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 . Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
 . Sistemlerinize özel çözümler
 . Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
  . Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
 . Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

Wilo bakım hizmetleri
Wilo ürünlerinizin bakımlarını düzenli yaparak sistemlerinizin güvenli bir şekilde ve uzun dönem çalışmasını garanti altına 
alıyoruz. Bunu yapabilmek için de bakım servisimizi bireysel talepleriniz ve ürünlerinize göre şekillendiriyoruz.

Sistemlerinizi  
uzun süre ve sorunsuz  
kullanabilmeniz için 
7/24 yanınızdayız...

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr
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Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

Aironn’un pusulası
her zaman Başarı’yı gösterir...
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Yangınla mücadelenin ilk adımı; yangının 
çıkmasını önleyecek tedbirlerin alınması-
dır. Yangının oluşması için oksijen, yanıcı 

madde ve yakıcının (enerji) bir araya gelmesi gere-
kir ki, bu çok kolaydır. Oksijen, her yerde vardır. 
Aslında yanıcı madde de her yerde vardır, düşün-
senize yanıcı olmayan ne kadar az şey var. Geriye 
kaldı yakıcı şey, yani enerji. İşte ilk önce enerjinin 
diğer ikisi ile birlikteliğinin engellenmesi gerekir.
Yangın güvenliği konusu, pek çok meslek disipli-
ninin konusudur ve bu disiplinlerin eşgüdümünü 
şart koşar. Süreç tasarımla başlar. Mimari tasa-
rımın hedefl eri ile yangın güvenliği bütünleşik 
olmalıdır. Yani mimari tasarım tamamlandıktan 
sonra yapının yangın güvenlik önlemleri gözden 
geçirilmemelidir. Tersine, tasarımın en başında 
yangın güvenliği gözetilerek yol alınmalıdır. 
Mimarın gözetmesi gereken yangın güvenlik 
önlemleri, pasif korunma başlığı altındadır ve 
kaçış yolları ve yangın merdivenleri başta olmak 
üzere duman tahliye bacaları, merdiven ve asansör 
boşlukları, yangın bölmeleri, malzeme seçimi gibi 
konuları kapsar. Pasif korumanın önemi adından 
pek anlaşılmasa da yapılarda hem yangın çıkmasını 
zorlaştırıcı, önleyicidir, hem de yangın çıkması 
halinde can kayıpları ve yaralanmaları en aza 
indirir. Bunun yanı sıra gereken mekanik tesisatı 
da daha az karmaşık hale getireceğinden maliyet 
avantajı sağlar, üstelik daha başarılı bir yangın 
güvenliği demektir. 
Yangınlardaki can kayıpları ve yaralanmaların 
çoğu, işte bu pasif sistemlerin mimari süreçte 
gerektiği biçimde gözetilmemiş oluşundandır. 
Yapının kullanım amacı ve kullanıcı sayısına göre 
sayıları ve konumları belirlenen, yangın ve duman-
dan yalıtılmış kaçış yolları, çıkışlar yangının can 
hasarları sonucunu oldukça etkiler.

Mimari tasarımın hedefl eri ile 
yangın güvenliği bütünleşik olmalı

Tabii yangın önleme ve yangından korunma sis-
temleri konusunda mekanik tesisat tasarımı ve 
uygulaması, konunun kritik noktalarından biridir.
Uygulamada durumun kurtarılmaya çalışıldığı 
kötü mekanik tasarımlar veya kötü uygulanmış 
ve denetlenmemiş iyi tasarımlarla ne yazık ki 
çokça karşılaşılıyor. Çok önemli projeler hakkında 
öylesine hayati hatalar yapılabiliyor ki, inanmakta 
güçlük çekiyorsunuz. Sprinkler sistemine, yapı 
işletmeye alındığından altı ay sonra su doldu-
rulması mı dersiniz, 2 saat yangın dayanımı olan 
duman egzoz fanının kablolarının beş dakika 
dayanımı bile olmayan, alelade elektrik kablola-
rından seçilmiş olmasını mı? Bir zamanlar gör-
düğüm bir fotoğrafta, tesisat malzemeleri satan 
bir dükkânın vitrininde “kiralık yangın pompası 
bulunur” yazıyordu! 
Evet yangın, çok kolay çıkabilen bir şeydir ama 
gök gürültüsü veya şimşek gibi önlenemez bir şey 
değildir. Her birimiz, herkese karşı sorumluyuz. 
Tasarımından üretimine, uygulamasından dene-
timine kadar dört dörtlük bütünleşik bir süreç 
kurgulayabilirsek yangının sebep olduğu can ve 
mal kayıplarının önüne geçebiliriz. 
Biraz özen, biraz ihtimam…
Tabii ki imara açılması için, orman vasfını ortadan 
kaldırarak 2B arazisine çevirmek için çıkarılan 
yangınlara diyecek söz bulamıyorum. 
Biraz da insaf tabii… TM

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

Doğu İklimlendirme’den VGF-Prizmatik Yangın/Duman Damperi EI 120 (S)

sinde gizli intumescent conta (ısıyla kabaran) 
bulunur. Kanadın kapanma mekanizması, eri-
yen sigortaya bağlı yay torku ile (Manuel) ya 
da 24V/230V güç beslemeli yay geri dönüşlü 
damper motoru ile çalışır. Müşteri tercihleri 
doğrultusunda dış kasa elektrostatik toz boya 
ile boyanabilir ya da AISI 304 kalite paslanmaz 
sacdan üretilebilir.TM 

sızdırmazlık şartlarını yerine getirmiştir. Bu 
sayede EN13501-3’e göre EI-120 (S) dayanım 
sınıfını hak etmiştir.  Ürün aynı zamanda EN 
15650’ye göre de CE belgesine sahiptir. Test, 
Türkiye’de bu konuda akredite bir laboratuvar 
olan Efectis Era firmasında gerçekleştirilmiştir.

Teknik Özellikler

VGF-Prizmatik Yangın/Duman Damperi; 
200x200 mm’den 1500x800 mm’ye kadar tek 
parça; bu ölçüden daha büyük ölçüler için ise 
modüler olarak üretilebilir. Kasa 1,5 mm gal-
vaniz sacdan üretilir. Kanat malzemesi olarak 
kalsiyum silikat kullanılmıştır. Yangının çıktığı 
andan itibaren sızdırmazlığı sağlayabilmek için 
kanat çevresinde silikon conta yer alır. Bunun 
haricinde yüksek sıcaklıklarda sızdırmazlığın 
bozulmadan sürdürülebilmesi için kasa içeri-

Yangın kompartımanları, pek çok yönet-
melikte can güvenliğiyle ilgili temel 
zorunluluklardan biridir. Kompartı-

manlar arası duvarlar, yangın sırasında yüksek 
sıcaklığa dayanacak malzemelerden üretilir. 
Kablo, boru gibi tesisat için açılan delikler yan-
gına dayanıklı malzemeler ile doldurulur. İnsan 
geçişinin gerektiği noktalarda yangın kapıları 
kullanılır. Normalde açık kalması gereken hava-
landırma kanallarında ise yangın sırasında oto-
matik kapanacak yangın damperleri kullanılır. 
Bu sebeple yangın damperi, yangın duvarının bir 
parçasıdır ve öncelikli görevi duvarın bütünlü-
ğünü sağlamaktır. Doğu İklimlendirme A.Ş.’nin 
üretimini yaptığı VGF - Prizmatik Yangın/
Duman Damperi, EN-1366-1 ve EN:1366-2 
standartlarına göre test edilmiştir. Bu test sonu-
cunda 120 dakika boyunca, standardın istediği 
yangına ve dumana karşı bütünlük, yalıtım ve 

DemirDöküm’den Yeni Ürün: A450 F Salon Tipi Klima

A 450 F, Hot Start fonksiyonu (Sıcak Kalkış) 
ile ısıtmaya alındığında iç ünitesinde bulunan 
buharlaştırıcı sayesinde istenilen sıcaklığa ulaş-
madan ortama hava üflemiyor. Bu sayede kon-
forlu bir iklimlendirme ortamı yaratılıyor. Isıtma 
ve soğutma performansının yanı sıra düşük ses 
düzeyi ile de kaliteli ve konforlu ortamı destek-
leyen DemirDöküm A 450 F salon tipi klimanın 
öne çıkan özellikleri ise şöyle:

•	 Geniş mekânlar için en ideal çözüm 
sunuyor.

•	 52 desibel iç ünite, 59 desibel dış ünite ses 
düzeyi ile sessiz çalışma sağlıyor.

•	 Isıtma Etkinlik Katsayısı (COP) ve 
Soğutma Etkinlik Katsayısı (EER) 
ile kullanıcısına verimli ısıtma ya da 
soğutmayı düşük enerji tüketimi ile 
gerçekleştiriyor. 

•	 Jet Cool ve Hot Start gibi ek fonksiyonları 
ile yüksek konfor sunuyor.

•	 Ek rezistans özelliği ile artırılmış 
performans sağlıyor.TM 

DemirDöküm, salon tipi klima alanında 
yenilikçi teknolojilere sahip A 450 
F’yi tüketicilerin beğenisine sundu. 

Yüksek ısıtma ve soğutma kapasitesiyle, geniş 
mekânlarda yaşam kalitesini artırmak için geliş-
tirilen ürün, sahip olduğu yenilikçi teknolo-
jilerle ev, ofis, mağaza ve restoranlarda nefes 
aldıracak. Değişken mevsim şartlarında hayatı 
kolaylaştırmayı vadeden A 450 F, kavurucu yaz 
sıcaklarında ‘Jet Cool’, soğuk kış günlerinde ise 
‘Hot Start’ fonksiyonu ile modern hayatın hızlı 
temposuna uyum sağlıyor. Yüksek enerji verim-
liliğiyle de ön plana çıkan ürün, kullanıcısının 
önceden belirlediği oda sıcaklığı mekânın her 
noktasına ulaştıktan sonra, düşük güçle çalış-
maya başlıyor ve kabarık faturaların önüne geçi-
yor. DemirDöküm A 450 F salon tipi klima, 
program saati özelliği sayesinde, istenen saatler 
arasında çalışmak üzere ayarlanarak pratik bir 
kullanım sağlıyor. ‘Auto Restart’ özelliğiyle ise 
elektrik kesintilerinden sonra otomatik olarak 
kesinti öncesi konumunda çalışmaya başlıyor. 
Elektrikli ek rezistans özelliği ile aşırı soğuk 
iklim şartlarında ısıtma performansını artıran 
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ürünler

KSB’den Yangın Sistemleri için KSB Kelebek Vana

K SB Grup, kelebek vana ürün guru-
bunu tamamlamak için 2016 yılı 
Haziran ayında yangın uygulamala-

rına özel versiyon kelebek vananın tanıtımını 
yaptı. Kırmızı renkteki yeni BOAX-B FM 
kelebek vanaların redüktörü de özel olarak 

tarafından tercih edilen vana gövdesi ile aynı 
renkte boyanmış redüktör ile tamamlanmış-
tır. Bu redüktörün üzerinde 100 x 100 mm 
boyutunda, vananın açık-kapalı konumunu 
gösteren ve uzak mesafeden dahi rahat-
lıkla görülebilen pozisyon göstergesi bulu-
nur. Redüktöre sabitlenmiş zincir ile yetkisi 
olmayan kişilerin vanaya müdahale etmesinin 
engellenmesi amaçlanmıştır. Pozisyoner ile de 
vananın doğru konumda olduğu rahatlıkla 
takip edilebilir. Seçenek olarak, redüksiyon 
2 adet dahili limit sviç ile desteklenebilir. 
Yeni BOAX-B FM vana, Avrupa Basınçlı 
Ekipmanlar Yönetmeliği’nin (97/23/EC) Ek 
1 güvenlik gerekliliklerini karşılar. Bağlantı 
normu ise EN, ISO ve ASME standartlarına 
uygundur.

Yeni BOAX-B FM vana, Endüstri ve Bina 
Tekniği yangından koruma uygulamalarında 
FM gereksinimlerinin taleplerini karşılamak-
tadır. TM 

Buderus’tan Enerji Tasarrufu için ‘Oda Kumandası’

Buderus, kombi sahiplerine, mekânın 
sıcaklığını kullanıcının ayarladığı 
derecede sabit tutmak için kombiyi 

optimum sürede çalıştıran, bu sayede konfo-
run yanı sıra hem gaz hem de elektrik tasar-
rufu sağlayan oda kumandasını öneriyor. Oda 
kumandası kullanılmayan kombilerde, ısıtıla-
cak mekânda ortam sıcaklığını ölçebilecek bir 
cihaz olmadığı için tesisat, gidiş-dönüş suyu 
sıcaklığını referans alarak çalışır. Kombi, oda 
sıcaklığını takip edemediği için mekânı sürekli 
olarak ısıtmaya devam eder. Bu da cihazların 
gereğinden fazla çalışarak daha çabuk yıpran-
masına, yakıt sarfiyatının ve elektrik tüketimi-
nin artmasına sebep olur. 

Oda kumandası ile odanın 
sıcaklığını takip edin

Özellikle bahar aylarında, güneş ışığının 
mekânı ısıtması sonucu ciddi miktarda ısı kaza-
nımı olur. Oda kumandası olan mekânlarda 
bu sıcaklık artışı anında tespit edilerek ısıtma 
cihazının durdurulup ortamın gereğinden fazla 

ısınması önlenir. Bu şekilde tasarruf ve konfor 
sağlanır. Kullanıcılar, haftalık program saatli 
oda kumandası sayesinde ısıtma cihazını gün 
içerisinde farklı zaman dilimlerinde farklı dere-
celere ayarlayabilirler. Örneğin; 06:45 – 07:45 
saatleri arasında oda sıcaklığı 21 °C, 07:45 – 
17:45 saatleri arasında 17 °C, 17:45 – 22:45 
saatleri arasında 21 °C ve 22:45 – 06:45 saatleri 
arasında 18 °C olsun şeklinde bir ayarlama yapı-
labilir. Haftalık program saatli oda kumandası, 
haftanın her günü ayrı olarak programlanabilir. 
Oda kumandası, en çok kullanılan mekâna ya da 
sıcaklık kontrolü yapılmak istenen mekâna takı-
lır ve buraya ‘referans oda’ denir. Diğer odaların 
sıcaklıkları, referans odanın sıcaklığına göre 
radyatör vanaları kısıp açarak ayarlanmalıdır. 
Uzmanlar, oda kumandasının, direkt pencere 
yanına ve radyatör yakınına monte edilmemesi 
konusunda uyarıyor. 
 
Modülasyonlu oda kumandasıyla 
oda termostatı arasındaki fark

Oda kumandaları “Modülasyonlu” ve “On/

Off ” olmak üzere ikiye ayrılır. On/Off tipi oda 
kumandalarına genel olarak “Oda Termostatı” 
da denir. 
Oda termostatları (On/Off tipi) oda sıcak-
lığına göre, ısıtma cihazının ne zaman çalışıp 
ne zaman durması gerektiği ile ilgili sinyal 
gönderir. Isıtma cihazına çalışması gerektiği 
sinyalini gönderdikten sonra cihaz üzerinden 
ayarlanan 1-2-3 ve diğer kademeleri baz alarak 
tesisat suyu sıcaklığındaki değişimlere göre 
modülasyon yapar. Alev boyunu değiştirerek 
ısı ihtiyacına göre kapasitesini ayarlar ve ortam 
sıcaklığının istenen seviyeye gelmesinin ardın-
dan cihazı durdurur. 
Modülasyonlu oda kumandaları ise, oda 
sıcaklığına göre ısıtma cihazının ne zaman 
çalışıp ne zaman durması gerektiği bilgisinin 
yanı sıra o anki sıcaklık bilgisini de cihaza 
iletir. Bu durumda cihaz, oda sıcaklık bilgisine 
sahip olduğu için tesisat suyu sıcaklığı yerine 
gerçek oda sıcaklığına göre modülasyon yapa-
rak alev boyunu ayarlar ve ortam sıcaklığının 
istenen seviyeye geldiğini tespit ettikten sonra  
durur. TM

tasarlandı. 16 Bar’a kadar basınç dayanımına 
sahip olan ürün, DN40-DN300 ölçüleri ara-
sında üretilen, FM (Factory Mutual) onayı 
bulunan ürün endüstri ve bina tekniği yan-
gından korunma uygulamalarında kullanılıyor. 
Yangından koruma sistemlerinde hattın 1 ya 
da 2 yıl hiç açılıp kapanmadan, sürekli basınç 
altında beklemesi vana için tehdit oluşturur. 
Tek yönlü yükleme, kelebek vana contasını 
aşağı yönde zorlar. Bu da elastomer kali-
tesi yetersiz ise kaçağa neden olur. KSB’nin 
dizaynı ve kalitesi, contanın basınç altında 
dahi yerinden oynamayacağını garanti eder. 
Küre biçiminde işlenmiş vana diski ve diskle 
uyumlu olarak üretilen contası, mil geçişinde 
yüksek sızdırmazlık sağlar. Bu dizayn pren-
sibi, milin akışkan ile temas etmesini önler. 
Ayrıca elastomer dizaynı sayesinde flanşlar 
arasında herhangi bir sızdırmazlık contası 
kullanmaya gerek kalmaz. Patlama korumalı 
mil ile disk arasındaki güç iletimini sağla-
mak için en uygun bağlantı mühendisler 
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#HakimiyetMilletindir

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
   Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım”
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7/24 yanınızdayız...

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr
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Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

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



ürünler

dayanıklı olarak üretildiklerinden restoran, 
otel, iş yerleri gibi birçok alanlarda rahat-
lıkla kullanılabiliyor.

Teknik Özellikler: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet + lavabo + 
duş kabini + bide 

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar,
•	 Koruma Sınıfı: IP44
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35°C,
•	 Boyutlar (g x d x y ):  

413 x 180 x 263 mm. TM

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

banyo monte etme imkânı sunuyor. Dikey 
olarak 7 metreye, yatay olarak 110 metreye 
kadar atıkları pompalayabilen öğütücüler; 
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm sağlı-
yor. Atıkların tahliyesi 32 mm çaptaki PVC 
boru aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri 

koku yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle 
çalışıyor. Basit montaj yöntemi sayesinde, 
hızlı ve kolay uygulanabilir bir sistem olup, 
restorasyon ve tadilat işlemlerinde kulla-
nıcılarına esneklik sağlıyor. Pompa grubu 
ise mutfak veya çamaşırhane gibi alanlarda 
kullanılıyor, ancak öğütücü özelliğine sahip 
değildir. Yine kanalizasyona uzak kalınması 
veya bodrum kat gibi kot farkı olan yerlerde, 
atık suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 ˚C 
sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu sulara 

SFA Sanihydro’dan Sanipro XR Silence WC Öğütücü

Honeywell; fan-coil uygulamalarının 
kontrolü için yenilediği portföyünü 
müşterilerine özel paketlerle sunu-

yor. Ofis ve konutlardaki fan-coil uygulama-
larında birlikte kullanılan Honeywell’in port-
folyosunda öne çıkan ürünlerden V5004T 
serisi ölçüm nozulsuz kombine balans 
vanaları, VSOF-2 iki yollu vanaları, O1 ve 
Mercury fan-coil termostatları ile HT961 
BacNet iletişimli termostatlar Honeywell’in 
müşterilerine özel olarak sunduğu paketlerde 
yer alıyor.

Yüksek performansta düşük 
maliyet

V5004T serisi ölçüm nozulsuz kombine 
balans vanaları (PICV) DN15-20 ve VSOF-2 
iki yollu vanaları, DN15-25 arası gövde ebat-
larına sahip olup, küçük ve orta kapasitedeki 
fan-coil veya konvektör uygulamalarında 
sıcaklık kontrolünü yüksek performans ve 
düşük maliyetle çözebilmek için üretilmiş-
tir. Debi ölçümünün kombine balans vanası 
üzerinden yapılmadığı ofis veya konut uygula-
malarında basınçtan bağımsız debi ve sıcaklık 

kontrolü, on/off veya oransal bir aktüatör yar-
dımıyla yüksek hassasiyetle gerçekleşmelidir. 
Burada V5004T serisinin rakiplerine göre 
farkı; debi limitlemesini vana stroğunu kısarak 
değil, diyafram yayının sertliğini değiştirerek 
yapmasından kaynaklanıyor. Böylece, özel-
likle oransal kontrol istenen uygulamalarda 
sıcaklığı tüm debi aralıklarında tam strok ile 
kontrol ederek oransal aktüatörün daha doğru 
çalışabilmesini sağlar.

Yeni nesil termostatlar

Honeywell’in termostat portfolyosunun yeni 
üyelerinden O1 serisi dijital termostatlar, 2 
borulu fan-coil uygulamalarında; Mercury 
(T6820) serisi termostatlar ise 4 borulu 

fan-coil uygulamalarında on/off ısıtma veya 
soğutma kontrolünde ön plana çıkıyor. Sıva 
altı olarak monte edilen O1 serisi; otomatik 
fan hızı kontrolü, ayarlanabilir saatlik dur-
kalk sayısı, ayarlanabilir kapanma zamanı, 
donma koruması ve tuş kilidi özelliklerinin 
yanı sıra arka aydınlatması, geniş ekranı ve 
kolay kullanımı ile yeni nesil tasarım anlayı-
şını yansıtıyor. 
HT961 serisi BacNet iletişimli termostatlar, 
2 ve 4 borulu fan-coil uygulamalarında bina 
otomasyon sistemine kolayca entegre edilebi-
lir şekilde tasarlanmıştır. Sürücü ve oda ünitesi 
olarak iki parçadan oluşan HT961 serisi ter-
mostatlar ile Honeywell termostat çözümleri, 
özellikle büyük ölçekli bina otomasyon sis-
temi içeren projeler için uygundur. TM 

Honeywell’den Fan-Coil Uygulamalarının Kontrolü için Ürünler
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ürünler

İmco&Wildeboer Yangın/Duman Damper-
leri; VDI 6022-1, VDI 2167-1, VDI 3803, 
DIN EN 13779 standartlarına uygun hijyen 

sertifi kalarına sahiptir.

Yangın damperleri; EN 1366-2 (test), EN 
13501-3 (sınıfl andırma)/EIS 120 ve EN 15650 
(ürün)/CE standart sertifi kalarına sahiptir. Hava 
akış yönünde ve hava akışına zıt yönde kulla-
nılabilir. Yatay veya dikey montaja uygundur. 
Değiştirilebilir tipte olan damper kanadı, aşın-
maya karşı dayanıklı mineral malzemeden (kal-
siyum silikat) imal edilmiştir ve etrafı sızdırmaz 
elastomer contalıdır. Damper gövdelerinin sız-
dırmazlık sınıfı EN 1751’e göre C’dir. Damper 
mekanizması tam kapalı tipte, milleri paslan-
maz çelik, yatakları bronzdur. Bu yapı dampe-
rin “maintenance-free” bakım gerektirmeyen 
yapıda olmasını sağlar. Termal mekanizma 70 
°C veya 95 °C’de (opsiyonel) harekete geçe-
cek ve damperin hızla kapanmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Damper mekanizması 
üzerinde açık, kapalı konum ya da her iki konu-
mun (opsiyonel) izlenmesi için kontak çıkışları 
bulunur. Damperler; farklı duvar yapıları ve 
tavan uygulamaları için alternatifl i kurulum ve 
bağlantı detaylarına sahiptir.

TS18 “İntumescent’’ Genleşen Tip 
Yangın Damperi

DIN 18017-3 (doğal 
havalandırma yapıla-
mayan banyo, WC vb. 
mahaller için havalan-
dırma sistem çözümleri) 
standardına uygundur. 
DIN EN 1751 standar-

dına göre gövde sızdırmazlık sınıfı C’dir. Metal 
gövde içerisindeki 70 -80°C sıcaklıkta genleşe-
rek kapanan özel intümesent malzeme yangın 
geçişini önler. Toz boya kaplamalı korozyona 
dayanıklı metal gövdeye sahiptir. 80 mm - 200 
mm aralığında değişen çaplarda üretilir. Peri-
yodik kontrol ve bakıma gerek yoktur. Basınç 
kaybı yaratacak herhangi bir mil, mafsal veya 

İmco&Wildeboer’dan Yangın/Duman Damperleri

dayanım özelliği
•	 S: Duman sızdırmazlığı "EN 1751 

normuna göre C"
•	 1500: - 1500 Pa / +500 Pa aralığındaki 

tüm basınç değerlerinde çalışma imkânı
•	 Cmod: Damper klapesi yük altında 20.000 

defa açılıp kapatılarak test edilmiştir
•	 MA: Damperin klapesi kapalı 

durumdayken 25 dakika boyunca sürekli 
yangına maruz kalmasına rağmen 
sorunsuz tekrar açılabildiğini ifade 
etmektedir.

•	 multi: Çoklu şaft geçişleri için kullanıma 
uygundur.

Duman damperlerinin yangın güvenliği testleri 
EN 1366-10 ve EN 1366-2 standartlarına göre 
yapılmıştır. Cihazın emiş ve atış tarafında bulu-
nan cıvata delikleri yardımıyla kanala ya da L 
profi ller yardımıyla duvara kurulumu basit ve 
pratiktir.

EN 12101-8 Sertifikalı Galvaniz 
Gövdeli Duman Kontrol Damperi

Galvaniz gövdeli 
duman damperleri 
"EI 120 (vedw, i↔o) 
S 1500 Cmod AA 
multi" olarak sınıfl an-
dırılmıştır.
•	 EI120: 120 dakika yangına dayanım süresi
•	 vew: Duvarlara dikey yönde kurulum 

imkânı
•	 i<-->o: Çift tarafl ı sıcaklık dayanım 

özelliği
•	 S: Duman sızdırmazlık dayanımı
•	 1500: - 1500 Pa / +500 Pa aralığındaki 

tüm basınç değerlerinde çalışma imkânı
•	 Cmod: Damper klapesi yük altında 10.000 

defa açılıp kapatılarak test edilmiştir
•	 multi: Çoklu şaft geçişleri için kullanıma 

uygundur.
Duman damperlerinin yangın güvenliği testleri 
EN 1366-10 ve EN 1366-2 standartlarına göre 
yapılmıştır. Cihazın emiş ve atış tarafında bulu-
nan fl anşlar yardımıyla kanala ya da duvarlara 
kurulumu basit ve pratiktir. Cihazlar, Belimo 
marka BLE 24 ya da BLE 230 model on/off 
kontrollü motora sahiptir. Duman damperi 
kanadı yüksek sıcaklığa mukavim kalsiyum 
silikattan üretilir. TM

termal mekanizma içermez.

BV90 Anemostat tipi Yangın 
Damperi

Yangından korunma valf-
leri EN 1366-2 normuna 
göre test sertifikalıdır. 
Sınıfl andırma standardı: 
EI 90 (ve, ho, i ⇔ o) – 
S’dir. DIN EN 15650 
“CE” ürün standardına 

sahiptir. Valf diski ve gövdesi RAL 9010 toz 
boyalı çelikten üretilir. 80 mm - 200 mm aralı-
ğında değişen çaplarda üretilir. Periyodik kon-
trol ve bakıma gerek yoktur. Yatay veya dikey 
montaja uygundur.

FKU90 Difüzör Tipi Yangın 
Damperi

Yangına dayanıklı 
asma tavanlarda kul-
lanıma uygundur. 
DIN 4102-4 nor-
muna uygundur. 70 
°C sıcaklık hissedicili 
termal mekanizmaya 

sahiptir. Besleme ve egzoz havası için kulla-
nıma uygun modellere sahiptir. Farklı mima-
rilere uygun beş farklı tipte görsel seçenekleri 
mevcuttur.

Duman Damperleri

EN 12101-8 Sertifikalı Duman 
Kontrol Damperi

EK90 model duman 
damperleri “EI 90 (vedw, 
hodw, i↔o) S 1500 
Cmod MA multi” olarak 
sınıfl andırılmıştır.
•	 EI90: 90 dakika 

yangına dayanım 
süresi

•	 vedw: Kanal ve duvarlarda yatay yönde 
kurulum imkânı

•	 hodw: Kanal ve tavan uygulamalarında 
dikey yönde kurulum imkânı

•	 i<-->o: Çift tarafl ı sıcaklık 
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2021’E KADAR
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ürünler

Günlük havalandırma ve yangın duru-
munda duman tahliyesi için kullanı-
lan Airplus Aksiyal Jet Fanlar, yangın 

durumunda en güvenli şekilde dumanın ve 
yüksek sıcaklığın kontrollü bir şekilde uzak-
laştırılmasını sağlar (Düşük devirde havalan-
dırma, yüksek devirde duman tahliye). Aksiyal 
Jet Fanın havalandırma ve yangın durumunda 
istenen tasarım şartlarında eksiksiz olarak çalış-
ması için kanat tasarımı büyük önem taşır. 
Airplus Aksiyal Jet Fanlarında kullanılan kanat 
yapısı Airplus Ar-Ge ekibi tarafından geliştiril-
miştir ve tasarım tesciline sahiptir. Kanatların 
sahip olduğu aerodinamik yapı sayesinde yük-
sek itme kuvveti sağlarken, düşük ses seviyesi 
değerlerini yakalayabilir. 
Aksiyal Jet Fanlar, konvansiyonel kanallı hava-
landırma sistemlerine göre çok daha az alan 
işgal ettiklerinden, daha fazla kullanılabilir alan 
(kanal sistemi gerekmez) ve daha etkin hava 
sirkülasyonu sağlar. Daha düşük tavan yük-
sekliklerine ihtiyaç duyduklarından, aynı alan 
için daha fazla otopark kat sayısı sağlanabilir. 

Aksiyal Jet Fanların havalandırma ve yangın 
senaryolarının CFD analizi ile sanal testleri 
yapılabilir, hesap kontrolü uygulamaya geçil-
meden önce yapılabilir. Genel jet fan tasa-
rımlarında susturucu bölümleri ve fan-motor 
bölümleri tek gövde üzerinde montajlı olarak 
üretilir ve çalışma yapıları gereği otopark tavan-
larına asılmaları gerektiğinden, ürünün ağırlığı, 
uygulama esnasında montaj ekipleri için büyük 
sorun teşkil eder.
Airplus Aksiyal Jet Fanları ise; “Ön Sustu-
rucu”, “Motor Fan Bölümü” ve “Arka Sustu-
rucu” bölümü olarak 3 parça şeklinde üretilir 
ve yerinde ayrı ayrı kolay ve kısa sürede monte 
edilebilir. Susturucu bölümleri fan motor göv-
desine menteşeli sistem ile bağlı olduğundan, 
yerinden sökülmeden motor ve fana servis hiz-
meti verilebilir. Susturucu ve motor kısmının 
ayrı ayrı montajına izin veren, Galvaniz Çelik 
Gövde olarak tasarlanmış ürün Faydalı Model 
Patenti’ne sahiptir. Ek bir sisteme gerek olma-
dığından uygulama esnasında diğer tesisat işle-
rinden bağımsız olarak montajlanabilir. Hava 
hareketi esnasında kanallı sistemlerde oluşan 
basınç kayıpları oluşmaz. Buna bağlı olarak 
ihtiyaç duyulan elektrik gücü daha düşüktür. 
Sistem tam otomasyon ile kontrol edilir. Oto-
parka yerleştirilen CO ve duman sensörleriyle 
ihtiyaç duyulan alanlardaki jet fanlar çalıştırı-
larak enerji tasarrufu sağlanabilir. Aerodinamik 
yapılı patentli kanat tasarımı ile yüksek itme 
kuvveti, düşük ses seviyesi yakalanır, patentli 

gövde yapısı tasarımı ile ise daha fazla susturucu 
alanı, düşük ses seviyesine ulaşılır. 
Airplus Jet Fan sistemleri otomasyon çözüm-
leri; otopark alanlarının havalandırma ve 
duman tahliyesi için taze hava ve egzoz fanları, 
jet fanlar, kontrol damperleri, duman sensörle-
rini kapsayacak şekilde fan kontrolünü yapması 
için tasarlanır.
Kontrol senaryosu günlük havalandırma ve 
yangın olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşur. 
Günlük havalandırma senaryosunda ortamın 
CO (karbon monoksit) oranına, zaman planla-
masına ya da BMS sisteminden aldığı bilgilere 
göre ortam havalandırmasını gerçekleştirir. CO 
oranına göre 1 Kademe ya da 2 Kademe olarak 
çalıştırılır.  
Yangın senaryosu durumunda ise duman sen-
sörlerinden alınan bilgiyle ürün devreye girer. 
Belirlenen olan yangın senaryosunda bulunan 
fonksiyonları gerçekleştirir. Duman tahliyesi 
için farklı doğrultularda kaçış alanları oluşturur. 
Yangın esnasında kesintisiz çalışma için normal 
çalışma durumu için kullanılan tüm güvenlik 
uygulamaları (Motor Aşırı Akım Koruması) 
devre dışı bırakılır ve fanlar tahrip olana kadar 
sistem çalışır durumda kalır. 
Airplus’ın teknik ekibi, tüm montaj işlemleri 
tamamlandıktan sonra ilgili işletme yönetimi 
nezaretinde CFD Analiz raporlarında tanım-
lanan senaryolar dahilinde duman testi yaparak 
teoride hesaplananların uygulamada tasarım 
doğrulamasını yapar. TM

Airplus’tan Aksiyal Jet Fanlar

etkili oluyor. Fancoil, yerden ısıtma, split 
klima, VRV/VRF sistemleri, trench heater 
gibi en karmaşık iklimlendirme sistemlerine 
bile uyum sağlayabilen Th ea IQ KNX Ter-
mostat, esnek yazılım algoritması ve modüler 
yapısı sayesinde hem enerji verimliliği hem 
de konfor sağlıyor. Ayrıca estetik, ekonomik 
ve sürdürülebilir çözümler de sunuyor. Th ea 
IQ Termostat, iklimlendirme sistemlerini 
kontrol eden ürünler ile direkt haberleşe-
biliyor ve sahip olduğu dijital LCD ekran 
ile kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlaya-
rak fark yaratıyor. Th ea IQ KNX termostat; 
opak beyaz, metalik beyaz, krem, füme, dore, 
antrasit, siyah renk opsiyonları ile dekoras-
yonuda tamamlıyor.TM

VİKO, Th ea IQ otomasyon ürünleri ile 
hayatı kolaylaştıran yenilikler sun-
maya devam ediyor. Tüm mekânlarda 

iklimlendirme sistemlerinin kontrolünü sağ-
layan KNX Termostat Çözümleri ile yaşam 

alanlarına konfor getiriyor. Özellikle yaz 
aylarında iklimlendirme çözümlerine ister ev 
ister ofi s olsun tüm yaşam alanlarında büyük 
ihtiyaç duyuluyor. Ortamın daima istenen 
ısıda kalması için de termostat çözümleri 

VİKO’dan KNX Termostat Çözümleri
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ürünler

TROX'tan Duman Tahliye Sistemleri
sağlam (EN 12101-3, SL 1000)

•	 Kapasite (100.000m3/h hava debilerine 
kadar) 

•	 Düşük bakım maliyetleri, montajı kolay 

EK-EU Duman Kontrol Damperi

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

Başlıca Özellikleri:

•	 TROXNETCOM ile merkezi bina 
yönetim sistemine entegrasyon

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

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

•	 Manuel veya otomatik müdahale
•	 Gövdenin hava sızdırmazlığı EN 1751, 

sınıfı C’ye uygundur
•	 EN 13501-4’e göre sınıflandırma
•	 Performans sürekliliği sertifikası
•	 AB Yapı Ürünleri Mevzuatı’na göre CE 

işareti
•	 Cmod: Hava debisinin dengelenmesine 

yönelik havalandırma fonksiyonu ve ara 
konumlar

•	 35 mm duvar kalınlığında başlayan duman 
tahliye kanalları için TM

özelleştirilmiş duman tahliye sistemleri geliştirir.
TROX Uluslararası Yangın Koruma Merkezi  
Ar-Ge’siyle, duman tahliye ve güvenlik mühen-
disliği çözümleri sağlar.

DAX Tipi Eksenel Yangın Gazı Çatı 
Fanı    
      

     

Enerji tasarruflarını kolaylaştırır, olumsuz hava 
koşullarına dayanıklı ve fonksiyonel olarak 
güvenlidir.

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

Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği 
(EnEV)) yerine getirir

•	 Olumsuz hava şartlarına dayanıklı ve 

TROX; havalimanları ve trafik tünelleri, 
kaçış tünelleri, metro trafik sistemleri, 
yeraltı ve çok katlı otoparklar, fuar alan-

ları, alışveriş merkezleri ve benzeri yapılar için 
özelleştirilmiş duman tahliye sistemleri geliştiri-
yor. Her yapı duman kontrol damperleri ve yan-
gın damperleri, duman tahliye fanları, anahtar 
ve kontrol üniteleri gibi birbirini tamamlayan 
kompleks duman tahliye stratejilerine gerek 
duyar. TROX, akıllı TROX NETCOM kontrol 
sistemi tarafından kontrol edilen, komple çalışır 
bir sistem oluşturmak için bu bileşenleri birbi-
rine entegre eder. Tüm ara birimlerin birbiriyle 
uyumlu olduğu güvenilir bir fonksiyon sağlar..

Duman Tahliye Sistemleri
Yangın nedeniyle ölümlerin % 80’i sıcak yan-
gın dumanından kaynaklanır ve sıcak yangın 
dumanının içerdiği aşırı toksit tedavi edilemez 
akciğer hasarlarına sebep olur.
TROX'un mekanik duman tahliye ve jet sistem-
leri, kaçış rotalarını dumansız tutar ve sıcak yan-
gın gazlarını uzaklaştırır. İnsan hayatını korur ve 
yangınla mücadeleyi destekler. Tüm binalar için 
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Sıcak Su
Konforunuz İçin

COPA Hermetik Şofbenler;
kompakt ölçüleri, 
çoklu emniyet korumasıyla
kolay ve güvenli bir kullanım sağlar.C
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ürünler

Mitsubishi Electric’ten Lossnay Havalandırma Cihazları
yüksek kapasiteler sayesinde endüstriyel alanla-
rın havalandırma ihtiyaçlarına kadar alternatifli 
çözümler sunuyor. Lossnay cihazların sıcaklık 
ve nem transferi sağlayan özel selülozik güç-
lendirilmiş zarlı eşanjörü ile yüzde 80’i aşan 
verimlerde çalışma sağlamak mümkün. Bu özel 
ısı değiştirici eşanjör teknolojisi, içeriden atı-
lan hava ile dışarıdan alınan havayı birbirine 
karıştırmadan havalandırma yapabildiği için 
kirli havanın tekrar içeri dönüşünü engelli-
yor. Sıradan plakalı ısı değiştirici sistemlerden 
farklı olarak selülozik eşanjör nem transferi 
de gerçekleştiriyor. Böylece yüzde 100 taze 
havayı, ısı kaybı minimumda tutularak ve nem 
dengesi sağlanmış olarak ortama aktarabiliyor. 
Mitsubishi Electric Lossnay Havalandırma 
Cihazları, son zamanlarda yeniden artan şehir 
merkezi yapılanmalarında kolay montajı, basit 
kullanımı, sağladığı enerji tasarrufu, akıllı bina 
otomasyonuna uyumlu yapısı ile yeşil bina ser-
tifikasyonlarının öne çıkan ürünü olarak dikkat 
çekiyor. Bu cihazlar, katma değerli projeleri ile 
fark yaratan inşaat firmaları ve konfor arayan 
bireysel tüketiciler tarafından her geçen gün 
daha fazla tercih ediliyor. TM

Taze havanın; evlerde geçirilen zama-
nın daha kaliteli olması, iş yerleri ve 
okullarda konsantrasyonun sağlanması 

ve verimin artması gibi birçok avantajı bulu-
nuyor. Sağlığı ve yaşam kalitesini etkileyen 
iç mekân havasının tazelenmesi ve ortamın 
ısıtılıp soğutulması sırasında ise enerjiyi en 
verimli şekilde kullanarak kayıpları minimuma 
indirmek gerekiyor. Mitsubishi Electric, Loss-
nay Havalandırma Cihazları ile merkezi ya 
da bireysel yaşam alanlarının konforu için 
taptaze bir hava sağlıyor. Lossnay Havalan-
dırma Cihazları, enerji verimliliği avantajıyla 
ısı kaybını minimumda tutarak taze havayı 
ortama aktarıyor. 

Taze hava için pencere açmanın 
dezavantajı çok

Günümüzde yeni yapılar, ses ve ısı transferini 
en aza indirmek amacıyla hava sızdırmazlığı 
daha yüksek olarak inşa edildiği için daha iyi 
bir havalandırmaya ihtiyaç duyuyor. Taze hava 
ile yenilenmeyen ortam havası bir süre sonra 
baş ağrısı, baş dönmesi, göz kaşınması, boğaz 
kuruması, konsantrasyon eksikliği ve çalı-
şan-öğrenci veriminin düşüşü gibi hasta bina 
sendromundan kaynaklı birçok olumsuzluğa 
sebep oluyor. Birçoğumuz, yaşam alanlarımı-
zın ihtiyacı olan taze havayı karşılamak için 
en kolay çözümün pencere açmak olduğunu 
düşünüyor. Ancak bu yöntem bilinenin aksine 
birçok dezavantajı da beraberinde getiriyor. 
Isıtılan, soğutulan veya nem dengesi sağlanan 
havanın dış ortam havası ile karışması sırasında 
oluşan enerji kayıpları, içeri alınan havanın 
herhangi bir filtreden geçmemesi, dış ortam 

gürültüsünün doğrudan içeride ses kirliliğine 
sebep olması, bu dezavantajlardan sadece bir-
kaçını oluşturuyor. Ortama temiz ve sağlıklı bir 
şekilde taze hava sağlayan Mitsubishi Elec-tric 
Lossnay Havalandırma Cihazları ile tüm bu 
problemler son buluyor. 

Ekonomik taze serinlik

Mitsubishi Electric’in Lossnay Havalandırma 
Cihazları ile dış hava sıcaklığına bağlı ola-
rak mekânların sıcaklığının düşürülmesi de 
mümkün. Yaz aylarında ısınan bina içi, gece ve 
sabah saatlerindeki düşük sıcaklıktaki dış hava 
ile serinletilebiliyor. “Serbest soğutma” olarak 
adlandırılan bu işlem, klimalara düşen yükü 
de azalttığı için enerji tasarrufuna büyük katkı 
sağlıyor. Bu özellik, yatak odalarında gece klima 
kullanmak istemeyenler tarafından ekonomik 
serinleme sağlamak amacıyla yaygın olarak 
tercih ediliyor. Lossnay Havalandırma Cihaz-
ları, yapısında barındırdığı iki fanın bağımsız 
kontrolü sayesinde, karbondioksit veya sigara 
dumanı gibi kirletici gazların yoğun olduğu 
kirli havanın ortamdan emilmesini de sağlıyor. 
Bu özellik sensörler aracılığıyla programlı ve 
otomatik olarak uygulanabiliyor. Ortama toz 
veya kirleticilerin girmesini engellemek için 
yüksek basınçlı mekânlar oluşturmayı müm-
kün kılıyor. 

Yüksek verimli 

Mitsubishi Electric, Lossnay Havalandırma 
Cihazları ile saatte 100 m3’lük bireysel ihtiyaç-
lardan, tek gövdede 2.500 m3’lük üniteler ve bu 
ünitelerin kombinasyonlarıyla elde edilebilecek 
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Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıt-
ması yapabilmek için geliştirilmiş 
korozyona karşı dayanıklı Ceraprotect 

emaye kaplama çelik bir boyler olan Vitocell 
100-B CVBA, hijyenik su sağlamak için çözüm 
sağlar. İki adet serpantine sahip bu boylerin 
alt serpantinine güneş enerjisi devresi, üst ser-
pantinine ise harici bir ısı üretici (kazan, ısı 
pompası, vs.) devresi bağlanır. Böylelikle güneş 
enerjisinin yetersiz kalması durumunda harici 
bir ısıtıcıdan faydalanılabilir. Güneş enerjisi 
devresinin otomasyonu boyler üzerindeki kon-
trol paneli (solar kontrol modülü Tip SM1 veya 
Vitosolic 100 Tip SD1) sayesinde gerçekleşti-
rilir ve böylece güneş enerjisinden optimal bir 
şekilde faydalanılır. Bu kontrol paneli Solar-
Divicon güneş enerjisi devresi pompa grubuna 
entegredir. Solar-Divicon’un içerisinde yüksek 
verimli solar devre pompası, debi ölçer, mano-
metre, solar emniyet ventili (6 bar), doldurma 
armatürü ve hava ayırıcı bulunur. 1 adet boyler 
sıcaklık sensörü ve 1 adet kolektör sıcaklık 
sensörü de teslimat içeriğine dahildir.

Özellikler

•	 Magnezyum anot üzerinden ayrıca 
katodik koruma sağlanır. Aksesuar olarak 
harici akım anodu teslim edilebilir.

•	 Güneş enerjisi sisteminin hızlı ve kolay 
bir şekilde bağlanması için bivalent (ikili) 

boyler. Alt serpantine güneş enerjisi 
devresi bağlanırken, üst serpantine 
ise bir kazan devresi bağlanır. Güneş 
enerjisinin boyleri istenilen sıcaklığa 
ulaştıramadığı durumlarda kazan ek olarak 
devreye girerek kullanma suyu ısıtması 
gerçekleştirilir.

•	 Doldurma, hava alma, kapatma ventilleri 
ve solar kontrol paneli (solar kontrol 
modülü Tip SM1 veya Vitosolic 100 Tip 
SD1) Solar Divicon’a entegre edilmiş olup 
boylere monte edilmiştir.

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

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

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

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

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

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

Çatı tipi kulisli fan motorlu açılır-kapa-
nır kapağı ve 50 mm termal izolasyonu 
sayesinde normal koşullarda ısı trans-

ferini engellerken, çalışma gerektiği zaman 
kısa sürede açılan kapağı sayesinde hızlı tepki 
verebilir. Otomatik olarak açılıp kapanan kapak 
güçlü motoru sayesinde 1000 N’a kadar kapak 
üzerindeki yayılı kar yükünü kaldırabilir. Kapa-
ğın açık ya da kapalı durumu hakkında fan üze-
rinde bulunan switch sayesinde bilgi alınabilir. 
İçerine su geçirmeyecek şekilde tasarlanmış 
gövde, paslanmaz galvaniz çelik malzemeden 
imal edilmiş olup, talep doğrusunda istenilen 
renkte özel boya uygulanabilir. 50 mm termal 
izolasyonu sayesinde iç ortam ve dış ortam 
arasında farklı hava koşullarında ısı kaybını 
önler. Uygulama durumuna göre 300 °C 2 saat 
çalışabilen veya -25 +40 °C çalışabilme farklı 
motor seçenekleri ile sunulur.TM

Aironn’dan Çatı Tipi Kulisli Fan
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ürünler

AFB’den Dunham-Bush Buz Depolama Sistemleri
buz sistemine ek olarak soğutma grupları da 
çalıştığı için cihaz seçimi yapılırken daha düşük 
cihazlar seçilebilir.
Enerji maliyeti: Çok zamanlı tarifelerde gece 
elektrik fiyatları, gündüz elektrik fiyatlarına 
göre daha düşük olduğu için gece boyu çalışma 
daha düşük maliyet demektir. Aynı zamanda 
geceleri hava daha serin olduğu için cihazlar 
daha yüksek verimle çalışabilecektir.
Daha soğuk hava: Buz depolama sistemleri 3 
˚C ve altında çalışırken standart olarak soğutma 
grupları 7 ̊ C ve altında çalışır. Düşük su sıcak-
lıkları sayesinde klima santralleri ve Fan-Coil 
bataryaları küçülür. Aynı zamanda düşük hava 
sıcaklığının bir sonucu olarak nem oranı düşer, 
düşük nem oranında daha yüksek oda sıcak-
lıkları eşdeğer konforu sağlar. Her iki çözüm 
ise birlikte hem ilk kurulum hem de işletme 
maliyetlerini düşürür. 
Güvenilirlik: Buz depolama sistemleri elekt-
rik kesintilerinin sık olduğu bölgeler için de 
uygundur. Elektrik kesintisi durumundan 
devreye giren yedek güç sistemlerinin, yüksek 
güç çeken soğutma gruplarını beslemek yerine 
sadece pompaları ve fanları beslemesi yeterli 
olacaktır.
Düşük ses seviyesi: Ses seviyesinin çok kri-
tik olduğu bölgelerde, binanın kullanılmadığı 
sürece soğutma gruplarının çalışıp buz depola-
ması, kullanım esnasında ise sadece depolanan 
buzların kullanılması soğutma gruplarından 
kaynaklanan sesi bertaraf edecektir. TM 

malı olabilir. Buz depolama sistemlerinin yay-
gın kullanımı gün boyu soğutma ihtiyacının 
olduğu binalardır. Bu tarz binalarda gece boyu 
buz depolaması yapılırken, gün boyu binanın 
soğutma ihtiyacı karşılanır. 

Avantajlar

Kapasite Belirleme: Soğutma grupları seçi-
lirken binanın yıl boyunca ihtiyacı olacak 
maksimum yük esas alınarak soğutma grubu 
seçimi yapılır. Buz depolama sistemlerinde gece 
boyunca depolanan buz, gündüz vakitlerinde 
binanın soğutulmasında kullanıldığı için ve 
ihtiyaç halinde veya senaryoya göre depolanan 

Dunham-Bush buz depolama sistemleri 
kombine bir termal enerji depolama 
sistemidir. Sistem, içerisinde buz 

depolama tankları, su soğutma grupları ve gli-
kol pompalarından oluşan komple bir sistem-
dir. Sistemin tamamı ve otomasyonu Dunham 
Bush tarafından yapıldığı için parçalar arası 
çalışma uyumu tamdır.
Sistem iki farklı alternatifle sunulur. Bu alter-
natifler paket integre sistem ve ön mühendislik 
yapılmış integre sistemdir. Paket integre sis-
temler 88 kW ile 264 kW arasında soğutma 
kapasitesi sunar. Ön mühendisliği yapılmış 
sistemler ise 352 kW ile 1934 kW arasında 
olabilir. Her iki sistem de su veya hava soğut-

Belimo geniş ürün yelpazesi ile yan-
gın damperleri için güçlü ve kompakt 
kontrol çözümleri sunuyor. Motorlu 

yangın damperleri, kullanıcıları yangından ve 
dumandan koruyarak hayat kurtarır, maddi 
hasarı en aza indirir ve şirketlerin rahat bir 
şekilde çalışmasını güvence altına alır. Yeni seri 
Belimo BFL ve BFN yangın damperi motor-
ları, yangın durumunda mekanik kilitleme 
yöntemi ile çalışan Safety Position LockTM 
fonksiyonu sayesinde güvenli konuma geçerler 
ve yangın boyunca damperleri kapalı konumda 
sabit tutarlar. Belimo yangın damperi motorları, 

yangın anında güvenilir bir şekilde damperi 
kapatma ve kapalı pozisyonda tutma dışında 
birçok fayda sağlar. Yangın senaryosunun tam 
istenilen şekilde uygulanmasına imkân tanır. 
Bunun yanında bekleme pozisyonunda çok 
düşük enerji tüketir ve yangın damperinin 
kontrollü kapatılmasını, havalandırma siste-
minin sağlıklı çalışmaya devam etmesini sağlar. 
Kısa devreye karşı korumalı kablo yapısı ile ter-
mik elemana sahip olması, güvenliği artırırken; 
hızlı ve kolay kurulumu, yangın damperi kon-
trolünde Belimo yangın damperi motorlarının 
kullanımı için ek sebepler sunar. TM

Belimo’dan Safety Position LockTM Özelliğine Sahip Yeni Yangın Damperi 
Motorları
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ürünler

İtalyan Sagi Cofim marka yangın damper-
leri havalandırma sistemlerinde yangın ve 
duman geçişini önlemek, dumanın kontrollü 

olarak tahliyesini sağlayacak sistemlere yar-
dımcı olmak için kullanılır. Sagi Cofim HTE 400 
yangın damperleri, sıcak dumanda “0 m3/h – m2” 
ile iyi bir performans sergiler.
HTE 400 Yangın Damperleri;
UNI EN 1366-2 sertifikalıdır. 
UNI EN 13501-3 sınıfına uygundur.

HTE 400 yangın damperleri, her iki tarafı flanşlı 
galvaniz sac gövde arasında kalsiyum silikat 
malzemeden mamul kanattan oluşur. Yapısında 
yüksek ısıya dayanıklı özel sızdırmaz contaları 
vardır. Damper üzerinde açma/kapama meka-
nizması olarak termal sigorta (72 °C), elektro-
mıknatıs (24V/48V/ 230V) veya damper motoru 
(24V/230V) tercih edilebilir. 2 adet mikroswitch 
sayesinde damperin kanat pozisyonu (açık/kapalı) 
bina otomasyon sisteminden takip edilebilir. TM

TLC Klima’dan GREE U-Match Ticari Tip Klima Serileri

Ventek Mühendislik’ten Sagi Cofim HTE 400 
Yangın Damperleri

Gree U-Match ticari tip klima serileri; 
çeşitli iç ünite modelleri, DC Inverter 
ya da On-Off seçeneği ile iç dekoras-

yonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, 
restoran, mağaza gibi geniş mekânlarda yüksek 
konfor ve verimlilik ile iklimlendirme çözüm-
leri sunar. Salon, kaset, kanal ve yer tavan tipi 
iç ünitelerin hepsinde hem Inverter hem de 
On-Off alternatiflerinin bulunması, işletme ya 
da ilk yatırım maliyeti öncelikli projeler için 
seçim kolaylığı sağlar. Inverter modellerin 
A++ sezonsal enerji sınıfına kadar ulaşması ile 
önemli enerji tasarrufu sağlanır. 5 kW’dan 18 
kW’a kadar kapasite aralığında U-Match ticari 
tip klima serileri BMS sistemine bağlanabilir. 
Özellikle otel uygulamalarında oda enerji kar-
tına ya da oda içerisindeki hareket sensörüne 
bağlanması sayesinde daha efektif kullanım 
elde edilir. -15 °C dış hava sıcaklığına kadar 
soğutma, -10 °C dış hava sıcaklığına kadar 
da ısıtma yapma imkânı sayesinde hem kışın 
soğutulması gereken özel mekânlarda hem de 

ısıtma ihtiyacında güvenle kullanılabilir. Akıllı 
defrost özelliği, sadece ihtiyaç olduğunda dev-
reye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma 
konforunu artırır ve enerji tüketimini azaltır. 
Turbo soğutma ve ısıtma fonksiyonu, istenilen 
iç ortam konfor şartlarına daha kısa sürede 
ulaşılmasını sağlar. Otomatik temizlik özelliği 
sayesinde iç ünite serpantininde kötü koku, küf 
ve bakteri oluşması engellenir. Soğuk hava 
üfleme koruması ile ısıtma modunda cihaz ilk 

çalışmaya başladığında oda içine soğuk hava 
üflenmesinin önüne geçilir. Kolay bakım ve 
arıza teşhis özellikleri ile kolay işletime sahip 
Gree U-Match ticari tip klimalar, 50 metreye 
varan borulama uzunluğu ile de montaj kolay-
lığı sağlar.TM
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ürünler

Isıtma, su ısıtma ve yenilene-
bilir enerji sektörünün yeni-
likçi markalarından Ariston, 

yüksek teknoloji, yüksek enerji 
tasarrufu, kalite ve fark yaratan 
İtalyan tasarımını tam yoğuşmalı 
kombilerinde buluşturuyor. 80 
yılı aşkın ısıtma teknolojisi dene-
yimi ile en yüksek performans 
ve kaliteyi hedefl eyen ve milyonlarca ailenin evine giren Ariston Kom-
biler, yüksek verimli tam yoğuşma teknolojisi ile % 35’e varan enerji 
tasarrufu sağlıyor. Isıtma sektörünün en popüler tam yoğuşmalı kombileri 
arasına giren Ariston Genus Premium Evo, Clas Premium Evo ve Cares 
Premium modelleri; yüksek performans ve verim sunarken, kullanıcı dostu 
aydınlatmalı LCD dijital ekranı ile detaylı iletişim imkânı veriyor. Tam 
yoğuşmalı Ariston Kombiler, daha çok tasarruf için tasarlanan AUTO 
fonksiyonu, kompakt tasarımı ve sağlam yapısı ile  ön plana çıkıyor. Üste-
lik, yüzlerce dayanıklılık testinden geçen ve 11.000 saat zorlu şartlarda 
denenen yoğuşmalı Ariston Kombiler Eylül sonuna kadar sürecek 5 yıl 
garanti kampanyası ile 2021’e kadar kullanıcı konforunu garanti altına 
alıyor. TM

Netes Mühendislik tarafından pazara sunulan Fluke TiS10 Kızılötesi 
Kamera; 80x60 çözünürlüğe sahip, kullanımı kolay, yönelt ve çek 
düzeyinde termal görüntüleme cihazıdır, hızlı taramalar ve dene-

timler için idealdir.

Hızlı ve kolay kullanım
•	 80x60 çözünürlüklü yönelt ve çek basitliği için sabit odaklama (4.800 

piksel)
•	 128:1 D:S ile ayrıntıları görün
•	 Tek dokunuşla görüntü inceleme galerisi
  
Görüntüler güvenli bir şekilde saklanıp 
yönetilir

•	 Dahili 4 GB bellek ile binlerce görüntü saklanabilir
•	 İsteğe bağlı 4 GB micro SD kart ile ek depolama ve 

kolay dosya transferi sağlar
  
Akıllı Pil

• Takılıp çıkarılabilir ve değiştirilebilir 
akıllı piller ve LED şarj seviyesi göstergesiyle 
beklenmeyen güç kaybının önüne geçilir. TM

Yüksek Verimli Tam Yoğuşma 
Teknolojisi ile Ariston Kombiler

Netes Mühendislik’ten Fluke TiS10 
Kızılötesi Kamera

FIRELOCK™

HIZLI MONTAJ
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HIZLI, GÜVENILIR, MAKSIMUM VERIMLILIK
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ürünler

Havalandırma kanalları toplu yaşam ve 
çalışma alanlarının yaşam kalitesini 
belirleyen önemli unsurlardan biridir. 

Alışveriş, iş merkezi, oteller ve hastanelerin 
ısıtma, soğutma, temiz/kirli hava amaçlı kul-
lanılan havalandırma kanallarının sağlık ve 
can güvenliği sağlamasını, konfor şartlarını da 
artırmasını bekleriz. Enerji tüketerek çalışan bu 
sistemlerde ısı yalıtımı amaçlı kullanılan mal-
zemelerin tercihi sırasında yapılacak seçimler, 
hem hayati hem de sistem performansı açısından 
önem taşımaktadır. Yalıtımda tercih edilecek 
camyünü ve taşyünü esaslı yalıtım malzemeleri 
düşük ısı iletkenlik katsayıları ve yüksek yalıtım 
değerleri ile enerji tasarrufu yaparken, yanmaz 
oluşlarıyla yangın esnasında sistemin zarar gör-
mesini ve yayılımını da önleyecektir. Ayrıca 
kanal içinde uygun noktalara yapılacak ses yalı-
tımıyla, oluşan hava uğultusunun mekânlarda 
yarattığı gürültü de ortadan kaldırılabilir. Oteller, 
hastaneler, alışveriş merkezleri ve ofis binaları 
gibi yaz boyunca neredeyse aralıksız çalışan 
iklimlendirme sisteminin ana amacı, iç ortam 
kalitesini (iç hava kalitesi, sıcaklık, bağıl nem, 

ses) güvenilir ve ekonomik teşkil etmektir. Hava-
landırma kanallarının yalıtımında camyünü ve 
taşyünü içerikli olmak üzere iki tip malzeme 
kullanılıyor. Yalıtım değerlerinin daha yüksek 
olmasıyla da öne çıkan camyünü malzemeler 
şilte ve levha formunda, taşyünü malzemeler ise 
levha formunda üretilerek kanalların dıştan ısı 
yalıtımı ve yangın güvenliği ya da içten ısı, ses 
yalıtımı ve yangın güvenliği için uygulanıyor. 

Camyünü Klima Şiltesi: Sadece folyo kaplı 
olarak üretiliyor ve dıştan ısı yalıtımı amacıyla 

İzocam'dan Klima Şiltesi ve Levhaları 

kullanılıyor. Bir yüzü alüminyum folyo kaplı 
camyünü şiltenin, şilte boyunca folyo kenarla-
rında 5 cm bindirme payı bulunuyor. Camyünü 
Klima Şiltesi, havalandırma ve iklimlendirme 
kanallarının dıştan ısı yalıtımı amacıyla kul-
lanılıyor.

İzocam Camyünü ve Taşyünü Klima Levha-
ları: Dıştan ısı yalıtımı olarak kullanıldıklarında 
folyo kaplı, içten ısı ve ses yalıtımı amacıyla 
kullanıldıklarında ise kaplamasız olarak kul-
lanılabiliyor. Taşyünü Klima Levhaları ayrıca 
yangın güvenliği ve belli süre yangına daya-
nımda da etkili sonuçlar sunuyor. İzocam Klima 
Levhalarının tamamı enerji tasarrufu, ses yalı-
tımı, yangın güvenliği ve sistemin daha verimli 
çalışmasını sağlıyor. Camyünü Klima Levhası, 
bir yüzü alüminyum folyo veya siyah camtülü 
kaplı olarak sunuluyor. Taşyünü Klima Levhası 
ise bir yüzü alüminyum folyo kaplı şekilde üreti-
liyor. Her iki ürün de havalandırma ve iklimlen-
dirme kanallarının yangın güvenliğiyle birlikte 
dıştan ısı yalıtımı, içten ses yalıtımı amacıyla 
kullanılıyor. TM

Isıtma sektöründe 1992 yılından beri faali-
yet gösteren Coşkunöz Isı Sistemleri’nin 
markası COPA, hermetik şofben ürünüyle 

konfor ve güvenliği bir arada sunuyor. Doğalgaz 
ile çalışan COPA Hermetik Şofbenler, kompakt 
ölçüleri ve çoklu emniyet korumasıyla kullanı-
cılarıyla buluşuyor. 
COPA Hermetik Şofbenler; alev sönmesi, aşırı 
su basıncı, aşırı ısınma, baca tıkanması, don-
maya karşı koruma ve akış kontrolü özelliklerine 
sahip 6 farklı emniyet sistemiyle ve hassas akış 
sensörüyle sıcak su konforu sağlıyor.  Dakikada 
12 litreye ulaşan su akışı ile maksimum 21.6 
kW ısıl gücü sayesinde 36° ile 60° aralığında 
sıcaklık ayarlama imkânı sunuyor. Su sıcaklı-
ğını anlık olarak gösteren LCD ayar ve kontrol 
paneli, ürünün daha kolay kullanımına yardımcı 
oluyor. Otomatik sıcaklık sabitleme, otomatik 
donmaya karşı koruma fonksiyonu, otomatik 
arıza tespit ve uyarı sistemleri özellikleriyle de 
ön plana çıkan COPA Hermetik Şofbenler aynı 
zamanda düşük su basıncında da çalışabilme 

özelliğine sahip. COPA Hermetik Şofbenler; 
yüksek verimliliği, kolay montaj özelliği ve yay-
gın servis ağı avantajlarıyla birlikte 2 yıl garanti 
süresi ile satışa sunuluyor. TM

COPA Hermetik Şofbenler
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ürünler

Sudaki oksijen ve kireç, kalorifer siste-
minin verimini ve ömrünü azaltan en 
önemli etkenlerdir. Kalorifer sisteminde 

bulunan suyun içinde, oksijen bulunmaz. Oksi-
jen, özellikle metal yüzeylerde korozyona sebep 
olur. Kalorifer ısındıkça korozyon reaksiyonu 
hızlanır. Bu da sistemin hızla paslanmasına, 
ömrünün kısalmasına ve enerji kaybına neden 
olur. Kombinin veya kazanın eşanjör yüzeyinde 
oluşan 1 mm pas tabakası, ısıtma sisteminin 
verimliliğini % 7.5 düşürebilir. Eğer musluktan 
akan su kireçli ise, doğal olarak sistemin de 
kireçlenmesine sebep olur. Bunun sonucunda 
sistem, verimliliğini kaybeder. Bu da doğalgaz 
faturalarının yükselmesine ve kombi sistem-
lerinin zarar görmesine neden olur. Kalorifer 
petekleri alüminyum ise, özellikle kireçli sularda 
çok hızlı korozyona uğrar ve birkaç senede deli-
nebilir.

Aşınmayı önleme ve verimlilik için 
çözüm: İnhibitör kullanmak

Bu olumsuzlukları önlemenin en ekonomik ve 
güvenli yolu, inhibitör kullanımıdır. Dünyanın 
gelişmiş ülkelerinin vazgeçilmezi olan inhibitör; 
merkezi ısıtma sistemindeki suya eklenen çok 
düşük maliyetli bir katkı maddesidir. Yapısal 
özelliğiyle suyun sisteme verdiği zararlı etki-
lerini ortadan kaldırarak korozyonu ve kireç-
lenmeyi engeller, sistemin ömrünü uzatır ve 
sistem verimliliğinin düşmesini önler. Kısaca; 
inhibitör kullanımıyla çok düşük bir maliyetle 
ısıtma sistemini korumak mümkündür. İnhibitör 
sadece apartman daireleri için değil; villalar, 
plazalar, merkezi ısıtmalı binalar, hastaneler, 
AVM’ler ve büyük ölçekli üretim tesisleri gibi 
her büyüklükte kombi ve kazanlı ısıtma sistem-
leri için idealdir. 
İnhibitör seçilirken dikkat edilmesi gereken 
en önemli konu; kalorifer sistemini oluşturan 
demir, bakır, alüminyum, pirinç, paslanmaz 
çelik gibi metaller yanında; plastik, kauçuk, 
yapıştırıcı ve conta gibi metal olmayan diğer 
bütün parçalarla da uyumlu olmasıdır. İnhibi-
tör seçilirken bu özellikleri taşıdığından emin 
olunabilmesi için İngiltere’de bulunan bağımsız 
kuruluş BuildCert* onayına sahip olup olma-
dığı kontrol edilmelidir. Üzerinde BuildCert 
logosu bulunan bir inhibitör, sistemi sorunsuz 
bir şekilde koruyacaktır.

Aşınmayı ve üşümeyi önlemek için 
XELEX XP0

XELEX XP0; sahip olduğu özel formülüyle 
İngiltere’de genel standart olarak kabul edilen 
BuiltCert değerlerinin bile çok üstünde yüksek 
performans gösteren bir üründür. 

Özellikler

•	 Isıtma sisteminde korozyon ve kireç 
oluşumunu engeller

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

•	 Kazan sesini ve kabarcık oluşumunu azaltır

•	 Sistemin ekonomik ömrünü uzatır

•	 Sert veya yumuşak suda kullanılabilir

•	 Alüminyum yüzeylerle uyumludur

Isınma faturalarında % 15’e varan 
tasarruf için: XELEX XP2 

XELEX ürün ailesinin diğer bir üyesi olan 
XELEX XP2, yapısında yer alan BuildCert 
onaylı inhibitör ile sistemi korozyona ve kireç-
lenmeye karşı korurken formülündeki özel katkı 
maddesi ile suyun yüzey gerilimini azaltarak 

Ekonova’dan XELEX XP0 

eşanjör ve petek yüzeyleri ile termal temasın 
artmasını da sağlar. Sonuç olarak XELEX XP2 
hem sistemi korur hem de ısınma giderlerinde 
%15’e kadar tasarruf sağlar.

Sistem temizliği: XELEX XP3 ve 
XP4

Yeni binalarda, inşaat ortamından sisteme sızan 
toz ve parçacıkların temizlenmesi için veya uzun 
süredir kullanılan ve korozyona ve kireçlenmeye 
maruz kalmış sistemlerdeki pas ve kireci sökmek 
için bir ısınma sisteminin devreye alınmadan 
önce basınçlı suyla yıkanması (fl ushing) çok 
önemlidir. Bu işlem sırasında tesisatın ve tesi-
satta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçaları-
nın zarar görmemesi için nötr bazlı, asidik veya 
alkalik olmayan sistem temizleyicilerinin (Yeni 
tesisatlar için XELEX XP3, eski tesisatlar için 
XELEX XP4 sistem temizleyicileri) kullanıl-
ması, sorunsuz ve yüksek verimini kaybetmeyen 
ideal bir ısınma sağlayacaktır.  

* BuildCert İnhibitör Onay Programı, 
kireç oluşumunu engellemek, metalik koroz-
yonu azaltmak ve tipik merkezi ısıtma sis-
temleri içinde bulunan metalik olmayan bile-
şenler ile uyumluluğu sağlamak için sıcak su 
merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan inhi-
bitörlerin yeteneğini ve performansını değer-
lendirir. TM
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söyleşi

Fatih Öner
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. 
Klima Yetkinlik Merkezi Direktörü

E nerji verimli ısıtma sistemleri ile sıcak su çözümlerinde Avrupa’nın lider 
tedarikçilerinden Bosch, tüketicilerin tek bir sistemle tüm iklimlendirme 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere soğutma alanında önemli bir adım atarak 

VRF Sistemlerini, ürün gamına ekledi. Bosch, yeni Bosch VRF sistemler ile 
iklimlendirmede yeni bir dönemi başlattı. “Bosch, kalitesi ve uzmanlığıyla soğutma 
pazarına yeni bir soluk kazandırdı” diyen Bosch Termoteknik Isıtma ve  
Klima San. Tic. A.Ş. Klima Yetkinlik Merkezi Direktörü Fatih Öner detayları  
Tesisat Market okurlarına anlattı…

“Bosch, tek bir sistemle bir binanın 
ihtiyacı olan tüm iklimlendirme 
çözümlerini sunuyor”
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Tüketicinin her türlü ihtiyacına 
cevap vererek, gerekli sistem 
çözümlerini üretebiliyoruz

Bosch Grubu, 370 bini aşkın çalışanı ile 
mobilite çözümleri, enerji ve bina tekno-
lojileri, endüstriyel teknoloji ve tüketim 
ürünleri alanlarında faaliyet gösteren dün-
yanın önde gelen teknoloji ve hizmet teda-
rikçisi. Bosch Termoteknik ise, dünyada 
birçok güçlü uluslararası ve yerel markasının 
yanı sıra; enerji verimli ısıtma sistemleri, 
sıcak su çözümleri ve soğutma sistemle-
riyle Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden 
biri. Bosch Termoteknik; Bosch, Buderus, 
Worcester, Junkers gibi uluslararası ve böl-
gesel markalara sahip. Satış ve pazarlama 
faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz cihazlar; 
duvar tipi cihazlardan yer tipi kazanlara, ısı 
pompasından güneş enerjisi sistemlerine ve 
klima sistemlerinden endüstriyel kazanlara 
kadar doğa dostu ve enerji verimliliğini ön 
planda tutan sistemleri içeriyor. 100 yılı 
aşkın bir süredir Türkiye’de faaliyet göste-
riyoruz ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya 
ülkelerinde çeşitlendirilmiş ürün gamımızla 
üretim gerçekleştiriyoruz. Türkiye, tüm iş 
kollarımız ile ürün geliştirmeden satış son-
rası hizmetlere kadar faaliyet gösterdiğimiz 
çok önemli bir pazar ve uzmanlık merkezi. 
Bosch Termoteknik olarak Ar-Ge, üretim, 
satış, pazarlama, satış sonrası servis hizmet-
leri gibi birimlerimizle Türkiye’de faaliyet 
gösteriyoruz. Ayrıca Ortadoğu ve Kafkasya 
bölgesindeki 17 ülke de Türkiye’den yöne-
tilerek şirketimizin sorumluluk alanında 
bulunuyor. İstanbul merkezli satış orga-
nizasyonumuz 130’u aşkın çalışanıyla bu 
bölgelere ürün ve servis hizmeti sunuyor. 
Tüm bunlara ek olarak Manisa’daki fab-
rikamız 800’den fazla çalışanımızla kombi 
ve komponent üretiminde rekorlar kırıyor. 
Duvar tipi kombilerde; 24 farklı cihaz ailesi 
için 800’den fazla tipte üretim gerçekleştiri-
yoruz. Bunun yüzde 60’ı yoğuşmalı, yüzde 
40’ı konvansiyonel cihazlardan oluşuyor. 
Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özel-
liklerden biri, geniş bir ürün gamı sunuyor 
olmamız. Bosch Termoteknik Türkiye ola-
rak, yoğuşmalı ve konvansiyonel duvar tipi 
kombi ve kazanlar, yer tipi çelik kazanlar, 
endüstriyel kazanlar, güneş enerjisi sistem-
leri, hava kaynaklı ısı pompaları, bireysel, 

rultusunda, VRF sistemlerle ilgili çalışma-
lara başladık ve ticari soğutma alanında 
büyük yatırımlar yaptık. Bosch, HVAC sis-
tem çözümü firması olma hedefi ve pazar 
istekleri doğrultusunda kendi markası ve 
kendi üretim tesisleriyle klima sektörüne 
giriş yapma kararı aldı. Bosch Termotek-
nik, global firma stratejisine paralel ola-
rak öncelikle çeşitli kilit pazarlarda klima 
alanındaki operasyonlarını geliştirdi. Satış 
öncesi, satış ve satış sonrası süreçlerindeki 
artan bilgi birikimi, olgunlaşmış organizas-
yon yapısı ve klima alanında uzmanlaşmış 
kadrosu sayesinde uygun iş modeli ve doğru 
bir zamanlama ile VRF sistemleriyle ilgili 
bu adımı attı. Tek bir sistem çözümüyle 
yüksek verimlilik sunan Değişken Debili 
Soğutucu Akışkan (VRF) Sistemleri, son 
yıllarda iklimlendirme sektöründe ön plana 
çıkmaya başladı. Bosch, tüketicilerin tek bir 
sistemle tüm iklimlendirme ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere soğutma alanında önemli 
bir adım atarak, VRF sistemlerini kendi 
markası ile sunmaya başladı. 
Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Bosch 

ticari, VRF klima sistemleri satışlarımız 
ile tek elden birçok ürünü müşterilerimize 
sunabiliyoruz. Bunlara ek olarak uzman 
satış kadromuz ile müşterilerimizin teknik 
anlamdaki tüm ihtiyaçlarına çözüm üreti-
yoruz.  

Bosch, kalitesi ve uzmanlığıyla 
soğutma pazarına yeni bir soluk 
getirdi

Bosch Termoteknik olarak, yalnızca ürün 
satışı yapmıyor, bunun yanı sıra sistem 
çözümleri de sağlıyoruz. Çözüm; sadece iyi 
ürünler üretmek demek değil, kaliteli ürün-
lerle beraber tüm entegrasyonu sağlayacak 
enerji verimli bir yapıyı yaratmak demektir. 
Bosch, sadece kaliteli ürünler üretmenin de 
ötesinde tüm entegrasyonu sağlayacak enerji 
verimli binalar da yaratıyor. Asıl gücümüzü 
bu inovasyonlardan alıyoruz. Bosch’un son 
dönemde odaklandığı ve global strateji hari-
tasına da giren en önemli stratejilerden biri, 
pazara tam anlamıyla iklimlendirme şirketi 
olarak hizmet sunabilmekti. Bu strateji doğ-
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söyleşi

ila +46 ˚C; ısıtma modunda ise -15 ila +24 
˚C’lik geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip 
bulunuyor.
Bosch Climate 5000 VRF sistem ürün 
gamında her türlü ihtiyaca ve mekâna 
uygun 9 farklı model iç ünite tipi bulunuyor. 
İç ünite kapasiteleri modele göre 1,5 – 56 
kW arasında değişiyor. Tüm VRF iç üniteler 
ile birlikte IRC uzaktan kumanda (kaset, 
yer-tavan, duvar tiplerinde) ve WRC-HP 
kablolu kumanda (gizli tavan tiplerinde) 
standart olarak temin ediliyor. IRC Uzak-
tan Kumanda; soğutma, ısıtma, nem alma, 
sadece fan ve otomatik çalışma modu seçimi 
yaparken; günlük timer fonksiyonu ile kul-
lanıcı dostu işletime imkân veriyor. Gece 
ışığı fonksiyonuna sahip LCD ekran, 4 
kademeli hız ayarı, salınım ve üfl eme yönü 
ayarlama fonksiyonuyla sistemin uzaktan 
kontrol edilmesini sağlıyor. WRC-HP kab-
lolu kumanda ise; soğutma, ısıtma, nem 
alma, sadece fan ve otomatik çalışma modu 
seçimi yaparken; dokunmatik tuş paneli ve 
LCD ekranı ile kullanıcı dostu işletime 
imkân veriyor. 4 kademeli hız ayarı, salınım 
ve üfl eme yönü ayarlama fonksiyonuyla sis-
temin konforlu şekilde kontrol edilmesini 
sağlıyor.
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları 
(HRV); yaşam mahallerinde soğutma ve 
ısıtma sezonluk ihtiyaçken, yılın her döne-
minde havalandırma ve taze hava ihtiyacı 
söz konusudur. Dolayısıyla taze havanın ya 
iç ünitelere direkt olarak alınması ya da ısı 
geri kazanımlı havalandırma cihazlarıyla 
dışarı atılan egzoz havasının üzerindeki 

standartlarına ve taleplerine en uygun 
yaklaşımı gösteren Midea ile ortak girişim 
yapma kararı alındı. 2016 yılı Ocak ayı iti-
barıyla üretime geçilirken, bu ortak girişim 
ile Midea’nın HVAC alanındaki deneyimi 
ve Bosch’un ileri teknoloji uygulama bece-
rileri bir araya gelmiş oldu. Bosch, kalitesi 
ve uzmanlığıyla soğutma pazarına yeni bir 
soluk getirdi. Bu ortak girişim ile HVAC 
alanında VRF ürünleri ile dünya piyasasın-
daki pazar payımızı artırmayı hedefl iyoruz. 
Bosch şimdi yalnızca sıcak su ve ısıtma 
sistem çözümleri sağlamakla kalmayıp; tek 
bir villadan, oteller, havaalanları, hastane-
ler, alışveriş merkezleri, ofi s binaları, rezi-
danslar gibi yüksek kapasite ihtiyacı olan 
ticari binalara kadar tüm yapılarda verimli 
iklimlendirme için kısaca VRF dediğimiz, 
Değişken Debili Soğutucu Akışkan Sistem-
leri de sunuyor.
Sistemden kısaca söz etmek gerekirse; VRF 
sistemler, tek bir dış üniteye veya dış ünite 
grubuna bakır boru hattıyla bağlanabilen 
çok sayıda iç üniteden oluşuyor. Böylece 
tüm bağımsız mekânlarda ısıtma, soğutma 
ve havalandırma yaparak, istenilen iç ortam 
koşullarını sağlayan üstün bir klima tekno-
lojisi olarak öne çıkıyor. Anlık ihtiyaçlara 
göre çalışma performansını ayarlıyor, kısmi 
yükte bile yüksek verimlilikle çalışıyor. VRF 
sistemlerde hassas elektronik ve soğutucu 
akışkan kontrolü; yeni nesil soğutucu akış-
kan ve yeni nesil inverter kompresör tekno-
lojileri sayesinde, enerji tüketimini düşük 
seviyelere indirerek yüksek verim değerle-
rine ulaşıyor. Bosch tüm pazar taleplerini 
karşılayan sistem çözümleri sunmakla kal-
mıyor; aynı zamanda tek bir sistem sağlayı-
cıdan kusursuz uyuma sahip komponent ve 
teknolojilerle donatılmış projeye özel paket 
çözümlere ulaşmanızı sağlıyor. 
Ek olarak uzatılmış garanti süreleri, bakım 
anlaşmaları ile satış sonrasında müşterile-
rine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

Tek sistem, geniş ürün gamı

Bosch’un VRF sistemler ürün gamında; 
Heat Pump (2 borulu) SDCI ve DCI serisi, 
Heat Recovery (3 borulu) RDCI serisi, 
Heat Pump Mini VRF MDCI serisi dış 
üniteler, farklı iç mekân tasarımlarına uygun 
kaset, kanal, yer/tavan ve duvar tipi iç üni-

teler, ısı geri kazanımlı havalandırma cihaz-
ları, bireysel ve merkezi kumanda sistemleri 
bulunuyor.
SDCI ve DCI Serisi - Heat Pump Dış Üni-
teler; ısıtma veya soğutma amaçlı kullanıla-
biliyor. Inverter DC kompresörler sayesinde 
yüksek verim özelliğiyle öne çıkan Heat 
Pump sistemlerde, 8 ila 72 HP arasındaki 
geniş kapasite aralığı, 4 dış üniteye kadar 
modüler kombinasyon imkânı, yüzde 50 ila 
yüzde 130 oranı arasındaki iç ünite kom-
binasyon oranı, gelişmiş 5 kademeli yağ 
kontrol sistemiyle dayanıklı ve uzun ömürlü 
sistem işletimi sağlarken, tek bir sisteme 64 
adede kadar iç ünite bağlanabiliyor.
RDCI Serisi – Heat Recovery Dış Ünite-
ler, aynı anda hem ısıtma hem de soğutma 
amaçlı kullanıma imkân veriyor. Gelişmiş 3 
borulu sistem sayesinde iç üniteler arasında 
ısı transferi yapılarak daha yüksek verim 
değerlerine ulaşılıyor ve yıllık enerji tüke-
timi azaltılıyor. Bu sistemler 8 ila 64 HP 
arasında geniş kapasite aralığına sahip bulu-
nuyor. 4 dış üniteye kadar modüler kombi-
nasyon imkânı veriyor. Düşük ses seviyesi, 
3 kademeli gece sessiz modu ile 15 dB(A)’e 
kadar dış ünite ses seviyesi düşümü, yüksek 
borulama mesafeleri, çoklu kombinasyonda 
sıralı çalışma sayesinde kompresör çalışma 
ömrünü eşitleme imkanı gibi özellikleriyle 
öne çıkıyor.
MDCI Serisi – Heat Pump Mini VRF Dış 
Üniteler ise tek bir sisteme 12 adede kadar 
iç ünite bağlanabiliyor. Kompakt boyutları 
sayesinde minimum montaj alanına ihtiyaç 
duyan dış üniteler, soğutma modunda -15 

30 . tesisat market 08/2016





söyleşi

soğutma ve ısıtma etkisinin taze havaya 
transferinin sağlanması gerekir. Bosch 
VRF sistem tasarımında, taze hava alına-
mayan iç ünitelerin seçilmesi durumunda; 
HRV cihazlarının kullanılması sayesinde 
mekânların ihtiyaç duyduğu havalandırma 
sağlanırken aynı zamanda da büyük oranda 
enerji tasarrufu ve atık enerjinin geri kaza-
nımı mümkün olabilmektedir. 
Bosch’un ürün gamında, ihtiyaca bağlı ola-
rak 200 – 2.000 m3/h kapasite aralığında 
ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları 
bulunuyor. Cihazlar, 5 farklı çalışma modu, 
geniş çalışma aralığı (-7~ + 43 ˚C KT, ≤ % 
80 bağıl nem), hem gizli hem de duyulur 
ısı transferine imkân sağlayan kâğıt eşanjör, 
her bir HRV cihazını kablolu kumanda ile 
(WRC-V) kontrol edebilme, iç ünite gibi 
merkezi kumandaya (CC-TS) bağlayabilme 
imkânıyla öne çıkıyor. 
Bosch; hızlı, kolay, doğru cihaz seçimi ve 
proje tasarımı için Bosch Climate 5000 
VRF seçim programının kullanılmasını 
öneriyor.

Bosch Termoteknik olarak 
esas görevlerimizden biri, bayi 
ve servis ağımızı geliştirerek 
müşterilerimize daha iyi hizmet 
vermek

Genel olarak satış ve satış sonrası hizmet-
lerden bahsedecek olursak; bayi ve satış son-
rası servis ağımız tüm Türkiye’yi kapsıyor. İl 
merkezlerinin yanı sıra ilçelere de yayılmış 
durumdayız. Şu anda Türkiye genelinde 

277 bayimiz bulunuyor. Geçmişe dönüp 
bu bayilerimize ve servislerimize baktığı-
mızda, doğalgazın ülkemize geldiği 1990’lı 
yıllardan beri bizimle birlikte olduklarını 
görüyoruz. Bu da her gün genişleyen aile-
mizin çok büyük bilgi birikimi ve tecrübeye 
sahip olduğunu ortaya koyuyor. VRF ala-
nında bayi yapılanmamızı ise; Türkiye’de her 
bölgede firmamızın 2 bayisi olacak şekilde 
oluşturup tüm satışlarımızı bu bayiler üze-
rinden yapacağız. Bu bayilerin çoğu hem 
satış hem de montajını yapabilen firma-
lardan oluşacaktır. Bayilerimiz VRF proje 
tasarımlarında ısı kaybı-kazancı hesabını 
yapabilecek, bu hesaba göre projesini çizip 
cihaz seçimlerini yapabileceklerdir.
Bosch Termoteknik olarak esas görevleri-
mizden biri, bayi ve servis ağımızı geliştire-
rek müşterilerimize daha iyi hizmet vermek. 
Çünkü önemli olan; müşteri istediğinde 
değil, müşterinin size ihtiyacı olmadığında 
yanında olmak ki ihtiyaç hissettiğinde ilk 
sizi arasın. Bu anlamda ilk hatırlanan firma 
olmak çok önemli. 
Bununla beraber şirket olarak odaklandı-
ğımız diğer bir konu ise eğitim. Bayiler ve 
servisler için her sene Bosch Termoteknik 
Akademi çatısı altında, düzenli aralıklarla 
gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde tesisat ve 
iklimlendirme konularında eğitimler vere-
rek teknik bilgilerini güncel tutuyoruz. 
Bosch Termoteknik Akademi bünyesinde 
hayata geçirdiğimiz uzaktan eğitim plat-
formu ile de bayilerimizin, eğitimlerin bir 
kısmına ihtiyaç duydukları her an ulaşma-
larını sağlamayı hedefliyoruz. 

Klima Yetkinlik Merkezi (Centre 
of Competence), Almanya dışında 
ilk defa Türkiye’de kuruldu

Center of Competence kavramını 
Türkçe’ye Klima Yetkinlik Merkezi ola-
rak tercüme edebiliriz. Almanya dışında 
ilk defa Türkiye’de kurulan Klima Yetkinlik 
Merkezi’nde 5 kişilik bir ekip olarak görev 
yapıyoruz ve ekipte yer alan tüm çalışma 
arkadaşlarımız işlerini dünyanın her yerinde 
yapabilecek yetkinliğe sahip. 
Yetkinlik merkezimizde her ülkeye uygun 
bir iş modeli oluşturuyoruz. Örneğin, sadece 
Çin’e özel bir ürün gerektiğini belirleyip 
ürün geliştirme birimleri ile beraber geliş-
tiriyoruz. Hâlihazırda ürün gamımızda 
200’ün üzerinde ana ürün, 800’ün üzerinde 
de yedek parça var.  
Klima Yetkinlik Merkezi’nin Almanya 
dışında ilk kez Türkiye’de açılmasının ve 
yedek parça yönetiminin Türkiye’den yapıl-
masının en önemli nedeni “tecrübe”. Bu, 
Türkiye’nin yetkinlik anlamında geldiği 
noktayı gösteren çok önemli bir durum. TM
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 
ADİK Tersanesi tarafından inşa 
edilen ve dünyanın en büyük 

amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG 
Sancaktar, 16 Temmuz Cumartesi günü 
düzenlenen törenle denize indirildi. Yapımı, 
kendisiyle aynı özelliklere sahip ikiz gemi 
TCG Bayraktar’ın denize indirilişinden 9 
ay sonra tamamlanan TCG Sancaktar’da 
Ayvaz’ın ürettiği metal kompansatörler ve 
seviye kontrol ürünleri kullanıldı.
Gemide kullanılan Ayvaz ürünleri hakkında 

açıklama yapan Ayvaz Marine Ürünleri Satış 
Sorumlusu Özen Acar, proje başlangıcında 
ilgili dizayn departmanları ile birlikte egzoz 
hesaplamalarının yapıldığını ve gerekli kom-
pansatör yerleşimlerinin buna göre belir-
lendiğini söyledi. İmalatların Türk Loydu 
sertifikasyonuna göre yapıldığını bildiren 
Acar, “Ürünlerimizi bu tür projelere klas 
nezaretinde yapılan testler sonrasında teslim 
ediyoruz. Özellikle kompansatör grubun-
daki her ürün teker teker basınç kontrolüne 
tabi tutuluyor ve tersaneye ancak öyle teslim 

ediliyor” dedi. Tüm askeri ve ticari projelerle 
yakın temas halinde olduklarını dile getiren 
Acar, hem mühendislik hem de dizayn ve 
saha çalışmaları ile tüm denizcilik ailesinin 
yanlarında olduklarını vurguladı.
Ayvaz İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut 
ise yaptığı açıklamada, tamamen yerli ürün-
ler kullanma hedefiyle yola çıkılan TCG 
Sancaktar adlı geminin Türkiye açısından 
gurur verici olduğunu söyledi. Türk Loydu 
sertifikasına sahip olmalarının bu gemide 
Ayvaz ürünlerinin tercih edilmesi açısından 

TCG Sancaktar Denizle 
Buluştu
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etkili olduğunu dile getiren Alpagut, inşa 
sürecinde tersaneye verdikleri mühendislik 
hizmetlerinin ve desteğin de önemli oldu-
ğunu belirtti. Ayvaz markasının güvenle 
özdeş olduğunun altını çizen Alpagut, 
“Ayvaz Türkiye’de kompansatörü ilk üreten 
firma. Bu marka 68 yıldır kalite kavramı ile 
özdeş olarak anılıyor ve sektöre her zaman 
ilkleri kazandırıyor. TCG Sancaktar gibi 
birçok açıdan ‘ilk’leri taşıyan gemide Ayvaz 
gibi ‘ilk’leri gerçekleştiren bir markanın ter-
cih ediliyor olması bize gurur veriyor” dedi.

TCG Sancaktar gemisi hakkında

Tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen 
çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen 
Sancaktar’ın üst binası balistik korumalı 
olarak inşa edildi. Gemi; nükleer, biyolojik 
ve kimyasal saldırılar için tam personel koru-
masına sahip. Gemide, bir adet 15 tonluk 
genel maksat helikopterinin iniş kalkışına 
olanak sağlayacak helikopter platformu 
bulunuyor. Yükleme/boşaltma işlemlerini 
sağlayabilmek amacıyla geminin başında, 
kıçında ve yan tarafında birer adet kapak 
var. Gemide ayrıca her biri 8 ton yük veya 
40 kişi taşıyabilen, 20 knot sürat yapabilen 4 
adet çıkarma aracı ve 3 adet kendinden tah-
rikli ponton yer alıyor. Dünyanın en büyük 
çıkarma gemilerinden olan ve 60 ton ağırlı-
ğında 20 tankı ve 350 amfibi komandosunu 
karaya çıkarabilen TCG Sancaktar, 18 deniz 
mil sürat yapabiliyor. 2 metreden daha az 
derinlikteki kıyıya bile asker ya da zırhlı 

araç sevkiyatı yapabilen TCG Sancaktar, 
Türkiye’de yapılan en büyük savaş gemisi 
TCG Sancaktar’ın ikizi olacak şekilde inşa 
edildi.

TCG Sancaktar’ın teknik 
özellikleri:

Toplam Boy: 138,75 m 
En: 19,60 m 
Deplasman: 7.254 ton 
Maksimum sürat: 18 knot 
Yatak kapasitesi: 566 adet 
Personel kapasitesi: Toplam 486 kişi 
Denizde kalma: 15 mil sürat ile en az 
6.000 mil - İkmal yapmadan 30 gün

Projede Kullanılan Ürünler

Eksenel Metal Körüklü 
Kompansatör 

Eksenel kompansatörler, oluşan ısıl genleş-
meyi boru ekseni boyunca absorbe eden 
genleşme parçalarıdır. Borulama sistemi 
kendi içerisinde muhtelif genleşme bölümle-
rine ayrılarak sabit noktalar vasıtasıyla izole 
edilirler. Böylece bir genleşme bölgesinde 
oluşan hareket, bu bölge içerisinde kullanı-
lan eksenel kompansatör vasıtasıyla emilir.    
 
Eksenel genleşmeli kompansatörler, standart 
30 ve 60 mm genleşmeli olarak imal edilmekle 
birlikte istenilen diğer farklı genleşme değerleri 
için de özel üretimler mümkündür. Layner 
malzemesi opsiyonel olarak kullanılmakta olup, 
akışa düzgünlük vermek ve körük ile akışkan 
arasındaki bağlantıyı kesmek amacıyla kulla-
nılır. Kullanılan akışkan sıcaklık ve basıncına 
bağlı olarak körük malzemesi, et kalınlığı ve 
kat sayısı dizayn edilir.
   
Bağlantılar:

•	 Döner Flanşlı
•	 Sabit Flanşlı
•	 Kaynak Boyunlu
   
Yapısı:

Dizayn ve üretim: EJMA standartlarına   
göre yapılmıştır. Basınç ve sıcaklık değer-
leri DIN 2401 standartlarına uygundur.    

Malzeme Yapısı:

Körükler ve laynerler DIN 17440’a uygun 
olarak paslanmaz çelik, bağlantı parçaları pas-
lanmaz çelik ya da karbon çelik olarak üretilir. 
Diğer malzemeler isteğe bağlı olarak üretile-
bilir.
   
Nominal Çap:
   
DN 25 (1") - DN 2600 (104")
   
Basınç Değerleri:
 
Eksenel metal körüklü  kompansatörler  stan-
dart PN16 basınç sınıfında üretilmekte olup, 
daha yüksek basınç sınıfları için özel dizaynlar 
neticesinde imal edilirler. Operasyon basıncı 
nominal çapa ve operasyon sıcaklığına bağlıdır.
   
Sıcaklık Aralığı:
   
Malzeme yapısına göre - 196°C’den + 600°C’e 
kadar
   
Uygulama:
   
Her çeşit boru hattında termal denge ve meka-
nik genleşme.

C-4 Mekanik Seviye Göstergesi

Ayvaz C-4 Mekanik Seviye Göstergesi, sıvı 
seviyesinin hareketleri şamandıra ile meka-
nik harekete dönüştürülerek, çift kutuplu 
iki mıknatısa iletilerek mikro anahtar ara-
cılığıyla açık/kapalı elektrik kontağı sağlar. 
Bu kontaklar vasıtasıyla pompa, selenoid 
vana, motorlu vana, alarm düzenleri vb. 
cihazlara komut verilerek sistemin kesin-
tisiz, verimli ve emniyetli çalışması sağlanır. 
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Agresif sıvılar için talep halinde şamandıra   
teflon  kaplanabilir. Deniz suyu ve sintine tank-
larında C-4 ürünü teflon kaplı olarak kullanılır.
 
Ayvaz C-4  Mekanik Seviye 
Göstergesinin özellikleri şunlardır:

•	 Manyetik çalışma özelliği
•	 Geniş ayar imkanı
•	 Salmastrasız konstrüksiyon
•	 Uzun ömür
•	 Komple paslanmaz çelik aksam

Malzeme Yapısı:
 
Komple paslanmaz çelik
 
Bağlantı:
 
Flanş
 

Basınç Değerleri:
 
Maks. 6 / 16 bar’a kadar
Çalışma Sıcaklığı:
Maks. çalışma sıcaklığı 150 ºC

Uygulamalar:

•	 Tüm basınçlı ve basınçsız kaplar

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

•	 Tatlı su tankları
•	 Pis su tankları
•	 Yakıt tankları
•	 Buhar jeneratörleri
•	 Hidroforlar
•	 Su arıtma sistemleri
•	 Küçük buhar kazanları
•	 Sıcak su kazanları
•	 Asit tankları TM
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Banu Çetinkol
Hilti Türkiye ve Orta Asya 
Pazarlama Direktörü

M artin Hilti tarafından Lihtenştayn Prensliği’nde küçük bir aile şirketi olarak 
1941 yılında kurulan Hilti Group, bugün global inşaat endüstrisine ileri 
teknoloji ürünlerle çözümler sunuyor. Türkiye pazarına ise ilk kez 1982 

yılında girerek Türkiye’de 1997 yılına kadar distribütörlük olarak temsil edilen Hilti, 
1997 yılından bu yana da yüzde 100 yabancı sermayeli bir firma olarak faaliyet 
gösteriyor. 2011 yılından bu yana ise Hilti Türkiye; 10 ülkenin bağlı olduğu bölgesel 
bir üs konumunda. Hilti Türkiye ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Banu Çetinkol, 
“2016 yılını 30 yeni ürün lansmanı ile tamamlamayı planlıyoruz. Türk inşaat 
sektörüne katma değeri yüksek, inovatif ürünler sunmaya devam edeceğiz” diyor ve 
ekliyor: “Türkiye’de yangın bilincinin oluşmasına ve risklerin azaltılmasına destek 
oluyoruz”

“Hilti olarak, yangına ‘dur’ 
diyen teknolojilerimizle 
farklılaşıyoruz”
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Firmanızı tanıyabilir miyiz? Firma 
ne zaman ve nerede kuruldu? Firma 
yapılanmanız hakkında bilgi verir 
misiniz?

Bir dünya şirketi olan Hilti Group, 1941 
yılında Martin Hilti tarafından Lihtenştayn 
Prensliği’nde küçük bir aile şirketi olarak 
kuruldu. 160 kilometrekarelik yüzölçümü ile 
dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan ve 
İsviçre ile Avusturya arasında yer alan yakla-
şık 35 bin nüfuslu bir prenslikten doğan Hilti 
Group, bugün global inşaat endüstrisine ileri 
teknoloji ürünlerle çözümler sunuyor. Dünya 
genelinde 23 bin 385 çalışanıyla 120’den fazla 
ülkede faaliyet gösteren Hilti’nin Avrupa, 
Güney Amerika ve Uzak Asya’da üretim 
tesisi bulunuyor.

Hilti, Türkiye pazarına ise ilk kez 1982 yılında 
girerek Türkiye’de 1997 yılına kadar distribü-
törlük olarak temsil edildi. 1997 yılından bu 
yana da yüzde 100 yabancı sermayeli bir firma 
olarak faaliyet gösteriyor. 2011 yılından bu 
yana ise Hilti Türkiye; Azerbaycan, Türkme-
nistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, 
Ermenistan, Gürcistan, Tacikistan, Moldova 
ve Kuzey Irak olmak üzere 10 ülkenin bağlı 
olduğu bölgesel bir üs konumunda. Merkez 
ofisi İstanbul Ataşehir’de bulunan firmamız; 
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve 
Adana Bölge Müdürlükleri’nde görev yapan 

Çakma Makinası, dolu tuğla, beton ve çelikte 
güvenilir, sürekli olarak yüksek performansta 
ve yüksek tespit kalitesinde kullanım sağlıyor. 
Nisan ayı itibarıyla piyasaya sunduğumuz 
Hilti TE 3 isimli yeni bir delici kırıcı ürü-
nümüz var. İnşaat profesyonellerinden tesi-
satçılara, mobilya ustalarından son kullanı-
cılara kadar delim ve kırım yapması gereken 
herkesin rahatlıkla kullanabileceği yeni Hilti 
TE 3 Delici Kırıcı ürünümüz, hem darbeli 
ve darbesiz delim hem de kırım yapabiliyor. 
Hilti TE 3, kendi sınıfındaki ürünlerden 
yaklaşık yüzde 20 daha hızlı performans 
ve daha uzun süre dayanıklılık gösterme-
siyle de farkını ortaya koyuyor. Ayrıca 2016 
yılı başında iki yeni direkt tespit ürünümüz 
olan Hilti X-BT-MF Kompozit Saplama ve 
Hilti X-BT-ER Elektrik Bağlantı Elemanı 
ürünlerimizi de piyasayla buluşturduk. Hilti 
X-BT-MF Kompozit Saplama ürünümüz 
ile kablo merdivenlerinin kanallar veya bas-
tırmalı uzatma kılavuz klipsleri yardımıyla 
tespiti uygulamasına imkân tanırken, Hilti 
X-BT-ER Elektrik Bağlantı Elemanı ürü-
nümüzle de makine topraklama, boru flan-
şının topraklanması ve koruyucu topraklama 
uygulamalarını bir arada sunuyoruz. İnşaat ve 
el aletleri sektörüne sunduğu ürünlerle çalış-
mayı daha kolay ve güvenli hale getirmeyi 
hedefleyen Hilti olarak, Tavan Askı Sistem-
leri ürün gamına da yeni bir ürün ekledik. 
Tavana baş üstü sabitlemeleri yapmak için 

252 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. 

Ürün gruplarınız hakkında bilgi 
verir misiniz? 

Firmamızın genel olarak kaba inşaat, ince 
işler, mekanik, elektrik, mühendislik yapıları, 
enerji ve endüstri, çelik ve metal işkolları için 
ürünleri bulunuyor. Ağırlıklı olarak inşaat 
sektörüne hizmet veren Hilti’nin ürün gamı 
içinde yaklaşık 10 bin ürün yer alıyor. 
Ürünlerimizi; akülü sistemler, direkt tespit 
sistemleri, delici-kırıcılar, dübel sistemleri, 
elmaslı delme-kesme sistemleri, barutlu ve 
gazlı çivi çakma sistemleri, kesme ve taş-
lama sistemleri ve lazerli ölçme sistemleri 
ile yapılarda yangın güvenliği amacıyla kul-
lanılan pasif yangın durdurucu ürünler olarak 
sıralayabiliriz.

Yeni ürün ve sistemleriniz olacak 
mı?

Türkiye’de 2016 yılını 30 yeni ürünün lans-
manını yaparak kapatmış olmayı hedefli-
yoruz. Hilti olarak Temmuz ayı itibarıyla 
betona ve çeliğe çivi çakabilen ve sadece 
batarya ile çalışan dünyanın ilk Çivi Çakma 
Makinası Hilti BX 3-IF ürününü sektörle 
buluşturduk. İlklerinin yanı sıra Red Dot 
2016 ve iF Product Design 2016 ödüllerine 
de layık görülen Hilti BX 3-IF Akülü Çivi 
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söyleşi

İsviçre Frangı’na (CHF) (yaklaşık 702,67 
milyon TL) ulaştı. Kullanıcı sağlık ve güven-
liğini korumak için durmaksızın yeni tek-
nolojiler geliştirmeye devam eden bir marka 
olarak Ar-Ge yatırımlarımızı her yıl yakla-
şık yüzde 5 oranında artırmayı hedefliyoruz. 
Bugüne kadar ekstra güvenlik ve kullanıcının 
daha uzun süre konforlu bir şekilde çalışma-
sını sağlayan birçok patentli sistem geliştir-
dik. Bu sistemlerin içinde; delici ucun sıkış-
ması halinde anında gücü kesen Aktif Tork 
Kontrol (ATC), kullanıcının daha sağlıklı ve 
uzun süreli çalışmasına olanak sağlayan Aktif 
Titreşim Azaltma (AVR), direkt ve etkili bir 
şekilde tozu yok eden güçlü Toz Toplama 
Sistemi (DRS) de yer alıyor.

Pazar payı/hedeflerinizden bahseder 
misiniz?

Hilti Türkiye olarak pazarın lider firmala-
rından biriyiz. Kalite, güvenlik, inovasyon 
ve müşterilerimizin çözüm ortağı olmak 
stratejimizin temelini oluşturuyor. Hilti’yi 
tüm bu yönleri ile ürün, hizmet, insan kay-
nakları gibi her alanda farklılaşan bir marka 
olarak konumlandırıyoruz. Kaba inşaat, ince 
işler, mekanik, elektrik, enerji ve endüstri 
sektöründe çalışan profesyonellere yönelik 
ürün ve hizmetler sunan Hilti Türkiye olarak, 

Hilti X-PT 2 Uzatma Aparatı’nı piyasaya 
sunduk ve bu yeni ürünümüzle merdiven 
veya iskeleye gerek kalmadan zeminde rahat, 
pratik ve güvenli bir çalışma vadediyoruz.

Hilti olarak, yangına “dur” diyen teknoloji-
lerimizle de farklılaşıyoruz. Yine bu yıl iki 
yeni yangın durdurucu aktörü tüketicilerle 
buluşturduk. Yeni Hilti CFS-DD 1" Yan-
gın Durdurucu Kablo Macunu ürünümüz 
ile tekli ve çoklu kablo geçişlerinde hızlı, 
basit ve güçlü bir kullanım vadediyoruz. Yeni 
Hilti CFS-CC Yangın Durdurucu Kablo 
Kelepçesi ürünümüzle de maksimum 100 
milimetre çapındaki deliklere uygun hızlı 
ve kullanımı kolay bir yangın çözümü sunu-
yoruz.

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

Hilti olarak pazarda farklılaştığımız nokta-
lardan biri de satış modelimiz. Bayiler aracı-
lığıyla değil, doğrudan kendi çalışanlarımızla 
satış yapıyoruz. Bu strateji, başarımızı çok 
büyük ölçüde artırıyor. Çalışanlarımız müş-
terilerimiz ile bizzat ilgileniyor, onların ihti-
yaçlarını dinliyor ve bu alanda uzman olduk-
ları için onlara gerçek ihtiyaçlarına uygun 
çözümler sunuyor. Dünyadaki Hilti çalışan-
larının üçte ikisi, satış organizasyonlarında ve 
mühendislik alanlarında doğrudan müşteri 
için çalışıyor. Hilti, geliştirdiği teknoloji ve 
ürünlerdeki başarısını, dünya çapında her 

gün gerçekleştirdiği yaklaşık 200 bin müşteri 
ziyaretine borçlu. Müşterilerimizden aldığı-
mız geri bildirimler onların ihtiyaçlarına göre 
yeni teknolojiler geliştirmemizi de sağlıyor. 
Hilti olarak satış sonrası hizmete de çok 
önem veriyoruz. Eşsiz bir servis hizmeti 
sağlıyoruz. Servis hizmetini de tek elden 
yürütüyoruz. Makinelerimizde “2 yıla kadar 
masraf yok” uygulamamız bulunuyor. Satın 
alındıktan sonraki 2 yıl içerisinde makine bir 
sorun çıkarırsa, bakım veya değişim hizmet-
lerini ücretsiz olarak biz karşılıyoruz. Ayrıca 
şantiyelerde ürünlerimizin kullanımı ile ilgili 
olarak eğitimler de veriyoruz.

Üretim/Ar-ge faaliyetleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

Hilti Group olarak 2015 yılında Ar-Ge har-
camalarımız yüzde 8,1 artışla 240 milyon 

CFS-CC Yangın Durdurucu Kablo Kelepçesi

CFS-DD1 Yangın Durdurucu Kablo Macunu
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göstermiş olduğumuz gelişimle 2011 yılından 
bu yana 10 ülkenin bağlı olduğu bölgesel üs 
konumundayız.
Hilti Türkiye olarak genel hedefimiz, inşaat 
el aletleri sektörü içinde farklılaşma yoluyla, 
inovatif ürünlerimiz ve çözüm odaklı yakla-
şımımızla öne çıkmaya devam ederek her yıl 
yüzde 20 sürdürülebilir büyümek. Çoğun-
lukla da hedefimizin üzerinde bir büyüme ile 
yılı kapatıyoruz. Örneğin, 2015 yılını yüzde 
31 büyüme ile kapattık.

2016 yılından beklentileriniz 
nelerdir?

2016 yılının ilk yarıyılında yüzde 34 büyü-
yerek büyük bir başarı elde ettik. 2016 yılını 
yaklaşık yüzde 25 oranında büyüme ile kapat-
mayı hedefliyoruz. Yılın ilk yarısını değerlen-
dirdiğimizde hedeflerimize ulaşma yolunda 
kararlı ve sağlam adımlarla ilerlediğimizi 
söyleyebiliriz. 
Hilti Türkiye olarak 2016 yılının ikinci çey-
reğinde İzmir, Malatya ve Konya’da üç yeni 
mağaza açtık. Böylelikle ‘Hilti Center’ adını 
verdiğimiz mağazalarımızın sayısını Tür-
kiye genelinde dokuza çıkardık. Hedefimiz 
2016’da Türkiye’deki mağaza sayımızı ikiye 
katlayarak yılsonunda 12 mağazaya ulaşmak.
Ek olarak belirttiğim gibi 2016 yılını 30 yeni 
ürün lansmanı ile tamamlamayı planlıyoruz. 
Türk inşaat sektörüne katma değeri yüksek, 
inovatif ürünler sunmaya devam edeceğiz. 
2016 yılını yaklaşık 265 kişilik bir ekiple 
kapatmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Ekonomiye yarattığımız katma değer dışında 
insan kaynakları alanında çalışmalarımızla 
da öne çıkıyoruz. Hilti Türkiye olarak Great 
Place to Work Enstitüsü tarafından belir-
lenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2016” 
listesinde 4. sırada yer aldık. 2015 yılında 
aynı ödül kategorisinde 3. sırada yer almış ve 
Yaşam Boyu Öğrenme alanında Özel Ödül’e 
de layık görülmüştük. Bu yıl da Türkiye’nin 

En İyi İşverenleri arasında yer almaktan 
gurur duyuyoruz.

İnşaat ve yangın korunum 
sektöründe faaliyet gösteren 
bir firma olarak bu iki 
sektörün gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ülkemiz inşaat sektöründe büyük gelişmelere 
ev sahipliği yaptı. Özellikle kentsel dönü-
şüm projeleriyle birlikte, inşaat sektörü her 
yıl büyüme gösterdi ve ekonomik olarak da 
önemli bir yere geldi. Hilti Türkiye olarak 
inşaat sektöründe yaşanan gelişmeleri ve 
büyümeyi hem Türkiye ekonomisi ve konut 
üreticileri için hem de el aletleri sektörüne 
etkisi açısından değerli buluyoruz. İnşaat sek-
törünün son yıllarda gösterdiği büyüme ile 
birlikte inşaat el aletleri sektörü de büyüyor. 
Bizim Öngörümüz, elektrikli el aletleri paza-
rının büyümesinin yüzde 20’nin üzerinde 
olduğu yönünde. Bu büyüme trendi içinde 
üstün teknolojisi ve kullanım kolaylığı ile 
fark yaratan, çalışan dostu ürünler ise öne 
çıkıyor. Bunlar içerisinde özellikle kablosuz 
akülü ürün pazarı hızla büyüyor. Kablosuz 
ürünlerin elektrikli el aletleri içindeki payı 
5 yıl önce yüzde 1 iken, 3 yıl içinde yaklaşık 
yüzde 10 seviyesine çıktı.

İnşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte yan-
gın korunum sektöründe de organik büyüme 
yaşandı. Bu konuda gerekli yasal düzenleme-
ler hayata geçirildikçe ve bilinç arttıkça sek-

tör daha hızlı ve kaliteli büyüme sağlayacak 
diye düşünüyoruz. 

Ülkemizde son 10 yılda irili ufaklı yaklaşık 
1 milyona yakın yangın meydana geldi, bu 
yangınlarda yaklaşık 4 bin insanımız hayatını 
kaybetti ve 2 milyar TL’yi aşan maddi kayıp-
lar yaşandı. Sadece bu rakamlar bile yangının 
sonuçlarının ne denli büyük olabileceğini 
ve yangın yalıtımının aslında bir ihtiyaç 
değil bir zorunluluk olduğunu anlatıyor. Bu 
noktada yangın güvenliği sağlayan ürünler 
kullanılması ve bilinç çok önemli. Hilti Tür-
kiye olarak “Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik” için ilgili kurumlar ile 
çalışmalar gerçekleştirerek Türkiye’de yangın 
bilincinin oluşmasına ve risklerin azaltılma-
sına destek oluyoruz. 

Hilti’nin yangın yalıtım ürünleri 2010 yılın-
dan bu yana alanının önemli ödüllerine sahip 
oldu. Bu ödüllerden sonuncusunu ise Hilti 
Yangın Durdurucu Esnek Tuğla ürünü aldı. 
Patenti Hilti’de bulunan bir inovasyon ürünü 
olan Esnek Tuğla, 2014 yılında 11.’si düzen-
lenen Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri’nde En 
İyi Yangın Yalıtım Ürünü 2013 Ödülü’nün 
sahibi oldu. Ayrıca Hilti, 2012 yılında Yangın 
Durdurucu Derz Dolgu Spreyi ile Yılın En 
iyi Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülü’nü, 
2011 yılında ise Yangın Durdurucu Man-
şon ile Yılın En İyi Yangın Yalıtım Ürünü 
Ödülü’nü aldı.TM
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proje

İstanbul 3. Havalimanı, İstanbul Avrupa 
Yakası’nda Karadeniz kıyısında yer alan 
Tayakadın ile Akpınar köyleri arasın-

daki 76,5 km2 alana yıllık 200 milyon yolcu 
kapasiteye çıkarılabilen terminali ile bir-
birinden bağımsız altı pisti olacak şekilde 
yapılacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük 
yatırımlarından biri olan İstanbul 3. Hava-
limanı için yapılan ihaleyi 3 Mayıs 2013’te 
İGA yatırımcılarının oluşturduğu; Cengiz, 
Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim 
Grubu Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek-

İstanbul 3. Havalimanı’nda 
Yivli Boru Bağlantı 
Elemanları

lifi olan 22.152 milyar Euro’luk bir teklif ile 
kazandı. İhalenin ardından projenin temeli 
7 Haziran 2014 tarihinde atıldı. Havali-
manının ilk fazının 2018 yılının ilk çeyre-
ğinde hizmete girmesi planlanıyor. İstanbul 
3. Havalimanı’nın tüm etaplarının tamam-
lanması ile yıllık 94 milyon yolcuya hizmet 
veren Atlanta Uluslararası Havalimanı’nı 
geçerek dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli 
havalimanı olması beklenmektedir. Yıllık 
200 milyon yolcuya çıkarılabilir kapasi-
teye sahip üç terminal ve altı pistten olu-

şacak İstanbul 3. Havalimanı’nı dört fazda 
tamamlanması planlanıyor. Havalimanının 
ilk etabında üç adet bağımsız paralel pist, 
taksi yolları, apron, terminal binası, hava 
trafik, haberleşme ve meteoroloji sistemleri 
ile diğer hizmet binalarını hayata geçecek. 
İlk yolcu terminal binası 1.3 milyon m2 ile 
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dünyanın tek çatı altındaki en büyük termi-
nal binası olacak ve bu terminalde ilk etapta 
yılda 90 milyon yolcuya hizmet sunacak. İlk 
etabının yer tesliminin ardından 29 Ekim 
2018’de açılması planlanıyor. Dördüncü aşa-
manın sonunda havalimanın toplam 6 pisti 
olacak. Pist başı saatlik kapasitesi 19 iniş ya 
da kalkıştır. Pistlerin uzunluğu 3500 metre 
olacak. Apronun kapasitesi 500 uçak olacak. 
Havalimanı dünyanın en büyük uçağı Air-
bus A380’e uygun olacak. Yolcu kapasitesi 
90 ile 150 milyon yolcu arasında olacak. 
Yapım maliyeti 10,247 milyar Euro tutması 
bekleniyor. Öngörülen 77 kilometre karelik 
alanı ile Dammam Kral Fahd Havalimanı 
ve üç ABD Havalimanı’ndan sonra dünya-
nın beşinci büyük havalimanı olacak. Uzun 
vadede havalimanı terminal kapasitesinin 
200 milyon yolcuya kadar genişletilebile-
ceği öngörülerek gerekli planlamaları buna 
göre yapılmış durumda. Alt yüklenicilerin 
çalışanlarıyla beraber şu anda inşaatta yak-
laşık olarak 16 bin kişi çalışıyor. Yönetici ve 
mühendislerin oluşturduğu beyaz yaka çalı-
şanlarımızın sayısı yaklaşık olarak 1.500’e 
ulaşmış durumda.
İstanbul 3. Havalimanı (IGA – İstanbul 
Grand Airport) projesi kapsamında, Tür-
kiye pazarında Darhan’ın distribütörlüğünü 
gerçekleştirdiği Profit markalı yivli boru 
bağlantı elemanları kullanıldı. Belçika mer-
kezli Profit firması; sprinkler flex hortumları, 
yivli boru bağlantı elemanları ve yangın vana 
gruplarını Profit markası ile, Türkiye dahil 
23 ülkede satışını gerçekleştiriyor. Profit 

imkânı sağlıyor. Branşman, sprinkler bağ-
lantı uygulamalarında kullanılan mekanik 
te ya da U Bolt sprinkler te gibi ürünler, 
işçilikten ve zamandan kazanç sağlıyor. 
Yangın tesisatlarında RAL 3000 kırmızı 
boyalı olarak kullanılan yivli boru bağlantı 
elemanları, pis su, drenaj ya da temiz su gibi 
hatlarda galvanizli olarak tercih edilebiliyor.

Kaynaklar
www.igaairport.com

http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/3-
havalimani-nereye-yapilacak-63851.html

http://www.ntv.com.tr/turkiye/3-
havalimaninin-yeri-belli-oldu,1y-9_
bkpQkqzLA6_qgcJWw

http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/
genel/11/19/3.havalimaninin.yeri.belli.
oldu/685247.0/index.html

http://www.haberturk.com/ekonomi/emlak/
haber/747502-iste-yeni-istanbul

http://www.haberturk.com/ekonomi/airport/
haber/775314-ucuncu-havalimani-icin-ilk-
adim

http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.
aspx?NewsID=22505#.V6RbzlSLTGh

http://www.gazetevatan.com/erteleme-de-
yok-garanti-de--533129-ekonomi/

http://www.gazetevatan.com/en-buyuk-
olacak--508474-ekonomi/ TM

firması, Türkiye pazarına Yivli Boru Bağ-
lantı elemanları ve Yangın Vana Gruplarını 
sunuyor. IGA Projesi kapsamında kullanılan 
ürünlerin hepsi yüksek kalite standartlarına 
uygun olarak tedarik ediliyor. Bu durum yivli 
boru bağlantı elemanları için de geçerli. Pro-
fit buna ek olarak ürün ve hizmet kalitesine 
verdiği önemi göstermek adına tüm ürün-
lerini üretim hatalarına karşı sigortalıyor.

Ürün Özellikleri

Yangın tesisatı uygulamalarında kaynaklı 
imalat muadili olarak kullanılan yivli boru 
bağlantı elemanları, sıcak işçilik gerektir-
meden sadece boruya yiv açma işlemi uygu-
lanarak UL/FM onaylı bağlantı yapılması 
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sistem

Climatix serisi HVAC kontrolörlerinin 
kompakt ve esnek model serisi olan 
POL400 ailesi, kendi üzerinde HMI 

bulunduran yeni POL4xx.70 versiyonuyla daha 
fonksiyonel hale geldi. POL4xx.50 ekransız 
versiyonlarda olan özelliklerin tümünü içer-
mesine ek olarak HVAC uygulamaları için 
özel olarak tasarlanmış segment LCD ekrana 
da sahip olan POL4xx.70, üreticiler için düşük 
maliyetli ve esnek çözümler sunabilmektedir.

Siemens Climatix POL400 
ve Uygulamaları
Yazan:  Salih Baydan, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bina Teknolojileri 

Resim 3'te görülebileceği gibi ısıtma-soğutma 
ve havalandırma sistemleri düşünülerek özel 
olarak tasarlanmış olan LCD ekran üzerinde 
kontrol edilen sisteme dair tüm değerler 
çalışma süresince izlenebilmektedir. Ayrıca 
şifreli servis menüsü üzerinden girilerek ula-
şılan parametrik servis ekranından da pek çok 
bilgiye ulaşmak ve değişiklikleri yapabilmek 
mümkündür.

Resim 1. Climatix POL4xx Ürün Ailesi

Resim 2. Climatix POL4xx Topoloji
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Çalışma esnasında ekrandaki simgeler Resim 
4'teki gibi görünürler. Örnekte ayar değe-
rinin 20.0 ˚C, anlık mahal sıcaklığının ise 
18.0 ˚C olduğu görülmektedir. Ayrıca, ısıtma 
vanasının ısıtma pompasıyla birlikte çalıştığı, 
taze hava damperinin açık olduğu ve ısı geri 
kazanım rotorunun açık olduğu, cihazın Auto 
(zaman programı modu) modunda Konfor 
ayarında ve kış modunda çalıştığı görülmek-
tedir. Cihaz çalışması sırasında herhangi bir 
alarm oluşması durumunda, ekrana Alarm ile 
ilgili kısa bilgiler ve alarmın oluşma zamanı 
gelmektedir. Resim 5'teki alarm ikonları ve 
açıklamalarından anlaşılacağı gibi oda sıcaklık 
sensörüyle ilgili bir arıza oluşmuştur.

•	 2 adet konfigüre edilebilir universal 
giriş (kuru kontak / DC 0…10 V giriş / 
sıcaklık sensörü)

•	 3 adet konfigüre edilebilir çıkış (DC 
0…10 V analog çıkış )

•	 4 adet kuru kontak için dijital giriş
•	 1 dijital giriş kuru kontak  / fan hız 

ölçümü
•	 1 adet galvanic izole dijital giriş (AC 

115…230 V)
•	 5 röle çıkışı (4 NO kontak, 1 changeover 

switch tipi)
•	 2 triyak çıkışı (AC 24 V / 115 V / 230 V) 

ya da 2 röle çıkışı (NO kontak)
•	 1 step motor sürücü, electronic expansion 

valf ya da PWM çıkışı
•	 Modbus RTU ya da BACnet MSTP - 

RS485
•	 Process bus (KNX protocol)
•	 PC toolları ve kullanıcı arayüzleri için 

POL4xx serisi kontrol kartlarının donanımsal 
özellikleri Tablo 1'de görülebilir. 

Temel Özellikler

•	 6 adet ön tanımlı buton ile kolay kullanım
•	 Mavi renk arka ışıklı segment tipi LCD 

ekran
•	 5-birimlik karakter gösterimi
•	 HVAC tesisleri için özelleşmiş simgeler
•	 Parametrik şifreli servis menüsü hazırlama 

imkânı
•	 AC 24 V ya da DC 24 V güç kaynağı
•	 DC 24 V ve DC 5 V sensörler için güç 

kaynağı
•	 3 adet sıcaklık sensörlerine özel giriş

Climatix Harici Ekran 
Modelleri

POL822.60 –HMI-SG
•	 Kendi üzerinde sıcaklık sensörü
•	 6 adet çok fonksiyonlu kontrol butonu
•	 Ekranda oda sıcaklığı, çalışma modu, zaman, fan 

kadamesi ve hafta günün göstergesi
•	 2 kablolu bağlantı ile hem enerji hem haberleşmeyi 

Climatix process bus (KNX) üzerinden sağlama
•	 Ayarlanabilir zaman programı (POL822.40 hariç)
•	 Display, ikonlar ve fonksiyonlar son derece 

esnektir ve uygulama sahasına gore istenildiği gibi 
programlanabilir. 

POL 895.51
•	 Mavi ve beyaz renkli 8 satır ekran
•	 Basmalı ve çevirmeli seçim butonu
•	 LED göstegeli ALARM Butonu
•	 INFO Butonu
•	 Her erişim seviyesi için kullanıcı tanımlı şifreleme
•	 Çoklu dil desteği
•	 Lokal ve uzak bağlantıya imkan verir.
•	 Process Bus ya da kontrolör HMI bağlantısı 

üzerinden güç beslemesi
•	 Panel ve duvar montajına uyumlu

POL 871.51
•	 6 tuşlu kolay kullanım
•	 LED göstergeli ALARM, INFO ve ESC butonları 
•	 Her erişim seviyesi için kullanıcı tanımlı şifreleme
•	 Çoklu dil desteği
•	 Kontrolör tarafından enerji beslemesi
•	 Panel montaj, manyetik montaj 

Resim 4. Climatix POL4xx HMI Anasayfa

Resim 3. Climatix POL4xx HMI Simgeleri

Resim 5. Climatix POL4xx HMI Alarm Gösterimi

tesisat market 08/2016 . 45



sistem

local servis konnektörü (USB destekler)
•	 SD card arayüzü (uygulama ve işletim 

sistemi güncellemesi için)

oda üfleme kaskad kontrolü
•	 Hava kalite kontrolü imkânı 
•	 Debi/basınç kontrolü imkânı
•	 Elektrikli ısıtıcı, sulu batarya, rotor/

bypass damperi kontrol imkânları
•	 Oda ünitesinden kolay kullanım
•	 Zaman programı
•	 Okullar için ders ara zamanları için özel 

havalandırma zaman programı
•	 Servis ekranı ile kolay servis imkânı
•	 Scroll kompresör ve 4 yollu vana 

kontrolü
•	 Defrost fonksiyonu
•	 Isı pompası koruma amaçlı elektrikli ön 

ısıtıcı 
•	 Modbus RTU ve BACnet MSTP 

haberleşme imkânları

3. Rotorlu Isı Geri Kazanımlı Klima 
Santrali Uygulaması (POL424.70 + 
POL822.60) 

•	 Üfleme ve dönüş hattı debi/basınç 
kontrolü 

•	 Konfigüre edilebilir, elektrikli ısıtıcı 
kontrolü

•	 Dış hava ve dönüş damperleri kontrölü
•	 Isı geri kazanım rotoru oransal kontrolü 
•	 POL822 oda ünitesi ile entegrasyon 

opsiyonu
•	 Harici servis ekranı ile kolay devreye alma 

ve test imkânı
•	 HMI-IB üzerinden kontrol edilebilme
•	 Parametrik servis menüsü ile ekstra bir 

ekran kullanmadan tüm ayarları ekran 
üzerinden yapabilme özelliği

•	 Modbus RTU ve BACnet MSTP 

4. Kaskad Kazan Uygulaması 
(POL424.70)

•	 3 adete kadar kazan için set değeri bilgisi 
çıkışı (0-10V)

•	 Radyatör, boyler, güneş kollektörü pompası 
kontrolü

•	 Isıtma devresinde 3 yollu vana kontrolü
•	 Isıtma eğrisi
•	 Oda sıcaklığı model bazlı hesaplama
•	 Lejyonella fonksiyonu
•	 Kazan kontrolünde eş yaşlandırma
•	 Isıtma ve boyler için zaman  

programları
•	 Modbus RTU ve BACnet MSTP TM

•	 Çalışma sıcaklık aralığı  
-20…60 °C (Ekransız 
versiyon -40...70 °C)

POL400 Örnek 
Uygulamaları 

POL400 ile yapılmış olan ve 
kullanıma hazır halde bulu-
nan bazı örnek uygulama-
lara ait temel özelliklere göz 
atılabilir.

1. Konfigüre Edilebilir Standart 
Klima Santrali Yazılımı 
(POL424.70, POL424.50)

POL600 serisi kontrolörleri için hazır 
durumda olan Climatix Standard AHU 
Uygulamasının limitli versiyonu olan POL400 
STD AHU uygulaması yeni POL424.70 ver-
siyonu içinde hazır durumdadır.

2. Isı Pompalı Isı Geri Kazanım 
Cihazı Yazılımı (POL422.50 + 
POL822.60)

Genel Özelikler 

•	 Üfleme ve dönüş fanı 6 kademe kontrolü 
(0-10V EC Fan)

•	 Dış Hava, üfleme havası ve dönüş havası 
sıcaklık sensörleri ile bypass damperi ve 

Tablo 1. Climatix POL4xx Donanım Özellikleri

Resim 6. Climatix POL4xx STD AHU Uygulaması

Resim 7. Climatix POL4xx Isı Geri Kazanım Cihazı 
Uygulaması

Resim 8. Climatix POL424.70
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sistem

Bilindiği gibi soğuk zincir, ürün ima-
lattan çıkıp muhafaza sıcaklığına 
ulaştıktan sonra, tüketicinin satın 

alma anına kadar bu sıcaklıkta muhafaza 
edilmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda 
ürün, izlediği tüm lojistik aşamalarda yeterli 
kapasitede ve güçte soğutma sistemleriyle 
donanmış nakliye araçlarıyla taşınmalı ve/
veya muhafaza depolarında muhafaza edil-
melidir. Böylelikle ürünün tazeliği ve güve-
nilirliği garanti altına alınabilmektedir. 
Ülkemizde soğuk zincirin muhafazası, gıda 
yönetmelikleri ve ilgili kanunlarla da güvence 
altına alınmıştır. İmalatçılar, lojistik firmaları, 
soğuk depolama tesisleri, toptancılar, ara top-
tancılar ve perakende satış mağazaları, ürünü 
soğuk zincir kırılmadan tüketiciye kadar 
götürmekle yükümlüdür. Her yükümlülükte 
olduğu gibi, hem sistemin doğru işlediğinden 
emin olmak hem de raporlama yapabilmek 
amacıyla yukarıda bahsi geçen işletmelerin 
bir kontrol mekanizmasına sahip olmaları 
gerekmektedir. Ercan Teknik’in temsilcisi 
olduğu Emerson-Dixell’in soğuk zincirde 
sıcaklık ve enerji tüketimi takibi için ürettiği 
çözümler şöyle:

Yazan: Armen Hüsüman, Ercan Teknik İklimlendirme Tic. ve San. A.Ş. Satış Müdürü

Soğuk Zincirde Sıcaklık ve 
Enerji Tüketimi Takibi

1. Dixell - XWEB EVO  

XWEB Dixell Srl. tarafından geliştirilmiş, 
web tabanlı uzaktan izleme ve süpervizyon 
platformudur. 2015 yılı sonunda geliştirilen 
EVO sürümüyle, modern, kolay kullanılabi-
len, tüm web tarayıcılarıyla uyumlu güçlü bir 
platform haline gelmiştir. XWEB EVO üze-
rinde Ethernet, USB, RS485, RS232 portları 
bulunur. MODBUS over RS485 haberleşme 
sistemiyle kendisine bağlı kontrolörlerle bir 
alt ağ kurarak sürekli bağlı kalır. Sistem, bağlı 
olan cihazları hem online kontrol eder, hem 
kullanıcıya izletir, hem de veri kaydı yapar. 
Kayıt periyodu kullanıcı tarafından belirle-
nebilir. 

Alarm Senaryoları

XWEB EVO üzerinde alarm senaryoları 
oluşturulabilir ve bu senaryolar doğrultu-
sunda bildirim alınabilir. Bildirimler E-posta, 
SMS, fax olarak alınabilir. Bunlardan ayrı 
olarak da XWEB EVO üzerindeki röleler 
alarm senaryoları için programlanabilir ve 
herhangi harici bir cihaza sinyal gönderilebi-

lir.  Alarm bildirimleri, alarm türüne ve cihaza 
göre farklı kişilere yönlendirilebilir, böylelikle 
doğru kişilerin bilgilendirilmesi sağlanır. 

Raporlama

Sistem, periyodik olarak HACCP raporu 
oluşturabilir. Takvim özelliği ile HACCP 
raporu otomatik olarak alınabilir. Bunun yanı 
sıra istenildiği an istenilen sistemin son 1 
yıl içindeki tüm çalışma verilerine ulaşmak, 
verileri tablo formatında kaydetmek, grafik 
almak, bu verileri yazdırmak, farklı periyot-
lardaki verilerle kıyaslamak, yapılabilecek 
işlemler arasındadır. 

Güvenlik

Sisteme giriş, kullanıcı adı ve şifre ile güven-
lik altına alınmıştır. Tüm kullanıcılara farklı 
kullanıcı ismi ve şifre tanımlanabilir ve farklı 
yetkiler verilebilir. Ayrıca sisteme yapılan tüm 
girişler ve kullanıcıların yaptığı tüm işlemler 
günlük dosyalarına kaydedilir ve depolanır. 
Yapılan bir işlemin kim tarafından yapıldığını 
geriye dönük olarak görmek mümkündür.
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rulan kullanıcı adı ve şifre ile Bulut üzerinde 
müşteri için ayrılan alana oturum açılabilir. 
Tüm mobil cihazlar ve bilgisayarlar bu alana 
ulaşmak için kullanılabilir.

İşleyiş

Sistem Bulut üzerinde okuduğu verileri kay-
deder. Bu kayıt kullanıcının belirlediği peri-
yotlarda olur. Bu kayıt üzerinden rapor, grafik 
ve tablo formatlarında veri almak, alarmları 
görüntülemek, alarm bildirimlerini almak 
sistemin ana özellikleridir. Tüm bunların yanı 
sıra, sistem konum bilgisini de saklayabilir ve 
konum takibi de yapabilir. Sistem normalde 
tek bir kontrolörün bağlantısı için geliştiril-
miş olsa da küçük tesislerin de kullanımını 
sağlamak için 5 kontrolöre kadar bağlantıyı 
destekleyebilecek niteliğe yükseltilmiştir.

Potansiyel Kullanıcılar

XWEB EVO: Gıda üretim tesisleri, gıda 
üretim firmaları bölge depoları, akıllı bina-
lar, bölge lojistik depoları, catering firmaları, 
soğuk depolama tesisleri, oteller, endüstriyel 
tesisler, süpermarketler, ucuzluk marketleri, 
restoranlar, bünyelerinde yemek üretimi olan 
tüm işletmeler (fabrikalar vs.), ilaç depoları, 
ilaç üretim tesisleri, benzin istasyonları…
Emerson – Proact: Zincir süpermarketler, 
zincir ucuzluk marketleri, lojistik firmaları, 
zincir restoranlar, otel zincirleri, gıda üretim 
firmaları, gıda dağıtım firmaları, ilaç üretim 
firmaları, ilaç dağıtım firmaları…
Emerson – Connected: Lojistik firma-
ları, buzdolabı üreticileri, promosyon  
buzdolabı üreticileri, küçük marketler, ben-
zin istasyonları, meşrubat üretim firmaları, 
bünyesinde 1-5 arası soğuk oda bulunduran 
firmalarda kullanıma uygundurTM

İzleme

Sistem üzerinden bağlı olan tüm cihazlara 
ulaşmak ve canlı durum takibi yapmak müm-
kündür. Ayrıca yine sistem üzerinden bağlı 
olan cihazların ayarlarına girerek paramet-
releri değiştirmek, cihazı programlamak ve 
uzaktan komut göndermek de kullanıcının 
yapabilecekleri arasındadır. Sistem üzerinde 
bulunan yardımcı uygulamalar sistem optimi-
zasyonu yaparak tesisin daha verimli, soğut-
manın daha güvenli ve enerji tüketiminin 
asgari düzeyde olmasını sağlar.

Erişilebilirlik

Sistemin çalışması için herhangi bir PC, 
sunucu ya da başka bir cihaza gerek yok-
tur. Sistem kendisi bir web sunucusu olarak 
çalışır ve sisteme erişim web tarayıcıları ile 
olur. Dolayısıyla, sisteme, akıllı telefon, PDA, 
tablet, PC ya da web tarayıcı destekleyen 
herhangi bir cihaz ile ulaşmak mümkün olur. 
Basitçe; evde otururken bile sistemi takip 
edebilir, alarmları görebilir ve müdahale ede-
bilirsiniz. 

2. Emerson - Proact

ProAct; Emerson Climate Technologies 
tarafından geliştirilen, XWEB EVO’nun 
bir üst seviye hizmetidir. ProAct; süpermar-
ket zincirleri, ilaç depoları gibi çoklu şube 
yapısına sahip işletmeler için hazırlanmış-
tır. ProAct, her bir şubede bulunan XWEB 
EVO’lar ile bağlantı kurarak orada biriken 
tüm bilgileri tek bir ekranda birleştiren, alarm 
takibi ve yönlendirmesi yapabilen bir prog-
ramdır. Emerson sunucuları üzerinde çalışır. 
ProAct, hem tesis yönetimi hem de enerji 
yönetimi yapabilir. Tesis yönetimini ProAct 
- Site Manager, enerji yönetimini de ProAct 
– Energy Manager uygulamaları ile yapar. 

Kendisine bağlı olan sistemlerin ve onlara 
bağlı olan tüm cihazların enerji performansla-
rını inceleyerek, günlük-haftalık-aylık bazda 
inceleme yaparak kıyas tabloları oluşturabilir, 
grafik gösterimi ve kayıt yapabilir. ProAct 
Avrupa ve Amerika’da çok yaygın bir kulla-
nıma sahiptir.

3. Emerson – Connected

Emerson – Connected, 2016 yılında geliştiril-
miş ve kullanıma sunulmuş yeni bir hizmettir. 
Bu hizmet lojistik hizmetleri ve konsinye 
buzdolabı (promosyon buzdolabı) hizmet-
leri düşünülerek geliştirilmiştir. Emerson – 
Connected, soğutma sisteminde kullanılan 
Dixell kontrolörün internete açılması, bilgi 
gönderimi yapması ve dolayısıyla soğuk zin-
cir takibinin kolaylıkla yapılmasını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sistem Dixell 
kontrolöre takılan bir mobil ağ geçidi ile çalı-
şır. Ağ geçidinin içinde bir global sim kart 
bulunur ve sistem bu sayede internet ortamına 
açılabilir. Sim kartın global olması özellikle 
uluslararası nakliye konusunda faaliyet gös-
teren lojistik firma araçlarının, ülkeler arası 
geçişte farklı ücret politikaları ile karşılaşma-
masını sağlar.

Sistem Kurulumu

Sistem, herhangi bir Dixell kontrolöre bağ-
lantısının yapılıp, enerji verildikten sonra 
üzerinde bulunan QR kodun cep telefonu 
gibi bir cihazdan taratılması ile devreye alı-
nır. QR kodu taranınca sistem tüm bilgilerle 
Emerson sunucusuna bağlanır ve otomatik 
olarak kurulumu tamamlar.

Erişim

Sistem tüm kayıt ve bilgileri Bulut Teknolo-
jisi üzerinde tutar. İlk kullanım için oluştu-
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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

Gökçen Parlar Ünal

Yazı İşle
ri M

üdürü

gokcenparlar@dogayayin.com

 ISSN 1306-9721FİYATI: 6 TL   YIL: 9 SAYI: 53www.iskteknik.com

Söyleşi

Teknik

Bilgi

“Sektörü buluşturacak   yepyeni bir platform:  Tesisat Akademisi   Derneği”

TRV Avantajları, Çeşitleri ve Montajı

Makale
Ev Tipi Buzdolaplarına Ait Standartlar ve Performans Testleri

EYLÜL-EKİM 2015

53
Isıtma, Soğutma,Klima ve Havalandırma Ekipmanlarının Montaj, Servis ve Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

İş Kazaları ve İş Güvenliği

Tesisat Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yorulmaz:

ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İsta
nbul’u bir 

İşler öyle karışık
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Yasası sa
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nbul’a ve özellikle 

de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 

baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitird
iğini 
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başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı b
inayı yıkıp 

yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 
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alanları yaratılm
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esi gerekiyor.” d

iyor ve yanlış 

kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 

İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 

haline geleceğini sözlerine ekliyor.
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uyumlu yapılması gerekiyor. 

Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 

Sultanahmet Camisi’n
in muhteşem minarelerinin 
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pazar

BSRIA’nın 2015 yılı küresel iklimlen-
dirme sektörü pazarı araştırmasına 
göre neredeyse tüm ürün grupla-

rında hayal kırıklığı yaşandı ve daha önce 
tahmin edilenden daha yavaş bir tempoda 
iyileşme bekleniyor. 2014 yılındaki % 7’lik 
büyümenin ardından 2015’te % 5 daralma 
yaşandı. Asya Pasifik Bölgesi, bir önceki yılın 
büyüme kaydetmesindeki ana unsur olmakla 
beraber 2015 yılında görülen daralmanın 
da ana unsuru oldu. Büyük kapasiteli paket 
klima üniteleri pazarının % 61’ini elinde 

BSRIA Dünya İklimlendirme 
Pazarı 2015 Değerlendirme 
Raporu
Hazırlayan: Şaziye Dickson, Pazar Araştırma Uzmanı/BSRIA Worldwide Market Intelligence

bulunduran Asya Pasifik Bölgesi’nde, 2015 
yılında, adet bazında % 5 düşüş yaşandı. 
Dünyanın en büyük dört pazarı olan Çin, 
Japonya, Endonezya ve Güney Kore’de de 
düşüş eğilimi söz konusu idi.
2015 Çin için çalkantılı bir yıl oldu. Ülke-
nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası son 25 yılın 
en düşük seviyesinde gerçekleşti. Borsadaki 
dalgalanmalar, ithalat ve ihracattaki düşüş, 
kur baskısı, ödenmesi gereken borçlar konu-
sunda artan kaygılar, düşük hammadde fiyat-
ları, iklimlendirme pazarı üzerinde olum-

suz etkiler yarattı. Paket tip klima pazarı 
2014’e göre bir miktar düşüş ile 49.3 milyon 
ünite seviyesinde kaldı. Mini VRF (20 kW) 
konutsal uygulamaların getirdiği talepler 
doğrultusunda büyüme kaydedilen tek pazar 
oldu. 
Vietnam, Avustralya ve Filipinler'den bazı 
iyi haberler var. Büyüyen GSMH ve hare-
ketli ekonomisi ile Vietnam pazarı, doğ-
rudan yabancı yatırımlar açısından güçlü 
bir potansiyel olduğuna işaret ediyor.  Split 
klima pazarındaki gelişme, daha çok hava 
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sıcaklıklarının yüksek seyrettiği sezon ile 
sezon sonuna kadar kaydedildi. Avustralya’da 
2015’te güçlü konut sektöründeki talebin 
artışı ile split klima pazarı gelişme kaydetti. 
Filipinler’de paket tip cihaz pazarının güçlü 
büyümesinde, özel sektördeki yeni yapılar, 
özellikle yüksek apartmanlar, ticari ofis yapı-
ları, alışveriş merkezleri önemli rol oynuyor.
Kuzey ve Güney Amerika Bölgesi’nde 
2015’te bu eğilim neticesinde % 2’lik bir 
artış görüldü; 27.4 milyon adet hacim 
sağlandı. Bu pazarın bir önceki yıldaki 
en büyük katılımcısı Brezilya, 2014’teki  
% 28’lik büyümenin ardından, 2015’te de  
% 18 gibi büyük bir artış kaydetti. Poli-
tik istikrarsızlık ve ekonomideki sıkıntı-
lar, görülen düşüşlerin ana sebepleridir. 
Bölgenin en büyük pazarı olan ABD’deki 
gelişme, kıtada görülen olumsuz etkileri en 
aza indiriyor. Paket tip cihazlar, % 4’lük bir 
büyüme ile 16.1 milyon adet hacmine ulaştı. 
Bunun ana sebepleri; artan GSMH, işsizlik 
oranının düşmesi gibi makroekonomik gös-
tergelerde iyileşmeler, inşaat sektöründeki 
gelişmelerdir. Paket tip cihazlar Avrupa’da, 
bir önceki yıldaki -adet bazında- % 16’lık 
düşüşün aksine % 2 büyüme kaydetti. Böl-
gedeki ekonomilerin çoğu, iklimlendirme 
endüstrisinin bütününde yavaş yavaş eko-
nomik geri kazanımlar göstermeye başladı. 
Ayrıca pek çok ülkede sıcak geçen yaz mev-

üzerinde seyreden ekonomik yaptırımlar, 
düşük petrol fiyatları, pek çok endüstriyi 
olduğu gibi iklimlendirme endüstrisini de 
olumsuz etkiledi. MENA (Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika) Bölgesi 11.6 milyon adetlik 
pazar hacmini 12.5 milyona çıkararak 2015’i 
büyüme ile kapatan bölgeler arasındaydı. 
Bölgedeki en büyük klima pazarı olan Hin-
distan, bu alandaki büyüme eğilimini sür-
dürdü. Pazar, adet bazında % 4 büyüyerek 4 
milyon adetlik bir hacme ulaştı. GSMH’nin 
artışı, düşük hammadde fiyatları gibi fak-
törler Hindistan gibi hammadde ithal eden 
ülkeler için avantaj oldu ve 2014’te seçim 
öncesi durdurulmuş olan projelere devam 
edildi. 2015’te en fazla büyüme kaydeden 
dört pazar; Hindistan, Suudi Arabistan, 
Nijerya ve Mısır oldu. İran, Bangladeş ve 
Güney Afrika da bölgenin büyüyen pazarları 
arasındaydı. Gelişimi gerileyen ülkeler ise 
BAE, Kuveyt ve Katar oldu. Bu üç ülkede de 
petrol fiyatlarının düşüşü, bu sonuç üzerinde 
etkili oldu.

Taşınabilir Cihazlar

2015’te taşınabilir cihazların toplam satış 
hacmi yaklaşık 2 milyon adetti. Bu hacim 
bir önceki yıla oranla % 7’lik büyüme gös-
terdi ve 524 milyon $’lık bir ciroya karşılık 
geldi. En büyük taşınabilir klima pazarı olan 

simi ve enerji verimliliği, ana faktörler olarak 
rol oynadı.  2006 yılındaki versiyonun ardın-
dan, 1 Ocak 2015’ten itibaren yürürlüğe 
giren yeni F Gaz Yönetmeliği, endüstrinin 
üzerindeki baskıyı artırdı.
İspanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Yunanistan, 
İsveç ve Almanya’daki büyüme, tüm bölge-
deki büyüme üzerinde etkili oldu. En büyük 
paket tip klima pazarı olan Rusya’da % 18 
gibi önemli düşüş görüldü. Rusya ekonomi-
sindeki sert daralma, devalüasyon, % 50’nin 
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pazar

ABD’de % 16’lık büyüme ile 1 milyon adet 
cihaz satışı gerçekleşti. Bunun ana nedeni, 
iklim koşullarının yanı sıra sert rekabet 
koşulları neticesinde yaşanan fiyat düşüşleri 
oldu. Avrupa’da sıcak geçen yaz mevsimi, 
portatif cihaz pazarını canlandırdı; İtalya, 
İspanya ve Fransa’da adet bazında, sırasıyla 
% 89, % 49 ve % 38 artış görüldü.  Bu alanda 
dünyanın diğer önemli pazarları olan Bre-
zilya ve Çin, adet bazında % 3 ve % 1 gibi 
daha mütevazı oranlarda da olsa büyümesini 
sürdürdü. Her ne kadar bu pazarda mevsim-
sel satış hacmini tahmin etmek çok güç olsa 
da BSRIA uzmanları, bu pazarın 2014-2020 
aralığında adet bazında yıllık ortalama % 3 
oranında büyüme kaydedeceğini öngörüyor.

Pencere tipi / duvara monteli 
cihazlar

Yükseliş eğilimindeki pencere tipi / duvara 
monteli cihaz pazarı, adet bazında % 2’lik 

En yeni ürün ve hizmet tanıtımlarına hızla ulaşın
www.tesisatmarket.com

Tesisat Sektörünün Ürün Pazarlama Dergisi

bir büyüme oranına sahip görünüyor. 12 
milyon adetlik bu kategorinin toplam cirosu 
2.6 milyar USD. Aslında bu büyüme, dünya 
genelindeki düşüşün aksine 2015’te % 4’lük 
artış kaydeden ABD ile % 14’lük artış kay-
deden Suudi Arabistan’dan kaynaklandı. 
Zira bu iki pazar, bu kategorinin % 60’ına 
sahip bulunuyor. ABD’deki büyümenin 
ana sebepleri sıcak geçen yaz mevsimi ve 
ardından gelen Pastırma Yazı olurken, Suudi 
Arabistan’da yeni enerji verimli pencere tipi 
cihazların splitler karşısında makul fiyatlara 
sahip oluşu büyümenin dinamosu oldu. Bu 
pazarın pek çok ülkede düşüş görülmesine 
rağmen dünya genelinde görece stabil bir 
seyir izlemesi bekleniyor. ABD’de 2014-
2020 periyodu dikkate alındığında stabil 
seyrin ağır basacağı tahmin ediliyor.

İç ortam-paket cihazlar

İç ortam paket cihazlar, özellikle yer kısıt-

lılığı nedeniyle sistemin bina içine alınması 
gereken durumlarda, küçük ticari uygulama-
lar için tercih edilen kompakt sistemlerdir. 
Dolayısıyla bu kategori, görece niş bir pazar-
dır. 2014’te 96.000 cihazdan oluşan dünya 
pazarı, 2015’te 100.000 adete ulaşmıştır ve 
cirosal hacmi 426 milyon $ mertebesindedir. 
Japonya, açık ara ile (toplam pazarın dörtte 
biri) bu alanda -adet bazında- en büyük 
pazardır. Bunu takip eden ülkeler ise İtalya, 
İspanya, Çin ve ABD’dir. BSRIA, bu pazarda 
uzun vadede, 2014-2020 aralığında % 0.4 
daralma olacağı öngörüsündedir.

* Nijerya – Bu pazar hakkında sadece 2014 yılı 
verileri bulunmaktadır. Henüz 2015 yılı verileri 
hazırlanmamıştır.

**BSRIA’nın bu yıl Mart ayında yayımlanan, 
30 ülke verilerini içeren Dünya İklimlendirme  
Sektörü Araştırması’ndan BSRIA tarafından özet-
lenmiştir. TM
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ürünler

V ictaulic yeni FireLock™ Hızlı Montaj 
(Installation-Ready™) bağlantı ele-
manlarını piyasaya sürdü. 45° ve 90° 

dirsekler ile T parçalarını da içeren bağlantı 
elemanları; daha hızlı, daha basit montaj ve 
bakım sağlamanın yanı sıra daha güvenli ve 
verimli bir şantiye temin ediyor. Yaygın Fire-
Lock EZ™ Hızlı Montaj Rijit Kaplin Style 
009N ile aynı montaj kolaylığı ve tekli ünite 
tasarım çözümü sayesinde rahatlık sunan yeni 
bağlantı elemanları, sökmeye ihtiyaç bırak-

Yangınlarda ölüm ve yaralanmaların 
büyük çoğunluğu; katlar arasına, 
odalara ve merdiven boşluğuna dolan 

duman nedeniyle olur. İstatistiki çalışmalara 
göre, ölümlerin % 90 civarında zehirli duman-
dan kaynaklandığı görülür. Yangınlarda duman, 
yangından daha fazla ölüme sebep olur. Bu 
nedenle otomatik yangından korunma sis-
temlerinin ve duman tahliye sistemlerinin 
teçhiz edilmesindeki öncelikli amaç, olası 
yangın durumunda önce insan hayatını koru-
mak, daha sonra mal güvenliğini sağlamaktır. 
Duman kontrolü yapılmayan binalar, itfaiye 
müdahaleleri esnasında çok tehlikeli bir hal 
alabilir ve önlenebilmesi güç tehlikelere sebep 
olabilir. Yangın anında oluşan oksijen eksik-
liği sebebiyle tam olarak yanmamış sıcak gaz 
kütlesi tavana ulaşır ve bir süre sonra alevden 
çıkan ısının sayesinde oluşan hava akımı ile 
uzak kenarlardan tekrar yer seviyesine iner. 
RFT markalı Kamoufl age duman tahliye 

mayan hızlı ve kolay boru bağlantıları sağlıyor. 
Standart yivli boru ve aksesuarları, Installa-
tion-Ready™ hızlı montaj dirseğine, boruyu 
basit bir hareketle ittirip, standart olarak dört 
yerine üç cıvata sıkılarak bağlanır. Böylece iki 
ilave adım olan hazırlık ve kaldırma aşamalarını 
ortadan kaldırır, geleneksel bağlantı elemanları 
için gerekli sürenin yarısından daha kısa sürede 
monte edilebilir. Buna ilaveten yeni T parça, 
altı yerine dört cıvata ile bağlanır. Victaulic 
FireLock Hızlı Montaj bağlantı elemanları 
şantiyedeki parça sayısını azaltır, sprinkler tesi-
satçısının asansör veya merdivenden yukarı 
çıkıp aşağı inme sayısını azaltarak malzeme 
hareketini ve şantiye envanterini en alt seviyeye 
düşürür. Daha az parçaya ilaveten Hızlı Montaj 
bağlantı elemanları, düşecek veya kaybolacak 
gevşek parçalar içermediğinden yaralanma 
riskini düşürür. Victaulic FireLock Installa-
tion-Ready Bağlantı Elemanları; No. 101 (90° 
Dirsek), 102 (T parça), 103 (45° Dirsek) parça 
numaraları ile 1 ¼ - 2 ½ inç/DN32-DN65 çap 
aralığında mevcuttur. TM

kapakları, ısı ve duman sızdırmazlığı ile akus-
tik izolasyon yönünden yüksek performans 
göstermekle birlikte estetiktir. İstenilen mahal 
renginde boyanabilir, üzerine uygulanabi-
len dekoratif kaplama malzemesiyle birlikte 
kullanılabilir. Standart ve tavan için olmak 
üzere iki alternatifi  bulunur. EN 12101-8 
ürün standardına göre geliştirilmiş olup, EN 
1266-10 standardına göre test edilmiştir. 60 
ve 120 dakika olmak üzere 2 yangın daya-
nım sınıfı mevcuttur. Düşük basınç kayıplıdır. 

Çalışma Prensibi: Manyetik akımın kesilmesi 
ya da elektrik akımı ile tetiklenir. (24 veya 48 
Vdc)

Özellikler

•	 Menfezsiz estetik çözüm
•	 Motor gerektirmeyen aktivasyon özelliği
•	 Yüksek sızdırmazlık değeri  (1500 Pa’da 

test edilmiş)
•	 Düşük basınç kaybı
•	 Yüksek enerji verimliliği ve akustik 

izolasyon
•	 Normal duvarların yanı sıra, kalsiyum 

silikat duvar montajına da uygun
•	 Fransız "Janus de l'Industrie" 2012 ödüllü
•	 Logi-K seçim programı TM

Victaulic’ten Yeni FireLockTM Hızlı Montaj (Installation-Ready™) Bağlantı 
Elemanları

Vivavent’ten RFT Kamoufl age Duman Tahliye Kapakları
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WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 120 TL
Dijital Dergi / 60 TL
Basılı + Dijital Dergi / 150 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 110 TL
Dijital Dergi / 55 TL
Basılı + Dijital Dergi / 135 TL

ISK TEKNİK (6 Sayı)
Montaj, servis ve 
uygulama tekniği dergisi

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

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

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere
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Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com
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AMCA Standartlarına Uygun 
Fan Test Laboratuvarı

TÜV-SÜD
Onaylı
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 . Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
 . Sistemlerinize özel çözümler
 . Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
  . Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
 . Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

Wilo bakım hizmetleri
Wilo ürünlerinizin bakımlarını düzenli yaparak sistemlerinizin güvenli bir şekilde ve uzun dönem çalışmasını garanti altına 
alıyoruz. Bunu yapabilmek için de bakım servisimizi bireysel talepleriniz ve ürünlerinize göre şekillendiriyoruz.

Sistemlerinizi  
uzun süre ve sorunsuz  
kullanabilmeniz için 
7/24 yanınızdayız...

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr
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Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

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




