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soruna çözüm olarak şunlar öneriliyor: “İmalat 
sanayisi yatırımlarının, kamu kesimini de dış-
lamayan ve bölgesel dengesizliği de azaltacak 
tarzda hızlandırılmasına öncelik vermek, teşvik 
ve caydırma politikalarını buna göre uyarla-
mak gerekiyor. Bunlar, ekonomik olduğu kadar 
politik ve diplomatik iyileştirmeler, reformcu 
adımlar gerektiriyor”.  
Üretimin artması, uluslararası ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi ve üretilen cihazların yeni pazar-
larla tanışması söz konusu olduğunda, fuarların 
yadsınamaz bir payı var. Ülkemizin, sektöründe 
en etkin fuarlarından ISK-SODEX de 4-7 
Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 
kapılarını açacak. Fuar, bu yıl yine sektörün 
en fazla iş hacmi yaratacak buluşmalarından 
birini gerçekleştirmeyi hedefl iyor. Fuarın, sek-
törün 2016 yılı için 4.5 milyar dolar olan ihracat 
hedefi ne büyük katkı sunması bekleniyor. ISK-
SODEX Fuarı, 2014 yılında toplam 53.535 m2 
net alanda; Türkiye, Almanya, İtalya ve Tayvan 
başta olmak üzere 45 ülkeden 1331 katılımcı 
fi rma ile 126 ülkeden 84.816 profesyonel ziya-
retçiyi bir araya getirmişti. Bu yıl ise katılımcı 
sayısını yüzde 15 artırmayı başardı. Üstelik bu 
yıl ilk kez katılımcı ülkeler arasına Suudi Ara-
bistan, Kuveyt ve Bahreyn de eklendi. Fuar, 
sektörün önemli sivil toplum kuruluşlarından 
DOSİDER, İSKİD, TTMD, İZODER ve 
ISKAV tarafından destekleniyor. Hannover 
Messe Sodex Fuarcılık Genel Müdürü Ale-
xander Kühnel, "Biz kamu ve özel sektörden 
tüm paydaşları bir araya getirerek, fuar katılım-
cılarımıza ve ziyaretçilerimize bilgi alışverişinde 
bulunabilecekleri, işbirliği yapabilecekleri ve 
işlerini geliştirebilecekleri ideal bir platform 
sağlıyoruz. Fuarın, sağladığı uluslararası bağlan-
tılarla hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerde 
pazar payını artırmak ve yeni pazarlara girmek 
isteyen fi rmalar için önemli bir fırsat sunduğunu 
vurgulamak isteriz" diyor. 
ISK-SODEX 2016, yeni iş bağlantıları kur-
mak, sektördeki gelişmeleri ve son teknolojileri 
takip etmek ve yatırımlarına yeni nesil sektörel 
eğilimlere göre yön vermek isteyen profesyo-
nellerin ajandasına mutlaka eklemesi gereken 
bir etkinlik… TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Sanayide Yatırım Artmalı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
(MMO), her ay iktisatçı-yazar Mus-
tafa Sönmez‘in katkısıyla hazırladığı 

sanayinin sorunları bülteninin on altıncısını 
“Sanayide yatırımların yavaşlaması sorunu”na 
ayırdı. Bültende yer alan bilgilere göre; sanayi 
yatırımları son 3 yıllık dönemde patinaj yapıyor. 
Sadece 2006 yılı ile 2015 yılı yatırımlarında sek-
törlerin ağırlığı incelendiğinde, imalat sanayinin 
payının 6 puan gerileyerek yüzde 35’ten yüzde 
29’a düştüğü görülüyor. Bu azalmanın, ağırlıkla 
özel sektörün, imalat sanayine yatırımdan uzak 
durmasından kaynaklandığı belirtiliyor. TÜİK, 
Kalkınma Bakanlığı, hazine verileri kullanıla-
rak yapılan araştırmada yatırımların, özellikle 
de imalat sanayisi yatırımlarının 2012 sonrası 
yerinde sayması sorununa parmak basıldı. Araş-
tırmanın bulguları şu başlıklarla ifade edildi: 
“Türkiye ekonomisinde, özellikle 2012 sonrası 
hâkim olan yatırım iştahsızlığı, 2015 yılında 
biraz düzelse de, sorun olmaya devam ediyor. 
Mart ayı sonunda açıklanan 2015 milli geliri 
ile ilgili veriler, yüzde 4 olarak açıklanan büyü-
mede yatırımların katkısının 1 puanda kaldığını 
gösteriyor. 2014’te yüzde 3’lük büyümeye yatı-
rımların katkısı negatifti, 2013’te yine 2015’teki 
gibi, dörtte bir dolayındaydı. Büyümenin yatı-
rımlardan rüzgar alamadığı, özellikle sanayi 
yatırımlarının patinaj yaptığı bir dönemin nasıl 
aşılacağı ve yeniden bir büyüme ivmesinin nasıl 
yakalanacağı, Türkiye ekonomisinin en önemli 
sorunlarından biri olarak duruyor”. Raporda bu 
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Honeywell’den Yeni Küresel Kontrol Vanası 
grubunda yer alan ürünler geniş Kvs aralığı ile 
aktüatör kontrol sinyali seçilebilmesine olanak 
tanıyarak farklı koşullar altındaki uygulamalar 
için mühendislere ve teknik personele her türlü 
esnekliği sağlar. En uygun sızıntı/kaçak perfor-
mansı ile yüksek basınç dayanımını bir araya 
getiren yeni ürün grubu hassas kontrolün yanı 
sıra HVAC gereksinimlerinin büyük çoğunlu-
ğunu karşılarken enerji tüketimini de minimum 
seviyede tutar. 
Vana ve aktüatörlerin yönlerinin değiştirilebilir 
ve ayarlanabilir olması müteahhit ve yükleni-
cilere performans kaybı olmaksızın, kurulum 
süresini ve maliyeti azaltan alternatifl er sunar. 
Elektrik tesisatının kurulumu ve devreye alın-
ması özelliği, elle kumanda özelliği olan geçmeli 
(snap-on) aktüatörler, vana konumu göstergesi 
ve fi şli kablo bağlantıları göz önüne alınarak 
tasarlanmıştır. İsteğe bağlı olarak 1.5 m kablo 
kullanılabilir. Bakım işlemleri, alet gerektir-
meyen aktüatör bağlantısının yanı sıra vana 
mili servisi ile düz yüzeyli boru bağlantılarının 
yerinde yapılabilmesi ile kolaylıkla gerçekleşti-
rilebilir. Her vana üzerinde bir Akıllı Etiket yer 
alır ve bu etiket ile kurulum ve bakım işlemlerin-
den sorumlu personel ilgili Honeywell katalog 
ve teknik dokümanlarından söz konusu vanaya 
ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebilir.  TM 

yollu vanalar, vana tamamen açık konumdayken 
0.25 m3/h ila 25 m3/h (2 yollu) ve 0.63 m3/h ile 
25 m3/h (3-yollu) Kvs değerlerine sahip DN15 
(R 1/2) ila DN50 (R 2) boru çapları için kul-
lanıma uygundur. Kvs katsayısı, 1 bar basınca 
sahip vana içerisindeki basınç düşüşüyle 16ºC 
sıcaklıktaki suyun 1 saatteki metreküp cinsinden 
debisini tanımlamaktadır. 2 yollu ürün grupla-
rında 21 m3/h Kvs değeri, 3 yollu ürün grup-
larında 19 m3/h Kvs değeri bulunmakta olup 
basınç sınıfı PN 25 (25 bar), sızıntı sınıfı A’dır 
(tam sızdırmaz; test süresince gözle görünür 
sızıntı yoktur). Kontrol kabiliyeti; model türü, 
boru çapı ve Kvs değerine bağlı olarak 50:1 
veya 100:1’dir. Bir kontrol vanasının kontrol 
kabiliyeti, maksimum kontrol edilebilen debi-
nin minimum kontrol edilebilen debiye oranı 
şeklinde tanımlanabilir. Honeywell’in küresel 
kontrol vanaları standart düz yüzeyli boru bağ-
lantılı ve dış dişli yapıdadır. Rakor somunları, ek 
parçalar ve contalar her türlü çap ve boyuttaki 
boru için uygundur.  

Aktüatörler

Otomatik bir vananın kontrol karakteristiği 
vanayı açıp kapatan, iki vana portundan gelen 
akışı karıştıran ya da akışı bir porttan diğerine 
yönlendiren aktüatörün doğruluk ve hassa-
siyetine bağlıdır. Honeywell, küresel kontrol 
vanası ürün grubunda iki tip aktüatör sunar. 
MVN serisi DN15 ve DN32 çaplarına, M6061/
M7061 serisi ise DN40 ve DN50 çaplarına 
yönelik ürünlerdir. Yeni MVN serisi aktüatörler 
230 ve 24 V AC yüzer kontrollü veya 24 V AC/
DC, 0...10 V DC oransal kontrol olarak sunulur. 
Çalışma süresi 108 saniye yüzer ve 90 saniye 
modülasyon şeklindedir. Modellerin tamamı 
açma/kapama, yönlendirme ve karıştırma fonk-
siyonları için uygundur. Elle kumanda özelliği ve 
vana konum göstergesi standart olarak sunulur. 
Daha büyük çaplı küresel kontrol vanaları; 90 
saniye çalışma süresine sahip, 230 V ve 24 V AC 
yüzer veya 24 V AC/DC, 0...10 V DC oransal 
kontrol için standart Honeywell aktüatörlerini 
kullanır.  

Tasarım, Kurulum ve İşletme

Honeywell’in yeni nesil kontrollü küresel vana 

Honeywell farklı tipte ısıtma, havalan-
dırma ve iklimlendirme uygulama-
larına uygun yeni nesil 2 ve 3 kollu 

küresel kontrol vanasını ürün portföyüne ekledi. 
Honeywell’in küresel kontrol vana ve aktüatör 
grubunda yer alan ürünleri; kalite ve perfor-
manstan ödün vermeden tedarik zinciri sorum-
lularına, kurulum ve devreye alma mühendis-
lerine ve son kullanıcılara en uygun maliyetli 
çözümü sunmak için temel özellikleri bir arada 
bulunduracak şekilde tasarlandı. Fan-coil üni-
tesi, su kaynaklı ısı pompaları, değişken debi 
hava ayar damperleri (VAV) ve klima santrali 
(AHU) yeni nesil Honeywell küresel kontrol 
vanası ve aktuatörlerin kullanımına uygun farklı 
tipteki uygulama örneklerinin başlıcaları. 

Vana Gövdeleri

Honeywell’in 2 yollu (VBG2 serisi) ve 3 yollu 
(VBG3 serisi) vanaları döner küre içerisinde 
yer alan parabolik akış elemanı ile her türlü 
ihtiyaca cevap verir. Lazer kesim profi lli eleman, 
eşit yüzdeli akış karakteristiği göstermesinin 
yanı sıra lineer kontrol ve enerji aktarımı da 
sağlar. Kaliteli kontrolle enerji tüketimi de en 
düşük seviyede tutulur. Sürtünmeye ve aşınmaya 
dayanıklı küre içi eleman, uzun kullanım ömrü 
süresince sabit akış karakteristiği ve sızdırmaz 
şekilde kapanma/kesme sağlar. Hem 2 hem de 3 
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Danfoss, DN50 ve DN65 boyutlarındaki ICF vanaları ile genişleyen başarılı ICF 
Flexline™ vana ürün gamı sayesinde tasarımcılara ve işletmecilere endüstriyel 
soğutma tesislerinde tüm vana ihtiyaçlarını tek bir güvenilir global tedarikçiden 
seçebilme imkanı sağlar. 

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:

Yeni ICF 50-4 ve ICF 65-3:  Büyük Danfoss 
vana ailesi şimdi daha da büyük!

% 36 daha 
yüksek kapasite

%86 daha 
düşük basınç 
kaybı

www.danfoss.com.tr

yüksek kapasite
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Viking’den Elektrik Panoları için Novec 1230 Gazlı 
Söndürme Sistemi

E  lektrik pano odalarını gaz ile dol-
durarak pano içindeki yangınları 
geciktirmek ve daha pahalıya sön-

dürmek artık tarih oluyor. Novec 1230 Gazlı 
Söndürme Sistemi ile panoların içinden 
erken algılama sağlanıyor. Bu sistem hem 
daha süratlidir, hem kimyasallar nedeniyle 
korozyon tehlikesi yoktur, hem de VdS ve 
CE onaylıdır. Mühendislik hesapları yapılmış 
(pre-engineered) paket sistem parçaları;

1. Algılama Sistemi; kontrol paneli, 
dedektörleri, aküsü ve buton, alarm 
cihazları ile birliktedir. Algılama 
fotoelektrik duman detektörü ile 
yapılır. Eğer hava akımı fazlaysa hava 
örneklemeli algılama sistemi kullanılır. 

2. Novec 1230 Tüpleri; iki boy silindirlerde 
1,6 kg veya 4,27 kg Novec 1230 gazı 
mevcuttur. Solenoid vana veya elle 
kumanda edilir. Basınç göstergesi, 
koruma başlığı, duvar bağlantı kelepçeleri 
ile birlikte temin edilir.

3. Borular ve Nozullar; paket içinde temin 
edilir. 4 m boru ve gerekli boru montaj 
malzemeleri, her bir silindir için 2 
Nozul, 1 ekstra ile birlikte temin edilir. 
Boyutlara göre ilave malzeme paketi 
mevcuttur.

Kapsama hacimleri ve pano ölçüleri: 1,3 m³, 
3,3 m³, 4,6 m³, 6,6 m³ hacimli panolar için 
paket kombinasyonlar vardır.

1.  CPS 1.3 = 1 silindir, 2l silindir 1,6 kg 
Novec 1230; koruma hacmi: 1,3 m³ 2 
pano; her biri max. 0,65 m³ > 2 ad. x 0,8 x 
0,4 x 2 m (b/e/y) = 1,28 m3

2.  CPS 3.3 = 1 silindir, 5,34 l silindir 4,27 
kg Novec 1230; koruma hacmi: 3,3 m³ 2 
pano; her biri max. 1,65 m³ > 2 ad. x 2 x 
0,4 x 2 m (b/e/y) = 3,2 m3

3.  CPS 4.6 = 1 büyük, 1 küçük tüp; 5,87 
kg Novec 1230; toplam hacim: 4,6 m³ 4 
pano; 2 x 0,65 m³ + 2 x 1,65 m³ >2 ad. x 2 
x 0,4 x 2 m (b/e/y) = 3,2 m3

4.  CPS 6.6 = 2 büyük silindir, 8,54 kg Novec 
1230; toplam hacim: 6,6 m³ 4 pano; her 
biri max. 1,65 m³ > 4 ad. x 2 x 0,4 x 2 m 
(b/e/y) = 3,2 m3 

Özetle; 40 cm eninde, 8 m boyunda, 2 m 
yüksekliğinde pano hacmi en büyük paket ile 
korunabilir.
Elektrik   Panoları koruma sitemlerinde süratli 
algılama önemlidir. Duman algılama dedek-
törleri sıcaklık algılamaya göre daha duyarlı 
ve çabuktur. Tozlu söndürme sistemleri ve 
Aerosoller zaman içerisinde yan etki olarak 
korozyon riski başlatabilir. TM
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Termo Teknik’in Çorlu’da 100.000 metrekare üzerine 
kurulu modern tesislerinde üretilen panel radyatörler 
verimlilikleri, sıradışı tasarımları, çeşitliliği ve uygulama 

kolaylığı ile dikkat çekiyor. Termo Teknik’in dekoratif panel 
radyatör serisi, kendilerine has modern ve şık tasarımları ve farklı 
ebat seçenekleriyle 6.000’in üzerinde opsiyon sunuyor.
Dekoratif panel radyatörlerde TermoStyle ve Silüet serisi çizgili 
düz yüzeyinin yanında yüksek kalite, ekonomi ve verimi bir araya 
getiriyor. TermoDesign serisi ise düz ve çizgisiz görünümüyle 
minimalist dekorların vazgeçilmezi oluyor. Evlerinde yuvarlak 
hatlı görünümü tercih edenler ise Softline serisi ile dekorlarına 
bütünlük katıyor. Havlupanlarda ise Termoline serisi albenisi 
dışında nemli alanlardaki dayanıklılığı ile fark yaratıyor. 
Termo Teknik’in Çorlu’daki modern üretim tesislerinde yüksek 
ısıl verim ve kalite standardı gözetilerek üretilen panel radya-
törler, yepyeni bir este-
tik bir boyutun yanında 
sıkı bir test aşamasından 
geçiyor. Normalde 8 bar 
ve altında çalışması bek-
lenen panel radyatörlerin 
her biri, Termo Teknik 
üretim tesislerinde ulus-
lararası EN 442 & BS 
EN ISO 9001 standar-
dında üretilerek 13 bar’a 
kadar basınç testine tabi 
tutuluyor. Termo Teknik 
radyatörleri yüksek ısıl 
verimi sunan tasarımları 
sayesinde, verim kay-
bını minimuma indiri-
yor. Profesyonel teknik 
tasarımları ise tüketiciye 
uzun yıllara yayılan kul-
lanım ömrü sunuyor. Tüm 
panel radyatörler, 10 yıllık 
garanti belgesi ile birlikte 
sunuluyor.

Termo Teknik’ten Dekoratif 
Panel Radyatörler

su kaynağı kadar steril nemlendirme olanağı
mevcuttur.

* Fog sisteminde geri dönüş suyu kullanılmaz, 

- %100 Hijyenik nemlendirme*
- Tamamı paslanmaz santral içi 
   kaset sistemi
- %99,7 nemlendirme oranı
- Diğer nemlendirme cihazlarına 
  göre %90’ a  kadar enerji tasarruf
- İ- İnverter ve selenoid valf 
   yardımıyla hassas kapasite  kontrolü
- Tek santralde 3.000 lt/h
   kapasite olanağı
- Modbus haberleşme olanağı

YÜKSEK  BASINÇLI 
KLİMA  SANTRALİ 
NEMLENDİRME  ÜNİTESİ

www.timfog.com
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ESBE serisi ARC300, damper uygulamalarının yanı sıra 
rotary karıştırma vanaları için de uygun olan bir aktü-
atördür. Yüksek torku sayesinde ARC300, en büyük 

DN100-150 ESBE vanalarıyla ve boyutu 6 m ikiye kadar olan 
damperlerle çalışmaya uygundur. Aktüatör, 2 takım adaptörle 
birlikte gönderilir; birisi ESBE valfl eri 3F/4F bağlantısı için 
diğeri ise damper mili bağlantısı içindir. Seri, 4 farklı versiyondan 
oluşmaktadır:

•		2	noktalı/3	noktalı	kon-
trol sinyalli, 230 V AC/
DC güç beslemeli ve 1 
metre uzunluğunda önce-
den birleştirilmiş kablolu 
ARC361.

•	3	noktalı/2	noktalı	kontrol	
sinyalli, 24 V AC/DC güç 
beslemeli ve 1 metre uzun-
luğunda önceden birleştiril-
miş kablolu ARC363.

•	Oransal	 kontrol	 sinyalli	
(Y) (0-10 V, 2-10 V, 0-20 
mA, 4-20 mA), önceden 
monte edilmiş 2 bağımsız 
yedek anahtarlı, 24 V AC/
DC güç beslemeli ve 2 adet 1 metre uzunluğunda önceden bir-
leştirilmiş kablolu ARC368. Versiyonun, gerçek konuma dayanan 
0(2)-10 V geri besleme sinyali (U) vardır. Yedek anahtarlar her-
hangi bir pozisyonda ayarlanabilir ve aktüatör kapağının önüne 
kolaylıkla yerleştirilir. 

•	Oransal	kontrol	sinyalli	(Y)	(0-10	V,	2-10	V,	0-20 	mA,	4-20	
mA), 24 V AC/DC güç beslemeli ve 1 metre uzunluğunda 
önceden birleştirilmiş kablolu ARC369. 

Versiyonun, gerçek konuma dayanan 0(2)-10 V geri besleme 
sinyali (U) vardır. Tüm versiyonlar otomatik olarak sıfırlanabilen 
düğme ile manuel olarak çalıştırılabilir (düğme basılı olduğu 
sürece dişli kutusu boşta kalır). Standart çalışma aralığı 90°'dir 
ancak kapağın ön kısmındaki uç stoperleri kolay bir şekilde 
ayarlanarak hem açılma hem de kapanma konumunda sınırlan-
dırma yapılabilir. Kalibrasyon/adaptasyon işlemi gerçekleştirildiği 
zaman oransal kontrol sinyali ve geri besleme sinyali yeni çalışma 
aralığına ayarlanır. 
ARC300 Serisi ESBE aktüatörleri, DN100 ile DN150 arasındaki 
ESBE karıştırma vanaları için uygun olan 90° çalışma aralığına 
sahip 30Nm torklu bir rotary aktüatördür. ARC300 aktüatör, aynı 
zamanda 6 m ikiye kadar olan damperler için damper aktüatörü 
olarak da kullanılabilir. Aktüatör, 2 noktalı, 3 noktalı veya oran-
sal sinyal kontrolüne sahip 24 V AC/DC veya 230 V AC/DC 
versiyonlarında mevcuttur.

ESBE'den ARC300 Serisi Damper 
Aktüatörü

Depar Mekanik A.Ş.
Mühendislik Sistemleri İnovatif Çözüm Ortağınız 

VRF Sistemler-Lokring Sistemler-Plazma Sistemler
Kuveyt Cad. No: 20/2  Aşağı Ayrancı-Çankaya/ANKARA

T: 0 (312) 466 11 01
www. Deparmekanik.com  • bilgi@deparmekanik.com

Bize Değer Katan Projeler ile 
Büyüyoruz...

Usta Kart sahiplerine özel
bu fırsatı kaçırmayın!

Conax Arıtma Cihazı

399 TL’lik fiyat 5 ve üzeri alımlarda geçerlidir, 5 adedin altında alımlarda fiyat 489 TL’dir.

• 5 yıl garanti
• Kolay montaj
• 81 ilde yetkili servis

Yüksek oranda mineralli ve 8.5 pH 
seviyesinde su sağlar.
Mineral alkalin ve detox filtre içerir. 399
8 aşamalı
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ürünler

Wavin’den Yeni SiTech+ Sessiz Boru

Yeni SiTech+, siyah rengi ve öne çıkan 
teknik tasarımı ile sessiz atık su paza-
rında fark yaratıyor. Öncelikli olarak 

sesin kaynaklandığı bağlantı noktaları düşü-
nüldü ve fi ttinglerin ağırlığı % 20 artırılarak 
daha sessiz bir sistem sağlandı. Almanya Fra-
unhofer Yapı Fiziği Enstitüsü tarafından yapı-
lan ölçümlerde SiTech+’in ses seviyesi 4L/s 
debide 15 dB(A) olarak saptandı. SiTech+ artık 
daha sağlam. Uygulama avantajları geliştiri-
lerek birçok yeni ek parçalar da ürün gamına 
dahil edildi. Bu sayede çok geniş bir ürün port-
föyü yaratıldı. Siyah mat dış katmanıyla birlikte 
UV dayanımı artırıldı ve ürün kirlenmeye karşı 
daha dirençli hale geldi. TM 

Yeni SiTech+ ile birlikte uygulamayı kolaylaştırıcı yeni ek parçalar ürün gamına dahil edildi. 

Yeni geniş açılı çift çatallar 
sayesinde debi arttıkça ses 
seviyesinin artması engellenir.

Temizleme parçasının üzerindeki 
kulp kapağın açılmasını 
kolaylaştırıyor. 

Duş çatalları sayesinde tuvalet 
ve duş gibi yakın giderlerin daha 
ekonomik ve kolay bağlanmasını 
sağlar.

Uygulama verimliliğini artıran 
çift çatallarda daha çok çapta 
ürün.

Yeni siyah renk
Yeni siyah renk ürünü daha sağlam bir yapıya kavuşturmuştur. Mat siyah renkle 
birlikte ürünün dış ortamlarda depolanırken UV ışınlarından etkilenmemesi 
sağlandı. Aynı zamanda mat siyah dış katmanı kirlenmeye karşı daha dirençlidir. 
Bununla birlikte borunun iç katmanı tamamıyla beyaz renklidir.

Açılı Dönüş
Ek parçaların kolay montajı için 15 ve 45 derecelik aralıklarda açısal işaretler 
vardır. SiTech+ döndürülmüş açılarda yerleştirilmek üzere ek parçaların kolayca 
montajını sağlar.

Tırtıklı fittingler
Tırtıklı ek parçalar, kolay montaj için rahatlıkla tutulabilme özelliği sağlar. Aynı 
zamanda sisteme daha profesyonel görünüm kazandırır.

Yerleştirme derinliğinin kontrolü
Ek parçaların spigot uçlarındaki nervürler, borunun mufa tam olarak oturma-
sına imkân sağlar. 

TL’den başlayan

fiyatlarla*1.499Lansmana
özel

LANSMANA

ÖZEL

Sehrin yükselen,
konforu...

Montaj Seti Dahil**

**Duvar tipi klimalar için geçerlidir.

Göz alıcı renk seçenekleri ve üstün özellikleriyle size aradığınız
konforu sunan son teknoloji ürünü yeni Sigma klimalara,

uygun ödeme seçenekleriyle sahip olun.

Hayata konfor katın.

Ayrıntılı bilgi iklimsa.com’da.

*Belirtilen fiyat Comfort modeline aittir.

A++

Axess’e özel peşin fiyatına 9 taksit
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ürünler

M IT Lobe pompalar kendinden 
emişli, valfsiz ve pozitif deplasmanlı 
pompalardır. Her MIT pompa özel 

bir çözümdür. Tamamen uygulamaların gerek-
sinimini karşılamak üzere Türk mühendisleri 
tarafından tasarlanmaktadır. Pozitif deplasman 

Ekin Endüstriyel’den MIT LOBE Pompalar
özelliği sayesinde düşük, orta ve yüksek visko-
ziteli akışkanların transferlerinde sorunsuzca 
kullanılırlar. Montaj ve bakımları kolay yapılır. 
Yapışkan, aşındırıcı veya yüzey hassas akışkan-
ları kolayca nakledebilirler. 2 lobe rotor, 3 lobe 
rotor, kelebek rotor ve tekli kelebek rotor olmak 
üzere 4 farklı rotor seçeneği mevcuttur. 
•	 Katı partikül içeren ürünler için iki lobe 

seçeneği (reçel, melas gibi) vardır.
•	 Çiftli (yıkamalı) kartuşlu mekanik 

salmastra, mekanik salmastra, kalbür 
salmastra (glikoz, reçel gibi uygulamalar 
için)

•	 Yandan giriş/çıkış olarak standart verilen 
pompa, kolayca üstten giriş/alttan çıkışa 
dönüştürebilir. 

Her iki yöne dönebilme özelliği (Saat ibresi 

ve saat ibresinin tersine) dişli kutusu epoksi 
boyayla kaplı koruyucu bir kaplamaya sahip 
dökme demirden imal edilmiştir. Tüm şaft, 
rotor ve pompa gövdesi AISI 316 paslanmaz 
çelikten yapılmıştır. Akışkanla temas eden 
yüzeylerin malzeme kalitesi AISI 316 paslan-
maz çelik olduğu için hijyen gerektiren uygu-
lamalarda kullanılırlar. TM 





ürünler

günlüğü, PDF ya da excel şeklinde e-mail ile 
de gönderilebilir.

Ağır çanta yerine pratik çanta

testo Akıllı Probların pratik çantası, kompakt 
cihazları güvenli ve rahat bir şekilde taşın-
masını sağlar. Dış kısmı sağlam malzeme-
den yapılan çantanın iç kısmı, cihazların her 
birinin boyutuna uygun hazırlanmış, sünger 
yapılı haznelerden oluşmaktadır. Akıllı Prob-
lar ideal şekilde bu çantalarda taşınır; darbe ve 
düşmelere karşı güvenle korunur.  TM

Y   eni testo Akıllı Problar, kablosuz ola-
rak testo Akıllı Prob mobil uygula-
ması vasıtasıyla, tabletiniz ya da akıllı 

telefonunuz ile çalıştırılabilir; testo çantalarla 
güvenle taşınabilir. 
testo Akıllı Problar havalandırma seti ile, 
klima-havalandırma sistemlerinde hava hızı, 
nem, hacimsel debi ve sıcaklık ölçümleri 
yapılabilir. Set içeriğindeki kompakt ölçüm 
cihazları (testo 405i, testo 605i, testo 805i) 
akıllı telefon ya da tabletlerden mobil uygu-
lama ile kablosuz olarak çalıştırılabilir. Tüm 
ölçüm verileri direkt olarak, mobil cihaz ile 
ücretsiz Akıllı Problar mobil uygulamasına 
iletilir, okunabilir, rapor oluşturulabilir ve 
e-mail ile gönderilebilir. Mobil uygulamada 
ek olarak, pratik ölçüm menüleri ve özel 
fonksiyonlar ile akıllı telefonlar ölçüm veri 
merkezine çevrilir - bu da daha verimli çalış-
mayı sağlar. 

Havalandırma (VAC) setinin 
avantajlarına genel bakış:

•	 Kanal çıkışı kesitinin kolay 
boyutlandırılabilmesi

•	 Menfez çıkışlarında hacimsel debi 

ölçümlerinin listelenmesi ve rapordaki 
toplam hacimsel debinin hesabı

•	 testo 605i ve testo 805i cihazlarının 
kombine kullanımı ile küf tehlikesinin 
tespiti

•	 Malzeme listesine dayanılarak 
emissivitenin kolay ayarı

•	 Ölçüm değerleri ve ölçüm noktası 
işaretleme ile hızlı görüntü 
dokümantasyonu

•	 testo Akıllı Problar mobil uygulaması ile 
veri analizi ve gönderimi

•	 Saklama ve taşıma için pratik testo çanta 

Pratik mobil uygulama

Kullanıcılar ölçüm değerlerini, cihazların-
daki testo Akıllı Problar mobil uygulaması ile 
inceleyebilir. Mobil uygulamada tek bir doku-
nuşla ölçüm parametreleri (nem ya da sıcaklık 
gibi) silinebilir, eklenebilir, sıraları değiştiri-
lebilir. Görüntülenen ölçüm parametrelerini 
de hızlı bir şekilde değiştirmek mümkündür. 
Buna ek olarak mobil uygulama, uygulamaya 
özel menü imkânı da sunar: Küf riski tespiti, 
kanallarda ve menfez çıkışlarında hacimsel 
debinin otomatik hesabı gibi. Ölçüm verileri 

Testo’dan Havalandırma Sektörü için Yeni 
Akıllı Problar
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Paket Hijyenik
Klima Cihazları

Hijyenik
Klima Santralleri

Isı Geri
Kazanım Cihazları

Fan-Coil
Cihazları

Sıcak Hava
Apareyleri

Su Soğutma
Kuleleri

Su Soğutma
Grupları

Havuz Nem 
Alma Santralleri



ürünler

Mekanik Tesisat Mühendisliği Alanında Yüksek Standartlar

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

VAV-CAV-Yangın Damperi

UV Lambalı Davlumbaz

Chilled Beam Desicant Nem Alma Sistemleri

Paket Klima Santrali

Nem Alma Santralleri

Isı Pompaları Hava Perdesi

Yer KonvektörüHava Apareyi Fan Coil

Difüzörler

Turkuaz Seramik’ten Noura Serisi Banyolar

Modern ve bir o kadar güçlü tasa-
rımlarıyla vitrifiye sektöründe 
fark yaratan Turkuaz Seramik, 

yaz esintilerini taşıyan yeni koleksiyonu ile 
banyolara değer katıyor. Yumuşak tasarımları 
ve geometrik formu ile hayallerdeki banyoları 
tasarlayan Turkuaz Seramik, Noura Serisi ile 
kullanıldığı mekâna yaz mevsiminin canlılı-
ğını taşıyor. Aydınlık ve ferah bir görünüm 
için beyazın saflığı ile yaz renklerinden olu-
şan ahşabın sıcaklığının yansıtıldığı banyolar 
Noura serisi ile farklı bir formla buluşuyor. 
Tasarımda yumuşak geçişlere sahip lavabo 
hazneleri, geometrik dış hatlar ile modern 
bir görünüme kavuşurken, dış hatlara uygun 
tasarlanan iç hazne ile kontrast oluşturuyor.
80x35, 60x30, 60x48 ebatlarında üretilen  
lavabolar, asma klozet, duvara sıfır takım 
klozet ve kolon ayak ile güzel bir bütünlük 
oluşturuyor. TM 
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ürünler

FRÄNKISCHE’den Yeni Profi-Air Starline Design Menfezler

FRÄNKISCHE’nin yeni Profi-Air Star-
line Design menfezleri, kontrollü konut 
havalandırma tekniğini birinci sınıf 

tasarımla buluşturuyor. Ürün aynı zamanda 
kolay montajıyla da avantaj sunuyor. 
FRÄNKISCHE, yenilikçi havalandırma 
sistemi Profi-Air ile kontrollü konut hava-
landırma piyasasına çeşitlilik ve hareketli-
lik getiriyor. Königsberg menşeli aile şirketi 
uygulama için sadece klasik dairesel kesitli 
boruları değil, yassı tipte tünel boru tipini de 
sunuyor. Boru hatları, havalandırma cihazı 
ve yeni design menfezlerinden oluşan Profi-
Air komple ürün yelpazesi, hem mevcut eski 
yapılara, hem de özel yeni yapılara güçlü, 
temiz ve yüksek verimli bir kontrollü konut 

havalandırması değeri kazandırıyor. Sadece 
tekniğin değil, tasarımın da doğru olabilmesi 
için, FRÄNKISCHE sieger design firmasını 
kendisine partner olarak seçti. Bu tasarım 
ofisi, Profi-Air için yüksek kaliteli, şık ve aynı 
zamanda da pratik havalandırma menfezlerini 
tasarladı; Profi-Air Starline. 
Uygulamacı yeni design menfezleri, araç gereç 
ihtiyacı olmadan üç adımda monte eder.
İlk adımda iki mıknatıs ile havalandırma 
menfezini ve montaj çerçevesini birbirine bağ-
lar. Bu mıknatıs bağlantısı menfeze montaj 
çerçevesi üzerinde güvenli bir tutunma sağ-
lar ve pozisyonunu daha sonra elle kolay ve 
tam bir şekilde düzenlemeye olanak sağlar. 
Bu işlemden sonra uygulamacı birleştirilmiş 
yapıyı alet olmadan Profi-Air hava çıkışına 
takar ve böylece montaj tırnakları montaj 
çerçevesini güvenli ve kalıcı bir şekilde sabit 
tutar. Son adım olarak da tesisatçı havalan-
dırma menfezini yatay hale getirir. Potansiyel 
küçük kusurları, mesela havalandırma bacası 
düzgün uygulanmamış ise, Profi-Air Starline 
kolayca telafi eder. FRÄNKISCHE Bina Tek-
niği, Kontrollü Konut Havalandırma Ürün 
Yöneticisi Jürgen Rudolf: “Bu pratik çözüm 
uygulamacıya zahmetsiz ve zaman kazandıran 

bir montaj sağlıyor. Design menfezlerimizin 
böyle kolayca ayarlanabiliyor olması, pazarda 
benzersizdir ve rakip ürünler ile karşılaştırıldı-
ğında büyük bir üstünlüğe sahiptir” diyor. Yeni 
Design menfezler hem duvara hem de tavana 
monte edilebiliyor. 

Yeni malzeme: Camdan mamül 
havalandırma menfezleri

FRÄNKISCHE Profi-Air Starline koleksi-
yonu ile yüksek kaliteli malzemeden oluşan 20 
adet menfez çeşiti sunuyor. 10 adet dikdörtgen 
biçimindekilerin dışında, dokuz adet kare şek-
linde ve bir adet yuvarlak menfez bulunuyor. 
Bunlar paslanmaz çelik veya toz boya kaplı 
çelik sacdan mamüldür. Ayrıca pazarda tama-
men yeni camdan havalandırma menfezleri de 
mevcuttur. Sieger Design, Starline serisi için 
altı güzel motif tasarlamıştır. 
Camdan Design menfezleri “Saf Beyaz” olarak 
mevcuttur. Tüm metal Design menfezler beyaz 
olarak ve ayrıca, motifi ile uyumlu ikinci bir 
renk tonunda tedarik edilebilir. Böylece her 
döşeme tarzı ve özel zevke göre uygun bir motif 
bulunabilir. Menfezin kolay monte edilmesi de 
kullanıcılara avantaj sağlar. FRÄNKISCHE, 
boru hattının ilave temizliği için atık hava 
filtresine ilave olarak mutfak bölgesi için, bir 
kopça ile montaj çerçevesine tutturulan özel 
bir yağ filtresi de sunuyor. Tasarım kurulu,  
“ICONIC AWARDS 2016: Interior Inno-
vation” yarışmasında, pratik ve aynı zamanda 
tasarım odaklı cam Starline havalandırma 
menfezlerini ödüle layık görmüştür: 
Design menfez koleksiyonu SHAPE, bina 
donanımı kategorisinde “Best of Best” ödülünü 
almıştır.  TM
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Türkiye'nin en yüksek pazar payına sahip 
ısı istasyonu ile sorunsuz konforun keyfini 
yaşayın...

Konforun Lideri evinize geliyor...

Güçlü Teknoloji

Uzman Mühendislik

Yaygın Servis Ağı

ISI  İSTASYONU
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ürünler

Yeni bir termosifon sistem olan Vito-
sol 111-F güneş enerjisi ile kullanma 
suyu ısıtmasına yönelik tasarlanmıştır. 

Böylece hem çevreci hem de ekonomik bir 
çözüm sağlanır. 
Termosifon prensibi ile çalışan Vitosol 111-F 
herhangi bir sirkülasyon pompası ve kontrol 
paneli gerektirmez. Bu durum hem ilk yatırım 
hem de işletme maliyetlerinin düşük olmasını 
sağlar. Seçici kaplamalı düzlemsel kolektör ve 
emaye kaplı çift cidarlı bir boylere sahip olan 
Vitosol 111-F kapalı devre olarak çalışmakta-
dır. Güneş enerjisi devresi, kolektörden boyler 
çevresine ısı aktarımını sağlayan bir donma ve 
korozyon önleyici ısı taşıyıcı akışkan ile doldu-
rulmuştur. Kolektör güneş enerjisini soğurur ve 
içinde bulunan ısıyı taşıyıcı akışkana aktararak 
akışkanın yukarıya doğru boylerin iki cidarı 
arasına hareket etmesini sağlar. Daha sonra ısı, 
boylerin dış cidarı üzerinden kullanma suyuna 
verilir. Soğuyan ısı taşıyıcı akışkan tekrar kolek-
törün alt, soğuk bölümüne akar ve çevrim yeni-
den başlar.

Termosifon güneş enerjisi sistemleri 3 model-
den oluşur:

•	  150 litre ve 1 düzlemsel kolektör  
(2 m² absorber yüzeyi)

•	  200 litre ve 1 düzlemsel kolektör  
(2,3 m² absorber yüzeyi)

•	  300 litre ve 2 düzlemsel kolektör  
(4 m² absorber yüzeyi)

Avantajları

•	 Kullanma suyu ısıtması için uygun çözüm
•	 Seçici kaplamalı absorber yüzeye sahip 

kolektör
•	 Çift cidarlı ve uzun ömürlü Ceraprotect 

emaye kaplamalı boyler
•	 Kapalı sistem sayesinde donmaya  

(-10 °C’ye kadar), kireçlenmeye ve 
korozyona karşı etkin koruma

•	 Boylere entegre elektrikli ısıtıcı  
(3 kW/230 V) ve magnezyum anot

•	 Düşük işletme ve bakım masrafı

•	 Eğimli ve düz çatılara kolay montaj 
imkânı (Düz çatıya montaj için 
kullanılacak tespit sistemleri 15°, 30° ve 
45°'lik dikme açılarında bulunur.) TM

Yeni ZS*KA Copeland Scroll™ Kompresörleri

Emerson Climate Technologies, küçük 
ölçekli soğutma ekipmanları için 
yeni ZS*KA markası çatısı altında üç 

yeni scroll kompresörünü pazara sundu. Bu 
seri ile Copeland kompresörlerinin kapasite 
aralığını 1.3 hp’ye kadar genişletmiş oldu. 
Yeni ZS*KA scroll sınıfı, Emerson’un scroll 
teknolojiler alanındaki en son inovatif geliş-
melerinin iyi bir örneği oldu. Bu yeni seri 
müşterilerin güvenlik ve yüksek verimlilik 
taleplerine başarıyla karşılık verecek. 1.3 - 
1.8 hp kapasite aralığındaki seri; ZS09KAE, 
ZS11KAE ve ZS13KAE model adlarını 
taşıyor. Bu kompresörler ticari mutfak ekip-
manlarına, kafeterya, büfe ekipmanlarına, 
küçük endüstriyel uygulamalara, küçük 
kapasiteli soğutma ihtiyacı olan her yere 
çok iyi uyum sağlıyor. 
Günümüzde yaygın olarak kullanılan 
soğutucu akışkanlar genellikle R134a veya 
R404A’dır. Yeni nesil kompresörlerde düşük 
GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) katsa-
yısına sahip bulunan R448A, R449A ve 

R407A/F gibi alternatif soğutucu akışkanlar 
kullanılmaktadır. Buna daha fazla soğutucu 
akışkan türü eklenecek. ZS*KA kompresör-
leri, -25 °C’den 10 °C’ye buharlaşma sıcak-
lıkları ve çok düşük yoğuşma sıcaklıklarında 
maksimum enerji verimliliği ile çalışır. Emer-
son Climate Technologies Europe firması-
nın Soğutma Bölümü Pazarlama Müdürü 
Sylvain Lamy, yeni seri için şunları söylüyor: 
“Son birkaç yıl içinde ticari soğutma paza-
rında daha yüksek enerji verimliliği talebi 
daha yaygın hale gelmiştir. 2016-2018 döne-
minde ERP yönetmeliğinin giderek daha 
kapsamlı uygulamaya girmesiyle yüksek 
verimli soğutma kompresörlerine talep buna 
paralel artacaktır. Yeni ZS*KA modelleri, 
yaygın olarak kullanılan pistonlu hermetic 
kompresörler karşısında, beyan edilen değer-
lere göre % 15, düşük yoğuşma sınırlarında % 
28 oranında daha yüksek verime sahiptir. Bu, 
cihaz üreticilerine cihazlarının tasarımında 
büyük değişiklikler yapmadan da cihaz kali-
telerini yükseltmelerine olanak tanır.” Yeni 

ZS*KA modelleri, Avrupa’da, Emerson’un 
Kuzey İrlanda’daki fabrikasında, farklı motor 
konfigürasyonlarıyla üretilmektedir. ZS*KA 
kompresörleri, isteğe bağlı olarak, daha sessiz 
çalışma koşulu için ses sönümleyici kaplama 
içinde üretilebilir. TM

Copeland 
Scroll™ ZS*KA 
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Viessmann Vitosol 111-F Düzlemsel Kolektörlü ve Boylerli Termosifon Sistem
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 Sayaç Okuma ve Gider Paylaşımı Hizmeti

ISI GİDER PAYLAŞIM SİSTEMİ HİZMETLERİMİZ
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TEKNİK
KADRO

Mekanik Kalorimetre Soğuk Su Sayacı Sıcak Su SayacıWireless M-Bus Kalorimetre
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0216 339 43 12  •  0216 339 43 15
satis@dafenerjiyonetimi.com

DAF Enerji Yönetimi size “Sayaç Okuma ve Gider Paylaşımı” hizmeti sunuyor.

Merkezi Sayaç Okuma ve Gider Paylaşımının Lideri

“Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 

Tarafından Yetkilendirilmiş 
Ölçüm Şirketi”

Gider paylaşım 
raporlarınız her 

ay düzenli olarak 
elinizde

100.000’in üzerinde konuta ulasan hizmet!

Ultrasonik Kalorimetre Isı Pay ÖlçerIsı İstasyonu

Cihaz ve sayaçlarınızın markası ne olursa olsun
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ürünler

Baymak Premix Yoğuşmalı Kombi

İklimSA’dan Sigma Klimalar

Baymak tarafından tasarlanan ve üretilen 
yoğuşmalı kombiler çok sessiz yapıları-
nın yanı sıra düşük zararlı gaz emisyonu 

ile çevreci ve uzun ömürlü olma özelliğine de 
sahip. Tüm yoğuşmalı cihazlarına ilave hiçbir 
ücret talep etmeden 3 yıl garanti kapsamına 
alan Baymak, ürün ve servis kalitesiyle de kom-
bilerin kullanım ömrü boyunca tam perfor-
mansının güvencesi olmaktadır. 

Teknik Özellikler:

•	 Yoğuşma teknolojisine sahip yanma odalı 
ve paslanmaz sarmal eşanjör yapısı ile 
konforlu ısıtma

•	 Isıtma kapasitesi 20.640 (24 kW)– 38.700 
(45 kW) kcal/h

İklimSA, yaz yaklaşırken, kendi markası 
olan Sigma duvar ve salon tipi klimaları 
yenileyerek birbirinden cazip fi yatlarla 

tüketicilere sunuyor. 

Sigma marka duvar tipi split 
klimaların özellikleri

Sıcak bölgelerde ısıtma modu en yüksek değer 
olan A+++ enerji seviyesine çıkan Sigma klima-
lar, G10 inverter teknolojisi ile yüksek konfor 
ve maksimum enerji verimliliği sağlıyor. Inver-
ter kompresörleri ile hızlı bir soğutma/ısıtma 
yaptıktan sonra, istenen konfor koşullarına göre 
çalışma hızını yavaşlatabilmelerinin yanı sıra “I 
Feel” özelliği ile vücut ısısını algılayarak ortam 
sıcaklığını ayarlayabiliyor. İç mekânlardaki en 
uzak bölgelere eşit sıcaklık seviyesi ile ulaşım 
sağlayabilen Sigma klimalar, toz fi ltresinin 
yanı sıra anti bakteriyel ve aktif karbon fi ltresi 
sayesinde alerjik özelliğe sahip havada uçuşan 
maddelerin yapısını bozarak deaktive edebilen 
yüksek teknolojisiyle dikkat çekiyor. Yenilenen 
Sigma duvar tipi modeller, birbirinden cazip 
özellikleri ve İklimSA montaj seti dâhil fi yat-
larıyla tüketicilerle buluşacak.
•	 Sigma Exclusive duvar tipi klimalar, 

10 cm daha incelen yapısı ve şampanya, 
gri, beyaz gibi renk seçenekleri ile 
dekorasyona da renk katıyor. Aynı 
zamanda son teknolojik özellikleri 

•	 Kullanım suyu debisi 18,6 lt/dk. 
(∆T=30˚C) (45 kW için)

•	 LCD ekran üzerinden dokunmatik 
düğmeler ile kontrol

•	 4 yıldız enerji verimliliği (92/42 CEE)
•	 Elektronik ateşlemeli ve alev 

modülasyonlu
•	 Pirinç malzemeden hidrolik grup
•	 Arıza teşhis sistemi
•	 Elektrik motorlu 3 yollu vana
•	 Doldurma ve boşaltma musluğu
•	 Hava pürjörlü sirkülasyon 

pompası
•	 3 bar emniyet ventili
•	 2 NTC sensör ile sıcaklık kontrolü
•	 Paslanmaz çelik plakalı kullanım suyu 

eşanjörü

ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Sigma 
Exclusive duvar tipi klimalar; kokusuz, 
temiz, tehlikeli maddelerden arınmış 
Cool Plazma özelliği ile iç mekânlarda 
taze ve sağlıklı bir hava sağlar.

•	 Sigma Comfort duvar tipi klimalar, 
renkli led ekran görüntüsü ile dikkat 
çekiyor

•	 Sigma Plus duvar tipi klimalar, G10 
Inverter teknolojisi ile hızlı bir soğutma/
ısıtma yaptıktan sonra, istenen konforlu 

•	 Paslanmaz silindirik çelik brülör ile 
doğalgaz yakmaya uygun

•	 Isıtma ve kullanım suyu devresinde 
donmaya karşı tam koruma

•	 Düşük elektrik tüketimli sirkülasyon 
pompası 

•	 Anti Blokaj Sistemi (Sirkülasyon pompası 
24 saatte bir kez otomatik olarak devreye 
girer ve blokajı önler.)

•	 3 yıl garantili TM 

koşullara göre çalışma hızını yavaşlatarak 
yüksek enerji verimliliği sağlar. 
Aynı zamanda, sahip olduğu sağlıklı fi ltre 
özelliği ile ortamda ferahlatıcı bir konfor 
oluşturur.

•	 Sigma Exclusive salon tipi klimalar 
ise, şık tasarımları ile kullanıcılarının 
beğenisini kazanıyor. Klasik salon 
tipi klimalardan farklı yuvarlak yapısı 
ve rengiyle ofi s, restoran, klinik gibi 
mekânlara şıklık katıyor. TM
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ürünler

Acrefine® ASB-CBL Sismik Halat (UL Listeli)

Ulus Yapı başta mekanik ve elek-
trik tesisatlar ile ekipmanlar olmak 
üzere, yapısal olmayan bileşenlerin 

depremden korunması, titreşim yalıtımı ve 
akustik kontrol alanlarında uzman bir firma. 
Geniş teknik kadrosu ile sahip olduğu kali-
teli mühendislik hizmetinin yanı sıra sismik 
koruma, titreşim yalıtım ve akustik kontrol 
ürünlerinin lider üreticilerinin yüksek kaliteli 
ve sertifikalı ürünlerini de stoktan hemen 
teslim etmek suretiyle sektöre sunuyor.
Ulus Yapı’nın Türkiye’de temsilcisi olduğu 
Acrefine® firmasının ASB-CBL serisi olarak 
piyasaya sürdüğü bu ürün UL listeli sismik 
halatların orijinal atasıdır (*). Özellikle yangın 
tesisatlarında kullanılacak ürünler için aranan 
UL listeli özelliği sayesinde tüm yönetmelik-
lere göre geçerli bir üründür. Orijinal UL lis-
teli olmayan ürünler ile karşılaştırılmamalıdır. 
Ayrıca rijit çubuk/boru sistemlerine göre 
çok daha uygun fiyatlı ve pratik kullanımlı 
bir üründür. Zaten özellikle uzun mesafeler 
için burkulma (flambaj) riskinden ötürü rijit 
sistemler kullanılamamaktadır. Dolayısıyla 
Acrefine® ASB-CBL sismik halatları hem 
yönetmeliklere uygunluk hem fiyat ve hem 
de kullanım kolaylığı açılarından piyasadaki 
en üstün ürünlerden biridir.
Muhtelif boylarda hazır kitler halinde veya 
250 ft (76 m) uzunluğunda tamburlar halinde 
alınabilen bu sismik halatlar, özel pensesiyle 
sıkılan üstün nitelikli alaşımdan mamul yük-
süklerinin oluşturduğu geniş sürtünme alanı 
sayesinde, halat kesitini daraltmadan çok 
yüksek kopma değerlerine ulaşabilmektedir. 
NFPA kriterlerine uygun olarak renklendiril-
miş halatlar sahada kolayca kontrol ve teftiş 
yapılmasına elverişlidir.

(*) Dan Duggan, Sr. tarafından geliştirilen bu 
patentli sismik halat sistemi ABD’de Loos&Co fir-
ması tarafından üretilmekteydi. 2015 Eylül ayında 
ürünün lisansını geri alan Duggan, artık ürünü 
kendi firması VST (Vibration & Seismic Techno-
logies) olarak üretmekte. Acrefine® ile VST geçen 
Ocak ayında Orlando’daki AHR Expo fuarında el 
sıkışarak tüm MENA (Ortadoğu & Kuzey Afrika) 
bölgesi için güç birliği yaptılar. Bu anlaşmaya göre 
Türkiye’nin de dahil olduğu bu bölgede VST ürün-
lerinin tek yetkili satıcısı olarak Acrefine® faaliyet 
göstermekte.

Genel Özellikler

•	 UL listeli ve NFPA, IBC, ASCE, 
FEMA, SMACNA gibi uluslararası tüm 
yönetmelik ve standartlara tam uygunluk

•	 2.086 kg (4.600 lbs) değerine kadar UL 
Listeli kapasite değerleri

•	 76 m (250 ft) tambur veya hazır kitler 
halinde temin seçenekleri

•	 Sahada montaj ve teftiş kolaylığı 

•	 Kullanım ve denetim kolaylığı için renk 
kodlu

•	 Hem rijit sismik askılamanın mümkün 
olmadığı titreşim yalıtımlı ekipman ve 
sistemlerde hem de her türden yalıtımsız 
sistemlerde de kullanılabilme özelliği

Uygulama

Acrefine ASB-CBL tipi sismik halatlar boru, 
havalandırma kanalı, kablo tavası, busbar 
ve benzeri mekanik ve elektrik tesisatla-
rının sismik koruması amacıyla kullanılır-
lar. Ayrıca asılı ve zemine bağlı mekanik ve 
elektrik ekipmanları için de kullanılmakta-
dırlar. Sismik halatlar sadece hareket anında 
yük gelecek şekilde en fazla 6,3 mm (¼ inch) 

harekete izin verecek bollukta uygulanırlar. 
ASB-CBL sismik halat UL (Underwriters 
Laboratories®) sertifikalı kopma mukave-
metine sahiptir. 
Kolay teftiş için renk kodludur. Özellikle 
titreşim yalıtımı sebebiyle rijit bağlantıların 
kullanılamadığı uygulamalar için uygun bir 
çözümdür. TM 
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www.testo.com.tr

Isıtma, klima-havalandırma 
ve soğutma uzmanları için 
cazip setler!

•  Akıllı telefonunuz uzaktan kumanda ve ölçüm veri merkezi
  görevi görür.
• Ölçüm verilerinin analizi, depolanması ve gönderimi sağlanır.
• testo çantalar sayesinde ölçüm teknolojiniz korunur ve dilediğiniz  
  an yanınızda olur.

Kendi Akıllı Prob setinizi seçin:

Testo Akıllı Problar: akıllı telefonlar için uyarlanmış 
profesyonel Testo kalitesinde, kompakt
ölçüm cihazları

Akıllı telefon.
Akıllı Problar.
Akıllı çalışma.



ürünler

H ava sızdırmazlığı yüksek olan yeni 
nesil binalarda sağlıklı ve sürdürü-
lebilir bir yaşam için havalandırma 

sistemi yapılması zorunluluk haline gelmiş-
tir. Enerji verimliliği yönetmeliklerine uygun 
olarak, havalandırma en az enerji tüketimiyle 
yapılmalıdır. Merkezi bir havalandırma sis-
temlerinde, hava kanalları ile havanın dağı-
tılması ve toplanması, sistem basınç kayıpları 
ve hava kaçakları nedeniyle enerji tüketimine 
neden olmaktadır. Merkezi sistemlerde hava 
kanallarının temizliği zordur ve yapılma-
ması durumunda sağlık problemleri yaratır. 
Bu nedenlerle, duvar içerisine yerleştirilerek 
taze havanın dışarıdan içeriye doğrudan ve 
kontrollü olarak alındığı VENTOMAXX 
Bağımsız Havalandırma Sistemleri ile sağlıklı 
iç ortamlarda yaşamak mümkün olmakta-
dır. Havalandırma sistemlerinde güvenilir ve 
uzman fi rma olan İMCO, VENTOMAXX 
ürünlerinde çözüm ortağı olarak hizmet ver-
mektedir.

WRG Rondo ve WRG Plus Isı Geri 
Kazanımlı Havalandırma Cihazları

•	 Doğrudan duvar içerisine yerleştirilen 
cihazlar yer kaybı yaratmaz.

•	 Hem yeni yapılanan hem de yenilenen 
binalara kolayca uygulanır.

•	 % 90 verimli seramik yapılı ısı geri 
kazanım ünitesi atılan havanın enerjisini 
alınan havaya aktarır.

VENTOMAXX Bağımsız Havalandırma Sistemleri

•	 EC motorlu fan sessiz, uzun ömürlü ve 
yüksek verimlidir. Maksimum kapasitede 
tüketilen güç 3,4 W/h

•	 Elektrostatik özellikli G3 fi ltre ve isteğe 
bağlı F6 polen fi ltre ile temiz hava 
sağlanır.

•	 İç içe geçen kayar gövdenin uzunluğu 
duvar kalınlığına göre ayarlanabilir.  

•	 İç kapak, fi ltre, ısı geri kazanım ünitesi, 
fan herhangi bir alet kullanmaksızın 
elle çıkarılır ve elektrik süpürgesi ile 
temizlendikten sonra yerine kolayca 
yerleştirilir.

•	 Cihazlar kendi kontrol panelinden kontrol 
edilebildiği gibi merkezi kontrol paneli 
ile 6 cihazın birlikte kontrol edilmesi 
mümkündür.

•	 Nem hissedicisi ilave edilerek nem 
kontrolü yapılabilir. 

Ortam havalandırması, insanların temiz hava 

solumasını sağlamak kadar nemin binadan 
uzaklaştırılması için de yapılır. Bu sayede hem 
canlılar için sağlıklı bir ortam sağlanırken hem 
de eşyalar ve bina, nem ve küfe karşı korun-
muş olur. 
VENTOMAXX bağımsız havalandırma sis-
tem cihazları, ses yalıtımı sayesinde gürültülü 
şehir merkezlerinde, hava fi ltresi ile tozdan 
arındırılmış ve % 90 verimli ısı geri kazanı-
mıyla enerji verimli olarak ev, ofi s, otel, hastane 
ve okullarda kolayca kullanılır. TM 

Y üksek üretim standartlarında üreti-
len, yeni nesil otomatik kontrol cihazı 
Vaillant eRELAX; kombilerin uzaktan 

kontrol edilmesini sağlayarak yüksek oranda 
tasarruf sunuyor. 
Vaillant eRELAX, kullanıcının yaşam rit-
mine göre, kombinin günlük veya haftalık 
olarak programlanmasına imkân tanıyor. Hem 
ısıtma hem de kullanım suyu sıcaklığını anlık 
olarak da istenen yerden ayarlayabilme ola-
nağı sunarken, kullanıcıların kişisel isteklerine 

Vaillant’tan eRELAX Otomatik Kontrol Cihazı

akıllı termostat ile uyum sağlıyor. Vaillant 
eRELAX uygulaması, kullanım alışkanlıkla-
rını takip ederek, kullanıcıya tasarruf önerile-
rinde de bulunuyor. Böylelikle, enerji tüketimi 
ve masrafl arı kontrol altına alabiliyor. Ayrıca, 
akıllı oda termostatı, hava d urumuna uyum 
özelliği ile evin bulunduğu şehirdeki verilere 
göre mekânı ideal ısıya ulaştırıyor. Verimli 
çalışmanın yarattığı düşük yakıt tüketimi 
sayesinde çevrenin korunmasına da destek 
oluyor. TM 
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ürünler

V İKO, Th ea IQ otomasyon ürünleri ile 
hayatı kolaylaştıran yenilikler sunu-
yor. Tüm mekânlarda iklimlendirme 

sistemlerinin kontrolünü sağlayan KNX Ter-
mostat Çözümleri ile yaşam alanlarına konfor 
getiriyor. 
Özellikle yaz aylarında iklimlendirme çözüm-
lerine ister ev ister ofi s olsun tüm yaşam alanla-
rında büyük ihtiyaç duyuluyor. Bulunduğunuz 
ortamın daima istediğiniz ısıda kalması için de 
termostat çözümleri etkili oluyor. Fancoil, yer-
den ısıtma, split klima, VRV/VRF sistemleri, 
trench heater gibi en karmaşık iklimlendirme 

VİKO’dan Thea IQ KNX Termostatlar SFA Sanihydro – Yoğuşmalı 
Klima için Drenaj 
Pompaları

S ANICONDENS Clim mini Klima 
yoğuşma sularını tahliye eden bir 
pompadır. Kompakt olduğundan split 

klimalara monte edilip asma tavana kolayca 
gizlenebilir. 21 dB (A)’lik düşük ses seviyesiyle 
SANICONDENS® Clim mini fark edilme-
yecek kadar sessizdir.

Çalışma prensibi 

SANICONDENS® Clim mini 2 parçadan 
oluşmaktadır:
Şamandıra ve pompa. Şamandıra içindeki 
yoğuşma suları belirli bir seviyeye ulaştığında 
pompanın çalışmasını tetikler. 
Pompa şamandıra da bulunan suyu emip tah-
liye eder.
  
Sanicondens Clim mini teknik 
bilgileri: 

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: 34000 
BTU’ye kadar split klimalar

•	 Dikey pompalama: 6 m
•	 Yatay pompalama: 60 m
•	 Maksimum Debi: 15 L/saat 
•	 Maksimum Emiş yüksekliği: 2 m 

(şamandıra ve pompa aralığı)
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220-240 V / 

50 Hz 
•	 Maksimum Emiş gücü: 22 W 
•	 Koruma sınıfı: IP 20 
•	 Güvenlik: Termik koruma - Alarm – 

Topraklama. TM 

sistemlerine bile uyum sağlayabilen Th ea IQ 
KNX Termostat, esnek yazılım algoritması ve 
modüler yapısı sayesinde hem enerji verim-
liliği hem de konfor sağlıyor. Ayrıca este-
tik, ekonomik ve sürdürülebilir çözümler de 
sunuyor. Th ea IQ Termostat, iklimlendirme 
sistemlerini kontrol eden ürünler ile direkt 
haberleşebiliyor ve sahip olduğu dijital LCD 
ekran ile kullanıcılara kullanım kolaylığı sağla-
yarak fark yaratıyor. Th ea IQ KNX termostat; 
opak beyaz, metalik beyaz, krem, füme, dore, 
antrasit, siyah renk opsiyonları ile dekorasyonu 
da tamamlıyor. TM

Sunon’dan EC Motorlar

Termal/soğutucu tek-
noloji çözümleri ala-
nında öncü bir uzman 

olan Sunon HVAC 1/3 HP 
EC motorunu sunuyor. Yüksek 
performanslı, kalıcı magnet 
fırçasız motor ağır yük altında 
geleneksel AC motorlarından 
çok daha fazla enerji tasarrufu 
(% 92) sunmak üzere tasarlanmıştır. AC gölge 
kutuplu endüksiyon motoru ile kıyaslandığında, 
Sunon HVAC 1/3 HP EC enerji tüketiminin 
% 70'lik etkileyici bir oranla ve AC yoğunlaştı-
rıcı motoru ile kıyaslandığında % 40 oranında 
düşürebilir.
Sunon HVAC EC motorlarının ticari soğutma 
sistemlerinin ve gömme soğutucu ve  dondu-
rucuların evaporatöründe ve ayrılabilir sistem, 
ısı pompası ve paket sistem açık alan yoğun-
laştırıcılarında kullanılması amaçlanmaktadır. 
Bu düşük gürültülü motorlar aynı zamanda 
kapalı alan üfl eyicilerinin sürekli hava akışı 
için de kullanılabilir. Müşteriler eve yönelik 
veya ticari olan tüm HVAC uygulamalarının 
yüksek etkin ve enerji tasarrufl u faydalarından 
memnun kalacaktır. Sunon'un EC motorları 
sadece enerji kaybını sınırlandırmaya yardım 

eden gömülü devre içermekle 
kalmıyor aynı zamanda çoklu 
kontrol kapasitesi, kompakt 
boyut ve içerdiği yumuşak 
başlatma işlevselliği sayesinde 
uzatılmış ömrü, fırçasız tekno-
loji, düşük çalışma sıcaklıkları 
ve yüksek IP koruma oranı 
gibi ek özelliklere sahiptir. 

EC (elektronik değişimli) motorlar manyetik 
alan her zaman rotor ile senkronize olacak 
şekilde ve tüm hızlarda etkin çalışmayı sağla-
yacak şekilde inşa edilmiştir. Buna ek olarak 
elektronik olarak değiştirilen motorlar mikro 
işlemci ve elektronik kontrollere sahiptir ve 
böylece motor hızını ve gücünü belirli soğutma 
ve ısıtma gereksinimlerine dayanarak akıllı bir 
şekilde değiştirmesi için programlanabilir. Bu 
da EC motorlarının farklı hızlarda çalışmasını 
sağlar ve herhangi bir türdeki başka motorlara 
göre soğutma/ısı çıktısı için daha fazla esneklik 
sağlar. NEMA 48 motor çerçevesi içerisinde yer 
alan Sunon’un HVAC 1/3 HP EC motorları 
-40 °C - 60 °C dereceleri arasındaki sıcaklık-
larda çalışabilir ve evaporatör ve yoğunlaştırıcı 
fan uygulamaları için 80.000 saatlik etkileyici 
bir çalışma ömrü sunar. TM 

Gider 
Borusu

Şamandıra

Pompa

Yoğuşma suyu 
haznesi 
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XELEX XP2, EKONOVA ile Türkiye’de

İngilizlerin ısıtma sistemlerinde en çok 
tercih ettikleri üstün teknoloji ürünü 
katkı maddesi XELEX XP2, Türkiye 

Distribütörü EKONOVA ile Türkiye paza-
rına girdi. Binalardaki ısıtma sisteminin 
performansını korumak ve enerji tasarrufu 
sağlamak amacıyla geliştirilen XELEX  XP2, 
BuildCert* onaylı inhibitör ve ileri teknoloji 
ürünü özel bir katkı maddesi içeren özel for-
mülü sayesinde standart inhibitörlere kıyasla 
verimliliği % 15’e kadar artırıyor.
Kazanlı veya kombili ısıtma sistemi olan 
konut, apartman, villalar, siteler, işyeri, has-
tane, okul, AVM’ler, sanayi tesisleri, otel gibi 
orta ve büyük ölçekli yapılarda ve karbon 
ayak izini azaltmayı amaçlayan yeşil bina-
larda kullanılabilen XELEX XP2, ısıtma 
sisteminde bulunan alüminyum veya metal 
olmayan bütün parçalarla uyumlu oldu-
ğundan ısıtma sisteminde dolaşan sert veya 
yumuşak suda mükemmel performans gös-
teriyor.
Kombinin veya kazanın eşanjör yüzeyinde 
biriken 1 mm kireç, ısıtma sisteminizin 
verimliliğini % 7.5 düşürebilir. XELEX 
XP2'nin formülünde bulunan BuildCert 

onaylı inhibitör, bir yandan suyun korozyon 
ve kireç oluşturma etkisini engellerken, aynı 
anda suyun yüzey gerilimini azaltır ve eşanjör 
ve radyatör yüzeyleri ile termal temasın art-
masını, suyun daha hızlı ısınmasını ve daha 
uzun süre sıcak kalmasını sağlar.

Özellikleri

•	 Isıtma sisteminde korozyonu ve kireç 
oluşumunu engeller

•	 Termal teması artırarak peteklerde daha 
çabuk ve uzun süreli ısınma sağlar.

•	 Kazan sesini ve kabarcık oluşumunu 
azaltır.

•	 Kazanın optimum  bir şekilde daha verimli 
çalışmasını sağlar.

•	 Sistemin ekonomik kullanım ömrünü 
uzatır.

•	 Sert veya yumuşak suda kullanılabilir.
•	 Alüminyum yüzeylerle uyumludur
•	 Nötr pH’a sahiptir. Sisteme ve çevreye 

zarar vermez.
•	 Karbon ayak izini azaltır.

* BuildCert İnhibitör Onay Programı, kireç oluşumunu 
engellemek, metalik korozyonu azaltmak ve tipik mer-
kezi ısıtma sistemleri içinde bulunan metalik olma-
yan bileşenler ile uyumluluğu sağlamak için sıcak su 
merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan inhibitörlerin 
yeteneğini ve performansını değerlendirir. TM

I sı sistemlerinde her türlü ihtiyaca yönelik 
çözümler içeren geniş ürün gamıyla hizmet 
veren Buderus, yeni nesil konvansiyonel 

kombisi Logamax U022 ile şıklığı ve yüksek 
performansı bir araya getiriyor. Modülasyonlu 

Buderus’tan Logamax U022

fanı ve 22 kW çıkış kapasitesi ile yeni Logamax 
U022, maksimum ısıtma ve sıcak su konforu 
sağlayarak fi yat/performans oranı sunuyor. 
Kompakt tasarımı, az yer kaplayan şık görü-
nümü, uygun fi yatı ve Buderus uzmanlığı ile 
ailenizin tüm beklentilerini karşılıyor. Logamax 
U022, 700x400x299 mm’lik minimal ölçüleri 
ve kompakt tasarımıyla küçük dolapların bile 
içine sığarken, kullanıcılara en uygun alan ve 
kolay montaj fırsatını sunuyor. Üstelik diğer 
kombilere göre çok daha rahat şekilde taşına-
biliyor. Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD 
ekranı ve ayar tuşlarıyla oldukça şık ve modern 
bir görünüme sahip olan Buderus Logamax 
U022’nin fan ayarları baca mesafesine göre 
yazılım üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Böylece 
hem kısma pulu kullanımına gerek kalmıyor 
hem de yanma/ısıtma verimi düzenlenmiş 
oluyor. Buderus Logamax U022, ısıtma tesi-
satının içindeki suyun donması durumunda 
oluşabilecek hasarları engellemek amacıyla 

devreye alınan bir güvenlik sistemine de sahip 
bulunuyor. Cihaz, tesisattaki suyun sıcaklığı 8 
derecenin altına düştüğünde pompa sirkülas-
yonu ya da brülör çalışmasını devreye alarak, 
suyun donmasını engelliyor. Bu özelliği dev-
reye sokmak için cihazı bekleme durumuna 
almak yeterli oluyor. Uzun süreli çalışmama 
durumunda oluşabilecek pompa ve vana prob-
lemlerini de önleyebilen ürün, çalışmama süre-
lerini denetleyerek pompa ve üç yollu vanaya 
aç/kapa işleminin gerçekleştirilmesini sağlıyor. 
Uzun ömürlü bağlantıya hazır olan ürün, duvara 
yakın hidrolik bağlantı imkânıyla kolay şekilde 
montaj edilebiliyor. Ayrıca, duvar üstü boru 
tesisatında şık bir görünüm sağlarken, duvara 
yakın hidrolik bağlantılar sayesinde ek teçhizat 
kullanılmadan monte edilebiliyor. Cihazda oluşan 
arızalar ise ekranda hata kodlarıyla gösteriliyor. 
Ayrıca, bazı arızalarda emniyet sistemi çalı-
şarak cihaz işletimi otomatik olarak askıya 
alınıyor. TM

Materyal Cinsi Korozyon seviyesi (mm/yıl)

BuildCert Limiti XELEX XP2

Çelik 0.04 0.009

Bakır 0.005 0.002

Alüminyum 0.1 0.013

Pirinç 0.005 0.002

Paslanmaz Çelik 0.002 0.0005
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Isıtma ve Soğutma sistemlerinde balanslama ve yüksek 
verimlilik

Basınçtan Bağımsız Kombine Balans Vanaları, Fark 
Basınç Kontrol Vanaları ve Sabit Akış Vanaları ile 
ısıtma ve soğutma tesisatları balanslamalarında tam 
çözüm sağlar. Yeni seri ölçüm nozulsuz Kombine 
Vanalar ile özellikle fan-coil uygulamalarında yüksek 
performans elde edersiniz.

Üst düzey işçilik ve malzeme kalitesi güvencesi veren 
Honeywell balanslama çözümleri ile projeleriniz 
dahilindeki ısıtma/soğutma tesisatlarınız artık daha 
verimli, dengeli ve güvenilir.

www.honeywell.com
www.hydronic-balancing.info

ÖNEMLİ OLAN 
DENGEDE OLMAKTIR!
Balanslama Çözümleri 
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İmbat’tan Microchannel Kondenserli Soğutma Grupları

İMBAT scroll tip kompresörlü soğutma 
gruplarında R-410a ve vidalı tip soğutma 
gruplarında R-134a kullanılmaktadır ve 

her iki gazın da ODP etkisi sıfırdır. İMBAT 
bir süredir bu gazların global ısınma etkisini 
en aza indirmek için yaptığı çalışmalarını 
sonuçlandırmıştır. Soğutma gruplarda mini-
mum gaz hacmi ve sızdırmazlık dolayısıyla 
atmosferde en az soğutucu akışkan için 
Microchannel kondenser serpantini ile grup 
dizaynlarını tamamlamış ve müşterilerinin 
hizmetine sunmuştur. İMBAT microchannel 
kondenserli soğutma grupları ile sera gazı 
emisyonu en aza indirilmekte, düşük glo-
bal ısınma (GWP) değeri ile birlikte, düşük 
Life-Cycle Climate Performance (LCCP) 
değeri (veya kapsamlı olmayan, TEWI) elde 
edilmektedir. Enerji verimliliği İMBAT’ın 
dizaynlarında öncelikli kriter durumun-
dadır. Tesislerin enerji tüketiminin büyük 
kısmını soğutma sistemleri kullanmakta, 
konfor uygulamalarında bina-
nın toplam enerji sarfi yatının  % 
40-50’sini HVAC sistemi kulla-
nırken, proses uygulamalarında 
ise bu oran daha da artmaktadır. 
Daha az enerji tüketen sistem-
lerin kullanılmasıyla işletmele-
rin verimliliği artacak ve ülke 
olarak rekabet gücümüz yük-
selecektir. Bilindiği gibi ülke-
mizde yaygın olarak kullanılan 
ve kabul gören enerji verimliliği 

EER değeridir ve sınıfl andırmalar aşağıda yer 
alan şekildeki gibidir. EER değeri 3,1 ve üstü 
gruplar en üst sınıf olarak tanımlanmaktadır. 
EER değeri 35 ˚C dış hava sıcaklığı ve 7/12 
˚C su şartlarında, cihazın toplam soğutma 
kapasitesi/toplam çektiği güç oranından elde 
edilen değerdir. İMBAT su soğutma grup-
larının EER değeri 2,9 ve üzeri olup A ve B 
enerji sınıfına sahiptirler. Mevsimsel Enerji 
Verimliliği Oranı (SEER) soğutma mev-
siminin tamamını temsil eden genel enerji 
verimlilik oranıdır. Yıllık soğutma talebinin 
soğutma için harcanan yıllık elektrik tüke-
timine bölünmesiyle hesaplanır. İklimlen-
dirme ve soğutma sistemlerinin yıl içindeki 
tam kapasite ile çalışma süreleri kısa, kısmi 
yüklerdeki çalışma süreleri ise daha uzun 
olup SEER değerinin yüksek olması önem-
lidir. İMBAT soğutma gruplarında SEER 
değeri de dikkate alınan önemli bir kriterdir. 
İMBAT scroll kompresörlü soğutma grup-

larında mevsimsel enerji verim-
lilik (SEER) değerini yükselten 
asimetrik soğutma uygulanır. 
Asimetrik soğutma birden çok 
farklı güçlerdeki kompresörün 
tandem olarak kullanıldığı tek-
nolojidir. Asimetrik kompresör 
uygulamasında farklı güçler-
deki kompresörlerin tek tek 
çalışmaları ile kompresörlerin 
devreye girip çıkmaları azalır ve 
tam kapasite ile çalışma dışın-

daki kısmi yüklerde soğutma gruplarının 
mevsimsel verimlilik SEER değeri artar. 
İMBAT yeni seri Microchannel konden-
serli, soğutma gruplarında uyguladığı yüksek 
verimli dizaynı ve yüksek verimli ekipmanları 
ile enerji verimliliğini % 30’a varan oranda, 
soğutucu akışkan hacmini ise % 70’e varan 
oranda düşürmüştür.

İMBAT soğutma gruplarına ait 
diğer bazı özellikler 

13 kW - 480 kW arası gruplarda scroll tip 
soğutma kompresörleri, 196 kW ile 1850 
kW kapasite aralığında üretilen su soğutma 
gruplarında vidalı tip kompresörler kullanı-
lır. Dış hava şartlarına dayanıklı tamamen 
galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı 
şase ve civatalı bağlantılı gövdeye sahip su 
soğutma grupları, V tipi özel dizayn edil-
miş kondenserlidir. Kondenser IP 55 sınıfı 
izolasyonlu, termik korumalı, ISO-9001 ve 
TUV kalitelerine sahip, sessiz ve yüksek 
verimli, ithal fanlar ile donatılmıştır. İsteğe 
göre dış hava sıcaklığı ve yük ihtiyacına göre 
değişken devirli EC tip yüksek verimli fanlar 
ile de verim artışı sağlanır. İMBAT soğutma 
gruplarında plakalı veya gövde - boru tipi 
evaporatörler kullanılır. Gövde boru tipi 
evaporatörler çelik gövde, çelik ayna ve özel 
kroçil çekilmiş bakır borulardan mamuldür. 
Bakır borular aynalara, sızdırmazlık için 
özel yiv açılarak ve makinato ile tespitlidir. 
Asimetrik devreye sahip, izolasyonlu, don-
maya karşı koruma tertibatlı evaporatör su 
akış kontrolü ile güvenilir çalışma sağlar. 
Soğutma gruplarında elektronik genleşme 
valfi  ve grafi k ekranlı, dokunmatik, alarm 
reset ve parametre indeksli elektronik mikro-
işlemci kontrolü mevcuttur. İmbat Soğutma 
Grupları'nı PC vasıtasıyla uzaktan kumanda 
etmek, çalışma şartlarını değiştirmek, bina 
otomasyonuna bağlamak bir modem ilavesi 
ile mümkündür. İmbat Soğutma Grupları 
sistemin güvenilirliğini artıran koruma, 
kontrol elemanları ve emniyet tertibatları ile 
donatılmıştır. Değişken soğutma yüklerine 
göre kompresörler otomatik olarak sırayla 
çalışır, kompresörler eşit yaşlanır, maksimum 
enerji tasarrufu ile en verimli soğutmayı 
sağlar. TM
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söyleşi

Sunay Gençer
Honeywell Türkiye – Çevre ve 
Enerji Çözümleri Ülke Müdürü

T emiz enerji üretimi, enerji verimliliği, emniyet ve güvenlik, küresel rekabet ve 
verimlilik artışı gibi konulara çözüm odaklı sistemler geliştiren Honeywell 
faaliyetlerini; ‘Uzay ve Havacılık’, ‘Performans Materyalleri ve Teknolojileri’ 

ve ‘Otomasyon ve Kontrol Çözümleri’ olmak üzere üç ana bölümde sürdürüyor. 
Türkiye’de odağına aldığı ‘Çevre ve Enerji Çözümleri’ bölümü ile Honeywell; 
verimliliği ve kârlılığı artırırken, insanları, binaları, tesisleri ve çevreyi koruyor, 
konforu artırıyor. Honeywell Türkiye – Çevre ve Enerji Çözümleri Ülke Müdürü 
Sunay Gençer, Türkiye'de bina otomasyon sistemleri uygulamalarını ve Honeywell'in 
pazara sunacağı yeni ürünleri Tesisat Market okurlarına anlattı…

“Yeni ürünlerimizi çok yakında Türkiye  
 bina otomasyonu pazarına sunacağız”
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Honeywell, çözüm odaklı sistemler 
geliştiren bir teknoloji şirketi

Honeywell, çağımızın en önemli sorunları 
arasında yer alan temiz enerji üretimi, enerji 
verimliliği, emniyet ve güvenlik, küresel reka-
bet ve verimlilik artışı gibi konulara çözüm 
odaklı sistemler geliştiren bir teknoloji 
şirketi. Merkezi New Jersey-ABD’de olan 
Honeywell, Türkiye’de resmi olarak 1992 
yılında faaliyet göstermeye başladı. Günü-
müzde Honeywell Türkiye olarak 275 kişilik 
kadromuzla ‘Uzay ve Havacılık’, ‘Performans 
Materyalleri ve Teknolojileri’ ve ‘Otomasyon 
ve Kontrol Çözümleri’ olmak üzere üç ana 
bölümde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Türkiye’de odağına aldığı ‘Çevre ve Enerji 
Çözümleri’ bölümü ile Honeywell; verimli-
liği ve kârlılığı artırırken, insanları, binaları, 
tesisleri ve çevreyi koruyor, konforu artırı-
yor. Otomatik kontrol sayesinde insanlar 
evlerinde ve iş yerlerinde daha konforlu bir 
yaşam sürebiliyor, binaların işletme giderleri 
azalıyor ve endüstriyel tesisler daha kaliteli 
ürünleri daha düşük maliyetlerle üretebili-
yor. Geleneksel bina otomasyon sistemleri 
genelde HVAC kontrolleri, enerji ölçümü 
ve güç yönetimi, merkezi tesis ekipmanları 
ve aydınlatma için ayrı izleme ve kontrol 
istasyonlarına sahip bağımsız uygulamalar 
içerir. Her bir uygulama kendi içinde faydalı 
olsa da asıl güç, tüm bunları akıllı tek bir 
çözüm olarak entegre ederek yönetmekte 
yatar. Honeywell; ekonomik, özelleştirilmiş 
çözümlerle yeni ve mevcut bina sistemlerini 
entegre ederek tek bir kontrol noktası yara-
tır. Departmanlar arasında bilgi paylaşımı, 
üretkenlik ve operasyonel verimlilik, olaylara 
daha kısa zamanda müdahale edebilme, daha 
düşük kurulum ve yaşam döngüsü maliyetleri 
sağlar.

Honeywell bina otomasyonu sistemleri 
ürün gamımızda; kontrol vanaları, tekno-
lojik tesisat ekipmanları, oda termostatları, 
oda bazında sıcaklık kontrolörleri, akıllı 
termostatlar, uzaktan erişim sağlanabilen 
ev otomasyon sistemleri, otel odası kontrol 
sistemleri, özel Phoenix Controls ismiyle 
ürettiğimiz, özellikle ilaç, laboratuvar, hijye-
nik oda çözümlerine ve hastanelere yönelik 
kullanılan hassas hava debisi kontrol ekip-
manlarımız yer alıyor. Birbiriyle entegre 

rücüler, balans vanaları, daire ısıtma ünite-
leri de üretiyor. Honeywell, kısa süre önce 
Elster’i bünyesine katarak kombi üreticile-
rinin kullandığı elektronik ve gaz vanaları 
portföyünü daha da kuvvetlendirdi. Ayrıca 
endüstriyel yanma ve proses kontrolleri ile 
ilgili elektronik ekipmanları, gaz vanaları ile 
birlikte brülörleri, su, gaz ve elektrik sayaçla-
rını da ürün gamına ekledi. Bu iş konularının 
çoğu da birleşme sırasında E&ES (Envi-

olabilen tüm bu sistemlere tek bir kontrol 
noktasından ulaşılabiliyor. Bunların yanı 
sıra Honeywell özellikle kombi ve soğutma 
cihazı üreticilerine ekipman sağlıyor, kombi 
üreticilerinin kullandığı gaz vanalarını ve 
yakma kontrolünün hem emniyetini hem 
verimliliğini sağlayan elektronik kartları üre-
tiyor. Honeywell aynı zamanda genleşme 
vanaları, elektronik veya mekanik termal 
genleşme vanaları, ısı sayaçları, basınç düşü-

EvoHome
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ronmental and Energy Solutions / Çevre 
ve Enerji Çözümleri) iş kolunun bir parçası 
haline geldi.

Yeni ürünlerimiz bina otomasyonu 
pazarında yerini almaya hazırlanıyor

ISK-Sodex’te de lansmanını yapacağımız 
çok sayıda yeni ürünü Türkiye pazarına 
sunmaya hazırlanıyoruz. Geçen sene ‘Akıllı 
Termostat’ adlı internet bağlantılı termosta-
tımızı Türkiye pazarına sunduk. Kombilerle 
uyumlu çalışabilen bu internet bağlantılı 
termostata, mobil cihaz veya tabletlere yük-
lenen Total Connect Comfort uygulaması ile 
uzaktan müdahale edilebiliyor. Hem zaman 
programlarını hem de sıcaklık ayarlarını 
uzaktan değiştirebiliyorsunuz. Evinize yak-
laştığınız zaman kombinizin sıcaklığını artı-
rıyor, evden uzaklaştığınız zaman kombinizi 
ekonomik moda alabiliyorsunuz. 

Bu ürünün oda bazlı kontrol yapan  
‘EvoHome’ adlı bir versiyonu daha var. Her 
odanın sıcaklığını ayrı ayrı mobil cihazınız-
dan veya tabletinizden değiştirip, değişik 
saatlerde hangi sıcaklıklarda olması gerek-
tiğine karar verebiliyorsunuz. Bu ciddi 
anlamda enerji tasarrufu sağlıyor. EvoHome 
sistemimiz, evdeki internet bağlantınız  

üzerinden bulut tabanlı bir aplikasyonla 
çalışıyor.
Bu sistemi, güvenlik sağlayan ve evde bazı 
mekanik kontrolleri de yapan yeni sürü-
müyle genişlettik ve ‘EvoHomeSecurity’ 
adını verdik. Bu sistemde ise su kaçağı 
alarmı, karbonmonoksit alarmı, yangın 
dedektörü ve hırsız alarmını aynı platform, 
aynı uygulama üzerinden yönetebiliyoruz. 
‘EvoHomeSecurity’nin lansmanını fuarda 
yapacağız ve Türkiye pazarına çok yakında 
sunacağız. Ayrıca Elster entegrasyonuyla 
birlikte gelen akıllı sayaçlarımız da fuarda 
standımızda sunulacak.
Bina otomasyonu pazarına sunacağımız 
bir diğer yenilik; ‘EagleHawk Entegrasyon 
Platformu’. Üstünde Honeywell’in Niagara 
adlı yazılımı bulunuyor ve 100’den fazla 
sürücü ile BACnet, Lon, KNX, Modbus gibi 
değişik protokollerle haberleşebiliyor. Tüm 
bunları kendi veri tabanında topladıktan 
sonra fiziksel bilgilerin tamamını, doğrudan 
bir Ethernet portu ile internete açıyor ve 
kendi üzerindeki web sürücüsüyle HTML5 
tabanında çalışan grafiksel ara birimler şek-
linde de sunuyor. Böylece mobil cihazlarda 
çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Aynı 
zamanda farklı sayaç hatlarından da bilgi 
alabiliyor. Bunları entegre ederek veri ana-
lizleri de yapabiliyor. EagleHawk’ın çeşitli 

mekanik ekipman, klima santrali, chiller 
gibi cihazların kontrolüyle ilgili kısmının 
programlaması ise Honeywell’in kullandığı 
mevcut platformdaki programların aktarıl-
ması şeklinde de olabiliyor. EagleHawk, hem 
geçmişle uyumlu hem de geleceğe yönelik bir 
sistem. EagleHawk’ı ‘Internet of Things’ için 
mekanik otomasyonda bir platform olarak 
düşünebilirsiniz. 

EagleHawk’ın altyapısı ile birlikte kullanı-
labilen ‘Energy Vision’ adlı bir programımız 
var. ‘Energy Vision’ tek bir lisans ile 1400’e 
kadar farklı sayacın bilgilerini toplayıp, bu 
bilgilerin anlaşılabilir şekilde sunulmasını 
sağlıyor. Harcama bilgilerini gün/hafta/
ay/yıl bazında profiller şeklinde raporlu-
yor ve bunları parasal birimde gösteriyor. 
Çünkü kullanıcı için kaç m3 gaz veya kaç 
kWh elektrik tükettiğini parasal olarak 
görmek çok daha anlamlı oluyor. Energy 
Vision sayesinde EagleHawk Entegrasyon 
Platformu’nda yer alan hazır menüler, anor-
mal bir durum oluştuğunda fark ediyor ve 
kullanıcıyı uyarıyor. Örneğin bu ‘anormal’ 
durum dış hava sıcaklığına bağlı olabilir. 
Hava çok sıcak ve bu nedenle soğutma ener-
jisi artıyorsa bu normal bir durumdur ancak 
hava sıcak olmamasına rağmen soğutmada 
kullanılan enerji artıyorsa, normal bir durum 
olmadığı için sistem kullanıcıyı uyarır. Bu 
şekilde harcanan enerjiyi normalize ederek, 
harcamaların daha kolay yorumlanmasını 
sağlıyor. EagleHawk’ın standart bilgi ekra-
nının binanın girişi gibi sürekli görülebilen 
bir yere konulması durumunda, sırayla tek-
rarlanan hazır rapor grafikleri ile binanın 
anlık enerji harcaması görülebiliyor. Böylece 
bir farkındalık yaratmış oluyoruz. Çünkü 
etkin enerji tasarrufu için ölçmek ve sürekli 
izlemek gerekiyor. 

Ayrıca Honeywell termostat ailesinin yeni 

EagleHawk

38 . tesisat market 04/2016





söyleşi

mod (düşük, orta, yüksek) ve kendiliğinden 
ayarlanan otomatik mod olmak üzere iki fan 
ayarı bulunuyor. Otomatik modda kullanıcı 
müdahalesine gerek olmaksızın ayar noktası 
sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki farklı-
lığı baz alarak fanı gereken hızda çalıştırıyor. 
O1 modellerimizin modbus protokolü ile 
haberleşen versiyonları da mevcut.

Honeywell olarak sunduğumuz ürün ve sis-
temlerle enerji tasarrufuna katkı sağlıyoruz 
ve birçok prestijli projede tercih ediliyoruz. 
Çözüm ortaklarımızla birlikte geçen gün-
lerde Vodafone Arena’nın yangın, güvenlik, 
ısıtma-soğutma-klima ve mekanik otomas-
yon sistemlerini gerçekleştirdik. Ruffles, 
Fairmont, Mandarin Oriental, Swiss Beach 
Bodrum gibi birçok otel projesinde Honey-
well InncomTM otel odası yönetim sistem-
leri kullanılıyor. Bakü’de yer alan Referans 
Central Laboratuvarı’ndaki çeker ocakla-
rın, temiz odaların havalandırma kontrolü, 
Honeywell’in Phoenix ControlsTM hava 
vanaları ile yapıldı.

Sektörümüzün gelişimi, inşaat 
sektörünün büyümesine bağlı değil

Türkiye inşaat sektörü, ekonomimizin loko-
motif sektörü ve çok yüksek bir performans 
gösteriyor. İnsanların konfor ve enerji tasar-
rufu ile ilgili beklentileri arttığı için sek-
törümüzün inşaat sektöründen daha hızlı 
büyüdüğü kanısındayım. İnşaat sektörünün 
büyümediği hatta küçüldüğü yıllarda bile 
işlerimizin arttığını görüyoruz. Türkiye 
inşaat sektöründe teknoloji içeriği artıyor 
ve bu açıdan sektörümüzün gelişiminin 

inşaat sektörünün büyümesine doğrudan 
bağlı olmadığını düşünüyorum. Hem enerji 
verimliliği hem de konfor açısından bek-
lentilerin artmasıyla ve AB ile olan stan-
dartlar ve yönetmeliklerin uyarlanması ile 
sektörümüzün büyümeye devam edeceğini 
öngörüyorum. 

Dengeli tutumumuzun sonuçlarını 
sürdürülebilir büyüme sağlayarak 
aldık

Biz 1992 yılında 15 kişilik bir ekiple başla-
mıştık, iş hacmimizi ve ekibimizi geliştirerek 
bugünlere geldik. Dünyada Honeywell’in 
belirlediği ‘hızlı gelişen bölgeler’ kavramına 
giren belli ülkeler ve coğrafyalar var. Tür-
kiye de bu ülkelerin arasında en üst sıralarda 
kendini gösteriyor ve stratejik olarak des-
tekleniyor. Honeywell’in Türkiye’den büyük 
beklentiler var, o yüzden biz de pazara pozitif 
yaklaşıyoruz. Pazarımızın çalkantılı olduğu 
yıllarda dahi biz Honeywell Türkiye ola-
rak dengeli bir yaklaşımla yolumuza devam 
ettik. Farklı kanallar üzerinden işimizin yine 
dengeli olarak dağılmasının önemi var. Üre-
ticiler, partner firmalar ve çok sayıda bayi 
ile çalışıyoruz. Bunların hepsi bir arada sür-
dürülebilir bir güç oluşturuyor. Bu dengeli 
tutumumuzun da sonuçlarını sürdürülebilir 
büyüme sağlayarak aldık ve almaya da devam 
ediyoruz. Sürekli ve dengeli bir şekilde  
büyüyoruz. TM

üyeleri olarak O1 serisi termostatlar, 2 borulu 
fan-coil uygulamalarında on/off ısıtma veya 
soğutma kontrolü için; O3 serisi termostatlar 
ise, 4 borulu fan-coil uygulamalarında on/
off ısıtma ve soğutma için piyasaya sunuldu. 
O1 ve O3 serisi termostatlar, ay ışığı beyazı 
arka aydınlatma, kolay okunabilen kulla-
nıcı 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  ısıtma, havalandırma 
ve iklimlendirme (HVAC) fan-coil ünitesi 
ile iç mekân sıcaklığının ayarlanması için 
üç kademeli fan ünitesini ve 2/4 borulu fan-
coil ünitesinin vanalarını kumanda ediyor. 
O1 dijital termostatın üç kademeli manuel 
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Bir yapının iklimlendirilmesi için 
ilk olarak karar verilmesi gereken 
nokta sistem seçimidir. Yapının 

özelliği ve konumu sistem seçiminde en 
önemli parametredir. Sistem seçimini etki-
leyen diğer bir kriter ise kullanılabilecek 
enerji kaynaklarının belirlenmesidir. Sistem 
seçimi enerjinin en etkin ve verimli kulla-
nılacağı şekilde yapılmalıdır. İklimlendirme 
sistemi tasarımı yapılırken, istenen fonksi-
yonları etkin olarak yerine getiren, enerji 
etkinliği yüksek ve ilk yatırım maliyetle-
rinin uygun olmasına dikkat edilmelidir. 
Yerden ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak 
suyunu tek bir cihazla elde etme imkânı 

sağlayan hava kaynaklı ısı pompaları özel-
likle villa-otel-rezidans projelerinde kulla-
nılmaktadır. Gelişen ar-ge teknolojileri ile 
ısı pompalarının sezonsal verimlilikleri 3.5-
4.5 arasında değişmektedir. Doğalgaza göre 
daha verimli olduğundan kullanım sıcak 

suyu hazırlamada özellikle tercih edilmek-
tedirler. Örneğin Antalya’da yapılan Rixos 
Temalı Park Otel, Sirius Deluxe Hotel gibi 
5 yıldızlı tesisler, kullanım sıcak suyu hazır-
lamada ısı pompasını tercih etmişlerdir. 
Her iki projede de 4 adet Clivet marka  

Otellerde Hava Kaynaklı Isı 
Pompası Uygulamaları
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WSAN-XIN 30.2 (75 kW) ısı pompası 
kullanılmış, 12 adet 2000 lt çift serpantinli 
boyler kullanılmıştır. Proje; güneş kollek-
törü, ısı pompası, kaskad kazan (kombi) 
takviyesi olacak şekilde çözülmüştür. 
Uygulama esnasında gün ısı yapılmamış-
tır. İstenilirse daha sonra sisteme entegre 
edilebilecektir. Yılın büyük bir bölümünde 
ısı pompaları ile sıcak su ihtiyacı karşılana-
caktır. Bu sayede sezon süresince belki de 
doğalgaz ihtiyacına hiç gerek kalmayacak 

veya doğalgaz giderinde ciddi bir azalma 
meydana gelecektir. Tesislerde doğalgaz 
kazanlarına ve ısı pompası sistemine ek 
olarak ileride kullanılmak üzere güneş ener-
jisi sisteminin altyapısı da oluşturulmuştur. 
Güneş enerjisi kolektörleri alınmamıştır. 
Her 3 sistemde de gereğinde yapının akü-
mülasyon tankları besleyecek şekilde sis-
tem entegrasyonu sağlanmıştır.  Öncelik 
sırası ısı pompası, güneş enerjisi sistemi 
ve doğalgaz yakıtlı sistem (kombi) olarak 

planlanmıştır. Ayrıca; Atlas Yaşam Hasta-
nesi (Manavgat/Antalya) kullanım sıcak 
suyu için 2 adet Clivet marka WSAN-XIN 
141 (30 kW) model cihaz kullanılmaktadır. 
Bununla beraber otellerin merkezi sistem-
den bağımsız çalışan özellikle spa bölümle-
rinin soğutmasında kullanılmaktadır. 
Örneğin Carya Golf Otel SPA (Belek/
Antalya) bölümünde 1 adet (50 kW)  
Clivet WSAN-XIN 171 ısı pompası kul-
lanılmıştır. TM

Rixos Temalı Park Otel

Carya Golf Otel

Sirius Deluxe Hotel
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Mehmet Şanal
Üntes Isıtma Klima Soğutma ve 
Havalandırma San. Tic. A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı

Ü ntes Isıtma Klima Soğutma ve Havalandırma San. Tic. A.Ş., bugün 300 
çalışanı ile üretim faaliyetlerini Ankara’da yer alan iki ayrı fabrikasında 
sürdürüyor. İklimlendirme sistemleri ihtiyaçları alanındaki yolculuğu 

neredeyse yarım asra dayanan Üntes, roof top klimaların üretimine başladı ve ithal 
ettiği üründe üretici oldu. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, “Üntes, 
çok yakında değişik ürün gruplarındaki yeni ürünleriyle sektörde ses getirecek. 
Ciromuzun % 50’sini ihracattan elde etmeyi öngörüyoruz” diyor. Şanal; hedefleri ve 
yeni yatırımlarını Tesisat Market okurlarıyla paylaştı…

“İthal ettiğimiz ürünleri 
üretmeye başladık”
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Üntes, kurulduğu günden bugüne 
kadar üretici kimliğini koruyor

Üntes, bir aile şirketi olarak 1968 yılında 
kuruldu. 1993 yılından sonra ikinci kuşak, 
yönetimi devraldı. Ben de ikinci kuşağı 
temsilen Üntes’in yönetim kurulu başkan-
lığını yürütüyorum. İklimlendirme sistem-
leri ihtiyaçları alanındaki yolculuğumuz 
neredeyse yarım asra dayanıyor, 2018’de 
50. yılımızı kutlayacağız. Üntes, kurulduğu 
günden bugüne kadar üretici kimliğini her 
daim korumaya çalıştı. Çalışmalarımıza 
endüstriyel vantilatör ve aparey üretimi ile 
başladık. Süreç içerisinde; klima santralleri, 
aspiratörler, soğutma kuleleri gibi değişik 
ürünler portföyümüze eklendi. Günümüzde 
ise ithal ettiğimiz ürünleri millileştirdik ve 
yerli üretime başladık. Bu noktada ülkemiz 
sanayisi için son derece önemli bir adım 
attık ve 2012 yılında soğutma grubu üre-
timine başladık. Bilindiği gibi Üntes ola-
rak, soğutma grubunda 16 yıldır Rhoss’un 
Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Üntes 
ile Rhoss arasındaki bu birliktelik, strate-
jik ortaklık yapısına dönüştü. 2012 yılının 
Haziran ayında Üntes ve Rhoss bir araya 
geldi, Üntes çatısından tamamen bağımsız 
olarak, 16 yıldır distribütörlüğünü yaptığı-
mız ürünlerin Türkiye’de üretimini yapmak 
üzere ‘Üntes-Rhoss Soğutma Sistemleri’ni 
kurduk. Üntes-Rhoss Soğutma Sistemleri, 
Rhoss’un teknoloji ve know-how denizinden 
maksimum oranda faydalanarak bu ürünle-
rin üretimini gerçekleştiriyor. Ürünlerimizi 
‘klima ve havalandırma sistemleri’, ‘fan coil 
cihazları’, ‘soğutma grubu ve ısı pompaları’ 

yeni bir yatırım daha planlıyoruz. İkinci bir 
test laboratuvarını oluşturacağız. Şu anda 
Üntes-Rhoss’ta çıkan tüm ürünler, her türlü 
kapasite, performans testleri yapılarak pazara 
sunuluyor. Bu firmamızda hem Rhoss hem 
Üntes-Rhoss hem de Üntes markalı olarak 
chiller ve soğutma grupları üretimi yapıyo-
ruz. Rhoss tarafının Üntes ile hiçbir ticari 
ortaklığı yok, Üntes tarafında ise yine üre-
tici kimliğimizi korumak adına daha önce-
den ithalatını yaptığımız rooftop klimala-
rın üretimine 2015 yılı içinde başladık. Bu 
alanda özellikle dış pazarda çok ciddi bir 
büyüme hedefliyoruz. Rooftop klima üre-
timini üç aşamada gerçekleştireceğiz. Üre-
timin birinci aşamasını geçen sene gerçek-
leştirdik. Ağustos itibarıyla üretimin ikinci 
aşamasını tamamlayacağız. İkinci aşamadan 

ve ‘paket klima cihazları’ olarak dört grupta 
sınıflandırabiliriz. Üntes markalı ürünler; 
klima-havalandırma sistemleri, klima san-
tralleri, hijyenik klima cihazları, paket klima 
cihazları, havuz nem alma cihazları ve fan 
coil üniteleri. Üntes-Rhoss markasıyla da 
sadece soğutma gruplarını üretiyoruz. Üre-
tim tesislerimizi de bu şekilde yapılandırdık 
ve ikiye böldük. Ankara’da yer alan üretim 
tesisimizin birinde Üntes-Rhoss diğerinde 
ise Üntes ürünleri üretiliyor. Bugün toplam 
300 çalışanımız ile faaliyetlerimizi başarılı 
bir şekilde sürdürüyoruz. 

Rooftop klimaların üretimine 
başladık

Bu yıl içerisinde soğutma fabrikamız için 
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payı var. Çok yakında fan coil’lerimiz de 
Eurovent sertifi kasına sahip olacak. Bununla 
birlikte Ar-Ge departmanımızı çok iyi geliş-
tirdik. Bu yıl içinde yeni Ar-Ge merkez-
lerinin düzenlenmesi ve mevcut kanunda 
değişiklikler yapılması ile birlikte fi rmamızın 
Ar-Ge departmanını bir Ar-Ge merkezine 
dönüştürmeyi planlıyoruz. Ayrıca 27.000 m2 
olan Üntes-Rhoss Soğutma Grubu Üretim 
Tesisimizde 4000 m2’lik yeni bir test standı 
kurmayı ve kapasitemizi 31.000 m2’ye çıkart-
mayı planlıyoruz.

Yer alacağımız projelerde seçici 
davranıyoruz

Üretici olduğumuz için satış sonrası ile ilgili 
oluşabilecek tüm aksaklıkları gidermek çok 
kolay. Çünkü işin mutfağındayız ve üretimin 
tüm aşamalarını en başından beri görüyoruz. 
Satış sonrası hizmetler ile ilgili Üntes ola-
rak kendi birimimiz var. Ankara, İstanbul, 
Adana ve İzmir’de olmak üzere dört bölge 
müdürlüğümüz bulunuyor. Bu bölge müdür-

kast ettiğim; 130 kW’ın üzerindeki seriye 
geçeceğiz. Üretimin üçüncü aşamasında ise 
bu kapasite marjını daha üst seviyelere taşı-
mayı hedefl iyoruz. Her şey doğru ve yolunda 
giderse önümüzdeki yıl içinde üçüncü adımı 
da tamamlamış olacağız. Bu bağlamda paket 
klimalar ve rooftop klimalara ciddi oranda 
yatırım yaptık. Bu konuda uluslararası norm-
lara uygun bir test laboratuvarımız mevcut. 
Zaten daha önceden fan coil ve test labora-
tuvarımızı tamamlamıştık. Merkezi sistem 
klimalar dikkate alındığında şu anda Üntes, 
Türkiye’deki en geniş test laboratuvarlarına 
sahip. Bu laboratuvarlarımız tüm sektör fi r-
malarımıza açık fakat ne yazık ki şu ana 
kadar iç pazardan bu yönde hiçbir talep bize 
ulaşmadı. Bazı Ortadoğu ülkelerinden birkaç 
talep geldi. Test laboratuvarımızda kendi 
müşahitlikleri doğrultusunda kullandıkları 
ürünlerin testlerini ve kontrollerini yaptılar. 

Ar-Ge departmanımızı Ar-Ge 
merkezine dönüştüreceğiz

2006 yılında başladığımız fan coil üreti-
minde de çok güzel bir noktaya geldik. 
Rooftop klimalardaki beklentimiz de yine 
özellikle Avrupa pazarı ve yakın coğraf-
yada ciddi bir potansiyel tutturmak ki o 
konuda dünyada üretici sayısı az olduğun-
dan Üntes’in dışa açılımında önemli bir 
unsur olarak görüyoruz. 2012’de soğutma 
grubu üretimine başladığımız zaman, geniş 
bir üretim portföyüne sahip olduk ve bu da 
bizim uluslararası alanda gelişmemize yol 
açtı, ihracatımızı artırdı. Soğutma grupları 
ve klima santrallerimizin Eurovent sertifi -
kalı olmasının da gelişimimizde çok büyük 

söyleşi
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lükleri çatısı altında direkt son kullanıcılara 
satış sonrası hizmetleri sunan ve yetkili ser-
vis partnerlerimizi belli periyotlarla eğitim 
sürecinden geçiren 20 kişilik bir ekibimiz var. 
Ayrıca Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde 30’un 
üzerinde anlaşmalı servisimiz var. Teknik 
hizmetleri bu firmalar aracılığıyla yürütüyo-
ruz. Türkiye dışında İran ve Türkmenistan’da 
ise satış ofislerimiz var. Kazakistan’da da 
önümüzdeki ay bir ofis açmayı planlıyoruz, 
bu konuda personelimiz halen eğitim görü-
yor. Bu sene içerisinde Ortadoğu pazarına da 
açılacağız. Ciro olarak çok fazla büyümeyi 
hedeflememiştik ama buna rağmen Euro 
bazında % 4 mertebesinde bir büyümemiz 
oldu. Bunu da dış pazarda büyüyerek ger-
çekleştirmeye çalıştık. Açıkçası iç pazarda 
çok ciro yapmak, her zaman çok kâr etmek 
anlamına gelmiyor. Bu noktada yer alacağı-
mız projelerde seçici davranmaya başladığı-
mızı söyleyebilirim. Güncel önemli referans 
projelerimiz arasında Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’na bağlı kongre merkezi, Kazakis-
tan’daki en büyük AVM, T.C. Başbakanlık 
çalışma binası, dünyanın en büyük 2. Golf 
Oteli, Fransa’daki Lyon – France Golf Otel, 
Türkmenistan Şamekan Otel ve BJK Voda-
fone Arena’yı sayabiliriz. 

Ciromuzun % 50’sini ihracattan elde 
etmeyi öngörüyoruz

Özellikle Uzakdoğu’dan gelen ürünler, bizim 
gibi çoğu üretici firmayı ciddi oranda baskı 
altına alıyor; hem firmamız hem de sektö-
rümüz bu ürünlerin fiyat baskısından dolayı 
çok ciddi zarar görüyor. Bu konuda Eko-
nomi Bakanlığı’na antidamping şikâyetinde 
bulunduk. Umut ediyorum ki, yakın süreçte 
bu konu sonuçlanır ve profesyonel manada 
başka firmalar da Türkiye’de soğutma grubu 
üretimine başlar. % 100 yerli sermayeli bir 
firma olduğumuzdan bazı noktalarda yeni, 
spesifik ve katma değeri yüksek ürünlerin 
üretilmesi konusunda milliyetçi davranıyo-
ruz ve bu konuda önderlik yapmak istiyoruz. 
Üntes, bu yıl içerisinde ithalatçı kimliğini 
artık tamamıyla üretici pozisyonuna dönüş-
türdü. Sadece üretimde kullandığımız bazı 
komponentleri ithal ediyoruz. Yan sanayii 
de teşvik ederek bazı ürünlerimizi millileş-
tiriyoruz. Türkiye’de iç pazarda oldukça iyi 
bir konumdayız, pazar paylarımız oldukça 

yüksek. Son dönemde Üntes olarak iç pazara 
odaklı bir üretim gerçekleştirmiyoruz. Artık 
dış pazarda, ihracatla büyümeyi hedefliyoruz; 
zaten tüm yatırımlarımız ve stratejik planla-
rımız da bu yönde. Yeni pazarlara açılmaya 
başladık ve Afrika pazarı ile birkaç yıldır 
ilgileniyoruz. Haritada yerini bile göstere-
meyeceğim ülkelere proje bazlı satış yaptık. 
Neticede hedefimiz Kuzey Afrika gibi cazip 
pazarlarda kalıcı ve daimi satışlar yapmak. 
Buna ek olarak, sektörümüzde eğitimli üre-
tici ve uygulayıcı firmaların var olduğunu 
düşünmekle birlikte işletme noktasında 
gelişmemiz gerektiği kanısındayım. Bu 
konuda eğitim noktasında sıkıntılarımızın 
olduğunu düşünüyorum. Sektörel açıdan 
baktığımız zaman, Türkiye’de olumlu geliş-
meler elbette oldu ama artık katma değeri 
yüksek ürünlerin üretilmesi gerekiyor. 
Yabancı sermayelerin de gelmesiyle birlikte 
Türkiye’nin iç pazarı oldukça büyüdü ama 
bu yatırımlar sadece iç pazara odaklı olma-
malı. Geçmişten bugüne baktığımızda klima 
santralinde bundan 20 sene öncesinde sadece 
ithalat vardı, günümüzde ise bu konuda ihra-
catçı bir ülke haline geldik. Fan coil, roof-
top, chiller ve soğutma grubu üretiminde 
de bunun gerçekleşmesi için sektör olarak 
ihracatımızı artırmamız gerektiğini düşü-
nüyorum. Ayrıca bunun bireysel klimalar 
boyutu da var tabii. Merkezi sistemde Üntes 

olarak bunun öncülüğünü zaten yapıyoruz ve 
mevcut kapasitemizle soğutma grubu üreti-
mini artırarak gelecekte rooftop ve soğutma 
grubu pazarında ciddi oranlarda ihracat yap-
mayı hedefliyoruz. Üretimimizin % 20’sini 
ihraç ediyoruz, orta vadede ise ciromuzun 
% 50’sini ihracattan elde etmeyi öngörüyo-
ruz. Ayrıca Üntes, çok yakında değişik ürün 
gruplarındaki yeni ürünleriyle sektörde ses 
getirecek. TM
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Taze, temiz ve iyi arıtılmış su, tarım 
ve endüstri için oldukça önemlidir. 
Dolayısıyla su ve atık su süreçleri 

etkili ve güvenilir bir şekilde yönetilmeli-
dir. Pompalar, konveyörler ve diğer motorla 
çalışan uygulamaların hepsi enerji kullan-
maktadır ve bu süreç optimize edilerek basit 
hale getirilmelidir. Enerji ve bakım ücret-
lerini azaltan, su kalitesini ve kullanımının 
sürdürebilirliğini artıran yeni nesil VLT 
AQUA sürücü serisi, özel fonksiyonları ile 
su sektöründe önemli bir açığı kapatıyor.

Modern tesislerde enerji tasarrufu 
denklemin sadece belli bir parçasıdır

VLT AQUA sürücünün yararları 

•	 Daha iyi su kalitesi
•	 Daha iyi ekipman korunumu
•	 Daha az bakım masrafları
•	 Daha az enerji harcamaları
•	 Daha yüksek tesis performansı

Küçük yatırımlar büyük geri 
dönüşler - yaşam döngüsündeki 
tasarruf

Son on yıllık zaman dilimleri boyunca 
çeşitlendirilebilir hız sürücülerinin (VSDs) 
fiyatları göreceli olarak düşerken, enerji 
fiyatları yükselmiştir. Bu durum VSDs’in 
kullanımını aşağı yukarı tüm dönen parça-
lar üzerinde daha cazip hale getirmektedir. 
VSD’nin yaşam döngüsündeki en önemli 
ekonomik	faktör	enerji	fiyatlarıdır.	VSD’nin 	
enerji verimliliği anahtar parametredir. 
Enerji tasarrufu üzerine karşılaştırma yapıl-
dığında, geleneksel sürücüler yerine yeni 
nesil VLT AQUA Sürücü kullanılarak elde 
edilen tasarruf IE2 motordan IE3 motora 

Yazan: Önder Eğer / ElektrikPort

Sulardaki atık miktarlarının günlük olarak 
değişiklik göstermesi ve su arıtma tesisleri, 
kontrol noktalarının aşağı yukarı pompa 
ve vantilatör gibi tüm dönen ekipmanlar 
üzerine yüklenmesini ekonomik olarak daha 
cazip 	kılmaktadır.	
VLT	AQUA	sürücü 	tüm	uygulamalar	için	
iyi bir eşleşme ve kesin kontrol imkânı 
sunduğundan su endüstrisi için ideal bir 
seçenektir.

Şekil 1. Danimarka Aaarhus’daki bu su arıtma tesisi 
ileri süreç kontrolü ve daha fazla VLT AQUA sürücü 
kullanarak enerjinin tanımını değiştirmiştir. 
Artık konu % 60’lık enerji tasarrufuyla değil tüm 
tesisteki enerjinin net üretimiyle ilgilidir.

Su ve Enerji Tasarrufu için Yeni 
Nesil VLT AQUA Sürücü
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•	 Enerji Tasarrufu
•	 Boru ve tesis ekipmanı koruması
•	 Maliyetin düşürlümesi
 
Su tedarikinde VLT aqua sürücü 
kullanımının faydaları
 
Su kaynaklarından 
müşterilere su ulaş-
tırmak kolay bir 
işlem gibi görüle-
bilir. Gerçek ise bu 
pompalar için gere-
ken enerji tüm su 
tedarik sistemin-
deki toplam enerjinin % 60-80’ini temsil 
etmektedir. Ayrıca % 40 oranındaki büyük 
enerji tasarrufu VLT AQUA sürücü ile  
sistemdeki basınç düzenlenerek sağlamak-
tadır. Düzenleme ayrıca şunları gerçekleş-
tirmektedir:

•	 Musluk suyundaki bakteri ve kirlilik 
riskini azaltır.

•	 Yoldaki hata ve pahalı boru tamiratı riskini 
azaltır.

•	 Sistem servisi ömrünü uzatır.
•	 Su tüketimini azaltır.
•	 Tesis gelişimi için yatırımları erteler.
•	 Koç darbesi riskini azaltır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. VLT AQUA Sürücünün kullanıldığı su tedarik 
sistemlerine örnek

Merkezkaç pompa ve vantilatör 
VLC AQUA sürücü ile kontrol 
edilebilir

Merkezkaç, rotodinamik pompa veya vanti-
latör kullanan ve sürtünme kaybının büyük 
oranda olduğu bir sistemde VLT AQUA 
sürücü	kullanılarak	büyük	miktarda 	enerji	
tasarrufu 	elde	edilebilir.	Örneğin	pompa	hızı	
ve akış oranındaki sadece % 20’lik bir azalma  
% 50’lik bir enerji tasarrufu sağlayabilir. 

geçişteki kazanılan tasarrufa eşdeğerdir.

Bütün motorlarla uyumlu

Danfoss dünyanın en büyük ve motordan 
bağımsız VSD sağlayıcılarından biridir. 
Yeni motor teknolojilerine uygun kon- 
trol algoritmalarında ön saflarda yer aldığı 
için motor sağlayıcıları arasında her zaman 
rahat bir seçim şansı sunmaktadır.

Şekil 2. Soldan sağa sırasıyla; Almanya Wertheim’daki 
su tedariği, Vietnam Hanoi’deki su arıtma tesisi, 
Romanya’da arıtılan suyun sulama için kullanıldığı 
alanlardan biridir.

Güçlü bir kombinasyon

VLT AQUA sürücünün üç önemli yapı taşı; 
enerji tasarrufu kombinasyonu, azaltılmış 
yükleme maliyetleri ve toplam tasarruftur.

İlk yılda yüzde 30’a varan maliyet 
tasarrufu

Güçlü yeni özellik ve fonksiyon kombinas-
yonuyla yeni nesil VLT AQUA sürücü ger-
çekçi bir şekilde geleneksel sürücü çözüm-
leriyle karşılaştırıldığında, bu sürücülere 
yapılan	yatırımlarla 	%	10	ile	%	30 	arasında	
bir 	maliyet	tasarrufu 	olanağı	sunmaktadır.
 
Yatırımın % 25’ini ilk yılda geri 
kazanın
 
Yeni nesil VLT AQUA sürücünün yükle-
nildiği	 de	dahil	 gelişimin	her	 aşamasında  	
enerji	verimliliği 	üzerine	yoğun	bir	şekilde	
odaklanması, diğer sürücü çözümleriyle 
karşılaştırıldığında yatırımın % 25’inin ilk 
yılda geri kazanılması anlamına gelir. 
 
Verimlilik 

•	 Enerji verimliliğine sahip VSD  
tasarımı

•	 Akıllı ısı yönetimi
•	 Uygulamalara otomatik adaptasyon
•	 Enerji verimliliğine sahip harmonik 

azalma
•			Bütün	motorların	optimum	düzeyde	
    kontrolü

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Danimarka Marselisborg'daki su arıtma tesisi

Basitlik 

•	 Daha az panel boşluğu
•	 Doğrudan dış mekandan yükleme
•	 Standart olarak uzun kablo kapasitesi
•	 Klima yatırımlarını azaltma
•	 Entegre harmonik azalma
•	 Standart olarak baskılı devre tahtası 

koruması
•	 Kolay görevlendirme
•	 En az 10 yıllık ömür

Tüm su uygulamalarına uygun

Yeni	 nesil	 VLT	AQUA	 sürücü	 tüm  	 su	
ve	 atık	 su	 uygulamaları  	 için	 uyumludur.	
Özel tasarımlı yazılım özellikleri pompa ve 
vantilatör üzerindeki bakım maliyetlerini 
azaltmak ve diğer sürücülere göre ekstra 
enerji tasarrufu sağlamak için su darbesin-
den kaçınmak gibi birçok farklı yolla ekip-
manları korumaya yardım eder. Yeni nesil 
VLT	AQUA	sürücü 	dönen	ekipmanlara	en	
düşük enerji tüketimi ve bakım maliyetle-
riyle mümkün olan en iyi yaşam sürecini 
sağlar. 		 	

Yaşam süreci faydaları 

•	 Kullanıcı dostluğu
•	 Esneklik
•	 Güvenilirlik
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VLT AQUA sürücüyü su arıtma 
tesislerinde kullanmanın faydaları

Vantilatör	 ve	 yüzey	 havalandırıcıları  	 su	
arıtma tesislerinde kullanılan toplam 
enerjinin % 40-70’ini tüketmektedir. VLT 
AQUA sürücü ile havalandırma ekipman-
larını kontrol etmek % 30-50 enerji tasar-
rufu sağlayabilir. Bu büyük faydaların yanı 
sıra havalandırma sisteminin sürücüyle 
kontrolü şunları da sunmaktadır:

•	 Çıkış değerlerinin izin verilen seviyenin 
dışında olma riskini azaltmayı sağlayan 
yük çeşitliliğinden bağımsız olarak doğru 
çözünmüş oksijen seviyesi

•	 Sıcaklık yük çeşitliliği limit enerji ve 
karbon kullanımının bir fonksiyonu 
olarak azotlama kapasitesinin 
düzenlenmesi

•	 Aşırı çözünmüş oksijenden kaçınarak 
etkili denitrifikasyonu sağlama

•	 Havalandırma ekipmanındaki aşınmanın 
azaltılması 

Pozitif deplasmanlı pompa veya 
vantilatör VLT AQUA sürücü ile 
kontrol edilebilir
 
Pozitif deplasmanlı pompa veya vantila-
tör kullanılan bir sistemde yüksek enerji 
tasarrufları VLT AQUA sürücü kullanılarak 
sağlanabilir. Hızdaki % 30 azalma % 30 
enerji tasarrufu sağlayacaktır (sabit basınçta 
varsayılırsa).

Geniş kapsamlı program

Yeni nesil VLT AQUA sürücü; aynı ürün 
serisi ve kullanıcı arayüzüyle (0.25 kW 
veya 2 MW sürücü, IP 00 veya IP 66 koru-
ması, farklı aşırı yükleme oranları, AC, PM 
veya senkron relüktanslı motor kontrolleri 
fark etmeksizin- veya özel herhangi bir su  

özeliği) tüm uygulamaları kapsamaktadır.

Su üzerine odaklanmayla deneyim

Yeni	nesil	VLT	AQUA	sürücü 	know	how 	ve	
deneyimin iyi bir kombinasyonunu sunmak-
tadır	(Atık	su	endüstrisi 	ve	suyun	değişen	
doğasının derin bir şekilde kavranmasına 
dayanarak). AQUA sürücü, kullanıcı veya 
su projesi nerede olursa olsun her zaman 
ulaşılabilirdir.

VLT AQUA sürücü teknik özellikler

Besleme Gerilimi ve Güç Aralığı

•	 1 x 200-240 V...1.1-22 kW
•	 1 x 380-480 V...7.5-37 kW
•	 3 x 200-240 V...0.25-45 kW
•	 3 x 380-480 V...0.37 kW – 1 MW
•	 3 x 525-600 V...0.75-90 kW
•	 3 x 525-690 V...45 kW – 1.4 MW. TM

Şekil 5. Örnek su arıtma tesisi Şekil 6. Yeni nesil VLT AQUA sürücüleri
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söyleşi

Volkan Dikmen 
DKM İnşaat Genel Müdürü

Y apıların güvenli ve konforlu olması için inşaat sektörüne yenilikçi çözümler 
üretmek misyonu ile 2003 yılında kurulan DKM İnşaat; sismik koruma, titreşim 
kontrolü ve ses yalıtımı konularında faaliyet gösteriyor. İthalatçı kimliğinin 

yanı sıra üretici kimliğiyle de sektörde faaliyet gösterdiklerini söyleyen DKM 
İnşaat Genel Müdürü Volkan Dikmen “REZONEX’i TUNEX’ten sonra üretimini 
yapacağımız ikinci markamız olarak pazara sunmaya hazırlanıyoruz” diyor. Dikmen 
ile DKM İnşaat’ın faaliyetleri, yenilikleri ve hedefleri hakkında konuştuk…

“Üretici kimliğimizle hedefimiz; 
niş pazarlara hitap eden, yenilikçi ve 
özgün ürünler üretmek”
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Faaliyet alanımız; sismik koruma, 
titreşim kontrolü ve ses yalıtımı

DKM İnşaat, yapıların güvenli ve kon-
forlu olması için inşaat sektörüne yenilikçi 
çözümler üretmek ve akustik danışmanlık 
yapmak amacıyla 2003 yılında kuruldu. O 
yıllarda akustik danışmanlığın yanı sıra ses 
ve ısı yalıtımı malzemelerinin satışını da 
gerçekleştiriyorduk. Sektöre sunduğumuz 
bu hizmetlerin yanına uygulamayı da ekle-
yince, işlerimiz büyüdü ve daha önce iletişim 
içinde olduğumuz bazı yurtdışı firmalardan 
gelen taleplerle temsilcilikler almaya başla-
dık. Amerika’da Mason firmasında sismikle 
ilgili aldığım eğitim sonrasında ilk olarak 
Mason temsilciliğini aldık, sismik ve titreşim 
koruma konusunda faaliyet göstermeye baş-
ladık. Mason’ın ardından bitümlü membran, 
çimento bazlı su yalıtım malzemesi, akustik 
membran ve ses yalıtım bariyeri üreten İtal-
yan Index’in temsilciliği ile yolumuza devam 
ettik. Günümüzde ‘Sismik Koruma’, ‘Tit-
reşim Kontrolü’, ‘Ses Yalıtımı’ konularında 
faaliyet gösteriyoruz. 
Sismik Koruma; mekanik ve elektrik tesisat 
ile ekipmanlarının deprem sırasında korun-
ması, sonrasında ise hizmet vermeye devam 
etmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Titre-
şim Kontrolü ise titreşime neden olan meka-
nik sistemi oluşturan ekipmanların özellik-
lerini, yapıdaki yerini göz önüne alarak etki-
sini inceleyerek kaynağında kontrol altına 
almak, yalıtmak ve sönümlemeyle genliğini 
azaltmaya yönelik çalışmalardır. Temsilcisi 
olduğumuz Mason; sismik koruma ve titre-
şim kontrol ürünleri üretimi alanında 60 yıl-
dan fazla süredir sektöründe lider bir firma. 
Mason’ın sismik koruma, titreşim kontrolü, 
mekanik hacimlerdeki ses yalıtımı konusun-
daki ürünlerini Türkiye pazarına sunuyoruz. 
Mason’ın 1982 yılında satın aldığı dünyanın 
ilk kompansatör üreticisi Mercer Rubber’ın 
da deprem kompansatörlerini Türkiye paza-
rına sunuyoruz. Ses yalıtımı çözümlerinde 
ise Index’in ağır bariyerler ve yüzer döşe-
melerde kullanılan darbe sesi levhalarını 
Türkiye pazarına sunuyoruz.

Üretici kimliğimizle de sektörde 
faaliyet gösteriyoruz

İthalatçı kimliğimizin yanı sıra iki yıldır 

ettik. Ulusal ve uluslararası akredite labora-
tuvarlarda ürün testlerini (ısı, yangın, darbe 
sesi, hava sesi gibi) tamamladık. Avrupa’da 
hava sesi direnci Rw, darbe sesi de Lnw diye 
geçer. Amerika’da ise STC, IIC diye geçer. 
Biz DKM İnşaat olarak, dördünü birden 
yaptırdık. 
Sismik Koruma, Titreşim Kontrolü ve Ses 
Yalıtım malzemelerinin satışı ve uygulama 
hizmetlerinin yanında üretime de başlayınca 

üretici kimliğimizle de sektörde faaliyet gös-
teriyoruz. Ulusal ve uluslararası pazarlardaki 
eksiklikleri, bina teknolojilerindeki geliş-
meleri, tüketici ve yatırımcının Yeşil Bina 
(LEED ve BREEAM) sertifikalarına talebini 
göz önüne alarak, ses yalıtımı konusundaki 
deneyim ve uzmanlığımız ile 2015 yılında 
‘TUNEX Darbe Sesi Yalıtım Membranı’nı 
tasarladık. Kauçuk esaslı ısı yalıtım malze-
mesinin dönüştürülerek geri kazanımıyla 
inovatif bir ürün gamı oluşturduk. Hatta 
TUNEX Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 
(SKD)’nin düzenlediği, İnovatif Sürdürüle-
bilirlik Uygulamaları yarışmasında Çevresel 
İnovatif Uygulama kategorisinde “Teşvik 
Ödülü”ne layık görüldü. Güvenli ve kon-
forlu yapılar için hızlı ve yenilikçi çözümler 
misyonumuzu yerine getiren TUNEX, ses 
yalıtımının yanı sıra ısı yalıtımını da aynı 
malzeme ile sağlayan, çevre dostu, yangına 
dayanıklı, yüksek standartlara sahip bir ürün 
olarak dikkat çekiyor. Katlar arasındaki darbe 
sesi yalıtımının yanı sıra mekanik hacimler-
deki yüzer döşeme sistemlerinde de kulla-
nılan TUNEX, hedeflenen sonuçları rahat-
lıkla karşılayabilecek bir ürün. Bu ürünle AB 
2002/49/EC Direktifi’ne göre hazırlanan 
Gürültü Yönetmeliği’ne ve Binalarda Enerji 
Performans Yönetmeliği’ne uygun, yangına 
dayanıklı, LEED ve BREEAM sertifikas-
yonlarına puan kazandıracak sonuçlar elde 
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kadromuzu genişlettik, iç ve dış pazarı daha 
çok takip etmeye başladık. Yakın çevrede 
zaten Mason ve Index ürünlerini pazar-
lıyorduk ama çok yeni olmasına rağmen 
kendi üretimimiz TUNEX’i de Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelere ihraç 
ettik. Üretimine başlandıktan kısa bir süre 
sonra hem kaliteli teknik özellikleri hem 
de sağladığı maliyet avantajları ile birçok 
proje için talep edilen TUNEX ile ilgili üre-
tim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz 
hızla devam ediyor. Bunun için bir Ar-Ge 
departmanı kurduk, TUNEX’in hem darbe 
hem de hava sesi ile ilgili performansını 
artırma çalışmalarımız sürüyor. Son olarak 
TUNEX’e nanoteknolojik bir fi lm kapladık. 
Bu fi lm, malzemeye hijyen özelliği katıyor, 
antibakteriyel özellik gösteriyor. Havalan-
dırma kanalları içinde ses yutucu olarak 
da değerleri çok iyi çıktığı için TUNEX’i 
havalandırma kanalları içinde de kullanmak 
istiyoruz. DKM İnşaat olarak üretici kimli-
ğimizle hedefi miz, mümkün olduğu kadar 

niş pazarlara hitap eden, yenilikçi ve özgün 
ürünler üretmek. Bu sebeple ar-ge depart-
manı bizim için çok büyük önem teşkil edi-
yor. Çünkü piyasa bilgisi, pazarın ihtiyaçları, 
küresel gelişmeler ve bu gelişmelerin Türkiye 
üzerindeki etkilerini göz önüne aldığımızda 
daha nitelikli yatırımlara yönelmemiz gerek-
tiğini biliyoruz. İnovatif ve özgün ürünler 
üretmek konusunda iddialıyız.

Üretimini yapacağımız yeni 
markamız: REZONEX  

Endüstriyel yapılarda sadece titreşim önleyici 
amaçlı kullanılmak üzere yeni bir ürün gamı 
oluşturduk ve REZONEX ismini verdik. 
250-300 mm kalınlığa sahip olan bu ürü-
nün testlerini gerçekleştirdik ve TUNEX’ten 
sonra üretimini yapacağımız ikinci marka-
mız olarak pazara sunmaya hazırlanıyoruz. 
Mayıs ayında lansmanını gerçekleştireceğiz. 
REZONEX’ in TUNEX’ten farkı, sadece 
titreşim yalıtımı sağlaması. Her iki mar-
kamızı da Gebze’de yer alan yaklaşık 1250 
m2 kapalı alan ve 2000 m2 açık alana sahip 
üretim tesisimizde üretiyoruz. Ar-ge ve 
ür-ge departmanımız yeni ürünler geliştirme 
konusunda çok hassas çalışıyor. TUNEX 
üzerinde 2013 yılı itibarıyla çalışıldı, piya-
saya çıkışı 2015 yılında oldu. Yani bir ürün 
üzerinde en az iki sene çalışılıyor. O süre 

zarfında farklı ürünler üzerinde de depart-
manımız çalışmaya başladı. Halihazırda ürün 
markalarımız hazır, tescillerimiz var. Ar-ge 
projelerimiz de devam ediyor. Dolayısıyla 
gelişim kaçınılmaz oluyor.

Temsilcisi olduğumuz markalar 
ve ürettiğimiz ürünler ile birçok 
prestijli projeye imza attık

Temsilcisi olduğumuz markalar ve ürettiği-
miz ürünler ile birçok prestijli projeye imza-
mızı attık. Avrupa Konutları Kale projesinde 
50.000 m2 TUNEX kullanıldı. Tepe İnşaat 
tarafından gerçekleştirilen Kozyatağı AND 
Plaza projesinde mekanik ve elektrik tesisatı 
ile ekipmanların sismik koruması ve titreşim 
kontrolü, temsilcisi olduğumuz Mason ürün-
leriyle sağlandı. Aynı projenin mekanik oda-
larında şartnamede istenen NC 35 kriterini 
sağlayacak şekilde ses yalıtım detayları oluş-
turulduktan sonra STC 66 değerini sağlayan 

58 . tesisat market 04/2016



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



söyleşi

TUNEX yüzer döşeme olarak kullanıldı, ses 
ve titreşim yalıtımı sağlandı. Türkmenistan’da 
Polimeks’in yaptığı Aşkabat Havaalanı ve 
Hilton Otel’de, Azerbaycan’da Domino 
Otel’de, Kazakistan’da Sembol İnşaat’ın tren 
garı projesinde ve Çiftçiler Holding’in yatı-
rımcı, Türkerler İnşaat’ın yatırımcı ve yükle-
nici olduğu Çiftçi Towers’da katlar arasında 
TUNEX kullanıldı. REZONEX  ise titre-
şim amaçlı olarak Mersin Entegre Sağlık 
Kampüsü’nde santrallerin altında kullanıldı. 
Ürünün üretildiği yerde gerçekleştirilecek 
bir projede kullanılması çok daha avantajlı. 
Çünkü LEED son versiyonunda mesafe 
sınırlamasını daralttı. Yani şu an Avrupa’dan 
gelen bir ürünle puan kazanma şansı çok 
fazla yok. Bunun sebebi ürünün, gideceği 
ülke yolunda CO2 emisyonu oluşturması. Bu 
yüzden İstanbul’da gerçekleştirilen projeler 
bizim için büyük bir şans çünkü çok fazla 
puan kazanılıyor. 

Odağımıza aldığımız iki konu; 
inovasyon ve geri dönüşüm

Birçok ürünü Türkiye pazarına ilk biz sun-
duk. Önceden hiç kullanılmayan deprem 
kompansatörleri ve ses bariyerlerini ülkemiz 
DKM İnşaat aracılığıyla tanıdı ve kullan-
maya başladı. Yeni ürünlerle proje kalitesini 
artırmayı prensip haline getirdik. Bu doğrul-
tuda sektöre sunduğumuz ürünler için talep 

gün geçtikçe artıyor. Yeni bir ürüne Tür-
kiye çok çabuk adapte oluyor, sektörümüz 
yeniliğe açık. Sismik açıdan baktığımızda 
Türkiye bir deprem ülkesi, sismik koruma ve 
titreşim kontrolü ürünlerinin kullanımının 
artması gerekiyor haliyle. Akustik açıdan ise 
binaların değerleri arttığı için konfor ihtiyacı 
da arttı. Projelerde sesi oluşturan ekipmanlar 
çok fazla yer aldığı için ses duvarları, akus-
tik panjurlar, susturucular kullanmak, kısaca 
konforu artırmak gerekiyor. Bu amaçla oda-
ğımıza aldığımız iki konu var; inovasyon ve 
geri dönüşüm. Ar-ge ve ür-ge departmanı-
mız, bundan sonra üreteceğimiz ürünlerin 
de inovatif ve geri dönüşüme uygun olması 
için çalışıyor.

Kalitenin artması için binalarla 
ilgili yönetmelikler netleşmeli

Bahsetmek istediğim bir diğer konu da; 
hitap ettiğimiz sektörde standartların net 
olmadığı. Örneğin binanın dış cephesinde 
bazı konular netleşti ama bina içinde birçok 
konu hâlâ net değil, istenilen yerde iste-
nilen malzeme kullanılabiliyor. Standartlar 
geliştikçe, hangi ürünün nerede kullanılacağı 
netleşecek, doğru projeye doğru ürün ve sis-
temler uygulanınca kalite artacaktır. Yani 
kalitenin artması için binalarla ilgili yönet-
meliklerin netleşmesi gerekiyor. Ayrıca şunu 
da belirtmek isterim ki, projenin başında 

tüm disiplinlerin bir araya gelerek işleri 
yürütmesi gerekiyor. Sigorta şirketleri de 
buna dahil olmalı. Ülkemizde sigortacılık 
sistemi de ne yazık ki gerektiği gibi çalış-
mıyor. Dünyada sigorta şirketleri, pek çok 
sektörün gelişmesinde oldukça etkilidir. 
Örneğin Amerika’da bir sigorta firmasının 
mühendisleri gelip projeyi kontrol ettik-
lerinde yangın ve depremle ilgili eksiklik 
ve fazlalıkları görebiliyorlar. Ülkemizdeki 
sigorta firmalarında da mühendis istihdamı 
artarsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum.

Hedefimiz, yurtdışından 
getirdiğimiz tüm malzemelerin 
üretimini Türkiye’de 
gerçekleştirmek

Büyük projelerde özellikle yangın ve dep-
remle ilgili alınan önlemler her gün artıyor. 
Türkiye’de akustik ve yangın konusunda 
oldukça iyi danışmanlar var. İnşaat firmala-
rının bakış açısı da ölümlü kazalardan sonra 
çok değişti. 17 Ağustos Depremi sonrasında 
sismik konusu şartnamelere girmeye başladı, 
Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik’in son versiyonunda sismik ile 
ilgili bir bölüm var. Aslında kimse bu konu-
dan kaçmak istemiyor. Sınırlar iyi çizildiği 
sürece sismik koruma konusunu Türkiye’de 
geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Dönem-
sel olarak TTMD, MMO gibi birçok yerde 
sismik koruma hakkında eğitimler gerçek-
leştiriyoruz. Geçen sene İstanbul Teknik 
Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet 
Yönetimi Enstitüsü’nde Mr. Mason’ı ağır-
ladık ve ‘Mekanik Tesisatta Sismik Koruma 
ve Titreşim Kontrolü’ konulu bir seminer 
düzenledik. Bu tarz seminer ve eğitimleri 
vermeye devam edeceğiz. DKM İnşaat ola-
rak kurumsallık yolunda çok hızlı ilerliyoruz. 
Uzun vadede bir ortaklık kurup ürünlerimizi 
Amerika’ya da pazarlamayı düşünüyoruz. 
Katar’dan gelen distribütörlük başvurusunu 
değerlendirme aşamasındayız, görüşmele-
rimiz devam ediyor. Tabii İran ve Rusya 
pazarı da oldukça önemli. Müteahhitlerimiz 
aracılığıyla ürünlerimiz Türki cumhuriyet-
lerde kullanılıyor. Ürünün gelişimi için o 
bölgelerde de distribütörlükler planlıyo-
ruz. Hedefimiz, yurtdışından getirdiğimiz 
tüm malzemelerin üretimini Türkiye’de  
gerçekleştirmek. TM
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inverter modeller baskın. Pahalı ve üstün 
nitelikli klimalar ise daha çok Birleşik Krallık 
ve İrlanda’da tercih ediliyor. Daikin, Panaso-
nic ve Toshiba Carrier, Avrupa’daki klimala-
rında R32 soğutucu akışkanını tercih ediyor.

İspanya

Avrupa

Avrupa iklimlendirme pazarı 2015’te 
% 6 büyüme kaydetti. Fransa, İngil-
tere ve Batı Almanya’da, Haziran ayı 

sonundan itibaren yüksek hava sıcaklıkları 
kaydedildi. İspanya’nın merkez ve batı böl-
gelerinde pek çok gün hava sıcaklıkları 40 

°C’nin üzerinde seyretti. İtalya da uzunca 
bir zaman 35 °C sıcaklığı yaşadı. Sıcaklıklar, 
Doğu Avrupa kadar yüksek değildi.
Büyük pazarlarda güçlü bir büyüme ile 
İspanya, Fransa ve İtalya etkin oldu. Rusya 
ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise bir mik-
tar durgunluk oldu. Yeni yapılan konut ve 
ofi s yapılarında yalıtım güçlendiriliyor ve 
böylelikle ısı yükleri azalıyor, klima soğutma 
kapasiteleri düşüyor. Güney Avrupa’da ucuz 

İklimlendirme Pazarını 
Büyüten Dinamo: 
Teknoloji
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2015’te sıcaklıkların mevsim normalleri-
nin üzerindeki seyri, üç yıldır donan paza-
rın lehine oldu. Büyük klima üreticileri, 
tüm stoklarını 35 °C’nin altına düşmeyen 
Temmuz’dan Ağustos’a tüketti. Oda kli-
maları pazarı, bir önceki yıla oranla % 25 
büyüdü. Yerel pazarda başı Fujitsu General 
çekti.
VRF sistemleri ise bir önceki yıla oranla 
% 5 büyüdü. İspanya ekonomisinin kademeli 
olarak iyileşme eğilimine paralel, Panasonic 
VRF satışlarında güçleniyor.

İtalya

İtalya’nın oda klimaları pazarı da 2015’te % 25 
büyüme kaydetti. 2014’ün serin yaz mevsi-
minden sonra sıcak geçen Temmuz ayı, eski 
klimaların yenilenmesi ihtiyacını da doğurdu. 
Özellikle mağazaların tercih ettiği paket kli-
malar da % 24 oranında artış kaydetti.

Fransa

2015 yılında Fransa’da oda tipi klima pazarı 
% 8’lik bir artışla 370.000 adet hacmine 
ulaştı. Küçük dükkan ve mağazalardaki 
VRF’lerin değişim ihtiyaçları, bu pazarı 
da % 15 büyüterek 17.000 adet satış hacmi 
yarattı. 4 hp-6 hp kapasite aralığındaki mini 
VRF’lerin satış hacmi daha büyük oldu ki 
bu grup, toplam VRF satışlarının yaklaşık 
% 50’sine karşılık geliyor.

Almanya

2015’in sıcak yazı, Almanya oda tipi klima 
pazarında da olumlu etkilerini gösterdi ve 
% 8’lik bir artış sağladı. Mağazalarda kulla-
nılan paket sistemlerin büyüme başarısı çok 
daha büyük oldu. VRF’ler ise 2014’teki per-
formansını korudu. Mini VRF’lerde hareket-
lilik görüldü ama fi yat rekabeti de sert oldu. 

Yönetmelikler doğrultusunda konutsal klima 
cihazları dış ünite seslerine kısıt getirildi.

Yunanistan

Bir zamanların en büyük pazarları arasında 
olup şimdilerde unutulan Yunanistan’ın oda 
tipi klima pazarı 2015’te % 6 büyüdü. Genel 
ekonomik sorunların etkisiyle paket tiplerde 
bir miktar düşüş görüldü. 
Klima pazarının bütününe bakıldığında ise 
gelişme seyrinin düz bir çizgi halinde olduğu 
söylenebilir.

Türkiye

İstanbul ve özellikle Güney kesimleri, 
Türkiye’nin en büyük klima pazarı. Enerji 
tasarrufl u ürünler popüler olmaya başladı. 
2015 yazı geç gelince oda tipi klima paza-
rında küçük bir miktarda büyüme gözlene-
bildi. Paket tip klimalar ise yeni ofi s yapıları 
projeleri ile pazar doygunluğunu artırma 

yolunda ilerledi. VRF pazarı da, Türkiye’de 
etkinliğini göstermeye başlayan ErP (Enerji 
kullanan cihazlar) Yönetmeliğinin sayesinde 
büyüme eğiliminde. Isı pompalı VRF paza-
rında iyimser beklentiler mevcut. 
2015’in Mayıs’ında Daikin son model R32’li 
cihazlarını Türkiye pazarına sundu.Mitsu-
bishi Heavy Industries yerel pazardaki VRF 
satışlarında öne çıktı. Mitsubishi Electric 
Türkiye kuruluşu klima satış promosyonla-
rına ağırlık verdi.

Ortadoğu

Ortadoğu bölgesinde çok güçlü bina yatı-
rımları bulunuyor. Bölgesel klima pazarının 
büyüme hacmi % 4 olarak gerçekleşti. Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, böl-
genin en güçlü pazarları. Çinli inşaat pro-
jeleri sayesinde pazara Çin klima markaları 
da girdi.
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yavaşlatıyor. Hindistan’da VRF pazarı 31.500 
adet hacminde ve bu toplam klima pazarı-
nın % 10’unu oluşturuyor. Hindistan’ın satın 
alma gücüne sahip varlıklı sınıfı, Hindistan’ın 
kentlerindeki lüks apartmanlarında mini-
VRF kategorisinin pazar doygunluğunu 
yükseltiyor ve bu, toplam VRF satışlarının 
% 20’sine karşılık geliyor.
Hindistan’ın yerel markası Voltas, pazarda 
bir numara. Samsung ve LG ise Hindistan 
pazarında iyi tanınan ve kabul gören marka-
lar. Japon markası Hitachi de uzun zamandır 
yerel pazarın güçlü markaları arasında varlı-
ğını sürdürüyor. Mitsubishi Electric, özellikle 
Climaveneta’yı aldıktan sonra, üretim üssü ve 
dağıtım kanalları ile birlikte Hindistan’daki 
etkinliğini artırmayı planlıyor.
Hem Hitachi hem de Daikin oda tipi kli-
malar, paket tip klimalar, VRF’ler ve chil-
ler gruplar konusunda Hindistan’da üretim 
yapıyor. Daikin R32’li oda tipi klimalarını, 
Hindistan’daki üretim tesislerinde üretiyor.
Enerji Verimliliği Ofi si (BEE) enerji etiket-
leme planında inverter’li klima cihazlarını ilk 
kez Haziran 2015’te gündeme getirdi.

Latin 
Amerika

Asyalı klima üreticilerinin, diğer faktörle-
rin yanı sıra inşaat sektöründe uzun süreli 
düşük talep nedeniyle Latin Amerika paza-
rına umutlarında biraz güven kaybı yaşandı.

Brezilya

Brezilya, 2015’te döviz kuru ve siyasi istik-
rarsızlıkla yüz yüz geldi. Brezilya klima 
pazarı da kara bulutlarla karşılaştı ve 2015’i 
2014’ün altında bir sonuçla kapadı. Eko-
nomi konusundaki karamsarlık, mağazaların 
klima değişim pazarında da düşüşe sebep 
oldu. Pazar, Ekim ayında dibe vurdu. Soğuk 
havaların da etkisiyle pazar, bir önceki yıla 
göre % 18 daraldı. Pazardan oda tipi klimalar 

Suudi Arabistan

Petrol fi yatlarındaki düşüş, oda tipi klima 
müşterilerini de etkiledi ama son üç yıldır 
yenileme ihtiyaçları da arttı. 2015’te Suudi 
Arabistan’da 2.3 milyon adet oda tipi klima 
satıldı. Bunun % 60’ı pencere tipi, % 40’ı ise 
split klimalardı. Paket tip klima talebinde 
ise bir yıl öncesine oranla düşüş görüldü. 
Çin, Suudi Arabistan’la ticaret hacmini gide-
rek artırıyor. Çin gümrük kayıtlarına göre 
2015 yılının ilk on ayında Çin’den Suudi 
Arabistan’a yapılan klima ihracatı % 14 
artış gösterdi. Pazarın önde gelen markaları; 
Fujitsu General, LG, Samsung ve Gree. Gree, 
yıllarca gösterdiği çabanın sonucu, Suudi 
Arabistan pazarında iyi bir elde etmeyi 
başardı. 2015 yılı boyunca R22 gazlı klima-
ların ve Minimum Enerji Performans Stan-
dartlarını (MEPS) karşılayamayan ünitelerin 
stoğu tükendi.

Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE)

BAE’nde oda tipi klima satışları 2015’te 
% 5 arttı. Emirates Standardizasyon ve Met-
roloji Kurumu’nun (ESMA) enerji tasarrufu 
standardının yürürlüğe girmesinden önce, 
birçok üretici fi yatları olabildiğince düşürerek 
stoklarını eritti, bir önceki yıla göre satışlarını 
artırmış oldu. Paket tipi klima satışları ise 
inşaat sektöründeki durağanlığın paralelinde 
stabil kaldı. ESMA’ya göre enerji verimli-
liği etiketi, Kasım 2015 itibarıyla tüm klima 
cihazlarına takılmak zorunda.

ABD

İklimlendirme endüstrisi bütünüyle büyüme 
eğiliminde. Bu büyüme eğiliminde bir mik-
tar yavaşlama görüldü. 2015 kışı boyunca 
kesilmeyen kar yağışı ve düşük sıcaklıklar 

yeni yapı pazarını da değişim pazarını da 
olumsuz etkiledi. Pencere tipi klima pazarı 
yerinde saydı, üniter-monoblok cihazlar % 5, 
mini splitler ise % 13 büyüme kaydetti. ABD 
pazarı, Asyalı üreticiler için parlak bir spot 
pazar.2015’te pek çok Asyalı OEM üretici, 
ABD’ye önemli hacimde ihracat gerçekleş-
tirdi. Çoğu Çinli olan OEM üreticiler, yerel 
pazardaki cihaz satış fi yatları ortalamasını da 
düşürdü. Aynı zamanda lider ABD’li üreti-
ciler de deniz aşırı üreticilerle ilgili birleşme 
ve satın almalarını artırdı.
ABD VRF pazarı % 7’lik büyüme ile 35.000 
üniteye çıktı. Büyüme oranında görülen 
azalma, kamu projelerinin ve okul projeleri-
nin azalmasından kaynaklanıyor. İklimlen-
dirme Isıtma ve Soğutma Enstitüsü AHRI, 
VRF pazarını güçlendirmek için VRF ser-
tifi kasyonunu yaygınlaştırmaya çalışıyor. 
VRF’lerin yaklaşık % 70’i ısı geri kazanım 
özellikli. MHI iki borulu, diğer fi rmalar üç 
borulu modelleri pazara sunuyor. Su soğut-
malı VRF’ler pazarın % 4’üne karşılık geliyor 
ve bu cihazlar özellikle soğuk Kuzey bölge-
lerinde talep görüyor. 
Daikin’in Goodman’ı satın almasından sonra 
Kuzey Amerika pazarında araştırma, üretim 
ve satış yatırımlarına devam etti. Daikin, 
Japon üretim sistemini ABD’deki fabrika-
larında da uygulamaya başladı. Daikin’in 
Houston Texas’taki yeni kampüs projesinin 
2016 yılı ortalarında tamamlanması bekle-
niyor.

Hindistan

2015’in Mart-Mayıs aralığındaki yüksek 
sıcaklıklar, Hindistan oda tipi klima paza-
rını patlama noktasına getirdi. Haziran’da 
Muson mevsimi ile güçlü yağmurlar başla-
dığında pazar baskılandı, pazar 2015 yılını 
% 3 büyüme ile kapattı. Hindistan klima 
pazarının son birkaç yılına baktığımız zaman, 
beklenen büyümenin altında olduğu görülür. 
Genel eğilim pencere tipinden splitlere geçiş 
yönünde ama keskin fi yat rekabeti, gerek 
ürün fi yatlarını gerekse kârlılığı düşürdü. 
450 $ tutarındaki ürünlere rağbet artıyor. 
Bazı üreticiler Hindistan’daki yatırımlarını 
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VRF’ler yükselişte. Hatta bazı bölgelerde 
mini VRF’lerin gelişimi çift haneli rakamları 
buldu. Yerli üreticiler mini VRF’lerin üretim 
kalitesini artırarak Japon rakipleri karşısında 
elini güçlendirmeye çalışıyor. Çin’de R290 
(propan) soğutucu akışkanı oda tipi klima-
larda test edildi. Paket tipi klimalarda da R32 
kullanılmaya başladı. R290’lı modeller henüz 
pazara sunulmadı. Haier Avrupa’da satacağı 
cihazlarında R32 kullanacağını duyurdu.

Japonya

Japon klima üreticileri, 2015 yılında, reka-
betçi satış yarışı içinde büyük ölçüde zor-
landı. Oda tipi klima sevkiyatları 2015’te bir 
miktar düşüş gösterdi. Toplam sevkiyatın 8 
milyon üniteye ulaştığı tahmin ediliyor. Yerel 
pazardaki satışlar Ocak’tan Nisan’a keskin bir 
düşüş yaşadı. Bu durumun, 2014 Nisan’ında 
getirilen yüksek vergilerden kaynaklandığı 
düşünülebilir. Mayıs’ta Japonya’yı çok sıcak 
hava dalgası etkisi altına aldı. Öyle ki Japonya 
son 140 yıldaki en yüksek hava sıcaklığına 
maruz kaldı. Dolayısıyla 2015’te ilk kez, bir 
önceki yılın aynı ayına kıyasla büyüme kayde-
dildi. Haziran ayında ise sıcaklıklar mevsim 
normallerinin altında seyredince sat ışlar yine 
düşüş eğilimine girdi. Temmuz’da ise yeniden 
pozitif seyrine geri döndü.
Japon ekonomisi 2014’te toparlanma eği-
liminde iken 2015’te aynı başarı çizgisini 
devam ettiremedi. Ancak toparlanma çabaları 
devam ediyor. Paket tip klimalarda da rekor 
oranda düşüş kaydedildi. Toplam satış hac-
minin 800.000 adet olduğu tahmin ediliyor. 
2020 Tokyo Olimpiyatları dolayısıyla ufukta 
pek çok yeni yatırım görünüyor. Bu durum 
paket sistemleri de çok olumlu etkileyecek.

Kaynak: Jarn, 25 Şubat 2016 TM

% 80, paket tip klimalar % 20 pay alıyor. Oda 
tipi klimaların sadece % 20’si pencere tipi, 
kalan kısmı ise duvara monte edilen split-
ler. Brezilya’nın kuzey bölgeleri, ılık iklime 
sahip olduğu için pazarda çoğunlukla sadece 
soğutması olan split klimalar var. Isı pompa-
ları ise daha çok güney bölgelerde popüler. 
Brezilya para birimi Real’deki değer kaybı, 
özellikle ithal yedek parça ve komponentler 
ile pazarın yüksek profi lli ürünlerinde fi yat 
artışına sebep oldu.

Meksika

2015’te Meksika’da konut taleplerin-
deki küçük artış, oda tipi klima pazarına 
da aynı oranda yansıdı. Eylül’den Ekim’e, 
Meksika’nın kuzeyinde yabancı yatırımlar 
arttı. Bunun ise ticari tip klima pazarında 
olumlu etkileri görüldü.

Arjantin

Arjantin ekonomisi 2015’te resesyondaydı. 
Başkanlık seçimleri ekonomik gelişmeyi dur-
durdu. Oda tipi klima pazarı % 15 düşüş kay-
detti. Paket tip klima satışları ise yıl boyunca 
stabil kaldı.

Çin

Çin’de hızlı büyüme döneminin sonuna 
gelindi. Oda tipi klima pazarı, özellikle kıyı 
bölgelerinde değiştirme fazına girdi. Öte 
yandan Merkezde ve Batıdaki kırsal böl-
gelerde klima pazar doygunluk oranı hâlâ 
düşük, dolayısıyla pazar potansiyeli hâlâ 
yüksek.
Ulusal Enformasyon Merkezi’ne göre, klima 
satışları bir önceki soğutma yılına (Ağustos 
ayı sonu) oranla % 5.4 düştü (adet bazında). 
Ciro bazındaki düşüş ise % 10.5 olarak ger-

çekleşti. 2015 için Çin’in büyük üreticileri, 
yerel pazarın % 8.7 oranında düştüğü tahmi-
nini paylaşıyor. Çin pazarına bölgesel olarak 
baktığımızda, Kuzey ve Doğu Çin’in ekono-
mik koşulları güçlü değil. Dolayısıyla bu böl-
gelerde oda tipi klima satışları, 2014’ün Ekim 
ayı başında yapılan Ulusal Gün tatilinden 
2015’e kıyasla düştü. Bekarlar Günü denilen 
11 Kasım için, bu bölgelerdeki büyük zin-
cir mağazalarda yapılan promosyonlu satış-
lar da azaldı. Güney Çin’de emlak sektörü 
2015’te sönüktü. Bu nedenle oda tipi klima 
talepleri düşük seyretti, stoklar eritilemedi. 
Bölgede paket tip klima talepleri de emlak 
projelerinin, kamu projelerinin kesilmesi ile 
birlikte geriledi. İhracat da durgun seyretti. 
Çin’in en büyük ihracat pazarlarından Latin 
Amerika, ekonomik durgunluk nedeniyle oda 
tipi klima ithalatını 2015’in ilk on ayında 
% 8.7 azalttı. Çin Gümrüğü verilerine göre 
bu dönemde Latin Amerika’ya 34 milyon 
cihaz ihraç edildi. Pazarın büyüme hızında 
düşüş görülmekle birlikte büyük üreticiler 
ürün programını genişletmeye devam etti-
ler, stoklarını artırdılar ve cihaz fi yatlarını 
düşürdüler. Öyle ki en çok satılan ciha-
zın fi yatı 380 $ idi. Çok sert fi yat rekabeti 
nedeniyle Japon üreticiler de oda tipi klima 
pazarında kayıplar yaşadı. Pazarın % 58’ine 
sahip bulunan inverter’li modellerde dura-
ğan bir seyir izlendi, çok küçük de olsa bir 
miktar artıştan bahsedilebilir. Özellikle genç 
müşterilerin talepleri doğrultusunda pek çok 
üretici cihazlarına akıllı fonksiyonlar ekliyor. 
Böylelikle akıllı klima pazarında % 5.5’lik 
büyüme kaydedildi.
Çin’de on-line klima satışları, toplam satış 
hacminin % 16.3’ünü oluşturuyor. Bu, gele-
neksel klima lojistiğini değiştiriyor, müşteri-
ler için bazı avantajlar getiriyor ama üreticiler 
için durum farklı. Onlar e-ticarete uyum sağ-
lamaya, internetten ve mağazalardan yapılan 
satışları kombine etmeye çalışıyorlar. Öte 
yandan sınır ötesi operasyonlarla IT fi rmaları 
da klima sektörüne girdi. Özellikle JD.com 
ve T-Mall e-ticaret siteleri üzerinden gerçek-
leşen satışlardaki patlama, ev eşyaları satan 
büyük zincir mağazaları tedirgin etti.
2014’ün ikinci yarısından itibaren emlak 
sektöründeki durgunluğun paralelinde 
VRF’lerin gelişim hızı da düşmeye baş-
ladı. Ancak hızlı kentleşme sayesinde mini 
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R-32 soğutucu akışkanın çevre için 
birçok faydası vardır. R-32 yüksek 
enerji verimliliğine sahiptir ve CO2 

eşdeğer biriminde daha az soğutucu akışkan 
kullanılmasına olanak sağlar. 
Bu, R-32’nin daha düşük GWP (Küresel 
Isınma Potansiyeli) değerine sahip olması 
ve R-410A ile karşılaştırıldığında daha az 
soğutucu akışkan miktarının gerektiğinin 
sonucudur. Bu sebepten dolayı, R-32 Avrupa 
Birliği yeni F- Gaz Yönetmeliği hedefleri ile 
mükemmel uyum sağlar. R-32 için kurulum 
ve servis uygulamaları R-410A için uygula-
nanlar ile benzerdir. R-32 saf bir soğutucu 
akışkan olduğundan geri kazanımı ve yeni-
den kullanımı da daha kolaydır. 

1. Daikin neden R-32’li modelleri 
tanıttı?

Daikin’in kurumsal felsefesinin ana unsuru, 

R-32 Hakkında Bilinmesi 
Gerekenler
Yazan: Dr. Andaç Yakut, Daikin Türkiye

enerji verimliliği ve soğutucu akışkan seçi-
minin önemli faktörler olduğu çevre dostu 
uygulamaları uygulamaktır. 
Daikin dünyanın R-32 içeren ilk klimasını 
2012 yılının sonuna doğru Japonya’da piya-
saya sürmüştür. 
Bu tarihten itibaren birkaç milyon ciha-
zın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bununla 
birlikte R-32’li cihazlar Avustralya, Yeni 
Zelanda, Hindistan, Tayland, Vietnam, Fili-
pinler, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde 
de piyasaya sunulmuştur.  

 
Ururu Sarara    Daikin Emura    FTXM

Şekil 1: Avrupa’da R-32 soğutucu akışkanını içeren 
ürünlere örnekler

R-32 nedir?

R-32’nin kimyasal ismi “diflorometan”dır. 
Karışım halinde olan R-410A soğutucu 
akışkanının bir bileşeni olarak uzun yıllar 
kullanılmıştır (R-410A; % 50 R-32, % 50 
R-125’in bir karışımıdır). Daikin,  R-32’nin 
bir karışımın parçası olarak kullanılması 
yerine, saf halde kullanılmasının birçok 
avantajının olduğunu tespit etmiştir. Sek-
törün diğer birçok oyuncusu da bu tespiti 
takip etmiştir.

GWP nedir?

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP); bir soğu-
tucu akışkanın atmosfere salınması halinde 
bu soğutucu akışkanın küresel ısınmaya olan 
potansiyel etkisini gösteren bir sayıdır. 1 
kg CO2’in 100 yıllık bir süre boyunca olan 
etkisinin 1 kg soğutucu akışkan ile karşılaştı-

68 . tesisat market 04/2016



rıldığı bağıl bir değerdir. Kaçakları önleyerek 
ve cihaz ömrü sona erdiğinde doğru şekilde 
geri kazanma ile bu etki önlenebilmesine 
rağmen, düşük GWP değerine sahip bir 
soğutucu akışkan seçmek ve soğutucu akış-
kan miktarını azaltmak, kaza ile bir kaçak 
olması durumunda çevreye verilecek zararı 
azaltacaktır.

ODP nedir?

Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP); kimyasal 
bir maddenin stratosferik ozon tabakasına 
olan zararlı etkisini gösteren bir sayıdır. Bir 
soğutucu akışkanın etkisini aynı kütledeki    
R-11’in etkisi ile karşılaştıran bağıl bir 
değerdir. Bu nedenle R-11’in ODP değeri 
“1” olarak tanımlanmıştır.

Tablo 1: R-410A ile R-32’nin 
karşılaştırılması

R-410A R-32

Bileşim
50% R-32 + 50% 

R-125
Karışımı

Saf R-32 
(Karışım değil)

GWP
(Küresel 
Isınma 

Potansiyeli)

2087.5 675

ODP
(Ozon 

Tüketme 
Potansiyeli)

0 0

Düşük çevresel etkiye sahip 
soğutucu akışkanlar

R-32, R-410A, R-134a ve Avrupa 
Birliği’nde şu an kullanılan diğer soğutucu 
akışkanlar ozon tabakasına zarar vermez-
ler. Bir önceki nesil soğutucu akışkanlar, 
örneğin R-22, klor içerdiğinden stratosferik 
ozon tabakası üzerinde zararlı etkileri vardı. 
Avrupa Birliği yönetmelikleri 2004 yılın-
dan itibaren ozon tabakasına zarar veren 
soğutucu akışkan bulunduran yeni cihazları 
yasaklamıştır (Örneğin R-22). Ayrıca Ocak 
2015’ten itibaren R-22 kullanarak mevcut 
cihazlara servis verme, geri dönüştürülmüş 

yorsa bu etki çok daha yüksek olacaktır. Her 
durumda elektrik enerjisi kaynağının, düşük 
emisyonlu olsa bile, enerji verimli olması ve 
atık enerjinin olmaması önemlidir.

Avrupa Enerji etiketleri  (A+++, A++, A+, A, 
B, C, vb.) tüketicilerin, klima ve ısı pompa-
larının enerji verimliliklerini karşılaştırma-
sına olanak sağlar. Tüketicilerinize üst sınıf 
enerji etiketine sahip modelleri seçmeleri 
konusunda tavsiyede bulunun.
Daikin’in R-32’li duvar tipi modelleri A+ ve 
üzerinde üst sınıf enerji etiketlerine sahiptir. 
Ururu Sarara serisi hem soğutma hem de 
ısıtma modunda en yüksek enerji verimliliği 
sınıfı olan A+++ enerji etiketine sahiptir.

Küresel ısınma üzerindeki diğer etki sis-
tem içinde dolaşan soğutucu gazdan gelir. 
Kaçakları önleyerek ve cihaz ömrü sona 
erdiğinde doğru şekilde geri dönüştürme 
ile bu etki önlenebilmesine rağmen, düşük 
GWP değerine sahip bir soğutucu akışkan 
seçmek ve soğutucu akışkan miktarını azalt-
mak, kaza ile bir kaçak olması durumunda 
çevreye verilecek zararı azaltacaktır.

Tüketicilerinize düşük CO2 eşdeğer soğu-

R-22 ile bile olsa, yasaklanmıştır.

R-22’nin kademeli olarak 
durdurulması

Eğer müşteriniz R-22’li bir cihaz kullanı-
yorsa; kısa süre içinde, herhangi bir arıza 
meydana gelmesini beklemeden kendi-
sine cihazını değiştirmesini önermelisiniz. 
R-22’li cihaz yerine R32’li bir cihaza geçmek 
çevre için çift kat fayda sağlayacaktır. Bu 
geçişi yapmak ozon tabakasına zarar verme 
riskini ortadan kaldıracak ve küresel ısınma 
etkisi açısından daha iyi bir çözüm olacaktır. 
Mevcut bir tesisatta bulunan R-22’yi R-32 
ile değiştirmek uygun değildir çünkü basınç-
lar ve kullanılan yağlar farklıdır. Bununla 
birlikte iç ve dış üniteleri değiştirip soğu-
tucu akışkan borularını korumak mümkün 
olabilir.

Klima veya ısı pompalarından gelen küresel 
ısınma üzerindeki ana etki, bu cihazların 
kullandığı elektrik enerjisinden gelir. Eğer 
elektrik enerjisi yenilenebilir kaynaklardan 
üretilirse bu etki sıfıra yakın olabilir. Bununla 
birlikte, bu elektrik enerjisi fosil yakıtların 
kullanıldığı bir elektrik santralinden geli-

Örnek: Daikin Emura 2.4 kW
Eğer 2.4 kW kapasiteye sahip R-32 içeren bir Daikin Emura seçilirse, bu klima soğutma modunda A+++ ve ısıtma 
modunda ise A++ enerji verimliliği sınıfına sahip olacaktır. Ayrıca, bu modelin CO2 eşdeğer soğutucu akışkan şarjı; bu 
modelin R-410A içermesi durumunda % 78 oranında daha düşük olacaktır. Bu, R-32’nin GWP değerinin R-410A’nın 
GWP değerinin 1/3’ü olması ve akışkan hacminin de % 31 daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

GWP değeri

% 32

R-410A R-32

% 100 % 100 % 100

% 69

% 22

% 78

akışkan şarjı
(kg)

CO2 eş akışkan şarjı: 
kg x GWP

potansiyel küresel
ısınma etkisi
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tucu akışkan şarjı içeren modelleri seçmeleri 
konusunda tavsiyede bulunun. CO2 eşde-
ğer değeri reklam materyallerinde gösterilir 
(kataloglar, Daikin web sayfası). Bu değer kg 
olarak soğutucu akışkan miktarı ile soğutucu 
akışkanın sahip olduğu GWP değerinin çar-
pımına eşittir  (CO2 eşdeğer = kg x GWP).

2. Revize edilmiş AB F-Gaz 
Yönetmeliği ve R-32 neden tanıtıldı? 

Küresel ısınma üzerinde soğutucu 
akışkanların etkisi:

Soğutucu akışkanların atmosfere salınması 
halinde küresel ısınma üzerinde etkisi ola-
bilir. 2006 yılında AB, belli bir grup fl orlu 
sera gazlarının riskini en aza indirmek ama-
cıyla “F-gaz Yönetmeliği”ni yürürlüğe koydu. 
Bu gazların en önemlileri genelde soğutucu 
akışkan olarak kullanılan HFC gazlarıdır.

Sertifikasyon işe yaradı:

Kurulum ve servis şirketleri için sertifi kas-
yon sistemi getirildi. Bununla birlikte, 3 kg 
ve üzerinde soğutucu akışkan içeren sis-
temlere zorunlu kaçak kontrolü getirilmesi 
emisyonları başarılı bir şekilde azaltmıştır 
(Not: revize edilmiş F-gaz Yönetmeliği halen 
kaçak kontrolü gerektirmektedir, fakat eşik 
değer 5 Ton CO2 eşdeğer veya daha fazla 
olarak belirlenmiştir. Bu da 2.4 kg R-410A 
veya 7.4 kg R-32’ye eşdeğerdir).

AB ve sektör birlikte çalışıyor:

F-gaz emisyonları şu an AB toplam sera 
gazı emisyonlarının % 2’sini oluşturmasına 
rağmen, AB idarecileri ve sektör düşük 
karbon ekonomisine doğru AB yol haritası 
çerçevesinde daha fazlasının yapılabileceğini 
tespit ettiler. Bu yüzden revize edilmiş F-gaz 
Yönetmeliği Avrupa Birliği’nde 2015 yılı-
nın başında yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik 
düşük CO2 eşdeğere sahip soğutucu akışkan 
içeren cihaz tasarımını teşvik eder. 

Başka bir deyişle, düşük GWP değerine 
sahip soğutucu akışkan içeren veya daha az 
soğutucu akışkan şarjı içeren cihazlar: Fakat 

ideal olarak her ikisinde azalma (HFC’lerin 
tüketiminde “kademeli azaltma” olarak 
bilinir ve CO2 eşdeğer olarak ifade edilir) 
Revize edilmiş F-gaz Yönetmeliği sayesinde 
AB F-gaz emisyonları 2014 yılı miktarı ile 
karşılaştırıldığında 2030 yılına kadar 2/3 
oranında azalacaktır.

GWP tek parametre değildir:

Her tür uygulama ihtiyacını karşılayan bir 
soğutucu akışkan mevcut değildir. Bu da 
Daikin’in, sadece GWP değerinin azaltıl-
ması ve kullanılan akışkan miktarını değil 
bununla birlikte enerji verimliliği, güvenlik 
ve ekonomikliği de göz önüne alarak, elin-
deki seçenekleri dikkatli bir şekilde değer-
lendirmek zorunda olduğunu gösterir.
Örneğin düşük GWP değerine sahip fakat 
fazla miktarda enerji kullanan bir soğutucu 
akışkan seçmek, ürünün toplam küresel 
ısınma etkisine ters etki yaratacağından iyi 
bir seçim olmayacaktır.

Ürün yasaklarının 10 yıl ilerisinde:

Yeni F-gaz Yönetmeliği 2025 yılından iti-
baren 3 kg’dan daha az soğutucu akışkan 
içeren tekli split klimalarda GWP değeri 
750’den büyük olan soğutucu akışkanları 
yasaklamaktadır.

Daikin, R-32’li modellerini bu gerekliliğin 
10 yıl öncesinden tanıtmıştır, çünkü sek-
tör ne kadar çabuk düşük GWP değerine 
sahip soğutucu akışkanlara geçerse, HFC 
emisyonlarının çevresel etkileri o kadar kısa 
zamanda azaltılabilir.  

3. R-32 hakkında sıkça sorulan 
sorular

1. R-32 güvenli bir soğutucu akışkan 
mıdır?

R-32 düşük yanıcı soğutucu akışkanlar 
kategorisine (ISO 817 standardında Sınıf 
2L) girdiğinden birçok klima ve ısı pompası 
uygulamasında güvenle kullanılabilir. Pek 
tabii R-32’li cihaz üreticilerinin ve R-32 
soğutucu akışkan tüpü tedarikçilerinin 

kullanma talimalatlarına, Avrupa ve ulusal 
güvenlik kurallarına, herhangi bir soğutucu 
akışkanda olduğu gibi, uyulmalıdır.
Bir odadaki konsantrasyon miktarı alt yanı-
cılık sınırının altında kalır ise R-32 tutuş-
maz (0,306 kg/m3). Uluslararası ve Avrupa 
Güvenlik Yönetmelik ve Standartları, EN 
60335-2-40 ve EN 378 gibi, kaza ile bir 
kaçak olması durumunda alt yanıcılık sını-
rının oldukça altında kalabilmek için gerek-
lilikleri tanımlarlar.

R-32’nin tutuşması da zordur. Ev aletlerinde 
bulunan rölelerin veya elektrik anahtarları-
nın oluşturduğu kıvılcımların yanı sıra ortak 
statik elektriğin de R-32’nin tutuşmasını 
sağlayacak yeterli enerjisi yoktur.

R-32 düşük-zehirli bir soğutucu akışkandır, 
R-410A ile birlikte aynı düşük zehirlilik 
sınıfl andırmasına aittir.

2. Güvenlik bilgi formları, R-32’nin 
aşırı derecede yanıcı olduğunu 
belirttiği halde standartlar R-32’yi 
neden düşük yanıcı soğutucu 
akışkan olarak sınıfl andırıyor?

Uluslararası bir standart olan ISO 817:2014 
soğutucu akışkanları yanıcılıklarına göre 4 
kategoriye ayırır:

Sınıf 1 - Yanıcı olmayan
Sınıf 2L - Düşük yanıcılık
Sınıf 2 – Yanıcı
Sınıf 3 - Yüksek yanıcılık

Bu sınıfl andırma alt yanıcılık sınırı, yanma 
ısısı ve yanma hızı gibi kriterlere göre yapıl-
mıştır. R-32 “düşük yanıcılık” ya da Sınıf 
2L kategorisine girer. Bu tür bir sınıfl an-
dırma cihazların kullanımı ile ilgili diğer 
standartlar için referans oluşturur; örneğin 
belli bir oda büyüklüğü veya bina tipi için 
bir klimanın kurulumu.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları ve tüp 
etiketlerinde gösterilen yanıcılık sınıfl andı-
rılması Kimyasalların Sınıfl andırılması ve 
Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırılmış 
Sistem (GHS) tarafından belirlenmektedir.
GHS yanıcı gazları 2 kategoride sınıfl andırır: 

Aday İklimlendirme ve Soğutma E k i p m a n l a r ı  T i c .  S a n .  A . Ş .
1203 / 4 Sk. No:10 A Yenişehir - İZMİR
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yanıcı (kategori 1) ve aşırı derecede yanıcı 
(kategori 2). GHS sınıflandırması farklı bir 
yaklaşım kullanarak çoğunlukla uluslararası 
taşımacılık kuralları için bir rehber olarak 
kullanılır: gazlar sadece havada yanabilir bir 
karışım oluşturmak için gerekli gaz yüzdesi 
konsantrasyonu ile sınıflandırılır. Gazın ne 
kadar kolay tutuşabildiği veya tutuştuktan 
sonra nasıl bir davranış göstereceği gibi 
diğer önemli faktörler dikkate alınmaz.

Bu yüzden, gerçekte yanabilirlik riskleri 
oldukça farklı olmasına rağmen; R-32 
güvenlik ve bilgi formlarında, propan 
(R-290) veya izobütan (R-600a) gibi, aşırı 
derecede yanıcı olarak sınıflandırılmıştır. 
R-32, ISO standartlarında amonyak ve 

HFO soğutucu akışkanları gibi, düşük yanıcı 
soğutucu akışkan (Sınıf 2L) olarak sınıf-
landırıldığı halde, R-290 ve R-600a yüksek 
yanıcı kategorisine girer (Sınıf 3).

3. R-32’li cihazların kurulumu ve 
servisi R-410A’lı cihazlarınkinden 
farklı mıdır?

R-32 için kurulum ve servis metotları 
R-410A ile oldukça benzerdir.
•	 R-32 ve R-410A’nın çalışma basınçları 

benzerdir (Tasarım Basıncı R-410A: 4.15 
MPa, R-32: 4.29 MPa)

•	 R-32 hem sıvı hem de gaz fazında şarj 
edilebildiğinden kullanımı daha kolaydır 
(Bu, R-410A için geçerli değildir çünkü 
R-410A’nın her zaman sıvı fazda şarj 

edilmesi gerekir. Gaz fazında R-410A 
eklenmesi soğutucu akışkanın bileşim 
oranının değişmesine bu da istenen 
çalışma koşullarının elde edilememesine 
neden olur). 

Cihaz üreticilerinin ve soğutucu akışkan 
tüpü üreticilerinin güvenlik talimatlarına, 
elbette, kesinlikle uyulmalıdır.
•	 Cihazlar için bu talimatlar R-410A’nın 

talimatları ile benzerdir (havalandırma 
gerekli, sigara içilmez, vb.).

Bununla birlikte bazı R-32 modelleri için 
minimum gerekli oda büyüklüğünü sağla-
maya yönelik ek göstergeler vardır (1. soru-
daki tabloya bakınız).
•	 Bir iç üniteyi onarırken iç ortamdan dış 

ortama iyi bir havalandırmayı sağlayacak 
hava akımı yaratılmalıdır. Bu da, bina 
içindeki tüm pencere ve kapıların açılarak 
oda içindeki havanın dışarı çıkması ve 
temiz hava ile yer değiştirmesi sağlanarak 
gerçekleştirilebilir.

4. Bir teknisyen olarak, R-32’li 
bir cihazın kurulumu ve servisi 
aşamasında yeni aletlere ihtiyacım 
var mı?

Manifoldların, kaçak dedektörlerinin ve 
geri kazanma ünitelerinin R-32 kullanı-
mına uygun olduğunu kontrol etmek özel-
likle önemlidir. Piyasada hem R-32 hem de 
R-410A için izin verilmiş ve uygun olan 
aletler mevcuttur. Eğer şüphede kalınıyor ise 
bu aletlerin tedarikçisi ile iletişime geçilme-
lidir. R-32’nin geri kazanımı için onaylanmış 
R-32 geri kazanım tüpüne ihtiyaç vardır. 
Şarj hortumu, terazi, tork anahtarı, havşa 
açma aleti, boru bükücü ve vakum pompası 
gibi diğer kurulum aletleri aynıdır, dolayı-
sıyla R-410A kurulum aletleri kullanılabilir.

5. R-410A bundan sonra mevcut 
olmayacak mı?
 
Kurulumu yapılmış cihazların servisi 
için R-410A mevcut olacaktır. Avrupa’da 
2025 yılından itibaren, yeni cihazlar için 3 
kg’dan daha az soğutucu akışkan içeren tekli  
split klimalarda R-410A kullanımı yasak-
lanacaktır. TM

Minimum gerekli 
taban alanı

Bu modelleri için 
tipik taban alanı

R-32 kullanımı 
uygun mu?

Daikin Emura FTXJ20-RXJ20 limit yok 20 m2 Evet
FTXJ25-RXJ25 limit yok 25 m2 Evet
FTXJ35-RXJ35 limit yok 35 m2 Evet
FTXJ20-RXJ50 2.76 m2 50 m2 Evet

FTXM FTXM20-RXM20 limit yok 20 m2 Evet
FTXM25-RXM25 limit yok 25 m2 Evet
FTXM35-RXM35 limit yok 35 m2 Evet
FTXM42-RXM42 3.44 m2 42 m2 Evet
FTXM50-RXM50 3.44 m2 50 m2 Evet

Örnek
R-32 kullanan güncel Daikin modelleri, güvenli kullanımı garanti etkem için, 
uygulamada karşılanması kesinlikle mümkün olan aşağıdaki gerekliliklere sahiptir.

Hesaplamalar EN 60335-2-40 güvenlik standardı gereklerine göre, iç ve dış ünite arasındaki maksimum 
borulama uzunluğu için maksimum soğutucu akışkan şarjı kullanılarak yapılmıştır..

Tablo 2: R-32 kullanımının uygunluğu

Halk Cad. Sunar İş Merkezi No: 37 Kat: 4 D.412 Üsküdar - İstanbul
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İklimlendirmeye
Dair Her Şey Tek Cihazda

Değişken Debili Rooftop
Çatı Tipi Klima Cihazı (5-650 kW)

“verimli sistemlerin adresi”

Standart Özellikler
 Sıcaklığa bağlı olarak değişken fan ve kompresör debisinde 

çalışma
 Çevre dostu R410A gazı
 % 10-100 modülasyonlu dijital oransal kontrollü kompresör
 Isı köprüsüz 50 mm çift cidarlı panel yapısı
 Frekans inverterli geriye eğik kanatlı plug fanlar
 800 Pa cihaz dışı statik basınç
 VAV cihazları ile entegre çalışabilme
 G90 galvaniz çelik gövde

Opsiyonel Özellikler
 Elektrikli, doğalgazlı, heat pump ve sıcak su bataryalı
 Ekonomizer
 Dönüş fanı, egzoz fanı
 Hava kalite sensörü
 % 83 verime ulaşabilen patentli tambur tipi ısı geri 

 kazanım ünitesi
 Bacnet, Lon haberleşme kiti
 Sistem manager ile tek merkezden tüm cihazların 

kontrol imkanı
 Modulating hot gas reheat

 Konfor ve endüstriyel amaçlı paket klima 
cihazı (Rooftop)

 % 100 taze havalı paket klima cihazı
 Paket  Tip Havuz Nem Alma Klima Santrali
 Paket Tip Hijyenik Klima Santrali
 Data Center Paket Klima Cihazı

Yeşil Bina Projelerinin En Çok Tercih 
Edilen Rooftop Markası

Dönüş havası 
almadan 

52°C’ye kadar 
% 100 taze 

hava ile 
çalışabilme

50 mm 
kalınlığında 

çift cidarlı 
ısı köprüsüz 

panel

Sıcaklığa bağlı 
değişken debili 

fanlar ile 
% 80’lere varan 
enerji tasarrufu

Üfleme havası 
sıcaklık 

kontrolü

Mahal basınç 
kontrolü

% 83 verime 
ulaşabilen 
Rotary Tip 

Isı Geri 
Kazanımı

Modulating 
Hot Gas 

Reheat nem 
alma sistemi

Dijital oransal 
kontrollü 

kompresörler 
ile % 15-20 

enerji 
tasarrufu
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proje

Rönesans Holding bünyesinde faa-
liyet gösteren Rönesans Sağlık 
Yatırım A.Ş.’nin yatırımcısı olduğu 

Yozgat Eğitim Araştırma Hastanesi, Adana 
Entegre Sağlık Kampüsü, Elazığ Eğitim 
Araştırma Hastanesi, Bursa Entegre Sağlık 
Kampüsü ve İstanbul İkitelli Entegre Sağ-
lık Kampüsü projelerinde WILDEBOER 
marka yangın damperleri IMCO tarafından 
temin edilecek. PPP (Kamu Sektörü-Özel 
Sektör Ortaklığı) türündeki sözleşme içe-
riğiyle Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık 
Yatırım A.Ş. ortaklığı tarafından faaliyete 
geçirilecek projeler ülke sağlık yatırımında 
büyük bir hacim kaplıyor.

Projede Kullanılan Wildeboer 
Yangın Damperlerinin Özellikleri

Yaklaşık 2.500.000 m² inşaat alanına sahip 
ve 7.100 yatak kapasiteli farklı branşlar-
daki hastanelerden meydana gelen sağlık 
kampüslerinde kullanılacak WILDEBOER 
marka yangın damperlerinin tamamı aşağı-
daki özelliklerde olacak:  

•	 EN 1366-2 (test) , EN 13501-3 
(sınıflandırma)/EIS 120 ve EN 15650 
(ürün)/CE  standart sertifikalarına 
sahiptir.

•	 VDI 6022-1, VDI 2167-1, VDI 3803, 

DIN EN 13779 standardlarına uygun 
hijyen sertifikalarına sahiptir.

•	 Hava akış yönünde ve hava akışına zıt 
yönde kullanılabilir.

•	 Yatay veya dikey montaja uygundur.

•	 Yangın damperi ve tam kapalı 
mekanizması bakım gerektirmeyen 
tiptedir.

•	 Değiştirilebilir tipte olan damper kanadı, 
aşınmaya karşı dayanaklı kalsiyum silikat 
malzemeden ve etrafı sızdırmaz elastomer 
contalıdır. 

Şehir Hastanelerinde Yangın 
Damperi Uygulaması
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•	 Damper bağlantı ağızları dikdörtgen 
modeller için flanşlı, dairesel modeller için 
contalıdır.

•	 Damper sızdırmazlık sınıfı EN 1751'e 
göre "C" dir.

•	 Gövde üzerinde 2 adet gözetleme deliği 
bulunmaktadır.

•	 Damper mekanizması tam kapalı tipte, 
milleri paslanmaz çelik, yatakları bronzdur.

•	 Her türlü duvar ve tavana montajı 
yapılabilecek şekilde farklı gövde ve 
bağlantı detaylarına sahiptir.

•	 Damper mekanizması tamamen gövde 
dışında olduğundan daha az basınç 
düşümü ve ses seviyesi sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.

•	 Termal mekanizma 70 oC veya 95 oC 
(opsiyonel)’de harekete geçecek ve damperin 
hızla kapanmasını sağlayacak şekildedir.

•	 Damper mekanizması üzerinde açık kapalı 
konum ya da her iki konumun (opsiyonel) 
izlemesi için kontak çıkışı bulunmaktadır.

•	 Motor kumandalı modeller 230 V AC 
ve 24 V AC/DC elektriksel kullanımlara 
uygundur. TM 

 

Yozgat Eğitim Araştırma Hastanesi

Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü

Adana Entegre Sağlık Kampüsü

Wildeboer ürünlerinin tümü hijyen sertifikalıdır. 
Bu nedenle, hastaneler, gıda ve ilaç sanayi, 
laboratuvar gibi tesislerde güvenle kullanılır.
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sistem

OZW672 Web Sunucusu, Siemens 
kazan kontrol cihazları (LMS... 
/ RVS...) ile kontrol edilen bir 

tesise uzaktan erişimi ve kontrolü sağlar. 
Bu doğrultuda ticari işletmeler, konutlar 
ve kamu binaları web sunucusu ile izlene-
bilir, ayar yapılabilir ve e-posta ile periyo-
dik olarak sistem raporu alınabilir. Kontrol 
şekli; isteğe bağlı olarak internet erişimi 
olan cep telefonu, tablet, bilgisayar olabilir. 
Çok sayıda bilgi web sunucusu üzerinden 

Kazan Dairesinin Uzaktan 
Kontrolü
Yazan: Gürkan Pazarcık, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bina Teknolojileri

takip edilebilir: Sıcaklık bilgileri, pompa-
ların çalışma durumu, kazanların devrede 
olma bilgileri, kazan sıcaklıkları gibi. 

Web sunucusu kolaylık sağlar

Günümüzde, tesislerin uzaktan kontrolü 
tüketiciler için büyük kolaylık sunar, zaman 
tasarrufu sağlar ve bu doğrultuda tesis hak-
kında anlık bilgiler edinme imkânı verir. Bu 
cihazların kullanıldığı tesisler; oteller, siteler, 

müstakil villalar, iş yerleri, fabrikalar, okullar, 
kamu binaları, spor salonları gibi çok çeşitli 
olabilir. Tesisin şu an için hangi durumda 
olduğu, ne için çalıştığı, anlık sıcaklık bil-
gileri, pompaların açık/kapalı bilgileri, ısı 
ihtiyacı, mevcut arızalar gibi bilgiler, bil-
gisayardan ya da akıllı cep telefonundan 
kolaylıkla takip edilebilir.

Uzaktan kontrolde yapılabilen işlemler şu 
şekilde sıralanabilir:

Şekil 1. OZW672 Web server
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•	 PC/Laptop ile internet tarayıcısından 
kontrol

•	 Akıllı telefonlardan kontrol, 
•	 Tesis diyagramı ile görsel olarak tesisi 

izleme,
•	 USB (lokal kontrol) veya ethernet 

(uzaktan kontrol) üzerinden kontrol,
•	 İnternet tarayıcısında tesise ait hataların 

izlenmesi,
•	 Kayıtlı 4 kullanıcıya hata mesajlarının 

e-posta ile gönderimi,
•	 Sistem raporlarının periyodik olarak 

e-posta ile gönderimi,
•	 Trendlerin e-posta ile gönderimi,
•	 Enerji göstergesi ile çeşitli data 

noktalarının izlenmesi ve e-posta ile 
gönderimi 

Tesis diyagramı uzaktan anlık 
olarak takip edilebilir

OZW672 web sunucusu arayüzünde Şekil 
2’de görüldüğü gibi tesis diyagramı anlık 
olarak takip edilebilir. Diyagramın elde 
edilmesi için OCI700 servis aracına ihti-
yaç duyulur.

Diyagramda; sıcaklık değerleri, arıza, tarih, 
saat ve pompaların açık/kapalı bilgileri, 
mevcut ve talep edilen sıcaklık değerleri, 
sistemin durumu gibi çok sayıda gösterge yer 
almakta ve anlık olarak güncellenmektedir.
Tesis diyagramı haricinde ilave olarak, kul-
lanıcının kendi oluşturacağı görselleri de 
kullanma imkânı bulunur. Örneğin; 5 adet 
kazanın kaskad şekilde çalıştığı bir tesiste, 
kazanların çalışma bilgisini kullanıcı, kendi 
hazırladığı (ya da resmini çektiğiniz kazan 
dairenizde) kazan görseli üzerine data nok-
talarını yerleştirerek anlık olarak görüntü-
leyebilir.

Şekil 3. Beşli kaskad çalışması*

*Bırakıldı: Kazan devrede, Bırakılmadı: Kazan sırasını 
bekliyor, Hata: Kazanda hata

Bu uygulama için OZW672.16 modelinin 
kullanımı gereklidir.

OZW672 web sunucusu ile 
parametre ayarları yapılabilir

OZW672 web sunucusu ile kazan kon- 
trol cihazının parametrelerine erişilebilir ve 
değişiklikler yapılabilir.

Parametre listesi, OZW672 web sunucusu 
arayüzünde Şekil 4’teki gibi sıralı haldedir.
Cihaza ait ayarlamalar, kullanıcı arayüzün-
den yapılabildiği gibi, web sunucusu üzerin-
den de yapılabilir.

Şekil 5. Isıtma devresi zaman programı

Şekil 2. Tesis diyagramı

Şekil 4. Parametre Listesi
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durumu, yüzme havuzu ve güneş enerjisi 
ayarlamaları anlık olarak görüntülenebilir ve 
ihtiyaç dahilinde müdahale edilebilir.

Kullanıcılara rapor gönderimi

Web sunucusu, kullanıcı tarafından belirle-
nen e-posta kullanıcılarına sistem raporları 
gönderebilir. Kullanıcının yetkilendirdiği 
kişiler, rapor ile bilgilendirilebilir. Bu işlem 
için web sunucusuna kayıtlı SMTP sunu-
cusu ayarlarının yapılması gereklidir.

Trend fonksiyonunun kullanımı

Web sunucusu ile herhangi bir veri noktası 
belirli süreyle izlenebilir. Öncelikle izlemek 
istenen veri noktasının ilgili parametrede 
bulunması gerekir. 

En fazla 5 adet veri noktası için isim, durum, 
izleme aralığı, tarihçe penceresinin uzun-
luğu, her bir trend için veri yolu yükü bilgi-
leri görüntülenebilir.
Web sunucusu her bir trendi en fazla 2 
kullanıcıya e-posta gönderebilir. Gönderim 
sıklığı; günlük, haftalık veya aylık olarak 
ayarlanabilir. Kullanıcı aldığı e-postadaki 
eki, excel programında görüntüleyebilir. 
Trend dosyası web sunucusu arayüzünden 
de alınabilir. TM

Zaman programı ayarı web sunucusu üzerin-
den de rahatlıkla yapılabilir. Tesisteki anlık 
talepler, kolayca müdahalede bulunarak kar-
şılanabilir.

Isıtma devresine ait sıcaklık değerleri de, 
tesisten uzakta olunsa dahi kontrol edilebi-
lir. Konfor ve ekonomik sıcaklık değerleri, 
istendiği gibi değiştirilebilir.

Tesis hata bilgileri, ısıtma devrelerinin 

Şekil 7. Tesis durum bilgisi

Şekil 8. Tesis hata bilgisi

Şekil 9. Sistem raporu

Şekil 10. Trend1

Şekil 11. Trend2

Şekil 6. Isıtma devresi parametre değişimi

� � � � � � � �
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proje

Türk spor tarihinin en büyük spon-
sorluk anlaşması kapsamında 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile 

Vodafone Türkiye arasında imzalanan 
anlaşma ile yapımına başlanan Vodafone 
Arena’nın iklimlendirme sistemlerinde 
Üntes klima santralleri kullanılıyor. 15 yıllık 
sponsorluk anlaşması ile yeni spor ve eğlence 
kompleksi olarak tasarlanan Vodafone 
Arena; zengin içerikli dijital ekran çözüm-
leri, geniş bant mobil iletişim araçları, tam 
kapsamlı Wi-Fi ağları ve interaktif ekranları 
ile Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu. 130.000 
m2 kapalı alan, 41.920 seyirci kapasitesi, 147 
loca, 2.150 VIP koltuk, 1.800 metrekare 
Kartal Yuvası ve BJK müzesi ile modern 
mimariye sahip olan Vodafone Arena; aynı 
zamanda eğlence merkezi, konser arenası, 
yaşam alanı ve moda merkezi olarak da hiz-
met verecek.

Vodafone Arena İklimlendirme 
Sistemleri
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En yeni ürün ve hizmet tanıtımlarına hızla ulaşın
www.tesisatmarket.com

Tesisat Sektörünün Ürün Pazarlama Dergisi

Vodafone Arena’nın BJK Müzesi, restoran, 
mutfak, lounge, spor salonu, depo, loca, ofis 
ve ticari alanları için Üntes’in yeni seri klima 
santrallerinden 35 adet kullanıldı ve taze 
hava girişi, ısıtma, soğutma ve ısı geri kaza-
nımlı hava sirkülasyonu sağlandı. Çelik kar-
kasa sahip, DX Heat Pump özellikli klima 
santrallerinin beyaz olup karkaslarının da 
özel olarak siyaha boyanmasıyla, santraller 
Beşiktaş’ın renklerinde üretildi.
Dizaynı Üntes’e ait olan klima santralinde, 
panel bükümleri çelik profillerle tam sızdır-
maz bir düzlem oluşturacak şekilde yapıldı. 
Çelik köşe ve takviye profillere ilaveten 
yüksek seviyede dayanımının sağlanması 
amacıyla iç ve dış sac kalınlıkları artırıldı. 
Sandviç yapıda olan paneller iç ve dış cidar 
kalınlıkları 1 mm galvanizli sacdan imal 
edildi. Sandviç yapının orta kısmında ses 
ve ısı izolasyonunu sağlamak amacıyla kaya 
yünü malzeme kullanıldı. Modüler olan 
klima santrallerinin, montaj-demontajı da 
kolaylıkla yapılabiliyor. Santral dış yüzeyleri 

lara daha fazla alan sunmak için kompakt 
boyutlarda tasarlanıp üretilen klima sant-
ralleri, 3 MW’a yakın ısıtma ve soğutma 
kapasitelerini DX Heat Pump özellikleri 
ile sağlamaktadır. 
Proje ile ilgili BJK Vodafone Arena’nın 
Elektromekanik Müdürü Bahattin Yıl-
dız “Projemizi hayata geçirme sürecinde 
Üntes’in klima santralleri konusunda büyük 
desteğini aldık. Üntes’in sunduğu ürün 
kalitesi ve teknik destek ile proje süresince 
konunun uzmanının yanımızda olduğunu 
hissettik” diyor.  TM

boyalıdır. Vantilatörler, dinamik ve statik 
balansları yapılmış kayış-kasnak tahrikli, 
yüksek verimli, öne veya geriye eğik sık 
veya seyrek şeklindedir. Daha yüksek enerji 
verimliliklerinden dolayı rotorlu ısı geri 
kazanımlı santraller kullanılmıştır. Klima 
santralleri; EUROVENT, TSEK, CE ve 
ISO 9001 Belgelerine sahiptir.
Üntes’in 30 ülkeye ihraç edilen, yüksek enerji 
verimli, rotorlu, ısı geri kazanım özellikleri 
ile ön plana çıkan PKC serisi klima sant-
ralleri, BJK Vodafone Arena’da kullanıldığı 
gibi birçok projede kullanılmıştır. Taraftar-
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layabilmektedir. Bu nedenle pek çok ülkede 
enerji verimliliği çalışmaları, etkin ve önce-
likli olmasından dolayı özellikle sanayi sek-
töründe yoğunlaşmaktadır. Enerji yoğun 
sanayilerde yapılan çalışmalarla verimlilik 
potansiyeli geri kazanılarak üretimde enerji 
yoğun proseslerin üretim yapısı değişime 
uğramış, enerji yoğunlukları aşağı çekilmeye 
çalışılmıştır.
‘Enerji Yönetimi’; ürün kalitesinden, mik-

Sanayi, ülkelerin yapısına bağlı ola-
rak nihai enerji tüketimlerinde 
en yüksek paya sahip sektördür. 

Küreselleşen dünyada, rekabet koşulla-
rının ve olumsuz çevre şartlarının gün 
geçtikçe daha da ağırlaşması, enerjinin 
etkin kullanımını ön plana çıkarmaktadır. 
 
Gelişen sanayiler enerji etkin üretim süreç-
lerini kullanarak ayakta kalabilmektedirler. 

Enerji kaynaklarını üretimde etkin ve verimli 
kullanmayan işletmelerin, rekabet koşulla-
rında başarısızlığa uğraması kaçınılmazdır.
Sanayide enerji verimliliği çalışmaları direkt 
olarak maliyeti etkilediğinden; kârlılığa 
olumlu yansıması, yapılacak yatırımla-
rın diğer sektörlere göre daha az maliyetle 
gerçekleştirilebilmesi, yapılan yatırımların 
kısa sürede kendini amorti etmesi açısın-
dan rekabet koşullarında ciddi avantaj sağ-

Yazan: Şükrü Kaptan, Genel Müdür, Empotek Mühendislik

Tekstil Sektöründe Enerji 
Verimliliği Çalışmaları
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tarından, güvenlik ve çevresel tüm koşullar-
dan ödün vermeden enerjinin daha etkin ve 
verimli kullanılması doğrultusunda yapılan 
çalışmalar bütünüdür. İşletmelerde enerji 
verimliliğinde başarı, bilinçli bir enerji yöne-
tim sistemi ile olur. Ancak şirketlerin tek 
başına önlem almalarıyla enerji verimlili-
ğinde başarıya ulaşması mümkün değildir. 
Ülkelerin kendi rekabet güçlerini yükselte-
bilmeleri için devletin de enerji verimliliği ile 
ilgili çalışmalara öncülük etmesi gerekmekte-
dir. Enerji verimliliği çalışmaları; stratejik yol 
haritalarının oluşturulması, teşvik sistemleri, 
yükümlülükler ve yaptırımlarla ilgili çalış-
malarda bulunulması ve işin özünün insan 
kaynağına dayanmasından dolayı eğitim ve 
bilinçlendirme faaliyetleri gibi geniş bir yel-
pazeyi içermektedir.
Ülkemizde sanayi sektörü, gelişmiş ülke-
ler ortalamasının 1,5 katı enerji tüketen bir 
yapıya sahiptir. Sanayide enerji yoğunlu-
ğunun düşürülmesi için sektördeki enerji 
verimliliğinin artırılması zorunludur. Sana-
yide sektörel bazda gerçekleştirilecek tasarruf 
çalışmaları, sanayi kuruluşunun prosesine ve 
proseste kullandığı enerji kaynağına direkt 
olarak bağlıdır. Ülkemiz sanayisinde kulla-
nılan teknolojiler, enerji yoğundur. Batı’nın 
çevresel kaygılarla terk etmeye başladığı 
ağır sanayi üretimlerini gelişmekte olan 
ülkelere yönlendirmek gibi bir politika içe-
risinde olduğu bilinmektedir. 1997 yılında  
TÜBİTAK tarafından hazırlanan enerji 
tasarrufu ile ilgili çalışma raporunda tespiti 
şu şekilde olmuştur: “Ülkemiz sanayinde 
enerji verimliliğini artırmak üzere çalışma-
ların yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra 
Türk sanayisi artık ağır sanayiden hafif sana-
yiye geçmelidir. Bunun için en kısa zamanda 
sanayi planlaması yapılarak teşvikler ve tesis 
kurma	izinleri	buna	göre	verilmelidir. 	Böy-
lece ülkemiz enerji yoğunluğu değerleri 
düşme trendine girecektir. Enerji maliyetleri 
sanayi sektörünün tipine, kullanılan proses-
lere, hammaddelere ve imal edilen son ürüne 
bağlı olarak toplam üretim maliyetlerinin  
% 50'sinin üzerine çıkabilir. Enerji yoğun bir 
sektör olan endüstride yapılacak çok küçük 
bir enerji tasarrufu şüphesiz büyük kazançlar 
sağlamaktadır. Bu nedenle mümkünse tesis 
kurulurken proje aşamasında veya kurulu 
bir işletme için işletme sırasında enerjinin 

verimli kullanılmasına yönelik yatırımlar 
yapmak son derece önemlidir.”
Bu kapsamda Empotek Mühendislik tarafın-
dan tekstil sektöründe ve plastik sektöründe 
yapılan enerji etütleri ile tekstil sektöründe 
% 20 - 45’lik enerji verimliliği potansiyeli 
çıkarılmıştır. Tekstil sektöründe Empotek 
Mühendislik’in yaptığı ‘Detaylı Enerji Etüt-
leri’ sayesinde çıkarılan tasarruf potansiyelleri 
aşağıda anlatılmıştır:

Atık ısı geri kazanımı (Baca gazı 
ısısı):
•	 Atık baca gazı sıcaklığı 130°C üstü 

ise reküperatör kazana girecek olan 
yanma havasının ön ısıtılmasında veya 
ekonomizer ile suyun ısıtmasında 
kullanıldı.

•	 % 3 ila 20 arasında yakıt tasarrufu 
sağlanmıştır.

Blöf geri kazanımı:
•	 Buhar kazanında sürekli değiştirilmesi 

gereken blöf yeri tam otomatik blöf 
yapılarak ve aynı atık ısı kazanım 
metotları kullanarak % 2,5’a kadar tasarruf 
sağlanmıştır.

Kondens geri kazanımı ve flaş buhar 
elde etme:
•	 % 14’e kadar yakıt tasarrufu.

Kazan yüzeyinin ve sıcak hatların 
yalıtımı:
•	 Kazanlarda % 1 tasarruf elde edilmiştir.

Yakıtın yanma şartlarının 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar:
•	 Kazana giren yanma havasındaki her  

28 °C’lik artışta % 1 verim artışı 
sağlanmıştır. Böylece % 13-51 arasında 
yakıt tasarrufu sağlanır.

Yanma verimi artırma çalışmaları:
•	 Hava yakıt karışımı ayarı doğru yapılarak 

% 20’ye kadar tasarruf sağlanmıştır.
 	
Su hazırlama sistemleri:
•	 Kazan besi suyunun kalitesi verimliliğe 

doğrudan etki yapar.
•	 Çözünmüş mineral oranı yüksek ise kazan 

içinde taşlanmayı artırır.
•	 Kazan borularındaki taşlanma ve 

kireçlenme % 60’a kadar ısı kaybına sebep 
olabilir.

•	 Ayrıca kazanda daha fazla su 
tutulacağından blöf kayıpları da artar.

•	 Temizlik, bakım ve arızadan dolayı 
maliyetleri artırır.
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kullanılabilir. % 90’a kadar geri kazanım 
sağlanabilir. Bu kapsamda dışarı atılan 
sıcak hava yazın kazan dairesine 
verilmiştir. Kışın da ortam ısıtılmasında 
kullanılmıştır.

Tekstil Atık Sıcak Suyundan Isı 
Geri Kazanım Sistemi

İşletmede boyama ve yıkamalardan sonra 
dışarı atılan sıcak kirli suyun enerjisi temiz 
soğuk suya aktarılarak % 22 tasarruf elde 
edilmiştir.

Ram Makinelerinde Geri Kazanım 
Sistemleri

Ülkemizde tekstil boyahanelerinde oldukça 
fazla ram makinesi bulunmaktadır. Bu maki-
nelerde ciddi oranda enerji harcanmaktadır. 
Enerjinin çoğu ıslak kumaş üzerindeki suyu 
buharlaştırmak için kullanılmaktadır. Kul-
lanılan bu enerjinin çoğu gereksiz yere kul-
lanılmaktadır. Ram makinelerinden dışarıya 
atılan sıcak hava neme doyurulmadan atıldığı 
için, gereksiz yere fazla enerji dışarı atılmak-
tadır. Hiçbir yatırım yapmadan mevcut ram 
makinelerinde nem kontrolü ve sıcak hava 
kontrolü ile % 35 tasarruf sağlanmıştır. TM

Baca sistemlerinde iyileştirme 
çalışmaları:
•	 Enerji verimliliğine yönelik dizayn 

değişiklikleri, modernizasyon veya kazanın 
yenilenmesi.

Tekstil Sektöründeki  Basınçlı Hava 
Sistemlerinde Enerji Verimliliği  

Basınçlı hava hatlarının kontrolü 
ve uygun olarak dizayn edilmemiş 
basınçlı hava hatlarında değişiklik 
yapılması:
•	 Kontrol sistemi yenilenmesi % 7’ye kadar

Kompresörlerde değişken hız 
sürücü (DHS) uygulaması:
•	 DHS kullanımı ile % 10 enerji tasarrufu 
 	
Uygun kompresör seçimi:
•	 Kompresörlerin yenilenmesi % 6’ya kadar
•	 Pnömatik ekipman optimizasyonu % 6
 	
Kayıp ve kaçakların önlenmesi 
çalışmaları:
•	 Hava kaçaklarının azaltılması % 42’ye 

kadar,
•	 Basınç kayıplarının azaltılması ile % 4’e 

kadar tasarruf 
 	
Hava kurutucularının ve hava 
tanklarının verimli hale getirilmesi:
•	 Havanın nemden arındırılması ile % 1 

civarında verimlilik artışı sağlanmıştır.
•	 Hava tanklarında oluşan kondens 

azaltılmıştır.
 	
Kompresör odasının ve kompresör 
yerleşiminin uygun dizaynı:
•	 Giriş havası sıcaklığındaki her 5°C 

azalmada % 2 enerji tasarrufu sağlanmıştır.
 	
Kompresör atık ısısından (egzoz ve 
soğutma sistemi) yararlanılması:
•	 Atık ısı su veya havanın ısıtılmasında 
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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
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Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

ABONE SERVİSİ

Tel. :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com
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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
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teknolojileri dergisi
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HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi
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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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tünel
metro fanları

ve

egzoz
duman tahliye basınçlandırma

fanları

ve

Aksiyal Fanlar’da
300 °C/2h

Jetfanlarda
400 °C/2h

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

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

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

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

Yarının teknolojisi ile tanışın

www.serkon.com
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AMCA Standartlarına Uygun 
Fan Test Laboratuvarı

TÜV-SÜD
Onaylı


