
 AYDA BİR YAYIMLANIR • TEMMUZ 2016 • YIL: 21 • SAYI: 210 • 9 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

• Gerekmediği zamanlarda egzoz fanlarını, 
fırınları, motorları vb. kapatın.

• Kompresör hava girişlerinin sıcak ekipman 
odaları yerine daha soğuk yerlerden olma-
sını sağlayın. Verim iyileştirmeleri ve geri 
ödemeler ilgi çekicidir.

• Buhar ve basınçlı hava kaçaklarının işlet-
meye maliyeti çok pahalıdır. Düzenli denet-
lemelerle ortaya çıkarılmalıdır.

• Yanma havasının kalbi olan hava fazlalık 
katsayısının dikkatli kontrolü, önemli enerji 
tasarrufu sağlar.

• İşletme tarife yapısına ve güç faktörüne göre 
güç faktörü iyileştirmesi ile büyük tasarruf-
lara ulaşılabilir.

• Proses hatları ve tankların yalıtımı ile 
önemli tasarrufl ar elde edilebilir.

• Özellikle yeni uygulamalar söz konusu 
olduğu zaman enerji verimli motorların 
kullanılması, kendini kısa sürede amorti eder.

• Şayet basınçlar fazla tasarlanmışsa, basıncın 
azaltması prosesi ısıtmayacaktır ve büyük 
tasarrufl ar söz konusudur.

• Endüstriyel tesisler genellikle yetersiz ola-
rak yalıtılır. Uygun yalıtım büyük kazanç 
demektir.

• Büyük kompresörlerde hava veya su soğut-
masıyla atılan ısıyı uygun tasarımla özel-
likle kışın mahal ısıtmalarında kullanmak 
mümkündür.

Sanayi Kuruluşlarında Enerji Verimliliği: 
Küçük Rakamlar, Büyük Tasarrufl ar…

Sanayi kuruluşları, enerjinin en yoğun 
kullanıldığı alanlardan biridir. Sanayide 
sağlanacak küçük yüzdelerdeki verimlilik, 

büyük miktarlara tekabül eder. Bu da sanayide 
yapılabilecek her türlü verimlilik çalışmasını çok 
kıymetli kılar. Türkiye’de tüketilen enerjinin % 
41’i endüstriyel tesislerde, % 31’i binalarda ve % 
20’si taşımacılıkta kullanılmaktadır. Türkiye’de 
endüstriyel tesislerde yıllık 3,7 milyon TEP (ton 
eşdeğer petrol) denk düşen bir enerji tüketimi 
mevcuttur. Yapılan bazı çalışmalar, Türk sana-
yisinde kullanılan enerjinin % 30’unun tasar-
ruf edilebileceğini göstermektedir. Endüstriyel 
tesislerde enerji tasarrufu, enerjinin gereksiz 
kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari 
düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldır-
mak için alınan önlemleri içerir. Bu şekilde, üre-
tici aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az 
enerji ile üreterek, ulusal ve uluslararası alanda 
rekabet gücünü artırma şansını yakalayabilir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi web site-
sinde Sanayi Kuruluşlarında Enerji Verimliliği 
başlığı altında, ‘Sanayi sektöründe enerji verim-
liliği için alınacak önlemler’i şöyle sıralıyor: 
• Proses aydınlatmasında fl oresan ve cıva 

buharlı lambaları, yüksek basınçlı sodyum 
lambalarla değiştirin.

• Gece de çalışan işletmelerde daha az insa-
nın girip çıktığı bölümlerdeki iklimlen-
dirme ünitelerini ayarlayın.

• Plastik şeritler, kapı tamponları ve hava perdeleri 
büyük giriş kapılarından enfiltrasyonun bloke 
edilmesine yardımcı olur.

• Ekonomizerler, dış havanın optimum kullanımını 
sağlarlar. Kullanımları ile elde edilen tasarrufl ar 
büyüktür.

• Tüm alanları ısıtmak yerine kısmi ısıtma yapmak 
için kullanılan radyant ısıtıcıların geri ödemesi ilgi 
çekicidir.

• Isıtılan açık tankların kapatılması büyük enerji 
tasarrufl arı sağlar.

• Ekipmanların zamanlamasında yapılabilecek 
küçük değişimler talep yüklerini önemli oranda 
azaltır.

• Spot havalandırma, gerekli iklimlendirilmiş hava 
miktarını azaltır. Tasarrufl ar büyüktür. TM

Hayat;  farklı renkler, farklı sesler, farklı düşünce-
lerle güzelleşir ama hepsinden önemlisi; tüm bunların 
özgürce yaşanabilmesi, bireylerin kendilerini özgürce 
ifade edebilmesi, başkalarının düşünce ve yaşam hak-
larına saygılı olunmasıdır. Doğa Sektörel Yayın Grubu 
ailesi olarak demokrasiye, milletin özgür iradesine 
karşı yapılan her türlü girişimin -kim tarafından 
yapılırsa yapılsın- karşısındayız. 

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

Daikin’den Yeni Ürün: N Serisi Klimalar

N Serisi ayrıca Dikey Otomatik Salınım 
Modu ile iç ünitenin yatay kanatları otoma-
tik olarak aşağı yukarı salınım yaparak hava-
nın oda içinde homojen dağılımına yardımcı 
oluyor. Zamanlayıcı Modu da unutulmayan 
N Serisi klimalar, soğutmayı veya ısıtmayı 
24 saatlik bir süre içerisinde herhangi bir 
zaman başlatacak/bitirecek şekilde ayarla-
yabiliyor. TM

ile 4 mevsim kesintisiz iklimlendirme kon-
foru sunuyor. Daikin markalı tüm inverter 
klimalar gibi en yüksek performansı, gereken 
en az enerji düzeyi ile yakalayan N serisi 
klimalar, her iklimde ideal ortam şartlarını 
oluşturuyor. Inverter teknolojisi sayesinde ne 
zaman çalışması, ne zaman durması gerekti-
ğini kendi anlayan N Serisi klimalar, ‘Güçlü 
Modu’, ‘Konforlu Uyku Modu’, ‘Dikey Oto-
matik Salınım ve Zamanlayıcı’ gibi özellik-
leriyle iklimlendirme konforunu üst seviyeye 
çıkarıyor. N Serisi klimaların Güçlü Modu; 
kumanda üzerinden aktive edildikten sonra 
20 dakika boyunca soğutma ya da ısıtma 
performansını maksimuma çıkarıp istenen 
sıcaklığa hızlıca ulaşılmasını sağlarken, Kon-
forlu Uyku Modu ise aktive edildikten sonra 
aşırı soğumayı veya aşırı ısınmayı önleyerek 
hem konfor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. 

Daikin, en yeni klima serisi olarak N 
Serisi’ni satışa sundu. Avrupa’daki 
yeni Sezonsal Verimlilik enerji 

yönetmeliklerine göre geliştirilmiş yeni bir 
inverter klima olan N Serisi, farklı iklim 
ve ortam koşullarında yüksek enerji tasar-
rufu ve kullanım konforunu düşük işletme 
maliyeti ile birlikte sunuyor. Yeni Daikin N 
Serisi tüm seride ısıtma ve soğutmada A+ 
sezonsal enerji verimliliğine sahip ve non-
inventer klimalara oranla yüzde 50’ye varan 
tasarruf sağlıyor. Daikin, N Serisi klimalar 

COPA Innova Radyatörler

yor. COPA, her geçen gün gelişen teknolojik 
yeniliklerin takipçisi olmaya devam ederken 
COPA Innova Radyatör modeli ile yaşam 
alanlarındaki standartlara estetik bir görü-
nüm kazandırıyor. TM

mış köşelere sahip 
tasarımıyla; ev, 
okul gibi yaşam 
alanlarında şık 
g ö r ü n ü m ü y l e 
göze hitap ediyor. 
COPA, Innova 
Radyatör ile kul-
lanıcılarına sağla-
dığı ekonomi ve 
konforun yanında 
beyaz rengiyle ve 
çevre dostu su 
bazlı astar boya-
sıyla da çevreci bir 
çözüm sunuyor. 
İhtiyaca uygun geniş tip ve ölçü seçenekle-
riyle birlikte, patentli garnitürüyle de çeşitli 
bağlantı imkânı sağlıyor. Kalite standartları 
ve uluslararası sertifikaları ile COPA Innova 
Radyatörler 10 yıl garantili olarak kullanılı-

Coşkunöz Holding’in iklimlendirme 
markası COPA, modern üretim 
teknolojisini inovasyonla birlikte 

sunuyor. Panel radyatörler, artık ısınmanın 
yanı sıra dekoratif olarak da mekânlarda dik-
kat çekmeye başladı. Gün geçtikçe gelişen 
ve değişen trendlerle birlikte panel radya-
törler de, şık ve zarif görünümleriyle deko-
rasyona yakışan parçalar oluyor. Maksimum 
verimliliğin yanı sıra estetik bir görünüme 
de önem veren COPA, Innova Radyatör 
modeli ile yaşam alanlarına hem sıcaklık 
hem de zarafet katıyor. Adını COPA’nın 
inovasyonu hedefl eyen anlayışından alan 
COPA Innova Radyatörler, standart panel 
radyatöre zarif bir görünüm kazandırılarak 
geliştirildi. COPA Innova Radyatörler, opti-
mum su hacmi ve yüksek ısıl güç üretimi 
sayesinde hem konforlu hem de tasarrufl u 
bir ısınma imkânı sağlıyor. Yeni oval kesimli 
üst ızgarası, oval yan kapakları ve yumuşatıl-
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Isıtma Optimizasyonlu Danfoss Scroll Kompresörler, PSH

Eşsiz
sıvı enjeksiyon çözümü ile
kompresör çalışma 
aralığını genişletir ve
çok çeşitli uygulamalarda 
çalışma olanağı sağlar.

Yenilikçi tasarımı ile verimlilik ve tasarrufta artış sağlar. Sıvı enjeksiyonunda sunduğu özel çözüm, standart dışı 
çalışma şartlarını kapsayacak sekilde çalışma aralığını genişletir ve sistem kurulum maliyetlerini azaltır.
 
R410A soğutkanlı ticari ısı pompaları için basit, kompakt, enerji tasarruflu ve ekonomik bir çözüm olarak 
PSH 20-240 kw aralığı, artan sistem güvenilirliği, daha az parça gereksinimi ve azaltılmış duruş süresi sağlar.
 

Isıtma Optimizasyonlu Danfoss Scroll Kompresörler, PSH

Soğuk ortamlar için 
sıcak çözüm

www.danfoss.com.tr



ürünler

Yeni Wi-Fi Özellikli Bosch V-Dizayn Klimalar

Alarko Carrier’dan Yeni Yoğuşmalı Kombi: Seradens Super Plus

Bosch Ev Aletleri, yenilikçi ve 
modern bir tasarımla geliştirdiği 
Wi-Fi kontrol özellikli yeni kli-

malarını tüketiciyle buluşturuyor. Tekno-
lojiyle yenilikçi tasarımın bileştiği “V tasa-
rımlı” klimanın yan taraflarında, soğuk ve 
sıcak çalışma moduna göre gözü yormayan 
mavi ya da kırmızı ışık yanıyor. Yeni enerji 
yönetmeliğine uygun olarak A++ enerji sınıfı 
verimlilik sağlayan Bosch Vertu DC Inverter 
Klima B1ZMI12922 süper iyonizer özelli-
ğine sahip. Bu özellik, şık bir tasarıma sahip 
klimanın daha sessiz çalışmasını sağlarken, 
temiz ve ferah doğa ortamını odalara taşıyor. 

Klima kumandasındaki her 
fonksiyon cep telefonunuzda
Dört mevsim konfor sağlayan klimalardaki 

Alarko Carrier, hem ısıtma hem de 
kullanım suyunda tam yoğuşma sağ-
layan Seradens Super Plus kombi 

serisini Türkiye pazarına sundu. Daha estetik 
ve modern tasarıma sahip seride, yoğuşmada 
en yüksek verimliliği temin etmek için pre-
miks sistemi kullanılıyor. Sistem, kombinin 
ideal gaz ve hava karışımına sahip olma-
sını, düşük ses seviyesi, baca gazı sıcaklığı ve 
emisyon oranıyla yüksek verimli çalışmasını 
sağlıyor. Uzun ömürlü, yoğuşma suyuna karşı 
yüksek dayanımlı paslanmaz çelik eşanjöre 
sahip, doğalgaz ve LPG’yle kullanılabilen 

kombiler, 21 litre/dk’ya kadar ulaşan yüksek 
kullanım suyu debisiyle öne çıkıyor. Alarko 
Carrier’ın Gebze’deki tesislerinde üretilen 
çevre dostu kombiler, maksimum yakıt tasar-
rufunun yanı sıra, hiçbir elektronik sisteme 
ihtiyaç duyulmadan kullanılabilen opsiyonel 
bağlantı setiyle, güneş enerjisinden fayda-
lanma imkânı da sunuyor. Seride kullanılan 
son teknolojiye sahip elektronik kart sistemi 
sayesinde, cihazların üzerindeki büyük beyaz 
LCD ekranda olası uyarı ve arıza mesajları 
rahatça görülüp kontrol edilerek, kombiden 
maksimum konfor alınabiliyor. TM

Wi-Fi modülü, evde ve ev dışında kullanılan 
akıllı cihazlarla klimaları kontrol etme imkânı 
sunuyor. Diğer bir deyişle, cep telefonunuz ya 
da tabletiniz her yerden kullanılabilen bir klima 
kumandasına dönüşüyor. Böylece, henüz eve 
varmadan istenilen konforu sağlayan serinlik 
ortamı kolayca ayarlanabiliyor. Çıkarılabilir 
ön filtresiyle temiz bir kullanım sağlayan ve 
şık tasarımlara sahip yeni verimli klimalarda 
bulunan internet modülü, akıllı telefon ve tab-
letlerle tek dokunuşla uyum içinde çalışıyor. 
Bu özellikle, klimanın açılıp kapanması, sıcak-
lık ayarlarının değiştirilmesi, ısıtma/soğutma/
nem ayarlarının hepsi akıllı telefonlar ve tab-
letler üzerinden tek dokunuşla ayarlayabiliyor. 
Böylece, evdeki internete bağlı olan klimayı 
dışarıdayken de çalıştırmaya başlamak ve yaz 
sıcaklarında önceden serinletilmiş konforlu bir 
eve girmek mümkün oluyor.

Son teknoloji konforlu ve temiz 
serinlik
Klimanın otomatik parlaklık özelliğine sahip 
akıllı ekranı, oda ışığı kapandıktan 5 saniye 
sonra ekran parlaklığını kapatıyor ve klima 
sessiz konuma geçiyor, ışık açıldığında ise eski 
konumuna dönüyor. Teknolojik özelliklerinin 
yanında, kolayca çıkarılıp yıkanabilir ön filtre-
siyle hijyenik bir kullanım sunan klima, virüsleri 
ve maytları barındırmayan örgü yapılı fiber filt-

resi sayesinde 20 mikrona kadar tüm parçacık-
ları tutuyor ve temiz bir kullanım sağlıyor. TM

B1ZMI12922’nin Teknik 
Özellikleri
• Soğutma kapasitesi: 12000 BTU/h
• Isıtma kapasitesi: 13000 BTU/h
• Heat-Pump ısıtma
• Fonksiyonlar: Donmaya karşı 

koruyucu, nem giderme, otomatik, 
ısıtma, soğutma, sleep

• 3 kademeli ve otomatik fan hızı 
(otomatik-düşük-orta-yüksek)

• Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre
• Otomatik ya da manuel hava 

dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre 
ayarlanması

• Otomatik dikey hava salınım
• Çekilen enerji: Isıtma 1730 W, 

Soğutma 1710 W
• Frekans/voltaj: 50 hz / 220 - 240 V
• Nem alma kapasitesi: 1.2 l/h
• Kapalı mekân sıcaklık ayarı aralığı 

17 °C - 30 °C
• Zaman ayarı: 0-24 saat arası
• Uzaktan kumanda
• İç Ünite Ses Seviyesi: Düşük hızda 22 

dB/ yüksek hızda 36 dB
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ürünler

Danfoss PSH scroll kompresör 
serileri; R410A soğutkanlı ticari 
ısı pompaları için basit, kompakt, 

enerji tasarrufl u ve ekonomik bir çözüm 
olarak PSH 20-240 kW aralığı, artan sistem 
güvenilirliği, daha az parça gereksinimi ve 
azaltılmış duruş süresi sağlar.

İnovasyondan avantaja
Sıvı enjeksiyonunda sunduğu özel çözüm, stan-
dart dışı çalışma şartlarını kapsayacak şekilde 
çalışma aralığını genişletir ve sisteme yüklenen 
maliyeti azaltır. Yeni PSH Operasyon Kontrol 
Sistemi (OCS), tam kompresör koruması ve 
daha yüksek sistem güvenilirliği sağlar. OCS, 
duruş sürelerini ve sistemin garanti maliyetini 
azaltır. Yenilikçi sıvı enjeksiyon çözümü, ısıtma 
pazarında yeni fırsatlar doğurur. Danfoss PSH 
Scroll Kompresörleri, ısıtma optimizasyonu sağ-
layan R410A kompresörün 7˚C / 50˚C çalışma 
aralığında 38- 77 kW ısıtma kapasitesini kap-
sayan dört farklı modeli mevcuttur. Ekipman 
imalatçıları, daha geniş bir sıcaklık aralığında 
çalışma imkânı sunan sıvı enjeksiyon çözümü 
ve daha yüksek güvenilirlik sağlayan operasyon 
kontrol sisteminden büyük fayda sağlar. 

Geniş çalışma aralığı
Alan ısıtması ve Sıcak Kullanım Suyu (HSW) 
için kullanılan gaz veya yağ yakıtlı kazanlara 
kıyasla, ısı pompası sistemi % 50’ye varan 
oranda enerji tasarrufu sağlar. Şimdiye kadar 
çoğu ısı pompası sınırlı bir çalışma aralığında 
hizmet vermekteydi. Sıvı enjeksiyon çözümü, 
kompresör çalışma aralığını olağandışı çalışma 
koşullarına kadar genişleterek sisteme yüklenen 
maliyeti azaltır. Isı pompası ve iklimlendirme 
sistemi üreticileri, bu kompresörü 65 ̊ C’ye varan 
çok yüksek yoğuşma sıcaklıklarında ve -30˚C’ye 
varan çok düşük yoğuşma sıcaklıklarında kul-
lanabilir. Kompresöre tamamıyla entegre olan 
sıvı enjeksiyon çözümü kondenserden çıkan sıvı 
için sadece ¼ inç ilave boru bağlantısına ihtiyaç 
duyar. Sisteme kolayca entegre olan kompre-
sör ilave parça gerektirmez. Sıvı enjeksiyonsi 
sayesinde, Danfoss PSH Scroll Kompresörleri, 
olağandışı çalışma sıcaklıklarındaki ticari ısı 
pompaları veya iklimlendirme uygulamaları 
gibi yeni pazarlar yaratabilir.

İnovasyon avantaj sağlar: % 30 daha 
yüksek güvenilirlik
Danfoss PSH Scroll Kompresörleri, sıvı enjek-

siyonunu kontrol eden ve çalışma limitleri dahi-
linde tutarak kompresörü koruyan yeni bir ope-
rasyon kontrol sistemi (OCS) ile donatılmıştır. 
Bu sistem, hizmet verebilirliğini geliştirmek 
için çalışma verilerini ve sonuçlarını kayıt ede-
rek saklar. Böylece OCS duruş sürelerini azal-
tarak sistemin garanti maliyetini azaltır.

Daha düşük ses seviyesi
Danfoss PSH Scroll Kompresörleri, ses seviyesi 
alanında pazarın ve yönetmeliklerin gereklerine 
cevap verir. Muadil ürünlere kıyasla ortalama 
3 dB(A) daha düşük seviyede sese neden olur. 
Tüm PSH kompresörlerinde standart olan, 
entegre yalıtım sağlayan patentli karter ısıtıcısı, 
ses seviyesini azaltmaya ciddi anlamda katkıda 
bulunur. TM

Danfoss’tan Soğuk Ortam ve Standart Dışı 
Şartlara Sıcak Çözümler

Arçelik’ten Yüksek Enerji Tasarruflu Inverter Klimalar

Arçelik, kaliteli özellikleriyle yüksek 
enerji tasarrufu sağlayan ev tipi 
inverter klimaları mağazalarında 

tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yüksek enerji 
tasarrufu sağlayan ev tipi inverter klimalar, 
teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. 

Ultra Ionizer+ Inverter Klima 
Arçelik’in A++ sınıfında yer alan Ultra Ioni-
zer+ Inverter klimaları, Enerji Kontrol özelliği 
sayesinde tek tuşla odadaki kişi sayısı, sıcaklık 
ve koşullara göre % 40’a varan enerji tasarrufu 
sağlıyor. Ultra Ionizer+ özelliği sadece klima-
nın verdiği havayı değil, çevredeki mikrosko-

bik partikülleri de temizliyor. Yumuşak hava 
tuşu ile sıcaklık ve hava hacmini yönetiyor. 
Daha büyük gizli ekranlı şık iç ünite tasa-
rımına sahip olan klimanın anlık olarak ne 
kadar enerji tükettiğini klimanın iç ünitesi 
üzerinde görüntülenebiliyor. Kolay çıkarıla-

bilir filtre ile klimanın temizliği tek adımda 
yapılabiliyor. 3M Filtre mikroskobik partikül-
leri uzaklaştırarak temiz bir ortam yaratıyor. 
Ionizer+ Otomatik temizleme teknolojisine 
sahip bu ürün, sessiz modda çalışma imkânı 
sağlıyor.  TM Aday İklimlendirme ve Soğutma E k i p m a n l a r ı  T i c .  S a n .  A . Ş .

1203 / 4 Sk. No:10 A Yenişehir - İZMİR
Tel: +90 232 469 73 59 - 60 - 73  Faks: +90 232 458 10 11

s a t i s @ a d a y i k l i m l e n d i r m e . c o m
w w w . a d a y i k l i m l e n d i r m e . c o m

SOĞUTMA DÜNYASININ EN İYİLERİ, 
ADAY İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA 
GÜVENCESİYLE HİZMETİNİZDE.

aday
iklimlendirme & soğutma
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ürünler

TLC Klima’dan Gree Markalı ERP Lomo DC Inverter Split Klima Serisi

Baymak’tan BG Serisi Gaz Brülörleri

TLC Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin 
distribütörü olduğu Gree Klima 
Sistemleri içerisinde ERP Lomo 

DC Inverter Duvar Tipi Split Klima Serisi 
hem uygun fiyatı hem de kalitesi ile dikkat 
çekiyor. ERP Yönetmeliği’ne uygun ola-
rak üretilen Lomo Serisi soğutmada A++, 
ısıtmada (ortalamada) A+ sezonsal enerji 
sınıfına sahip. Yüksek enerji tasarrufu ile 
sınıfının önde gelen klimaları arasında 
yer alan Lomo Serisi, -15 °C’ye varan dış 
hava sıcaklıklarına kadar ısıtma ve soğutma 
yapabiliyor. 8 °C Acil Durum Isıtması özel-
liği ile ev, yazlık ve iş yerinde olmadığınız 
zamanlarda iç ortam sıcaklığının 8 °C’nin 
altına düşmesi engellenerek aşırı soğuma ve 
donma gibi istenmeyen durumların önüne 
geçiliyor. Soğuk Hava Üfleme Koruması 
ile klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk 
hava üflenmemesi için iç ünite serpantin 
sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebiliyor. 
Yaz-kış kullanıma uygun olan seri I-Feel 
hassas sıcaklık kontrolü özelliği ile kulla-
nıcıya daha fazla konfor sağlıyor. Kumanda 
üzerindeki sensör, ortam sıcaklığını hisse-
derek iç üniteye gönderdiği sinyal ile klima 

TS EN 676+A2 ve DIN 4787 
Avrupa standartlarına uygun olan 
Baymak BG Serisi gaz brülör-

leri; 38 farklı kapasitede ve 15 – 1225 kW 
(12.900 – 1.053.500 kCal/h) kapasite ara-
lığında üretiliyor. BG Serisi Gaz Brülörleri; 
BG 1 Tek Kademeli BG 2 Çift Kademeli ve 
BG 3 Oransal modeller olarak, 21 mbar ve 
300 mbar gaz basınç seçeneklerinde, doğal-
gaz ve LPG yakabilme özelliğinde üretiliyor. 
Brülör üzerine monte edilmiş elektronik 
röle ve kumanda sistemi, minimum hava ve 
gaz basınç presostatları ile tam otomatiktir. 
Yanma odası ön süpürme, otomatik ateş-
leme sistemi, iyonizasyon alev kontrolü ile 

yanmada güvenlik 
önlemleri alınmış-
tır. BG serisi gaz 
brülörleri standart 
olarak kontrol ve 
kumanda eleman-
ları, gaz hattı arma-
türleri ile komple teslim edilmektedir. 
• Siemens elektronik kumanda rölesi
• Dungs minimum gaz ve hava presostatları
• Ateşleme ve alev kontrolü (iyonizasyon) 

elektrotları
• Dungs gaz hattı (filtre, regülatör, çalışma 

ve emniyet selonoidlerinden oluşan mul-
tiblok)

Baymak BG serisi gaz brülörlerinde yanma 
ionizasyon çubuğu ile kontrol edilirken, 
brulörün kontrolü ise brulör üzerine mon-
teli otomatik kontrol panosu ile yapılır. 
Kayar kızak sistemi ile montaj ve bakımda 
yanma kafasındaki önemli tüm parçalara 
kolayca ulaşımı sayesinde servis kolaylığı 
sağlar. TM

hava üfleme debisini ve sıcaklığını en üst 
düzeyde konfor sağlayacak şekilde düzen-
liyor. Akıllı defrost özelliği sadece ihtiyaç 
olduğunda devreye girerek defrost süresini 
kısaltıyor ve ısıtma konforunu artırıp enerji 
tüketimini azaltıyor. ERP Lomo Serisi iç 
ortam hava kalitesini de 3 farklı filtre içeren 
Multi Fonksiyonel Filtreleme Sistemi ile en 
üst seviyeye ulaştırıyor.

Vitamin C Filtresi
Filtrenin özel yapısı sayesinde hava, filtreden 
geçerken C vitamini yavaş yavaş havaya bıra-
kılır. Filtre ayrıca havayı nemlendirme etkisini 
sahiptir. İç ortamda bulunan bitkilerin ömür-
lerine de olumlu olarak etkide bulunur.

Kitin Filtre
Kitin insanlarda yaraların iyileşmesinde olumlu 
etkisi olan özelliklere sahiptir. İç ortam hava-
sındaki bakterilerin ve mantarların aktivitele-
rini inhibe ederek daha sağlıklı bir iç ortam 
havası yaratır.

Koku Giderici Filtre
Formaldehit; mobilyalardan, yeni boyanmış 
odalardan ve bazı tekstil ürünlerinden yayı-
lan, kansere sebep olabilen zararlı bir gazdır. 
Koku Giderici Filtre, yayılan bu gazın % 90’dan 
fazlasını yakalar. Gözenek yapısının zengin-
liği sayesinde havadaki kir, toz parçacıklarını 
fiziksel olarak tutarken havadaki kötü kokuları 
da kimyasal olarak parçalayarak yok eder. TM
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ürünler

Alfa Laval’den Abatigo Kapalı Adyabatik 
Hazneli Soğutucu

Ionizer+ ile Otomatik Temizleme Teknolojisine Sahip Beko Inverter Klimalar

ceği anlamına gelir. EC fanlar, yakın sıcaklık 
kontrolü ve gerçek yük koşullarına dayanan 
enerji tüketimi sağlar. Fanlar, daha fazla enerji 
verimliliği sağlamak için egzoz difüzörleri ile 
birlikte gelir. Bunlara ek olarak, Alfa Laval her 
Alfa Laval Abatigo ünitesiyle izleme, sorun-
suz ve güvenli başlatma ve bakım hizmetlerini 
içeren kapsamlı bir hizmet portföyü sunar. 
Alfa Laval’in küresel satış kanalları ve servis 
mühendisleri, nerede ve ne zaman olduğu fark 
etmeksizin zamanında ve güvenilir destek 
sağlar. TM

ve su yoluyla bulaşan tehlikeli 
hastalıkları önler.

Alfa Laval Abatigo’nun 
sunduğu avantajlar:
• Soğutma kulesine kıyasla 

% 95’e kadar daha düşük su 
tüketimi

• Adyabatik sistem için su 
arıtma ihtiyacının olmaması

• Fanları sürekli olarak ayarlayan 
ve gerektiğinde adyabatik 
haznenin etkinleştirilmesini 
sağlayan hassas kontroller 
aracılığıyla ideal su sıcaklığı

• Kireç oluşumunu önleyen 
çalışma şekli, dayanıklı yapısı 
ve daha güvenli akrilik kaplamalı ısı eşanjörü 
sayesinde maksimum çalışma süresi

• Hava soğutmalı merkezi soğutucuya kıyasla 
% 95’e kadar daha düşük enerji tüketimi

• Maksimum kapasite, kuru soğutucularla 
karşılaştırıldığında daha az yer kaplar

Alfa Laval Abatigo tasarımı, modüler bir 
konsept kullanılarak optimize edilmiştir. Bu 
konsept, kapasite ihtiyacına ve kullanılabilir 
alana bağlı olarak ünite başına 1 ila 20 arası 
fanın tek veya çift sıra olarak düzenlenebile-

Verimli soğutmada yeni nesil ürün 
Alfa Laval Abatigo Kapalı Adyabatik 
Hazneli Soğutucu; su, enerji, kimyasal 

ve bakım süresinde uzun vadeli tasarruf sağla-
mak amacıyla çeşitli uygulamalar için optimize 
edilmiştir. Enerji ve su daha değerli kaynaklar 
haline geldikçe ısı transferi uygulamaları, hem 
ekonomik hem ekolojik sürdürülebilirlik elde 
etmek için gittikçe daha fazla zorlukla karşı-
laşır. Birçok endüstrideki müşteriler, fazla su 
tüketimi ve arıtma ihtiyacının yanı sıra Lejyo-
nella riski nedeniyle açık soğutma kulelerine 
alternatifler aramaktadır. Kuru soğutucular 
çoğu uygulama için mükemmel bir çözüm 
gibi gözükse de konu yakın bir sıcaklık yak-
laşımına ve zorlu iklimlere sahip bazı özel 
görevlere geldiğinde belli sınırlamalar ortaya 
çıkar. Bu nedenle Alfa Laval, Abatigo Kapalı 
Adyabatik Hazneli Soğutucuyu pazara sundu. 
Alfa Laval Abatigo, havanın ısı değiştirici 
bataryasına girmeden önce soğutulması için 
ince su buharının püskürtüldüğü bir soğutma 
yöntemi kullanır. Bu; enerji ve su tüketimini 
önemli oranda düşürür, farklı uygulama ve 
iklim koşullarına kolaylıkla uyarlanabilir. 
Kapalı adyabatik hazne, suyun ısı eşanjörlerine 
sürüklenmesini engelleyerek onları tamamen 
kuru tutar ve böylece kireçlenmeyi, aşınmayı 

Beko’nun tasarladığı klimalar evleri 
serin bir yaza hazırlıyor. Ionizer+ 
ile otomatik temizleme yapan ev 

tipi klimalar, teknolojik özellikleriyle dikkat 
çekiyor. Beko’nun A+++ sınıfında yer alan bu 
klimasının Ionizer+ özelliği, sadece klimanın 
verdiği havayı değil aynı zamanda çevredeki 
mikroskobik partikülleri de temizliyor. Ioni-
zer+ otomatik temizleme teknolojisine sahip 
Beko klimalar kendilerini temizliyor. Sessiz 
modda çalışma imkânı sağlayan bu üründe 3M 
Filtre mikroskobik partikülleri uzaklaştırarak 

temiz bir ortam yaratıyor. Ayrıca yıkanabilir 
toz filtreye sahip olan bu ürün enerji kontrol 
özelliği sayesinde tek tuşla odadaki kişi sayısı, 
sıcaklık ve koşullara göre enerji harcıyor. Akıllı 

çalışma sistemi olan üründe dijital gösterge 
yer alıyor. Hızlı soğutma ve ısıtma özellikle-
riyle kullanım kolaylığı sunan klima, 24 saat 
programlanabiliyor. TM
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ürünler

Siemens’ten İnternete Bağlanabilen Inverter Klima TROX’tan X-GRILLE 
Havalandırma Menfezi

Siemens Ev Aletleri serin, konforlu 
ve enerji verimli bir yaz için yüksek 
teknoloji ile geliştirilen ve yenilikçi 

özelliklerle donatılan, internete bağlanabilen, 
enerji tasarruflu yeni nesil Inverter split klima 
modellerini tüketicilerinin beğenisine sunu-
yor. Siemens’in yeni nesil A++ enerji sınıfı 
S1ZMA/I09911-12911-18911 serisi Inver-
ter split klimaları akıllı telefon uygulaması 
aracılığıyla Wi-Fi ile herhangi bir yerden 
klima ayarlarını izleyebilmeyi ve değiştirebil-
meyi mümkün kılıyor. Bu özellik sayesinde 
cihazın açılıp kapanması, sıcaklık ayarlarının 
değiştirilmesi, ısıtma/soğutma/nem konum 
ayarları akıllı telefon ve tablet üzerinden 
kontrol edilebiliyor. Böylece evdeki internete 
bağlı klima dışarıdayken de çalıştırılabiliyor. 
Siemens klima cihazının kontrol edilebildiği 

TROX’un yeni X-GRILLE hava-
landırma menfezleri, fonksiyonu 
tasarımla birleştirir. Merkezden 

desteklenen simetrik kanatlar, toplu olarak 
veya ayrı ayrı ayarlanabilir. Enerji etkin ve 
optimum hava dağıtımı sağlar. Üfleme havası 
veya emme havası için aerodinamik ve akus-
tik olarak optimize edilmişlerdir. Havalan-
dırma menfezleri, dikdörtgen kesitli olup, 
üfleme ile emiş havasına yönelik kullanılır. 
Fonksiyonellik etkileyici tasarımda bir araya 
getirilmiştir. Ön kenarlık, yatay klips bağ-
lantılı kapak plakalarına sahiptir. Tercihen 
duvara ve pervaza monte edilir, ayrıca dik-
dörtgen kesitli kanallara da uygundur.

Özellikler
• Zorlu estetik gereksinimler ile bina sahipleri 

ve mimarlar için etkileyici tasarım elemanı
• İki renkli görünüm, resepsiyon ve idari 

odaların iç kısmıyla iyi uyum sağlar.
• Karışık akışlı havalandırma için 

yönlendirilmiş üfleme havası tahliyesi
• Kanatlar, farklı yerel gereksinimleri 

karşılamak üzere ayarlanabilir.
• Değişken ve sabit hava debilerine yönelik
• -12 ila +4 K arasında üfleme havası ila oda 

havası sıcaklığı farkına yöneliktir.
• İki yönlü giriş akımı için simetrik kanat 

profili 
• Gizli kanat bağlantı mekanizması, kanatları 

aynı anda ayarlamak için kullanılır.
• Kapak plakasıyla kapatılmış havşa başlı vida 

delikleri, vidayla sabitlemeye olanak sağlar.
• Kolay değiştirilebilir kapak plakaları canlı 

iki renkli görünüm sağlar.
• Lineer görünüm, sürekli yatay uygulamalar 

için idealdir.  TM

Nethome programı Apple Store ve Google 
Play Store’dan indirilebiliyor. Almanya mer-
kezli bağımsız test kuruluşu TÜV tarafından 
test edilerek gerçek değerleri onaylanan ve A++ 
enerji sınıfları için verilen TÜV Sertifikası 
almaya hak kazanan Siemens’in yeni klima 
modellerinde, verimliliğin yanı sıra enerji 
tasarrufunu da en üst düzeyde koruyan ve 
ozon tabakasına zarar vermeyen R410A gazı 
kullanılıyor. Yazın havayı soğutmak, yüksek 
nemli havanın nemini almak, kışın havayı 
ısıtmak ve havayı temizlemek gibi işlevlerle 
çok amaçlı kullanım için tasarlanan Siemens 
Inverter split klimalar, ortam ısısını ise tam 
istenilen düzeyde tutuyor. Yüksek teknolo-
jisi sayesinde son derece sessiz ve güvenli bir 
biçimde çalışırken sağlıklı ve konforlu yaşam 
ortamı sağlıyor. TM
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su kaynağı kadar steril nemlendirme olanağı
mevcuttur.

* Fog sisteminde geri dönüş suyu kullanılmaz, 

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

YÜKSEK  BASINÇLI 
KLİMA  SANTRALİ 
NEMLENDİRME  ÜNİTESİ

www.timfog.com

ürünler

Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal 
kaynakların hızla tüketilmesi yapı sektöründe çevre 
dostu binaları gündeme getirmiştir. Çevre dostu 

bina yapımına ilgi giderek artarken yeşil bina olarak tabir 
edilen yapılar ortaya çıkmıştır. Belli standartlar getirilerek 
sertifikalanmakta olan yeşil binalar yapı sektöründe daha 
değerli, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketi-
mini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve sektör ortaya 
çıkarmıştır. Bu bağlamda Gelişim Teknik A.Ş., 1987 yılından 
beri distribütörü olduğu aquatherm tesisat sistemlerinin ürün 
gamında bulunan Gri Su Sistemlerini (Lilac Boru) Türkiye 
pazarına sundu.
Gri Su Sistemleri (Lilac Boru), geri kazanım / dönüşüm su 
kaynakları ve yağmur suyu toplama sistemleri, inşaatlarda ve 
boru tesisatını yenileyen yapılarda çok daha sık talep görüyor 
ve uygulanıyor. Bu, su rezervlerini korumak için geliştirilmiş bir 
yöntemdir. Ürün grubundaki kodlarda, tesisatın içme suyundan 
ayırt edilebilmesi için renk-kodlandırması yoluna gidilmiş ve 
içilmez olan bu suyu tanımlamak için etiketlenmiştir. Bu kay-
naklardaki sular aşağıda belirtilen işlerde kullanılabilmektedir:

- Sifonlarda 
- Sulamada 
- Temizlikte, çamaşırhanelerde vb.  

Yeni Lilac sisteminin avantajları 
• Korozyona yüksek dayanım 
• Uygun fiyat
• Kolay montaj 
• Dayanıklılık
• Yüksek akış hızı 
• Birçok ülkede kabul edilmiş renk-kodlaması TM

Gelişim Teknik’ten Geri Kazanım 
için Gri Su Sistemleri – Lilac Boru

su kaynağı kadar steril nemlendirme olanağı
mevcuttur.
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   kaset sistemi
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- Diğer nemlendirme cihazlarına 
  göre %90’ a  kadar enerji tasarruf
- İ- İnverter ve selenoid valf 
   yardımıyla hassas kapasite  kontrolü
- Tek santralde 3.000 lt/h
   kapasite olanağı
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Paket Hijyenik
Klima Cihazları

Hijyenik
Klima Santralleri

Isı Geri
Kazanım Cihazları

Fan-Coil
Cihazları

Sıcak Hava
Apareyleri

Su Soğutma
Kuleleri

Su Soğutma
Grupları

Havuz Nem 
Alma Santralleri



ürünler

Ingersoll Rand markası Trane, Avrupa’da 
yüksek verimli, eş zamanlı ısıtma ve 
soğutmaya yönelik ikinci nesil tam kap-

samlı yenilikçi Multi Pipe ısıtma, havalan-
dırma ve klima (HVAC) sistemi olan Trane 
Balance™ ürününü tanıttı. Isıtma ve soğutma 
ile ilgili Avrupa Birliği (AB) Stratejisi’ne 
göre: "ısıtma ve soğutma AB ülkelerinin 
enerjisinin yarısını tüketiyor ve bunun çoğu 
boşa gidiyor" ve Avrupa ticari bina sektörü 
ise bu iyileştirme fırsatının ortasında yer alır. 
Trane Balance Multi Pipe HVAC sistemleri, 
kullanımı ayrı bir kazan ve soğutucudan, eş 
zamanlı olarak sıcak ve soğuk su veren tekli, 
basitleştirilmiş çok borulu üniteye geçire-
rek enerjiyi geri kazanır. Sistem, atık enerjiyi 
uygun hale getirir ya da tesisi ısıtmak için 
yenilenebilir enerji kullanarak yatırım mali-
yetlerini, zemin alanını ve toplam işletim 
giderlerini azaltan daha sürdürülebilir bir 
çözüm oluşturur. Trane çok borulu sistemle-
rin tasarımı, bina sahiplerinin konfor ve sür-
dürülebilirlik hedeflerini aynı anda gerçek-
leştirmesine olanak tanır. Trane Balance çok 
borulu sistemi, ısıtma ve soğutma kaynağını 
ve talebini tek bir basit sistemde dengeler. 
Çoklu boru sistemi, oldukça düşük enerji 
kullanımı ve azaltılmış florlu soğutma sıvısı 
miktarı sayesinde karbon ayak izinin azaltıl-

T ürkiye’de akıllı ev ürünlerinin 
öncülerinden Nuvia’nın İTÜ Arı 
Teknokent’te geliştirdiği yeni ürün 

Cosa Klima Paketi, klimalara bağlanarak 
evlerin sıcaklığının cep telefonlarından 
kolayca yönetilebilmesine olanak tanıyor. 
Akıllı algoritmaları sayesinde mekânların 
ısınma ve soğuma sürelerini öğrenen Cosa, 
klimaların elektrik tüketiminde yüzde 40’a 
kadar tasarruf sağlıyor. Ayrıca kullanı-
cıların evde, uykuda ya da dışarıda olma 

durumuna göre iç 
mekânların sıcaklı-
ğını ayarlayabiliyor 
ve uzaktan kontrol 
edilebiliyor. Nuvia 
Aralık 2014’te 
doğalgaz fatura-
larında önemli 
ölçüde tasarruf sağ-
layan Cosa Kombi 

Paketi’ni hizmete sunmuştu. Şimdi yeni 
ürünü Cosa Klima Paketi de kumandası 
olan tüm klimalara bağlanabiliyor. Nuvia’nın 
geliştirdiği raporlama özelliği sayesinde 
Cosa ürün grubunun sağladığı tasarruf oran-
ları takip edilebiliyor.

Akıllı telefonlarla klima ve kombi 
kontrolü
Cosa, akıllı telefonlar üzerinden, kolay kulla-
nıma sahip bir uygulama ile yönetiliyor. Cosa, 
kullanıcıların evlerini kolaylıkla istedikleri 
ısı derecesine ayarlayabilecekleri ‘Ev’, ‘Uyku’, 
‘Dışarı’ gibi seçeneklere sahip. Bunlar sayesinde 
istendiği zaman yaşam alanları ısıtılabiliyor ya 
da soğutulabiliyor. Cosa ayrıca dış hava koşul-
larını da dikkate alıyor ve kullanıcıları bilgi-
lendiriyor. Ayrıca kullanıcılar her gün sıcaklık 
ayarlamak yerine, programlama seçeneği ile 
haftalık rutinlerine göre bir planlama yapabili-
yor. Cosa buna göre evin istenilen gün, istenilen 
saat, istenilen sıcaklıkta olmasını sağlıyor. Tatile 
giderken de kombinin kapatılıp peteklerdeki 
suyun donmayacak şekilde korunmasını da 
mümkün kılıyor. TM

masına katkıda bulunur. Yeni Trane Balance 
serisi, bir yıldan biraz daha fazla süre önce 
sunulduğundan beri, Avrupa’daki uygulama-
larda zaten yüksek verimlilik ve düşük karbon 
ayak izi sağlayan Trane çok borulu sistem-
lerine yeni geliştirmeler ve yenilikler sun-
maktadır. Yeni seri, soğutma için 780 kW’a 
kadar ve ısıtma için 880 kW’a kadar güç 
sunarak, çok borulu sistemlerin kapasitesini 
artırır ve müşteri ihtiyaçlarına en iyi uyacak 
şekilde dört farklı verimlilik seviyesinde bulu-
nur. Trane Balance, daha yüksek performans 
ve artırılmış enerji verimliliği için yenilikçi 
değişken hızlı scroll kompresör teknolojisini 
kullanır. Bina içindeki enerji su ile sistem 
boyunca dağıtılırken, alternatif sistemlerde 
soğutucu gaz enerjiyi tüm binaya dağıtır. Bu 
sayede, çok borulu sistemlerde soğutucu gaz 
sadece ünitenin içinde bulunarak, soğutma 
gazının dolumu ve çalışma sırasındaki potan-
siyel sızıntı risklerini azaltır. Ünitelerin per-
formansı, tüm ünitelerin Ecodesign düzen-
lemeleri ile uyumlu olduğunun doğrulandığı, 
Fransa Epinal’de yer alan Trane’in tesisinde 
test edilir ve onaylanır. Test tesisi, EN 14511 
Avrupa Standardı gibi en yüksek endüstri 
standartlarına ve Eurovent standart gerek-
liliklerine göre HVAC ürünlerini test etmek 
için onaylanmıştır. TM

Trane’den Verimli ve Eş Zamanlı Soğutma ve Isıtma 
için İkinci Nesil Multi Pipe Balance™

Nuvia’dan COSA Klima 
Paketi
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Higroskopik (nem tutan) ürünle-
rin yapılarının bozulması ya da 
değişikliğe uğramasının engel-

lenmesi için ileri teknoloji ürünü nemlilik 
kontrolü gerekir. En basit yaklaşım, kuru-
tucu nem giderici kullanılarak hem bağıl 
nemin % 20 altında tutulması hem de bu 
süreçle ilgili ortaya çıkabilecek problemlerin 
giderilmesidir. Agon Mekanik’in Türkiye 
pazarına sunduğu nem gidericilerinin havası 
emniyetli ve stabil ortamlar yaratır ve bu 
sayede sabit üretime büyük miktarda enerji 
tasarrufu sağlanır. Kurutucu nem giderici 
teknoloji, istenen hava koşullarına ulaşılması 
açısından, soğutma gibi diğer teknolojilere 
kıyasla enerji açısından daha verimlidir.
1. Ham maddelerin depolanması ve taşınması: 

Burada kuru hava, bakterinin yayılma ris-
kinin ve granül materyallerin taşınması ve 
depolanması sırasında sistemlerin engellen-
mesini önler. Böyle durumlarda tasarruflar 
nettir, bozulmadan dolayı durmaların olma-
ması ve üretim öncesi depolanan malzeme-
lerin reddedilmesi söz konusu olmaz. 

2. Atomize kuleler, sıvı yatakları ve kaplama 
işlemi kullanılarak ürünün kurutulmasına 
harcanan zaman ve ürünün kalitesi, ileri kali-
teli sonuçlar vermek için önemlidir. Kurutucu 
rotor hava nem gidericiler işlemlerin sene 
boyunca engellenmeden devam etmesini 
sağlar. Ağırlık ölçme ve karıştırma süreçleri 
de, işlemin etkinliğini artırmak için kontrol 
edilen nemlilik koşullarında yerine getirilir. 

3. Kabarcıklama, sarma, paketleme ve dol-

durma: Ürünlerin paketlenmesi, nemin zarar 
vermesini önlemek üzere detaylı bir şekilde 
ele alınmalıdır. Ürünün ömrünü uzatmak 
ve içindeki bileşenleri korumak için bu aşa-
mada nemin kontrolü çok önemlidir. Ağırlık 
ölçme ve karıştırma süreçleri de, işlemin 
etkinliğini artırmak için kontrol edilen nem-
lilik koşullarında yerine getirilir. 

4. Ürünlerin soğuk depolama ünitelerinde 
depolanması: Ecza ve gıda ürünlerinin 
büyük kısmı daha uzun süre dayanmaları 
için düşük ısılarda depolanır. Dışarıdan 
nemli havanın girmesi yoğunlaşmaya neden 
olabilir ve ürünlerle makineler üzerinde buz-
lanma meydana gelebilir. 

5. Araştırma ve üretim merkezlerinde bulu-
nan temiz odalarda kontrol edilmesi şart 
olan değişkenlerden biri nemdir. Bu nedenle 
Fisair, -70 ˚C’de çiy noktasına dek ortamda 
havayı verimli biçimde temizleyip filtreleyen 
özelliklere sahip ürünler üretir. 

Kurutucu rotor hava nem gidericiler, havanın 
düşük sıcaklıklar ve düşük çiy noktalarında 
kurumasını sağlar. Kurulumu oldukça basittir, 
hem sorunları tamamen çözer hem de genel 
enerji tüketimini azaltır. Fisair hava nem gide-
ricilerin çalışma ilkesi, ileri düzeyde su buharı 
tutan silika jel kurutucu bir rotor temeline 
dayalıdır. TM

Agon Mekanik’ten Eczacılık ve Kozmetik 
Endüstrisi için Fisair Markalı Üniteler

Avrupa’nın çelik radyatör üreticisi 
Zehnder’in rafine ve şık radya-
törü Metropolitan; her ortama, 

stile ve mimari çözümlere uyum sağlama-
sıyla hem yapı profesyonellerinin hem de 
son kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer 
alıyor. Zehnder Metropolitan, yassı dizaynı 
ve hafif görünümü ile ortama ferahlık veri-
yor, dekorasyonu ve ortamın düzenini boz-
madan farklı boyutlarda da uygulanabilme 
imkânı sunuyor. “Eko” ve “Comfort” model-
leri bulunan Metropolitan, yenilikçi yassı 
yüzeye sahip arkası üçgen profilleri saye-

sinde incelerek derinleşir ve bundan dolayı 
ferah bir görünüme sahiptir. Yüksek oranda 
ışınım konforu sağlamasıyla da kullanıcıla-
rın beklentilerini karşılayan Metropolitan, 
opsiyonel olarak, gizli bağlantı sistemi ile 
yapılan vana entegrasyonu ile de işlevsel-
dir. Yaşam alanlarına uyum sağlan Zehnder 
Metorpolitan’ın “Bar” ve “Spa” modelleri 
bulunuyor. 700 farklı renk seçeneği, sade 
ve ferah görünümlü ısıtma boruları ile hem 
radyatör hem de havlu tutucu olan Metro-
politan Bar ve Metropolitan Spa, elektrikli 
işletme modelleri ile yerden ısıtmalı evler 

için de çözüm sunuyor. Tak kullan özellikleri 
ile kolay kurulum sağlayan ve kullanıcı dostu 
olan radyatörlerin her dekorasyona uygun 
model seçenekleri mevcut. TM

Zehnder Metropolitan Radyatör

Nemli Hava

Proses Havası

Kuru Hava

Reaktivasyon Havası
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ürünlerürünler

Vaillant climaVAIR serisi VAI-6 
model inverter split klima cihazları; 
aktif güç kontrollü DC inverter 

teknolojisi ile maksimum enerji tasarrufu 
sağlarken, düşük ses seviyesi, modern çiz-
gileri, yüksek SCOP ve SEER değerleri ile 
sınıfındaki diğer cihazlara göre farklı bir nok-
tada yer alıyor. Sahip olduğu verimli ürün 
sertifikası (ErP’ye uygun) ile 2014 yılında 
yürürlüğe giren yeni enerji verimlilik direk-
tiflere uygun VAI-6 serisi, yeni bir klima 
segmenti oluşturuyor. (SCOP ve SEER; 
sezonsal performans katsayılarıdır, yüksek 
olması; harcadığınız enerjiye göre yüksek 
verim aldığınızın göstergesidir.) Vaillant cli-
maVAIR inverter klimalar, cihaz kumandası 
üzerinden tek tuş ile aktive edilen X-FAN 
(temizleme fonksiyonu) fonksiyonu ile ünite 
içinde nem ve tozdan oluşan ve kötü kokuya 
sebep olacak küf ve partikülleri temizleyerek, 
kullanıcısına nemden arındırılmış temiz ve 
kuru hava konforunu sağlar. Ayrıca ortama 
verilen hava aktif filtreleme sisteminden 
geçirilerek yaşam mahalline ulaştırılır; önce 
toz filtresinden geçirilerek kaba partikül-
ler tutulur, ikinci olarak bakterilere kadar 
etki eden küçüklükteki mikro organizmaları 
tutan antibakteriyel filtreden geçirilen hava, 
bakteri ve kötü kokularından arındırılmış 
olarak ortama verilir. Estetik olarak şık ve 
modern bir görüntüye sahip climaVAIR 
inverter serisi VAI-6 klimalar, iç ünite üze-
rindeki LCD ekran ve LED göstergeleri ile 
ortam sıcaklığını ve çalışma fonksiyonları ile 
ilgili bilgiyi kullanıcısına sunar. Vaillant VAI 
-6 serisi inverter klima cihazının diğer bir 
özelliği; bilgisayar ve server odaları gibi yaz, 
kış, ısı yükü olan, dış ortam sıcaklığının düşük 
olduğu yerlerde bile soğutma yapabilmesidir. 
Böylece 24 saat ve tüm yıl soğutma istenen 
ortamların iklimlendirilmesi de bu cihaz ile 
çok kolay sağlanır. Hızlı ısıtma ve soğutma 
sağlayan “TURBO”, uyku modu ve 24 saat 
programlama, hızlı tekrar programlama için 
“REPEAT” ve gece ekran ışıklarını kapatma 
“LIGHT” fonksiyonu seçenekleri ile kullanı-

Vaillant’tan Yeni “ClimaVAIR” VAI-6 Serisi Inverter 
Split Klimalar ve VRF Merkezi Klima Sistemleri

cısına konfor ve performansı bir arada sunar.
Vaillant, inverter split klimaların dışında aynı 
zamanda; küçük bir daireden yüksek katlı 
büyük binalara kadar çözüm sağlayan, tek dış 
üniteye 80 adet iç üniteye kadar bağlanabilir 
yeni nesil merkezi VRF klima sistemlerini 
bu yıl pazara sunuyor. Esnek seçim ve uygu-
lama özelliği ile projelendirmeden başlayarak, 
sahada montaj aşamasına kadar tasarımcısına 
avantaj sağlayan Vaillant VRF5 İklimlendirme 
Sistemleri, bütün kompresörlerinde DC Inver-
ter teknolojisini kullanarak yükseltilmiş COP 
ve EER verim değerlerine sahiptir. Soğutmada 
ve ısıtmada yüksek çalışma verimliliği ve yük-
sek konfor ile iklimlendirme sistemlerinde 
her türlü ihtiyaca çözüm sunar. Ozon dostu 
R410A soğutucu akışkan kullanımı ile çevreyle 
dost bu sistemler,  “sessiz çalışma fonksiyonu” 
sayesinde düşük çalışma ses seviyeleri ile kul-
lanıcısına yüksek konfor sunar. 12 kW ile 246 
kW kapasite aralığında 23 farklı dış ünite seçe-
neği, 2,2 kW ile 28 kW kapasite aralığında 12 
farklı tipte toplam 67 adet iç ünite seçeneği ile, 
iklimlendirme sistemleri çözümünde Vaillant 
VRF sistemleri her mekâna ve dekorasyona 

özel çözümler sunar. VRF ürün ailesinde 
MINI, Kompakt, Heat-Pump, Heat-Reco-
very ve HOME serisi ürünler bulunur. Küçük 
ve orta ölçekli projeler için MINI ve Kompakt 
VRF sistem ürünleri tüketicinin beğenisine 
sunulacak. Daha büyük ölçekli projeler için ise 
Heat-Pump ve Heat-Recovery sistemler geniş 
kapasite aralığı ile ürün gamında olacak. Ayrıca 
HOME serisi VRF dış üniteler ile bağlı VRF 
iç üniteleri iklimlendirme görevlerini yerine 
getirirken yine dış üniteye bağlı Hidrobox 
sayesinde aynı anda sıcak su üretimi müm-
kün olacak. Birden fazla dış ünitenin kaskad 
bağlantısı ile 246 kW soğutma kapasitesine 
ulaşan Heat-Pump VRF sistemlerinde, dış 
ünitelerden birinin arızalanması durumunda 
birbirini yedekleme özelliği ile diğer cihazları 
devrede tutarak kullanıcısına kesintisiz çalışma 
emniyeti sunar. Toplam 1000 m’ye kadar boru 
tesisatlarında çalışabilme fonksiyonu sayesinde 
özellikle çok katlı yapıların iklimlendirme tasa-
rımında avantaj sağlar. Vaillant bu sistemlerde 
ürünün teknik özelliklerinin yanında projelen-
dirme, hesaplama ve devreye alma süreçlerinde 
de farklı hizmetler sunuyor. TM
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Honeywell’den UB Serisi Kontrol Panelleri

UB serisi kontrol panelleri taze hava 
fanı, klima santrali ve eşanjör uygu-
lamaları için birbirinden farklı 22 

uygulama seçeneği sunarak sıcaklık, nem, 
basınç ve hava kalite kontrolü sağlar. Geniş 
LCD ekranı, şık tasarımı ve kolay mon-
taj seçenekleri ile kullanıcı dostu olan UB 
kontrol panelleri, ek bir yazılım veya prog-
ramlama cihazına ihtiyaç duymadan dahili 
butonlar ile konfigüre edilebilir. Ayarlanabi-
lir PI kontrol parametreleri ile konforlu bir 
kontrol ve enerji tasarrufu sağlarken renk 
kodlu tak-çıkar klemensler ile esnek kablo-
lama opsiyonları devreye alma maliyetlerini 

düşürür. UB serisi kontrol panelleri seçile-
bilir 0-10V, 2-10V veya 4-20mA Analog 
Çıkışlar ile oransal vana motoru, damper 
motoru, frekans invertörü, DX batarya ve 
buharlı nemlendirici kumanda edebilir.

Zaman Programı ve Mevsim 
Geçişi
UB kontrol paneli gerçek zaman saatiyle 
birlikte haftalık zaman programı yapmanıza 
olanak sağlar. Her gün için 2 farklı periyot 
tanımlanabilir. Kontrol paneli üzerinden 
bulunan mevsim geçiş butonu ile kolaylıkla 
yaz/kış geçişi yapılabilir. TM

Türk iş dünyasının önde gelen kuruluşları ASKON, DEİK, DTO, 
İSO, İSTİB, İTO, MÜSİAD, TİM ve İhracatçı Birlikleri, TÜMSİAD, 
TAMPF, YASED ve TÜRSAB ortak basın açıklaması yaptı. Açıklama 
özetle aşağıdaki şekildedir: 
“Ülkemizdeki iş dünyasının temsilcileri olarak, demokrasimizin derin-
leşmesi ve ekonomimizin güçlenmesinin sivil bir yönetimle mümkün 
olduğunun bilinci ile demokrasi dışı güçlerin müdahalelerinin en başta 
ekonomimize büyük zarar vereceğini, tüm birikimlerimizi heba edeceğini 
biliyoruz. Seçilmiş hükümeti yıkmaya yönelik teşebbüsler demokrasimizi ve 
ekonomimizi katledecektir. Anti demokratik her türlü girişimin karşısında 
kararlılıkla duruyoruz. Darbecileri lanetliyor, hükümetimizi destekliyor 
ve milletimizin iradesinden başka bir irade tanımıyoruz. Bu hain girişi-
min çökertilmesinin orta ve uzun vadede ülkemiz ekonomisine olumlu 
yansımalarının olacağı kanaatindeyiz. Çünkü iş dünyası huzur, güven ve 
istikrar ister. Yaşananlar, tüm bu bileşenleri perçinlemiştir. İstikrarın sadece 
hükümetle olmayacağını söyleyenlere, siyasi risk olduğunu söyleyenlere, her 
görüşten milletin istikrarı cevap vermiştir. Güçlü millet iradesi her türlü 
zorlukla baş edebileceğimizi, ülkemizin uluslararası arenada da siyasi ve 
ekonomik gücünün kat be kat artacağını ortaya koymuştur. Ekonomimizin 
temelleri sağlamdır ve hükümetimiz ile Merkez Bankası ve ilgili kuruluşlar 
da gereken tedbirleri almıştır. Türkiye, global krizlere karşı ayakta durmayı 
başaran, G20 üyesi ve AB adayı, serbest piyasa ekonomisini ve çok partili 
siyasi sistemi içselleştirmiş güçlü bir ülkedir. İlk refleks olarak olumsuz 
etkiler hissetsek de ülkemizin güçlü imajı, kısa sürede hem iç pazarda hem 

de dış pazarlarda bu olumsuzlukları bertaraf edecektir. Keza, kamuoyunun 
da izlediği gibi bütün piyasalar süratle normal seyrine ulaşmıştır. Bundan 
sonra da bizler daha çok çalışarak ve üreterek ekonomimizi büyütmeye 
devam edeceğiz. Gün birlik günüdür. Demokrasimize sahip çıkan necip 
milletimize, halkımıza kararlılığı ile cesaret veren Cumhurbaşkanımız, 
Başbakanımız ile hükümetimize, darbe girişimine destek vermeyen ve 
karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, polisimize 
ve güvenlik güçlerimize, darbeye kalkışanlara bir ağızdan karşı çıkan parti 
liderleri ile STK’larımızın sağduyulu açıklamalarına ve basınımızın darbe 
karşıtı tutumuna teşekkür ediyoruz. Milli İradeyi korurken şehit düşen 
vatandaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. Bizler de iş dünyası olarak, üretmeye ve demokrasi 
nöbeti tutmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla”

STK’lardan Ortak Basın Açıklaması
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proje

Düzce Pınarlar Köyü’nde 35 dönüm-
lük bir arazi içerisinde, toplam 4 bin 
m2 inşaat alanı olan bir yapıda ger-

çekleşen uygulama, 2.500 m2 kullanım alanı ve 
1.000 m2 tesisat için kullanılan bodrum katı 
olan bir konut projesinden oluşuyor. Projede 
şoför evi, personel evi ve kapalı garaj binası 
da bulunuyor. 

150 kW’lık slinky borulama uygulamasında 
binanın sıcak su, klima soğutma ve ısıtma üni-
telerinin hepsi toprak kaynaklı sistemle bes-
leniyor. 

150 kW kapasitesiyle, Türkiye’deki 
en büyük slinky uygulamalarından 
biri 
Slinky borulama sistemi, boruların bir metre 
çapında yatayda spiral bir şekilde yapılandırıl-
ması sonucu ortaya çıkan bir boru şekli. Projede 
her bir slinky devresi için 300 lineer metre boru 
kullanıldı, bu şekilde toplam 32 devrelik slinky 
sistemi oluşturuldu. 2.500 m2’lik bir alanda 2 
metre derinlikte arazinin önce yarısını, daha 

sonra diğer yarısını kaldırmak (hafriyat) suretiyle 
sistem hazırlandı. Devre oluşturulduktan sonra 
toprağa giden 32 ve topraktan gelen 32 boru 
mekanik odaya taşımak yerine, Almanya’da bu 
projeye uygun olarak imal edilen saha kolektör-
lerine bağlandı. Sistemde iki adet saha kolektörü 
kullanıldı. Sahadaki toplam 32 slinky devresinin 
yarısı birine, diğer yarısı diğer saha kollektötüne 
bağlandı. Her saha kollektöründen çapı 4" olan 
bir çift boru ile sirkülasyon suyu yaklaşık 80 
metre uzaktaki mekanik odaya taşındı. Boru 
devreleri tamamlandıktan sonra, slinky boru 
devresinin üzerine toprak atılarak sıkıştırıldı ve 
sistem boruları bağlayıp çalıştırmaya hazır hale 
getirildi. Sistem toprağın altında olduğundan 
ve daha sonra oluşacak bir kaçak probleminde 
toprağı kaldırma zor olduğundan her evrede 
su basınç testleri de yapılarak sistem güvenliği 
sağlandı. Toprakla kapatılan boruların üzeri de 
süs havuzları yapıldı.

Projede Clivet’in multifunction olarak adlandı-
rılan özel serisi, sudan suya ısı pompası cihazı 
kullandı. Cihaz 6 borulu, aynı anda bağımsız 

olarak sıcak /soğuk su üretebiliyor. Isıtma ve 
soğutmanın aynı anda yapıldığı zamanlarda 
da otomatik olarak kendi içinde toplam ısı 
geri kazanımı yaparak yüksek verimlilikte bir 
çalışma sağlıyor. Kondenser tarafında da toprak 
hattına bağlı olan cihazın ısıtmadaki verimlilik 
değerleri minumum 5 ve 5’in üstü COP’lere 
ulaşabiliyor.

Clivet’in multifunction sudan suya ısı pompası 
cihazına kullanıcı-kaynak ve ısı geri kazanım 
tarafında VARYFLOW+ opsiyonu eklendi. 
Cihaz, inverter pompaları ve hydronic ünitesi 
üzerinde olan bir sisteme sahip. Bu sayede sis-
tem su sıcaklığı kritik olduğunda, VARYFLOW 
yoğuşma / buharlaşma sıcaklığını kontrol ede-
biliyor ve çalışma aralığını uzatabiliyor. Cihaz 
üzerinde invertörlü pompaları ile birlikte tüm 
çevrimini en verimli şekilde otomatik olarak 
kendi ayarlayabiliyor.

Özellikle doğalgazın olmadığı bu gibi yerlerde 
bu sistem daha da ön plana çıkıyor ve ilk yatı-
rımı oldukça mantıklı oluyor. TM

Slinky Borulama ile 
Yapılan Toprak Kaynaklı 
Isı Pompası Sistemi  
Türkiye’de uygulanan en büyük Slinky borulama uygulamalarından 
biri Düzce’deki özel bir konutta gerçekleştirildi. Proje, ARC Mimarlık, 
Besa Mekanik ve Form Şirketler Grubu ortaklığında tamamlandı.
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söyleşi

Atilla Takeş
Armacell Yalıtım Türkiye
Satış ve Pazarlama Müdürü

Ürün gamımızı destekleyecek 
yeni yatırımlar için sürekli 
araştırma içindeyiz”

“

homas M. Armstrong tarafından 1860 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan Armacell, 
2001 yılından günümüze kadar tüm dünyada sektöründe ülkeler bazında öncü 15 firma satın almış 

ve sektöre sayısız ürün geliştirmiş bir firma. Armacell Yalıtım Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Atilla 
Takeş, “Armacell-Türkiye, 15.000 m2’lik Bursa Üretim ve Yönetim Merkezi ile İstanbul Satış Pazarlama, 
İhracat Merkezi, Türkiye’nin tüm bölgelerinde ve komşu ülkelerimizde görev yapan satış personelimiz ve 
bayilerimizle Türkiye ve çevre ülkelere mekanik tesisat ve yalıtım sektörüne hizmet vermektedir” diyor…

T
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Firmanız Armacell’i tanıyabilir 
miyiz? Firma ne zaman kuruldu? 
Firma yapılanmanız hakkında bilgi 
verir misiniz?

Armacell, 1860 yılında Thomas M. Armstrong 
tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde 
kurulmuş, 1899 yılında mantar izolasyon mal-
zemesi üretimine başlamıştır. 1954 yılında ise 
esnek izolasyon malzemesi (FEF) Armaflex’in 
üretimine başlamıştır. 1960 yılında Almanya 
Münster fabrikası açılmış, 1967 yılında da 
elastomerik kauçuk köpüğü üretilmeye başla-
mıştır. 1991 yılında ürün geliştirme ana mer-
kezi Münster’de inşa edilerek 2000 yılında 
ise yönetim merkezi Münster’e taşınmıştır. 
Armacell, 2001 yılından günümüze kadar tüm 
dünyada sektöründe ülkeler bazında öncü 15 
firma satın almış, sayısız ürün geliştirmiş lider 
bir firmadır.
Dünyanın hemen her yerinde üretim veya satış 
anlamında hizmet vermektedir. 
Armacell-Türkiye ise 15.000 m2’lik Bursa 
üretim ve yönetim merkezi ile İstanbul satış 

ki henüz kullanılma imkânı bulunamayan 
ürünleri birer birer sektörümüzün hizmetine 
sunacağız. Amacımız detayları çözülmüş, geri 
dönüşsüz yalıtım sistemlerini Türkiye’de yay-
gınlaştırarak işveren, uygulayıcı, bayi memnu-
niyetini sağlamak, bir taraftan da ülke kaynak-
larının heba edilmesini engelleyerek ürünlerle 
sektörümüzü buluşturmaktır.

pazarlama, ihracat merkezi, Türkiye’nin tüm 
bölgelerinde ve komşu ülkelerimizde görev 
yapan satış personelimiz ve bayilerimizle 
Türkiye ve çevre ülkelere mekanik tesisat ve 
yalıtım sektörüne hizmet vermektedir.

Ürün gruplarınız ve üretim 
tesisiniz hakkında bilgi verir 
misiniz? 

Mekanik tesisat sektöründe yalıtım amaçlı 
kullanılan elastomerik kauçuk köpüğünün 
tüm çeşitleri ve yardımcı ürünleri ürün gamı-
mızın içindedir. Bursa üretim tesisimiz ham-
madde girişinden ürün çıkışına kadar entegre 
çalışan ileri teknolojili örnek bir tesistir.

Yeni ürün ve sistemleriniz olacak 
mı? Bilgi verir misiniz?

Armacell’in temel misyonu mekanik sektö-
ründe yalıtım anlamında sorunlara çözüm 
geliştirip sektöre sunmaktır. Bu anlamda 
dünyada kullanılan ama Türkiye’de ne yazık 
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söyleşi

İhracatınız var mı? Pazar payı ve 
hedefl erinizden bahseder misiniz?

Komşu ülkelere ihracatımız var, pazarlama 
faaliyetlerimizi de ihracatımızı artırmak için 
sürdürüyoruz. Ayrıca Armacell’in bazı satış 
noktalarına da Türkiye’den ürün göndermeye 
başladık. 

2016 yılından beklentileriniz 
nelerdir?

2016 yılı bizim için Armacell Türkiye enteg-
rasyonunun tamamlandığı, sağlam temellerin 
atıldığı bir yıl. Ülke olarak zor bir süreçten 
geçmemize rağmen Armacell’in Türkiye’ye 
güveni tam ve ürün gamımızı destekleyecek 
yeni yatırımlar için sürekli araştırma içindeyiz.

Yalıtım sektöründe faaliyet 
gösteren bir firma olarak 
sektörün gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Yalıtım sektörü her dönem inşaat sektöründen 
daha hızlı büyümüştür. Bunun önümüzdeki 
yıllarda da böyle devam edeceğini öngörüyo-
ruz. Özel olarak elastomerik kauçuk sektörü 
ise yeni üreticiler ile birlikte sektör ihtiyacı-
nın oldukça üzerinde bir kapasiteye ulaşmış 
durumda. Küresel rekabette yıllar içinde tecrübe 
kazanmış firmalar dışında kalanlar için oldukça 
zor bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. TM

Bayi teşkilatınız, dağıtım ve satış 
sonrası teknik hizmetleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz? 

Türkiye’nin her bölgesinde ve komşu ülkeler-
deki bayilerimizle çalışıyoruz. Teknik pazar-
lama departmanımız gerekli teknik desteği 
vermek için her zaman hazırdır. Aynı zamanda 
teknik ziyaretler, eğitimler, seminerler ile 
ilerleyen dönemde sektöre daha fazla hizmet 
vereceğiz.

Ürünlerinizin kullanıldığı referans 
projelerden bahseder misiniz?

Ürünlerimiz; Türkiye’de ve çevre ülkelerde en 
önemli hastane, otel, stad, AVM, üretim tesis-
leri, boru hatları, konut projelerinde kullanıl-
maktadır. Balıkesir Devlet Hastanesi, Elbistan 
Devlet Hastanesi, Denizli Özel Sağlık Tek-
den, Alanya 300 Yataklı Devlet Hastanesi, 
Antalya Devlet Hastanesi, Şanlıurfa Devlet 
Hastanesi, Sarıyer Devlet Hastanesi, Timsah 
Arena Stadı, Bursa, Yeni Konya Stadyumu, 
Kiev Uluslararası Basketbol Oyunları Salonu, 
Gürcistan Kutaysi şehri Parlamento Binası, 
Minsk Aqua Park, Torun Tower, Mall Of 
İstanbul, Maslak No / l Ofis Plaza, İstanb-
loom Kulesi, Özdilek Levent Binası, Rönesans 
Tower Ataşehir,  Selenium Ataköy, Esas Burda 
14 AVM Bolu, Üsküp Sky City, Ofton İnşaat 
- Elysium Art Şişli, Maltepe Kız Öğrenci 
Yurdu Armacell’in yer aldığı belli başlı projeler 
arasında yer alıyor.

Düzenlediğiniz ve 2016 yılı içinde 
planladığınız sosyal faaliyetler 
hakkında bilgi verir misiniz?

2016 yılı içinde şu ana kadar iki adet yüksek 
katılımlı yurtdışı bayi gezimiz oldu. Yurtdışı 
ve yurtiçi sektör fuarlarına katıldık.  Bunun 
dışında teknik eğitim ve teknik ziyaretler ile 
doğru ürün, doğru uygulama noktasında çalış-
malarımıza devam ediyoruz.

Ar-ge faaliyetleriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?

Almanya’da 50 kişilik bir ar-ge kadromuz 
var. Ayrıca 15.000 m2 alana yayılan kendi 
laboratuvarlarımız ve test merkezimiz var. 
Bunun dışında her ülkenin kendi ar-ge ekibi 
var, ar-ge bütçesi ve ar-ge çalışmaları Almanya 
ile koordineli bir şekilde yürütülüyor. Türkiye 
de bu sistemin bir parçası.
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teknik

Endüstriyel ve Ticari Tip 
Isıtma Sistemleri

Endüstriyel ve ticari tip ısıtma sistem-
leri özellikle doğalgazın Türkiye’de 
yayılmaya başladığı 90’lı yılların 

başından itibaren popüler hale gelmiş ve 
yeni bir pazar oluşmuştur. Borulu Radyant 
Isıtıcılar ile Türkiye'de bu pazara giriş yapan 
Çukurova Isı, müşterilerinin ihtiyaçları doğ-
rultusunda Sıcak Hava Üreteçleri, Seramik 
Plakalı Radyant Isıtıcılar, Çatı Sızdırmazlık 
Elemanları, LPG Fakirleştirme Sistemleri, 
Proses Brülörleri, Dizel Yakıtlı Seyyar Rad-

yant Isıtıcılar, Kümes Isıtıcıları ve Yüksek 
Yoğunluklu Elektrikli Infrared Isıtıcılar ile 
ürün gamını genişletmiştir. Daha sonra, açık 
alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultu-
sunda, Stadyum Isıtıcıları ve Cafe Restoran 
Tipi Radyant ısıtıcılar ile de bugünkü ürün 
portföyüne ulaşmıştır. 

Radyant Isıtma Tekniği
Radyant ısıtıcıların kullanıldığı mekânlarda 
konvansiyonel olarak ısıtma yapılan ortamlara 

göre farklı bir ısınma şekli tezahür eder. Güne-
şin dünyamızı ısıttığı gibi, radyant ısıtıcıların 
yüzeylerinden yayılan ışınlar da ortam havasını 
ısıtmadan direkt olarak mekândaki cisimleri ve 
insanları ısıtırlar. Ortamdaki hava ise belirli bir 
süre sonra, cisimlerden taşınım yoluyla aldığı 
enerjiyle ısınır. Bu temel prensip özellikle yük-
sek mekânlarda ve açık hava ısıtmasında birçok 
avantaj doğurmaktadır. Sıcak hava üflenerek 
ısıtılan yerlerde, sıcak hava, soğuk havadan daha 
az yoğunluğa sahip olduğundan ötürü, yükse-
lerek ortamın tavanında birikir. Bu durumda, 
yükseklik arttıkça, tabandaki hava sıcaklığını 
artırmak giderek zorlaşmaktadır. Pratik uygu-
lamalar göstermektedir ki (Şekil 1), 10 m’lik 
bir yapıda yerden 1,8 m (çalışma yüksekliği) 
yükseklikteki hava sıcaklığını 18 ̊ C’ye getirmek 
için hava üflemeli sistemlerde aşık altı sıcaklık 
yaklaşık 30 ˚C’yi bulurken, radyant ısıtıcıların 
kullanıldığı yapılarda bu sıcaklık 21 ̊ C civarın-
dadır. Bu sayede bu tarz büyük hacimlerdeki 
havanın özellikle üst katmanları gereksiz olarak 
fazladan ısıtılmadan, tabana yakın olan hava 
katmanları istenilen sıcaklığa getirilir. 
Türkiye’de Çukurova Isı Sistemleri'nin bugüne 
kadar en çok tercih edilmiş Borulu Radyant 

Yazan: Osman Ünlü, Pazarlama Müdürü, Çukurova Isı

Şekil 1. Hava üflemeli ve Borulu Radyant Isıtıcılarda bina sıcaklık katmanları
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Isıtıcıları Blackheat ve CoRayVac serisi ürün-
leridir. On binlerce uygulaması olan bu ürünler; 
yüksek yakma verimi, uzun ömürlü ve sağlam 
yapısı, düşük bakım maliyetleri ve düşük arı-
zalanma oranı ile fark yaratmaktadır. Birbirine 
paslanmaz çelik kaplinlerle bağlı, oldukça ince 
cidarlı, içi ve dışı alümünize edilmiş ve ısıl 
işleme tabi tutulmuş ve üzerlerinde saf alü-
minyumdan imal edilmiş reflektörler bulunan 
radyant borulardan oluşan bu ısıtıcının başında 
bir yakıcı ve sonunda da küçük bir fan bulun-
maktadır. 15 kW’dan 70 kW’a kadar değişik 
kapasitelerde ve 3 m’den 24 m’ye kadar değişik 
boylarda düz, U veya L şeklinde kullanılabile-
cek şekilde imal edilmektedirler .

GoldsunCPH Seramik Plakalı 
Radyant Isıtıcılar
Seramik plakalı radyant ısıtıcılar, literatürde 
açık alevli olarak da adlandırılırlar. Açık alev 
ifadesi bu cihazların ışınım yayma şeklinden 
ileri gelmektedir. Zira bu cihazlar üzerinde 
yüzlerce deliği bulunan bir seramik plakanın, 
delikleri içinden akan gaz hava karışımının 
yakılması ile ortaya çıkan alevin radyant enerji-
sinden yararlanarak ısıtma yaparlar. 8,8 kW’dan 
46,9 kW’a kadar değişen 5 farklı kapasitede 

pazara sunulan bu ürünlerin en büyük kapa-
siteli olan tek bir tanesi ile 150 m2’ye kadar 
lokal ısıtma yapmak söz konusu olabilmekte-
dir. Uzun ömürlü ve dayanıklı konstrüksiyonu, 
her türlü mekânda çalışabilen seramik yapısı 
sayesinde bu ürünler yıllarca sorunsuz hizmet 
verebilmektedir. Mekânın tümünün kullanıl-
madığı atölye, fabrika veya cami gibi ani ısı 
ihtiyacı olan yerlerde bu ürünler ideal çözümler 
sunmaktadır.

Robur Sıcak Hava Üreteçleri
Endüstriyel ve konut dışı mekânlarda, kendi 
bünyesinde doğalgaz veya LPG yakarak ısı ener-
jisi elde eden ve bu enerjiyi kullanarak ortama 
cebri konveksiyon yapmak suretiyle mahal ısıt-
ması yapan cihazlara sıcak hava üreteci den-
mektedir.
Robur Sıcak Hava Üreteçleri, alüminyum 
dökümden mamul özel patentli ısı eşanjör-

leri, paslanmaz çelik yanma odası ve kaliteli 
konstrüksiyonu ile piyasadaki muadillerinden 
ayrılmaktadır. Robur ürünleri kısaca şöyle çalış-
maktadır:
Cihaz çalıştırıldığında ilk olarak yanma odasına 
gerekli havayı sağlayan ve aynı zamanda yan-
mış gazları da dışarı atmakla görevli olan baca 
fanı devreye girmektedir. Belirli bir ön süpürme 
yapıldıktan sonra, yanma odası içerisindeki 
brülöre otomatik olarak gaz verilir ve ateşleme 
yapılır. Brülörden çıkan yanmış gazlar yanma 
odasının üst kısmındaki ısı eşanjörlerinden geçe-
rek ısıtırlar ve en üst kısımdaki manifold da 
toplanarak baca fanı vasıtasıyla cihazdan dışarıya 
tahliye edilirler. Isı eşanjörünün sıcaklığı uygun 
dereceye geldiğinde konveksiyon fanı otoma-
tik olarak devreye girer ve eşanjörlerin üzerine 
ortamdan aldığı havayı üfler. Sıcak yüzeye temas 
eden hava ısınır ve ortama üflenir. Genellikle 
emilen hava ile ortama basılan hava arasındaki 
sıcaklık farkı (ΔT) 30-40 °C olmaktadır .
Sıcak hava üreteçleri yakma ve fan sisteminin 
yapısında göre on/off, kademeli, modülasyonlu 
veya yoğuşmalı olarak üç tipte üretilebilmekte-
dir. Buna göre, on/off ve kademeli modellerin 
verimleri % 90 seviyelerindeyken, modülas-
yonlu cihazlarda bu oran % 96’ya, yoğuşmalı 
ürünlerde ise % 108’e varabilmektedir.

Robur Sıcak Hava Üreteci Tipleri
Sıcak hava üreteçlerini çeşitli sınıflandırmalara 

Şekil 2. Blackheat Serisi Borulu Radyant Isıtıcılar

Şekil 3. GoldsunCPH Serisi Seramik 
Plakalı Radyant Isıtıcılar Şekil 4. Sıcak hava üreteci çalışma prensibi

Yanma Odası

Konveksiyon Fanı

Isı Eşanjörü

Baca Fanı

Baca
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teknik

tabi tutmak söz konusudur ancak yapısal olarak 
2 ana başlık altında incelenebilir:

1. Standart Tip Sıcak Hava Üreteçleri: 
Bu tip sıcak hava üreteçleri ısıttıkları ortama 
monte edilen ve ortamdan aldıkları havanın 
sıcaklığını artırıp tekrar ortama basan cihazlar-
dır. Kanala bağlanma imkânları olmadığı gibi 
dış ortamdan temiz hava alma imkânı da yok-
tur. Genellikle konveksiyon fanı aksiyal tiptedir.

2. Kanal Tipi Sıcak Hava Üreteçleri: 
Kanal tipi sıcak hava üreteçleri standart tip 
ısıtıcılara göre sıcak hava çıkış basınçları daha 
yüksek olan ve bu sayede de kanala bağlana-
bilen cihazlardır. Ortam dışından % 100 taze 
hava alıp ısıtarak veya kısmi taze hava, kısmi 
olarak da iç ortam havasını karıştırıp ısıtarak 
çalışabilmektedirler. İç ortama monte edilmek 
için veya dış ortam şartlarına dayanıklı olarak 
geliştirilmiş modelleri mevcuttur. Genellikle 
konveksiyon için santrifüj tipi fanları vardır.

Sağ üstteki şekilde görülen kanal tipi sıcak hava 
üreteci sistemi temel olarak 5 ana elemandan 
oluşmaktadır:

a. Taze havanın giriş yaptığı menfez ve arka-
sındaki hava filtresi

b. Taze hava ile iç ortam havasının karıştırıl-
dığı karışım odası

c. Karışım odasının girişlerini kontrol eden 
damperler

d. Dağıtım kanalı ve karışım odasını ısıtıcıya 
bağlayan vibrasyon alıcılar

e. Isıtılmış havanın mekân içerisine dağıtımını 
yapan kanallar

 (İstenmediği takdirde dağıtım kanalları iptal 
edilebilmektedir).

Üsttekine benzer bir sistem dizayn edilirken 
seçilecek cihazın gücü yanında, toplam kanal 

A – Yangın bariyeri
B – Vibrasyon alıcı
C – Hava çıkış ızgarası 
D – Hava giriş filtresi 
E – Dışarı montaj seti

basınç kaybının ısıtıcının konveksiyon fanının 
çıkış basıncını geçmemesine ve aynı zamanda 
toplam baca basınç kaybının da cihazın baca 
fanının çıkış basıncını geçmemesine dikkat 
edilmelidir.
Dış ortam şartlarına dayanıklı modeller, 

özellikle mekân içerisinde yeterli yer olma-
dığında veya içeride gazla çalışan bir cihaz 
istenmediğinde tercih edilmektedirler. Alttaki 
resimde, farklı şekillerde uygulaması yapılmış, 
dış ortam tipi sıcak hava üreteci uygulaması 
görülmektedir. TM

Robur MC60 Uygulaması

Karışım OdasıRobur MC60 Filtre

Taze
Hava

Döngü HavasıDağıtım Kanalı Vibrasyon Alıcı
Giriş Damperleri

Robur M60 Sıcak Hava Üreteci
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sistem

Yaz-kış konforlu ve sağlıklı mekânlar 
sağlanması için şart olan homojen 
hava dağılımı ancak ortamın yatayda 

ve dikeyde her köşesinin analiz edilmesiyle 
mümkün. Yer ve tavan arasındaki yükseklik 
ile duvar ve cam önlerindeki ışıma farkları 
sıcaklık katmanlarında değişikliğe neden 
oluyor. Bu da örneğin, kış aylarında sıcak 
havanın yukarı çıkmasıyla soğuk zeminlerde 
ayakların üşümesi gibi kullanıcı konforunu 
olumsuz etkileyen durumların oluşması anla-
mına geliyor. Konfor şartlarını olumsuz etki-

Mekân Analizini 3. Boyuta 
Taşıyan Sensör Sistemi: 
3D i-See Sensör

leyen durumlara da çözüm sunan Mitsubishi 
Electric, “3D i-See Sensör” teknolojisi ile 
zemin sıcaklığını ölçümleyerek sensör fan 
hızını ve hava yönlendirme şeklini otomatik 
olarak belirleyebiliyor.

8 sensör ile mekânın 1.856 
hücresinden ölçüm alıyor
Mitsubishi Electric’in duvar tipi Kirigamine 
serisi klimalarında ve profesyonel ticari tip 
kaset tipi cihazlarda farklı versiyonlar ile kul-
lanılan 3 boyutlu sensör sistemleri; değişken 

talepleri otomatik olarak anında karşılıyor. 
Tam 232 adımda 8 sensör ile mekânın 1.856 
hücresinden ölçüm alan “3D i-See Sensör” 
teknolojisi, bu ölçümleri odada farklı sıcak-
lıklardan dolayı olabilecek konforsuz durum-
ları ortadan kaldırmak için değerlendiriyor. 
Bu sayede yüksek konfor ve enerji tasarrufu 
sağlıyor. 

İnsanı ve evcil hayvanı ayırt eden 
teknoloji
Mitsubishi Electric’in “3D i-See Sensör” 

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, 3 boyutlu sensör teknolojisi ile yüksek 
enerji verimliliği ve konfor sağlıyor. “3D i-See Sensör” sistemiyle yapay zekâ 
teknolojilerini klimalar ile birleştiren Mitsubishi Electric, ortamdaki insanları 
ve evcil hayvanları ayırt edebiliyor. 232 adımda 8 sensör ile mekânın 1.856 
noktasından ölçüm alarak ortam ısısında üst düzey konforu sağlıyor.
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teknolojisi sıcaklık ölçümleri yaparken evcil 
hayvanları ve insanları ayırt edebiliyor. Sistem 
ayrıca ortamda bulunan kişilerin konumlarını 
da tespit edebiliyor. Bu özellik ile örneğin, yaz 
aylarında kullanıcıların üzerlerine iklimlen-
dirilmiş soğuk havanın çarpması nedeniyle 
rahatsız olmaları önlenirken, kış aylarında ise 
tam tersine hızlı sıcak etkisi için iklimlendiril-
miş sıcak havanın kullanıcı üzerine üflenmesi 
sağlanıyor. Kumandadan kolaylıkla çalıştırı-
labilecek bu fonksiyon ile kullanıcılar sürekli 
izleniyor ve böylelikle yaz-kış hava yönlendir-

olarak tanımlıyor. Doluluk oranı yüzde 30’a 
düştüğünde ise ayar sıcaklığını değiştiriyor. 
Sensör bu oranı her 3 dakikada bir kontrol 
ederek karşılaşılan değişikliğe göre çalışmasını 
güncelliyor. İstenirse sensör belirli bir süre 
ortamda kimseyi tespit etmediğinde klima, 
çalışmasını tamamen durdurabiliyor. Bu özel-
lik özellikle restoran, ofis gibi kişi sayılarının 
anlık olarak değişiklik gösterdiği ticari alan-
larda konfor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca 
unutulup kapatılmayan klimaların gereksiz 
yere çalışmasını da engelliyor. TM

mesi talebe göre otomatik olarak yapılabiliyor.
İhtiyaç olan yerde ihtiyaç kadar iklimlendirme 
Enerjinin her geçen gün daha çok değerlendiği 
günümüzde enerji tasarrufu sağlayan tekno-
lojik ürünler öne çıkıyor. Bu noktada, ortam-
daki kişilerin sayılarını ve yerlerini mekândaki 
sıcaklık dağılımı ile sentezleyerek çalışma şek-
line karar verebilen “3D i-See Sensör” tekno-
lojisi, ihtiyaç olmayan yerde gereksiz iklim-
lendirme yapılmasını önlüyor. Kullanıcıların 
bulunduğu yer istenilen sıcaklığa ulaştığında 
diğer alanların iklimlendirilmesi durduruluyor. 
Böylece, boş alanın iklimlendirmesi nedeniyle 
asıl kullanım alanlarında oluşan aşırı soğuma 
ya da ısınma engellenmiş oluyor ve kullanıcı-
ların bulunduğu yerin konfor sürekliliği sağ-
lanıyor.

Kişi sayısına göre otomatik sıcaklık 
ayarı
Mitsubishi Electric’in yeni seri kaset tiple-
rinde kullandığı 3 boyutlu sensör sistemleri, 
ortamda kullanıcı olmadığında enerji tasarrufu 
için ayar sıcaklığını 1 ya da 2 derece yukarı 
ya da aşağı ayarlayabildiği gibi, kişi sayısını 
tespit edebildiği için kişi sayısına orantılı ola-
rak da çalışabiliyor. Sistem öncelikle ortamın 
tam dolu olduğu andaki kişi sayısını otomatik 
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proje

Merkezi Bangkok’ta bulunan ve 
1986 yılında kurulmuş olan Sira-
yooth; deniz mahsulleri, meyve, 

sebze ve tavuk için soğutma sistemlerinin 
tasarım ve uygulamasında Tayland’ın önde 
gelen şirketlerinden biridir. Tayland’daki 
çalışmalarının yanı sıra, Sirayooth teknik 
hizmetlerini ve uzmanlığını Filipinler, Viet-
nam ve Maldivler gibi komşu ülkelerde de 
sunmaktadır. Konumuz olan projenin mer-
kezi, Tayland’ın önde gelen ve en büyük 
perakende şirketine ait olan bir perakende 
dağıtım merkeziydi. Sirayooth’tan istenen, 
tesisteki ürünleri en uygun ısı düzeylerinde 
tutmak amacıyla bir dizi amonyak temelli 
kompresör tasarlamak, monte etmek ve 
hizmete sokmaktı. Hem çok etkili hem de 
çevre dostu olduğu için Sirayooth amonyak 
kullanır. Soğutma uygulamalarında, siste-
min sorunsuz çalışması temel gereklilikler-

Tayland Perakende 
Dağıtım Merkezi Soğutma 
Uygulamasında Motor Seçimi

Soğutma uygulamaları söz konusu olduğunda, Emerson Industrial Automation bu 
zorlu piyasaya yıllardır çözümler sunuyor. Bu durum, bir Emerson grubu şirketi 
olan Leroy-Somer'in ürettiği motorlar için özellikle geçerli.
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den biridir. Sistemin parçalarından herhangi 
biri düşük kalite olursa, soğutma sisteminin 
performansı etkilenebilir ve tesisteki ürün-
lerin bozulması tehlikesi oluşur. Sistem arı-
zası bozuk ürünler, stok yenileme ve satış 
kaybı açısından perakendeciye çok büyük 
bir potansiyel maliyet getirebileceği için bu 
potansiyel maliyetin telafi edilmesi gerekir. 
Bu durumu hesaba katan Sirayooth bu riski 
azaltmak amacıyla, kompresör sistemleri 
için kalite ve güvenilirliği ile uzun yıllardır 
ün kazanmış bir üreticinin motorlarını kul-
lanmayı tasarlıyor ve perakendeci de zaten 
Avrupa’da tasarlanmış ve üretilmiş motorlar 
kullanmayı tercih ediyordu.
Sirayooth’un Emerson Industrial Auto-
mation’ın yerel temsilcisi ile uzun zamandır 

belli başlı voltaj ve frekanslarla çalışabiliyor 
ve güç kaynaklarının en az % 80’ini kapsı-
yor. Bu uygulamada bir diğer önemli unsur, 
Emerson’un Express Availability hizmeti saye-
sinde motorların hızla tedarik edilebilmesiydi. 
Leroy-Somer’ın Avrupa’daki tesislerinden 
motorların teslim edilmesi, monte edilmesi ve 
hizmete sokulması dahil olmak üzere, projenin 
tümü dört ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 
Sirayooth yönetiminden Mathieu Balay şöyle 
dedi: “Emerson’un bize sunduğu satış öncesi 
ve satış sonrası destek soğutma piyasasını ve bu 
özel uygulama için gerekli motor çözümünü ne 
kadar iyi bildiklerini açıkça gösterdi. Sunduk-
ları maliyet etkinlikli, gerekli teknik özelliklere 
sahip ve güvenilir motorların sorunsuz olarak 
çalışacağından hiç kuşkumuz yok.” TM

tanışıklığı vardı. Bir danışma sürecinin ardın-
dan, Emerson’un soğutma uygulamaları ala-
nındaki deneyim ve uzmanlığının, özellikle de 
güvenilirlik açısından nihai motor seçiminde 
ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı. Sonunda, 
90 ile 250 kW arasında iki Leroy-Somer IMfi-
nity® motorun ideal olduğuna karar verildi. 
Merkezi Fransa’da bulunan ve Emerson gru-
buna dahil olan Leroy-Somer, yaklaşık yüz yıl-
dır çok çeşitli uygulamalar için motor çözüm-
leri sunuyor. Dahası, soğutma piyasası özel 
uzmanlık gerektiriyor. Gelişmiş bir mekanik 
ve elektrik tasarım (manyetik nüve optimi-
zasyonu) içeren IMfinity® tüm uygulamalarda 
yüksek güvenilirlik sunmak üzere tasarlan-
mış bir motor. Gerçek anlamıyla küresel bir 
motor çözümü olan IMfinity® dünyadaki tüm 
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Brülör Yönetim 
Sistemlerinde Oksijen 
Trim Kontrolü

LMV5, mikroişlemci temelli bir 
brulör yönetim sistemidir. Orta ve 
yüksek kapasiteli üflemeli brülörlü 

kazanlardaki sistem bileşenlerinin kontro-
lünü ve denetimini sağlamaktadır. LMV5 
serisi sahip olduğu farklı özelliklere göre 
LMV50, LMV51 ve LMV52 gibi ürün 
modellerini bünyesinde bulundurmaktadır. 
Oksijen trim kontrolü ise LMV52 modeli 
ile gerçekleştirilmektedir.

Resim 1. LMV5 Brülör Yönetim Sistemi

Yazan: Gürkan Pazarcık, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bina Teknolojileri

Oksijen trim kontrolü, kazan 
verimliliğini artıracaktır
LMV52 kontrol cihazı, LMV51’in genişletil-
miş bir versiyonu olup kazan verimliliğini artır-
mak amacıyla oksijen trim kontrolü özelliğine 
sahiptir. Buna ek olarak maksimum 6 aktüa-
tör, VSD kontrolü, yakıt tüketimi ve mevcut 
yakıt çıktısı değerlendirmesi yapabilmektedir. 
LMV52, LMV51’in standart bileşenleri ile 
birlikte oksijen trim kontrolü için QGO20 
oksijen sensörü ve PLL52 oksijen modülü kul-
lanmaktadır.

PLL52 oksijen modülü, O2 sensörü ve iki sıcak-
lık sensörünü (Pt1000/LG-Ni1000) ölçmekte-
dir. Modül ile LMV52 arasındaki haberleşme 
CAN-BUS üzerinden sağlanmaktadır.

Oksijen Trim Kontrolü Çalışma 
Prensibi
Atık oksijen kontrol sistemi ile arzu edilen ve 
gerçek O2 değeri arasındaki sapmaya bağlı ola-
rak yanma havası miktarının azaltılması amaç- Resim 3. PLL52 Ölçüm Modülü

Resim 2. QGO Oksijen Sensörü 
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çok düşük ya da O2 ayar değeri yaklaşık 
olarak bu iki değerin ortalarında ise simetrik 
çalışma da seçilebilir. Hava ekleme / çıkarma 
için kullanılan zaman aynıdır.

•  O2 trim kontrolü ile aşağıdaki durumlarda 
yanma havasının azaltılması/eklenmesi 
sınırlanabilir.

 - QGO20 sensörü boyunca yetersiz akış 
olması

 - QGO20 için hava giriş noktalarının 
tıkanması

 - Yanma havası girişinin tıkanması 
• O2 trim kontrolünün kontak ile devre dışı 

bırakılması,
• O2 trim kontrolünün AZL52 ekran üze-

rinden durumunun görüntülenmesi,

Oksijen alarmının kurulması
Trim kontrolü olmadan da O2 alarmı kullanıla-
bilir. Trim kontrolü aktif olduğunda O2 alarmı 
da otomatik olarak aktif hale gelmiş olur.
Sistemde minimum ve maksimum olmak üzere 
2 alarm kurulabilir.
Baca yolu uzun olan tesislerde baca gazının 
yolu uzayacağı için O2 değerinin ölçümü, atık 
O2 değerine kıyasla ertelenir. Eski yükten gelen 
O2 değerlerinin böylece minimum ve maksi-
mum O2 değerleri ile karşılaştırılması önlenir. 

Self Test Özelliği ile QGO20 
oksijen sensörü başlangıçta ve 
çalışma boyunca kontrol edilir.
QGO20 sensörünün yaşlanmasını ölçmek için 
O2 testi yapılır. Yaşlanan bir sensördeki dahili 
direnç değerinin 5 Ω’dan düşük veya 150 Ω’dan 
büyük olması beklenir.
Test 23 saat aralıkla gerçekleştirilir. Test için 
sabit bir O2 değeri olması mutlaka gereklidir. 
Ön süpürme veya kararlı bir noktaya ulaştıktan 
sonra test yapılır.

Oksijen içeriğinin kontrolü
Brülörün çalışması ile birlikte atık O2 içeriği ile 
ön süpürme sonucundaki dış hava içerisindeki 
O2 değeri kıyaslanır.
QGO20 sensörü için O2 içeriği tolerans bandı 
±% 2’dir.
Tolerans bandının dışına çıkıldığında çalışma 
moduna bağlı olarak trim kontrolü ve alarm 
devre dışı bırakılabilir ya da emniyet kapatması 
gerçekleşebilir.

% 50 noktası > 1000 kW ≈ Yaklaşık 100 m3/h 
doğalgaz

Oksijen trim kontrolü veya oksijen 
alarmı parametre ayarı ile devreye 
alınabilir / devre dışı bırakılabilir
Oksijen trim kontrolünde farklı çalışma mod-
ları bulunmaktadır.
• Trim kontrolü ve O2 alarmı devre dışı
• Sadece O2 alarmı
• Hem O2 trim kontrolü hem de O2 alarmı 

aktif (Sensör çalışma sıcaklığına ulaşmadan 
çalışma başlamaz) 

• Hem O2 trim kontrolü hem de O2 alarmı 
aktif (Çalışma için sensörün çalışma 
sıcaklığına ulaşması beklenmez) 

Oksijen trim kontrolünde önemli olan nokta-
ları sıraladığımızda;
• Düşük alev noktasının altında olunduğu 

takdirde trim kontrolün devre dışı kalması
• Sensör sıcaklığına göre sistemin başlatılması 

/ durdurulması
• Cihaz ya da PLL52, ilk defa çalıştıktan 

sonra oksijen sensörü soğuk olduğu için 
çalışma sıcaklığına kadar ısınır. Sıcaklık 700 
°C’ye ulaştığında sensör 10 dakika kadar tam 
olarak ısınmak için beklemektedir.

• Süper düşük Nox brulörler için O2 ayar 
değerinde sistemin başlatılması

• Trim kontrolünü gecikmeli başlatma (Ofset 
özelliği)

• Sistem devreye girdiğinde yük kontrolü ile 
modülasyon yapılabilmesi

• Yük değişimlerine göre trim kontrolünün 
devrede kalması / geçici olarak devre dışı 
kalması

• Hızlı yük değişimlerine karşı O2 değeri için 
bir ofset ayarlanabilmesi. O2 değerinin hızlı 
düşmesi durumunda bir artış uygulanması 
gibi.

• Yük değişimlerinde brülörün yetersiz 
hava almasını önlemek amacıyla O2 trim 
kontrolünün kilitli kalması ve daha fazla hava 
alınması (Trim kontrolünün ve ön kontrolün 
doğru ayarlanmadığı durumlarda).

• Oksijen trim kontrolünün davranışının 
seçilebilmesi.

 - O2 değerinin minimum değere yaklaşması 
durumunda azaltmak yerine havanın 
artırılması.

 - O2 değerinin maksimuma yakın olması 
durumunda havanın daha hızlı azaltılması

 - O2 min. ve maks. değerleri arasındaki fark 

lanır. Yanma havası miktarı birkaç aktüatör veya 
VSD tarafından kontrol edilirken hava miktarı, 
hava ayar aktüatörleri ile “hava oranı”nı azal-
tılarak gerçekleştirilir. Aktüatörlerin damper 
konumları oransal kontrol eğrileri üzerinde 
diğer yük noktalarından ayarlanır. Hava ayar 
aktüatörleri bu nedenle diğer aktüatör ile sabit 
bir ilişki içerisindedir. 
Oksijen trim kontrolündeki üç önemli adımı 
şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Hava oranı değişimi
• Oksijen ayar değerinin tanımlanması
• Lambda faktörü

Ön kontrolün yapılması
Oksijen ayar değerini ayarlayarak aynı zamanda 
brulörün yapısını ve davranışlarını da öğrenmiş 
oluruz. Yakıt tipi, oksijen oranı, oksijen ayar 
değeri ve standartlaştırılmış değere bağlı olarak 
ön kontrol ile brülör yükünün oksijen trim 
kontrolünü devreye sokmayacak şekilde hava 
oranı azaltımı hesaplanır.
Ön kontrolün doğru şekilde çalışması için eğri 
noktalarının doğru biçimde ayarlanması ve ger-
çek brulör çıktısı ile uyum içerisinde olması 
gereklidir. 
Örneğin; 2000 KW kapasiteli brulörde,
% 100 noktası > 2000 KW ≈ Yaklaşık 200 
m3/h doğalgaz
% 75 noktası > 1500 KW ≈ Yaklaşık 150 m3/h 
doğalgaz

Resim 4. PLL52 ve LMV52 ile Oksijen Trim Kontrolü
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Sonuç
Oksijen trim kontrolünün bir kurulum maliyeti 
olmakla birlikte, uzun vadede sisteme yaptığı 
katkı emniyet, kararlılık ve yanma verimliliği 
açısından çok önemlidir. Bu sayede enerji tüke-
timi, maliyetleri ve karbondioksit emisyonları 
azalmaktadır. TM

Yardımcı uyarılar ile sistem 
güvenilirliği en üst seviyededir
Baca gazı sıcaklığının kontrolü
Yanma verimliliği hesabı ve görüntülenmesi
QGO20 sensörü için servis zamanlaması ayarı

PLL52 O2 modülü 
LMV52 kontrol cihazında atık oksijen 
kontrolünün yapılabilmesi için PLL52 ve 
QGO20 sensörünün bağlanması gereklidir. 
Yanma havası ve baca gazı sıcaklık sensörü 
de bir seçenek olarak bağlanabilir. Bu şekilde 
yanma verimliliği hesabı da yapılabilir. PLL52 
modülü canbus ile LMV52’ye bağlanır. Oksijen 
sensörü ile arasındaki mesafe 10 m altında 
olmalıdır. Hassasiyet için daha kısa mesafeler 
tercih edilmelidir. PLL52’ye bağlanan sensörler 
sonrasında AZL5 ekran üzerinden konfigüre 
edilmelidir.

Oksijen Trim Kontrolü ile sahip 
olunacak avantajlar
Oksijen trim kontrolü ile tüm yük noktala-
rındaki oksijen seviyesinin optimum düzeyde 
tutulması, baca gazı karışımındaki hava mik-
tarının azaltılması ve sonucunda da kazan 
verimliliğinin artırılması amaçlanır. Aynı 
zamanda yanma verimliği çerçevesinde daha 
fazla hava ile çalışılması neticesinde artan baca 

gazı sıcaklığından kaynaklı ısı kayıpları da 
azaltılmış olur.
Bu çalışma süresince, oksijen seviyesi ölçülür 
ve hava damperinin konumunun ayarlanan O2 
değerini yakalayacak şekilde olması amaçlanır. 
Oksijen trim kontrolü ile yanma için gerekli 
olan minimum hava ile çalışma yapılır. 

Resim 5. PLL52 Giriş Çıkış

En güncel sektör haberlerine hızla ulaşın: www.termodinamik.info

En güncel sektör haberlerine hızla ulaşın: www.yenienerji.com

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi

40 . tesisat market 07/2016



Merkezi ısıtma sistemli binalarda
kullanım amaçlı sıcak su sağlayan 
DAF   ENERGY   ISI   İSTASYONLARI 
sizi konforun zirvesine davet ediyor

,

,
...

Konforun Zirvesine Davetlisiniz

ISI  İSTASYONU

w w w . d a f e n e r j i . c o m

Güçlü Teknoloji

Uzman Mühendislik

Yaygın Servis Ağı



www.4mty.com abone@dogayayin.com  • www.dogayayin.com

FineFIREFineHVAC
Yangın tesisatı tasarımı ve 
hesapları için pratik çözüm! 

Isıtma – Soğutma – Havalandırma 
Tesisatları için entegre ve 
pratik çözüm!

FineSANI
Birkaç tık ile temiz su, pis su 
ve yağmur suyu tesisatı çizim 
ve hesapları! 

DER
GİLE

RİM
İZE

ULA
ŞIN

 AYDA BİR YAYIMLANIR • KASIM 2015 • YIL: 20 • SAYI: 202 • 7,5 TL. • IS
SN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

yeniden yapılandırma çalışm
alarının koşturma-

cası arasında, İst
anbul’da yaşayanların cılız bir 

fısılt
ısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İs

tanbul dev 

bir şa
ntiye alanına dönüştü”, “A

dım atacak yer 

yok”, “tr
afi k sorununa bir çare…” 

Dev projelerin reklam fi lm
lerinde duyuyoruz: 

“Kombinizi evinize varmadan çalıştır
abiliyor-

sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-

cih ettiğinizi hatırla
yıp evinizi o ısıd

a tutuyor, 

hatta içeride kaç kişisin
iz, kim nerede oturuyor 

bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 

ayarlıyor. O
toparkınız aracınızı tanıyor, siz

 eve 

girer girmez akıllı e
viniz ışık

ları yakıyor, sıc
ak 

suyunuzu hazırlıyor vesaire, v
esaire…

” Adeta bir 

popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 

Tabii evinize ulaşmayı başarabilirse
niz... O

 koca-

man projeler yapılırk
en; üstyapı ve altyapı çalış-

maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-

ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İsta
nbul’u bir 

“çilehane”ye çeviriyor.

İşler öyle karışık
 hale geldi ki, artık “dev 

şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. M
esela 

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 

Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-

mün İsta
nbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 

ve İsta
nbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

İs
tanbul’da nereye dönsek, karşım

ıza kent-

sel dönüşüm kapsamında yenilenmek üzere 

parsellenmiş bölgeler ve tabelalar çıkıyor; 

“fi la
nca yapı kentsel dönüşüm alanı” diye… 

Çarpık kentleşme, sadece İstanbul’un değil, 

neredeyse Türkiye’nin her ilin
in en ciddi sorun-

larından biri. D
üzeltilm

esi iç
in atılan adımlar 

da oldukça faydalı çalışm
alar ve desteklenmeli. 

Sağlam ve sağlıklı binalara, çevre düzenlemesi 

yapılmış projelere kimin itira
zı olabilir k

i? İç
inde 

yaşayanlar için de kuşbakışı fo
toğrafını 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, güzelleştirm
e, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 

binasal dönüşüm olduğunu belirte
n Erkurtoğlu, “Afet 

Yasası sa
yesinde binalar sağlamlaştırı

lıyor, depreme 

dayanıklı hale getirili
yor. Ama İsta

nbul’a ve özellikle 

de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 

baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitird
iğini 

görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 

başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı b
inayı yıkıp 

yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 

değildir” d
iyor. Erkutoğlu; “İn

san ve trafi k yoğunluğu 

hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-

luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 

alanları yaratılm
ıyor. Dolayısıyla İsta

nbul’un her tarafı 

maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 

açtığımızda bile bir rü
zgâr esintisi h

issedemeyeceğiz. 

Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılm
amış olacak. 

Umarım mevcut alanları koruyabiliriz
. İmar Yasası’nın 

yeniden gözden geçirilm
esi gerekiyor.” d

iyor ve yanlış 

kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 

İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 

haline geleceğini sözlerine ekliyor.

Bu kapsamda altını çizmek iste
diğimiz bir önemli 

husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 

geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile
 bir 

değerler bütünü haline gelir. Y
apılan çalışm

aların da o 

değerlere saygılı o
lması; p

rojelerin, kentin dokusuyla 

uyumlu yapılması gerekiyor. 

Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 

Sultanahmet Camisi’n
in muhteşem minarelerinin 

arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık
 var 

demektir!  
TM
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yapılmış projelere kimin itira
zı olabilir k
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yaşayanlar için de kuşbakışı fo
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 bir proje; sonuna kadar destek-

lenmeli elbette. Ama gerçekte neler yaşıyoruz? 

Bu kadar proje; bu kadar yenileme, güzelleştirm
e, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 

binasal dönüşüm olduğunu belirte
n Erkurtoğlu, “Afet 

Yasası sa
yesinde binalar sağlamlaştırı

lıyor, depreme 

dayanıklı hale getirili
yor. Ama İsta

nbul’a ve özellikle 

de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 

baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitird
iğini 

görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 

başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı b
inayı yıkıp 

yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 

değildir” d
iyor. Erkutoğlu; “İn
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ıyor. Dolayısıyla İsta
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Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılm
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Umarım mevcut alanları koruyabiliriz
. İmar Yasası’nın 

yeniden gözden geçirilm
esi gerekiyor.” d

iyor ve yanlış 

kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 

İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 

haline geleceğini sözlerine ekliyor.

Bu kapsamda altını çizmek iste
diğimiz bir önemli 

husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 

geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile
 bir 

değerler bütünü haline gelir. Y
apılan çalışm

aların da o 

değerlere saygılı o
lması; p

rojelerin, kentin dokusuyla 

uyumlu yapılması gerekiyor. 

Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 

Sultanahmet Camisi’n
in muhteşem minarelerinin 

arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık
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teknik

Günümüz teknolojisinde maden 
ocaklarında, demir ve çelik fab-
rikalarında, termik santrallerde, 

cevher, kömür, sinter gibi malzemelerin 
harekete geçirilip bir yerden diğer yere taşın-
masında konveyörler kullanılmaktadır. En 
yaygın kullanılan konveyör tipleri ise bant 
tipi konveyörler ve boru tipi konveyörlerdir.
Yangın ihtimali, kömür konveyörlerinde olu-
şabilecek tehlikeli durumların en büyüğünü 
temsil eder. Olası bir yangın sonucunda, kon-
veyörde ve konveyör üzerinde oluşabilecek 

mal kaybının yanı sıra, konveyörün işleyişinin 
aksaması sonucunda tesis genelinde üretim 
kaybına sebep olacaktır. Doğru şekilde tasar-
lanmış yangın söndürme ve algılama sistemi, 
yangını doğru şekilde ve doğru noktada algıla-
yarak yangın söndürme sistemini aktive edecek 
ve olası tehlikelerin büyümesini engelleyecek-
tir. Konveyör üzerinde yangınlar genelde iki 
koşuldan ötürü meydana gelir. Bu koşullar-
dan ilki, konveyör bandının taşıma esnasında 
devamlı olarak sürtünmeye maruz kalması ve 
bu sürtünme ile oluşan yüksek ısı sonucunda 

yanmaya başlamasıdır. Sürtünmenin oluştuğu 
nokta genelde konveyör hattı boyunca bulunan 
ve bandın ilerlemesini sağlayan silindir kas-
naklardır. Konveyör bandı genellikle yangına 
dayanıklı bir malzeme olmadığından, normal 
çalışma esnasındaki sürtünme değerinin çeşitli 
sebepler sonucu artması durumunda bant çok 
hızlı bir şekilde ısınarak tutuşmaya başlayabilir.
İkinci koşul ise, konveyör bandı üzerinde bulu-
nan kömür kaynaklı yangınlardır. Kömür, kendi 
kendine ısınma özelliği olan bir maddedir ve 
ortamda bulunan oksijen, nem, ısı, basınç gibi 

Kömür Konveyörlerinde 
Yangın Söndürme Sistemi

Yazarlar: Sercan Özkan, Mekanik Grubu Proje Müdürü / Emo Ayvaz Yangın Sistemleri
 Hüseyin Karabacak, Satış ve Proje Mühendisi / Emo Ayvaz Yangın Sistemleri
 Güvenç Apaydın, Proje Mühendisi / Emo Ayvaz Yangın Sistemleri
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unsurlar kömürün sıcaklığının artmasını tetik-
leyebilir ve kömür bu durumda içten içe yanma 
durumuna başlayacak kadar ısınabilir. Ayrıca, 
kömürün konveyör hattına aktarıldığı trans-
fer noktalarında, normalde soğutulmuş olması 
gereken fakat konveyöre kızgın kor halinde 
giren kömür parçaları olabilir. Bu tür kömür 
parçaları bant üzerinde ilerlerken ya soğumaya 
devam eder ya da bant üzerinde bulunan diğer 
kömür parçalarıyla veya bandın kendisiyle etki-
leşime girerek yangının başlamasına sebebiyet 
verir. Kömür konveyörleri üzerinde çıkabilecek 
yangını söndürmek için tasarlanacak sisteme 
uluslararası standartlara göre karar verilmesi 
gerekmektedir. NFPA 850’ye göre kömür taşı-
yan konveyörler için otomatik sprinkler sistemi 
veya su sprey sistemi ile yangın söndürme sis-
temi tasarlanmalıdır. Şayet su sprey sistemi 
tasarlanacaksa, sistem tasarımı NFPA 15’e göre 
yapılması gerekmektedir. Genel olarak bahsi 
geçen kurallar aşağıdaki şekilde bir söndürme 
sürecine atıfta bulunurlar:

• NFPA 15’e göre sprey nozulların atım 
eğrileri, konveyör bantının alt ve üst yüzey 
alanlarını, yanıcı malzemelerin bulunduğu 
konveyör yüzeylerini, konveyör bantının 
desteklendiği çelik yüzeyleri kapsamalı ve 
uygulama oranı en az 0.25 gpm/ft² (10,2 
lpm/m²) olmalıdır.

• FM Global 7-11 para.2.3.3.3’e göre yangın 

riski yüksek olan veya şiddetli kayıplar 
oluşturacak konveyörlerde hızlı tepki veya 
daha geniş alanda soğutma gerekiyorsa 
baskın su sprey sistemi kurulmalıdır. Bas-
kın su sprey sisteminin tasarımında kon-

veyörün tüm alanı için 0.25 gpm/ft² (10,2 
lpm/m²) debi miktarı uygulanmalıdır.

FM Global 7-11 Tablo 4.2.1’e göre eğimi 
10°'nin altında olan konveyörler için açılacak 

Bant Yangını -Eagle Valley Clean Energy Tuticorin Termal Santrali (Hindistan) Kömür Konveyör Yangını - 2012

Bant Genişliği Sprinkler Tipi Sprinkler Arası 
Mesafe Sprinkler Yerleşimi

2 ft (0.6 m) ile Sarkık Tip 12 ft (3.7 m) Bant boyunca ve bant ortasında

6 ft (1.8 m) Duvar Tipi 12 ft (3.7 m) Bant boyunca ve tek taraftan

> 6 ft (1.8 m)
Sarkık Tip 12 ft (3.7 m) Bant boyunca ve bant ortasında

Duvar Tipi 12 ft (3.7 m) Bantın her iki yanı boyunca eksenel 
olarak kaydırılmış

Bant 
Durumu

 Sprinkler
Sistem Tipi

Sprinkler İhtiyacı

Çalışan
Durumdaki

Sprinkler 
Sayısı

Sprinkler Başına 
Debi

Boşaltma 
Süresi

Dolap
İhtiyacı

< 10° Islak, kuru veya
Ön tepkimeli 10 Sprinkler başına

25 gpm (95 L/min)  

60 min

250 
gpm 

(946 L/
min)

10° - 30° Islak, kuru veya
Ön tepkimeli 15 Sprinkler başına

25 gpm (95 L/min) 

> 30° Baskın
Bir bölgedeki
sprinklerlerin 

tamamı

0.3 gpm/ft2

(12 mm/min) 
Konveyör alanının 

tamamı
İki veya daha 
fazla
paralel 
bant <30°

Islak, kuru veya
Ön tepkimeli  

0.3 gpm/ft2 
(12 mm/min)

Konveyör alanının 
tamamı
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sprinkler adedi 10 adet, eğimi 10° ve üzerinde 
olan konveyörler için açılacak olan sprinkler 
adedi 15 adet olacak şekilde hidrolik hesap 
yapılmalıdır. FM Global’e göre her bir sprink-
lerden minimum 25 gpm (95 lpm) debi alın-
ması gerekmektedir. 
Önceki sayfada yer alan tablolar ve tablolardaki 
değerler, alan ve debi tabanlı olup, uygulana-
cak esas su miktarı sistem için seçilen pompa 
ve sprinkler/nozulların konfigürasyonları ile 
belirlenmektedir. Bilindiği üzere sprinkler ya 
da nozuldan akması gereken su miktarı, sprink-
ler veya nozulun birim basınçta boşalttığı su 
miktarı (K faktörü) ve sprinkler ya da nozul 
başına gelen su basıncının karekökü ile doğru 
orantılıdır.
Sistem boyunca bahsi geçen su miktarının 
integrasyonu ile bulunacak olan su miktarı, 
sistemin genel su ihtiyacını belirlemektedir. 
Bu hesaplama yöntemini sprinkler ya da nozul 
tabanlı hesaplama yöntemi olarak adlandıracak 
olursak; bu hesaplama yöntemi ile bulunan su 
miktarının, alan tabanlı hesaplama yöntemi ile 
bulunan su miktarından fazla olması gerekmek-
tedir. Burada hesaplanan her iki su miktarının 
eşitlenmesi esas mühendislik problemini oluş-
turmaktadır. Önceki sayfada bulunan tabloda 
verilen değerlerin uzun yıllar yapılan test ve 
deneylerin sonucu olduğu gerçeği göz önünde 
bulundurulacak olursa, hesaplanan su miktarı 
bu değerlere yaklaştırılabildiği müddetçe sis-
tem optimize şekilde çalışacaktır. Çünkü ideal 
söndürme miktarları olan tablo değerlerinden 
daha fazla debide su tüketilmesi, sistemin doğru 
tasarlanamadığını gösterecektir.

Bahsi geçen tüm hesaplama yöntemleri kuram-
sal olup pratik hesaplama çözümleri uluslararası 
bağımsız denetim kurumları tarafınca onay-
lanmış hidrolik hesap programları ile yukarı-
daki hesaplar yinelenerek uygunluğu kontrol 
edilmelidir.
Konveyörlerin kullanım amaçları gereği alt ve 
üst noktaları arasında önemli yükselti farkları 
olabilir. Bu da sistem sonlarındaki sprinkler ya da 
nozulların gerekenden ya da hesaplanandan daha 
fazla su boşaltmalarına sebep olabilir. Bunun da 
nedeni sprinkler ya da nozuldan boşaltılacak su 
miktarının basıncın karekökü ile doğru orantılı 
olmasıdır. Bu basınçtan kaynaklanan debi fark-
lılıkları sistemleri kararsız hale getirmektedir. 
Bundan kaçınmak için baskın sistem tasarı-
mında, konveyör belirli mesafelerle bölümlere 
ayrılmalı ve basınç dengesi sağlayabilmek için 
basınç düzenlemeli baskın vanalar kullanılma-
lıdır. Öte yandan ıslak alarm vanalarının sadece 
bir alarm vanası olduğu göz önünde bulunduru-
larak yapılan hidrolik hesaplar ile birlikte uygun 
sprinkler sistemi bölümlendirmesi yapılmalıdır.
Konveyörler üzerine kurulan yangın söndürme 
sistemleri, ancak doğru tasarlanmış yangın algı-
lama sistemleri ile birlikte düzgün çalışabilmek-
tedir. NFPA ve FM standartlarına göre, yangın 
algılama sistemi ile konveyör mekanizması ara-
sında bir bağlantı sağlanmalı, yangın algılama 
sistemi tarafından yangın algılandıktan sonra 
konveyör mekanizmasının durdurulması gerek-
mektedir. Şayet baskın vanalı su sprey sistemi 
tasarımı yapıldıysa, baskın vananın aktivasyonu 
yangın algılama sistemi tarafından yapılması 
gerekmektedir.

Standartlara ve yönetmeliklere göre tasarlanan 
bir yangın söndürme ve algılama sistemi ile 
konveyör üzerinde çıkan bir yangının büyüme-
den engellenmesi sağlanabilmektedir.
Yangın algılama sistemleri olarak konuyu ele 
alırsak; 
Yangın, konveyör hattı üzerinde herhangi bir 
noktada başlayabilir ve konveyör bandı hareket 
etmeye devam ettikçe, hat üzerinde başlayan 
yangın da bantla beraber taşınır. Hareketten 
oluşan ve/veya dış ortamdan gelen rüzgârın 
etkisi de yangının yayılarak kısa sürede büyü-
mesine sebebiyet verebilir. Bu tür durumlar da 
dikkate alınarak kurulacak algılama sisteminin, 
olabilecek en kötü durum senaryosunda bile 
görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi 
hedeflenmelidir. Algılama sistemi yangını 
sorunsuz bir şekilde ve hızlıca algılamalı, yan-
gın kaynağı konveyör üzerinde hangi noktada 
olursa olsun derhal konveyör hareketinin dur-
durulması ve söndürme işleminin başlatılması 
için gereken tetiklemeleri yapmalı, işitsel ve 
görsel uyarı cihazlarını aktifleştirerek gerekli 
uyarıları vermelidir.
Kömür konveyör hattı üzerinde yapılacak olan 
algılamanın tipi ve cihazların seçimi, kurulacak 
sistemin tasarımı ile ilgili yapılacak ilk adımdır. 
Algılayıcı dedektörlerin seçimi yapılırken dik-
kat edilecek dört temel unsur vardır:
• Algılamanın türü
• Algılamanın doğruluğu
• Algılamanın hızı
• Dedektörün, ortam koşullarında sağlıklı 

çalışabilmesi
Konveyör bantlarının fiziksel özellikleri ve 

Konveyörler için Baskın Sistem Konveyörler için Baskın Sistem ve Toz Korumalı Nozullar
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uzunluklarından dolayı algılama, çoğunlukla 
lineer ısı dedektörleriyle yapılmaktadır. Bu 
tür dedektörler, belirli bir güzergâh (konveyör 
bandı) boyunca devam eden kablo tipi sensör-
lerdir ve çelik telli ve fiber optik kablolu olarak 
iki temel kategoriye ayrılırlar. Çelik telli lineer 
ısı dedektörleri, dış çevresinde yalıtkan madde 
ile yalıtılmış iki iletken tel bulunan ve belirli bir 
sıcaklık değerinde yalıtkan maddenin erimesi 
sonucu iletkenlerin birbirine değerek kısa devre 
durumu oluşturan sensör kablolarıdır. Bu tür 
dedektörler, maliyet ve kurulum kolaylığı açı-
sından oldukça avantajlıdır fakat algılamanın 
yavaş olması ve uzun mesafeli konveyörlerde 
algılamanın noktasal olarak yapılamaması sebe-
biyle öncelikli olarak tercih edilmez.
Fiber optik lineer ısı dedektörlerinin çalışma 
yapısı çelik telli dedektöre göre çok farklıdır. 
Özel bir fiber optik kablo ve kontrol ünite-
sinden oluşan bu dedektörün çalışma prensibi, 
fiber optik kablo üzerinden geçen ışığın, sıcak-
lık değişimlerine göre karakteristiğinin değiş-
mesidir. Sensör kablolarının bağlı olduğu kont-
rol ünitesi üzerinden yapılan konfigürasyon 
ile tek bir sensör kablo yüzlerce farklı bölgeye 
ayrılabilir. Böylece algılama noktası çok hassas 

bir şekilde belirlenerek gerekli aktivasyonların 
bütün konveyör boyunca değil, bölgesel ola-
rak yapılması sağlanır. Fiber optik lineer ısı 
dedektörlerinin en büyük avantajlarından biri 
de, algılama parametrelerinin kullanıcı isteğine 
göre ayarlanabilmesi ve çelik telli lineer ısı 
dedektörlerine oranla algılamanın çok daha 
hızlı olmasıdır. Algılama sisteminin detaylı ola-
rak izlenmesi gerektiği durumlarda, bilgisayar 
ekranı üzerinden grafik arayüzü ile sensör kablo 

Çelik Telli Lineer Isı Sensörü İç Yapısı

üzerindeki sıcaklık değişimleri anlık olarak 
takip edilebilir.
Kömür konveyörlerinde sıklıkla birincil algı-
lama elemanı olarak kullanılan lineer ısı dedek-
törleri ile beraber, gerekli görülen durumlarda 
alev dedektörleri de kullanılmaktadır. Özellikle 
transfer noktaları gibi, kömürün konveyöre 
giriş/çıkışının yapıldığı ve ekipman çeşitliliği/
yoğunluğu bulunan noktalarda alev dedektör-
lerinin kullanımı, hızlı ve etkili olarak ilave 
koruma sağlayabilir. Isı enerjisini kızılötesi ve/
veya morötesi ışık spektrumunda inceleyerek 
algılama yapan alev dedektörlerinin seçimi ve 
yerleşimi, konumlandırılacağı bölgenin fiziksel 
ortam koşullarına ve üreticinin belirttiği teknik 
özelliklere göre yapılmalıdır.
Son yıllarda CCTV teknolojisinde atılan büyük 
adımlar, yangın algılama sistemlerinde dedek-
tör olarak kameraların kullanılmasına olanak 
tanımıştır. Her geçen gün gelişen teknoloji 
sayesinde kameraların bir yangın algılama 
elemanı olarak kullanımı giderek yaygınlaş-
maktadır. Kömür konveyörleri gibi güvenliğin 
en üst seviyede olması gereken bölgelerde bu 
teknoloji, doğru kullanıldığı takdirde çok etkili 
bir çözüm olabilir. Gözetleme sistemi olarak 
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Teknolojileri dergisi

teknik

kullanım halinde olan CCTV sistemine bağlı 
kameralar, ufak yazılımsal ve donanımsal ila-
velerle, birincil işlevini yitirmeden yangın 
algılama sistemi dedektörlerine dönüşebilir. 
Termal görüntüleme ile ısı ve duman algıla-
ması yapabilen bu kameralar aynı anda hem 
gözetleme hem de algılama sisteminin bir 
parçası olabilir ve sisteme gelen bir yangın 
alarmı durumunda kameranın verdiği görüntü 
incelenerek, olay yerine gitmeden yangının 
gerçek olup olmadığı tespit edilebilir.
Kömür konveyörlerinde kurulacak olan yan-
gın algılama sistemi ekipmanlarının, konve-
yörün çevresel şartlara ve tehlikeli bölgelerde 
kullanımla ilgili koruma sınıflarına uygun 
seçilmesi ve tesisatın da bu sınıflara uygun 
olacak şekilde yapılması, sistem cihazlarının 
sağlıklı olarak çalışmaya devam edebilmesi 
açısından son derece önemlidir. Yangın algı-
lama sistemi anlık olarak ihtiyaç duyulan bir 
sistem olduğundan, sistemin işleyişini kontrol 
etme amaçlı, işletme yetkilileri tarafından 
yapılacak olan haftalık ve aylık kontroller, 
tesisin korunmasındaki sürekliliği belirle-
yecek, yıllık periyodik bakımların eksiksiz 
ve gecikmesiz olarak yaptırılması sonucunda 
sistem seneler boyunca ilk günkü perfor-
mansından ödün vermeden çalışmaya devam 
edecektir. TM Konveyör Bandı Üzerine Alev Dedektörleri Konumlandırılması Örneği
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Konveyör Bandı Boyunca Lineer Isı Dedektörlerinin Konumlandırılması Örneği
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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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Basılı Dergi / 70 TL
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HVAC&r TURKEY
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Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim. 

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

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

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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