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Kullanıcı, konut ısıtma ve sıcak su hazır-
lama sistemlerinden ne bekler? Her 
zaman ve her yerde aynı şeyi: Kolay, 

pratik kurulum ve kullanım, sorunsuz işletim, 
her zaman istenilen ısıl konforu karşılaması ve 
tabii ki kurulumda da kullanımda da ekonomik 
olmasını… Çevre dostu olması özelliğini atla-
dık sanmayın, sadece bunun ne kadar samimi 
bir talep olabildiği konusunda tereddütleri-
miz var. Ozon tabakası gideriminden en yük-
sek oranda payı bulunan iki ülkeden biri olan 
ABD’de, dönem dönem enerji anketleri yapı-
lıyor ve insanlara daha çevreci enerji kullanımı 
için enerji faturalarına kaç dolar eklenmesine 
izin verecekleri soruluyor. O araştırmalarda 
insanların çevre dostu enerji için kaç cent’lerine 
kıyabildiklerine bakıp çevre ile dostluğun bir 
iyi niyet dileği olmanın çok fazla ötesine gide-
mediği görülüyor. Gerçi küresel ısınmanın 
sonuçlarından biri olan; kuzey yarımkürede de 
kasırgaların görülmeye başlaması ile birlikte 
ABD vatandaşları bu bedeli birkaç cent daha 

Konut ısıtma sistemleri de daha fazla kontrol, 
otomasyon ve tasarruf eğiliminde

yükseltmiş diyorlar. Tabii ki işin maliyet boyutu 
önemli. Pek çok ürünün fi yatlarına bakın, geri 
dönüşümlü, çevre dostu olanlar daha pahalı. 
Yani çevre dostluğu, biraz da gelir seviyesi ile 
paralel seyrediyor. İnsanların çoğunun çevreye 
duyarlı olabilmesi için çevre dostu ürün, cihaz 
ve sistemlerin maliyet ekonomisini yakalaması 
gerekiyor. Bu konuda Avrupa Birliği, daha fazla 
sesini duyuruyor gibi görünüyor. AB ülkele-
rinde özellikle ısı pompası pazarı, konu ile 
ilgili bilinç düzeyini artırıcı yönde çalışmalar 
içerisinde. AB ülkelerinde 2005–2015 yılları 
arasında ısı pompası pazarı ortalaması, 8.4 mil-
yon cihaz kurulumu civarında. Bu dönemde 
pazarın ağırlığı, 20 kW altında kapasitelerde, 
havadan havaya ısı pompalarından yana olmuş. 
Bizde de ısı pompası uygulamaları belirgin bir 
artış eğiliminde.
AB’de hızlı yükseliş eğilimi gösteren bir konut-
sal uygulama da, ısı geri kazanımlı havalan-
dırma sistemleri. Zira oda içerisini ısıtırken 
(veya serinletirken) enerjiyi israf etmeden taze 
hava girişini sağlamak, gerek sağlık gerekse 
konfor açısından büyük önem taşıyor.
Yine gelişmiş ülkelerde yaygın kullanılan, bizde 
ise henüz yeterli seviyeye ulaşmamış bulunan 
bölgesel ısıtma sistemleri. Genellikle daha eko-
nomik ve pratik ısıtma ve kullanım sıcak suyu 
temini için verimli bir çözüm olan bölgesel 
ısıtma sistemleri, Türkiye’de daha çok jeotermal 
enerji uygulamalarında görüldü. Isıtma mak-
satlı, jeotermal enerji potansiyeli ile dünyada ilk 
yedi ülke arasına giren Türkiye, jeotermal ısıtma 
ile 1964 yılında, Gönen Park Otel uygulama-
sında, jeotermal merkezi ısıtma ile 1987 yılında 
yine Gönen’de tanışmıştır. Jeotermal enerji ile 
konut ısıtmacılığı başlıca İzmir-Balçova, Narlı-
dere, Kırşehir ve Afyon şehir merkezleri olmak 
üzere 19 ilçe merkezinde yapılıyor. Türkiye’de 
jeotermalle konut ısıtmacılığı 829 MWt’a ulaş-
mış. Ama bölgesel ısıtma, jeotermal enerji kay-
nağı ile sınırlı değil. Dünyadaki uygulamalarına 
bakıldığında, bölgesel ısıtma sistemlerinde atık 
ısı kullanımının yoğun olduğu görülüyor. Bizde 

hiç yok değil tabii ki ama yaygınlaşması sağlanmalı. 
Örneğin Soma’da kurulumu planlanan bölgesel ısıtma 
sistemi, SEAŞ Termik Santralı tarafından üretilen 
atık ısı enerjisiyle Soma ilçesindeki konut kullanı-
cılarının ısıtma ve sıcak kullanım suyu ihtiyaçlarını  
karşılayacak.
Isıtma sistemi kullanıcılarının beklentilerinin daha 
üst seviyede karşılanmasını sağlayabilmek için cihaz 
üreticileri, akıllı otomasyon ve kontrol sistemlerine 
yöneliyor. Artık geleneksel ısıtma sistemi sayılan katı 
yakıtlı sobalar bile “akıllı” teknolojilerle donatılmış. İs 
fi ltresi, fan, sirkülasyon pompası, dijital pano dona-
nımlı bu sobalarla sadece bulunduğu odanın değil, 
tüm evin ısıtması yapılıyor. Üretici fi rmalardan biri 
buna “sobalifer” adını takmış. Kalorifer konforu sağla-
yan soba konseptinde yakıt bittiğinde akıllı kapatma/
durma sistemi de bulunuyor. Sanırım yakında bu 
sistemler internet üzerinden de kontrol edilebilir hale 
gelir (hatta gelmiş midir?).
Isınmanın tasarruf boyutunda sadece mekanik sis-
temler yok, gözden kaçırılmaması gereken unsurlar 
arasında tesisat yalıtımı ve camları da saymak gerek. 
Küresel ölçekte ISK sistemleri yalıtım pazarı, 2015’te 
3.30 milyar $ mertebesinde iken 2021’de 5.29 milyar 
$’a yükselmesi bekleniyor. En büyük oranda büyü-
menin de Ortadoğu ve Afrika’da olması bekleniyor. 
Avrupa’nın, ABD’nin kuzey bölgelerinde ev mimari-
lerinde büyükçe alanda camlar kullanılabiliyor, biz ise 
genellikle soğukça bölgelerimizdeki konutlarda cam 
alanlarını küçük tutmaya bakıyoruz, tabii ki tasarruf 
ve ısıl konfor ihtiyaçlarımız nedeniyle. Çünkü sıradan 
camlar, duvarlara göre dört kat (veya daha fazla) ısıl 
geçirgenliğe sahip. Ama argon gazlı ısıcamlar gibi 
özellikli camlar, ısıl geçirgenliğinin düşüklüğü nede-
niyle anlamlı ölçüde tasarruf sağlıyor, mimari esneklik 
getirmesi de cabası.
Enerji tasarrufu ve verimli kullanımı, sadece bugü-
nün değil, bundan sonraki tüm dünya zamanlarının 
gündemi olacak gibi… TM

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

GFR Ürünleri, Ges Teknik Çatısı Altında

enerji performanslarını iyileştirmelerini sağlayan 
sistemler kurmalarını ister. Enerji performansını 
sistematik biçimde iyileştirmek için kurulması 
gereken sistem, tüketimleri takip edip, fırsat nok-
talarının açığa çıkmasını da sağlamalıdır. Bu açı-
dan değerlendirildiğinde WEBENCON; enerji 
tüketiminin takip edilmesi, bu tüketimin değer-
lendirilip iyileştirme alanlarını saptanmasına 
imkân veren, bir enerji bilgi yönetim sistemdir. 

ROOM4D

Oda otomasyonu, hem konut hem de ticari 
binalarda yaygın biçimde uygulanmaktadır. 
GFR ROOM 4D platformunun hem yazılımı 
hem de donanımı ile HVAC ve aydınlatma 
otomasyonu kolayca yapılabilir. Fark yaratan 
özelliklerden olan kare barkod uygulaması ile 
herhangi bir otel odasına girildiğinde cep tele-
fonunu odadaki kontrol paneli gibi kullanmak 
artık çok kolay. TM 

Kolay arama yapılmasını sağlayan arama fonk-
siyonu ile ekranlar arasında gezmeden hızlıca 
istenen öğeye erişim imkânı da vardır. Kampus 
tipi tesislerde veya zincir mağazalaşma yapısı 
içeren kurumların sistemlerini tek bir yerden 
takip etmesine fırsat veren merkezi bir yönetim 
sistemidir. 

WEBENCON

Enerji harcamalarının kullanıcılar arasında, 
“kullandığın kadar öde” paylaşımı rutin uygu-
lama haline gelmiştir. Dönemin beklentisini tam 
karşılayan WEBENCON enerji bilgi yönetim 
sistemi ile enerji kullanımı ve paylaştırılması 
otomatik olarak yapılabilir. Enerji paylaşım esas-
ları WEBENCON kurulumu sırasında sisteme 
tanımlanır. Bu sayede, kişiden bağımsız ve oto-
matik çalışan sistem, faturalandırma sürecinde 
kişiye bağlı hata ihtimalini de ortadan kaldırır. 
ISO 50001 enerji yönetim sistemi, işletmelerin 

Ges Teknik 2016 yılında ürün portföyüne 
GFR Digicontrol Entegre Bina Oto-
masyonu çözümlerini ekleyerek GFR 

Türkiye Distribütörü oldu. 1978 yılından bu 
yana bina otomasyonu alanında faaliyet gösteren 
GFR, DIN EN 15232 (A sınıfı enerji verim-
liliği), EN 16484 ve VDI 3813 beklentilerini 
karşılayan çözümler üretiyor. GFR ürünleri ile 
% 30 ve üzerinde enerji verimliliği sağlanabilen 
sistem çözümleri yaratılabiliyor. 

DIGICONTROL

GFR – EMS2 serisi kontrolörler ve genişleme 
modülleri ile sahada çok geniş nokta sayısına 
cevap vererek birçok kontrol ve izleme yapı-
labiliyor. Çeşitli projelerde sahada kullanılan 
ürünler dayanıklılığı ve güvenilirliği ile dikkat 
çekiyor. Kontrolörlere doğrudan bağlanabilen 
GFR ekranlarla yönetim hızlı ve kolay biçimde 
görsel hale getirilebiliyor.

WEBVISON 5

Yeni nesil üst yönetim programı WEBVISION 
5 ile bina otomasyonu içinde yer alan bütün 
sistemler yönetilebiliyor. HVAC ve aydınlatma 
sistemi ile sınırlı olmayan bir entegrasyon fırsatı 
sunan WEBVISION 5, farklı tesis tiplerinde, 
bina içinde bulunan cihaz ve makinelerin de 
izlenmesini sağlıyor. Bu sayede tek bir yöne-
tim merkezi yatırımı ile çok çeşitli cihaz ve 
sistem takibi yapılabiliyor. WEBVISION 5’in 
bunu sağlamasında ki en önemli unsur, sistemin 
sadece BACnet, Modbus, KNX gibi yaygın pro-
tokollerin dışında M-Bus, MP-Bus, Enocean, 
DALI, CAN, OPC, Profi  Bus protokollerini 
de destekleyen bir altyapıya sahip olmasıdır. 
WEBVISION 5 ile yönetilen projelerde, müş-
terinin beklentisi olan arayüzler hazırlanır. Bu 
da işletme esnasında kullanım kolaylığı sağlar. 

Kombinin ve radyatörün içinde dolaşan sudaki oksijen, kireç ve çamurlaşma, ısıtma 
sisteminin verimini ve ömrünü azaltır. Bu da sistemin hızla paslanmasına veya kireçlenmesine sebep 
olur. Sistem koruma altında değilse, doğalgaz faturası yükselir ve kombi sisteminin zarar görmesine neden olur.

Suyun yıpratıcı etkilerine karşı 

ISITMA SİSTEMİNİ BÖYLE 
KORUYAMAZSINIZ!

Bağdat Caddesi, Dülbentçi Sokak, No: 7-1/10 Bostancı / İstanbul
Tel: 0216 290 18 16   E-mail: info@ekonova.com.tr

www.ekonova.com.tr

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

Türkiye Distribütörü

ÇÖZÜM:
%15

HEM KORUR, 
HEM DOĞALGAZ
FATURANIZDA

TASARRUF
SAĞLAR!

’e 
varan

XP0 Özellikleri:
• Isıtma sisteminde korozyonu ve kireç oluşumunu engeller
• Kazan sesini ve kabarcık oluşumunu azaltır
• Sert veya yumuşak suda kullanılabilir
• Alüminyum yüzeylerle uyumludur
• Sistemin ekonomik ömrünü uzatır

XP2 Özellikleri:
XELEXTM XP0’ın bütün özelliklerine ek olarak:
• Termal teması artırarak ısı transfer oranını yükseltir
• Isınma giderlerinde %15’e varan tasarruf sağlar
• Karbon ayak izini azaltır

SİSTEMİ KORUMAK İÇİN: 
XELEXTM XP0

XELEXTM XP0 ısıtma sisteminde dolaşan 
suya katılan çok düşük maliyetli bir 

inhibitördür. Suyun sisteme verdiği zararlı 
etkilerini ortadan kaldırarak korozyonu ve 

kireçlenmeyi engeller, sistemin ömrünü 
uzatır, verimliliğin düşmesini önler. 

Merkezi İngiltere’de bulunan bağımsız 
kuruluş BuildCert* onayına sahip 

XELEXTM XP0, özel formülüyle yüksek 
performans gösteren mükemmel bir 

koruyucudur.

SİSTEMİ KORUMAK & %15’e VARAN 
TASARRUF İÇİN: XELEXTM XP2

XELEXTM XP2, BuildCert onaylı inhibitör ve 
enerji tasarrufu sağlayan özel katkı 
maddesi içerir. Bir yandan sistemi 
korozyona ve kireçlenmeye karşı korurken, 
formülündeki özel katkı maddesi ile suyun 
yüzey gerilimini azaltarak eşanjör ve 
radyatör yüzeyleri ile termal temasın 
artmasını sağlar. 
Sonuç olarak XELEXTM XP2, hem 
sisteminizi korur hem de doğalgaz 
faturasında %15’e kadar tasarruf sağlar.
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Güneşten elde edilen enerji, fosil 
yakıttan yanma yoluyla elde edilen 
enerjiye kıyasla dünya üzerinde her 

noktada bulunabilen, toplanması sırasında 
iş ve makine gücü gerektirmeyen, harcan-
ması sırasında ise karbondioksit emisyonu 
“0” olan hayati öneme sahip eşsiz bir enerji 
türü. Kişi başına düşen enerji tüketim mik-
tarının hızla arttığı günümüzde, ısınma ve 
aydınlanma gibi temel konularda başta güneş 
olmak üzere yenilenebilir enerji, sürdürü-

Bir Emerson şirketi olan Control 
Techniques, yüksek güçlü modü-
ler sürücüler dizisine yeni ürünler 

ekledi. Hem Unidrive M hem Powerdrive 
F300 değişken hızlı sürücü dizileri artık 
daha büyük olan gövde boyutu 11’de de 
üretiliyor. Yeni ürünler kompakt, güvenilir, 
yüksek güçlü çözümler inşa etmek için esnek 
bir yöntem sunuyor. Birlikte kullanıldığında 
Unidrive M, 2,8 MW (4200 hp) düzeyine 
kadar sistemlerde asenkron ve kalıcı mıkna-
tıslı motorları kontrol edebiliyor. Yeni gövde 
boy 11, sistem tasarımcılarının en az sayıda 
parça kullanarak ve hem kapladığı yüzey 
alanı hem de maliyetleri asgari düzeyde 
tutarak yüksek güçlü çözümler üretmesine 
olanak veren 250 kW (400 hp) bir modüldür. 
Unidrive M, son derece hızlı akım kontrol 
algoritmaları ve yüksek anahtarlama fre-
kansları ile kaliteli bir performans sunar. 

lebilir kaynak kullanımı ve enerji tasarrufu 
açısından öncelik kazanıyor. Baymak, yenile-
nebilir enerjinin kullanım alanlarını artırmak 
için Aqua Elegant güneş paketi sistemini 
geliştirdi. Tüm bölgeler için uygun ve kolay 
kullanıma sahip Aqua Elegant sisteminde 
soğuk şebeke suyu, direkt olarak paslanmaz 
çelik fl eks boruya giriyor ve su deposunun 
içerisinden dolaştırılan paslanmaz çelik fl eks 
hortum borunun içinden akarken ısınıyor. 
Bu sürecin sonunda da kullanım suyu olarak 
armatürlere gönderiliyor. Farklı ihtiyaçlara, 
hızlı çözümler üretmek için tasarlanan Aqua 
Elegant 120, 170, 200 ve 300 litre kapasitesi 
ile tüm Baymak bayileri ve Orange Store’larda 
satışa sunuluyor. 

Aqua Elegant Sisteminin 
Avantajları

•	 Sistem için kullanılan Lazer Kaynak 
Teknolojisi, güneş enerjisinden maksimum 
faydayı sağlayan absorber yüzey ve 
kullanılan solar ürün ekipmanlarıyla 
verimliliği yüksek az sayıda güneş 

Aktif Doğrultuculu Konvertör (Active Front 
End, AFE) çözümleri, yüksek moment has-
sasiyeti ve güç kalitesi sağlar. Unidrive M 
modülleri, Aktif Doğrultuculu Konvertör 
ve çok darbeli doğrultucu konfi gürasyonları 
dahil, tüm sistem ihtiyaçlarını karşılayabilen 
çok çeşitli esnek çözümlere dahil edilebi-
lir. Control Techniques’in Unidrive M600, 
M700, M701 ve M702 kontrolörleri yoluyla 
kontrol edilebilirler. Control Techniques 
ayrıca 90 kW ile 2,8 MW arası fan, pompa 
ve kompresör uygulamaları için ideal olan 
bir dizi yüksek güçlü sürücü ürünü sunuyor. 
Powerdrive F300 serisinin ayrıca modüler 
bir tasarımı vardır ve kalıcı mıknatıslı veya 
standart AC asenkron motorları kontrol 
edebilir. Yüksek güçlü sistemler inşasında 
bu modüler yaklaşım ayrıca akış endüstri-
sine esneklik sunar ve karmaşıklığı düşük 
düzeyde tutar. TM 

kolektörü kullanarak daha fazla sıcak su 
üretimi sağlanır. Tüm kollektörler DIN 
Solar Keymark ve TSE sertifi kalıdır.

•	 Depo patlama riski yoktur. Temiz şebeke 
suyu serpantin boruların içerisinde 
ilerleyerek ısınır ve geleneksel çift cidarlı 
sistemlere göre daha fazla sıcak kullanım 
suyu üretir.

•	 Hijyenik yapıya sahiptir. Depo içerisinde 
bekleyen su olmadığı için taze hijyenik 
kullanım suyu ile beraber zararlı bakteri 
üretimi engellenir.

•	 Paslanmaz çelik fl eks borular sayesinde 
paslı, kireçli su sistem içerisinde dolaşmaz 
bu sayede içilecek kadar temiz bir su 
kullanılır.

•	 Sirkülasyon pompası olmayan bir sistem 
olmasına karşın fl eks serpantinler 
sayesinde basınç kaybı yaşanmayacağı gibi 
kurulan sistemde, diğer sistemlerde olduğu 
gibi sıcak su akış miktarında azalma 
yaşanmaz. 

•	 Paket sistemlerde tüm tesisat ve bağlantı 
ekipmanları dahil olduğu için kompakt 
hazır bir üründür. TM 

Baymak’tan Güneş Enerji Paket Sistemi: Aqua Elegant

Control Techniques’ten Yüksek Güçlü Yeni Modüler Sürücüler

6 . tesisat market 09/2016
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ürünler

Üntes, müşterilerine kompakt yapısıyla 
ısıtma ve soğutma işlemlerini en iyi 
şekilde sunmak amacıyla 2015 yılında 

Roof Top Klimaları üretim portföyüne ekledi. 
Çatı tipi kullanımlar, büyük oranda ürünün fazla 
yer kaplamaması ve kanal bağlantılarının rahat 
yapılabilmesinden dolayı tercih edilir. 
Geniş hacimli yapıların vazgeçilmez hava şart-
landırma cihazı olan çatı tipi klimalar, Üntes 
tarafından modern çağımızın gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde yeniden yorumlanmış ve 
market, alışveriş merkezi, spor salonu, fuar alanı, 
ofi s binası, sinema, tiyatro ve konser salonları 
ve fabrika gibi geniş alanlardaki iklimlendirme 
için kullanıma sunulmuştur.

Kalite, Verim, Güvenilirlik

Üntes Roof Top Klimalar; düşük yatırım mali-
yeti, kolay montajı ve kompakt tasarımı ile 
kullanıcılarına kolaylıklar sunar. Kullanılan 
R-410A akışkan gaz çevre dostudur. Isıtma opsi-
yonlarıyla müşterilere çeşitlilik sağlar. Teknik 
avantajların yanında, hizmetin her noktasında 
sunulan Üntes profesyonelliği de kullanıcılarına 
konforu yaşatır. 

Teknik Özellikler

•	 Üretim Kalitesi: Korozyona dayanımlı 
kendinden destekli galvaniz sac çerçeve

•	 Isıtma Opsiyonları: Isı pompası, gaz 
yakmalı ısıtma, sıcak su ve elektrikli ısıtma

•	 Isıtma ve Soğutma Bataryası: Bakır boru 

Üntes’ten Roof Top Klimalar
alüminyum kanat ve hidrofi lik eşanjör

•	 Soğutma ve Heat Pump:  Asimetrik 
soğutma ve ısıtma sistemi ile üç kademeli 
kapasite kontrolü, akıllı defrost sistemi, 
scroll kompresör ile maksimum verim, 
güvenilirlik ve düşük ses seviyesi özelliği.

•	 Fan: İnvertör kontrollü sessiz kontrollü 
plug fan

•	 Isı ve Ses İzolasyonu: Yüksek 
performanslı termo-akustik izolasyon

•	 Çatı Bağlantı Alternatifl eri: Aksiyal fanlı 
veya fansız alttan giriş-çıkışlı bağlantı, 
aksiyal fanlı veya fansız yandan giriş-çıkışlı 
bağlantı, otomatik kontrollü taze hava 
damperi, otomatik kontrollü egzoz hava 
damperi, taze ve egzoz havası yağmur 
koruması.

•	 İzleme ve Yönetim: BMS yönetim
•	 Performans Testi: Ürün testleri Üntes test 

ve araştırma merkezinde yapılmıştır.

Her Bir kW’tan Emin Olun

Performans Testi Laboratuvarı ve Araştırma 
Merkezleri, iklimlendirme sistemi imalatında 
özellikle süreç yönetiminin en temel eleman-
larından birini oluşturuyor. Test ve ölçümün 
en temel faydaları; üretim başarısını sürekli 
olarak artırmak, ürün performansını ve bece-
risini ölçmek ve iyileştirmek, sistemin bek-
lenmedik durumlarda nasıl hareket edeceğini 
bilmektir. TM

Fan-Coil
Uygulamaları
için Avantajlı
Paketler

Yüksek Performansta Düşük Maliyet

Farklı tiplerdeki fan-coil uygulamalarında birlikte 
kullanılan; geniş portföyümüzde öne çıkan ürünlerimizi 
avantajlı paketlerle sunuyoruz.

Fan-coil uygulamalarının en çok talep gören ürünlerinden 
kombine balans vanaları, iki yollu vanalar, termal tahrikli 
aktüatörlerle yeni nesil dijital on/off ve BACnet iletişimli 
termostatlar özel olarak sunduğumuz paketlerde artık çok 
daha avantajlı koşullarla sizlere ulaşıyor.

Paketlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için bayilerimizle 
iletişime geçiniz.

www.honeywell.com.tr/konut
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ürünler

Samsung’dan Yeni 360 Kaset Tipi Klima

Samsung Electronics’in pazara bu yıl sun-
duğu yeni kaset tipi DVM S iç ünitesi, 
geleneksel kaset tipi cihazların alışıla-

gelmiş standartları dışında kaliteli özellikleri 
ile dikkat çekiyor. 
Samsung 360 Kaset Tipi Klima, tam daire-
sel yapısı sayesinde bulunduğu mekânın her 
köşesine ulaşır ve her noktanın neredeyse eşit 
sıcaklıkta iklimlendirmesini sağlar. 360° üfleme 
teknolojisi ile geleneksel 4 yön kaset tipi klima-
ların ulaşamadığı kör noktalarda dahi sıcaklık 
farkını minimuma indirerek konforu artırır. 
Geleneksel 4 yön kaset tipi klimalarda hava 
akışı dağılımı homojen olmadığı için debinin 
çok az olduğu noktalar ile direkt üfleme yapılan 
bölgeler arasında yaklaşık 2,3 °C sıcaklık farkı 

oluşur. 360 kaset ile bu sorun ortadan kalkar. 
Havanın eşit ve düzenli dağılımı sayesinde 
bulunduğu mekânın her noktasına ulaşır ve 
sıcaklık farkını yaklaşık 0,6°C’ye kadar düşürür. 
Bu da mekânın her noktasında daha konforlu 
bir ortam oluşturur.

Kanatsız kontrol ile sürtünmeye 
bağlı kayıplar son buluyor

Geleneksel kaset tipi klimalarda havayı yön-
lendirmek için kullanılan kanatlarda oluşan 
sürtünme nedeniyle üflenen havanın yakla-
şık % 25’i kaybolur. Aynı zamanda kanatlar 
tavana paralel olarak havayı yönlendiremediği 
için hava akışı direkt kullanıcıya üflenir. Bu da 
soğuk cereyan sorununu beraberinde getirir. Bu 
nedenle birçok ofis, mağaza ve odada kaset tipi 
klimanın insanların üzerine üflememesi için 
ekstra hava yönlendirme aksesuarları kullanılır 
ve havanın tavana yatay bir şekilde yönlen-
dirmesine çalışılır. Ancak bu da hem görüntü 
kirliliğine hem de verim kaybına sebep olur. 360 
Kaset Tipi Klima ile bu sorun ortadan kalkıyor. 
Kanat kullanmak yerine booster fan kullanarak 
hava akışını kontrol eder, hava hacminde kayıp 
olmadan üflemesini sağlar. 

Cihaz içerisinde bulunan 3 adet fan ile hava 
akışı yönlendirmeleri ve hava debisi kontrolü 
sağlanır. Kanat kullanımına bağlı kişilerin üze-
rine direkt üfleme sorunu da bu sayede çözüle-
rek, hava akışı dağıtılarak yapılır ve kullanıcıyı 
rahatsız edecek soğuk cereyan sorunu ortadan 
kalkar. 

Yatay üfleme sayesinde daha fazla 
alana etki ediyor

Geleneksel kaset tipi klimalarda üfleme belli 
açılara kadar daraltılabilir, hiçbir zaman tavana 
yatay üfleme sağlanamaz. Mekânda bulunan 
kullanıcılar hem üzerlerine doğrudan üfleme-
nin önüne geçmek hem de cihazın daha çok 
alana etki edebilmesi için yatay üfleme talep 
eder. Bunun için aksesuarlara başvurulsa da 
havanın yatay bir şekilde üfleyerek, kullanıcıyı 
rahatsız etmemesinin önüne geçilemez. 360 
Kaset Tipi Klimanın öne çıkan özelliklerinden 
biri de 4 farklı hava yönlendirmesi yapabilmesi. 
Booster fanlar ile cihaz yatay, çapraz, dikey ve 
salınım yaparak üfleme sağlayabilir. Kullanı-
cıların en çok talep ettiği yatay üfleme, tavana 
paralel bir şekilde gerçekleştirilir ve yaklaşık 9,3 
m çapında bir alana etki edebilir.

Şık ve sade tasarımı sayesinde 
modern görünüm 

360 Kaset Tipi Klima standart özelliklerin 
dışına çıkarak günümüz iç mimarisine uygun, 
modern çizgileri ile bulunduğu ortama ayrı 
bir hava katar. Artık uygulamalarda kullanı-
cılara daha farklı çözümler sunulabiliyor, kare 
ve dairesel panel seçenekleri ile mekâna şık bir 
görüntü kazandırılabiliyor. TM

Viega Pexfit Pro  
PE-Xc ile içme suyu ve ısıtma 
tesisatlarında esnek çözüm.

Viega Profipress G 
Güvenli ve temiz bir 
doğal gaz tesisatı için.

Viega Sanpress Inox  
Paslanmaz çelik ile içme suyu tesisat-
ları için ideal hijyen çözümü.

Viega Megapress 
Kalın cidarlı çelik borular 
için presleme tekniği.

Viega Profipress
İçme suyu ve ısıtma tesisatla-
rında mükemmellik.

Viega Sanpress
Bina tesisatlarında güvenilir
tunç çözümler.

Viega Prestabo 
Dıştan galvanizli çelik ile ısıtma 
tesisatlarında ekonomi.

viega.com.tr

Viega Presli Bağlantı Sistemleri

Tüm tesisatlar için tek bir bağlantı teknolojisi.

Uygulamada Rakipsiz
Hızlı ve kusursuz tesisat bağlantıları yapabilmek için tek bir pres makinesi yeterlidir. SC-Contur özelliği, yapılan 
basınç testlerinde %100 sızdırma yapan preslenmemiş bağlantı noktalarının hemen fark edilmesini sağlar. Bu 
sayede mümkün olan en yüksek montaj güvenliği sağlanır. Geniş kapsamlı ürün yelpazesi her tesisat uygulamasına 
çözüm sunar. Viega. Connected in quality.

Pressgun 5 Pres Tabancası

116290_MV_MP_PexfitPro_235x335_TR.indd   10 23.08.16   16:15
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ürünler

Honeywell, bina yönetim sistemi 
Enterprise Buildings Integrator'ın 
(EBI) yeni sürümünü duyurdu. EBI 

R500, günümüz binalarının bağlantı kapasi-
telerini artırarak, akıllı binaların stratejik var-
lıklar haline gelmelerine yardımcı oluyor.  Yeni 
özellikler, bina yöneticilerinin idare ve karar 
verme sürecini daha iyi kontrol etmelerine 
yardım ederek, iş verimliliğinin artırılmasını 
destekliyor ve operasyonlar üzerinde daha iyi 
kontrol sağlıyor. EBI R500, gerçek zamanlı 
sonuçlar elde etmek üzere bina yöneticilerinin 
bina verilerini kullanılabilir öngörülere dönüş-
türmelerine yardımcı oluyor. Yenilikler arasında 
özellikle aşağıdaki noktalar öne çıkıyor:
•	 Yüksek veri noktası kapasitesi – EBI 

performans iyileştirmeleri, nokta 
kapasitesini yüzde 200 artırarak, daha 
az EBI sunucusu gereksinimiyle IT 
maliyetlerini azaltırken binanın genel 
bağlantı kapasitesini artırmaya yardımcı 
oluyor. Bina yöneticileri, oda sıcaklıkları, 
nem düzeyleri, hava kalitesi, erişim 
kontrol noktaları ve görüntülü izleme 
yayınları gibi bina verilerinin daha detaylı 
sonuçlarını elde edebiliyorlar.

•	 İyileştirilmiş IT Uyumu – EBI en son 
Microsoft Windows® işletim sistemi ve 
Windows 2012 Server ile uyumlu olup, 

Honeywell’den EBI R500 Sürümü

cihazlarına olası bina sistemi ve ekipman 
sorunları hakkında anlık bildirimler 
alabiliyorlar.  Mobil uygulama aynı 
zamanda bina sistemlerinin ve verilerin 
uzaktan erişimine ve yönetimine imkân 
veriyor. Buna ek olarak, EBI, bulut-
etkin olup, bina verilerini analiz ederek 
bina performansını iyileştirme ve enerji 
maliyetlerini azaltma ile ilgili kararları 
destekleyen bir dizi Honeywell bulut 
hizmetine bağlanabiliyor.

Honeywell EBI; diğer işlevlerin yanında, güven-
lik, konfor, yangın algılama ve enerji verimliliği 
ile ilgili sistemlerin entegrasyonunu sağlayan 
ödüllü bir bina yönetim sistemidir. Kullanıcının 
bir tesisi, yerleşkeyi ve çok sahalı operasyonu 
izleme, yönetme ve koruma kabiliyetini artıran 
“Nesnelerin Entegrasyonu” özelliği sayesinde, 
kullanıcılara tek bir erişim noktası üzerinden 
bilgi ve kaynakların sürekli görüntülenmesini 
sağlar. Ayrıca EBI, müşterilerin üçüncü taraf 
yazılımlar ve donanımlar ile entegre olarak kar-
şılıklı işletilebilir bir mimariyle gelen ölçekle-
nebilirlik ve esneklikten faydalanmalarına yar-
dımcı olan BACNet®, OPC® ve LonWorks® 
gibi sektör lideri açık protokoller ile iletişim 
kurabiliyor. Son on yılda 160’tan fazla ülkede 
25.000’den fazla EBI sistemi kuruldu. Mevcut 
müşteriler, kendilerine yeni işlevler ve sürekli 
yatırım getirileri sağlayan son sürüme kolayca 
geçebilirler. TM

güncel IT uyumluluğunu ve güvenliğini 
destekliyor.

•	 Bulut ve Mobil Bağlantı Uygulamaları 
– EBI, bina yöneticilerine bina 
performansı ve operasyonları hakkında 
daha yüksek durum farkındalığı sağlayan 
yeni bir mobil uygulamaya sahip. Bina 
yöneticileri artık, sistem arızalarının 
veya kurumun operasyon aksamalarının 
öncesinde, akıllı telefonlarına ve tablet 
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ürünler

İzocam Camyünü Prefabrik Borular; 
sanayi borularının, kalorifer, merkezi 
ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarının ısı 

yalıtımında kullanılıyor. 
İzocam Camyünü Prefabrik Boruları, yüksek 
ısı yalıtım özelliğine sahip camyününden üre-
tiliyor. Kaplamasız ve alüminyum folyo kaplı 
olarak iki seçeneği bulunan camyünü prefab-

rik borular, terlemeye veya donmaya karşı da 
boruların yalıtımında etkili çözümler sunuyor. 
Aynı zamanda basınçlı su borularında karşı 
karşıya kalınan titreşimi ve istenmeyen ses 
iletim ve dağıtımını önleyip daha konforlu 
alanlar sunuyor. Camyünü Prefabrik Boru, 
uygulama yapılacak hatın anma çapına uygun 
olarak seçilerek kesim yerinden açılır ve yer-
leştirilir. Uygulamanın ek yerlerinde boşluk 
kalmayacak şekilde tamamlanmasına dikkat 
edilmelidir. Kaplamasız borular kullanım 
yerine göre bitüm emülsiyon veya bitümlü 
örtüler (toprakaltındaki uygulamalarda), gal-
vaniz veya alüminyum ceket giydirme sureti 
ile kaplanır. Kaplamaların ek yerleri yapış-
tırma, kenetleme, perçinleme veya vidalama 
suretiyle tespit edilir. İç ortam uygulamala-
rında alüminyum folyo kaplı camyünü pre-
fabrik borular da ilave kaplama gerektirme-
den kullanılabilir. Soğuk hatların yalıtımında 
kullanılan alüminyum folyo kaplı borularda 
ise bindirme payı üstündeki yapışkan bant 
ve buhar kesici folyo kaplama, montajı kolay-
laştırır. Bu uygulamada iki borunun ek yerleri 
mutlaka 7,5 cm eninde kendinden yapışkanlı 
alüminyum folyo bantlar ile kapatılarak buhar 

geçişine tamamen mani olunmalıdır. Borula-
rın montajında iki kat uygulama yapılıyorsa, 
ek yerlerinin şaşırtılmasına dikkat edilmeli, 
son kat ek yerinin borunun alt kısmına gel-
mesine özen gösterilmelidir.
İzocam Vana Ceketleri ise bağlayıcısız imal 
edilen beyaz camyünü şilte veya taşyünü 
sanayi şiltesi kullanılmış, dış yüzeyi silikonlu 
iç yüzeyi 500 °C’ye dayanıklı silikonsuz cam 
kumaşı kaplı, vanalar için özel üretilmiş yalı-
tım ceketleridir. Kapalı ya da açık ortamlar-
daki DIN, ANSI, API standartlarında üre-
tilmiş bütün vana (pistonlu, küresel, kelebek 
vana vb.) ve pislik tutucuların ısı yalıtımında 
kullanılır. Vana ceketinin uygulaması sırasında 
yalıtımı yapılacak vanaya uygun vana ceketi 
seçilir veya özel olarak dikilir. Vana ceketi, 
vananın etrafına sarılır ve yay yardımıyla kop-
çalar birbirine sıkıca bağlanır. Montajdan önce 
vanalarda buhar kaçağı olup olmadığı kontrol 
edilir. Kaçak tespit edilirse, arıza giderildikten 
sonra uygulamaya başlanır. Uygulamada vana 
ve fl anşlar tamamen yalıtılmalı, vana ceketi, 
vananın bağlı olduğu yalıtımlı boru üzerine 
fl anşlardan itibaren en az 50 mm bindiril-
melidir. TM

İzocam’dan Camyünü Prefabrik Boru ve Vana Ceketleri

E.C.A., A enerji sınıfındaki radyatör 
vanası ile tüketiciye enerji verimliliği 
ve güvenlik konularında destek oluyor. 

E.C.A. TRV2 serisi termostatik radyatör vana-
ları, Avrupa Valf Üreticileri Birliği’nin teknik 
ürün grubu olan EUnited Valves tarafından 
TELL ürün sınıfl andırma kapsamında A enerji 
verimliliği seviyesinde onaylandı. 
E.C.A., A enerji sınıfı termostatik radyatör 
vanaları sayesinde yaşam alanlarını istenilen 
seviyede tutup, ihtiyaç fazlası ısınmaların önüne 
geçerek, istenilen sıcaklığa daha uygun fi yatlarla 
ulaşılmasını sağlıyor.

% 30’a Varan Enerji Tasarrufu 

Ürünlerinde ileri teknoloji, kalite, fonksiyonellik 

E.C.A.’dan A Enerji Sınıfı Termostatik Radyatör Vanası

ve estetik görünümü bir araya getiren E.C.A., A 
enerji sınıfındaki termostatik radyatör vanaları 
ile kullanıcılarına tasarruf ve güvenliği bir arada 
sunuyor. 
Yaşam alanlarındaki ısıtma sistemleri dışında 
(fırın, ocak, lamba, vb.) ortama giren ısı ener-
jisini algılayan A enerj sınıfı E.C.A. termosta-
tik radyatör vanaları, evlerde doğrudan % 30’a 
varan tasarruf sağlıyor. 
E.C.A. A enerji sınıfı termostatik radyatör vana-
ları, radyatör içerisinde dolaşan suyun akış mik-
tarını otomatik olarak ayarlayarak kaloriferli 
ısıtma sistemininin daha verimli çalışmasını 
sağlıyor ve yakıt tüketimini de minimize ediyor. 
E.C.A. kalite ve güvencesiyle sunulan termos-
tatik radyatör vanalarının 5 yıl garanti süresi 
bulunuyor. TM
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ürünler

Viessmann’dan Thermprotect Modülasyonlu Absorber Yüzeye Sahip Yüksek 
Verimli Düzlemsel Kolektör: Vitosol 100-FM

•	 Kolektörler, esnek paslanmaz çelik 
geçme boru bağlantıları ile 
hızlı ve emniyetli bir şekilde bağlanabilir.

Th ermprotect modülasyonlu 
absorber yüzeyin avantajları:

•	 Durgunluk durumu sıcaklığı 190 °C’ den 
145 °C’ ye kadar düşer.

•	 Isı taşıyıcı akışkan sistemde sürekli sıvı 
fazda olacağından dolayı ani basınç 
değişimleri gerçekleşmez.

•	 Sistem sık sık termik gerilimler altına 
girmez ve sistem (pompa, çek-valf, 
genleşme tankı, vs.) daha uzun ömürlü 
olur.

•	 Isı taşıyıcı akışkan buhar fazına 
geçmeyeceği için yapısı değişmez ve 
değişimine gerek kalmaz.

•	 Sistem yaz aylarındaki ışınım miktarı 
yerine, kış aylarındaki ışınım miktarına 
göre boyutlandırılabilir (Boyutlandırmada 
limit yok).

•	 Mahal ısıtmasına destek miktarı standart 
kolektörlere göre çok daha fazla olur.

•	 Vanadyumdioksidin optik özelliğinden 
sonsuz kere faydalanılabilir.

•	 Viessmann patentlidir.
•	 Tamamen güvenlidir. TM

Blue Angel sertifi kasyonu için istenen koşulları 
yerine getirmektedir. Solar-KEYMARK ve 
EN 12975’ e göre kontrol edilmiştir.

Özellikler

•	 Th ermprotect modülasyonlu absorber 
yüzeye sahip yüksek verimli düzlemsel 
güneş kolektörü sayesinde kullanma suyu 
ısıtması ve mahal ısıtması desteğinde 
yüksek solar karşılama oranı eldesi

•	 Çatı üstüne ve serbest montaj mümkündür 
- kolektör dikey veya yatay olarak monte 
edilebilir. 

•	 Çepeçevre bükülmüş alüminyum çerçeve 
ve eksiz tipte cam contası sayesinde 
sürekli sızdırmazlık ve yüksek dayanıklılık 
sağlanır. 

•	 Seçici kaplama absorber yüzeyi, doluya 
karşı dayanıklı ve demir oranı düşük 
solar cam ile yüksek etkili ısı izolasyonu 
sayesinde yüksek verim sağlanır. 

•	 Sağlam ve korozyona karşı dayanıklı 
koruyucu arka panel. 

•	 Montajı kolay Viessmann bağlantı sistemi 
ve statik olarak kontrol edilmiş korozyona 
dayanıklı paslanmaz çelik ve alüminyum 
yapı parçaları - tüm Viessmann 
kolektörleri için aynıdır. 

Thermprotect modülasyonlu absorber 
yüzeye sahip düzlemsel kolektör Vito-
sol 100-FM sayesinde güneş ışınla-

rının yüksek bir verim ile emilmesi sağlanır. 
Viessmann tarafından patentli bir teknik olan 
Th ermprotect modülasyonlu absorber yüzeyin 
sıcaklığa bağlı olarak optik özellikleri değişir 
ve yüksek sıcaklıklarda kristal yapısı değişmeye 
başlar, kolektör ısı yayılım değeri artar. Böy-
lece kolektördeki durgunluk durumu sıcaklık 
değeri daha düşük olur ve kolektör devresinde 
buhar oluşumu önlenir. Kolektör sıcaklığının 
düşmesi ile birlikte kristal yapı tekrar eski 
haline geri döner. Bu işlem sonsuz defa tek-
rarlanabilir. Böylece sistem ani basınç değişim-
leri ve termik yüklerden korunurken istenen 
yüksek sıcak su konforu da yüksek verimle 
sağlanmış olur. Kıvrımlı bakır boru absor-
berde ısı çeker. Kolektörün çerçevesi yüksek 
sıcaklığa dayanıklı ısı izolasyonu ile kaplıdır. 
Kalınlığı 3.2 mm olan kolektör camının demir 
oranı düşük olduğu için yansıma kayıpları 
oldukça düşüktür. 12 kolektöre kadar paralel 
bağlanabilir. Absorber yüzey alanı 2,32 m2’dir. 

Paket Hijyenik
Klima Cihazları

Hijyenik
Klima Santralleri

Isı Geri
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Fan-Coil
Cihazları
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Su Soğutma
Kuleleri

Su Soğutma
Grupları

Havuz Nem 
Alma Santralleri
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ürünler

Airplus’tan Çatı Tipi Paket Klima Santralleri
kg/m³ yoğunluğunda taş yünü dolu galva-
niz sac panellerinden imal edilir. Ürünlerde 
vinçle taşıma için mapa ve forkliftle taşıma 
için bıçak yuvaları bulunan galvaniz sacdan 
şase ayakları kullanılır. Cihazlar dış ortamda 
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kondenser hüc-
resinde; bakır borulu ve alüminyum kanatlı ısıl 
verimi yüksek kondenser bataryası, batarya 
üzerinde hava akımını sağlayan direkt akuple 
motoru ile birlikte aksiyal fanı, R410A gazı 
ile çalışan scroll kompresörü bulunur. Ayrıca 
soğutma devresi elemanları (dört yollu vana, 
expansion valf, çift yönlü drier, check valf, 
emiş akümülatörü, gözetleme camı, alçak-
yüksek basınç presostatı vb.) ve kontrol üni-
tesi bulunur. Evaporatör hücresinde ise bakır 
borulu ve alüminyum kanatlı ısıl verimi yüksek 
evaporatör bataryası, expansion valfi, damla 
tutucu ve drenaj tavası, yüksek verimli plug 
özellikteki evaporatör fanı, G4 kaset filtresi 
(AP-RRT serisinde F7 torba filtre), AP-MRT 
ve AP-RRT serilerinin hava giriş kısmında ve 
dönüş kısmında motorlu hava damperleri ile 
motorlu by-pass damperleri bulunur. Elektrik 
panosu tam kapalı, dış hava şartlarına uygun 
olarak yapılmış ve cihazın içerisindedir. Bu 
panoda güç ve kumanda devresi için gerekli 
kontaktörler, termikler, otomatik şalterler ve 
otomatik mikroişlemci kontrol ünitesi bulu-
nur. Mikroişlemci sayesinde bina otomasyon 
sistemlerine entegre edilerek ünitenin uzaktan 
izlenmesi ve kontrolü sağlanabilir. 
AP-MRT ve AP-RT serilerinde kondenser ve 
evaporatör fanlarının frekanslarının invertör 
ile kontrolü sağlanır. Standart olarak filtre kir-
lilik ikazı, fan çalışmıyor ikazı, yüksek basınç 
ve alçak basınç presostatı bulunur. TM

Airplus’ın çatı tipi paket klima santral-
leri (rooftop) hem Türkiye pazarında 
hem de yurtdışı pazarda ilgi çekiyor. 

Çatı tipi paket klima santralleri; hipermarket-
ler, alışveriş ve iş merkezleri, tiyatrolar, sine-
malar, sosyal tesisler, fabrikalar vb. yerlerde 
düz çatı veya teraslarda kullanılırlar. 
Airplus çatı tipi paket klima santralleri 
soğutma ve heat pump (ısı pompalı) ısıtma 
yapacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun dışında 
ısıtma için ayrıca müşteri isteğine bağlı ola-
rak sıcak su bataryası, elektrikli ısıtıcı veya 
doğalgaz yakıtlı sıcak hava üreteci santral içine 
konulabilir. 
Tek gövdede montajı tamamlanmış ve R410A 
soğutma gazı ile şarjı yapılmış olarak sevk edi-
len çatı tipi paket klima santralleri, müşteriye 
büyük montaj kolaylığı sağlar ve kapladığı ala-
nın küçük olması sebebiyle inşaat maliyetleri 
açısından da avantajlıdır. 
Airplus çatı tipi paket klima santralleri; 
verimli plug özellikteki fanlara, R410A gazı 
ile çalışan scroll kompresörlere, direkt akuple 
motorlu aksiyal fanlara, kondenser, evaporatör, 
G4 panel filtre, F7 kompakt filtre (AP-RRT 
serisinde), heat pump çalışan soğutma sistemi 
ekipmanlarına ve kontrol ünitesine sahiptir. 
Tüm çift fanlı cihazlarda ekonomizör standart 
olarak bulunur. Dış hava sıcaklığının düşük 
olduğu zamanlarda % 100 dış hava ile soğutma 
yapmaksızın klimatizasyon sağlanarak enerji 
tasarrufu sağlanır. Ayrıca egzoz - taze hava ve 

karışım damperleri vasıtasıyla dönüş havası 
taze hava ile karıştırılarak kaliteli bir karışım 
elde edilir. Yenilenecek olan havanın bir kısmı 
karışımda kullanılırken, dönüş havasının bir 
kısmı egzoz fanı vasıtasıyla atılır. Airplus’ın 
AP-RT serisi Çatı Tipi Paket Klima San-
tralleri; % 20 taze havalı, tek fanlı, soğutma 
kapasite aralığı 13 kW - 164 kW olan 12 
adet modelden, AP-MRT serisi; % 30 taze 
havalı, çift fanlı, soğutma kapasite aralığı 
15 kW - 211 kW olan 14 adet modelden, 
AP-RRT serisi ise; % 100 taze havalı, çift 
fanlı, yüksek verimli entalpi rotor ısı geri kaza-
nımlı, soğutma kapasite aralığı 54 kW - 205 
kW olan 8 adet modelden oluşur. Airplus’ın 
çatı tipi paket klima santrallerinin karkası 
natural eloksallı alüminyum profilden ve 70 
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Emo Ayvaz’dan Det-Tronics® FlexSight™ LS2000 Görüş Alanı Tipi Kızılötesi 
Gaz Dedektörü

•	 ±0.8 derece görüş alanı sapma toleransı 
(120 metrede ±2 metre tolerans)

•	 Basit hizalama ayarı ve montaj kolaylığı 
(% 50’den daha az montaj süresi)

Kolay Kullanım ve Bakım

•	 İleri düzeyde hiza sapma toleransı
•	 Montaj hareketine ve titreşime karşı 

duyarsızlık
•	 Akıllı izleme ve kontrol özellikleri – 

Sıcaklık ve kararma uyarıları
•	 Kolay sürüm yükseltme
•	 Problem oluştuğunda kolay gözlemleme

En iyi Koruma

•	 Uluslararası SIL, FM, CSA, ATEX, 
IECEx, CE, DNV, INMETRO 
sertifikaları ve CUTR/KIM onayları

•	 Mevcut teknolojilere oranla % 60 daha 
fazla görüş alanı koruması

Görüş Alanı Tipi Kızılötesi (LOS IR) 
Gaz Dedektörü, ortamdaki yanıcı 
hidrokarbon gaz yoğunluğunu geniş 

bir alanda gözlemleme imkânı sunar (5-120 
metre arasında, 0-5 LFL-metre yoğunluğunda). 
Dedektör, yoğun titreşimin olduğu endüstriyel 
ortamlarda çalışabilir ve her türlü zorlu şartlara 
karşı dayanıklıdır. Endüstriyel ortamlarda hem 
gaz algılamanın gerekliliklerini yerine getirmek, 
hem de cihazın ömrünü uzun tutmak çok zor-
dur. LS2000, gelişmiş optik görüş alanı, ileri 
düzeyde muhafaza tasarımı, montaj kolaylığı 
ve hizalama toleransı ile, LOS IR gaz dedek-
törlerine yeni bir standart getirmiştir. FlexSight 
LS2000, kolay kurulum ve bakım avantajı ile 
birlikte, gaz algılamada en üst düzey korumayı, 
5 yıllık tam garanti ve 10 yıllık IR lamba kay-
nağı garantisiyle birlikte sunar.

Kolay Kurulum

•	 Geniş görüş alanı

İngiltere’de IDEAL Boilers üretim tesisle-
rinde 6 Sigma kalitesiyle üretilen LOGIC 
26/35 ve 31/35 premix yoğuşmalı kom-

biler, sınıfının en yüksek enerji verimliliğine  
ve en kompakt boyutlarına sahip kombile-
rinden biri. 
İngiltere’de bir milyon adetten fazla kullanıma 
sahip olan, Türkiye’de ise piyasaya sunulduk-
tan kısa zaman sonra kullanıcının beğenisini 
kazanan LOGIC Yoğuşmalı Kombi, aynı 
anda iki muslukta yeterli sıcak su sağlayabilen, 
yüksek performanslı, tasarruflu, az yer kapla-
yan ve sessiz çalışan yapısı ile dikkat çekiyor. 
Türkiye’de satış ve servis desteği Termo Tek-
nik tarafından sağlanan LOGIC’in 26 kW 
ısıtma, 35 kW sıcak su kapasiteli 26/35 ve 31 
kW ısıtma, 35 kW sıcak su kapasiteli 31/35 
model seçeneği bulunuyor. 31/35 kW kapasi-
tesi ile 2015 Mart ayında tüketicilere sunulan 
LOGIC 31/35’in yüzde 24 modülasyon oranı 

benzerlerinden çok daha başarılı. Modülasyon 
oranı, kombinin kendisini kullanıcının ısı ihti-
yacına göre minimum yakıt tüketecek şekilde 
ayarlamasını ve böylece gereksiz yakıt sarfiya-
tını önlemesini sağlıyor. Termo Teknik ayrıca 
LOGIC Yoğuşmalı Kombi için “5 yıl garanti 
kampanyasını” duyurdu. Kampanya çerçeve-
sinde, 1 Ağustos - 31 Aralık 2016 tarihleri 
arasında LOGIC Kombi açılışını yaptıranlar 
2 yıllık standart garanti süresine ek olarak, +3 
yıl bedelsiz garanti hakkından faydalanıyor; 
böylece LOGIC’in standart garanti süresi 5 
yıla çıkıyor. LOGIC kombinin 5 yıllık garanti 
hediyesinden yararlanmak isteyenlerin, kom-
bilerinin açılışını 31 Aralık’a kadar Termo 
Teknik yetkili servislerine yaptırarak servisten 
“+3 yıl garanti belgesi” almaları yeterli oluyor. 
Detaylı bilgi www.termoteknik.com web say-
fasından veya yetkili Termo Teknik servisle-
rinden alınabiliyor.TM

Termo Teknik’ten LOGIC 26/35 ve 31/35 Premix 
Yoğuşmalı Kombiler

•	 -55 ˚C ile +75 ˚C sıcaklık aralığında 
çalışma, 120 metre uzaklığa kadar algılama

•	 Ünite için 5 yıl ve IR lamba kaynağı için 
10 yıl garanti TM 

tesisat market 09/2016 . 19



ürünler

B raas tarafından eğimli çatılar için üre-
tilen InDaX Ankastre Fotovoltaik 
Sistem, güneş enerjisinden elektrik 

üretimi sağlayarak bir evin enerji giderlerinde 
önemli miktarda tasarruf sağlayabiliyor. InDaX 
Ankastre Fotovoltaik Sistem, çatıya tam 
ankastre yapısı ile estetik açıdan yapıya değer 
katıyor. Bindirme şeklinde dizilen panellerin 
pozisyonu ve bu uygulama için geliştirilmiş 
çerçeve sistemi sayesinde, her bir panelin alt 
kısmında optimum havalandırma sağlanıyor 
ve en üst seviyede enerji verimi elde ediliyor. 
Braas’ın Almanya’da bulunan teknik merke-
zinde en zorlu hava koşulları göz önüne alı-
narak yapılan rüzgâr tüneli testlerini başarıyla 
geçen InDaX Ankastre Fotovoltaik Paneller, 

Değişen trendleri üretim teknolojisiyle 
bir arada sunarak çevreci ve yenilikçi 
yaklaşımı benimseyen COPA, dikey 

ve yatay dekoratif radyatör modelleriyle yaşam 
alanlarında şık, zarif, sade ve modern bir görü-
nüm sağlıyor. Estetik tasarımının yanında kon-
forlu ısınma imkânı da sunan COPA Dekoratif 
Radyatörler iç mekânlar için dikkat çekici bir 
alternatif. İhtiyaca uygun, çeşitli tip ve ölçü 
seçenekleri bulunan COPA Dekoratif Radya-
törler; otel, restoran, okul, ofis ve ev gibi kapalı 
alanlarda kullanılabilir. Kalite standartları ve 
yüksek ısıl verimliliği sayesinde verim kay-
bını en aza indirerek ortamı kısa sürede ısıtan 
tasarımlarıyla yakıttan maksimum tasarruf 
sağlar. Güvenle dokunma imkânı sağlayan ön 

patentli bir ankastre tasarıma sahip. Aşırı yağış, 
şiddetli rüzgâr, kar, tipi fırtınaları ve yüksek 
sıcaklık gibi bütün dış etkilere karşı maksimum 
güvenlik sağlayacak şekilde üretilen InDaX 
Ankastre Fotovoltaik Sistem, modüler tasarımı 
ile de dikkat çekiyor. Sistem, bileşenlerinin 
az sayıda olması ve hafifliği sayesinde hızlı ve 
kolay montaj imkânı sunuyor. InDaX Ankastre 
Fotovoltaik Paneller, CE belgesine sahip olup 
ilgili tüm standartlara göre sertifikalandırılmış 
ve tescil edilmiştir. Güneş enerjisinde oldukça 
geniş bir ürün gamı ile hizmet veren Braas 
Çatı Sistemleri, yeni nesil ürün ve çözümle-
rin yanı sıra keşif, montaj, verimlilik analizleri  
gibi mühendislik hizmetlerini de bir arada 
sunuyor. TM

yüzeyi ve ısının büyük bir kısmını üst yüzeyden 
ortama veren teknolojisi sayesinde, çocukla-
rın olduğu yerlerde de kullanmak için oldukça 
konforludur. Özellikle mutfak ve antre gibi dar 
fakat yüksek ısıl güç gerektiren iç mekânlarda 
COPA Dikey Dekoratif Radyatörler optimum 
çözümler yaratır. COPA Dekoratif Radyatör-
ler, standart düzlem yüzeyin yanı sıra modern 
çizgili premium düzlem yüzey alternatifleriyle 
10 yıl garantili olarak satışa sunuluyor. Ürün-
lerini müşterilerine hem marka hem de ürün 
kalitesiyle sunmayı, hızlı teslimat özelliğiyle de 
en kısa sürede ulaştırmayı ilke edinen COPA, 
dekoratif radyatör modelleri ile yaşam alanla-
rına sıcaklık katarken aynı zamanda farklı ve 
etkili bir görünüm de sağlıyor.TM

Braas InDaX Ankastre Fotovoltaik Sistem ile Güneş 
Enerjili Akıllı Çatılar

COPA Dekoratif RadyatörlerVİKO, Thea IQ otomasyon ürünleri ile 
hayatı kolaylaştıran yenilikler sunu-
yor. Tüm mekânlarda iklimlendirme 

sistemlerinin kontrolünü sağlayan KNX Ter-
mostat Çözümleri ile yaşam alanlarına konfor 
getiriyor. Özellikle yaz aylarında iklimlen-
dirme çözümlerine ister ev ister ofis olsun tüm 
yaşam alanlarında büyük ihtiyaç duyuluyor. 
Ortamın daima istenilen ısıda kalması için de 
termostat çözümleri etkili oluyor. Fancoil, yer-
den ısıtma, split klima, VRV/VRF sistemleri, 
trench heater gibi en karmaşık iklimlendirme 
sistemlerine bile uyum sağlayabilen Thea IQ 
KNX Termostat, esnek yazılım algoritması ve 
modüler yapısı sayesinde hem enerji verim-
liliği hem de konfor sağlıyor. Ayrıca estetik, 
ekonomik ve sürdürülebilir çözümler de sunu-
yor. Thea IQ Termostat, iklimlendirme sistem-
lerini kontrol eden ürünler ile direkt haberle-
şebiliyor ve sahip olduğu dijital LCD ekran 
ile kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlaya-
rak fark yaratıyor. Thea IQ KNX termostat; 
opak beyaz, metalik beyaz, krem, füme, dore,  
antrasit ve siyah renk opsiyonları ile dekoras-
yonu da tamamlıyor. TM

VİKO Termostat 
Çözümleri ile Tüm 
İklimlendirme Sistemleri 
Kontrol Altında
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ürünler

testo 320
Evrensel baca gazı analizörü
•	Gaz	ve	yağ	sistemleri	için
•	Sahada	çıktı	ya	da	testo	EasyHeat	ile	kolay	
dokümantasyon
•	EN	50379,	Kısım	1-3’e	gör	e	TÜV-testli

testo 320 temel set
•	testo	320,	O2 ve CO sensörlü (0632 3220)

•	Kompakt	baca	gazı	 probu	 (uzunluk:	 180	
mm, Ø 6 mm) (0600 9740)
•	USB	adaptör,	kablo	ile	(0554	1105)
•	Taşıma	çantası	(boy:	130	mm)	(0516	3300)

testo 320 gelişmiş set
Ek olarak:
•	 testo	 510i,	 akıllı	 telefon	 ile	 yönetilebilen	
fark basınç ölçüm cihazı (0560 1510)

Testo’dan Güz Kampanyası: Yeni Akıllı Setler

testo 330-2 LL
Profesyonel baca gazı analizörü
•	 Gaz, yağ ve katı yakıt sistemleri için
•	 30000 ppm CO’ya kadar otomatik 

seyreltme
•	 4 yıl garanti
•	 6 yıla kadar uzun sensör ömrü
•	 1. Alman Federal Emisyon Kontrol Yasası 

(BImSchV) ve EN 50379, Kısım 1-3’e 
göre TÜV-testli 

testo 330-2 LL temel set
•	 testo 330-2 LL, O2 sensörlü, H2-

düzeltmeli CO ölçüm hücresi ve 
Bluetooth’lu (0632 3307)

•	 Modüler baca gazı probu (uzunluk: 180 

Testo’nun Güz Kampanyası adı altında oluş-
turduğu yeni akıllı setler, ısıtma sistem-
lerindeki ölçümleri daha önce olmadığı 

kadar pratik hale getiriyor. Üstelik tüm setlerde 

akıllı telefonlar için 2500 mAh taşınabilir şarj aleti 
(PowerBank) hediye. Ayrıca testo 320 gelişmiş set 
siparişlerinde testo 745 temassız kontrol kalemi, 
testo 330i gelişmiş set siparişlerinde testo 750-1 

mm, Ø 8 mm) (0600 9760)
•	 İnfrared yazıcı (0554 0549)
•	 Yanma havası sıcaklığı probu, 190 mm 

(0600 9787)
•	 Uluslararası adaptör (0554 1096)
•	 Taşıma çantası (boy: 130 mm) (0516 

3300)

testo 330-2 LL gelişmiş set
Ek olarak:
•	 testo 760-2, TRMS multimetre, 

bataryalar, 1 set ölçüm kablosu ve  
1 x K tipi termokupıl için adaptör  
(0590 7602)

•	 testo 510i, akıllı telefon ile yönetilebilen 
fark basınç ölçüm cihazı (0560 1510)

testo 330i
İleri teknolojili baca gazı analizörü
•	 Gaz, yağ ve katı yakıt sistemleri için
•	 testo 330i mobil uygulama ile çalışma
•	 30000 ppm CO’ya kadar otomatik 

seyreltme
•	 4 yıl garanti
•	 6 yıla kadar uzun sensör ömrü
•	 1. Alman Federal Emisyon Kontrol 

Yasası(BImSchV) ve EN 50379, Kısım 
1-3’e göre TÜV-testli

testo 330i temel set
•	 testo 330i, O2 sensörlü, H2-düzeltmeli CO 

ölçüm hücresi ve Bluetooth’lu (0632 3000)
•	 Modüler baca gazı probu (uzunluk: 180 

mm, Ø 8 mm) (0600 9760)

•	 Yanma havası sıcaklığı probu, 190 mm 
(0600 9787)

•	 Uluslararası adaptör (0554 1096)
•	 testoFix prob yuvası (0554 3006)
•	 Taşıma çantası (boy: 130 mm) (0516 

3302)

testo 330i temel sete ek olarak:
•	 testo 510i, akıllı telefon ile yönetilebilen  

fark basınç ölçüm cihazı (0560 1510)
•	 testo 805i, akıllı telefon ile yönetilebilen 

infrared termometre (0560 1805)
•	 testo 115i, akıllı telefon ile yönetilebilen 

kıskaçlı t ermometre (0560 1115)
•	 testo 770-3, TRMS akım probu, 

bataryalar ve 1 set ölçüm kablosu ile 
(0590 7703)

gerilim test cihazı, testo 330-2 LL gelişmiş set 
siparişlerinde ise testo 750-2 gerilim test cihazı 
da hediye ediliyor. Daha fazla kolaylık, kalite ve 
esneklik sunan bu setlerin içeriği aşağıdaki gibi:
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Mitsubishi Electric, profesyonel seri 
klimaları ile bireysel alanların yanı 
sıra durmaksızın çalışma ihtiyacı 

olan ve yüksek performans gerektiren sistem 
odaları, mağaza ve restoran gibi ticari uygu-
lama alanları da dahil pek çok farklı mekânın 
iklimlendirme ihtiyacına cevap veriyor. Geniş 
ürün gamı içinde 7 tip ve farklı kapasitelerde 
toplam 73 adet profesyonel seri ürün bulunan 
Mitsubishi Electric, -25 °C gibi zorlu hava 
şartlarında bile ısıtma yapabilen klimalarla öne 
çıkıyor. Markanın profesyonel seri ürün gamı 
içinde yer alan dört yöne üflemeli yeni kom-
pakt kaset tipi klimaları ise çok sayıda yeniliği 
bünyesinde barındırıyor. 

Sessizlik kavramına yeni bir boyut

Mitsubishi Electric’in profesyonel seri ürün 
gamı içinde yer alan dört yöne üflemeli yeni 
kompakt kaset tipi klimaları; ofis, mağaza ve 
villa tipi konut uygulamalarında hem şık tasa-
rımı hem de fonksiyonel özellikleriyle öne çıkı-
yor. Dört farklı kapasiteye sahip yeni kompakt 
kaset tipi klimalar, hava ile temas eden fan 
elemanlarının geliştirilmiş aerodinamik yapısı 
ve tasarımı sayesinde sessizlik kavramına yeni 
bir boyut kazandırıyor.

Farklı ihtiyaçlar için tek iç ünite

Dört yöne üflemeli yeni kompakt kaset tipi 
klimalar, Mitsubishi Electric mühendisleri 
tarafından geliştirilen yeni tasarımı sayesinde 
tavana en yakın açı ile üfleme imkânı sunuyor. 
Böylece klimanın soğutmada uzak mesafe-
lere üflemesi ile doğal ve homojen bir hava 
dağılımı sağlanıyor. Bu yeni ürün tek bir iç 
üniteyle, açık ofis gibi çok sayıda kişinin ortak 
kullanımında olan ve farklı kullanım tercihleri 
bulunan ortamlarda, her bir kanatın birbirin-
den bağımsız kontrolüne ve harici bir ekipman 
kullanmadan komple kapatılmasına imkân sağ-
lıyor. Dört kanat yönünün her biri birbirinden 
bağımsız olarak doğrudan veya dolaylı hava 
üfleme seçenekleri ile kontrol edilirken, kul-
lanıcıların bireysel tercihleri karşılanıyor. Bu 
bağımsız kontrol sayesinde ürünlerin mon-
taj yerinde ve uygulama alanlarında esneklik 
de söz konusu olabiliyor. Dört yöne üflemeli 
yeni kompakt kaset tipi klimalar, zaman içinde 

mekânlarda oluşan mimari değişikliklere de 
kolaylıkla uyum sağlıyor. 

Asma tavanlarla uyumlu

Günümüzde değişen bina tasarımları ve aza-
lan kat yükseklikleri nedeniyle mekânlarda 
daha düşük asma tavan mesafesi bulunuyor. 
İşte bu noktada Mitsubishi Electric’in yeni 
kompakt kaset tipi klimaları, ince gövdesi ve 
panel yapısı sayesinde yeni nesil binalardaki 
asma tavanlara ve 60x60 karolaj uygulamala-
rına optimum uyum sağlıyor. Sektörde inceliği 
ile iddialı cihazlardan biri olarak dikkat çeken 
yeni kompakt kaset tipi iç ünitelerin monte 
edildikten sonra asma tavan yüzeyi ile toplam 
mesafesi yaklaşık 245 cm oluyor. 

Klimada yapay zekâ teknolojisi

Mitsubishi Electric’in yeni kompakt kaset tipi 
klimaları, üç boyutlu sensör teknolojisi ile 365 
derecelik alanı 1.856 nokta detayında 8 sen-
sör ile tarıyor. Bu teknoloji sayesinde sektörde 
ilk uygulamalardan biri olarak insan sayısı ve 

Mitsubishi Electric’ten Dört Yöne Üflemeli Yeni Kompakt Kaset Tipi Klimalar

ortamın doluluk oranı tespit edilebiliyor. Yapay 
zekâ görevi üstlenen klima, hem yer ve tavan 
seviyesindeki sıcaklığı ölçümleyerek hem de 
kişilerin ortamdaki konumlarını algılayarak 
ihtiyacı otomatik olarak tespit ediyor. Mekânın 
iklimlendirilmesi belirli bir algoritma ile kişi-
lerin bulunmadığı ve ihtiyaç duyulmayan böl-
geler dikkate alınmadan daha ekonomik olarak 
gerçekleştiriliyor. Üç boyutlu sensör teknolo-
jisi sayesinde, klima havasının ısıtma anında 
doğrudan kullanıcıyla buluşması veya soğutma 
anında havanın dolaylı olarak kişiye gelmesi ile 
elde edilmek istenilen konfor en üst seviyeye 
ulaşıyor. Geleneksel ürünlerde bulunan dolaylı 
hava akış fonksiyonuna ek olarak, Mitsubishi 
Electric’in yeni kompakt kaset tipi klimalarının 
doğrudan hava akış özelliği ile daha hassas 
bölgesel iklimlendirme yapılabiliyor. Ayrıca 
oda sıcaklığı talep edilen seviyelere çok hızlı ve 
homojen bir şekilde ulaştırılarak enerji tasar-
rufu sağlanıyor. TM
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ürünler

Dnham Bush DCLC su soğutmalı sant-
rifüj kompresörlü su soğutma grup-
ları AHRI 550/590-2003 performans 

koşullarını sağlar.1055 kW’tan 14068 kW’a 
kadar geniş kapasite aralığına sahip Dunham 
Bush marka santrifüj grupları 7032 kW’a kadar 
tek kompresörle,6330 -14068 kW aralığında ise 
çift kompresörle kullanılabilir. Konstrüksiyon 
gereği parçalı sevkiyat yapılarak inşai olarak 
zorlanılan yerlerde taşıma ve montaj kolaylığı 
sağlar. 

Özellikler

•	 Tek aşamalı, pozitif basınçlı kompresörler,
•	 Klor içermeyen R134a soğutucu gazlar, 
•	 Flooded (Taşmalı tip) evaporatör,
•	 Otomatik çift döngülü yağ geri kazanım 

sistemi,
•	 İleri kontrol sistemleri,
•	 Yan yana evaporatör – condenser ayrık 

dizayn,
•	 Opsiyonel frekans invertörü.

DCLC serisi soğutma gruplarında Ar-Ge çalış-

malarının bir sonucu olarak; akış çizgilerine 
uygun bir şekilde dizayn edilmiş  aerodinamik 
kanatçıklar, ayarlanabilir inlet guide vanaları ve 
ayarlanabilir difüzörler sayesinde kısmi yük-
lerde, düşük kondenser giriş suyu sıcaklıklarında 
(15.6C’ye kadar) bile yüksek verim ve çalışma 

AFB’den Dunham Bush Santrifüj Kompresörlü Su Soğutma Grupları

istikrarı sağlanmıştır. Güvenilir çift döngülü yağ 
geri kazanım sistemi sayesinde yağ sirkülasyonu 
yüksek verimle gerçekleşir. Yağ pompası rulman 
ve dişlilere kontrol edilen sıcaklıklarda yeterli 
miktarda yağ pompalar, ürün çalışması stabil 
hale getirilir ve ömrü uzatılır. TM

oda sıcaklık veya nem değeri de kontrol 
cihazının içindeki sensörler sayesinde akıllı 
telefon ile uzaktan görüntülenebilecek. Oda 
değerleri belirlenen sıcaklık ve nem limitini 
aştığında ise AirPatrol, akıllı telefon üzerin-
den kullanıcıyı bilgilendirecek.TM

yerden kontrol etme imkânı sağlıyor. Kuru-
lumu birkaç dakika süren bu kontrol cihazı, 
neredeyse tüm klima ve akıllı telefonlarla 
da uyumlu. Kontrol cihazını prize takmak 
yeterli. Kontrol cihazı klima ile üzerindeki 
IR kumanda gözünden haberleşiyor. Artık 

Vente Teknoloji’den Klimaların Uzaktan Kontrolü için AirPatrol WiFi Akıllı 
Kontrol Teknolojisi

Hangi marka model olursa olsun, 
artık klimaları uzaktan akıllı tele-
fon ile kontrol etmek mümkün. 

Vente Teknoloji’nin pazara sunduğu kablo-
suz Wi-Fi ağına bağlanan AirPatrol WiFi, 
klimaları akıllı telefon kullanarak istenilen 
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ürünler

Kolayca “tak kullan”

Zehnder Nobis radyatör, “tak kullan” özelliği 
sayesinde de kolay ve hızlı kurulum imkânı 
sağlıyor. Kullanıcı dostu yapısı ile şıklığından 
ödün vermeden işlevselliğini en üst noktaya 
çıkarken Nobis, farkı ve estetiği en pratik 
şekilde yaşamak isteyenlerin ilk tercihleri 
arasında yer alıyor.

Sıcak sulu ve elektrikli işletmeler 
için en şık çözüm

Son kullanıcıların ve yapı profesyonelleri-
nin ilk tercihleri arasında yer alan Zehn-
der Nobis, sıcak sulu işletmelerde de büyük 
avantaj sağlıyor ve kaliteli özellikleri ile ön 
plana çıkıyor. Nobis, 50 mm orta bağlantı 
sayesinde esnek montaj imkânı sağlarken, 
opsiyonel olarak sunulan görsel uyumlu özel 
tasarım vanası ile de şıklığından ödün vermi-
yor. Sıcak sulu işletmelerin yanı sıra elektrikli 
işletmelerde de farkını konuşturan Zehnder 
Nobis; üç kademede seçilebilir sıcaklığı saye-
sinde ihtiyaca göre kontrol edilip ayarlana-
biliyor. Zamanlayıcı fonksiyonu sayesinde de 
ihtiyaca uygun işletim sunarken, kuru işletim 
koruması radyatörü aşırı ısınmadan koruya-
rak oluşabilecek zararları engelliyor. TM

den ortaya çıkarılan Cornwall, en küçük 
boyu 60x45 olan modelleri ile küçük evlere 
çözümler sunarken, tüm mimari projelerle de 
uyum sağlıyor ve hem son kullanıcının hem 
de yapı profesyonellerin beğenisini kazanı-
yor. Cornwall, banyosunda ferahlık ve zarafet 
isteyen herkesin ilk tercihleri arasında yer 
alıyor. Zehnder Cornwall, korozyon direnci 
yüksek malzemeden üretilmesi sayesinde 
açık sistemler için uygun bir hale geliyor. 
Su ile işletme sistemi bulunan ve radyatörün 
yanı sıra havlu ısıtıcı olarak da kullanılabi-
len Cornwall’un geniş boru mesafeleri ona 
işlevsellik kazandırıyor, birden fazla ve kalın 
havluların asılabilmesine de olanak sağlıyor. 
Bu sayede kullanıcılarını rahatlıkla buluştu-
ran Cornwall, klasik banyolarda da estetik bir 
görünüm yakalıyor.

Zehnder Nobis radyatör ise; yüksek kali-
tede kromajlı olan ve geniş aralıklara sahip 
boruları ile hem işlevselliği hem de şıklığı 
tek bir noktada buluşturuyor. Fark yara-
tan tasarımı ile klasik banyolarla da uyum 
yakalayan Zehnder Nobis, yüksek kalitede 
krom kaplama olan boruları ile şıklığını her 
an yansıtıyor. Borularının arasındaki geniş 
mesafe ile kullanıcılarına kolaylık sağlayan ve 
bu sayede havluları rahatça asabilme imkânı 
sunan Nobis, korozyon direnci yüksek mal-
zeme sayesinde de açık sistemler için son 
derece uygun bir hale geliyor.

Zehnder’den Cornwall ve Nobis Radyatör

Zehnder’in banyolar için üretilen sade 
ve şık radyatörü Cornwall, yüksek 
kalitedeki krom kaplaması ve sade 

görünümü ile kalite ve şıklığı buluşturuyor. 
Cornwall, estetik tasarımı ve avantajları ile 
banyolarda fark yaratıyor. En küçük alan-
larda bile özgün tasarımdan ödün verilme-

Alarko panel radyatörler, yüksek işletme 
basıncı gerektiren çok katlı binalarda, 
uygun boyutlarıyla ve zengin seçe-

nekleriyle ise küçük ve sıkışık ortamlarda 
rahatlıkla kullanılabiliyor. Opsiyonel olarak 
takılabilen termostatik vanaları sayesinde, her 
radyatör için ayrı sıcaklık kontrolü yapılması, 
verimli ve ekonomik ısınma elde edilmesi 
mümkün oluyor. Şık ve dekoratif tasarımlarıyla 
beğeni toplayan Alarko panel radyatörler; has-
sas boyutları, hafifliği ve ambalajından çıkarıl-
madan monte edilme özelliğiyle kolay kurulum 
imkânı sağlıyor. Korozyona, kimyasal etkilere, 
hava koşullarına, darbelere ve çizilmelere karşı 

dayanıklı radyatörler, yüksek verimliliğiyle dik-
kat çekiyor. Pürüzsüz yüzeyi toz tutmayan ürün, 
özel panjur kapak sistemi sayesinde kolayca 
temizlenebiliyor. Alarko panel radyatörler 300-
900 mm arasında 5 farklı yükseklikte, 400-3000 
mm arasında 21 farklı uzunlukta (400-1.800 
mm boyutlarda 100 mm aralıklarla, 2.000-3.000 
mm boyutlarda 200 mm aralıklarla artan uzun-
luklarda) üretilen modelleriyle, ortamın ısı ihti-
yacına, mimari ve dekoratif tasarıma en uygun 
boyutlardaki radyatörlerin seçilmesine olanak 
sağlıyor. Standart olarak beyaz (RAL 9010) 
renkte boyanıyor ancak özel toplu siparişlerde 
istenilen renklerde boyama yapılabiliyor. TM

Alarko Panel Radyatörler
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söyleşi

Bülent Yavuzcan
Teknogen Genel Müdürü

BY Klima’nın tescilli markası Teknogen, Torbalı Pancar’da yer alan 4000 
m2’lik fabrikasında yenilikçi ürün ve sistem çözümlerini; ısıtma, soğutma ve 
havalandırma sektörüne sunuyor. Firmanın Genel Müdürü Bülent Yavuzcan, 

Teknogen’in dünü, bugünü ve gelecek hedeflerini anlattığı söyleşimizde, 2017’de 
üç yeni ürünü pazara sunacaklarının sinyallerini verdi. “Isı geri kazanım cihazına 
eklediğimiz yenilikçi özelliklerle, sektöre yeni bir soluk getirdik” diyen Yavuzcan, 
en büyük hedeflerinin Teknogen markasını, Türkiye’deki uluslararası markalarla 
rekabet edebilecek düzeye getirmek olduğunu söyledi...

“Amacımız, Teknogen 
markasını, ülkemizdeki 
uluslararası markalarla rekabet 
edebilecek düzeye getirmek”
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Dünden bugüne Teknogen… 

BY Klima’nın tescilli markası Teknogen’in 
temelleri 2011 yılının Kasım ayında atıldı. 
Ahmet Bey ile beraber Teknogen markasını 
yarattık ve kurulduğumuz günden itibaren 
yenilikçi ürün ve sistem çözümlerimizi; 
ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörüne 
sunuyoruz. Kuruluş amacımız, ısı geri kaza-
nım cihazlarımızla piyasaya yeni bir soluk 
getirmekti. Önce OEM üretimle başladık 
çünkü o yıllarda bir üretim tesisimiz yoktu. 
2013 yılında OEM ürün yaptırdığımız fab-
rikanın % 33 hissesini satın alarak üretim 
ayağımızın ilk adımını atmış olduk. O yıl-
larda sadece ısı geri kazanım cihazı üretiyor-
duk, daha sonra klima santrali ürününü de 
gamımıza dâhil ettik. İzmir Serbest Bölge’de 
yaklaşık 1500 m2’lik bir alanda üretim yapı-
yorduk. Daha sonra bu bölgede üretim yap-
manın zorluğundan kaynaklı, fabrikamızı şu 
anda bulunduğumuz yere, Torbalı Pancar’da 
yer alan 4000 m2’lik kapalı alana taşıdık ve 
burada yeni makine parkurumuzla üretime 
başladık. 2013 yılından itibaren klima san-
tralleri, havuz nem alma cihazları, ısı geri 
kazanım cihazları, sıcak hava apareyleri, mut-
fak davlumbaz aspiratörleri, ekolojik mutfak 
davlumbaz aspiratörleri gibi ürünleri pazara 
sunuyoruz. Ayrıca yurt dışında 10’un üze-
rinde Avrupa Birliği ülkesine ve Kanada’ya 
klima santrali, ısı geri kazanım cihazı, yüksek 
verimli, düşük enerji sarfiyatlı konut, işyeri 
ve endüstriyel tesisler için klima santralleri 

rak devam etti. Yani Teknogen markasının 
4 yıllık bir geçmişi var. 4 yıl içinde “üretim” 
(OEM’den kendi üretimimize geçmek) ve 
“proses” açısından çok ciddi bir yol kat etti-
ğimizi düşünüyorum. Prosesten kast ettiğim; 
sipariş alınmasından, müşterinin adresine 
cihazın teslimi ve devreye alınmasına kadarki 
süreç. Müşterilerimize paket çözüm sunarak, 
üretimden itibaren müşterilerimizin yanında 
oluyoruz, tabii bu da müşteri memnuniye-
tinin artmasına yol açıyor. Kurulduğumuz 
günden itibaren müşteri memnuniyetini 
önceliğimize alarak çalıştık ve faaliyetleri-
mizi belli bir sisteme oturttuk. Sipariş aldı-
ğımızda bu ürünün hızlı bir şekilde imalata 
aktarılması için yatırımlar yaptık. Merkez ve 
Türkiye dışındaki servis teşkilatını oluştura-
rak ürünün kontrolümüzde olmasını sağladık. 
Klima santral seçim programını fabrikamızla 
entegre ettik, bilgi-işlem anlamında klima 
santralinin seçiminin punch’a aktarılması 
için yatırımlar yaptık. En önemlisi de 2015 
yılında fabrikanın % 100’üne sahip olduk ve 
2016’nın ortalarında klima santrallerimiz için 
Eurovent sertifikamızı da aldık. Eurovent 
sertifikası ile birlikte yeni profil dizaynına 
geçtik, devreye alma aşamalarıyla ilgili çeşitli 
prosesler oluşturduk. Kısa vadeli hedefimiz, 
Hijyen Belgesi’ni de alarak klima santralle-
rinin sertifikasyonunu tamamlamak. Daha 
sonra bu ürünü geliştirici çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.

üretiyoruz. Tüm cihazların üretiminde, kul-
lanıcıların yüksek kalite beklentisini karşıla-
mak adına dünyaca kabul görmüş ve kalite-
leri sertifikalarla teyit edilmiş komponent-
leri kullanıyoruz. Mükemmel cihazların, üst 
düzey komponent tercihi, kompakt tasarım 
ve standart üretim prosedürleri ile yaratı-
lacağına inanıyoruz. Ayrıca ürünlerimizin 
çevreyi koruma adına düşük enerji tüketimi 
ile çalışmasına da önem veriyoruz.
Teknogen’in bilinirliği 2012 ISK-Sodex ile 
başladı. 2014 ve 2016 fuarlarında da arta-
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riyor, biz Türkiye’de üretim yapıp Avrupa’ya 
OEM veya Teknogen markasıyla kaliteli 
ürünler satabilmek için çalışıyoruz. Tabii 
bunun hakikaten uzun ve zahmetli bir süreç 
olduğunu biliyoruz. Türkiye’de üretimle ilgili 
en önemli kaynak insan kaynağı fakat bu 
konuyla ilgili eğitim açısından eksiklerimiz 
var. Bunlar için de fabrikadaki arkadaşları-
mıza; işçi sağlığı, üretim ve programlarla ilgili 
kapsamlı eğitimler veriyoruz. Üniversiteler-
den öğrencilerimizi stajyer olarak başlatıp 
başarılı görürsek kadromuza alıyoruz. Ayrıca 
devletin sağladığı bazı imkânlar sayesinde İş 
ve İşçi Bulma Kurumu vasıtasıyla iş imkânı 
sunuyoruz. Kısaca, insana yatırım yapıyoruz.

Prestijli projelere Teknogen imzası

Yukarıda saydığım tüm bu çalışmalar bize 
çok olumlu bir şekilde geri döndü ve birçok 
prestijli projede Teknogen markasıyla yer 
almaya başladık. Güncel projelerimizden 
Sivas Primemall AVM’de Teknogen klima 
santralleri kullanıldı. AdanaPark AVM’de 
ortak alanların havalandırılması için Tekno-
gen ürünleri tercih edildi. Son olarak yaptığı-
mız anlaşma neticesinde de Antalya Deepo 
AVM’de Teknogen markalı klima santralleri 
kullanılacak. 
Yakın zamanda çok özel bir ürün tasarımı 
yaptık, şu anda devreye alma işlemleri devam 
ediyor. Antalya’da Maxx Royal ve Voyage 
otellerini herkes bilir. Bu oteller, doğalgazdan 
elektrik üretip, elektriği kendileri kullandığı 
gibi belediyeye de sunuyor. Doğalgazdan 
elektrik üreten dizel jeneratörün hem ken-
disi hem de servisi çok pahalıdır. Bu ürünün 
bir hava giriş sıcaklığı ve nem miktarı olması 
lazım. Antalya da bilindiği gibi hem nemi 
hem de sıcaklığı çok yüksek bir şehir. Burada 

İnsana yatırım yapıyoruz

Toplam 4000 m2’lik bir alana sahip fabrika-
mızda 55 kişi çalışıyor. Çalışanlarımızdan 
yaklaşık 30 kişi mavi, 25 kişi beyaz yakalı. 
Bu 55 kişinin içinde fiziksel engelli çalı-
şanlarımız da mevcut; bu konuda duyarlı 
davranıyoruz. İki buçuk aylık süreçte fab-
rikamızda, sürekli bir doluluk oranı var. Bu 
sürekli doluluk oranını devamlı hâle getirmek 
için çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Fabrikamızdaki iş azalma oranını 
minimize etmek için Teknogen olarak ciddi 
anlamda bir ürün stoku, özellikle ısı geri 
kazanım cihazı stoku tutuyoruz. Çünkü 
Avrupa’dan ciddi oranlarda ısı geri kazanım 
cihazı siparişi geliyor. Stok seviyeleri azal-
dıkça fabrikamıza stok siparişleri açıyoruz. 
Hedefimiz, fabrikamızın % 30 olan ihracat 
seviyesini, % 50-55’lere çıkarmak.
Ayrıca çok yakın zamanda fabrikamızda 
yenileme çalışmaları yaptık. Proses anla-
mında çeşitli noktaları değiştirip daha hızlı 
bir üretim planlama organizasyonu kurduk. 

Bu konuda da deneyimli kişilerden danış-
manlık hizmeti aldık. Bu bizim açımız-
dan çok değerli ve önemli. Tabii ki bütün 
pazarlara ulaşmak istiyoruz ama bizim için 
Avrupa pazarı ayrı bir pazar. Çünkü orada 
işçilik maliyetleri çok yüksek ama ciddi fır-
satlar var. Yurt dışındaki markaların gelip 
Türkiye’de fabrika satın almalarının esas 
sebebi, Avrupa’da maliyetlerin çok yüksek 
olması. Bizim de amacımız benzerlik göste-
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nem ve sıcaklık birleştiği için, dizel jeneratö-
rün pistonlarında ciddi bir nemlenme oluyor 
ve bu da çok çabuk bir deformasyona sebe-
biyet veriyor. Biz buraya çok özel bir cihaz 
tasarladık. Desikant rotorlu, yaz sıcağında 45 
˚C olan hava sıcaklığını iç ortama 18 ̊ C 5 gr/
kg nemle veren bir klima santrali gerekiyordu. 
Bu projeye imza attık. Condensing Unit’i de 
Teknogen markalı olacak şekilde özel üretim 
klima santrali yaptırdık ve otomasyonu ile 
birlikte anahtar teslim olarak verdik. İlk faz 
bitti, iki fazın bitmesine biraz daha var. Bu 
çok özel bir ürün, o yüzden bizim açımızdan 
da çok değerli ve önemli. Tüm bu çalışmala-
rımızın yanında Romanya Devlet Hastanesi 
projesinde İtalyan bir marka ile son ikiye 
kalmıştık. Romanya’daki distribütörümüz 
sayesinde o projede Teknogen ürünleri ter-
cih edildi ve yaklaşık 30 adet hijyenik klima 
santralimiz kullanıldı. 
Son olarak Portekiz’de Teknogen olarak bir 
ilaç fabrikasının anlaşmasını yaptık. Projede 
10 adet 25.000 m3’lük Teknogen markalı 
hijyenik klima santrali kullanılacak. İhra-
catı artırmak için ciddi anlamda çalışıyoruz 
ve şirket içinde yeni bir yapılanmamız da 
olacak. 2017 yılında Teknogen ismini daha 
çok yayabilmek için güçlü bir satış kadrosu 
kuracağız. Türkiye’nin 2023 ihracat hedef-
lerinde Teknogen olarak, üzerimize düşen 
görev ve sorumluluklar var. Bu konu ile ilgili 
sürekli yurt dışına giderek, kendimize ihracat 
kapısı oluşturarak ürünlerimizi yurt dışında, 
özellikle Avrupa’da pazarlamak için var gücü-
müzle çalışıyoruz.

Isı geri kazanım cihazına 
eklediğimiz yenilikçi özelliklerle 
sektöre yeni bir soluk getirdik

Isı geri kazanım cihazımızın yeni bir versiyo-
nunu sunduk. Bilindiği gibi ısı geri kazanım 
cihazlarında filtrelerin çıkışı ya yandan ya da 
alttan verilir. Biz Teknogen olarak cihazı-
mızda artık standart olarak hem yandan hem 
de alttan çıkış sağlıyoruz. Ayrıca hangi tarafın 
aspiratör, hangi tarafın vantilatör olduğunu 
bilemediğimiz için ürüne çift drenaj tavası 
da entegre ettik. Bu özellikler, kullanıcı için 
çok büyük bir avantaj sağlıyor. Standart ısı 
geri kazanım cihazlarında en önemli özellik 
cihazın hız anahtarı ile birlikte verilmesidir. 
Biz Teknogen olarak hız anahtarını kaldır-
dık, onun yerine tamamen dijital termostat 

ile birlikte cihazı sunuyoruz. Bu dijital ter-
mostat hem filtrenin doluluk oranını bildi-
riyor hem de vantilatör ve aspiratörü ayrı 
ayrı kumanda edebiliyor. Bu, diğer firmalarda 
ekstra bir bedelle sunulurken, Teknogen’de 
standart olarak kullanıcılarla buluşuyor. Isı 
geri kazanım cihazımızın ayrıca alev gecik-
tirici özelliği de var. Isı geri kazanım cihazına 
eklediğimiz tüm bu yenilikçi özelliklerle, sek-

töre yeni bir soluk getirdik ve piyasadan ciddi 
anlamda olumlu tepkiler alıyoruz.

2017’de pazara üç yeni ürün 
sunacağız

2017’de pazara üç yeni ürün sunacağız. Stan-
dart heat pipe’lı havuz nem alma cihazının 
yanında ayrıca alüminyum eşanjörlü ısı geri 
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rimler de bizim için çok önemli. Ayrıca 
ödüllendirme sistemimiz de var. Üretimde 
çalışan arkadaşlarımızın fikirlerini değer-
lendiriyoruz, yönetim toplantılarımızda bu 
fikirlerin üretimde avantaj sağladığı kanaa-
tine varırsak onları ödüllendiriyoruz. Böy-
lece onlara motivasyon sağlamış oluyoruz. 
Olumsuz bir değerlendirme de olsa, bunu 
onlarla paylaşıyoruz ve neden olamayaca-
ğını kendilerine söylüyoruz. Çünkü ekip 
ruhunu dikkate alıyoruz. Şirkete, markaya 
değer katacak her ne fikir olursa olsun bizim 
için çok değerli. Örneğin, klima santrali ve 
ısı geri kazanım ürünü ile ilgili iki arkada-
şımız geri bildirimde bulunmuştu, fikirle-
rini doğru bulduk, dedikleri şekilde ürünü 
güncelledik ve kendilerini ödüllendirdik. 
Hem müşterilerimizi hem çalışanlarımızı 
dinliyor ve ürünlerimizi onlardan gelen geri 
bildirimler doğrultusunda geliştirip gün-
celliyoruz. Çünkü klima santralinin ve ısı 
geri kazanım cihazlarının üst versiyonla-
rını düşünmek zorundayız. Avrupa, ErP 
2016 ve ErP 2018’i çıkarttı. Türkiye tüm bu 
gelişmelerin gerisinde. Nihayet motorlarda 
IE2 sınıfına geçtik. Niye biz IE 3’ü veya IE 
4’ü standart hâline getirmiyoruz? Çünkü 
bu ülkenin enerji üretmediğini hepimiz 
biliyoruz, bu konuda dışa bağımlıyız. Biz 
daha düşük enerjili ürünler üretelim ki, fazla 
enerji ithal etmeyelim. O yüzden bu felse-
feyi herkese aşılayabilirsek çok daha başa-
rılı olacağımız kanaatindeyim. Atatürk’ün 
çok güzel bir sözü vardır: “Vatanını en çok 
seven, görevini en iyi yapandır” diye. Biz 
bu mantıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Yaptığımız işle ilgili, ne kadar bilgi ve yenilik 
varsa takip ediyor ve öğreniyoruz.
Hem imalat hem de satış anlamında Tek-
nogen olarak hakikaten zor bir süreçten 
geçtik. Türkiye’de de bir marka yaratmak 
çok zor. Yarattığınız markanın sürdürüle-
bilirliğini sağlamak daha da zor. Bu yüzden 
bizim açımızdan en önemli kavram müşteri 
memnuniyeti. 
Teknogen markası, doğru ve kaliteli ürünleri 
müşterilerine sunmak üzere kuruldu. Başarı-
mızın, ihtiyaçlara en uygun çözümler sunan 
uzman kadromuz ve ürün kalitemizin ortak 
sonucu olduğuna inanıyorum. Çünkü kaliteli 
ürünlerimiz ve çözümlerimizi, destekleyici 
ve etkin bir yol ile piyasaya sunuyoruz. Ama-
cımız, Teknogen markasını, ülkemizdeki 
uluslararası markalarla rekabet edebilecek 
düzeye getirmek.TM

kazanımlı havuz nem alma cihazı imalatına 
başladık. Yaklaşık 3-4 ay içinde katalogları 
çıkacak; evaporatörü, kondenseri ve kom-
presörü üzerinde ısı geri kazanım cihazı-
mızı da 2017 yılının başında piyasaya suna-
cağız. Bir ürünümüz daha var ama onunla 
ilgili çalışmalar bir süre daha devam edecek. 
Ekoloji üniteleri denilen, son dönemlerde 
büyük şehirlerde çok daha popüler hâle 
gelen restoranlardaki ağır pişirmelerden 
kaynaklanan koku ve dumanın dışarı gön-
derilmemesi için bir ürün tasarlıyoruz. Bu 
niş ürüne farklı özellikler ekleyip, daha da 
avantaj sağlayacak şekilde piyasaya sunmak 
istiyoruz. O yüzden bu ürünle ilgili çalışma-
larımız devam ediyor, 2017 yılında pazara 
sunmayı planlıyoruz.

Kullanıcının konforunu, sağlığını 
ve özellikle güvenliğini düşünerek 
hareket ediyoruz

Bir üründe marka ve kalitenin yanında dikkat 
edilmesi gereken bir diğer özellik, amba-
laj kalitesidir. Teknogen’in ısı geri kazanım 
cihazları; dışı tamamen özel sertleştirilmiş 
kutulu, içinden 60 sayfalık kullanma kılavuzu 
ile birlikte, titreşim takozlarına kadar, kulla-
nıcının kolaylığı için tüm özellikleri bünye-
sinde barındıran bir ambalaj sistemiyle kulla-
nıcılara sunuluyor. Ayrıca cihazla birlikte kul-
lanılan elektrikli ısıtıcı gibi bazı ekipmanlar 
vardır. Bu ekipmanların üzerindeki termostat 
korumaları ile ilgili yangın senaryolarımız 
da var. Çünkü elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı 

yangın çıkabilir. Biz bu ihtimali de düşüne-
rek kullanıcılarımıza çok kaliteli bir amba-
laj içinde ürünümüzü, gerekli senaryolarla 
birlikte sunuyoruz. Bununla birlikte ısı geri 
kazanım cihazındaki filtre temizliğinde servis 
elemanı, filtreyi kızağından çekmesin diye 
oraya bir ip yerleştirdik. İpi tutarak filtreyi 
çekmesinin sağlık ve güvenlik açısından daha 
doğru olacağını düşündük. Çünkü kızak, sac 
işçiliği ürünü olduğu için, kişinin parmağını 
kanatırsa hem kullanıcının sağlığı hem de 
mekânın hijyeni açısından tehdit oluşturur. O 
kan orada kuruyup, insanların teneffüs ettiği 
havayla birlikte ortama verilebilir ve dolayı-
sıyla insan sağlığına zarar verebilir. İpi oraya 
koymamızın sebebi de bu. Yani sadece ürün 
satmıyoruz; kullanıcının konforunu, sağlığını 
ve özellikle güvenliğini düşünerek hareket 
ediyoruz. Maalesef sektörde para kazanma 
hırsı, can güvenliği ve sağlık konusunun 
önüne geçiyor. Biz bunu yanlış buluyoruz. 
Bizim için önemli olan, cihazın güvenlik 
kurallarını doğru bir şekilde sağlaması. Bunu 
bulunduğumuz her platformda dile getiri-
yoruz. Çünkü insan sağlığı paha biçilemez. 
Önce güvenlik ve sağlık. Bizim için önemli 
olan; en iyi, en kaliteli ve en güvenlikli ürünü 
müşterilerimize sunabilmek.

Yaptığımız işle ilgili, ne kadar bilgi 
ve yenilik varsa takip ediyor ve 
öğreniyoruz

Ürünlerde ve üretimde kaliteyi artırmak 
adına çalışanlarımızdan gelen geri bildi-
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sistem

Merkezi sistemle ısınan yapılarda 
dairelerin kullanım alanla-
rına göre paylaştırılan ısınma 

giderleri, 2007 yılında Enerji Verimliliği 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile sistema-
tiğe bağlanmış ve Isı Gider Paylaşım Sis-
temi hayata geçirilmiştir. Isı Gider Paylaşım 
Sistemi’nde kullanıcıların yaptığı ısınma 
tüketimleri ölçülür, analiz edilir ve yakıt 
giderleri ölçülen tüketim değerlerine göre 
daireler arasında adil bir şekilde pay edilir.

Sistemin Avantajları

•	 % 40’a varan tasarruf imkânı sağlar.
•	 Gider paylaşımı kullanıcıların 

Isı Gider Paylaşım Sistemi
tüketimlerine göre yapıldığı için adildir.

•	 Kullanıcılar her bir odanın ortam 
sıcaklığını kontrol edebilirler.

•	 Sıcaklığın kontrol edilebilmesiyle herkes 
konforuna göre ısınır, ihtiyaç dışında 
ısı tüketiminin önüne geçilmiş olur ve 
kullanıcılar tasarrufları ölçüsünde ödeme 
yaparlar.

•	 Fazla ısınan, kazana yakın dairelerde 
daire sakinleri camları açıp enerjiyi 
boşa harcamaz, böylelikle enerji dengeli 
bir şekilde dağılır. Bu durumda önceki 
sistemde kazana uzak, ısınamamaktan 
şikâyetçi olan daireler de ısı gider paylaşım 
sistemi devreye alındığında ısınmış olur.

•	 Isınma tüketiminin bireyselleşmesi ve 
herkesin tüketimine dikkat etmesi sonucu, 

ciddi bir enerji tasarrufu sağlanmış olur.
•	 Kullanım alanında kimsenin bulunmadığı 

saatlerde ortam sıcaklığını ayarlamak 
mümkün olduğundan tüketim miktarı 
minimuma indirilerek daha az yakıt bedeli 
ödeme imkânı elde edilmiş olur.

•	 Isı gider paylaşım sistemine geçiş maliyeti 
çok kısa süre içerisinde yapılan enerji 
tasarruflarıyla kendini amorti eder.

•	 Tüketimin ölçülebilir ve kontrol edilebilir 
olması ayrıca enerjisini ithal eden 
ülkemizin bütçesine katkı sağlar.

•	 Mevcut sistemde dairesini kiraya vermek 
isteyen mal sahibi, kiracı bulmakta 
zorlanmakta ve ayrıca boş dairesi için 
herkes ile aynı yakıt giderini  
ödemektedir.

Isı gider paylaşımı 
sisteminde herkes 
tükettiği ısı miktarı 
kadar ödeme yapar
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•	 Yeni sistem ile kiracı bulmak kolaylaşacak 
ve boş kalan dairenin gideri çok düşük 
olacaktır.

Ölçüm Ekipmanları

Isı Pay Ölçer 

DAF Enerji EITN 30.4 Isı Pay Ölçer, her 
bir radyatörün yüzey sıcaklığını ve oda 
sıcaklığını ölçen, manipülasyonlara karşı 
korumalı iki adet sıcaklık sensörü içerir. 
Elektronik donanımı ve içerdiği mikro çipi 
sayesinde üzerine monte edildiği radyatörün 
tükettiği enerjiyi hesaplar, aylık olarak hafı-
zasına kaydeder. Kaydettiği tüketim verileri 
eğilmeye gerek kalmadan ergonomik dizaynı 
sayesinde kullanıcı tarafından kontrol edile-
bilir. DAF Enerji EITN 30.4 Isı Pay Ölçer, 
içinde bulunan radyo modülü sayesinde kay-
dedilen tüketim verilerinin uzaktan okuna-
bilmesini ve gider paylaşımının bina sakin-
lerine herhangi bir rahatsızlık verilmeden 
yapılmasını sağlar.

Termostatik Vana

Termostatik radyatör vanaları, sahip olduk-
ları hassas termostat ile oda sıcaklığındaki 
değişiklikleri algılayarak radyatörden geçen 
su miktarını otomatik olarak ayarlayan, 
böylelikle ortam ısısının istenilen değerde 
sabit kalmasını sağlayan cihazlardır. Ter-
mostatik radyatör vanaları her bir oda için 
ayrı sıcaklık değeri seçilmesine olanak sağ-
lar. Sağda belirtilen skalaya göre ayarlanan 

lir. Kullanıcının 2 konumunun altında ayar 
yapması engellenmiş olur.

Termostatik vana üzerindeki rakamların 
°C cinsinden karşılıkları:

1 = 12 °C

2 = 15 °C Yasa gereği daire sakinlerinin oda 
sıcaklığını 15 °C’nin altında ayarlayamayacağı 
unutulmamalıdır.

3 = 20 °C

4 = 24 °C

5 = Maksimum

vanalar, ayarda bir değişiklik yapılmadığı 
sürece bulunduğu ortamdaki sıcaklık değe-
rini muhafaza ederler.
Termostatik radyatör vanaları kullanıldı-
ğında güneş ve oda içindeki diğer ısı kay-
naklarının (ütü, lamba, bilgisayar vb.) yaydığı 
ısıyı hissederek, bu ısı kaynaklarından da 
yararlanılmasını ve tasarruf edilmesini sağ-
layacaktır. DAF Enerji termostatik radyatör 
vanaları 15 °C’nin altında ayarlanamaması 
için 2 konumuna kilitli olarak monte edi-

1. Hafıza pulu

2. Sıvı hissedicili eleman

3. Aşırı yük emniyeti

4. Sıcaklık ayar değeri

5. Salmastra

6. Vana çekirdeği

7. DIN standartlarına uygun bağlantı dişi
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sistem

Sıcak ve Soğuk Su Sayaçları
  
DAF Smart JS su sayaçları, sıcak ve soğuk 
su tüketimlerinin ölçülmesi için dizayn edil-
miş kompakt sayaçlardır. Debi değerlerini 
makara tipi sayısal hesaplayıcısı ve mıkna-
tıslı bir tarama sistemiyle belirler. Türbin 
yapısının kuru tip olması, hesap ünitesi su 
ile temas etmediği için daha yüksek hassa-
siyette ölçümleme ve uzun ömürlü çalışma 
kalitesi sağlar. Daire içindeki sızıntıları ve 
manipülasyonları hisseden ve alarm olarak 
kaydedebilen ileri teknoloji ile donatılmıştır. 
Ölçülen tüketim ve debi değerleri Kablolu 
M-Bus veya Kablosuz M-Bus iletim sistemi 
ile istenildiği anda uzaktan okunabilir.

Tesisat Tiplerine Göre Isıtma 
Sistemleri

Tesisat sistemlerine göre kullanılacak ürün 
hem müşteriler hem de DAF Enerji tarafın-
dan belirlenebilir. Tek kolonlu sistemde hem 

Isı Pay Ölçer hem kalorimetre kullanılabilir, 
çok kolonlu sistemlerde ise sadece Isı Pay 
Ölçer kullanılır. Tek kolonlu sistemlerde her 
iki cihaz kullanılabildiği için burada cihaz 
belirlemede etken olan sebepler şunlardır:
Kırıp dökme işlemlerinin mevcudiyeti: 
Tek kolonlu sistemlerde çalışma esnasında 
kalorimetre montajı için uygun bağlantı 
noktaları yok ise bu projelerde kırıp dökme 
işlemleri yapılacağı için hem montaj süresi 
uzundur hem de daire sakinlerinin bu işlem-
den dolayı rahatsız olma durumları mev-
cuttur. Eğer bağlantı noktaları kalorimetre 
montajına elverişli ise kalorimetre montajı 
tercih edilebilir.
Dairelerdeki radyatörlerin sayısı: Kalori-
metre her bir daireye birer tane takılır. Rad-
yatör sayısı az ise bu projede pay ölçer tercih 
etmek daha az maliyetli ve daha pratik bir 
uygulama olacaktır.
Cihazların ömürleri: Pay ölçer cihazın ömrü 
10 yıldır. Kalorimetrenin ise ömrü 5 yıldır. 
Radyatör sayısı da göz önünde bulunduru-

larak yapılacak maliyet hesabına göre yine 
her iki cihazdan uygun olanı tercih edilebilir.

Kalorimetre (Isı Sayacı)

Isıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen 
enerjinin ölçülmesinde kullanılan cihazlar-
dır. Merkezi sistem tesisat yapısı kolektörlü 
(mobil) sistemlerde kullanılır. Isı sayacı, çift 
sensörü ile gidiş ve dönüş hattı sıcaklıklarını 
ölçerek arasındaki farkı hesaplar (∆t). Ayrıca 
debimetre ile tesisattan geçen su miktarını 
ölçer (m3/h). Ölçülen bu değerler ile tüke-
tilen enerjiyi (kWh) hesaplayan ısı sayaç-
ları entegre haberleşme modülü sayesinde 
kablolu veya kablosuz haberleşme imkânı 
sunarak cihazın yanına gitmeden tüketim 
değerlerinin alınmasını sağlar. DAF Enerji 
kalorimetreleri tüketim değerlerinin yanı 
sıra ölçtüğü tüm değerleri (gidiş sıcaklığı, 
dönüş sıcaklığı, debi) ekranında gösterir, 
haberleşme ünitesine gönderir. Ayrıca bu 
değerleri hafızasında saklar.

Kalorimetre Çeşitleri

Mekanik Isı Sayaçları: Mekanik ısı sayaçları 
debiyi (m3/h) mekanik türbin sistemi ile 
ölçen sayaçlardır.

Ultrasonik Isı Sayaçları: Ultrasonik ısı 
sayaçları debiyi (m3/h) ölçme sistemi ses 
dalgalarına dayanır. TM

www.testo.com.tr

•  Daha fazla kolaylık: akıllı telefon ile çalışma ve dokümantasyon
•  Daha fazla kalite: tek bir üretici markadan tüm ölçüm cihazları
•  Daha fazla esneklik: elektriksel ölçüm cihazları ile komple bir set

Akıllı ölçüm
Kolay dokümantasyon
Pratik çalışma
Yeni testo akıllı setlerle ısıtma sistemlerindeki tüm ölçümler eskisinden çok daha 
pratik! Baca gazı analizi ile birlikte akım/voltaj/direnç ölçümleri, gidiş-dönüş boru 
sıcaklığı ve fark basınç ölçümü artık testo akıllı platformda. 

Akıllı çalışma

testo‘dan 
GÜZ KAMPANYASI

Dijital multimetre

Baca gazı analiz cihazı

Akıllı problar

testo gerilim test 
cihazı, testo temassız
kontrol kalemi, akıllı
telefon taşınabilir 
şarj aleti*

HEDİYE!

*Seçilen sete göre verilecek hediye değişmektedir. Detaylı bilgi için www.testo.com.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 31.12.2016 tarihine kadar verilen siparişlerde geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.
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söyleşi

Mustafa Sütlaş
COPA - Coşkunöz Isı Sistemleri Genel Müdürü

C oşkunöz Holding’in iklimlendirme sektöründeki öncü firması Coşkunöz 
Isı Sistemleri, 1992 yılında Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyetlerine başladı. Önce çelik panel radyatör üretimiyle sadece Türkiye 

pazarında faaliyet gösteren Coşkunöz Isı Sistemleri, daha sonra ihracata odaklandı. 
ilk olarak 2005 yılında ilk olarak Almanya’da doğan markası COPA’yla başta 
Batı Avrupa, Benelüx ve İskandinav ülkeleri olmak üzere tüm Avrupa’da COPA 
ürünlerinin satışına başladı, 2011 yılında ise Türkiye pazarına giriş yaptı. Firmanın 
Genel Müdürü Mustafa Sütlaş ile iklimlendirme sektörü, COPA ve faaliyetleri 
hakkında konuştuk…

“COPA, büyümesine hız kesmeden 
devam ediyor”
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COPA, yurt dışında olduğu gibi 
yurt içinde de çok güzel bir yer 
edindi

Otomotiv, enerji, savunma-havacılık, lojis-
tik gibi birçok sektörde üretim yapan Coş-
kunöz Holding’in ısıtma sektöründeki öncü 
firması Coşkunöz Isı Sistemleri olarak, 
1992 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. 
Dünyanın önde gelen markaları için ısıtma 
sektöründeki birçok ürünün üretimini yap-
tık ve yapmaya devam ediyoruz. Bununla 
birlikte 2005 yılında Almanya’da doğan 
markamız COPA’yla; başta Batı Avrupa, 
Benelüx ve İskandinav ülkeleri olmak üzere 
tüm Avrupa’da COPA ürünlerinin satışına 
başladık. 2011 yılında da COPA ile Türkiye 
pazarına giriş yaptık. Kısa sürede COPA, 
yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de çok 
güzel bir yer edindi. Çevreci ve yenilikçi 
yaklaşımı benimseyerek ürettiğimiz COPA 
markalı panel radyatörler, dekoratif rad-
yatörler, havlupanlar, hermetik şofbenler, 
radyatör vanaları ve montaj aksesuarlarını 
müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. 

Maksimum verimlilik ve minimum 
hata prensibine göre faaliyet 
gösteriyoruz

Bursa’nın Nilüfer Organize Sanayi 

bine göre faaliyet göstermek. Bunun dışında 
uluslararası kalite standartlarıyla birlikte 
benimsediğimiz yalın üretim felsefesi, tüm 
faaliyetlerimizin temel taşı. Hammadde 
tedariğinden ürün teslimine kadar geçen 
tüm süreçlerde Coşkunöz kültürüyle har-
manladığımız yalın araçları aktif olarak 
kullanıyoruz. 

Değişen trendleri üretim 
teknolojisiyle bir arada sunarak 
ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz

Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları en önem 
verdiğimiz konulardan biri. Değişen trend-
leri üretim teknolojisiyle bir arada sunarak 
ürettiğimiz ürünler sayesinde, iklimlen-
dirme sektöründeki değerimizi artırmaya 
ve ürün portföyümüzü sürekli geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl üre-
timine başladığımız ve patentini aldığımız 
ızgara ve yan kapakları oval kesimli panel 
radyatör modeli olan ‘COPA Innova’, çoklu 
emniyet korumasıyla güvenli ve konforlu 
bir kullanım için geliştirilen COPA Her-
metik Şofben gibi yeni ürünlerimizi müş-
terilerimize sunduk. Bu yıl da aynı şekilde 
ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik Ar-Ge  
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan 
da satış ve satış sonrası hizmet süreçlerimizi 
geliştirme çalışmalarımız var. 

Bölgesi’nde 26 bin metrekarelik kapalı 
alanda yer alan üretim tesisimizde, son 
teknoloji ve tam otomasyon sistemleriyle 
üretim yapıyoruz. Bugün, yıllık 2.300.000 
metretül panel radyatör, 150.000 adet hav-
lupan ve 30.000 adet hermetik şofbene 
ulaşan üretim kapasitesine sahibiz. Üretim 
parkurumuzda öncelikli kuralımız; maksi-
mum verimlilik ve minimum hata prensi-
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söyleşi

hem yer aldığımız pazarlarda hem de hedef 
pazarlarımızda, ihracat ve markalaşma 
hedeflerimizi gerçekleştirmek ve geliş-
tirmek amacıyla TURQUALITY Marka 
Destek Programı’nda yer alan 62 Türk mar-
kasından biriyiz. Pazara yönelik öncelikli 
hedefimiz ise; yerel ve global pazarlarda iş 
ortaklıklarımızı en iyi seviyede sürdürmeye 
devam etmek, aynı zamanda da yeni stra-
tejik fırsatlar yaratıp bayilik ağımızı geniş-
leterek yolumuza sağlam adımlarla devam 
etmek. 

İklimlendirme sektörü her geçen 
gün büyüyecek ve Türk markaları bu 
noktada önemli bir yere sahip olacak

Canlıların en temel ihtiyaçlarından biri, 
yaşam alanlarındaki atmosferik şartların 
sağlanmasıdır. Soluduğumuz havanın kali-
tesi, hava ve ısı konforunun uygun şartlarda 
sağlanması da bu noktada en önemli faktör. 
Birkaç yıl önce ısıtma, soğutma, havalan-
dırma ve klima araçları tüketiciler için lüks 
sayılırken, artık yaşamımızın ve yaşam alan-
larımızın olmazsa olmazı haline geldi. Sek-
törün en büyük payı dünya markalarında 
olsa da, Türk markaları da tercih edilen 
ve talep edilen markalar arasında mevcut 
konumunu güçlendiriyor. Türk şirketleri 
değişen trendleri takip ederek, teknoloji ve 
Ar-Ge’ye yatırım yaparak, yüksek katma 
değerli işler sayesinde küresel rekabetteki 
yerini git gide belirginleştirse de; dünya 
pazarında yer almak için en önemli unsur-
lardan biri olan markalaşmayı göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. Hem Türkiye’de 
hem de Türkiye’ye yakın bölgelerde inşaat 
ve enerji sektörüne yapılan yatırımlar da 
sektörü olumlu yönde etkiliyor. İklimlen-
dirme sektörü her geçen gün büyüyecek ve 
Türk markaları bu noktada önemli bir yere 
sahip olacak.TM

Yurt içindeki bayilik yapılanmamız 
sayesinde en yüksek iç pazar 
satışımızı gerçekleştirdik 

Global pazarda iyi bir pay elde eden 
COPA’yla; Türkiye pazarına girdikten sonra 
her yıl bayi ve dağıtım ağımızı genişletiyo-
ruz. Şu an üretimimizin % 65’ten fazlasını 
dünyanın 4 kıtasında 40’tan fazla ülkeye 
ihraç ediyoruz. Türkiye’de 20, yurt dışında 
da 60’ın üzerinde direkt distribütör bayiliğe 
sahibiz. Bu yıl, sadece yurt içindeki bayilik 
yapılanmamız sayesinde, 650.000 metretül 
ile en yüksek iç pazar satışımızı gerçekleştir-
dik ve ürünlerimizi başta nüfusun en yoğun 
olduğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa 
olmak üzere Türkiye’de neredeyse tüm 
şehirlere aktardık. Yurt dışında ise büyük bir 
kısmı Avrupa ülkeleri olmak üzere; Asya, 
Afrika ve Güney Amerika kıtalarında bir-
çok ülkeye ürünlerimizin ihracatını yaptık. 
Geçen yıl üretimine başladığımız hermetik 
şofben ile neredeyse tüm şehirlerde yer alan 
servis hizmetlerimizi de geliştiriyoruz.

İSİB tarafından verilen ‘En Çok 
İhracat Yapan 3. Firma’ ve ‘En Çok 
Radyatör İhracatı Yapan Firma’ 
ödülleri COPA’nın 

COPA olarak, sektördeki yurt içi ve yurt 
dışı fuarlar, seminerler gibi etkinliklerde yer 
almaya özen gösteriyoruz. Öncelikle bu yıl, 
2015 ihracat faaliyetlerimizin değerlendi-

rildiği İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracat-
çıları Birliği) tarafından düzenlenen Başa-
rılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde dönemin  
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’tan ‘En 
Çok İhracat Yapan 3. Firma’ ve ‘En Çok 
Radyatör İhracatı Yapan Firma’ ödüllerini 
alarak gururlandık. Mayıs ayında bu yılın 
en önemli organizasyonlarından biri olan 
ISK-SODEX İstanbul Fuarı’nda 400 m2’lik 
standımızda başta dönemin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık olmak üzere, 
yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi ağırladık, 
yeni ürünlerimizi sergiledik. Bunun dışında 
Almanya’nın en büyük fuarlarından biri 
olarak bilinen SHK Essen Fuarı’na katılan 
tek Türk markaydık. Çin’de ISH China & 
CIHE ve ISH Shanghai Fuarları’nda da 
yer alarak global ziyaretçilerimizi ağırladık. 
İş ortaklarımız için hediye çekleri ve çeşitli 
ülkelere düzenlediğimiz seyahat kampanya-
larımız da oldu. Bu sayede iş ortaklarımızla 
hem birlik ve beraberliğimizi güçlendire-
rek motivasyonu sağladık hem de geleceğe 
yönelik faaliyetlerimizi, hedeflerimizi ve 
gelişim faaliyetlerimizi konuştuk.   

TURQUALITY Marka Destek 
Programı’nda yer alan 62 Türk 
markasından biriyiz

COPA’nın iklimlendirme sektörüne değer 
katan bir dünya markası olması ve marka 
bilinirliği en yüksek markalar arasında yer 
alması, öncelikli hedefimiz. Bu doğrultuda 
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proje

İsveç Olimpiyat Takımının performan-
sını maksimuma çıkarmak için gerekli 
olan temiz hava çözümü, Camfil ile 
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geliştirilip patenti alınan hava arındırıcıla-
rından tedarik etti.
Kötü hava kalitesi, insan sağlığına olan etkisi 
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formansını da olumsuz etkilediği için hava 
kirliliği uzun süredir tartışılan bir konu 
olmuştur. Olimpiyat oyunlarında, açık alan-
lardaki kötü hava kalitesi birincil endişedir, 
aynı zamanda bu “Görünmez” problem, çıp-
lak gözle de görünebilecek duruma gelmiştir. 
İsveç Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Stefan Lindeberg: “Açık hava kir-
liliği hakkında bir şey yapamayız, fakat 
Rio’daki 2016 Yaz Olimpiyatlarında, İsveçli 
sporcuların çoğunlukla vakit geçireceği 

kapalı alanların iç hava kalitesini geliştire-
biliriz. Vücut fonksiyonları, kirli ve yüksek 
partiküllü ortamlar yerine, temiz hava bulu-
nan ortamlarda daha iyi çalışmaktadır. Eğer 
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ediyorsa, onların daha iyi performans gös-
termesini de sağlayacaktır” diye açıklama 
yapmıştır.
Camfil’in yüksek verimli hava temizleyi-
cileri; depolardan, ofislere, tüp bebek mer-
kezlerinden, hava alanlarına kadar pek çok 
alanda kullanılmaktadır. Kullanılan Camfil 
HEPA filtresiyle, iç ortamdaki kirleticileri 
filtre ederken, moleküler filtresiyle ortam-
daki kokuları da gidermektedir. Ayrıca, 

SOC ve Camfil, Rio’da 
İsveç Olimpiyat Takımına 
Yüksek İç Hava Kalitesi Sağladı
Yazan: Pelin Aybay, Camfil Türkiye
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ortam tozlarını filtrelemesiyle, kullanıcı-
lar için daha az enerji maliyeti ile daha az 
temizlik maliyeti yaratır; Avrupa Alerji Vakfı 
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alerjisi olan çalışanların daha rahat nefes 
almasını ve daha verimli çalışma perfor-
mansı göstermesini sağlar. 

İsveç Olimpiyat Takımına Yüksek 
İç Hava Kalitesi Sağlayan Camfil 
Ürünleri

City M:

Ofis, okul, hastane, ev gibi daha ufak alan-
larda kullanılan “Ofis Tipi” hava temizle-
yici olan City M, bünyesindeki 2 adet H13 
HEPA filtre ve 2 adet moleküler filtre ile 80 
m2’lik alanlarda iç hava kalitesini iyileştirip 
koku giderir. 15 kg ağırlığı ve taşınabilir 
olması, çeşitli alanlarda kolaylıkla kullanıl-
masını sağlar. Avrupa Alerji Vakfı tarafından 
onaylıdır. Kullanım için sadece fişini prize 
takmak yeterlidir.

CC800: 

120 m2’lik alanlara kadar kullanılabilen 
sanayi tipi CC800 modeli, standart olarak 
E11 EPA filtresiyle tedarik edilirken, isteğe 
göre ön filtre, moleküler filtre veya H13 

HEPA filtre eklenebilir. Yine tercihe göre 
CC800’e, kanallarla dış ortam havası bağla-
nıp, dışarıdan gelen hava, çevrilip iç ortam 
havası olarak kullanılabilir. 

CC2000:

300 m2’lik alanlara kadar kullanılabilen, 
sanayi tipi hava temizleme ünitesi olan 
CC2000 modeli, standart olarak ikişer adet 
G4-E11 veya ikişer adet F7 – E11 filtre-
leriyle tedarik edilir. İsteğe göre ön filtre, 
moleküler filtre veya H13 HEPA filtre 

eklenebilir. CC2000’e, kanallarla dış ortam 
havası bağlanıp, dışarıdan gelen hava, çev-
rilip iç ortam havası olarak kullanılabilir.

CC6000:

1000 m2’lik alanlara kadar kullanılabilen, 
sanayi tipi hava temizleme ünitesi olan 
CC6000 modeli, standart olarak dörder adet 
F7, ikişer adet E11 veya H13 filtre ile tedarik 
edilir. CC6000’e, kanallarla dış ortam havası 
bağlanıp, dışarıdan gelen hava, çevrilip iç 
ortam havası olarak kullanılabilir. TM
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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
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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 
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. İmar Yasası’nın 

yeniden gözden geçirilm
esi gerekiyor.” d
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teknik

Internet of Things kavramı ilk defa 1999’da 
Kevin Ashton tarafından kullanılmıştır. 
2020 yılında yaklaşık 26 milyar ürünün 

bir şekilde internete bağlanılacağı tahmin edi-
liyor. Ürünler mevcuttaki bluetooth ve wi-fi 
teknolojileri üzerinden internete bağlanabi-

Bina Nesnelerinin İnterneti

Yazan:  Mesut Karadağ - Alarko Carrier BYS Satış Şefi

Projenin detaylarına baktığımızda internet’in 
drone’lar, uydular ve lazer’ler aracılığıyla taşın-
ması var. Filipinler ve Paraguay’da operatörlerle 
yapılan ortak çalışmalar sonucunda 3 milyon 
yeni kullanıcının halihazırda internete ulaş-
ması sağlanmış durumda. Bazı uygulamalar 

Nesnelerin İnterneti, aslında günlük hayatta kullandığımız cihazların internete dahil 
olmasını ve gerektiğinde birbiriyle iletişim kurmasını tanımlar. Nesnelerin İnterneti 
dendiği zaman, yalnızca cihazların internete bağlanması olarak anlaşılması doğru 
bir yaklaşım olmayacaktır. RFID benzeri algılayıcıların ve tanımlayıcıların bazı 
cihazlar ile bilgi üretmeleri de bu kavramın içerisindedir.

lecekler. Peki internetin olmadığı yerlerde ne 
olacak? Bu konuda da çeşitli çalışmalar var tabii 
ki. 27 Mart 2014’te Mark Zuckerberg facebook 
hesabından internet.org projesinin detaylarını 
paylaştı. Projenin amacı, basit internet servisle-
rini dünya üzerindeki tüm insanlara ulaştırmak. 
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hayata geçti bile. Google tarafından satın alı-
nan NEST uygulamaları ile evinizin sıcaklık, 
güvenlik, duman dedektörleri ile izlenip gerekli 
durumlarda kullanıcının bilgilendirilmesi sağ-
lanabiliyor. Bu sayede NEST uygulaması olan 
evlerin sigorta poliçeleri diğer evlere göre daha 
ucuza çıkıyor. Bir diğer uygulama Hapifork ise 
akıllı bir çatal. Bulaşık makinesinde yıkana-
biliyor. Yemek yeme alışkanlıklarınızı izleye-
rek size yol gösteriyor. Böylece aşırı kilo alma 
ve sindirim sorunlarının önüne geçilebiliyor. 
Gelelim konumuza. Girişte de bahsettiğimiz 
gibi nesnelerin internetini; cihazların internete 
dahil olması, gerektiğinde birbiriyle iletişim 
kurması ve bilgi üretmesi olarak tanımlamıştık. 
Solda bir UTC (United Technologies) markası 
olan Automated Logic mimarisini inceledi-
ğinizde size bir çağrışım yapıyor mu? Saha 
seviyesindeki sensörlerden alınan verilerin bir 
veri tabanında toplanması, verilerin değerlen-
dirilmesi, yorumlanması, akıllı kararlar alınması 
ve internet ortamına aktarılması benzer bir 
durumu gözler önüne seriyor.
Automated Logic bina otomasyon yazılımının 
çalıştığı binalar “Nesnelerin İnterneti” kavra-
mına yıllar önce geçmişti bile. Sistem zaten 
baştan tasarlanırken tamamen web tabanı 
üzerine kurulmuştu. Burada yeni bir terimi 
ortaya koymak daha uygun olacaktır: “Bina 
Nesnelerinin İnterneti”.
Bina otomasyon sistemleri ile binanızın değişik 
yerinden yüzlerce sensörden yüzlerce mega-
baytlık veriler toplanır. Bu veriler sizler için 
bir anlam ifade etmiyor ise server’ınızda boşa 
yer kaplayan verilerden öteye geçemeyecektir. 
Automated Logic sayesinde binanızdan topla-
dığınız verileri anlamlandırarak akıllı kararlar 
alabilirsiniz.
Binamızdan topladığımız verilerin anlam-
landırılmasında en büyük rol, verinin anlaşı-
lır halde kullanıcıya sunulabilmesidir. Auto-
mated Logic’in sloganlarından biri, “Bilgi 
Görselliği”ndeki gücüdür. Bilgilerin doğru bir 
şekilde görselleştirilmesi Automated Logic’in 
birçok uygulaması ile kullanıcılara sunulmak-
tadır. Aşağıda bu uygulamalardan bazıları 
özetlenmiştir. “Enerji Raporları” arayüzü ile 
günlük, aylık ve yıllık enerji tüketimleri görsel 
grafiklerle takip edilebilir istenildiği takdirde 
PDF ve MS Excel formatında kaydedilebilir.
Ekolojik Ekran uygulaması sayesinde binanızın 
ortak mahalinde bulunan büyük dokunmatik 
bir panel üzerinden ziyaretçilere binanızdaki 

Şekil 2. Nesnelerin internetine bina otomasyon yaklaşımı

              Akıllı Nesneler Ağı                                 Büyük Veri (Big Data)               Öngörü Analizi   

           Altyapı                                                    Ölçüm Koşulları                                Gerçek Zamanlı Modelleme 

Şekil 1. Nesnelerin internetinin temeli
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teknik

Termografik Görüntüleme sayesinde binanızın 
termal haritası çıkarılarak bir bakışta bütün 
binanızın durumu incelenebilir. Böylece ekran 
resimleri içinde kaybolmadan binanın bütünü 
hakkında görüntüleme yapılıp, doğru kararlar 
alınabilir.
Gelişmiş 3 Boyutlu Ekran Resimleri sayesinde 
cihazınızın birebir 3 boyutlu ekran resimleri 
tasarlanarak mimari planlara uygun olarak yer-
leşimleri yapılır. Böylece arıza tespit, izleme 
daha da kolaylaşır. Arıza tespit analiz yöntem-
leri sayesinde bir arıza meydana geldiği ve alarm 
ekranında olası sebepler de kullanıcıya bildirilir.
Bütün bu hazır uygulamaların yanı sıra Auto-
mated Logic Bina Otomasyon Sistemi, Uygu-
lama Programlama Arayüzü (Application Prog-
ramming Interface-API) desteği de sunmakta-
dır. Uygulama Programlama Arayüzü basitçe, A 
uygulamasının özelliklerini B uygulamasında 
da kullanabilmemizi sağlayan yapı olarak 
tanımlanabilir. Örneğin hava durumu uygu-
lama programlama arayüzü ile farklı hava tah-
min kuruluşlarından haftalık hava tahminleri 
Automated Logic Bina Otomasyon sistemine 
aktarılabilir. Hava tahminlerine bağlı olarak 
bina işletmesi için birtakım tasarruf yöntemle-
rini hayata geçirebilirsiniz. Automated Logic 
WEBCTRL yazılımının, her türlü işletim sis-
temi (Windows, Linux, Unix) ile çalışabilme 
yeteneği vardır. Aynı anda sisteme bağlanabi-
len kullanıcı sayısı ve nokta lisansı sınırsızdır. 
Ekstra kullanıcı ve nokta lisansı talep edilmez. 
PostgeSQL, MySQL, Derby gibi ücretsiz her 
veritabanı ile uyumludur. Mevcut sunucuya bil-
gisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden internet 
explorer, safari, firefox gibi değişik tarayıcılar ile 
bağlanılabilir. TM

sofistike, yenilikçi ve enerji verimli sistemler 
sunulabilir.
Çevre Göstergesi uygulaması ile binanızın kon-
for düzeyinin sıcaklık, nem ve karbondioksite 
bağlı olarak maksimum konfora yüzdesel olarak 
ne kadar yaklaştığı izlenebilir.
Hızlı Çekim özelliği sayesinde dinamik ekran 
resimleriniz, belirlenen tarih aralığında ve 
belirlenen hızda yeniden oynatılabilir. Film 
başa sarılarak hatalar kolayca tespit edilebilir 
ve kolay teşhiste bulunulabilir.

Şekil 3. Veri & Bilgi Karşılaştırması

Şekil 4. Enerji Raporları Uygulaması

Şekil 5. “Ekolojik Ekran” uygulaması

Şekil 6. Çevre Göstergesi Uygulaması

Şekil 7. Time Lapse Uygulaması

Şekil 8. Termografik Kat Planları Uygulaması

Şekil 9. 3 Boyutlu Grafikler

Doğa Sektörel Yayın Grubu   Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu  34718 Kadıköy, İstanbul
T: (0216) 327 80 10  F: (0216) 327 79 25  www.dogayayin.com   www.dsygkitabevi.com

Yenilenebilir enerjiler sektörü haberlerine hızla ulaşın :

www.yenienerji.com

Derginize internetten ulaşın

Yenilenebilir Enerjiler Sektörü gündemi 
bu dergiden takip ediyor...
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sistem

Danfoss yeni nesil merkezi sistem 
kontrol cihazı AK-PC X51 serisini 
ilk kez 2014 yılı son çeyreğinde 

piyasaya sundu. Saha mühendislerinden 
gelen geri bildirimlerin tamamı dikkate alı-
narak oluşturulan bu yeni seri, yüksek kalite 
standartlarının yanı sıra sunduğu kalite/fiyat 
parametresi göz önüne alındığında da bir 
adım öne çıkıyor.

Şekil 1. AK-PC X51 Ailesi

Kullanılacak sistemin büyüklüğüne göre 
AK-PC 351(4 digital input/output), AK-PC 
551 (2’si hızlı tepki rölesi olmak üzere 8 digi-

Yazan: Engin Sökmen, Danfoss Türkiye Soğutma Bölümü

Yeni Nesil Merkezi Sistem 
Kontrol Cihazı: AK-PC X51

tal input/output) ve AK-PC 651 (2’si hızlı 
tepki rölesi olmak üzere 18 digital input ve 10 
output) olarak 3 ayrı modeli bulunan AK-PC 
X51’ in temel ayırt edici özelliklerine deği-
necek olursak;

1. Merkezi sistem ile kullanılabilecek tüm 
kompresör türlerini sürebilecek özel bir yazı-
lıma sahiptir. Üstelik bu kompresörleri ilave 
bir sürücü vb. cihaz kullanmaksızın yönetir.

Piyasaya sürüldüğü an itibarıyla AK-PC 
551’in gerek standart gerekse de frekans 
konvertörü (inverter), dijital scroll, stream 
ve CRII kompresörleri ve bunlara ait çeşitli 
kompresör kombinasyonlarının tümünü des-
tekleyen kendi kategorisindeki yegane cihaz 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Şekil 2. AK-PC X51 serisi farklı özellikteki kompresörleri 
sürebilme ve kontrol edebilme özelliğine sahiptir.

2. AK-PC X51, bir veya iki dönüş grubu ve 
ortak bir kondenseri olan kompresör paket-
leri için üretilmiş bir kompresör grubu elek-
tronik kontrol cihazıdır.

Özellikle pozitif ve negatif grubun ortak bir 
kondenser kullanması hem maliyet hem de 
yerleşim anlamında çok büyük avantaj sağla-
maktadır. Böyle bir durumda her iki sistemin 
de sürülebilmesi için gereken ve maliyeti doğ-
rudan etkileyici bir unsur olan özel yazılım 
ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. 
 

 
Şekil 3. Tek kompresör grubu ve tek kondenser 
uygulaması    
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dili destekler. En önemli değeri ise “Türkçe” 
dil seçeneğinin standart yazılımı içerisinde 
bulunmasıdır.

Böylece ihtiyaca bağlı olarak hızlı kurulum 
ya da parametrik kurulum seçenekleri özel-
likle satış sonrası hizmet personeli tarafından 
rahatlıkla kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra AK-PC X51 merkezi sis-
tem kontrolü, yine Danfoss Adapkool ailesine 
yeni katılan sistem manager AK-SM 8XX 
ile beraber Po optimizasyonu sayesinde son 
kullanıcıya enerji tasarrufu sağlar.

Po optimizasyon, sistemdeki tüm evapor-
taör kontrol cihazlarından gelen bilgiler  
doğrultusunda evaporasyonun sistem  
yöneticisi tarafından ötelenmesi olarak 
tanımlanabilir.TM

Şekil 4. İki kompresör grubu ve tek kondenser 
uygulaması.

3. AK-PC X51, yerel bir ekran veya harici 
bir ekran üzerinden tamamen yapılandırı-
labilir. Ayrıca hazır ön yüklü programlara 
sahip olmasıyla da “Hızlı ve Kolay Kurulum” 
özelliği sayesinde kullanıcılara çok büyük bir 
kolaylık sağlamaktadır. 3 kullanıcı seviyesiyle 
cihaz üzerinden tüm parametrik değişiklik-
lere ulaşabilir ve gerekli tüm değerleri cihaz 
üzerinden okuyabilirsiniz.

Şekil 5. AK X51 için harici ekran ile elektrik panosu 
ya da istenen farklı bir noktadan sistemi görmek ve 
müdahale etmek mümkündür.

4. AK-PC X51 kurulum dosyalarını yönet-
mesini sağlayan PC tabanlı bir arayüz progra-
mına sahiptir. Bu program sayesinde, kurulum 
dosyaları çevrim dışı yaratılabilir, değiştirile-
bilir ve kaydedilebilir. 

Parametre ayarları kurulum dosyasından 
AK-PC X51’e veya aksi yönde kopyalanabi-
lir. Bunun yanı sıra, OEM arayüzü ile çevrim 
içi programlama, servis ve test amacıyla bir 
kontrolöre bağlanabilir.

Kayıt altına alınan dosyalar excell ya da pdf 
formatına dönüştürülebilir. Bu sayede OEM 
Programı’na sahip olmayan özellikle satış 
sonrası hizmet noktalarına o müşteriye ait 
değerler ulaştırılarak gerekli müdahalenin 
yapılmasına olanak tanınır.

5. AK-PC X51, ana ekranda birden fazla 

Şekil 6. AK-PC X51 bilgisayara özel bir arayüz anahtarı 
ile doğrudan bağlanma özelliğine sahiptir.   

Şekil 7. AK-PC X51 OEM arayüz programı ile fabrika 
seviyesinde ya da sahada çok hızlı müdahale 
edilmeye imkân verir.

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

Belçika’da bulunan süt ürünleri üre-
ticisi Inex, Control Techniques & 
Leroy-Somer’in Dyneo sabit mık-

natıs motorlarını kullanmaya başladığın-
dan beri soğutma sürecinde minimum % 18 
enerji tasarrufu gerçekleştiriyor. Kullanılan 
çözüm ayrıca bir Leroy-Somer Powerdrive 
yüksek güçlü modüler sürücü içeriyor ve 
pastörizasyon veya sterilizasyon sonrası sütü 
soğutan endüstriyel bir soğutma sisteminde 

Sabit Mıknatıslı Motorlar 
Sayesinde Soğutmada Enerji 
Tasarrufu

kullanılıyor. Ghent yakınlarında bulunan 
Inex’in uzmanlık alanları süt, çikolatalı süt, 
yayık ayranı, fermente süt, yoğurt, kaymak ve 
tereyağı gibi ürünler. Şirket 1898’de kurul-
muş olup Avrupa’nın büyük perakende 
zincirleri ve uluslararası şirketler için hem 
günlük hem uzun ömürlü ürünler üretiyor 
ve ambalajlıyor. 

Soğutma, imalat sürecinin kilit bir unsuru 

olduğu için, en iyi şekilde çalışması ve 
güvenilir olması son derece önemli. Yakın 
zamanda, bir yatırım paketi çerçevesinde 
Inex, Sabroe SMC 106E pistonlu amonyak 
kompresörü içeren dört adet yeni endüs-
triyel soğutma sistemi satın aldı. Şirket, 
sabit mıknatıslı motorlar hakkında olumlu 
raporlar almış olduğu için bir deneme  
yapmak istiyordu. Bu nedenle, kompresör-
lerden üç tanesi standart Leroy-Somer IE2 

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

Tesisat Sektörünün Ürün Pazarlama Dergisi
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(90kW) asenkron AC motorlarla, bir tanesi 
de Dyneo dizisinden Leroy-Somer IE4 
(105kW) senkron sabit mıknatıslı motorla 
donatıldı.

Soğutma sistemleri suyu 1°C düzeyine 
kadar soğutmakta kullanılıyor, bu da sütü 
yaklaşık 4°C düzeyine getiriyor. Donanım 
hemen hemen hiç durmadan ama değişken 
yükle çalışıyor. Bu noktada, sabit mıkna-
tıslı motorların yararları ön plana çıkıyor, 
çünkü standart asenkron motorların aksine,  
performansları neredeyse sürekli ola-
rak kısmi yük taşıyor ve genellikle  

çalışan bir LSRPM280SC-T senkron mık-
natıslı motor (105 kW) ve Leroy-Somer  
Powerdrive, diğerinde ise 1487 rpm düzeyinde 
çalışan standart bir LSES280MK-T (90 kW) 
asenkron motor ve başka bir sürücü vardı.

Çeşitli yük profillerinin hepsinde sabit mık-
natıslı motor kullanımının enerji tasarrufu 
sağladığı belirlendi. Ölçüm türüne bağlı ola-
rak (piston sayısı, hız, buharlaşma ısısı ve 
yoğuşma ısısı gibi değişkenlerle) ve sürücü 
ve motordan kaynaklanan herhangi bir 
kayıp hesaba katılarak, enerji tasarrufunun 
% 18-21 arasında olduğu hesaplandı. TM

enerji tüketiminde tasarruf sağlıyor.

Bu teoriyi sınamak için, motorlar monte 
edildikten sonra Control Techniques ve 
Leroy-Somer’in uzmanları Inex’i ziyaret 
etti. Dyneo sabit mıknatıslı motorla çalışan 
soğutucunun önemli enerji tasarrufu sağla-
dığını saptadılar.

Dijital bir enerji analiz cihazı kullanan 
sürücü ve motor uzmanları aynı koşullarda 
çalışan iki soğutucu birimini kıyaslayan 
bir dizi güç ölçümü gerçekleştirdi. Soğu-
tuculardan birinde 1500 rpm düzeyinde 
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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
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