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Usta Kart, ustalara özel fırsatlarla sadece Koçtaş’ta.

Kalitesiyle Koçtaş’ta
PVC ve PPRC Yedek Parçaları

PVC Dirsek
50 x 90˚ cm

250, 500, 1.000,
2.000 ve 3.000 cm

020 ’den
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fiyatlarla

20, 25, 32, 40 mm

50 x 150 cm

Dubleks Atık
Su Borusu
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25, 32, 40 mm

Manşon
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20 mm

’den
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fiyatlarla015 başlayan
fiyatlarla

70, 110, 160 cm

PPRC Boru
20 mm ’den

başlayan
fiyatlarla225

/m

başlayan
fiyatlarla

Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

Aironn’un pusulası
her zaman Başarı’yı gösterir...
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AMCA Standartlarına Uygun 
Fan Test Laboratuvarı
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dinamik ve Tesisat Market dergilerimizin Mayıs 
2016 sayılarında bulabilirsiniz. Bu nedenle siz-
lere bu yazıda fuarla ilgili detayları aktarmı-
yorum). Fuarın açılışında konuşan T.C. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, sektörü-
müzü çok yakından ilgilendiren bir haberi pay-
laştı. Işık, iklimlendirme sektöründeki Ar-Ge 
çalışmasına önem verdiklerini v e Ar-Ge merkezi 
sayısını artırmak istediklerini belirtti. Bakanlık 
olarak fi rmalara Ar-Ge desteği verdiklerini ve 
bu desteğin tasarımı da içerdiğini belirten Fikri 
Işık, Ar-Ge merkezleri teşviki için çalışan sayısı-
nın 30'dan 15'e düşürüleceğinin müjdesini verdi. 
Bakan Işık "Ar-Ge merkezi kurabilen fi rmalar 
mutlaka kurmalı, kuramayan fi rmalar ise Ar-Ge 
merkezlerinden destek almalıdır" dedi. 
Yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarını ivmelen-
direbilecek bir başka sevindirici gelişme ise 
TBMM’de görüşülen 190 maddelik yeni Sınai 
Mülkiyet Kanunu Tasarısı. Tasarıya göre, artık 
yükseköğretim kurumlarında geliştirilecek 
buluşlardan elde edilecek gelirin en az 1/3’ü 
buluşu yapan öğretim elemanlarına verilecek.  
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülmeye 
devam eden tasarının hazırlık çalışmalarında yer 
alan Avukat Dr. Cahit Suluk, üniversiteleri ve 
hocaları yakından ilgilendiren yeni düzenleme 
hakkında şu bilgileri verdi: “Mevcut düzen-
lemeye göre üniversite öğretim elemanlarınca 
geliştirilen buluşların sahipleri, bunları geliştiren 
öğretim elemanlarına aittir. Uygulamada öğre-
tim elemanları, geliştirdikleri buluşlara patent 
başvurusu dahi yapamadıkları için pek çok nite-
likli buluş, koruma şemsiyesinin dışında kalıyor. 
Yeni tasarıya göre yükseköğretim kurumlarında 
geliştirilecek buluşların sahibi artık öğretim ele-
manları yerine, ilgili yükseköğretim kurumları 
olacak. Ancak elde edilecek gelirin en az 1/3’ü 
buluşu yapan öğretim elemanlarına verilecek. 
Böylece yükseköğretim kurumlarında deyim 
yerindeyse bir patent iklimi oluşturulması hedef-
leniyor.” Tasarının önümüzdeki günlerde yasa-
laşması bekleniyor. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Yatırımların artması için ar-ge, 
tasarım ve buluşlar desteklenecek
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 

“Sanayide bölgesel uçurum”a dikkat 
çekti. TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Eko-

nomi Bakanlığı, SGK, Hazine verileri kullanıla-
rak yapılan araştırmada imalat sanayisinde böl-
gesel uçurumların teşviklere rağmen azalmadı-
ğını öne sürdü. Araştırmaya göre: “Ekonominin 
genelinde milli gelirin üretimi, Türkiye coğraf-
yasına dengeli dağılmıyor. Sanayisizleşme tüm 
ülke için ciddi bir tehdit olmayı sürdürürken, var 
olan sanayi İstanbul odaklı ve İstanbul’un inisi-
yatifi nde “Marmara odaklı” biçimde çarpıklığını 
koruyor. 2013 “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatis-
tikleri” imalat sanayisinde yaklaşık 3,5 milyon 
işçinin çalıştığını gösteriyor ve İstanbul, % 28 
payla hâkimiyetini ortaya koyuyor. Marmara 
Bölgesinin payı ise yüzde 52’ye ulaşıyor. Veriler, 
Doğu ve Güneydoğu’nun imalat sanayisindeki 
cılızlığını da sergiliyor. Nüfusun yüzde 18’inin 
yaşadığı bu bölgede imalat sanayisi çalışanlarının 
ancak yüzde 3’ü istihdam ediliyor ve toplam 
cirodaki pay da yüzde 2’nin altında kalıyor. Mev-
cut teşvik programı, sonuçta, amaçlanan bölgesel 
uçurumu daraltmaya yetecek gibi görünmüyor. 
Teşvike bağlanan 309 milyar TL’lik yatırımdan 
İstanbul’un da yer aldığı 1. bölge yüzde 35 ile 
ilk sırayı almış, yine Batı’da yer alan 2. bölge 
ve 3. bölge yüzde 31 pay almışlardır. Böylece 
teşvikli yatırımların üçte ikisi zaten gelişmiş ve 
görece gelişmiş bölgelere yapılmıştır. Buna kar-
şılık en az gelişmiş bölge Doğu ve Güneydoğu 
(6. bölge) teşvikli yatırımlardan ancak yüzde 5 
pay alabilmiştir. Yatırımların hızının düştüğü 
son yıllarda, yeni bir büyüme paradigması, sana-
yiye yeni bir bakış açısı, yatırımları özendirecek 
yeni bir yaklaşım gerekmektedir. Üretilecek yeni 
paradigmada, “seçici” teşvik kadar “caydırıcılık” 
aracı da devreye alınmalı, İstanbul başta olmak 
üzere, bazı bölgelere, sanayi yatırımların yönel-
mesinin önüne engeller konulmalıdır. Sanayide 
kamu yatırımcılığı etkili bir biçimde rol almalı, 
yerel inisiyatifl erin, kooperatifl erin, yerel yöne-
timlerin de imalat sanayisini geliştirmeleri için 
etkinleştirilmiş ve demokratikleştirilmiş mer-
kezi planlama ile koordineli, büyüme çabaları 
desteklenmelidir”. 
Konuyla ilgili olarak yeni gelişmeler de olu-
yor: Sektörümüzün en önemli buluşmalarından 
biri olan ISK-SODEX, 4-7 Mayıs tarihlerinde 
düzenlendi (Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiyi Termo-
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ürünler

Qundis ile İnovatif Veri Yönetimi
cut kurulumların yükseltilmesi sorunsuz olarak 
gerçekleştirilir ve radyo iletim performansı için 
ilave bir temel ölçü meydana getirilir. Her iki 
ürün de okuma anlamında azami esneklik sunar. 
Su tüketiminin geçmişte olduğu gibi 48 günde 
bir okunabilmesi yerine artık yılın 365 günü 
okunabilir. Sonuç olarak, ölçüm hizmetleri artık 
sabit zaman pencereleri tarafından kısıtlanmaz. 
Tüketim verilerinin kayıt altına alınması plan-
lamaları ve enerji maliyetlerinin faturalandırıl-
maları işlemlerinde çok daha esnek olabilirler. 

İletim özellikleri (C-Modu)

- Tipik binalarda 20 m’den 40 m’ye çıkararak 
iletim menzilini iki katına yükseltir
- Yılın 365 günü okuma imkânı sağlar
- Hem mobil hem de AMR veri iletim sistem-
lerine paralel gönderimi (S-Modunda bile)

Entegrasyon

- İlave montaj işlemleri gerektirmez
- Yerinde C-Moduna yükseltim mümkündür
- Mevcut QUNDIS AMR sistemlerinin ağ 
bileşenlerinde yazılım modifikasyonuna ihtiyaç 
duymaz

Q water 5.5 – diğer özellikleri

- MID onayı
- Mevcut AMR kurulumları ile aşağı doğru 
uyarlık
- Tüm montaj işlemlerine uygundur
- Planlanan okuma tarihleri ile ilgili değerler 
görüntülenir
- Görüntülenen ve iletilen sayaç okuma değer-
leri arasında fark yoktur 
- Basit kullanım

Qundis neden OMS’ye 
odaklanmıştır?

OMS ‘Açık Ölçme Sistemi’ anlamına gelir. 
OMS, tüm üreticiler ve endüstrilerde mevcut 
akıllı ölçüm cihazları için iletişim mimarisini 
temsil eder. OMS standardı daha hızlı veri ile-
timi ve daha uzun okuma aralıklarını mümkün 
kılarken bu sayede Qundis ürünlerinin gele-
cekteki-uyumuna yönelik katkıda bulunur. TM 

artık Q SMP web portalını kullanarak işletme 
ve maliyetlerinin düşürerek faturalandırmaya 
yönelik tüm okuma faaliyetlerini yönetebilir. 
QUNDIS Q ağ geçidi 5 akıllı sayaç ile ağ 
geçitleri durumlarını gece ve gündüz boyunca 
izleyebilme ve otomatik tüketim veri kayıtları 
artık mümkün.

Avantajlar

- E-posta, SFTP veya web portalı aracılığıyla 
yılın herhangi bir zamanında tam otomatik veri 
sağlanması 
- Yüksek veri güvenliği seviyesi – IBM’in işbir-
liği ortaklığı ve OMS standardı ile bulut-tabanlı 
veri barındırma
- Ultra-düşük güç teknolojisi- 10 ila 12 yıl ara-
sında standart ömürlü pil ile çalışan ağ geçidi 
Q Node 5
- 15,000 ölçüm cihazına kadar tüketim verileri 
kayıt imkânı
- Fabrika-çıkışlı SIM kart ve pile ile çalışan ağ 
geçidi sayesinde kolaylaştırılmış kurulum
- Yerli ve uluslararası roaming (dolaşım) tara-
fından sağlanan mümkün olan en iyi kablosuz 
bağlantı ile radyo iletim kabiliyetleri 

Esnek veri okuma için iletim 
performansı

Modularis su sayacı okuma için yeni modül, 
Q module 5.5 water ve yeni radyo su sayacı Q 
water 5.5, QUNDIS cihazlarının bu denenmiş 
ve test edilmiş jenerasyonunun ileri seviye opti-
mize edilmiş halini temsil ediyor. Diğer özellik-
lerinin yanı sıra bu yeni cihazlar sayesinde mev-

Qundis sayaç okuma hizmetleri, konut 
sektörüne yönelik uzaktan yönetim ve 
bulut-tabanlı akıllı ölçüm platformu 

ile birleştirilen üst düzey ve yüksek kalitede 
sistemler sunuyor. Ölçme hizmetleri ve konut 
sektörü için bu yenilikçi teknolojiler sayesinde, 
yılın herhangi bir zamanında verilerin e-posta 
veya web aracılığıyla veri edinimine imkân sağ-
lanabiliyor. Bulut-tabanlı tüketim veri ölçümü 
idari operasyonların yükünü azaltırken işletim 
süreçlerini önemli oranda sadeleştiriyor. Büyük 
veya küçük ölçekli ölçüm hizmetlerine yönelik 
yılın herhangi bir zamanında tam otomatik 
tüketim verisi edinimi sağlıyor. Sistem, kurulum 
çalışmasını SIM kart ile temin ediyor. Qundis 
akıllı ölçüm platformu aracılığıyla tüm yapı-
landırma ve veri kayıt işlemlerini yönetiyor. 
Tarife ve veri hacim işlemleri ve veri barın-
dırma faaliyeti IBM ile işbirliği içerisinde 
Qundis tarafından sağlanıyor. Pil ile çalışan ağ 
geçidi kablosuzdur ve 30’a kadar Qundis ağını 
okuyabilir. Isı pay ölçerler, ısı sayaçları ve su 
sayaçlarından elde edilen tüketim verileri mobil 
iletişim aracılığıyla şifrelenmiş formda Qundis 
akıllı ölçüm platformuna iletilebilir. Buradaki 
veriler e-posta, SFTP veya web portalı aracılı-
ğıyla planlanan aralıklarla hizmet sağlayıcının 
kullanımına tahsis edilebilir. 
Qundis akıllı sayaç ölçüm platformu (Q SMP) 
sayesinde artık hizmet şirketleri yeni Q SMP 
web portalı aracılığıyla tüm tüketim ve ölçüm 
verilerine erişebilir. Bağlantılı ağ geçitlerinin 
okuma süreçleri IBM Bulut kullanılarak şifrele-
nen iletimler veri korumasını ve güvenliğini sağ-
larken herhangi bir yerden yönetilebilir. Konut 
endüstrisi alanında faaliyet sürdüren şirketler 
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Banyoda sadece sizin sesiniz duyulsun!

Şık tasarımlı ve sessiz radyal 
Vort Quadro Evo ve aksiyal 
Punto Evo Flexo banyo egzoz 
fanları varlıklarını hissettirmeden 
çalışır, sahne sadece size kalır!

Vort Quadro Evo

Punto Evo Flexo

www.akcor.com.tr       0212 327 9191



ürünler

IMI Hydronic Engineering’ten Yeni Akıllı Dijital Aktüatör Ailesi: TA-Slider

Doğuş Teknik’ten Yangın Duman Damperleri

ayarlama seçenekleri

TA-Slider ile Tam Konfigürasyon
•	 Geniş besleme sinyali aralığı – Bağlantı 

kopma tespiti opsiyon
•	 Bölünmüş ayarlanabilir giriş sinyali
•	 Bağlantı kopma tespiti opsiyonlu çıkış 

sinyali
•	 Ayarlanabilir karakteristik Lineer/EQ ya 

da ters EQ
•	 Programlanabilir bir çift giriş ve röle

Özellikler
•	 Son 10 hata kaydı
•	 Sistem çalışma modu için renkli LED 

(kırmızı/mavi)
•	 Strok limitleyerek debi ayarı – Balanslama
•	 TA-Slider 160&500 ile vana 360 derece 

her yönde montaj edilebilir. 

TA-Slider’ın uyumlu çalıştığı, HyTune Dijital 
Konfigürasyon Uygulamaları ile kolay kullanım 
ve hatalara karşı koruma sağlanırken, kullanıcı-
nın her zaman kolaylıkla yanında taşıyabilmesi 
de mümkündür. TM 

den veya otomasyondan aldığı sinyal ile sistem 
devreye girer. Yangın ortamından kaçış bölge-
sine geçen duman sistemden dışarıya atılır. TM 

IMI Hydronic Engineering’in 2016 yılında 
sektöre sunduğu ve ilk kez ISK-SODEX’te 
tanıtımını yaptığı yeni ürünleri arasında yer 

alan TA-Slider, TA-Dongle ile birlikte zaman 
kazandıran çözümler sunuyor. Dijital olarak 
programlanabilir aktüatör TA-Slider, 160/500 
ve TA-Slider 750/1250 devre alma zamanından 
tasarruf ettiriyor. Hızlı hata tespiti için son 10 
hata depolaması bulunan TA-Slider’ın, gelenek-
sel aktüatörlere kıyasla 10 kat daha fazla ayar 
seçeneği bulunuyor. Bu akıllı dijital aktüatör, 
taşınabilir Dongle ile bluetooth üzerinden bağ-
lantıya geçilerek aktüatör devreye alınabiliyor 
aynı zamanda aktüatörün elektrik bağlantısı 
olmasa bile aktüatör çalıştırılabiliyor. Benzer 
konfigürasyona sahip aktüatörlerin devreye 
alınması saniyeler sürmektedir. 81 farklı prog-
ramlama yapılabilirken bir aktüatörü devreye 
almak için harcanan zamanı da çok kısaltıyor.

TA-Slider ile Dijital Haberleşme
•	 Akıllı telefonlar ya da BUS haberleşme ile 

devreye alma
•	 Alışılmış aktüatörlerden 10 kat daha fazla 

emiş yapılması, diğer katların damperlerinin 
kapalı tutulması gerekmektedir. Standart olarak 
açık konumda bekletilir. Duman detektörlerin-

Doğuş Teknik yangın duman damper-
leri ‘BS 476 PART:20 120 Dakika’ya 
göre belgelendirilmiştir. Duman dam-

perleri, duman tahliyesine yönelik sistemlerde 
kullanılacak damperlerdir. Yüksek sıcaklıklarda 
duman önlemesi ve tahliyesi amacıyla kullanılır. 
Bina içi yangın şaftlarına direkt açılan duvar 
tipi duman tahliye damperleridir. Bina içinde 
farklı mahallerden geçmesi gereken kanal ve 
şaftların da yangına dayanıklı olarak imal edil-
mesi beklenmektedir. Fanlı veya doğal çekişli 
uygulamada, yangın zonundan doğrudan şafta 
açılabilen tahliye sistemlerinde kullanılacak 
damperler, yangın sırasında açılacak şekilde 
tasarlanırlar. Yangın olmayan bölgedeki dam-
perler, dumanın katlara yayılmaması için kapa-
lıdır. Bunların yay geri dönüş motorları damperi 
açacak şekilde bağlanmalıdır. Birden çok katın 
ortak bir fan ile tahliye edildiği uygulamalarda 
ise, çoğunlukla sadece yangın çıkan mahalden 
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ürünler

Tüm Seçim ve Hesaplamalar için Tek Bir Yazılım: Danfoss Coolselector®2
Coolselector®2, mevcut en iyi kaynaklar ışı-
ğında kullanıcıyı yönlendirir ve kullanıcı çev-
rimiçi olduğunda tam anlamıyla güvenilir ve 
emniyetli bir sonuç için en yeni versiyonları 
arar. Yazılım daha sonra CO2 parçaları ve yeni 
ürünlerle güncellenecektir.

Seçilen Parçalar

•	 Vanalar
•	 Borular
•	 Kompresör & Kondenser üniteleri
•	 Mekanik kontroller
•	 Elektronik kontroller
•	 Çok yakında: CO2 parçaları

Özellikler & Faydalar

•	 Yüklenici ve sistem tasarımcıları için 
kolay seçim ve hesaplama aracı

•	 Dokümantasyon dahil tüm Danfoss ürün 
kataloğuna sınırsız erişim

•	 Basınç düşüşünün grafik sunumu
•	 Kapasite ve verimlilik performansının 

grafik sunumu
•	 Kısmi yük koşulları ve uyarılara göre 

ayarlanan solenoid valfler ve  
çek valfler

•	 Gelecekte yapılacak benzer projeler için 
seçimlerinizi kaydedin. Yalnızca birkaç 
tıkla rapor oluşturun ve PDF, Word, 
Excel veya PowerPoint olarak kaydedin

•	 Dışa aktarma ve paylaşma fonksiyonları
•	 Otomatik versiyon güncellemeleri

Yazılım Bilgisi

•	 Windows XP, Windows 7, Windows 8 
gibi farklı işletim sistemlerine ve sunucu 
çözümlerine yüklenebilir.

•	 Kurulum için yönetici izni gerektirmez.

•	 Fabrika ayarı olarak ASERCOM 
soğutma kütüphanesi Aserep kullanılır ve 
Refprop çalıştırılabilir (lisans  
gereklidir) TM 

pompa istasyonlarına kadar irili ufaklı tüm 
soğutma projelerini kapsar. Bu yüzden tüm 
soğutma ve iklimlendirme profesyonelleri için 
uygundur.  
Ticari kompresörler ve kondenser ünitelerini 
içeren bu uygulama, mevcut tüm soğutma 
hesaplamaları ve seçilmiş Danfoss yazılımla-
rının yerini alır.  
Süreç boyunca kullanıcıya elindeki işe en 
uygun parça önerileri gösterilir. Bu öneriler 
soğutma kapasitesi, soğutkan, buharlaşma ve 
yoğuşma sıcaklığı gibi önemli karar para-
metrelerine ve yaygın soğutma sistemlerinde 
bulunan diğer önemli değişkenlere dayanır.

Proje dosyalarınızı kaydedin
 
Hesaplama ve parça seçimi yazılımın yalnızca 
bir boyutudur. Bir diğeri ise gelecek reviz-
yonlar için proje verilerini kaydedebilmesi-
dir. Coolselector®2 ile tüm veriler uygun bir 
formatta kolayca dışa aktarılabilir ve istenen 
proje klasörüne kaydedilebilir. Bu, sistem tasa-
rımcısının çalışmasını ve bir süre sonra pro-
jeleri yeniden düzenlemesini önemli ölçüde 
kolaylaştırır.

Örneğin 10 yıl içinde proje revize edilirse ve 
yeni hesaplamalar yapılması gerekirse tüm 
doküman ve veriler hâlâ ulaşılabilir olacaktır. 
Parçalardan birinin üretimi durmuş olsa bile 
temel kavram ve veriler hâlâ düzenlenebilir.

Kullanıcıya Özel Tasarım
 
Tüm hesaplama sonuçları, komple ve kesin 
basınç düşüşü ve performans grafikleri, boru 
ve valf tasarımı analizleri ve performans 
raporları gibi grafik ve raporlarla desteklenen 
kolayca anlaşılabilecek bir şekilde gösterilir. 
 
Yazılım büyük ölçüde kişiselleştirilebilir olsa 
da gerektiğinde hesaplamaları sıfırlamak veya 
yalnızca bir parça için test hesaplamaları yap-
mak da mümkündür.
  
Güvenilir veriler
 
Hem küçük hem büyük ölçekli sistem 
tasarımlarında güvenilirlik her şeydir.  

Her sistem tasarımcısı, yüklenici 
ve mühendis, soğutma ve iklim-
lendirme projeleri tasarlarken ne 

kadar yoğun bir çaba sarf edilmesi gerek-
tiğini bilir. Hızlı ve güvenilir bir tasarım 
sürecinin başarıya ulaşması için bileşen 
seçimi, raporlar ve teknik veriler hesap-
lanmalı ve düzenlenmelidir. Yeni Danfoss  
Coolselector®2 tek bir yazılım çözümü 
ile sistem karmaşıklığını basitleştiriyor. 
 
Sektör standartlarında bir araç olan Cool-
selector®2; tüm  endüstriyel soğutma,  
ticari soğutma ve iklimlendirme projeleri 
tasarımlarının süreçleri boyunca hassas 
hesaplama, basit parça seçimi ve akıllı destek 
sağlamak üzere geliştirildi.  

Göz açıp kapayana kadar  yükleyin 
ve kullanın

Coolselector®2 saniyeler içinde yüklenir, 
dakikalar içinde çalışır hale gelir ve kulla-
nıcılar programı derinlemesine anlayıp ileri 
seviyede kullanmaya başlayabilirler. Yazılım, 
sistem planlamasının üç ana aşamasını des-
tekler:

1. Sistem tasarımını destekleyen 
hesaplamalar  

2. Kapasite bilgisine göre özel kod 
numaralarının seçimi  

3. Gerekli belge ve raporların otomatik 
olarak oluşturulması

Yazılım, kullanıcının her ürünün doküman-
tasyonunu da içeren tüm Danfoss soğutma 
ve iklimlendirme ürünleri kataloğuna kolayca 
ulaşmasını ve bunları inceleyebilmesini sağlar. 
İlk tıktan nihai rapora kadar ekran üzerindeki 
yönlendirmeler, ilgili uyarılar ve performans 
analizi özellikleri sayesinde kullanıcı her şeyi 
kontrol ederek kolayca planlayabilir. Ayrıca 
yalnızca birkaç tıkla tüm ürünler için ürün 
performans raporunu kolayca oluşturabilir.

Seçin ve hesaplayın 

Coolselector®2 pompalı sistemlerden kuru 
genleşme sistemlerine ve geniş endüstriyel 
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ürünler

Baymak Hava Kaynaklı Isı Pompaları
• Doğa dostu teknoloji
Isı pompalarının çevreye herhangi bir zehirli gaz 
ya da atık gaz salınımı yoktur. CO2 emisyonla-
rının azalmasına yardımcı olur.
• Tüm hava koşullarında çalışabilir
Isı pompaları hava koşullarından etkilenmez, 
cihazlar için önemli olan hava sıcaklığıdır. Isı 
pompaları her türlü hava koşulunda kullanı-
labilir.
• Kolay kurulum ve montaj
Cihazların kurulumu oldukça kolay olmakla 
birlikte, üzerinde bulunan kontrol paneli ile 
veriler rahatlıkla görülebilir. Sadece yeni yapılan 
bina veya konutlara değil, mevcut binalara da 
rahatlıkla uygulanıp, sistemde bulunan diğer 
cihazlarla entegreli çalıştırılabilir.
• Kolay kullanım ve konfor
Ürünlerin kullanımı kolaydır, ilk kurulumdan 
sonra ayar gerektirmez. Bakım ve onarım mali-
yetleri düşüktür. Otomatik kontrol sistemleri 
vardır ve tam konfor sağlar.
• Güvenlik
Isı pompalarında potansiyel elektrik çarpması, 
yakıt kaçağı problemi veya patlama tehlikesi 
yoktur. Herhangi bir yakıt ile çalışmadığından 
yakıt tankı veya gaz bağlantısına ve atık gazı 
olmadığından baca yapılmasına ihtiyaç duymaz. 
Zehirlenme, koku ve kirlilik gibi problemleri 
yoktur. TM 

tip uygulamalardaki ihtiyaçları karşılar. Split 
ürünler; DC inverter teknolojisi ile daha sessiz, 
ekonomik ve enerji tasarrufludur. Radyatörler-
den ısıtma ve fan-coil üniteleri ile sadece ısıtma, 
fan-coil üniteleri ile sadece soğutma, boylerler 
ile sadece kullanım sıcak suyu, ısıtma + kullanım 
sıcak suyu ve soğutma + kullanım sıcak suyu 
olmak üzere 5 farklı işletim modunda kulla-
nılabilir. Haftalık otomatik lejyonella koruma 
fonksiyonu vardır. Müstakil evler, daireler ve 
villa tipi kullanımlar için uygundur.

Monoblock Spa Isı Pompaları; 4 farklı kapa-
site (6 kW, 8 kW, 12 kW, 14 kW) seçeneği ile 
hem havuz suyu ısıtma hem de soğutma gerçek-
leştirebilir. Dahili titanyum eşanjörü sayesinde 
korozyona karşı korumalıdır. Havuz ısıtması 
için 20-35 ̊ C arasında, havuz soğutması için de 
10-30 ˚C arasında ayarlanan bir değerde sonuç 
alınabilir. Tek bir dış üniteden oluşur.

Boylerli Isı Pompaları; 2 farklı kapasite (190 
litre, 300 litre) seçeneği ile evlerimizde kullanım 
sıcak su ihtiyacını karşılayan ürünler, 70 ˚C’ye 
kadar sıcak su çıkışı verebilirler. Otomatik mod 
ve tatil modu seçeneği ile kolay kullanıma sahip 
olup, haftalık olarak dezenfekte fonksiyonu 
mevcuttur. 300 litrelik kapasiteli olan ürünlerde 
ilave olarak tank içindeki serpantin sayesinde 
güneş kollektörü bağlama olanağı vardır. 190 
litrelik kapasitede 15 Pa hava çıkış basıncı ile 
5 metreye kadar, 300 litrelik kapasitede 25 Pa 
hava çıkış basıncı ile 10 metreye kadar kanal 
bağlanmasına olanak sağlar. 

Avantajlar

• Yüksek verimlilik
Baymak ısı pompası ürünlerinin ısıtma perfor-
mans katsayısı (COP) çalışma prensibine bağlı 
olarak 4,6’lara kadar çıkar. Bu sayede sisteme 
verilen 1 birimlik enerji ile COP değeri kadar 
daha fazla birim enerji elde edilir.
• Düşük enerji tüketimi ve düşük 
maliyet
Baymak ısı pompaları düşük enerji tüketimi 
sayesinde konutlarda, binalarda ve uygulama 
yerlerinde enerji tasarrufu sağlar. Cihazlar enerji 
tüketimi az olduğundan işletme maliyetlerini 
de düşürür.

Baymak Hava Kaynaklı Isı Pompaları, 
4 farklı model seçeneği ile farklı uygu-
lama alanları ve isteklerine cevap vere-

biliyor. Tüm modellerde LCD ekran sayesinde 
kolaylıkla kurulum, kullanım fonksiyonlarının 
uygulanması ve çalışma durumu, operasyon 
parametrelerinin takibi yapılabilir. 

Monoblock Isı Pompaları; 3 farklı kapasite 
(11.2 kW, 20.4 kW, 43 kW) seçeneği ile on-off 
çalışan cihazlar, 40-60 ˚C sıcak su çıkışları ile 
sadece kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşıla-
yabilir. Ürünler 16 adete kadar kaskad şekilde 
bağlanabilir. Tek bir dış üniteden oluşur. Elekt-
rik kesintilerine karşı hafıza fonksiyonu, defrost 
özelliği, yüksek verimli kompresörü mevcut 
olup yüksek COP değeri ile enerji verimliliği ve 
tasarruf sağlar. Müstakil ev, daire ve villalarda 
sıcak su için tercih edilirken, endüstriyel kulla-
nımlar ve otellerde büyük kapasitelerdeki sıcak 
su ihtiyacına en verimli çözümü sunar.

Split Tip Isı Pompaları; 5 farklı kapasite (6 
kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW, 14 kW) seçeneği ve 
2 üniteden (iç ve dış) oluşan tasarımları ve 60 
˚C’ye varan sıcak su çıkışları ile kolayca evsel 
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Sıcak Duman Damperi Soğuk Duman Damperi

Standartlar :         
EN-15650 CE - Ürün Standardı √ √
EN 12101-8 
Duman ve Sıcaklık Kontrol Sistemleri – Part 8 : Duman Kontrol Damperleri √ √

EN 1366-10 Sıcaklık Dayanım Testleri – Part 10 : Duman Kontrol Damperleri √ √
EN 13501-4 
Ürün Sınıfl andırılması – Part 4 : Duman Kontrol Sistemleri √ √

Sınıfl andırma İndisleri : EI 90 (vedw, hodw, i↔o) S 
1500 Cmod MA multi

EI 120 (vew, i↔o) S 
1500 Cmod AA multi

E – Integrity (Bütünlük) √ √
I – Insulation (Yalıtım) √ √
S – Smoke Leakage (Duman Kaçağı)  √ √
Yangın Dayanım Süresi 90 dak. 120 dak.
Dikey şekilde kanal bağlantısı
(ved) √   

Dikey şekilde duvar bağlantısı
(vew) √ √

Yatay şekilde kanal bağlantısı
(hod) √   

Yatay şekilde duvar bağlantısı
(how) √   

Her iki yönde hava akışına uygunluk
(i<-->o)     √ √

Çalışma Basıncı Aralığı
1500  (- 1500 Pa / +500 Pa aralığı) √ √

Yük Altında Açma-Kapatma Testi
(Cmod) 20.000 defa 10.000 defa 

Yangın algılama sistemi üzerinden alınan sinyal vasıtasıyla otomatik olarak 
senaryoya uygun çalışabilme  (AA)   √

Yangın algılama sistemi üzerinden alınan sinyal vasıtasıyla hem otomatik hemde 
manuel olarak senaryoya uygun çalışabilme  (MA) √   

Tekil ve çok zonlu yangın kompartman 
geçişlerinde kullanıma uygunluk (multi) √ √

Uzaktan Kontrol İmkanı
(on/off  motor) √ √

Açık-kapalı klape konumu izleyebilme √ √
Damper Gövdesi Kalsiyum Silikat Sıcak Daldırma Galvaniz

Duman damperleri havalandırma kanal-
larının yangın kompartman geçişle-
rinde, duvarlarda ve kanallarda bütün-

lüğü sağlamak, dumanı kontrollü bir şekilde 
yönlendirmek, tahliyesine yardımcı olmak ve 
yapılarında bulunan özel termal sızdırmaz con-
talar yardımıyla duman kaçaklarını asgariye 
indirmek için kullanılırlar.
Kullanım amaçlarına göre duman damperleri 
ikiye ayrılır:
a. Sıcak duman damperleri 
b. Soğuk duman damperleri
Duman damperlerinin on/off  motorlu (yay geri 
dönüşlü olmayan), termal sigortasız, yangın 
senaryosuna göre komut alabilir olmaları gibi 
ortak özelliklerinin yanında yapısal farklılıkla-

İMCO’dan EN-15650 CE Sertif ikalı WILDEBOER Duman Kontrol Damperleri

rının olduğu bilinmelidir. Sıcak duman dam-
perleri; tekil veya çoğul yangın kompartmanları 
arasında çalışmaya uygun, doğrudan yüksek 
sıcaklıktaki havayla temasta bulunacak ve belirli 
bir süre motoru senaryodan gelecek komut-
lara göre işlev yürütecek damperlerdir. Sıcak 
duman damperleri 600 ˚C’ye varan sıcaklıklara 
dayanma, bu sıcaklıklarda dahi sızdırmazlığı 
standartlarda belirtilen değerlerde tutabilme ve 
yüksek sıcaklıkta sağlığa zararlı kimyasal yay-
mayan, tümüyle kalsiyum silikat malzemeden 
oluşmuşlardır. 
Soğuk duman damperleri; yangınla oluşacak 
sıcaklığın taze hava etkisi ve/veya yangın sön-
dürme sistemleriyle düşürülebilme ihtimali olan 
(doğrudan sıcak havaya maruz kalmayacak) 

yangın kompartman geçişlerinde kullanıma 
uygundurlar. Bu damper gövdeleri sıcak dal-
dırma galvaniz, klapeleri kalsiyum silikattan 
mamuldür ve motorları gövde kenarında açık-
tadır. TM
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ürünler

UNI 3823 Sınıf C siliisyum zinkat çelik. 
Ayarlama yayı UNI 3823 Sınıf C siliisyum 
zinkat çelik. Membran ve obturatör, aşın-
maya dirençli NBR nitrik elastomer. O-Ring 
contalar ASTM D 1418 ye uygun Nitrike-
lastomer NBR Kesinleştirilmiş hassaslıkta 
tutucu valf. Kontrol edilmiş hassaslıkta tutucu 
valf. Ayar kontrol manometresi cihazın çıkış 
tarafına yerleştirilmiştir. Ph seviyesi 6,7 - 8,2 
ve 7-35°C arasındaki sıcaklıklardaki şebeke 
suyu ile çalışan ısıtma sistemlerinin otomatik 
beslemesinde kullanılabilir. 35-50°C arası 
sıcaklıklardaki ana suyun kullanıldığı özel 
koşullarda cihazın baş tarafına bir RBM man-
yetik kireç önleyici konulması talep edilmek-
tedir. (Not: Alinox tesisatın doldurulması için 
kullanılmamalıdır. Bu işlev için daima by-pass 
uygulaması yapınız.)

Manometre skalası: 0-600 kPa (0-6 bar) 
Maksimum şebeke basıncı: 2500 kPa (25 bar).
Ayar alanı: 80-550 kPa (0,8-5,5 bar)  TM

A   linox otomatik besleyicileri ısıtma 
tesisatlarında, degazatörler aracılı-
ğıyla tesisattan çıkan suyu tamam-

lamak amacıyla kullanılır. Su, sürekli olarak 
tesisatın içinde oluşan çeşitli gazlarla karışık 
halde degazatörden buhar formunda çıkar. 

Oluşan gazların suyun bıraktığı boş alanlara 
doluşmasıyla meydana gelecek aşındırma 
fenomenlerini engellemek suyun tamam-
lanması için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu 
gazlar tesisatın içinde bırakıldığında yukarıda 
sözü edilen aşındırma olaylarına neden olan 
asitli solüsyonlar oluşturur, asitli solüsyonların 
mevcudiyeti, mikro elektrik yayılmaları ile 
birlikte (3-8 mA) metal borularda ve termik 
grubun strüktüründe delinmelere neden olur. 
Otomatik besleyici daima bir by-pass hattı 
ile hazırlanmıştır. Bu koşul, cihazın olağan 
bakımı için tesisatın boşaltılma ve doldurul-
ması esnasında komponentin yeniden ayar-
lanması gereğini ortadan kaldırır.

Özellikler

Alinox otomatik besleyici: baskı gövde. P-OT 
UNI 570565 tipinde pirinç malzeme. Sızdır-
mazlık ve geri çağırma yayı yerleri AISI302 
UNI 6900-71 paslanmaz çelik. Ayarlama yayı 

RBM’den Alinox Otomatik Kazan Besleyici

Gedik Döküm’den Termo Flanşlı Çalpara Çekvalf ve Termo Monoblok 
Küresel Vana 

Gedik Döküm’den Termo Flanşlı 
Çalpara Çekvalf; PN16 basınç 
sınıfında DN15-300 boyutla-

rında, Pik (GG25) ve Bronz malzemelerden 
üretilmektedir. Tam geçişli olması sebe-
biyle diğer tüm çekvalf tiplerine göre akış 
direnci daha düşüktür. Flanşlı tasarımı ile 
tesisat bağlantısında sızdırmazlık güvenliği 
yüksektir. Akış yönüne uygun olarak yatay 
ve dikey kullanılabilir. Isıtma, soğutma 
tesisatlarında ve deniz suyunda kullanıma 
uygundur. 
Termo Monoblok Küresel Vana ise, PN16 
DN20-100 boyutlarında, GG25 malzeme-
den üretilmektedir. Gövde tasarımı fl anşlı 
tek parça ve vana boyu kısadır. Kol ile kul-
lanılmasının dışında, ISO 5211’e uygun 
tepe fl anşı ile aktüatörlü olarak da kulla-
nılır. Isıtma, soğutma ve gaz tesisatlarında 
kullanım için uygundur. Kısa tip olması 
sebebi ile tesisatlarda az yer kaplar ve 
hafi ftir.TM
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ürünler

Samsung’dan Yeni Isıtma Teknolojileri

Samsung Electronics, iklimlendirme ve 
klima sistemlerinde inovatif yaklaşımla 
geliştirdiği ürün ve çözümleri pazara 

sunmaya devam ediyor. Samsung, DVM S 
serisi ile sunduğu kaliteli özellikleri sayesinde 
birçok yapıdaki iklimlendirme gereksinim-
lerini karşılarken, ileri teknolojisiyle de yılın 
en soğuk günlerinde dahi başarılı bir ısıtma 
performansı sunuyor.

Samsung’dan yeni bir teknoloji: Flaş 
Enjeksiyon

Yeni DVM S serisi dış ünitelerin önemli özel-
liklerinden biri olan ‘Flaş Enjeksiyon’ devresi;  
plakalı ısı eşanjörü, elektronik genleşme vanası 
ve ‘enjeksiyon portu’na sahip özel tasarımlı 
kompresörden oluşuyor. Samsung yeni ‘Flaş 
Enjeksiyon’ teknolojisiyle çevreci R410A soğu-
tucu akışkanını, Samsung üretimi kompresör-
lerin özel tasarlanmış ‘enjeksiyon’ portlarından 
scroll sıkıştırma bölümüne göndererek, opti-
mum miktarda soğutucu akışkanın sistemdeki 
sirkülasyonunu sağlıyor.

Bu yeni teknoloji, iç ünitelerde yoğuşarak likit 
fazda dış üniteye dönen soğutucu akışkanın, 
elektronik genleşme vanası ve plakalı ısı eşan-
jörü vasıtasıyla kompresöre gaz ve likit 2 fazlı 
olarak ‘enjeksiyon portu’ üzerinden enjekte 
edilmesini sağlıyor. Gerçekleşen bu operasyon 
sonucunda kompresör sıkıştırma odasındaki 
sıcaklık düşüyor.

Böylece kompresör düşük dış ortam sıcaklığı 
nedeniyle, alçak basıncın çok düşmesi ve akış-
kan debisindeki azalmanın olumsuz etkilerini 
yenerek yüksek miktarda soğutucu akışkanın 
sistemde sirkülasyonunu sağlıyor. Yeni ‘Flaş 
Enjeksiyon’ teknolojisiyle  Samsung DVM 
S sistemleri, düşük dış ortam sıcaklıklarında, 
ısıtma kapasitesini koruyor ve yüksek bir per-
formans sunuyor.

Gereğinden fazla gerçekleşen 
defrost operasyonları, ‘Akıllı Defrost 
Teknolojisi’ ile son buluyor

Havadan havaya değişken doğutucu akışkan 
debili (VRF) sistemlerin, soğuk dış ortam şart-
larında dış ünite kondenserlerinde meydana 
gelen buz tabakası, ısı transferini azaltarak 
ısıtma performansının düşmesine neden oluyor. 
Bu durum -7 °C ile +7 °C arası sıcaklıklarda 
ve dış ortam nem miktarının yüksek olduğu 

koşullarda ise daha sık görülüyor. ‘Defrost ope-
rasyonu’ ile akışkan çevrimi tersine çevrilerek, 
buzun çözülmesi sırasında, iç ünitelerde de 
ısıtma kısa süreli kesintiye uğruyor. Defrost 
işlemi, sistemin büyüklüğüne bağlı olarak 5 
ila 12 dakika boyunca sürebiliyor. Samsung, 
geliştirdiği ileri kontrol algoritmaları ve sistem 
parametre ölçüm yöntemleri ile defrost man-
tığını da değiştiriyor. İç ünitelerin sağladığı 
ısıtmanın defrost nedeniyle kesintiye uğradığı 
süreyi kısaltmak üzere geliştiridiği yeni defrost 
algoritması ise; geleneksel faktörlere ek olarak 
kondenser hava direncini de dikkate alıyor. Bu 
sayede defrost operasyonunu başlatma kararı 
daha hassas şekilde alınıyor. Geliştirilen bu 
yeni teknoloji sayesinde, gereğinden fazla ger-
çekleşen defrost operasyonları da ortadan kal-
dırılıyor. DVM S sistemleri, düşük dış ortam 
sıcaklıklarında, geleneksel defrost mantığına 
göre çalışan cihazlara kıyasla, % 40 oranında 
daha uzun süre ‘kesintisiz’ ısıtma sağlıyor. TM Paket Hijyenik

Klima Cihazları

Hijyenik
Klima Santralleri

Isı Geri
Kazanım Cihazları

Fan-Coil
Cihazları

Sıcak Hava
Apareyleri

Su Soğutma
Kuleleri

Su Soğutma
Grupları

Havuz Nem 
Alma Santralleri
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ürünler

VRF sistemler, tek bir dış üniteye veya 
dış ünite grubuna tek bir bakır boru 
hattıyla bağlanabilen çok sayıda iç 

ünite sayesinde tüm bağımsız mekânlarda 
ısıtma, soğutma ve havalandırma yaparak iste-
nilen iç ortam koşullarını sorunsuz sağlayan 
bir klima teknolojisi olarak öne çıkıyor. VRF 
sistemler; modüler ve kompakt yapıları, esnek 
sistem dizayn imkânıyla oteller, havaalanları, 
hastaneler, alışveriş merkezleri, ofis binaları, 
rezidanslar gibi yüksek kapasite ihtiyacı olan 
ticari binalardan tek bir villaya kadar tüm yapı-
larda uygulanabiliyor.

Enerji tüketimi düşüyor, verim 
yükseliyor

VRF sistemlerde hassas elektronik ve soğutucu 
akışkan kontrolü; yeni nesil soğutucu akışkan 
ve yeni nesil inverter kompresör teknolojileri 
sayesinde, enerji tüketimini oldukça düşük sevi-
yelere indirerek yüksek verim değerlerine ula-
şıyor. Bosch’un VRF sistemler ürün gamında; 
Heat Pump (2 borulu) SDCI ve DCI serisi, 
Heat Recovery (3 borulu) RDCI serisi, Heat 
Pump Mini VRF MDCI serisi dış üniteler, 
farklı iç mekân tasarımlarına uygun kaset, 
kanal, yer/tavan ve duvar tipi iç üniteler, ısı 
geri kazanımlı havalandırma cihazları, bireysel 
ve merkezi kumanda sistemleri bulunuyor. 

Hem ısıtma hem soğutma için

SDCI ve DCI Serisi - Heat Pump Dış Ünite-

ler,  ısıtma veya soğutma amaçlı kullanılabiliyor. 
Inverter DC kompresörler sayesinde yüksek 
verim özelliğiyle öne çıkan Heat Pump sis-
temlerde, 8 ila 72 HP arasındaki geniş kapasite 
aralığı, 4 dış üniteye kadar modüler kombi-
nasyon imkânı, yüzde 50 ila yüzde 130 oranı 
arasındaki iç ünite kombinasyon oranı, gelişmiş 
5 kademeli yağ kontrol sistemiyle dayanıklı ve 
uzun ömürlü sistem işletimi sağlarken, tek bir 
sisteme 64 adede kadar iç ünite bağlanabiliyor. 
MDCI Serisi – Heat Pump Mini VRF Dış 
Üniteler ise tek bir sisteme 12 adede kadar iç 
ünite bağlanabiliyor. Kompakt boyutları saye-
sinde minimum montaj alanına ihtiyaç duyan 
dış üniteler, soğutma modunda -15 ila +48; 
ısıtma modunda ise -15 ila +27’lik geniş çalışma 
sıcaklık aralığına sahip bulunuyor. RDCI Serisi 
– Heat Recovery Dış Üniteler, aynı anda hem 
ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanıma 
imkân veriyor. Gelişmiş 3 borulu sistem saye-
sinde iç üniteler arasında ısı transferi yapılarak 
daha yüksek verim değerlerine ulaşılıyor ve 
yıllık enerji tüketimi azaltılıyor. Bu sistemler 
8 ila 64 HP arasında geniş kapasite aralığına 
sahip. 4 dış üniteye kadar modüler kombinas-
yon imkânı veriyor. Daha düşük ses seviyesi, 3 
kademeli gece sessiz modu ile 15 dB(A)’e kadar 
dış ünite ses seviyesi düşümü, yüksek borulama 
mesafeleri, çoklu kombinasyonda sıralı çalışma 
sayesinde kompresör çalışma ömrünü eşitleme 
imkânı gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Bosch 
Climate 5000 VRF sistem ürün gamında her 
türlü ihtiyaca ve mekâna uygun 9 farklı model 
iç ünite tipi bulunuyor. İç ünite kapasiteleri 

modele göre 1,5 - 56 kW arasında değişiyor. 
Tüm VRF iç üniteler ile birlikte IRC uzaktan 
kumanda (kaset, yer-tavan, duvar tiplerinde) 
ve WRC-HP kablolu kumanda (gizli tavan 
tiplerinde) standart olarak temin ediliyor. IRC 
Kızılötesi Uzaktan Kumanda, soğutma, ısıtma, 
nem alma, sadece fan ve otomatik çalışma 
modu seçimi yaparken günlük timer fonksi-
yonu ile kullanıcı dostu işletime imkân veriyor. 
Gece ışığı fonksiyonuna sahip LCD ekran, 
4 kademeli haz hız ayarı, salınım ve üfleme 
yönü ayarlama fonksiyonuyla sistemin uzaktan 
kontrol edilmesini sağlıyor. WRC-HP kablolu 
kumanda ise; soğutma, ısıtma, nem alma, sadece 
fan ve otomatik çalışma modu seçimi yaparken 
dokunmatik tuş paneli ve LCD ekranı ile kul-
lanıcı dostu işletime imkân veriyor. 4 kademeli 
haz hız ayarı, salınım ve üfleme yönü ayarlama 
fonksiyonuyla sistemi konforlu şekilde kontrol 
edilmesini sağlıyor.

Isı geri kazanımlı havalandırma 
cihazları (HRV)

Yaşam mahallerinde soğutma ve ısıtma sezon-
luk ihtiyaçken, yılın her döneminde havalan-
dırma ve taze hava ihtiyacı söz konusudur. 
Dolayısıyla taze havanın ya iç ünitelere direkt 
olarak alınması ya da ısı geri kazanımlı havalan-
dırma cihazlarıyla dışarı atılan egzoz havasının 
üzerindeki soğutma ve ısıtma etkisinin taze 
havaya transferinin sağlanması gerekir. Bosch 
VRF sistem tasarımında, taze hava alınama-
yan iç ünitelerin seçilmesi durumunda; HRV 
cihazlarının kullanılması sayesinde mekânların 
ihtiyaç duyduğu havalandırma sağlanırken aynı 
zamanda da büyük oranda enerji tasarrufu ve 
atık enerjinin geri kazanımı mümkün olabiliyor. 
Bosch’un ürün gamında, ihtiyaca bağlı olarak 
200 - 2.000 m3/h kapasite aralığında ısı geri 
kazanımlı havalandırma cihazları bulunuyor. 
Cihazlar, 5 farklı çalışma modu, geniş çalışma 
aralığı (-7~43 oC KT, ≤ %80 bağıl nem), hem 
gizli hem de duyulur ısı transferine imkân sağ-
layan kağıt eşanjör, her bir HRV cihazını kab-
lolu kumanda ile (WRC-V) kontrol edebilme, 
iç ünite gibi merkezi kumandaya (CC-TS) bağ-
layabilme imkânıyla öne çıkıyor. Bosch; hızlı, 
kolay, doğru cihaz seçimi ve proje tasarımı için 
Bosch Climate 5000 VRF seçim programının 
kullanılmasını öneriyor. TM

Yeni Bosch VRF Sistemler
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Abkay Grup tarafından pazara sunulan 
Fujitsu 2016’da Duvar Tipi Mono 
Split Klima ürün yelpazesine 30.000 

BTU/h ve 36.000 BTU/h kapasiteli iki yeni 
ürün ekledi. Ürünler, özellikle bilişimcilerin 
“sistem odası” diye adlandırdıkları ve içinde 
server'ların bulunduğu odalarda çözüm sunu-
yor. Bu odaların en önemli bilişim malzemesi 
(bilgisayarlar, yardımcı bilişim ekipmanları, 
veri giriş-çıkış birimleri, bilgisayar ağ yönetim 
sistemleri vb.) üreticilerinden ve dünyanın en 
büyük 3 bilişim servis sağlayıcısından biri olan 
Fujitsu, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrü-
besini üreticisi olduğu klima sistemlerinde de 
kullanıyor. 
2016 yılında ürün yelpazesine eklenen 
ASYG30LMTA ve ASYG36LMTA Duvar 

Fujitsu’dan İki Yeni Klima

Tipi Mono Split Havadan Havaya Isı Pom-
paları (Duvar Tipi Split Klima) ile pek çok 
beklentiyi karşılamak isteyen Fujitsu mar-
kalı bu iki modelin özellikleri kısaca şöyle: 

•	 Çift taraflı hava emme ile % 37 artırılmış 
ısı transfer hacmi.

•	 DC Inverter Kontrollü Çapraz Atışlı 
Uzun Mesafe Fanı ile üfleme mesafesi  
% 25 artırıldı.

•	 Ön Paneldeki Hareket Sensörü ile odadaki 
aktiviteye göre çalışma fonksiyonu.

•	 Sitem Odası Fonksiyonu ile iki eş klima 
birbirlerine bir iletişim  

kablosu ile bağlanır:
- İki Ünite Alternatifli Çalışabilir
- İki Ünite Birbirini Yedekleyecek Şekilde 
Çalışabilir
- İki Ünite Herhangi Bir İlave Kapasite İhti-
yaç Durumuna Göre Aynı Anda Çalışabilir
ve tüm bunları otomatik olarak kendisi yapar.

•	 Soğutma Çalışma Aralığı:  
-15 oC  ~ +46 oC

•	 Isıtma Çalışma Aralığı: -15 oC ~ +24 oC
•	 Sezonsal Soğutma Enerji Verimlilik 

Değeri
- ASYG30LMTA SEER: 6.35 (A++)
- ASYG36LMTA SEER: 5.73 (A+)

•	 Sezonsal Isıtma Enerji Verimlilik Değeri 
-ASYG30LMTA SCOP: 4.15 (A+)
- ASYG36LMTA SCOP: 4.19 (A+) 

Türkiye pazarına 2016 içinde satışa sunulacak 
bu ürünler ile beraber akıllı telefonlar üzerinden 
kumanda edilebilen akıllı ortam algılayıcılar ve 
akıllı uzaktan kumandalar pazarla buluşacak. 
Abkay Grup, tüm Fujitsu klimalara 3 yıl cihaz, 
5 yıl kompresör garantisi veriyor.  TM

Kalekim’den ‘İzopur Trans’ Su Yalıtım Malzemesi

Kalekim, şeffaf su yalıtımı malze-
mesi ‘İzopur Trans’ ile balkon ve 
teraslarda rahatlıkla uygulanabilen, 

pratik ve etkili çözümler sunuyor. İzopur 
Trans, şeffaf olmasının getirdiği avantaj ile 
seramik, cam, cam tuğla, doğal taş, ahşap 
ve bambu yüzeylerin, herhangi bir este-
tik kaybı olmaksızın su yalıtımında kulla-
nılıyor. Böylece İzopur Trans ile seramik, 
granit seramik, granit, mermer gibi parlak 
malzemelerle kaplı teras ve balkonlarda, 

kaplamaları kırmadan, büyük bir kolay-
lıkla su yalıtımı uygulaması yapılabiliyor.  
UV ışınlarına dayanımlı, elastik ve tek bile-
şenli poliüretan su yalıtım malzemesi olan 
İzopur Trans, düşük sucaklıklarda da özel-
liklerini koruyor. 
Suya ve dona dayanıklı olduğu gibi sarar-
mayan ve esnekliğini kaybetmeyen özellik-
lere sahip İzopur Trans; asit, alkali, deterjan, 
deniz suyu ve yağlara karşı dayanıklılığı yük-
sek bir ürün olarak öne çıkıyor. TM
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ürünler

Ideal Standard, dünyaca ünlü Alman tasarım ofisi Artefakt 
Design Studio tarafından tasarlanan GIO serisi armatürler 
ile banyolara sade bir şıklık sunuyor. Kübik ve yuvarlak form-

larda tasarlanan GIO, geometrik hatları ile banyolara modern bir 
hava getiriyor. Tasarımındaki karakteristik net çizgiler ve yalın 
konsepti ile  dikkat çeken GIO, banyolarında sadeliği sevenle-
rin tercihi olmaya aday. Geniş ürün yelpazesi ile de banyolarda 
işlevsel kullanım alanları yaratan bu yeni seri armatürle tasarımın 
yanı sıra çevreci özelliği ile de dikkat çekiyor. Dakikada 5 litre su 
sarfiyatı sağlayan GIO serisi lavabo bataryaları, kolay ve zaman 
kazandıran montaj EasyFix ve su tasarrufu sağlayan gizli perlatör 
teknolojileri sayesinde inovatif tasarımın sınırlarını zorluyor. TM

Ideal Standard’tan 
GIO Armatürler

Artema’dan Z-line  Armatür

A rtema’nın sade ürünü Z-line bataryalar, dayanıklılığı 
ve yalın tasarımıyla banyo ve mutfakların vazgeçilmezi 
olmaya devam ediyor. 

Artema’nın hijyen ve teknoloji odaklı tasarımı Z-line eviye 
ve banyo bataryaları, fonksiyonel kumanda kolu tasarımıyla 
hayatı kolaylaştırıyor, kir tutmaz yüzeyiyle ev işlerinin en büyük 
yardımcısı oluyor. TM 
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Elektriksel ölçüm
teknolojisi 
Yeniden keşfedildi

•  Daha verimli çalışma sağlayan son teknoloji
•  Benzersiz kullanım kolaylığı
•  Tüm önemli ölçümler için uygun

Daha basit ve daha güvenli: ölçüm cihazlarında yeni bir dönem
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ürünler
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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

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

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

ran, otel, iş yerleri gibi birçok alanda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

Özellikler

•	 Bağlanabilen Üniteler: Bulaşık makinesi, 
çamaşır makinesi, evye, lavabo, duş kabini, 
bide, banyo küveti

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 50 m’ye kadar, 
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm,
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35 °C,
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 60 °C,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ):  

412 x 185 x 280 mmTM
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ürünler

İmbat’tan Çatı Tipi Klimalar

İmbat çatı tipi klimalar Eurovent serti-
fi kalı ve enerji sınıfı yüksek ürünlerdir. 
Bu cihazlarda termodinamik ısı geri 

kazanımı özelliği mevcuttur ve asimetrik 
kompresörle sezonsal yüksek verim değer-
leri sağlanır. İmbat çatı tipi klimalar; ‘Tek 
fanlı’, ‘Çift fanlı/Free cooling’, ‘Plakalı ısı 
geri kazanımlı’, ‘Rotorlu ısı geri kazanımlı’, 
‘Doğalgaz ısıtmalı’, ‘Termodinamik ısı geri 
kazanımlı’ olmak üzere 6 farklı tiptedir.

•	 Tek fanlı: Tek fanlı çatı tipi klimalarda, 
iç ortamdan veya dış ortamdan alınan 
hava önce fi ltreden geçirilerek toz ve 
partiküllerden arındırılır. Sonra ısıtıcı/
soğutucu direkt genleşmeli eşanjörden 
geçirilerek tasarım koşullarında 
iklimlendirilmiş olarak yüksek verimli fan 
vasıtasıyla iç ortama verilir. 

•	 Çift fanlı/Free cooling: Tüm çift fanlı/
free cooling modellerde, entalpi veya 
termal free cooling (ekonomizör) 
standart olarak bulunur. Dış hava 
sıcaklığının ve bağıl nem oranının uygun 

olduğu zamanlarda % 100 dış hava ile 
soğutma yapmaksızın klimatizasyon 
gerçekleştirilerek enerji tasarrufu sağlanır.

•	 Plakalı ısı geri kazanımlı: Bu cihazlarda; 
yüksek verimli, plakalı tip ısı geri kazanım 
eşanjörü ile atılan egzoz havasının ısısı, 
taze havaya aktarılarak enerji kazanımı 
sağlanır.

•	 Rotorlu ısı geri kazanımlı: Bu cihazlarda; 
yüksek verimli ısı geri kazanım tamburu 
ile atılan egzoz havasının ısısı taze havaya 
aktarılır ve enerji geriz kazanımı sağlanır.

•	 Doğalgaz ısıtmalı: Doğalgaz ısıtmalı 
hücreli çatı tipi klimalar ile en soğuk 
iklimlerde bile herhangi bir merkezi 
ısıtma sistemine bağlı olmaksızın müstakil 
olarak ısıtma sağlanır. 17-55 mbar çalışma 
aralığına sahip doğalgaz brülörü ve 
alümine edilmiş çelik borulu ısı eşanjörü 
ile maksimum verim elde edilir.

•	 Termodinamik ısı geri kazanımlı: 
Hava soğutmalı ve karışım havalı çatı 
tipi klimalarda, mahalden çekilen 
egzoz havasının tamamı kondenser 

üzerinden geçirilerek ısı geri kazanımı 
sağlamaktadır. Termodinamik ısı geri 
kazanımlı modellerde kondensere dış hava 
sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta hava 
girişi olduğundan kondenzasyon sıcaklığı 
düşük gerçekleşir, kompresör verimi artar 
ve % 30’a varan oranda enerji tasarrufu 
sağlanır. 

Çatı tipi klima cihazlarının standart 
özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

•	 Çift cidarlı izolasyonlu gövde: Cihaz 
gövdesi; galvaniz üzeri fırın boyalı iki 
saç arasında, 70 kg/m3 densiteli taş yünü 
izolasyonludur. Çift cidarlı panellerden 
oluşan gövde yapısı ile daha iyi izolasyon, 
uzun ömür ve yangına dayanıklılık 
sağlanmaktadır.

•	 Asimetrik soğutma: Asimetrik soğutma, 
aynı soğutma devresinde birden fazla 
kompresörün farklı güçlerde kullanıldığı 
teknolojidir. Soğutma sistemlerinde, dış 
hava sıcaklığına bağlı olarak değişen 
soğutucu akışkanın kondenserde yoğuşma 
sıcaklığı (kondenzasyon) değeri, sistemin 
verimliliğini etkilemektedir. Evaporatörde 
soğutucu akışkanın buharlaşma 
(evaporasyon) sıcaklığının yüksek olması 
da aynı şekilde kompresör verimini 
artırmaktadır. Asimetrik kompresör 
uygulamasında birden çok kompresör, 
bir kondenser ve evaporatör devresine 
bağlı olduğu için tam kapasite ile çalışma 
dışındaki kısmi yükteki çalışmalarda, 
kondenzasyon sıcaklığı düşük, evaporasyon 
sıcaklığı yüksek gerçekleşmektedir. Bu 
sistemde iki kompresör ile üç kademeli 
kapasite kontrol sağlanmakta ve kısmi 
yüklerde ortalama olarak % 35’e kadar 
verim artışı elde edilmektedir. Ayrıca 
kompresörlerin devreye girip çıkma 
sayısı geleneksel yöntemin 1/8’i oranında 
azalmakta, böylelikle uzun ömür ve enerji 
tasarrufu sağlanmaktadır. Cihazların 
toplam çalışma süresinin çok küçük bir 
kısmında soğutma sistemleri tam kapasite 
ile çalışmaktadır. Bu yüzden asimetrik 
soğutma uygulaması, enerji verimliliği 
açısından önem taşımaktadır. TM

Tek Fanlı

Plakalı ısı geri kazanımlı

Doğalgaz ısıtmalı

Çift Fanlı / Free Cooling

Rotorlu ısı geri kazanımlı

Termodinamik ısı geri kazanımlı

Çift cidarlı izolasyonlu gövdeAsimetrik soğutma
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ürünler

D uman tahliye ve doğal havalandırma 
sistemleri konusunda kaliteli ve 
estetik ürünleriyle tanınan Alman 

RODA markası, FORM tecrübesi ve güven-
cesi ile bir araya gelerek dumanla mücadelede 
profesyonel çözümler sunuyor. Yangınlarda, 
dumanın yayılmasını önlemek ve binaların 
dumandan en hızlı şekilde arındırılmasını sağ-
lamak için geliştirilen RODA duman tahliye 
kapakları, projelere uygun ürün seçenekle-
riyle yapıları güvenli mekânlara dönüştürüyor. 
RODA duman tahliye ve havalandırma sis-
temleri; fiziksel dayanıklılık, ısı ve ses yalıtımı, 
rüzgâr, kar yükü ve yüksek yangın dayanımı 
özelliklerine sahip ürünlerdir. Bu özellikleri ile 
mimarların, mühendislerin, müteahhitlerin ve 
diğer tüm müşterilerin yüksek standartlarını 
karşılar. Cam, polikarbonat, alüminyum ve 
izoleli alüminyum malzemelerden üretilen 
RODA duman tahliye sistemleri, DIN EN 
12101-2 ve VdS 2159 standartlarına uygun-
dur.

RODA duman tahliye sistemlerine 
uygulanan testler 

•	 3000 Pa kadar rüzgâr dayanımı
•	 1500 N / m2 kar yükü dayanımı (VdS 

standartlarına göre 500 N / m2'dir)
•	 -15 °C  kadar düşük sıcaklık dayanımı

FORM A.Ş.’den RODA Duman Tahliye ve Havalandırma Sistemleri

•	 Ses yalıtımı
•	 300 °C  kadar ısı dayanımı
•	 10.000 kez açma-kapama
•	 Aerodinamik etkin alan
•	 Paslanma ve yıpranma dayanımı

RODA duman tahliye sistemlerinin 
avantajları

•	 Monte edilen hareketli ve sabit en 
küçük detaya kadar hassas mühendislik 
unsurlarından oluştuğundan, sistem her 
zaman güvenle kullanılır.

•	 Kurulumu hızlı, kolay ve ucuzdur. Mil 
menteşeleri bakım gerektirmez.

•	 Ünite kaidelerinin tüm bileşenleri 
AIMgSi5 alüminyum profilden üretilmiş 

olup, korozyona dayanıklı ve yüksek 
mukavemet sağlar.

•	 Aerodinamik yapıya sahip kanalları 
sayesinde etkili bir drenaj sağlar.

•	 Profesyonel contalama sistemi minimum 
ısı kaybı ve maksimum ses yalıtımı 
sağlar.

•	 Kullanım amacına göre farklı 
tipler(elektrikli veya pnömatik) ve 
opsiyonel sensörler mevcuttur. (yağmur, 
rüzgar, duman sensörleri vs.)

RODA duman tahliye ve havalandırma sis-
temleri; endüstriyel tesisler, ticari binalar, 
turizm tesisleri, kültür merkezleri ve labo-
ratuarlar için yangınlara karşı mimari açıdan 
estetik ve güvenli çözümler sunuyor. TM 

Zehnder Subway Havlu Radyatörleri

Z  ehnder’in banyolara sade, farklı, özel 
ve sıcak bir dokunuş yapan havlu rad-
yatörü Subway, sunduğu avantajlar ve 

estetik tasarımı ile fark yaratıyor. Ürün, mini 
modelleri ve 700 farklı renk seçeneği ile her 
ortama uyum sağlıyor. 
Zehnder’in, Subway havlu radyatöründe 
korozyona dayanıklı paslanmaz çelik ve krom 
kaplama seçenekleri bulunuyor. Subway, geniş 
boru aralıkları ile havluların rahat asılmasına 
imkân tanıyıp fonksiyonellik sunarken, tasa-
rıma estetik katan kare profile sahip dış çerçe-
vesi, yüksek kalitede lazer kaynak teknolojisi 

ve yuvarlak yatay boruları ile zarif bir seperatör 
olarak da kullanılabiliyor. Su ile işletme seçe-
neğine ek olarak elektrikli işletme seçeneği 
de bulunan Zehnder Subway, yerden ısıtmalı 
evlerde de hem son kullanıcılar hem de yapı 
profesyonelleri tarafından tercih ediliyor. 
Subway’in elektrikli modellerinde bulunan, 
günlük-haftalık programlama seçeneği ve 
zamanlayıcı fonksiyonu onun modern hayatla 
uyumunu sağlıyor. 
Elektrikli modellerindeki uzaktan kumandası 
sayesinde ürün, kolayca istenilen sıcaklığa 
ayarlanabiliyor. TM
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ATEX sertifikalı
ürünlerimizle tanıştınız mı?

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

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

info@ayvaz.com   www.ayvaz.com

AYVAZ, EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR.



ürünler

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, ölçüm parametrelerini (sıcaklık 
ve basınç gibi) tek bir tuşla silebilir, ekleye-
bilir, sıralarını değiştirebilir. Ölçüm verileri 
günlüğü, PDF ya da excel şeklinde e-mail ile 
de gönderilebilir.

Pratik çanta

testo Akıllı Probların pratik çantası, kompakt 
cihazların 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.  TMY   eni testo Akıllı Problar, kablosuz ola-

rak testo Akıllı Prob mobil uygula-
ması vasıtasıyla, tabletiniz ya da akıllı 

telefonunuz ile çalıştırılabilir; testo çantalar 
ile güvenle taşınabilir. Böylece dilediğiniz an 
ölçüm teknolojiniz elinizin altında olacaktır.
testo Akıllı Problar soğutma seti ile soğutma 
sistemlerinde bakım, hata tespiti gibi işlem-
leri rahatlıkla yapılabilir. Set içeriğindeki 
kompakt ölçüm cihazları (2 x testo 549i yük-
sek basınç ölçüm cihazı, 2 x testo 115i kıs-
kaçlı termometre) akıllı telefon ya da table-
tinizden mobil uygulama ile kablosuz olarak 

Timfog Mühendislik, klima san-
tralleri için ‘Yüksek Basınçlı Nem-
lendirme ve Evaporatif Soğutma 

Sistemi’ üretti. ISK-SODEX fuarında da 
sergilenen ve ar-ge departmanının uzun 
aylar alan çalışması sonucu hazırlanan bu 
ürün, özellikle kısa sürede elde ettiği enerji 
tasarrufu nedeniyle yatırımını kısa sürede 

çalıştırılabilir. Her iki ölçüm cihazı da basınç 
bağlantısı ya da sıcaklık ölçüm noktasında 
hızlı ve kolay şekilde kurulabilir. 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 telefonunuz ölçüm veri merkezine 
çevrilir - bu da daha verimli çalışma sağlar. 

Soğutma setinin avantajlarına genel 
bakış:
•	 Direkt basınç bağlantısı ile hortumsuz 

yükleme sayesinde düşük soğutucu akışkan 
kaybı

•	 Ölçüm yerinden uzakta bile çalışabilme 
imkânı

•	 Buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıklarının 
otomatik hesabı

•	 Aşırı kızdırma ve aşırı soğutmanın hesabı
•	 testo Akıllı Problar mobil uygulaması ile 

geri kazandırıyor. Evaporatif soğutma ve 
nemlendirme sistemi isteyen fabrikalar için 
yeni ve farklı bir alternatif oluşturuyor. Eva-
poratif soğutmada son zamanlarda revaçta 
olan bu cihazlar, fabrika ve tesislerde hava 
soğutma ve nem kontrolüyle birlikte paket 
bir sistem olarak ürün ihtiyacını tam olarak 
karşılayabiliyor.  TM

Testo’dan Soğutma Sektörü için Akıllı Telefonlar ile Çalışan Yeni Akıllı Problar

Timfog Mühendislik’ten Yüksek Basınçlı Nemlendirme ve Evaporatif 
Soğutma Sistemi

28 . tesisat market 05/2016





ürünler

MNT Elektronik’ten Fluo FMV5 Serisi

ESBE’den CRS130 Serisi Sabit Sıcaklık Kontrolörü

Fluo, MNT Elektronik’in yüksek 
kalite ve yüksek teknoloji ürünlerine 
odaklanan, cazip bir fi yat performans 

dengesine sahip yeni markasıdır. Markanın 
temel felsefesi ve amacı; yenilik ve tekno-
loji uzmanlığı ile modern ve parlak yaşam 
alanları yaratmaktır. Fluo geniş klima ürün 
serisi sayesinde tüm konut yapıları da dahil 
olmak üzere, bununla birlikte büyük veya 
küçük her türlü projenin ihtiyacını memnun 
edici düzeyde karşılayabilmektedir. Fluo üst 
düzey kalitenin, uzun süreli dayanıklılığın ve 
yüksek verimliliğin bileşimidir. Ayrıca tüm 
Fluo markalı klima ürünleri 5 yıl garanti 
altındadır. FMV5, Fluo markasının tam 
DC inverter VRF sistemidir. Geliştirilmiş 
teknolojilerin kullanılmasıyla yüksek kapa-
siteli DC inverter kompresör ve DC inverter 
sensörsüz fanlı FMV5, pazardaki en yüksek 
enerji verimliliğine sahip VRF sistemlerin-
den biri olarak sınıfl andırılmıştır. FMV5 

ESBE CRS130 serisi, tepki süresi ve 
sensör pozisyonu sayesinde öncelikli 
olarak merkezi portatif su uygulama-

larında kullanım için tasarlanmış tümleşik 
bir aktüatör ve kontrolördür. Sıcaklık ayarı, 
kolay kullanımlı kumanda kolu ve ekran 
arabirimi ile yapılır, lusal ve yerel düzenle-
melere uygun olarak yapılmalıdır. Sıcaklık 
ayar aralığı 5 - 95°C şeklindedir. Örneğin 
lejyonella yıkaması sırasında, harici bir 

sistemi kurulumda uzun borulama mesafeleri 
için, basit borulamada tasarım esnekliği sağ-
lar.  Dış ünitenin değişken durağan basıncı 
her türlü kurulum seçenekleri için uygundur. 
FMV5’in maksimum kapasiteli dış üniteleri 
(toplam kapasitesi 88HP’li 4 modül), 80 
iç üniteye bağlanabilir. FMV5’in en dik-
kat çekici özelliklerinden biri de, iç üniteler 
için otomatik adreslemeye imkân tanıması 
ve kutupsuz bağlantıya olanak sağlamasıdır. 
FMV5 serileri küçük ve kısıtlı alanlar için 

sinyalle alternatif hedef sıcaklık etkinleş-
tirilebilir. Güvenli bir musluk suyu sistemi 
için temel gereklilikler lejyonella bakterisi 
ve haşlanmaya karşı korumayı içerir. Lej-
yonella bakterisinin üremesini engellemek 
için suyun 60°C’ye kadar ısıtılması gerekir. 
Fakat bu sıcaklığa sahip su insanı haşlaya-
bilir. Bu yüzden kullanıcıya verilen suyun 
sıcaklığını kullanım için uygun bir sıcaklığa 
düşürmek gerekir. Sisteme, uygulamaya ve 

yandan üfl emeli fan birimleri içerir. Kap-
samlı uygulamalar için modül üniteler, ısıtma 
ve soğutma operasyonu yapabilmek için ısı 
geri kazanım üniteler, aynı zamanda konut-
larda sıcak suyu elde edebilmek için ev tipi 
geri kazanım üniteler ile birlikte çok çeşitli 
ve kapasiteli iç üniteler sunabilir. MNT 
Elektronik tarafından Türkiye pazarına 
sunulan Fluo markalı ürünler, geçen hafta-
larda İstanbul’da gerçekleşen ISK-SODEX 
Fuarı’nda da sergilenmiştir. TM

yürürlükteki ulusal yasalara ve direktifl ere 
bağlı olarak bileşenlerin, kullanıcıların, örne-
ğin lejyonella yıkaması gibi sıcak musluk 
suyu nedenli haşlanmalar yaşamamaları için 
önlem amaçlı bileşenlerle birlikte kurul-
ması önerilir. Önlem amacı ile örnek olarak 
ESBE VTA330/360 kullanılabilir. 230 V 
AC (komple transformatör, kablo ve fi ş) ile 
güç kaynağı sağlanır. Gidiş suyu sensörü, 1 
metrelik kabloyla birlikte gelir ve montaj, 
gidiş suyu sensörü su borusuna bağlanacak 
şekilde ayarlanmıştır. Gidiş suyu sensörü, sıvı 
ile direkt temas edecek şekilde monte edil-
melidir. CRS100 ve ESBE serisi VRG, VRH 
ve VRB arasındaki özel arabirim sayesinde 
ünite, düzenleme sırasında bütün olarak bir 
dengeye ve hassasiyete sahiptir. CRS100 
kontrolör serisi aynı zamanda ESBE vana-
ları MG, G, F ve BIV kullanılarak kolayca 
monte edilir. ESBE CRS130 serisi, özellikle 
Pwx için yapılmış (Portatif su uygulamaları) 
kombine bir aktüatör ve sabit sıcaklık kont-
rolörüdür. TM
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ürünler

Ulus Yapı, başta mekanik ve elektrik 
tesisatlar ile ekipmanlar olmak üzere, 
yapısal olmayan bileşenlerin deprem-

den 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 kali-
teli ve sertifikalı ürünlerini de stoktan hemen 
teslim etmek suretiyle sektöre sunuyor. Ulus 
Yapı’nın Türkiye’de temsilcisi olduğu Acrefine® 
firmasının ASI-V serisi olarak piyasaya sürdüğü 
ürün, patentli tasarımı sayesinde benzerlerine 
göre çok daha uygun maliyetli bir çözümdür. 

Özellikle pompa, fan, klima santrali gibi ekip-
manlar için muhtelif montaj konfigürasyon-
larına sahiptir. Acrefine AIB-M model atalet 
şasisi ile kullanımlarında köşelerde taşma yap-
maması sebebiyle tercih edilmektedir.

Genel özellikler

•	 ANSI/ASHRAE 171 standardında, 
UKAS akredite bağımsız laboratuvarda 
test edilmiş ve sertifikalandırılmış

•	 Patentli tasarım
•	 1.370 kg’a kadar yük değeri
•	 Standart olarak 25 mm (1”) ve 50 mm (2”) 

Ulus Yapı’dan Acref ine® ASI-V Ekonomik 
Sismik İzolatör (ANSI/ASHRAE Sertifikalı)

statik çökme değerleri
•	 Sahada kolay yay değişimi için Yay 

Tanımlama Etiketi
•	 Cıvatalı veya kaynaklı montaja uygun
•	 Standart olarak kataforetik elektro 

kaplama veya alternatif olarak sıcak 
daldırma galvaniz kaplama 
seçenekleri TM 

TROX’tan Akıllı Kontrol Sistemleri: Tek Bir Kaynaktan Entegre iklimlendirme 
Sistemleri

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

mimari ile uyumlu olan estetik hava terminal 
cihazlarına kadar tüm konforlu iklimlendirme 
sistemlerini tek bir kaynaktan sağlamaktadır.

TROX ürünleri, küçük ve ortak boyuttaki sis-
temlerde tüm havalandırma ve iklimlendirme 
fonksiyonlarını kontrol edip denetler. Klima 
santrali üniteleri için akıllı kontrol sistemi olan 
X-CUBE CONTROL, odalar ve mahaller için 
yeni kontrol sistemi olan X-AIRCONTROL 
ve yangından korunma kontrol sistemi olan 
TROXNETCOM birbirlerini tamamlar. Bu 
üç TROX kontrol sistemi birbiriyle entegredir 
ve enerji verimliliği ile konfor sağlar. Mer-
kezi fonksiyon testleri, dokunmatik ekranları 
ve mobil cihazları kullanarak kolay çalıştırma 
konforu ve yüksek güvenlik sağlar.

Odalara ve Mahallere Yönelik 
Akıllı Kontrol Sistemi  
X-AIRCONTROL

X-AIRCONTROL ile oda sıcaklığı, oda hava-

sının kalitesi ve neme bağlı olarak iklimlen-
dirme sistemlerinin kontrolü sağlanır ve kul-
lanımı oldukça kolaydır.

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

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

•	 125 mahal/oda kapasitesine kadar 
bağımsız kontrol sağlar.

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

•	 4 mahale kadar X-CUBE Compact için 
akıllı "mini" çözümdür. TM 
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ürünler

Schneider Electric’ten Akıllı Pompa Sistemleri

Schneider Electric, otomasyon portfö-
yüne yeni AltivarTM, ModiconTM 
ve MagelisTM akıllı ürünleri ekledi. 

Böylece endüstri, altyapı ve binalar dâhil 
geniş bir uygulama yelpazesi için pompa 
sistemlerine özel yeni işlevleri kullanılabilir 
hale getirdi. Schneider Electric’in Machi-
neStruxureTM markalı otomasyon çözüm-
leriyle birleştirilen bu yeni cihazlar, müş-
terilere esnek, bağlantılı ve verimli pompa 
sistemleri oluşturma ve bunları yönetmele-
rinde yardımcı olacak. 

Daha kolay özelleştirme için daha 
fazla esneklik

Donanım ve yazılım gibi Schneider 
Electric’in endüstriye özel bilgi birikiminin 
tamamını ve hizmetlerini içeren Machi-
neStruxure çözümleri, özel tasarım pompa 
sistemlerinin daha hızlı ve daha kolay oluş-
turulmasını sağlıyor. Schneider Electric’in 
ürünleri arasında yer alan Altivar™ Process 
ATV600 gibi akıllı ürünler ve Modicon 
M221, M241, M251, M171/M172 man-
tıksal denetleyicileri ve Magelis SCU HMI 
denetleyicileri temel alan çözümler, dahili 
pompalama işlevleriyle özelleştirmeyi kolay-
laştırıyor. Yeni pompa otomasyon ürünleri, 
tasarım ve mühendisliğin yanı sıra Schneider 
Electric tarafından sağlanan yerinde bakım 
hizmetleri de dahil olmak üzere, bir pompa 

sisteminin kullanım döngüsü boyunca uzman 
desteği, müşterilerin pompalama sisteminin 
performansını optimum hale getirmesine 
ve kurumsal verimliliği artırmasına olanak 
tanıyor.

Daha yüksek sistem performansı 
için daha fazla verimlilik

MachineStruxure’in içerdiği önceden gelişti-
rilmiş, test edilmiş, onaylanmış ve belgelen-
miş mimarileri (TVDA’lar), orijinal ekipman 
üreticilerinin pompa sistemlerini daha kolay 
ve daha hızlı tasarlamasına yardımcı oluyor. 
Kullanıma hazır Uygulama İşlev Blokları ise, 
pompa aşamalandırma, aşama kaldırma ve 
boşluk korumanın yanı sıra, yardımcı pom-
palar ve benzeri pompalamaya özel işlevlerin 
kolaylıkla devreye alınmasını sağlıyor. Kap-
samlı yazılım kitaplıkları sayesinde Mac-
hineStruxure çözümünü temel alan pompa 
sistemleri ayrıca, enerji tüketimini azaltan 
ve çalışma maliyetini optimum hale getiren 
enerji verimliliği çözümleri içeriyor. 

Çalışmalara yönelik eksiksiz bir 
resim için daha fazla bağlanabilirlik 

Akıllı ve bağlantılı bu yeni ürünler, sistem 
performansıyla ilgili kapsamlı veriler elde 
etmek için pompa sistemi üzerinden ger-
çek zamanlı bilgi toplamaya ve bu bilgi-

leri yönetmeye yardımcı oluyor. Dahili web 
sunucusu, son kullanıcıların akıllı telefonlar 
veya dizüstü bilgisayarlar gibi internet bağ-
lantılı cihazlar aracılığıyla verileri, istedikleri 
zaman, istedikleri yerden uzaktan görüntü-
leme ve analiz etmelerine olanak sağlıyor. 
Güncellenen portföy pompa sistemlerinin 
bina ve üretim yönetim sistemleri gibi mev-
cut altyapıyla entegrasyonunu da kolaylaştır-
masının yanı sıra, kaynakların bölüştürülme-
sine ve sistem performansının optimum hale 
getirilmesine de olanak tanıyor. TM

Uygulama

DeWalt PTB-PRO sismik dübel 
çatlaklı ve çatlaksız betonda kalıcı 
performans sağlayan, tam dişli, tork 

kontrollü bir klipsli dübel çeşididir. Standart 
ve olumsuz yükleme koşullarında kaliteli per-
formansı ile ETA onaylı sismik sertifikaya 
ve F120 yangın sertifikasına sahiptir. Geniş 
çap aralığı ve kolay montaj özelliği sayesinde 
zaman tasarrufu ve ekonomi sağlar. 

Sismik Market’ten Dewalt PTB-PRO Sismik Dübel

Ürün Özellikleri 

•	 G ETA Sismik (C1/C2) onaylı
•	 F120 yangın sınıfı dayanımı
•	 M6 ve M20 arasında çaplar
•	 Hızlı montaj için özel koni açısı
•	 Farklı kalınlıktaki malzemeleri 

sabitleyebilmek için uzun rot diş boyu
 
DeWalt sismik dübelleri www.sismikmarket.
com sitesinden cazip fiyat ve ödeme seçenek-
leriyle temin edilebilir. TM
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Halk Cad. Sunar İş Merkezi No: 37 Kat: 4 D.412 Üsküdar - İstanbul
T: (0216) 553 95 70 (Pbx)  F: (0216) 553 95 71

info@atlantikgrup.com   www.atlantikgrup.com

Alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, hastane ve sanayi tesisleri gibi profesyonel çözümler 
gerektiren mekânların iklimlendirilmesinde 

verimli sistemlerin adresi »

“verimli sistemlerin adresi”

• Çatı Tipi Paket Klima Cihazı
• Klima Santrali

• Paket Tip Havuz Nem Alma 
Santrali

• Çatı Tipi Paket Klima Cihazı
• Su Kaynaklı Isı Pompaları

• Hava ve Su Soğutmalı 
Soğutma Grupları
• Fan Coil Cihazları

• Kapalı ve Açık Tip 
Su Soğutma Kuleleri

• Adiyabatik Kuru Soğutucu 
Soğutma Kuleleri

• Hibrit Tip Soğutma 
Kulesi

• Absorbsiyonlu 
Su Soğutma Grupları

• Santrifüj Su 
Soğutma Grupları

• Çatı Tipi Paket Klima 
Cihazları

• Dik Tip Su Kaynaklı Isı 
Pompası

• Free Cooling Soğutma Grupları
• Çok Fonksiyonlu Gruplar

• Heat Pump Soğutma Grupları
• Turbocor Kompresörlü Soğut-

ma Grupları
• Hava ve Su soğutmalı 

Soğutma Grupları



proje

Anadolu Grubu’nun İstanbul 
Kozyatağı’nda gerçekleştirdiği, 
mekanik yükleniciliğini Demta 

Mühendislik’in yaptığı AND projesinin 
hava koşullandırma sisteminde Carrier’ın 
ileri teknolojiye sahip olan ve LEED koşul-
larını sağlayan 19 XRV frekans invertörlü 
santrifüj su soğutma grubu kullanıldı. 
LEED Platin sertifikalı proje; HPP Inter-
national Architects tarafından tasarlanan ve 
Dubai’de düzenlenen uluslararası mimar-
lık yarışmasında, iki yüze yakın başvuru 
arasında, ‘en iyi ticari proje’ kategorisinde 
CityScape ödülünün de sahibi.

Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin 
Özellikleri

Net kat alanı 1.128 m² olan 26 katlı plazada 
34.455 m² brüt ofis alanı ve 963 m² brüt 
perakende satış alanının ısıtma ve soğutma 
sisteminde kule ofislerinde 4 borulu fan 
coil + temiz hava + egzoz, genel ortamlarda 
tam havalı VAV sistemi kullanıldı. Esnek 
çalışma saatlerine uyumlu olacak şekilde 
tüm alanlarda hassas pay ölçerlerle sarfiyat 
takibi sağlandı. Soğutma ve ısıtma sistem-
lerinin kapasiteleri 4.800 kW/saat, temiz 
hava kapasitesi ise kişi başına 50 m³/h olarak 

belirlenen projede 2.400 kW’lık üç adet 
Carrier 19XRV su soğutma grubu kullanıldı. 
Bunlarla birlikte enerji otomasyon sistemi 
yönetiminde ısıtma sistemlerinde % 40’a, 
soğutma sistemlerinde % 45’e varan tasar-
ruflar sağlandı.

LEED Gerekleri

AND projesinde sürdürülebilirlik bütün-
sel olarak ele alındı, kalite en üst düzeyde 
tutuldu. Binada ekolojik ve uzun ömürlü 
malzemeler kullanıldı. Doğal ışık ve doğal 
havalandırmadan en iyi şekilde faydalanan, 

AND Projesi Hava 
Koşullandırma Uygulaması
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en sağlıklı yaşam koşulları oluşturuldu. Su 
verimliliği için yağmur ve gri suların geri 
kazanımı, peyzajda gri su kullanımı sağ-
landı, verimli armatürler tercih edildi. Atık-
ların yönetimi ve geri dönüşümü için atık 
ayrıştırma programları düzenlendi. Yaşam 
kalitesi bakımından optimum termal koşul-
lar ve yeterli taze hava sağlandı. 

Carrier 19XRV Su Soğutma 
Gruplarının Özellikleri

Carrier’ın tasarladığı Evergreen® ailesi çev-
reye zarar vermeden yüksek verimlilik sağlar. 
Evergreen su soğutmalı su soğutucularının 
yüksek verimi nominal güç/kapasite veri-
leri üzerinden hesaplanan değerler değildir; 
gerçek çalışma koşulları için geçerlidir. Bu 
nedenle, küresel ısınma üzerindeki doğru-
dan veya dolaylı etkileri büyük ölçüde azal-
tılmıştır. Evergreen ailesinin en yetenekli 
üyelerinden biri olan 19XR/XRV serisi su 
soğutucular santrifüj kompresörlüdür ve 
bu teknolojinin orta, yüksek ve çok yük-
sek kapasitelerde sağladığı tüm avantajlara 
sahiptir. 703 - 5275 kW kapasite aralığında 
19 XR; 703 - 5100 kW kapasite aralığında 
geniş kullanım alanına sahiptir. 19XR/XRV, 
frekans inverter teknolojisi ile sahip olduğu 
yüksek enerji verimliliği ile LEED koşul-
larının sağlanmasına yardımcı olur. Yüzey 
alanı artırılmış ısı değiştiriciler, borulamada 
yüksek teknoloji, yüksek verimli motorla 
sınıfında en yüksek verime (Best in Class) 
sahiptir. HCF esaslı R134a soğutkan kul-
lanan 19XR/XRV, ozona zarar veren soğut-
kanlı cihazların üretiminin sona ermesine 
ilişkin programı beklemeden HCF esaslı 
soğutkan kullanmaya başlayan sınıfında ilk 
üründür. Yıllık kaçak oranı % 0,1’dir; bu 
değer hava koşullandırma endüstrisinde 
sağlanabilen en küçük kaçak değeridir. Su 
soğutucunun içine soğutkan depolama ola-
nağı ile bakım sırasında soğutkan aktarımı 
yapılırken kaçak miktarı en düşük seviyede 
olur. 
Modüler yapılı ve pozitif basınçlı tasa-
rımlıdır. Sahip olduğu değişken difü-
zör optimizasyon mantığı ile birle-
şik kısmi yük değerlerini (integrated 
part load values- IPLV) iyileştirir. TM 
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söyleşi

Nedim Zalma
Akcor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ari Zalma
Akcor A.Ş. Pazarlama Müdürüı

HVAC sektörüne 1995 yılında adımını atan Akcor, ürün gamını üç önemli 
Avrupalı üretici ile yaptığı temsilcilik anlaşmaları ile genişletti. Akcor’un 
teknik destek ve satış sonrası hizmet güvencesi ile pazara sunacağı yeni 

markalar; İsveç’in en eski ve en güçlü üreticilerinden Fläkt Woods, İtalya’nın 
bir asrı devirmiş üreticisi Galletti ve fan uzmanı Vortice. Bu yenilikleri Akcor 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Zalma ve Akcor A.Ş. Pazarlama Müdürü Ari 
Zalma’dan dinledik…

“Ürün gruplarımızı üç yeni 
temsilcilik anlaşması ile 
genişlettik”
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Fläkt Woods, Galletti ve Vortice ile 
anlaştık

Akcor Havalandırma Sistemleri ve Tekno-
lojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş., 1995 yılında 
kuruldu. O senelerin moda ürünü split kli-
maları Türkiye pazarına sunarak faaliyet-
lerimize başladık. 2006 yılında Swegon’un 
Türkiye distribütörlüğünü almamız, bizim 
için bir dönüm noktasıydı. Swegon’un dis-
tribütörlüğü ile merkezi sistemlere geçiş 
yaparak, basamak atlamış olduk ve ayrı bir 
ligde rekabet etmeye başladık. Tabii İsveç’in 
ileri teknolojisini ve o yılların enerji verim-
liliği modasını bir avantaj olarak gördük 
ve ülkemiz yatırımcı, mimar, uygulayıcı ve 
projecilerine enerji verimliliğini anlattık. 
O dönemlerde öğrendiklerimizi Türkiye’ye 
aktarırken birçok projeci ve imalatçı bu tarz 
ürünlerin Türkiye’ye uygun ve gerek olmadı-
ğını, çok pahalı olduğunu söyledi. Fakat buna 
rağmen Türkiye’ye ilk chilled beam (soğuk 
kiriş) ürünlerini Akcor olarak biz getirdik. 
Büyük başarılara imza attık, olmayan bir 
pazarın yaratılmasına ön ayak olduk ve yer 
aldığımız birçok proje (Küçükçekmece Bele-
diyesi gibi) ödül aldı. Hepsinde çok büyük bir 
müşteri memnuniyeti var. Tabii bu başarıla-
rımızın ardından 2012 yılında Swegon bizi 
satın almak istedi ancak 20 senelik emeğin 
ve bilgi birikiminin paha biçilemez olduğunu 
düşündük, tekliflerini kabul etmedik ve 2015 
yılında Swegon ile yollarımızı ayırdık. Bir 
ağacın en iyi meyvesine ulaşmayı arzu eden 
bir kurum olarak her zaman bir B planımız 
olmuştur. Swegon’un ardından 2016 yılı iti-
barıyla ürün gruplarımızı 3 önemli Avrupalı 
üretici ile yaptığımız temsilcilik anlaşmaları 
ile genişlettik. Akcor’un teknik destek ve satış 
sonrası hizmet güvencesi ile pazara sunacağı 
yeni markalar; İsveç’in en eski ve en güçlü 
üreticilerinden Fläkt Woods, İtalya’nın bir 
asrı devirmiş üreticisi Galletti ve fan uzmanı 
Vortice. 

ünitesiz klimalarımız var. Prihoda ile kumaş 
hava kanallarını, Koolair ile difüzörleri pazara 
sunuyoruz. Ürünleri kendi depomuzda stok-
luyoruz. Bu konuda çok planlı çalışıyoruz. 
Çünkü bu kadar ürün grubunu stoklamak 
çok zor. Kritik stoklarımızı kontrol eden bir 
sistemimiz var. Bunun yanında proje bazlı 
satışlarımız devam ediyor.

Tam bir tedarikçi felsefesiyle 
çalışıyoruz

Akcor olarak ‘know-how transferi’ ve ‘mul-
tidisipliner anlayış’a çok önem veriyoruz. Bu 
iki kavram bize çok şey kazandırdı. Farklı 
kültürlerle çalışmanın sağladığı avantajlardan 
hem Akcor hem de ülkemiz adına yararla-
nıyoruz. Şirketimizde temsilcisi olduğumuz 
her markanın ayrı bir sorumlusu ve ürün 
seçim programı var. Ürün seçimlerini yapar-
ken yenilikçi düşünceyi, kullanım ve bakım 
kolaylığını, enerji tasarrufu, tasarımı, kon-
foru ve kaliteyi göz önünde bulunduruyo-
ruz. Bu özverili çalışmalarımızın karşılığını, 
müşterilerimizin memnuniyetini görünce 
alıyoruz. Eğer birine hizmet üretiyorsanız, 
onun hayatını ne kadar çok kolaylaştırırsanız 
hizmetiniz o kadar sürdürülebilir olur. Doğru 
bir tedarikçi, müşterisinin taleplerini yerine 
getirmek için ona komple paketi sunmalı-
dır. İşte biz Akcor olarak tam bir tedarikçi 

Klima santralleri ve ısı geri kazanım ünitele-
rinde özel çözümleri, chilled beam sistemleri 
için eksiksiz ekipmanları ve hava dağıtım 
ürünlerinde geniş yelpazesi ile Fläkt Woods 
ve Akcor olarak sistem ve pazar ihtiyaçları 
konusunda bilgi ve tecrübelerimiz ile güçlü 
bir ortaklık oluşturacağız. 
İtalya’nın en köklü aile şirketlerinden  
Galletti, 100 yılı aşkın üretim tecrübeleri 
ile tamamı Eurovent sertifikalı fan coil ve 
chiller ürün gruplarında en yüksek kalitede 
talepler için esnek çözümler sunuyor. Ortak-
lığa başladığımız bir başka üretici de tüm 
HVAC pazarının yakından tanıdığı fan ve ısı 
geri kazanımı üniteleri konusunda öncü bir 
üretici olan Vortice. Vortice ürünleri; evsel, 
ticari ve hafif endüstriyel alanlar için geniş 
bir ürün yelpazesi ile fan çözümleri sunuyor. 
Bu yeni ortaklıklarımızdan çok memnunuz. 
Akcor olarak, her üründe en yüksek tek-
nolojiyi pazara sunduk ve sunmaya devam 
ediyoruz çünkü bizim için önemli olan çok 
uzun ömürlü müşteri memnuniyetidir.

12 temsilciliğimiz var

Ürün gamımızda; klima santralleri, fanlar, 
damperler, chiller & ısı pompaları, hava 
perdeleri, difüzörler, ısı geri kazanım üni-
teleri, ısıtıcılar, kumaş kanal & difüzörler, 
chilled beam üniteleri, konvektörler, nem 
alıcılar, fan-coiller, klimalar ve nemlendiri-
ciler bulunuyor. 12 temsilciliğimiz var. Fläkt 
Woods, Galletti ve Vortice dışında Çek 2VV 
ve İspanyol Airtecnics’ten hava perdesi temin 
ediyoruz. Nem alıcılarda farklı farklı bölüm-
lere hitap eden çok geniş bir yelpazemiz var. 
Olimpia Splendid ile domestik nem alma 
uygulamalarına, Microwell ve Ecorpro ile 
daha ticari uygulamalara çözüm sunuyoruz. 
Galletti’nin sahibi olduğu bir başka şirket 
İtalyan Hidew ile nem alma santrallerine 
çözüm üretiyoruz. Bunlar dışında Olimpia 
Splendid’de domestik mobil klimalar ve dış 
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felsefesiyle çalışıyoruz. Çünkü piyasa sizden 
tek ürün üzerinden gittiğiniz zaman çekinir. 
Akcor olarak chilled beam’in fan coil’den çok 
daha iyi olduğunu düşünmemize rağmen 
piyasaya fan coil de sunmaya başladık. Müş-
teri hangisini talep ederse onu temin ediyo-
ruz. Bize sorarsa bir vaka çalışması yaparak 
hangisinin daha verimli olacağını kendisine 
söylüyor, kararı ona bırakıyoruz. 

Swegon’da servis hizmetimiz devam 
ediyor

Swegon ile ayrılmaya karar verdiğimizde 
devam eden projelerimiz vardı, tabii dostça 
ayrıldığımız için bu projeleri bırakmadık. 
Çünkü tek sermayemiz, verdiğimiz sözler 
ve piyasadaki itibarımız. Swegon ile son işi-
miz TFKB yeni Genel Müdürlük Binası. 
Halen devam eden 41 katlı bu projede klima 
santralleri kat bazında çözülüyor. Her katta 
bağımsız bir santral var ve onlara bağlı DX 
bataryalarını besleyen ve santral üzerinden 
kontrol eden dış üniteleri temin ettik. Hatta 
ilginçtir, Fläkt Woods ile anlaştıktan sonra, 
Swegon ile TFKB yeni Genel Müdürlük 
Binası projesinin devam ettiğini kendilerine 
söylemiştik. Bu projeye bizden bağımsız bir 
şekilde Fläkt Woods olarak teklif verdiler. 
Anlaşmamıza rağmen bir projede rekabet 
etmiş olduk. İşte Swegon ile böyle seviyeli 
bir şekilde ayrıldık. Ayrıca Swegon ile ikinci 
bir sözleşme daha yaptık. Swegon ürünlerini 
temin ettiğimiz tüm projelerde, yatırımcı-
mıza servis hizmeti ve 10 yıl garanti sözümüz 
var. Yani Swegon’da servis hizmetimiz devam 
ediyor. 

Fark yaratmak için ürün kalitesinin 
yanında satış öncesi ve sonrası 
hizmetlerde de kaliteli olmak 
gerekir

Bireysel ürünlere daha fazla ağırlık vererek 
hem kış hem de yaz döneminde pazara hitap 
edebilmek, şirket olarak her zaman düşün-
düğümüz bir konuydu. Bu yeni distribütör-
lüklerle çok güzel bir sistem kurulmuş oldu. 
Klima santralleri, ısı geri kazanım üniteleri, 
nem alma santralleri, hava perdeleri, kumaş 
hava kanalları, difüzörler, nem alıcılar, fan-
lar gibi müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu 
tüm ürünleri sunabilen bir yapımız var. Yeni 
markalarla çalışacak olmak bizi başlarda 
endişelendirdi tabii ama doğru ürünü, doğru 

söyleşi

teknoloji, çözüm ve teknik destekle verdiğiniz 
sürece müşteri memnun kalıyor. Yani hizmet 
ne kadar kaliteli olursa müşteri memnuni-
yeti de o kadar artıyor. Müşteri bizim onlar 
için ne kadar zor işler yaptığımızı bilmez 
ve bilmek zorunda da değildir. Dolayısıyla 
sektörde fark yaratmak için ürün kalitesinin 
yanında satış öncesi ve sonrası hizmetlerde 
de kaliteli olmak gerekir. Akcor olarak satış 
öncesi ve sonrası hizmetler bizim çok önem 
verdiğimiz bir konu. Bir ürünün satışı önce-
sinde aylarca toplantılar yapıyoruz, projeci-
lere gidiyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. 
Satış sonrası hizmetlerde ise merkezi servis 
hizmetimiz var. Ürün verdiğimiz büyük pro-
jelere, Türkiye’de nerede olursa olsun buradan 
hizmet sağlıyoruz. Ayrıca küçük çaptaki pro-
jelerimiz içinse Türkiye genelinde bize bağlı 
servislerimiz ile hizmet sunuyoruz.

Doğru ürün, doğru teknoloji, doğru 
çözüm, doğru teknik destek

Türkiye’nin yararı için kurduğumuz hayaller 
ile Türkiye’nin bakış açısı ne yazık ki çok 
farklı. Ekonomi ile siyasetin yolu ayrışmaz 
ama sektörümüzde bu iki kavramın birbi-
rinden bağımsız olması gerektiğine inanıyo-

ruz. Çünkü Türkiye siyasetin egemen olduğu 
ekonomik yapılarda çok zarar görmüş bir 
ülkedir. Birbirinin içine girmiş bir yapı var, 
bu sağlıklı bir yapı değil. Üretim açısından da 
aynı şekilde düşünüyoruz. Avrupa’ya entegre 
olmuş, bilgiyi üreten, üretemiyorsa mevcut 
bilginin bir parçası olabilen bir üretim anla-
yışımızın olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Yani bugün güçlü olduğumuz çok konu var. 
Bunun en güzel örneği; otomotiv sektörü. 
Çok iyi üretim yapıyoruz; arabanın tümünü 
üretmiyoruz, üretebildiğimiz bölümlerini 
üretiyoruz ve her gün bir ilavesini yapıyo-
ruz. Sektörümüze de bu bakış açısı ile üretim 
yapılmalı. Yani illa ki yerli malı olsun diye 
düşünmüyoruz. Yerli ya da yabancı olsun 
yatırım yatırımdır, daha geniş perspektifte 
bakmak gerekir. Yabancı firmalar ülkemize 
geliyor, evlilikler yapıyor, bunlar güzel şey-
ler ama teknolojileriyle birlikte geliyorsa 
bu, sektörümüz için çok daha anlamlıdır. 
Know-how transferi sektörümüzün gelişimi 
için olmazsa olmazdır. Yaratıcılık konusunda 
zayıfız ama iş gücümüz ve mühendislerimiz 
çok iyi. Dolayısıyla önümüz parlak. Doğru 
ürünü; doğru teknoloji, doğru çözüm ve 
doğru teknik destek ile sunarsak, geleceği-
mizi de çocuklarımızı da kurtarırız. TM
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UZMAN
TEKNİK
KADRO 444 5 323

www.dafenerjiyonetimi.com
0216 339 43 12  •  0216 339 43 15
satis@dafenerjiyonetimi.com

Markası ne olursa olsun, 
tüm ısı istasyonlarına servis veren 

ilk ve tek firmayız!

ISI İSTASYONLARI
SERVİS MERKEZİ

Garanti uzatma
Periyodik bakım
Ürünlerdeki ana komponentlerin kontrolü
Verimlilik testi
Pislik tutucuların temizlenmesi

ISI İSTASYONU SERVİSLERİMİZ

Doğalgaz kombilerinde olduğu gibi ısı istasyonunuzun her yıl 
düzenli olarak bakımını yaptırmak istasyonunuzun ömrünü uza-
tır, yıllar boyunca verimli ve sorunsuz çalışmasını sağlar.



sektör gündemi

sahipliği yaptı. Eurovent, ISKID ve REHVA 
gibi endüstri birlikleri ise Avrupa standartla-
rına ve iç mekân hava kalitesine (IEQ) uygun 
olarak havalandırma ve klima sistemlerinde 
buharlaşmalı soğutma ve ısı geri kazanım 
konularında bilgi sundu ve görüşmeler yaptı. 
9. Pompa-Vana-Kompresör Konferansı da 
bu yıl ISK-SODEX İstanbul'da düzenlendi. 
Ayrıca Havuz, SPA, Sauna Ekipman ve 
Aksesuarları Fuarı POOL EXPO 2016, ISK-
SODEX İstanbul ile eşzamanlı düzenlendi.
DemirDöküm Yönetim Kurulu 

Yalıtım, pompa, vana ve bağlantı parça-
ları, su arıtma ve güneş sistemleri de 
dahil olmak üzere ısıtma, soğutma, 

havalandırma ve klima teknolojisinde 
Avrasya'nın önde gelen fuarı ISK-SODEX 
İstanbul 4-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
CNR EXPO Fuar Merkezi'nde düzen-
lendi. Net 50.558 metrekare alan üzerinde 
düzenlenen fuar, 46 ülkeden 1293 firmayı 
ağırladı. Fuarın açılış konuşmalarını, Deuts-
che Messe AG Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Andreas Gruchow, DOSİDER Yönetim 

Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Poyraz ile 
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık yaptı. Ayrıca çok sayıda katılımcı firma, 
fuarda düzenledikleri basın toplantıları, ürün 
lansmanları ve çeşitli etkinlikler ile ürün ve 
sistemlerindeki yenilikleri katılımcılarla pay-
laştı. Fuara, birbirinden ilginç stand tasarım-
ları da damga vurdu. Fuar, kapsamlı konfe-
rans programıyla da sektöre önemli bir katkı 
sağladı. Bu yıl ISK-SODEX İstanbul Sürdü-
rülebilir İç İklimlendirme Konferansı'na ev 

ISK-SODEX 2016 Vitrin
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Üyesi Erdem Ertuna

“Migo uzaktan akıllı kontrol 
cihazı, VRF sistemleri, ısı 
pompası ve merkezi sistem 
çözümlerimiz dikkat çekti”

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise alanında 
üçüncü büyük fuarı ISK-SODEX 2016’da, 
ilgi ilk gün için çok iyiydi. Diğer günlerde 
ise artarak devam etti. Sadece Türkiye içinde 
değil özellikle yurtdışı pazarlardan da yoğun 
ilgi ile karşılaştık. Fuarda yeni ürünlerimizi 
tanıttık, yeni sistem ve mobiliteye yönelik 
çözümlerimizle yer aldık. DemirDöküm 
olarak fuarda, mevcut ürünlerimizin yanı 
sıra birçok yeniliği ziyaretçilerle buluştur-
duk. Bunların arasında; yeni havadan suya 
ısı pompamız, yeni VRF sistemlerimiz, yeni 
duvar tipi yüksek kapasiteli yoğuşmalı kaskad 

cihazlarımız, yeni Nitron Condens kombimiz 
ve bizim için büyük bir yenilik olan Migo 
Uzaktan Akıllı Kontrol Cihazımız bulu-
nuyor. Migo ile kombiler istenilen yerden 
istenilen zaman kontrol edilebiliyor. Migo, 
kullanıcının isteği doğrultusunda Apple ve 
Android işletim sistemine sahip akıllı tele-
fonlarla uzaktan erişim imkânı sağlıyor. Bir-
den fazla cihazın kontrolünü gerçekleştirebi-
len uygulama sayesinde kullanıcılar ister oda 
sıcaklığına, ister su sıcaklığına anlık olarak 
müdahale edebiliyor. Zamanlayıcı program-
ları ve tüketim izleme gibi kullanıcıya özel 
deneyimler de sağlayan Migo, internetten 
aldığı hava tahmin bilgileri ile kullanıcı-
nın konumunu belirleyerek, o konumdaki 
hava durumunu öğrenip evin ısı davranışına 
müdahale edebiliyor ve daha önce kaydedilen 
tüm verileri de kullanabiliyor. Migo ayrıca 
kullanıcının kullanım suyu ve evdeki sıcaklık 
konfor alışkanlıklarını ölçüp, kullanıcının 
müdahalesine gerek kalmadan evde kullanıcı-
nın konforuna yönelik ayarlamaları tamamen 
otomatik olarak yapabiliyor. Eğer cihazda 
bir arıza varsa, uygulama üzerinden sinyal 
vererek kullanıcıyı uyarıyor. Aynı uygulama 
ile birden fazla cihaz da kontrol edilebiliyor. 
Ürün, çalıştırıldıktan iki hafta sonra e-bus 
iletişimi sayesinde doğru zamanda doğru 
ayara ulaşmak için kombinin ne zaman ve 
hangi sıcaklıkta çalıştırılacağını belirleye-
biliyor. Yüksek COP (ısıl verimliliği) değeri 
ile verimlilikte yeni bir dönem başlatacak 
ve Vaillant Group’un teknolojisiyle üretti-
ğimiz yeni havadan suya ısı pompalarımızı 
da görücüye çıkardık ve bu senenin 4. çey-
reğinde piyasaya sunacağız. Yeni havadan 
suya ısı pompalarımız; dış havada bulunan 
enerjiyi elektrik enerjisi kullanarak önce 
tesisat suyuna oradan da yerden ısıtma, fan 
coil ya da radyatör yardımı ile ısıtılması veya 
serinletilmesi istenilen iç ortama taşıyor. Bu 
ürün, kullanıcıların ısıtma, soğutma ve sıcak 
su ihtiyacını 8, 11 ve 15 kW modelleriyle 
karşılayacak. Monoblok yapısına sahip olan 
bu yeni ürün ile kurulum ve bakım zorluk-

ları tarihe karışacak. 4 yollu vanası sayesinde 
sıcak günlerde ortamı soğutmak için en ideal 
hava sıcaklığını minimum değerlerde enerji 
harcayarak gerçekleştiren sistem, düşük 
gürültü seviyesiyle de kullanıcı dostu. Inver-
ter teknolojisine sahip olan DemirDöküm’ün 
yeni nesil Isı Pompası, Hibrit kullanımıyla da 
(solar, boyler gibi) dikkat çekiyor. Yeni nesil 
VRF ve Kaskad Sistemlerimiz de görücüye 
çıkardığımız yenilikler arasında. Bugüne 
kadar duvar tipi yoğuşmalılarda 50-100 kW 
cihazlarla çalışıyorduk. Temmuz ayı itiba-
rıyla 128 kW cihazlarımız devreye girecek. 
Dolayısıyla daha küçük alanlarda daha yük-
sek kapasitelere çözüm sunabileceğiz. Yeni 
VRF Sistemlerimiz, -20°C ile 24°C arasında 
ısıtma, -5°C ile 52°C arasında ise soğutma 
olanağı sunuyor ve her türlü iklim koşulla-
rında uygulanabiliyor. 4 HP’den 88 HP’ye 
kadar olan kapasite aralığı sayesinde her türlü 
yapıda uygulanabilen sistem, farklı kulla-
nıcı ihtiyaçlarına en uygun ve en konforlu 
iklimlendirme çözümü sunuyor. Yeni nesil 
sistem, dış ünitelerde yer alan DC Inver-
ter kompresörler sayesinde yüksek verim ve 
performans sağlıyor. Sistem enerji verimliliği 
konusunda da yeni bir dönemin kapılarını 
aralıyor. 5 Hz – 65 Hz aralığında geliştirilmiş 
DC Inverter fan motoru sayesinde minimum 
enerji ile maksimum verim sağlayan sistem, 
tek modülde 22 HP’ye varan kapasitesiyle de 
öncü. Kompakt tasarımı sayesinde montaj ve 
nakliye konularında kullanıcısına büyük bir 
avantaj sağlayan DemirDöküm VRF, toplam 
88 HP kapasite ve bu kapasiteye 80 iç ünite 
bağlanabilmesi özelliği ile her türlü yapının 
iklimlendirme ihtiyacını kolaylıkla karşıla-
yabiliyor. DemirDöküm VRF Sistemleri ile 
her bir ünite bilgisayar üzerinden uzaktan 
kontrol edilebiliyor. Açma, kapama, ısıtma-
soğutma, fan hızı ayarlama, sıcaklık değiş-
tirme, mod değişimi gibi günlük, saatlik veya 
haftalık programların uzaktan oluşturulabil-
diği yeni nesil sistem, enerji pay ölçer yazılımı 
ile her bir kullanıcının enerji tüketimini de 
hesaplayabiliyor.

Kimler Ne Diyor?
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ve fonksiyon blokları önceden test edilmiş 
şekilde kullanıcıya sunuluyor. Dixell, bir-
kaç sene içinde fonksiyon bloklarını daha da 
geliştirecek. Yeni üretilen fonksiyon bloklar, 
iPro Academy’deki üyelere sunuyor, üye-
ler de bunları kullanıp kendi yazılımlarını 
geliştirebiliyorlar. Bu Dixell’deki en büyük 
gelişmelerden biri.

Gassero Yönetim Kurulu Başkanı 
Levent Ararat

“2023 kW’lık yeni Ultrabox 
serisi kazanımızı görücüye 
çıkardık”

Gassero olarak ISK-SODEX İstanbul'da 
ikinci kez yer aldık. Genç bir firmayız. Ama-
cımız; Türkiye’de yapılmayanları yapmak ve 
sektöre yeni bir ivme kazandırmak. Gas-
sero olarak, yüksek verimli premix brülörlü 
yoğuşmalı kazanlar üretiyoruz. Standart 
kazan üretimi yapmıyoruz. Standımıza ilgi 
çok yoğundu. Bu ilgi, alışılagelmiş kazanlar 
yerine inovatif ve yüksek kapasiteli kazan-
ların üretimine odaklanmamızdan kaynak-
landı. 50 kW – 2000 kW arasında kazan üre-
timi yapıyoruz. ISK-SODEX’te 2023 kW’lık 
Ultrabox serisi yeni kazanımızı görücüye 
çıkardık. Tek brülörlü olarak bu kapasiteye 
ulaştık. Gassero olarak hedefimiz, ihraca-
tımızı artırmak. Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
teknoloji ihraç ediyoruz çünkü bu tarz ülkeler 
artık emisyonların düşük olduğu, daha yüksek 

Ercan Teknik Satış Müdürü Armen 
Hüsüman, Dixell-Emerson Genel 
Müdürü Steve Santy, Dixell-
Emerson Yurtdışı Satış Müdürü 
Stefano Ballin 

“Dixell, iklimlendirme ve 
süpermarket otomasyonu 
alanlarında yeni ürün ve 
çözümler sunacak”

Fuarın ilk gününde çok güzel yorumlar aldık. 
Standımız da çok güzeldi, ziyaretçilerin ilgi-
sini çekti. Fuarın ilk günü geçen yıllara isti-
naden daha az yoğun geçti ama ikinci, üçüncü 
ve dördüncü gün ziyaretçi sayısında ciddi 
anlamda artış oldu. Ercan Teknik ve Dixell 
yaklaşık 30 yıldır işbirliği içinde. Ercan Tek-
nik, Dixell’in dünyadaki ilk distribütörlerin-
den biri. Dixell, birkaç sene önce Emerson’a 
katıldı, böylece Ercan Teknik Emerson 
Grup’taki Dixell’in distribütörü oldu. Bu 
sene Dixell, iklimlendirme ve süpermarket 
otomasyonu alanlarında yeni ürün ve çözüm-
ler sunacak. Bu ürünlerin tanıtımını fuarda 
yaptık, ayrıca simülasyonlarla da standımızı 
renklendirdik. Bilindiği gibi elektronik tek-
nolojisinde bazı yeni trendler var. Dixell bu 
trendleri takip ediyor, yani insanların cihaz-

ları daha kolay kullanabilmeleri için arayüzler 
tasarlıyoruz. Bundan 10 yıl önce çok basit 
LED ekranlı cihazlar tanımlanırken bugün 
dokunmatik ve grafik özellikleri daha fazla 
olan cihazlar tanımlanıyor. Dixell bu sene 
VISOTOUCH denilen dokunmatik insan 
arayüzü geliştirdi ve bunu yavaş yavaş bütün 
cihazlarına uygulamaya başladı. Dixell’deki 
teknolojinin güzel tarafı, bütün cihazlara 
uyarlanabilir şekilde üretiliyor olması. Bunun 
dışında, Dixell’in programlanabilir bir plat-
formu var. PS denilen cihazların içine yazılım 
yazıp onları istediğimiz alanlarda örneğin 
süpermarket otomasyonu, bina otomasyonu 
için kullanabiliyoruz. Fakat bu sene bu plat-
formu hızlandırmak amacıyla Dixell tarafın-
dan iPro Academy kuruldu. iPro Academy, 
online çalışıyor. Burada hem fiziksel hem 
online hem de videolu eğitimler alınabili-
yor. Dixell ayrıca kimsenin yapmadığı bir 
şey yaptı; cihazların içinde kullanılabilecek 
fonksiyon bloğu denilen basit programcıkları 
üyelerine bedava sundu. Yani üyeler, Dixell’in 
hazırladığı fonksiyon bloklarını alıp yan yana 
getirip, çok basit ve hızlı bir şekilde ortaya 
bir program çıkartabiliyor. Normalde bir 
programın yazılması, bunun test süreci ve 
güncellemesi yaklaşık altı ay sürerken, Dixell 
bu süreyi üç aya düşürebilecek teknolojiyi 
sunuyor. Çünkü Dixell’in sunduğu cihaz 
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ve benzeri zararlı maddeleri barındırmadı-
ğından, daha sağlıklı ve güvenli uygulama 
imkânı sağlıyor.

Oundis Türkiye Ülke Müdürü 
Emrah Erken

“Bulut tabanlı olarak sayaç 
okuma sistemi geliştirdik”

25 yıllık bir Alman firmasıyız. Enerji tüketi-
mini ölçüyor ve bu tüketimi baz alarak fatura 
girdisi sağlıyoruz. Pazarda ısı pay ölçer, kalo-
rimetre ve su sayacı gibi halihazırda satı-
lan ürünlerimiz var. Bunları sürekli gelişti-
riyoruz ve yeni jenerasyonlarını yapıyoruz.  
ISK- SODEX 2016'da yeni nesil ürün olarak 
ısı sayacı ve kalorimetremizi çıkardık. Pazara 
yeni sunduğumuz kalorimetre ile fazla kablo 
kullanılmadan su sayacını takıp, tek bir kablo 
ile uzaktan okuma imkânı sağlıyoruz. Bu 
bizim birinci yeniliğimiz. İkinci yeniliğimiz 
ise ısı payı ölçer konusundaki yeni ürünümüz. 

verimli ve kapasiteli cihazları tercih ediyorlar. 
Dolayısıyla Çin’in dışında Avrupa’da İtalya, 
Macaristan, İngiltere, Yunanistan gibi ülke-
lere ihracatımız devam ediyor. 2017 hede-
fimiz de Amerika’ya kazan ihraç etmek ve 
Avustralya’ya ihracatımızı artırmak. Bunları 
gerçekleştirmek için de ar-ge ve satış depart-
manımız sürekli çalışıyor. Bunun altyapısı 
olarak da bizim için fuar yatırımları çok 
büyük önem teşkil ediyor.

Coşkunöz Isı Sistemleri Yurtiçi 
Satış ve Pazarlama Sorumlusu 
Mehmet Pehlivan

“İlk kez ISK-SODEX 
2016’da sergilediğimiz 
hermetik şofbenlerimizin 
satışına çok yakında 
başlayacağız” 

Coşkunöz Isı Sistemleri’nin inovatif ve yeni-
likçi markası COPA, değişen trendleri üre-
tim teknolojisiyle bir arada sunarak çevreci 
ve yenilikçi yaklaşımı benimsiyor. Fuarda 
dekoratif dikey ve yatay panel radyatör 
modellerimizin yanı sıra yeni ürünlerimizi 
de ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Fuarda 
tanıttığımız yeni ürünlerimiz Innova panel 

radyatörler ve hermetik şofbenler yoğun ilgi 
gördü. Özellikle Innova, Türkiye’de başka bir 
markada olmayan bir model. Innova’nın farkı; 
üst ızgarasının ve yan kapaklarının ovalliği 
sayesinde daha estetik bir görünüme sahip 
olması. Radyatör gibi standart bir görünüşe 
sahip olan bir üründe böyle estetik bir deği-
şimin olması, insanları cezbediyor. COPA 
Innova Panel Radyatörler adını aldığı ino-
vatif tasarımı sayesinde daha estetik görünü-
mün yanı sıra yüksek ısıl güç üretebiliyor. İlk 
kez ISK-SODEX İstanbul 2016’da sergiledi-
ğimiz hermetik şofbenlerimizin satışına çok 
yakında başlayacağız. Fuarda ayrıca alümin-
yum havlupanlarımızı da sergiledik. Buradaki 
talebi ölçüp, ürün gamımıza alüminyum hav-
lupan ve alüminyum radyatörleri de eklemeyi 
planlıyoruz çünkü ürün geliştirmede fuarların 
önemi çok büyük.

ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü 
Murat Erenoğlu

“Türkiye’nin ilk halojen 
içermeyen Coolflex HF’in 
lansmanı yapıldı”

Fuarlar, sektördeki yenilikleri ve teknolojiyi 
takip etmek adına önem arz ediyor. ISK-
SODEX İstanbul 2016,  Türkiye’de katıl-
dığımız ilk fuar, bu sebeple firmamız için 
de ayrı bir öneme sahip. Fuarda; Flexiduct 
markalı esnek hava kanalı ve Duct Con-
nect markalı kanal bağlantı parçalarının yanı 
sıra yeni ürünümüz Coolflex HF markalı 
elastomerik kauçuk köpüğünü ziyaretçilerin 
beğenisine sunduk. Kurulduğumuz günden 
bu yana ürün/hizmet kalitemizi artırmak 
amacıyla yoğun mesai harcıyoruz. Bu çalış-
maların sonucunda ülkemizin ilk % 100 yerli 
halojen içermeyen ürünü olan Coolflex HF’i 
Eskişehir’de 2015 yılı ilk çeyreğinde faaliyete 
aldığımız LEED sertifikalı ve Yılın Yatırımı 
ödüllü tesisimizde ürettik. Coolflex HF, halo-
jensiz yapısıyla -yanma sırasında- minimum 
zararlı emisyon salımı sağlıyor. Bu özelliği 
ile ürün, ulaştırma sektöründe, petrokimya 
tesislerinde, denizcilik sektöründe ve kamu 
binaları gibi hassas uygulamalarda kullanı-
lıyor. Ayrıca Coolflex HF kapalı gözenekli 
elyaf içermeyen yapısıyla bünyesinde toz 
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paket bir yapıya (Kontrol Paneli, davlumbaz 
kirli havasının emilip duman, yağ ve koku-
dan arındırarak atmosfere atılması, mutfak 
mahal taze havasını iklimlendirmesi) sahip 
olduğunu, tek cihazla birçok görevin yerine 
getirildiğini ve bu sayede enerji ve kurulum 
yeri tasarrufu sağladığını söyleyebiliriz. Ürün, 
mutfaklarda, pişirme sırasında davlumbaz 
sistemi vasıtasıyla toplanan pişirme gazla-
rını ve buharı, temizlenmiş şekilde dışarıya 
atarak minimum çevre kirliliği oluşturuyor 
ve bu sayede bacasız uygulamaya uygun. Kış 
aylarında, ısı geri kazanımlı model sayesinde, 
mutfakta oluşan sıcak hava, ısı eşanjörün-
den geçip taze havaya karışmadan enerji-
sini taze havaya transfer ediliyor. Bu şekilde 
ilave kaynak kullanmadan, taze hava ısıtılarak 
enerji tasarrufu sağlanıyor. Isı geri kazanımlı 
modelde by-pass damperi kullanılarak, yaz 
dönemlerinde mutfakta oluşan sıcak hava, 
eşanjör üzerinden geçirmeden atmosfere 
bırakılıyor. Yaz aylarında, taze hava hattında 
DX batarya kullanılan modelde ise, dış üni-
teye bağlanarak ve by-pass damperi sayesinde 
mutfak mahalinde soğutma sağlanıyor. Egzoz 
havasındaki ısıyı geri kazandıktan sonra ek 
olarak ısıtma ihtiyacı doğması durumunda 
DX bataryalı modellerde heatpump özelliği 
kullanılarak ek ısıtma yapabilmek de müm-
kün. ISK-SODEX 2016 Fuarı’nda lansma-
nını yaptığımız diğer yeni ürünümüz Aksiyal 
Jet Fan oldu. AIRPLUS Aksiyal Jet Fan, 
günlük havalandırma ve yangın durumunda 
duman tahliyesi için kullanılan, yangın 
halinde dumanın ve yüksek ısının en güvenli 
ve kontrollü şekilde uzaklaştırılmasını sağ-
layan (Düşük devirde havalandırma, yüksek 
devirde duman tahliye) yeni bir ürünümüz. 
Jet fanlar, kanal sistemi gerektirmemeleri 
sebebiyle konvansiyonel kanallı havalandırma 
sistemlerine göre çok daha az alan işgal ettik-
lerinden daha fazla kullanılabilir alan ve daha 
etkin hava sirkülasyonu sağlarlar. Daha düşük 
tavan yüksekliğine ihtiyaç duyduklarından, 
aynı alan için daha fazla otopark kat adedi 
inşa etmek mümkün olmaktadır. Havalan-
dırma ve yangın senaryoları CFD analizi 
ile sanal testleri, hesap kontrolü ise uygu-
lamaya geçilmeden önce yapılabilmektedir. 
AIRPLUS Aksiyal Jet Fan’ın özel 3’lı parça 
tasarımı sayesinde kolay ve daha kısa sürede 
montaj yapılabilir.  TM

Bu ürünü yeni geliştirdik. Burada da radyo 
frekansını ve telsiz gücünü artırdık. Yaklaşık 
yüzde 50’ye varan telsiz frekansı akışı oldu. 
Dolayısıyla tüketim verilerini almak için 
binaya çok fazla yaklaşmadan, belli mesafe 
uzaklıkta bile rahatlıkla düzgün veriler alabi-
liyoruz. En son yeniliğimiz ise oluşturduğu-
muz platform oldu. IBM ile ortak yürüttüğü-
müz çalışma sonucunda, bulut tabanlı olarak 
sayaç okuma sistemi geliştirdik. Sayaçları, hiç 
binaya gitmeden GSM tabanlı olarak özel 
ekipmanlarla Frankfurt’taki merkezimizle 
iletişim sağlayarak okuyor ve verileri top-
luyoruz. Böylece hane halkının ya da servis 
sağlayıcı firmanın mail adresine periyodik 
aralıklarla direkt veriler gönderiliyor.

Airplus Genel Müdürü 
Kubilay Çiftci

“Airplus olarak 
tasarımlarımızı son 
kullanıcıyı düşünerek 
yapıyoruz”

Müşterilerin daha sık aynı restorana gitme-
sine ve daha fazla tüketim yapmasına imkân 
veren “konfor” kavramı, ortamdaki havanın 
kalitesini ve ısısını çok önemli hale getiriyor. 
Bu yüzden AIRPLUS olarak tasarımları-
mızı son kullanıcıyı düşünerek yapıyoruz. 
ISK-SODEX 2016'da yeni ürünlerimiz; 
Elektrostatik Filtreli Davlumbaz Santrali, 

Aksiyal Jet Fan ve Şaft Damperini ziyaret-
çilerin beğenisine sunduk. AIRPLUS Elek-
trosatik Filtreli Davlumbaz Santralleri; çift 
cidarlı davlumbaz uygulamaları için uygun 
ve mutfak uygulamaları için kompakt yapısı 
ile havalandırma ve ısı geri kazanım, DX 
batarya-VRF dış ünite seçeneği sayesinde 
iklimlendirme özelliği ile restoran, kafe, 
catering firması ve otel gibi işletmelere ideal 
çözümler sunuyor. AIRPLUS Elektrostatik 
Filtreli Davlumbaz Santralleri’nin kısaca çift 
cidarlı davlumbazda da kullanılabildiğini, 
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sistem

Yeni Nesil İklimlendirme

Tamamı İnverterlı Olan VRF 
Sistemleriyle, İhtiyaç Duyulduğu Kadar 
Güç Üretilir.

Aarko Carrier tarafından pazara 
sunulan Toshiba SMMS-e, tek dış  
ünitede 22 HP, sistem kapasi  tesinde  

60 HP ve 64 adet bağlanabilir iç ünite  
sayısına ulaşarak çok daha esnek çözümler 
sunmaktadır.

Yüksek Enerji Tasarrufu 

Yeni yüksek verimli DC Twin Rotary kom-
presör ile vektör kontrollü inverter teknolo-
jisinin uyumu saye sinde tüm kapasitelerde 
7.00 üzeri ESEER.  
En son teknolojiyle üretilen sistemler başa-
rılı çalışma performansı ile yıllık enerji tüke-
timini minimuma indirmiştir.

Toshiba’dan En Son Nesil 
VRF Sistemi - SMMS-e

Yeni DC Twin Rotary Kompresör 

Geniş Aralıklı Kompresör 
Kompresörün son teknolojisi ile daha güçlü 
ve daha ve rimli olan DC Twin Rotary daha 
geniş bir frekans aralı ğında çalışmaktadır.

DLC Kaplamalı Bıçak 
DLC kaplamalı bıçağın artırılmış sertliği 
sürtünmeyi azal tır ve hem güvenilirliği hem 
de performansı artırır. 

Çift Bıçak 
Yenilikçi bir tarzla tasarlanmıştır, dayanıklı-
lığı ve sertli ği artırırken performansı en iyi 
şekilde geliştirir.

Çevreye Duyarlı, Performansı 
Yüksek 

Çalışma esnasında sistem hangi dış ünite-
lerin daha ve rimli kullanılacağını hesaplar, 

kompresör dönme hızını belirler. Böylece 
çok yüksek verim oranlarına ulaşılır. Daha 
verimli olacağı hesaplandığında, sistem 
otomatik olarak yük ihtiyacını diğer dış 
ünitelere dağıtır ve batar ya yüzeyini artırır. 
Bu da daha fazla ısı transferi, daha yüksek 
verim oranı demektir. İnverter teknolojisi ile  
sü rekli bir çalışma sağlanırken, aynı kapa-
sitelere çok daha düşük elektrik tüketimleri 
ile ulaşılması sağlanır. Enerji tüketimini 
düşürerek yalnızca kullanıcılara değil, aynı 
zamanda çevreye de fayda sağlanmış olur.

Performans ve Güvenilirlik 

Toshiba ürünleri, dünya pazarında yüksek 
kapasiteye sahip, tüm kapasite ve yüklerde 
de çok verimli ürünler olarak nitelendiril-
mektedir. SMMS-e sistemleri, bu özelliği 
yeni nesil komp resörler kullanarak bir adım 
öteye taşıyor; artık daha ve rimli, daha az 
elektrik harcıyor.
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Sürekli Isıtma ve 4 Mevsim Konfor 

SMMS-e modelleri ile dört mevsim aynı 
konforu yaşamak mümkün. Sistem her türlü 
hava koşulunda iklimlendirme  sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Dış hava sıcaklığı 
çalışma aralığı sayesinde -25 °C’de ısıtma, 
46 °C’de soğutma garanti altındadır.  Sürekli 
ısıtma özelliği ile iç üniteler kesintisiz ısıtma 
konforu da sunmaktadır.

Aktif Hava Yönetimi 

Daha iyi hava akışı sağlanarak, verim oran-
ları bir miktar daha artırıldı. Verimliliğe 
ek olarak, sistemin çok daha yüksek statik 

oluşacak sesi minimuma indirecek şekilde 
geliş tirildi. Daha güçlü kompresörlere sahip 
sistemler ve yeni batarya dizaynı sayesinde 
yeni SMMS-e modelle ri çalışma ömrünün 
çoğunu düşük yüklerde geçiriyor. Bu sayede 
ses seviyesi en düşük değerlere indiriliyor.

SMMS Wave Tool 

İklimlendirme Sistemini Güvenle 
Yönetin 
SMMS Wave Tool ile PC bağlantısı olmadan 
veya cihaz kapağı açılmadan doğrudan dış 
üniteden veri alınıp gönderilebilir. Yeni akıllı 
telefon uygulaması ile test ve devreye alma, 
cihaz kapağı açılmadan yapılabilmektedir. TM

basınçlarda çalışması da sağlanmış oldu.
•	 Yeni patentlendirilen daha geniş çaplı, dört 

bıçaklı fan geliştirildi (740 mm). 
•	 Yeni fan çıkışı tasarlandı. 
•	 Daha güçlü fan motoru. 

Çok Düşük Ses Seviyeleri 

Dış ünitelerin ses seviyelerini etkileyen iki 
faktör vardır: Kullanılan teknoloji ve dış 
üniteyi oluşturan hareketli ve titreşime 
maruz kalan parçaların bütünü. Yeni inver-
ter kontrol sistemi sayesinde fan motoru-
nun 60 RPM gibi düşük bir hızda çalışması 
mümkün hale geldi. Ayrıca yeni kompre-
sörlerde kullanılan izolasyon malze meleri, 
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Soğutkan seçimi bütünsel bir yaklaşım 
gerektirir ve enerji verimliliği, sistem 
performansı, kişisel ve toplum sağlı-

ğına olan etkileri, maliyet ile çevreye olan 
dolaylı ve doğrudan zararlarını içerir. Bu 
bağlamda en uygun gaz seçimi için sürekli 
iyileştirmeler devam etmektedir.
F-Gaz terimiyle, hidroflorokarbonlar 
(HFC), perflorokarbonlar (PFC) ve sül-
fürhegzaflor (SF6) kastedilmekte olup, bu 
maddeler endüstriyel soğutma uygulamaları, 
iklimlendirme sistemleri, yalıtım ürünleri, 
yangın söndürücüler gibi değişik uygula-
malarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. 

Yönetmeliğin yeni olması nedeniyle gele-
cekte ne olacağı hakkındaki belirsizlik 
devam etmektedir. Durumu yakından 
takip eden Danfoss, diğer uzmanlar gibi 
ara çözüm olarak, doğal ve düşük GWP 
değerine sahip diğer soğutkanların kulla-
nımının yaygınlaşmasını beklemektedir. 
R404A yerine 407A/F kullanılması gibi ara 
çözümlerin geçici olmasına rağmen birkaç 
yıllığına kullanılması muhtemeldir. 
Ayrıca gelecekte yeni karışımların da rol 

HFC Kullanımının Sınırlandırılarak 
Sonlandırılması (F-Gaz Yönetmeliği)
Yazan: Sertan Genç, Danfoss Türkiye Soğutma OEM Satış Mühendisi

Avrupa Birliği F-Gaz 

Yönetmeliği 1 Ocak 2015 

tarihinden itibaren geçerlilik 

kazanmıştır. Yönetmelik, 

kota uygulaması ve yüksek 

GWP (Global Warming 

Potential) değerlerine 

sahip soğutkanlara sektörel 

bazda kısıtlamalar getirmek 

suretiyle 2015-2030 yılları 

arasında HFC kullanımını 

azaltarak sonlandırmayı 

hedeflemektedir. Özellikle 

baskı altında olan R404A/

R507'nin tüm ticari 

sistemlerden çıkarılması 

beklenmektedir. 

oynamalarını beklemekteyiz.

Yeni Avrupa Birliği F-Gaz Yönetme-
liği, soğutkanlarının GWP değeri >2500 

(404A/507) olan servis ekipmanlarına yöne-
lik yasaklamalar da getirdi:
•	 150 ve üzeri GWP’si olan HFC’ler içeren 

buzdolapları ve dondurucular 1 Ocak 
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2015’ten itibaren yasaklandı.
•	 2500 ve üzeri GWP’si olan HFC'ler 

içeren gıda hizmetinde ürünlerin 
depolanması, sergilenmesi veya dağıtımı 
(ticari kullanım) için buzdolapları 
ve dondurucular hermetik olarak 
sızdırmazlığı sağlanmış sistemler 1 Ocak 
2017’den itibaren yasaklanacak.

•	 150 ve üzeri GWP’si olan HFC’ler 
içeren gıda hizmetinde ürünlerin 
depolanması, sergilenmesi veya dağıtımı 
(ticari kullanım) için buzdolapları 
ve dondurucular  hermetik olarak 
sızdırmazlığı sağlanmış sistemler 1 Ocak 
2020’den itibaren yasaklanacak

•	 150 ve üzeri GWP’si olan HFC’ler içeren 
taşınabilir oda tipi klimalar (hermetik 
olarak sızdırmaz cihazlar) 1 Ocak 
2020’den itibaren yasaklanacak.

- Şarjı 40 ton CO2 altında olan ekipmanlar 
(R404A için 10,2 kg), 50 ˚C altı sıcaklıklar ve 
askeri ekipmanlar bu kapsamın dışında tutul-
muştur.

Ön şarjlı ekipmanlar hâlâ kullanılabiliyor. 
2017 yılından itibaren ise kota sistemi 
AB’den ithal edilen ön şarjlı ekipmanlar 
için de geçerli olacak. İthalatçılar her yıl 
üçüncü bir tarafça denetime tabi tutulacak 
bir uygunluk beyanı vermek zorunda kala-
caklar. Son kullanıcılara hermetik olmayan 
ekipmanlar satıldığında tesisatın yetkili 
firma tarafından yapılacağı garantisi ara-
nacak.

Yönetmeliğin İçeriği

Yönetmeliğin amacı, Kyoto Protokolü kap-
samındaki sera gazlarının (HFC, PFC, PF6) 
emisyonunu azaltmaktır. Bu amacı gerçek-
leştirmek için yürürlüğe giren alt başlıklar 
şöyledir:
•	 F-Gazların azaltılması, geri kazanımı, 

kullanımı ve imhası
•	 Etiketleme ve bu gazları içeren ekipmanın 

uygun tarzda devre dışı bırakılması
•	 Bu gazlarla ilgili raporlama sisteminin 

geliştirilmesi
•	 Bazı ürünlerin pazara arz edilmesi ile ilgili 

kısıtlamalar
•	 Bu sektörde faaliyet gösteren teknik 

elemanlar ve şirketlerin eğitim ve 
sertifikasyonu

•	 Bazı ülkelerde kayıtlar ulusal bir veri 
tabanında saklanır.

•	 Diğer ülkelerde sistem ve servis elemanları 
için kayıt defterinin tutulması yeterlidir.

•	 HFC satan veya alan şirketler için de aynı 
şartlar geçerlidir.

Raporlama

İthalatı, ihracatı veya üretimi yılda 100 ton 
CO2 veya 1 metrik tonu geçen florlu gazlar 
komisyona rapor edilmelidir. Ayrıca yılda 
500 ton üzerinde CO2 içeren ürünler pazara 
sürülürken yine komisyona rapor edilmeli-
dir. Bu rakam aşağıdaki miktarlara eşittir: 
•	 349.65 kg R134a, veya
•	 282.49 kg R407C, veya
•	 239.23 kg R410A, veya
•	 127.55 kg R404A.
İthalatçılar HFC üretiminden ortaya çıkan 

Eğitim ve Sertifikasyon

Tesisat kurulumu, servisi, sızıntı kontrolü 
ve sökülmesi sertifikalı kişiler tarafından 
yapılmalıdır. Mevcut sertifikalar geçerlidir, 
taşeronla çalışan şirketler bu işlerin serti-
fikalı personel tarafından yerine getirildi-
ğinden emin olmak için gerekli tedbirleri 
almalıdır. Bir ülkede verilen sertifikalar diğer 
tüm ülkelerde geçerli olacaktır.

Kayıt Tutma

Ekipmana soğutkan ilave edilmesi veya çıka-
rılması ve sızıntı tespiti gibi servislerin kaydı 
sistem operatörü ve servis firması tarafın-
dan tutulmalıdır. Yeni kayıt tutma şartları 
şöyledir: 
•	 Her iki taraf 5 yıl boyunca kayıtları 

saklamalıdır.

İklimlendirme sektöründe değişiklik öngören kotalar nedeniyle geleneksel HFC'lerin piyasada azaldığı 

ve fiyatlarının yükseldiği de su götürmez bir gerçektir.

Kotalı bir sistemle kontrol edilen kullanımı sonlandırma süreci, HFC tedarikinin giderek azalmasına ve 

soğutkan fiyatlarında artışa neden olmaktadır. 2018 yılı talep/tahsis dengesi bakımından kritik bir yıl 

olacağa benziyor. 
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R23 yan ürününün imha edildiğini ispatla-
makla yükümlüdür. 

Etiketleme

2017 yılından itibaren soğutma, iklimlen-
dirme, ısı pompaları ile organik Rankine 
çevrim sistemleri şu şekilde olacaktır:
•	 Ekipmanın HFC içerdiğine veya bağlantılı 

olduğuna dair bilgi 
•	 Soğutkan tipi
•	 Ağırlık ve CO2 cinsinden soğutkan 

miktarı
•	 Soğutkan GWP değeri
•	 Hermetik ekipmanlar ayrıca belirtilmelidir.
•	 Kullanım kitapçıkları ve reklam 

açıklamalarında da bu bilgilere yer 
verilmelidir.

•	 HFC konteynerleri yukarıda belirtildiği 
şekilde etiketlenmeli, HFC'nin akıbetiyle 
ilgili (iade, imha, askeri amaçlı kullanım, 
doğrudan ihracat) bilgi verilmelidir. TM

2020 yılından itibaren, GWP değeri > 2500 olması durumunda, sadece geri kazanılmış soğutkanlar 

kullanılabilecek. 2030 yılından itibaren ise kullanımı tamamen yasaklanmıştır.

Buna göre marketlere dağıtılan R404A soğutma sistemleri 2020 yılından sonra R407A&F gibi yeni 

karışımlara yönelebilir.
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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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Usta Kart, ustalara özel fırsatlarla sadece Koçtaş’ta.

Kalitesiyle Koçtaş’ta
PVC ve PPRC Yedek Parçaları

PVC Dirsek
50 x 90˚ cm

250, 500, 1.000,
2.000 ve 3.000 cm

020 ’den
başlayan
fiyatlarla

20, 25, 32, 40 mm

50 x 150 cm

Dubleks Atık
Su Borusu

’dan
başlayan
fiyatlarla139

25, 32, 40 mm

Manşon
Beyaz
20 mm

’den
başlayan
fiyatlarla015 başlayan
fiyatlarla

70, 110, 160 cm

PPRC Boru
20 mm ’den

başlayan
fiyatlarla225

/m

başlayan
fiyatlarla

Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

Aironn’un pusulası
her zaman Başarı’yı gösterir...


