence, otel ve ticari 
binaların yapılacağı anlamına da geliyor. 
Elbette hava alanına yakın olmak müthiş 
bir lüks ve ayrıcalık ama aynı zamanda 
da “gürültülü”. Ayrıca konutlar gittikçe 
tren ve metro istasyonlarının, ana yolların 
yakınlarına doğru yaklaşıyor; bu da gürültü 
problemini daha da büyük bir sorun haline 
getiriyor. Bu nedenle bu tip cihazlar artık 
ihtiyaca dönüşüyor. Öğrenci yurtlarında, 
otel ve kreşlerde bu ürünler kullanılıyor. 
Son olarak göçmenlerin kaldıkları yerlerde 
de bu cihazlar çözüm sunuyor. İnsanların 
hangi sıklıkta pencere açtıklarını kontrol 
edemezsiniz ama bir cihazın ortama ne kadar 
taze hava verdiğini bu sistemlerin varlığıyla 
bilirsiniz; bu da cihazların sunduğu en büyük 
avantajlardan biri. 
Türkiye piyasasında bu ürünü tanıtmak için 
doğru zaman olduğunu düşünüyoruz
Tecrübelerimize dayanarak Türkiye ile 
Almanya pazarını kıyasladığımızda, pek çok 

Türkiye pazarında yer almayı 
istememizin en önemli 
sebeplerinden biri, pazarın 
büyüklüğü

VENTOMAXX, 20 yıllık bir geçmişe sahip, 
başarılı bir şirkettir. Almanya pazarındaki 
en iyi üç şirketten biri olmakla birlikte çok 
iyi bir marka değerine sahiptir. Şirketimiz, 
ilk yıllarda ağırlıklı olarak havalandırma 
cihazlarında yalıtım konusuna odaklanmıştı, 
çünkü enerji verimliliği konusu bu kadar 
gündemde değildi. Enerji verimliliği ile ilgili 
mevzuatlar yenilenip bu süreç dünyanın gün-
deminin üst sıralarına tırmandığında, doğal 
olarak bizim de üretimdeki önceliklerimiz 
arasında yerini aldı ve ürün geliştirmede 
önemli kriterlerimizden biri haline geldi. 
Havalandırma cihazlarında enerji verimlili-
ğini sağlayabileceğiniz en önemli nokta, ısı 
kaybını minimize edebilmektir. Bina yapı-
ları değiştikçe, binalarda gerek pencerelerde 
kullanılan malzemeler gerekse yalıtım mal-
zemeleriyle binaların geçirgenliğinin düş-
mesi, iç hava kalitesini de olumsuz yönde 
etkilemektedir. İç ortamda havalandırma 
gereksinimi ve nemin önlenmesi, daha da 
elzem hale gelmektedir. DIN 1946 mevzua-
tına göre, binalarda rutubetin önlenebilmesi 
için havalandırma cihazlarının kullanımı, 
Avrupa’da bir zorunluluk haline geldi. Bu 
sistemde, benzer cihazlara kıyasla daha az 
hava kapasitesi ile ortamın havalandırması 
sağlanabiliyor. Şu anda Almanya’da bu cihaz-
lar oldukça popüler ve bu durum giderek 
komşu ülkelere de yayılıyor; bu cihazların 
pazarı büyüyor. Pazar, sadece geçen yıl % 20 
büyüdü. İşler bu kadar uluslararası bir boyuta 
ulaştığında da VENTOMAXX Internati-
onal olarak yolumuza devam etmeye karar 
verdik. Hedeflerimiz aşağı yukarı aynı 

benzerlik görebiliyoruz. 20 yıl önce Almanya 
için çok yeni cihazlardı bunlar ama Tür-
kiye, çok daha hızlı gelişen bir ülke dolayı-
sıyla Türkiye’de cihazın çok büyük bir hızla 
pazarda olması gereken payı elde edeceğini 
düşünüyorum. Türkiye pazarı aynı zamanda, 
yanınızda güvenilir, uzman ve inovatif bakış 
açısına sahip insanlar olmazsa çok da zor 
bir pazar. Bunun bilincindeyiz. Türkiye’de 
İMCO ile tanışmak ve Taner Bey ile çalış-
mak bizi son derece mutlu etti. Hem onları 
tanımaktan hem de pazara bu derece işinin 
ehli insanlar ile girmekten ayrıca çok mem-
nunuz. Bu sayede pazara çok iyimser bakabi-
liyoruz.  Bütün bunlara ek olarak ortağımızın 
yenilikçi, açık fikirli, ileri görüşlü olması 
gerekiyor. Çünkü biz enerji verimliliğinden 
veya yeşil binalardan bahsettiğimizde ilgili 
mevzuatları bilen, yenilikleri takip eden ve 
gelecekteki trendi okuyabilen bir ortağımı-
zın olması, bizim için çok önemli. Şu anda 
Türkiye piyasasında bu ürünü tanıtmak için 
doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. TM

VENTOMAXX International Yönetici Ortağı Hellmuth Weiß:

“Pazara işinin ehli insanlarla girdiğimiz 
için çok memnunuz”
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uygulama

Danfoss VACON® NXC serisi 
motor sürücüleri madencilik, pet-
rol, gaz veya su ve atık su sektör-

leri gibi zorlu çalışma koşullarında güvenilir 
performans sağlayan sürücülerdir. Başarılı 
termal tasarıma sahip kasası sürücünün 
ömrünü uzatır ve sorunsuz çalışmasını 
sağlar. Fransa’daki Val Thorens Teleferik-
leri, VACON® NXC serisinin harmonik 
sorununu çözme ve kullanımı konusunda 
iyi bir örnek oluşturmaktadır.    

Val Thorens Teleferikleri

Val Thorens, Fransa’da AC motorlu telefe-
rikleri kullanmaya başlayan ilk kayak tesi-

Teleferiklerin Harmonik Sorununa 
Kesin Çözüm
Yazan: Önder Eğer / ElektrikPort

Şekil 1: Fransa'daki Val Thorens teleferikleri

sidir. AC sistemin tercih edilmesindeki en 
önemli sebep ise, Fransız elektrik kurumu 
EDF’nin enerji kalitesi regülasyonlarına 
uyabilmektir.
2007 yılının Eylül ayında, Val Thorens 
tesisleri kapsamında Cairn ve Caron’da iki 
yeni teleferik hattı kurulumu yapıldı. Tek 
bir operatör tarafından kontrol edilmele-
riyle dikkat çeken bu yenilikçi hatlarda 4 
otomatik yükleme ve boşaltma istasyonu 
bulunuyor.
Cairn ve Caron teleferik hatlarıyla, 
Fransa’da ilk defa bir teleferikte DC motor 
yerine değişken hızlı AC motorlu çözümler 
kullanılmış oldu. Cairn ve Caron hatlarının 
tahrik motorları 400 kW’lık güce sahip ve 

ana istasyonda bulunuyor. Bu motorların 
tahrikinde geleneksel DC sistemler yerine 
AC motorlu sistemlerin tercih edilmesinin 
nedeni, DC motor sürücülerinin, şebekeye 
yansıttığı harmonik etkilerini azaltmak ve 
bunların yarattığı sorunlardan kurtulmak 
istenmesi oldu.

Bölgedeki kayak tesislerinin, elektrik dağı-
tım şebekesindeki kalite problemlerinin en 
büyük etkenlerinden biri olduğu, bu bozul-
mayı yaratan elemanların ise DC motorların 
değişken hız sürücüleri olduğu bilinmekte-
dir. Bu sürücülerin şebeke tarafında yarattığı 
akım harmonikleri, yakındaki abonelerin 
hassas ekipmanlarının düzgün çalışmasını 
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engeller ve hatta cihazlara zarar verir. Bu 
sorun teleferik tesis sayısındaki artışla bir-
likte her geçen gün artmakta olduğundan, 
enerji kalitesinin daha fazla bozulmasını 
engellemek adına EDF 2003 yılında yürür-
lüğe giren regülasyonlara uyum konusun-
daki yaptırımlarını sıkılaştırdı ve bunun için 
de güç elektroniği ekipmanlarının şebekede 
yarattığı akım harmoniklerine limitler geti-
rildi.

AC Motor ve Sürücüler: Benzer 
Uygulamalarda Avrupa Genelinde 
Kabul Görmüş Kesin Çözüm

İsviçre, İtalya ve Avusturya’da son yıllarda 
devreye alınan teleferiklerin çoğunda AC 
motor ve sürücüler kullanılmaktadır. DC 
motor sürücülerin girişinde uygulanacak 
çeşitli filtre sistemleri kurmak sadece kısmi 
bir çözüm sağlıyor; çünkü gerek şebeke 
gerek motor yükleri değişken ve dinamik 
bir profil sergiliyor. 

VACON Düşük Harmonikli AC 
Motor Sürücüleri ile % 5’in Altında 
Akım Harmoniği Mümkün

Şebekeye yansıtılan akım harmonikleri-
nin mümkün olduğu kadar azaltılması için 
projede kullanılan VACON® NXC LOW-
HARMONIC sürücüleri, kontrollü IGBT 
doğrultucu kullanan AFE (Active Front 
End) üniteleri ile donatılmışlardır ve bu 
sürücünün şebekeden sinüsoidal bir akım 
çekmesini sağlar.

VACON® NXC LOW-HARMONIC, 
AFE teknolojisini kullanarak toplam akım 
harmonik (THDi) oranının nominal yükte 
% 5’in altında kalmasını (ve güç faktörü-
nün yaklaşık 1 olmasını) sağlayabilir. Bu 
değer % 35 - 40 civarında toplam akım 
harmonik oranıyla çalışan diyot doğrultu-
culu veya giriş filtreli AC motor sürücülere 
göre oldukça başarılıdır ve regülasyonları 
kolaylıkla karşılayabilir.

Sistem Entegratörü ile Yakın 
İşbirliği

Cairn ve Caron teleferiklerinin üreticisi 
olan Doppelmayer firması, işin otomasyon 
ve elektrik kapsamında Seirel Automa-

projenin başında üreticiye çok net ifade 
ettik. Çözümün güvenilirliği konusunda 
hiçbir şüphem yoktu, çünkü benzer bir sis-
temi yaklaşık 10 yıldır yapay kar makine-
lerimizde kullanıyorduk. Bundan böyle de 
tüm yeni kurulumlarımızda düşük harmo-
nikli AC motor sürücü sitemi kullanacağı-
mız kesin.”
Seirel Automatismes Proje Yöneticisi Jean-
Claude Sechet: “200 kW altındaki uygu-
lamalar için AC motor sürücüleri yoğun 
olarak kullanmaktayız. Ancak, AFE düşük 
harmonikli sürücü ile 400 kW’lık bir kuru-
lum ekibimiz için de bir ilkti” diyor.

Şekil 3: 400 kW sürücülere ek olarak, 26 adet 2-3 kW’lık Vacon NXP AC motor sürücüleri, teleferikleri istasyon içinde 
ve garajda hareket ettirmede kullanılan motorlu redüktörleri kontrol etmekte kullanılıyor.

Şekil 2: VACON AC motor sürücü sisteminin panoları, 
DC çözümüne göre şebekeye yansıyan toplam 
harmonik oranının % 5’in altında kalabilmesi ve 
komplike filtrelere ihtiyaç duymaması gibi çok önemli 
avantajlar sunuyor. 

tismes şirketiyle çalışmıştır ve AC motor 
sürücüler de bu kapsamdadır. Doppelmayer, 
Fransa dışındaki birçok projesinde VACON 
AC motor sürücülerini tercih etmektedir. 
Seriel Autamatismes’in de VACON ürün-
leri ile birçok tecrübesi olmuştur ancak bun-
lar genellikle küçük güç uygulamalarıdır.
Ana yüklenici SETAM’ın Yardımcı Teknik 
Müdürü Bruno Jurine, DC motor sürü-
cülerin şebekede yüksek oranda harmonik 
bozulma yarattığını bildiklerini şöyle ifade 
ediyor: “2003 regülasyonlarını sağlamanın 
tek yolunun düşük harmonikli değişken 
hızlı AC sürücüleri kullanmak olduğunu 
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uygulama

Daha Az Bakım

Mr. Jurine, asenkron motor kullanımının, 
birçok problemi de ortadan kaldırdığını 
belirtiyor: “Örneğin iletken tozların 
yarattığı arızalar ve bakım gereksinimi 
gibi. Artık sadece enkoder, fan ve 
rulmanlar için bakım söz konusu.”

Val Thorens’den La Toussuire’e...

Val Thorens’de yapılan başarılı teleferik 
kurulumlarından sonra, VACON ürünleri 
ile Fransa’da ikinci bir kayak tesis uygula-

ması daha gerçekleştirilmiştir: Alpler’deki 
La Toussuire kayak merkezi telesiyeji için 

2 x 400 kW gücünde bir AC motor sürücü 
uygulaması kullanılmıştır.  TM

Şekil 4: Alpler’deki La Toussuire kayak merkezi 
telesiyejleri

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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söyleşi

Hatice Zehra Tonyalı 
Emo Ayvaz Yangın Sistemleri A.Ş. 
Genel Müdürü

Ayvaz ve Emo Mühendislik’in “yangın sistemleri konusunda uzman bir oluşum” yaratmak 
için bir araya gelerek kurdukları Emo Ayvaz, yüksek riskli endüstriyel alanların yangın 
algılama ve söndürme sistemleri üzerinde uzman olarak tam hizmet sunuyor. Bir 

projenin başından sonuna kadar ihtiyaç duyulan tüm gereksinimlerini tek elden sağlamak 
misyonuyla kurulan firma, 2009 yılından beri faaliyet gösteriyor. 2015 yılında büyük bir atak 
gerçekleştiren ve vizyonunu tazeleyen Emo Ayvaz, dünya kalitesinde iş yapma ve yüksek riskli 
endüstriyel tesislere dünya kalitesinde yangın önleme sistemlerini optimum maliyetlerle sunmak 
için çalışmalar yapmaya devam ediyor. “Temsilcisi olduğumuz dünyanın alanlarında lider 
markalarını kullanarak ‘sıfır hata, sıfır risk’ prensibiyle sistemler tasarlıyoruz” diyen Emo 
Ayvaz Yangın Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Hatice Zehra Tonyalı; Emo Ayvaz’ı, Türkiye yangın 
sektörünün dününü ve bugününü Tesisat Market okurlarına anlattı…

“Kaliteli hizmet için sıfır  
 hata sıfır risk”
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Emo Ayvaz; yangın algılama ve 
söndürme sistemlerinde “başından 
sonuna” hizmet vermek için doğdu

Emo Ayvaz, Ayvaz ve Emo Mühendislik’in 
“yangın sistemleri konusunda uzman bir olu-
şum” yaratmak için bir araya gelerek kur-
dukları bir firma. Yani Emo Ayvaz Yangın 
Sistemleri A.Ş., Ayvaz’ın satış ve pazarlama 
Emo Mühendislik’in ise mühendislik mis-
yonlarının ortaklığından doğdu diyebilirim. 
Firmamız, yangın algılama ve söndürme sis-
temlerinde, projenin başından sonuna kadar 
ihtiyaç duyulan tüm gereksinimleri tek elden 
sağlamak misyonuyla 2009 yılında hizmet 
vermeye başladı. Kuruluş amacımız, müş-
terilerimiz olan endüstriyel tesisler, enerji 
üretim ve depolama şirketleri, ağır sanayi 
kuruluşlarına yangın algılama ve söndürme 
sistemleri konularında projenin en başından 
sonuna kadar ihtiyaç duyduğu tüm gereksi-
nimleri tek elden sağlayabileceği bir firma 
yaratmaktı. 
Ayvaz’ın uzun yıllara dayanan tecrübesi 
ve piyasada söz sahibi konumunda olması 
sayesinde de gelişimimize hız kattık. Ayvaz 
bugün kendi markası ile ürettiği ürünlerin 
satışını gerçekleştiriyor ve piyasada ciddi 
bir pazar payına sahip. Emo Ayvaz tarafında 
ise endüstriyel tesislere yönelik ürün ve sis-
temlerin satışı, tasarım ve projelendirilmesi 
öncelikli.
Şirket olarak 2015 yılında büyük bir yeniden 
yapılanma sürecine başladık. Dünya kalite-
sinde iş yapmak, profesyonelleşmek ve yük-
sek riskli endüstriyel tesislere dünya kalite-
sinde yangın önleme sistemlerini optimum 
maliyetlerle sunmak için yönetim yapımızı 
yeniledik, uzman kadromuzu genişlettik. İş 
süreçlerimizi daha yüksek kalite ve verim 
sağlayacak şekilde yeniden düzenledik.
Bu çalışmaların sonucunu da kısa sürede 
aldık. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuru-
luşlarından yeni müşteriler kazandık. Uzun 
süredir iş yaptığımız müşterilerimizin yeni 
projelerini de hayata geçirmeye devam ettik. 
Ciromuzu bir senede iki katına çıkardık, 
ürün ve hizmet gamımız da genişlemeye 
devam ediyor.
Bugün yangın algılama ve söndürme sis-
temlerini “uluslararası standartlarda” pro-
jelendirme tecrübesine sahip uzman kad-

süpervizörlük hizmetini de uluslararası norm 
ve standartlara uygun şekilde veriyoruz. 

Emo Ayvaz, yüksek riskli 
endüstriyel yapılar konusunda 
gerçek bir uzman

Emo Ayvaz olarak yangın algılama ve sön-
dürme konusunda uzman bir ekibiz. Yangın 
öncesinde de, yangın anında da, yangın son-
rasında da varız. ‘Mekanik’ ve ‘Elektrik’ ola-
rak iki ayrı proje grubumuz var. Her ikisinde 
de tecrübeli arkadaşlarımızla hizmet veri-
yoruz. Ürün gamımızda yangın söndürme 
ve algılama ile ilgili sistem tasarımında 
akla gelebilecek her türlü ekipman mevcut.  
Piyasaya sunduğumuz markalar arasında; 
American Marsh, Det-Tronics, Mueller, 
Akron Brass, Minimax, Edwards bulunuyor. 
Proje bazlı özel uygulamalar için Amerika, 
Kanada ve Avrupa’daki belli başlı firmalar-
dan direkt olarak tedarik yapabiliyoruz. 
Ürün ve hizmetlerimiz ulusal ve uluslararası 
anlamda birçok tesis projesinde tercih edili-
yor. Referanslarımız, web sitemiz üzerinden 
de ayrıntılı olarak görülebilir.

romuzla hizmet veriyoruz. Projeleri hızlı ve 
zamanında tamamlamak için proje yönetim 
sistemi modülü içeren yazılımlar kullanı-
yoruz. Uluslararası standartlardaki kontrol 
listeleriyle tüm çalışmalarımız denetleniyor, 
böylece hatasız projelerin oluşturulmasını 
sağlıyoruz. Ulusal ve uluslararası standartlara 
göre tesislerin risk gruplarının belirlenmesi, 
uygun sistemin uygun ürünlerle tasarlanması, 
yangın senaryolarının oluşturulması hizmet-
lerini sunuyoruz. Ayrıca montaj ve uygulama 
sırasında denetim hizmeti; test ve devreye 
alma konularında detaylı kontrol listeleri ile 
raporlama, kurulum sonrası periyodik teknik 
bakım ve servis hizmetlerini de sağlıyoruz. 
Projelendirmeden satış sonrası hizmet ve 
yedek parça teminine kadar hizmet verdi-
ğimiz endüstriyel tesislere “Sıfır Hata, Sıfır 
Risk” güvencesi sunuyoruz. Sadece distribü-
törlüğünü yürüttüğümüz markalar üzerinden 
değil, hizmet verdiğimiz endüstriyel tesislere 
en uygun sistemleri öneriyor ve temin edi-
yoruz. Emo Ayvaz olarak yangın algılama 
ve söndürme sistemlerinin anahtar teslim 
kurulumunun yanı sıra, satışını yaptığımız 
ekipmanların montajı için ihtiyaç duyulan 
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söyleşi

Mühendislik bilgimizi kullanarak 
fark yaratıyoruz

Bilindiği gibi yangın söndürme sistemlerini 
dünyada üreten güçlü markalar Türkiye’de 
ofis açtılar ve piyasada herkes her malı alır 
hale geldi, distribütörlük kavramı yavaş 
yavaş ortadan kalkmaya başladı. Piyasada 
artık malzeme temininden çok, iyi hizmet 
vermenin gerekliliği ve önemi ortaya çıktı. 
Çünkü artık herkes bu ürünleri satabilir hale 
geldi. Yani ürün satmanın yanı sıra, berabe-
rinde sunulan hizmetin kalitesine de önem 
verilmeye başlandı. Ürün satmanın dışında 
sunduğunuz hizmete artı ne katabiliyorsanız, 
farkı orada yaratıyorsunuz. Biz, mühendislik 
ekibimizle ve mühendislik bilgimize daya-
narak fark yaratıyor, özel çözümlere yönelik 
ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Yangından korunma sistemlerine 
‘marka bağımsız’ bakım ve teknik 
servis hizmeti veriyoruz

Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin 
fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebil-
mesi için, periyodik bakımlarının yapılması 

da gerekiyor. Sistemde en ufak bir parçada 
çıkabilecek arıza tüm sistemin çalışmama-
sına sebep olabiliyor. Yangın algılama ve sön-
dürme sistemlerinin verimli çalışabilmesi 
için ulusal ve uluslararası standartlara uygun 
şekilde periyodik bakım hizmeti veriyoruz. 
Türkiye çapında marka bağımsız birçok yan-
gından korunma sisteminin teknik bakımını 
üstleniyor ve yangın anında çalışır vaziyette 
olmasını garanti altına alıyoruz. Profesyonel 
teknik ekibimiz ile tamirden yedek parça 
değişimine kadar tüm hizmetleri eksiksiz 
sunuyoruz. Sistemler teslim edilirken detay 
projelerin ve senaryoların, devreye alma sıra-
sında yapılan testlerin yazılı olarak kaydedil-
mesi, tüm bakım ve kullanım kılavuzlarının 
da müşteriye teslim edilmesi gerekiyor.

Fark yaratmak adına kaliteli bakıma 
önem verilmeye başladı

Geçmiş dönemlerde bakım konusuna çok 
fazla önem verilmiyordu; yönetmelikler saye-
sinde artık önem verilmeye başladı. Ayrıca 
SEVESO BEKRA Büyük Endüstriyel Kaza-
ların Önlenmesi Hakkındaki Yönetmelik’in 
kabulü ile sanayicilerden, risk değerlendiril-

mesi, büyük kazanın her türlü sonucunun 
meydana gelme frekansını 1x10-4/yıl veya 
daha küçük bir seviyeye indirmeleri, güvenlik 
raporu hazırlamaları istenmektedir. Sahada 
kullanılacak ekipmanın ve bakım süreçleri-
nin kontrolü çok daha önemli bir konuma 
gelmiştir.
Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye’de bazı 
firmaların yanıcı, parlayıcı, patlayıcı sıvıların 
veya gazların depolandığı tank uygulama-
ları olmasına rağmen HAZOP (Hazard and 
Operability) tehlike analizi ve çalışabilirlik 
çalışması denilen haritalama sistemleri dahi 
yoktu. Büyük oranda zon sınıfının ne olduğu, 
hangi bölgede hangi ekipmanın kullanılması 
ve bu ekipmanların ne tip koruması olması 
gerektiği bilinmiyordu. Tank alanlarında hiç-
bir onayı olmayan ekipmanlar kullanılabili-
yor ve ATEX sertifikasının önemi bilinmi-
yordu. Bu birkaç yıllık süreçte çok şey değişti; 
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söyleşi

sanayi kuruluşları ciddi ilerleme kaydetmeye 
başladı. Bu süreçte de Türkiye’de ilk defa bir 
yangın fi rması olarak TÜV Rheinland’ın 
‘fonksiyonel güvenlik’ eğitimlerine katıldık 
ve sertifi kalandırıldık. SEVESO II ile ilgili 
düzenlenen seminerler sayesinde bu yönet-
melik ülkemizde duyulmaya başladı. Biz de 
Emo Ayvaz olarak endüstriyel fi rmalarla iç 
içe olduğumuz için bu konunun eğitimini 
almamız gerektiğini düşündük ve böyle bir 
atılım yaptık. Özellikle yüksek tehlike içeren 
noktalarda teknik detayları bilmek ve ken-
dimizi geliştirmek istedik. Fakat SEVESO 
BEKRA Büyük Endüstriyel Kazaların 
Önlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereği 
daha çok yol kat etmemiz gerektiğini söy-
lemeliyim.

Denetim eksikliği konusu sektörün 
karın ağrısı

Ülkemizin, hassas çalışan ve iyi eğitimlerden 
geçmiş kişilerden oluşan sağlam bir denet-
leme sistemine sahip olması gerekiyor. Bugün 
denetlemeleri belediyeler ve itfaiye yapıyor 
ama bu kurumların ilgili birimlerinde uzman 
mühendis yok denecek kadar az. Dünyada 
UL, FM, VdS, LPCB gibi kuruluşlar; serti-

fi kalandıran, kontrol altına alan, denetleyen 
ve kural koyan kuruluşlardır. Türkiye’nin 

de böyle bir yapıya ihtiyacı var. Türkiye’de 
birkaç sigorta şirketinin yangın güvenliği 
konusunda çok ciddi ilerleme kaydettiğini 
biliyoruz. Bu şirketlerdeki yangın güvenliği 
risk uzmanları, yurt içi ve dışından eğitimler 
alıyor ve bir tesisi gezdiklerinde nerede ne 
hata var görebiliyor. İtfaiyede de belli başlı 
merkezler çok bilinçlenmiş durumda ama 
her itfaiyenin böyle olduğunu söylemek pek 
mümkün değil. 

Hataları sıfırlamaya çalışarak 
riskleri de minimize ediyoruz

2015 yılına yeni bir sloganla adım attık: 
“Sıfır Hata, Sıfır Risk”. Bugüne kadar kusur-
suz çözümler ürettiğimiz dev projelerin tec-
rübesi üzerine kurulu bir slogan bu. Yan-
gın algılama ve söndürme konusuna bakış 
açımızın, genelde ise iş yapış biçimimizin 
özeti. Bu yılın başından itibaren ekibimize 
yeni katılan eğitimli ve genç personelimizle 
birlikte taçlandırdığımız bir bakış açısı… 
Bu bakış açısıyla yola devam ediyoruz ve 
sektörün öncü fi rmalarından biri olmanın 
sorumluluğunun farkındayız. TM

İstediğiniz her şey bir arada

Yeni ve yenileme inşaatları için tasarlanan
Honeywell damper aktüatörleri besleme,
dönüş, baypas, değişken debili sistemler 
gibi bir çok uygulamadaki kontrol
gereksinimlerini sağlar. Yüzer, on-off ve 
oransal kontrol mümkündür. Bir çok akıllı 
aksesuarla farklı uygulamaları daha az 
aktüatör modeliyle çözebilirsiniz.
SmartAct ürünlerini tercih ederek, tüm 
uygulamalarınızda başarılı sonuçlar elde 
edebilirsiniz.

www.smartact.com
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İstediğiniz her şey bir arada

Yeni ve yenileme inşaatları için tasarlanan
Honeywell damper aktüatörleri besleme,
dönüş, baypas, değişken debili sistemler 
gibi bir çok uygulamadaki kontrol
gereksinimlerini sağlar. Yüzer, on-off ve 
oransal kontrol mümkündür. Bir çok akıllı 
aksesuarla farklı uygulamaları daha az 
aktüatör modeliyle çözebilirsiniz.
SmartAct ürünlerini tercih ederek, tüm 
uygulamalarınızda başarılı sonuçlar elde 
edebilirsiniz.
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sistem

H idronik balanslama, sistemin her 
noktası için tasarlanmış debinin 
geçişini sağlamak için sistemin 

cihaz, armatür ve belli noktalarında basıncın 
ölçülmesi ve tasarım değerlerine ayarlan-
masıdır. 
Balanslanmış ısıtma sistemlerinin tüm ele-
manları daha verimli çalıştığı için hidronik 
balanslama ile yatırım ve enerji maliyetle-
rinden tasarruf edilir. Tasarruf potansiyeli, 
balanslama türüne (statik veya dinamik) 
ve binanın enerji performansına bağlıdır. 

Dinamik hidronik balanslama ile enerji 
tasarrufu potansiyeli % 10’a kadar yükselir.
Hidronik balanslama ile birlikte pompa, 
ısıtma, sıhhi tesisat armatürleri ve kontrol 
sistemlerinin de optimizasyonuyla enerji 
tasarrufu sağlanır. 
Isıtma sistemindeki tüm elemanlar mak-
simum verimlilikle çalışarak, yatırım ve 
enerji maaliyetlerini düşürürken konforlu 
ısınmak kiracı ve ev sahiplerinin memnu-
niyetini artırır. Hidronik balanslamada ısı, 
tüm odalara eşit şekilde dağılır, radyatörler 

ıslık sesi çıkarmaz ve uğuldamaz, geceleri 
düşen oda sıcaklık düzeyi optimum sürede 
yeniden hızlıca eski seviyesine çıkar.
Honeywell’in, farklı uygulamaların gerek-
sinimlerini karşılamak için oluşturulmuş, 
flanşlı büyük çaplar dahil, geniş yelpazedeki 
balanslama vanaları ile basit ve güvenli plan-
lama yapılabilir. 
Honeywell balanslama vanaları ile yerel ve 
uluslararası mevzuatların gerekleri yerine 
getirilebilir, yüksek standartlara uygun  
çalışılır.

Honeywell Hidronik 
Balanslama Çözümleri
Basınçtan bağımsız kombine balans vanaları, fark basınç kontrol vanaları ve sabit 
akış vanaları ile ısıtma ve soğutma tesisatları balaslamalarında tam çözüm sağlar. 
Honeywell balanslama çözümleri ile ısıtma/soğutma tesisatları artık daha verimli, 
dengeli ve güvenilir.

Kombi - Auto
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yatay veya dikey şekilde düzenlenmiş rad-
yatör gruplarının tanımlı akışını sağlar. Geri 
akış-sıcaklık kontrolörlü basınçtan bağımsız 
kontrol vanaları, ısıtma sisteminin tasarım 
durumunda ya da kısmi yük altında çalış-
tığı durumlarda istenen geri akış sıcaklığını 
kontrol eder. Termostatik vanalar, radyatör-
deki doğru akışı ve bu sayede ısının doğru 
dağılımını sağlar.

Hidronik Balanslama Uygulama 
Alanları

Merkezi Isıtma – 2 Borulu Sistem

Radyatörlerin paralel bağlı olduğu iki 
borulu sistemlerde aynı sıcaklıktaki su 
gidiş/dönüş boruları ile sisteme beslenir. 
Bu sistemlerde otomatik fark basınç vana-
larının ve termostatik radyatör vanalarının 
kullanımı ile sabit basınç ayarı yapılabilir. 
Kullanıcı tarafından belirlenen debi ve ısı 
dağıtımı, konforu artırırken enerji tasarrufu 
da sağlar.

Merkezi Isıtma – Daire Üniteleri

Prensip olarak iki borulu sistemlere benzer 
daire üniteleriyle donatılmış sistemlerde 
paralel bağlı radyatörlere ya da farklı ısı 
devrelerine gidiş/dönüş borularından aynı 
sıcaklıkta su tedarik edilir. Kullanıcı tara-
fından belirlenen sabit debi ve ısının doğru 
dağılımı için kullanılan fark basınç vanaları-
nın ve termostatik radyatör vanalarının yanı 
sıra sıcak su için ısı üretimini dengeleyici 
fark basınç kontrolörü ısı değiştirici ünite-
lerin sistem girişine konmalıdır.

Merkezi Isıtma – Tek Borulu 
Sistem 

Radyatörlerin peş peşe seri bağlı olduğu 
tek borulu sistemler halen yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Her radyatöre belli oranda 
sıcak su beslenen çevrimin büyük kısmında, 

ısıtma suyu ilgili radyatörü bypass eder. 
Dolayısıyla, tek borulu sistemlerdeki rad-
yatörler farklı besleme suyu sıcaklıklarına 
sahiptirler.
Sabit akışlı, modernize edilmiş tek borulu 
sistemler için otomatik akış konrolörleri 
ve geri akış-sıcaklık kontrolörlü bağımsız 
kontrol vanalarının kullanıldığı hidronik 
balanslama önerilir. Akış kontrolörleri, Kombi - Auto

tesisat market 03/2016 . 45



sistem

Fan-Coil – İki Borulu Sistem

Paralel bağlı tüm fan-coillere, gidiş/dönüş 
boruları üzerinden aynı akış sıcaklığında, 
ısıtma veya soğutma suyu tedarik edilir. 
Isıtmadan soğutmaya geçiş veya tersi mer-
kezi olarak gerçekleştirilir. 
Hız kontrollü pompalar kullanılan modern 
iki borulu sistemlerde, hidronik balans-
lama için devre üzerinde otomatik fark 
basınç vanalarının kullanılması önerilir. 
Sabit önayar basıncı sağlamak için, kontrol 
vanası ile uyumlu ayarlanabilir termostatik 
vanaların kullanımıyla, kullanıcı tarafından 
belirlenmiş sabit debi ve ısının doğru dağı-
lımı sağlanabilir.

Fan-Coil – 4 Borulu Sistem

Paralel bağlı tüm fan-coillere, gidiş/dönüş 
boruları aracılığıyla, eş zamanlı olarak aynı 
akış sıcaklığında ısıtma veya soğutma suyu 
tedarik edilir. 
Soğutma/ısıtma seçeneği, ısı değiştirici ve 
fanlar vasıtasıyla sıcaklık kontrollü hava 
kullanılarak odaya beslenir. Hidronik 
balanslama için devre üzerinde otomatik 
fark basınç vanalarının kullanılması öne-
rilir. Sabit önayar basıncı sağlamak için, 
kontrol vanası ile uyumlu ayarlanabilir ter-
mostatik vanaların kullanımıyla, kullanıcı 
tarafından belirlenmiş sabit debi ve ısının 
doğru dağılımı sağlanır.

Yüzey Sıcaklık Ayarı – Yerden 
Isıtma

Yüzeyden ısıtmalı merkezi ısıtma sistemle-
rinde bir ya da birden fazla ısıtma devresi 
kollektörüne, paralel gidiş/dönüş boruları 
ile aynı sıcaklıkta su tedarik edilir. 
Isıtma devresi kollektörü tarafından oda-
lara ihtiyaçları oranında ısı tedarik edilir. 
Hidronik balanslama için devre üzerinde 
otomatik fark basınç vanalarının kullanıl-
ması önerilir. 
Sabit önayar basıncı sağlamak için, kontrol 
vanası ile uyumlu ayarlanabilir termostatik 
vanaların kullanımıyla, kullanıcı tarafından 
belirlenmiş sabit debi ve ısının doğru dağı-
lımı sağlanabilir. 
Isıtma devresi üzerindeki kontrol vanaları, 
oda termostatları vasıtasıyla kontrol edilir.
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Yüzey Sıcaklık Ayarı – Tavandan 
Soğutma

Tavandan soğutmada, paralel dağıtım saye-
sinde aynı gidiş/dönüş suyu sıcaklığı ile 
farklı bölgeler soğutulur. Yüzey altından 
dolaşan boru ya da geniş ısı değişim yüzey-
leri vasıtasıyla boruların içerisinden geçen 
soğuk su ile odadan ısı çekilir. Hidronik 
balanslama için devre üzerinde otomatik 
fark basınç vanalarının kullanılması öneri-
lir. Soğutma devresindeki kontrol vanaları, 
oda termostatları vasıtasıyla kontrol edilir-
ler. Nem sensörleri ise yoğuşma koruması 
yapar. Alternatif olarak, soğutma yüzey ele-
manında hidronik balanslama, aktüatörü 
üzerine monte edilmiş basınçtan bağımsız 
kontrol vanaları ile bölge bazında uygula-
nabilir.

Klima Santrali – Hava Isıtıcısı

Paralel bağlı tüm hava ısıtıcılarına, gidiş/
dönüş boruları üzerinden aynı sıcaklıkta su 
tedarik edilir. Isı değiştiricileri ve elektrik 
fanları vasıtasıyla alana sıcak hava beslenir. 
Hidronik balanslama için devre üzerinde 
otomatik fark basınç vanalarının kulla-
nılması önerilir. Sabit önayar basıncıyla, 
soğutma devresindeki tüm bağımsız alanlara 
monte edilmiş kontrol vanaları ile uyumlu 
olarak çalışır, alana özgü debi ve soğutmanın 
doğru şekilde dağıtımını sağlar.

Fark Basınç Kontrollü Dinamik 
Balanslama

Fark basınç vanaları, debiden bağımsız 
olarak boru içinde sabit basınç sağlarlar. 
Bu şekilde balanslama özellikle iki borulu 
sistemler gibi değişken debili sistemler için 
uygundur. Honeywell Kombi-Auto oto-
matik fark basınç kontrolörü, yeni binalar 
ve yenileme projelerinde, dinamik hidro-
nik balanslama için standart bir çözüm-
dür. Kolay montaj ve hassas ayar garan-
tisiyle çalışan hidronik balanslama ile 
projeye doğru başlanır. Kombi-Auto ürün 
ailesi daha yüksek akış gereksinimi ve fark 
basıncı olan sistemler için de tercih edile-
bilir. Kombi-QM otomatik akış basınçtan 
bağımsız kontrol vanası, otomatik basınçtan 
bağımsız akış kontrolörü ve sabit kış vana-

sının avantajlarını tek bir üründe bir araya 
getirir. Kombi-VX otomatik kontrol vanası, 
değişen basınç altında dahi sabit değer 
sağlar ve debi limit değeri, vana üzerinden 
salmastra vasıtasıyla belirlenir. TM
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proje

üretiminde kullanılan başlıca malzemelerden 
olan solventin depolama alanı olarak kulla-
nılıyor. Yüksek oranda yanıcı ve parlayıcı bir 
kimyasal olan solventin güvenli bir şekilde 
saklanabilmesi ve olası bir yangın durumunda 
söndürme sisteminin hızlı bir şekilde aktivas-
yonu için, yüksek hassasiyetli ve korumalı bir 
yangın algılama sistemi tasarımı ve uygula-
ması gerekiyor.

Jotun Boya, 2015 yılında Tekirdağ Çer-
kezköy’deki tesislerinde ilave depolar ve 
idari binalardan oluşan yeni birimler inşa 

etti. Yeni binaların bir kısmında genel yangın 
ihbar ve alarm sistemi ile otomatik sprink-
ler sistemi kurulurken, iki yeni depoda da 
köpüklü otomatik yangın söndürme sistemi 
devreye alındı. Bu depoların içinde bin met-
rekare büyüklüğünde olan solvent deposuna 

“Yüksek Genleşmeli Köpüklü Söndürme 
Sistemi” kuruldu.
Bu depoda kurulan otomatik söndürme sis-
temi ile ilgili genel bilgiler şöyle:

Solvent Deposu

50 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğinde 
ve 12 metre yüksekliğinde olan bina, toz boya 

Yüksek Riskli Endüstriyel Tesislerde 
Yangın Güvenliği Çalışması: 
Jotun Boya
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Uygulama

Bölgedeki yangın algılama sisteminin, sön-
dürme sistemini tetikleyebilecek ve ilgili 
söndürme onaylarına sahip olacak bir sis-
tem olma gerekliliğinden dolayı, sistemde 
merkezi olarak söndürme kontrol paneli ter-
cih edildi. Ortam, yüksek hassasiyet ve sıfır 
hata gerektirdiği için algılama elemanlarının 
birden fazla türde olması gerektiği sonucuna 
varıldı. Ortamda hem alev hem de duman 
algılaması yapılması öngörüldü. Alev algı-
laması yapılmadan önce deponun nasıl bir 
yapı olduğunun ayrıntılı olarak incelenmesi 
gerekiyordu. Deponun içi, boyca uzanan 5 
adet raf grubundan oluşuyordu. 12 adet alev 
dedektörü, raf aralarını kör nokta olmadan 
izleyebilmek amaçlanarak konumlandırıldı. 
Alev dedektörleri; raf aralarını kör nokta 
olmadan izleyebilecek şekilde yüksek görüş 
açılı ve 3 kızılötesi sensörlü olarak seçildi. Bu 
dedektörler, üç ayrı sensöre sahip olmaları 
nedeniyle hatalı alarm eleme özellikleri çok 
yüksek detektörlerdir. Yangına neden olan 
yakıt türüne bağlı olmakla birlikte algılama 
mesafesi yaklaşık 60 m civarında ve alevi 
algılama süreleri 3-5 saniye mertebesindedir. 
Dedektörler özellikle kış aylarında bölgede 
oluşabilecek soğuk hava ortamından dolayı, 
muhafazalarının içinde, optik camın buğu-
lanmasını engelleme amaçlı bir ısıtıcı ünite-
sine de sahiptir. Bu projede kullanılan alev 
dedektörünün marka/model ve görünümüyle 
ilgili bilgiler şöyledir:

Duman Algılama Dedektörleri

Duman algılaması, alev algılamanın yanında 
destek ve onaylama görevi üstlenmesi ama-
cıyla planlandı. Alanın büyüklüğünden ve 
yüksek güvenlik gerekliliğinden dolayı, nok-
tasal duman dedektörleri yerine çok daha 
hassas ve güvenilir olan hava örneklemeli 
duman algılama sistemi uygulaması gerçek-
leştirildi. Deponun sağ üst ve sol alt köşele-
rinde 2 adet hava örneklemeli sistem paneli 
yerleştirildi ve panellerden çıkan 3’er adet 
boru hatları, depo boyunca enine konum-
landırıldı. Bu dedektörlerin ortamdan hava 
emişi yaptıkları en uzak delikten dumanın 
dedektör hücresine ulaşıp bir alarm üretme 
süresi standartlara uygun olarak 120 saniye-

nin altında kalacak şekilde tasarım ve hesap 
yapıldı.
Hava örneklemeli duman dedektörü 4 
kanallı, maksimum 200 metre boru hattı 
ile yüksek hassasiyette algılama yapabile-
cek şekilde seçildi. Kirlilik önleyici filtresi 
ve yanlış alarm ayıklama becerisi, ürünün 
seçilmesinde büyük rol oynadı.

Yangın Söndürme Kontrol Paneli

Yukarıdaki bölümde de belirtildiği gibi sis-
tem merkezinin, söndürme tetiklemesi yapa-
bilen özellikte ve söndürme onay sertifikasına 
sahip olması gerekmekteydi. Söndürme kon-
trol paneli seçimi yapılırken, bu özelliklere 
dikkat edildiği kadar, panelin kullanıcı dostu 
bir yapıda ve kolay konfigüre edilebilmesi 
özelliği de düşünüldü. Tek söndürme böl-
geli, çapraz zonlu çalışma mantığına uygun, 
manuel boşaltma, bekletme, alarm devreleri, 
algılama devreleri, alarm ve hata çıkış röleleri 
gibi standart birçok özelliği üzerinde barın-
dırması gerekiyor. 

Yangın Söndürme Sistemi 
Senaryosu

Sistemin yangın senaryosu tasarlanırken, 
öncelikli olarak düşünülen özellik, söndürme 
tetiklemesi yapılmadan önce yangının, hem 
duman hem alev dedektörleri ile algılanması 
gerekliliğiydi. Böylece yanlış alarmdan dolayı 
oluşan bir söndürme aktivasyonu engelle-
necekti. Bu amaçla çapraz zonlu çalışma 
mantığına göre alev dedektörleri bir algı-
lama devresine (zone1), hava örneklemeli 
tip duman dedektörleri ise diğer algılama 
devresine (zone2) bağlandı. Bu şekilde hatalı 
boşaltmalar ihtimal dışı bırakılmış olur. Yan-
gının oluşma/gelişme özelliğine göre önce 
algılayan dedektör söndürme kontrol pane-
line alarm düşürür. Kontrol paneli, birinci 
aşama flaşörlü siren devresini enerjilendirerek 
ön uyarıyı vermiş ve alanda bulunabilecek 
insanların tahliyesini sağlamış olur. Ayrıca 
ön uyarı geldikten sonra yangının gerçekliği 
için alanı teftiş etmek ve gerçek bir yangın 
durumu varsa söndürme sistemini -ikinci 
algılama devresinden alarm gelmesi beklen-
meden- manuel butonlar aracılığıyla hemen 
aktive etmek de mümkün olur. Kaçış kapıla-

rının yanında bulunan ve iki ayrı butondan 
oluşan manuel aktivasyon buton noktaları, 
manuel söndürme komutunu birçok nokta-
dan vermeyi mümkün kılıyor.
Kontrol panelinin her iki devresine (Oto-
matik detektörlerden veya manuel buton-
lardan) alarm düşmesi sonrasında, önceden 
belirlenmiş olan bir geri sayım süresi -tahliye 
amaçlı- boyunca ikinci aşama uyarı cihazları 
(bu projede alarm zilleri) devreye giriyor. Bu 
süre sonunda yüksek genleşmeli köpük siste-
minin tahrik edilmesiyle köpük depoya boru-
lar aracılığıyla yürüyor. Yangın söndürmenin 
başarısı hızlı algılama ve aktivasyon ile doğru 
orantılı olduğundan yukarıda açıklanan süreç 
hızlı bir şekilde gelişiyor ve sonlanıyor.
Manuel boşaltma butonlarının yanında birer 
tane manuel bekletme/durdurma butonu da 
bulunuyor. Olası tahliye sorunları veya hatalı 
alarmlar veya teftiş ederek emin olduktan 
sonra boşaltmaya izin verme durumları için 
manuel durdurma butonları kullanılıyor. 
Lokal söndürme kontrol paneli ile kumanda 
edilen sistemin genel alarm, genel hata ve 
boşalma bilgileri aynı zamanda merkezi yan-
gın alarm sistemine adresli monitör modül-
leri aracılığıyla bilgi vererek sürekli insan 
bulunan güvenlik merkezine tüm sinyallerin 
anında ulaşması da sağlanmıştır. TM

Det - Tronics X3301 IR3 Alev Dedektörü
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Hava soğutmalı VRF dış ünitelere 
göre daha verimli, daha sessiz 
olan ve kapalı alana kolayca yer-

leştirilebilen su soğutmalı VRF sistemler, 
son zamanlarda projelerde fazlasıyla tercih 
ediliyor. Samsung VRF klima sistemlerinin 
geniş ürün grubu içerisinde su soğutmalı 
VRF sistemlerin çalışma prensibi, verim 
değerleri ve kompakt ölçüleri dikkat çek-
mektedir. 

Samsung DVMS Water Su 
Soğutmalı VRF Sistemler ile 
Maksimum Konfor ve Minimum 
Tüketim

DVMS Water (Samsung VRF su soğutmalı 
sistemler) hava soğutmalı dış ünitelere göre 

ortalama % 30 daha fazla verimlilik sunar. 
Yatırımcıların geleneksel hava soğutmalı 
sistemler yerine su soğutmalı sistemleri ter-
cih etmelerindeki en büyük sebep, işletme 
giderlerinde uzun süreli yapılacak tasarruf-
tur. Sistem ilk yatırım maliyetini çok kısa 
sürede geri öder. 

Samsung DVMS Water ünitelerin kompre-
sörlerinde bulunan buhar enjeksiyon özel-
liği ve PHE (intercooler) sayesinde ısıtma 
performansı artırılmıştır. Ayrıca bu özellik 
ile daha hızlı bir ısıtma 
gerçekleşir. 

Buhar enjeksiyon 
özellikli kompresör ve 
intercooler;

Rakiplerine oranla daha yüksek verimlilik 
(yaklaşık % 20) sunan DVMS Water (Sam-
sung VRF su soğutmalı dış ünite) cihazlar 
ile 60 HP soğutma kapasitesine kadar bağ-
lantı yapılabilir.

Samsung DVMS Water Verim Değerleri:

Samsung DVMS Water 
Sistem Klimaları
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Mimari Tasarımda Avantaj 
Sağlayan Kompakt Dizayn

Samsung DVMS Water ünitelerin 8, 10,12 
HP kapasitelerindeki dış ünite boyutları 
aynıdır. En önemli özelliği ise 20 HP dış 
ünitenin tek bir üniteden oluşmasıdır. Bu 
durum hem kompakt dizayn elde edilme-
sine hem de ek maliyetlerden tasarruf edil-
mesine yardımcı olur. Ayrıca kapalı alana 
rahat montajı sayesinde mimariye uygun 
bir çözüm sunar ve sessizliği ile konforu 
üst seviyeye taşır. 

Samsung 20 HP su soğutmalı dış ünite 
rakiplerine göre yaklaşık % 35 alan avantajı 
sağlar. Ayrıca 20 HP dış ünite tek bir göv-
dede yer aldığı için ekstra borulama, tesisat 
ekipmanı ve işçilik gibi kalemlerde yaklaşık 
% 30 tasarruf elde etmeye yardımcı olur.

Samsung DVMS Water ses basınç değerleri;

Bağımsız Isıtma ve Soğutma

Samsung DVM S Water dış üniteler tek 

tip olarak, ısı geri kazanımlı özellikte (aynı 
anda ısıtma - soğutma) dizayn edilmiştir. 
Dış ünitenin üzerindeki basma gaz hattını 
kapatarak ısı pompası (sadece ısıtma veya 
soğutma) olarak çalıştırılabilir. Sistem ısı 
geri kazanımlı dizayn edilmek istenildi-
ğinde bakır boru hattına 4 veya 6 çıkışlı 
Mod Kontrol Ünitesi (MCU) dahil etmek 
gerekir. Mod Kontrol Ünitesi (MCU) ile 
kullanıcılar her bir iç üniteyi farklı modda 
(ısıtma veya soğutma) çalıştırabilir. Kulla-
nıcılar iç ünite sayısına göre sadece MCU 
ünitesi alarak aynı anda sistemi hem ısıtma 
hem de soğutma modunda çalıştırabilmenin 
konforunu yaşarlar. 

Değişken Debili Su Kontrolü

Genel olarak birçok markada su soğutmalı 

VRF sistemlerde su akış kontrolü on/off 
olarak çalışmaktadır. Dış ünite kapalı veya 
stand by konumunda iken motorlu vana 
kapanır ve dış ünite içerisinden su geçişi 
olmaz bu sayede kapalı su devresindeki 
tüketim azalmış olur. Samsung DVMS 
Water su soğutmalı VRF sistemlerinde 
ise kompresörün devrine göre dış ünite-
nin su debisi otomatik olarak ayarlanabi-
lir. Bu dış ünitenin içerisinde bulunan bir 
kart yardımı ile olur. Bu karttan iki yollu 
motorlu vanaya aktarılan 0-10 V değe-
rine göre vana kısma veya açma yaparak 
tam akış modülasyonu oluşur, geleneksel 
on/off sistemlere göre daha fazla tasarruf 
sağlanır. Bu sayede düşük kapasite ihti-
yaçlarında kapalı sistemdeki pompaların 
devri düşer ve sistemdeki verimlilik artar. 
Ayrıca pompa ömrü de artmış olur. TM 
 

Hava soğutmalı Su soğutmalı

20 HP dış ünite karşılaştırması;
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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

Abone formu

ABONE SERVİSİ

Tel. :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi
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Basılı + Dijital Dergi / 150 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 110 TL
Dijital Dergi / 55 TL
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ISK TEKNİK (6 Sayı)
Montaj, servis ve 
uygulama tekniği dergisi

Basılı Dergi / 50 TL
Dijital Dergi / 25 TL
Basılı + Dijital Dergi / 60 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 90 TL

E-BELEDİYE (6 Sayı)
Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
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HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

     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
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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

ES4 DIVEACUARIA

SM DALGIÇ MOTOR 6"/8"/10" SXSD4/SD6

Temiz Su Dalgıç Pompalarında

yüksek kalite  •  yüksek verimlilik  •  hızlı servis garantisi

Full Paslanmaz Dalgıç

5" Temiz Su DalgıçTemiz Su Dalgıç

4" Derin Kuyu PompaSu Soğutmalı Motor

4" Monoblok Derin Kuyu

İ LERİ TEKNOLOJİLER

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


