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P&S Market Research fi rmasının araştır-
masına göre; dünya su pompaları pazar 
hacmi, 2015 yılında 42,435.1 milyon 

USD seviyesine ulaştı. 2016-2022 yılları ara-
sında yıllık % 5.9 oranında büyüme bekleniyor. 
Büyümenin ana etkenleri; yapı sektöründeki 
hareketlilik, gelir düzeylerindeki artış, gelişmekte 
olan ülkelerde su kıtlığı, hızlı kentleşme ve sana-
yileşme olarak görülüyor. 
Santrifüj su pompaları, 2015’te toplam pazarın 
önemli bir bölümünü oluşturdu. Bu segmentte 
2016-2022 aralığında yıllık % 4.8 büyüme bek-
leniyor. Su pompaları talebinin artmasının en 
önemli etkenleri; su kıtlığı ve beraberinde sağlıklı 
su dağıtım hatları ile geri dönüşüm ihtiyacıdır. 
2011 yılında, Çin hükümeti on ikinci beş yıl-
lık Planlarında ülkedeki kentsel atıksu sistemi 
için 60 milyar $ tahsis etti. 2015’te, Asya-Pasifi k 
ülkeleri, küresel su pompaları pazarından % 42.9 
pay alarak pazar lideri oldu. Bu pazarda da Çin 
ve Hindistan’da olduğu gibi hızlı kentleşme ve 
sanayileşme, gelir seviyesindeki artış, büyümenin 
dinamoları oldu. Çin, su pompaları alanında böl-
genin en büyük pazarı oldu. Hindistan’da yakın 
bir zaman içinde çok büyük ilerleme bekleniyor. 
Dünya endüstriyel vana pazarı da yıllık yaklaşık 
% 4.3’lük büyüme ile 2019’da 98.5 milyar USD 
seviyesine ulaşmış olacak. Pazar, kimya sektörü 
başta olmak üzere diğer üretim alanlarındaki 
üretim artışı, elektrik üretimi ve yapı sektörün-
deki hareketlilik ile sağlıklı bir ekonomik ortama 
sahip oluyor. Gelişmekte olan ülkelerde su ve 

Suya değen sistem ve teknolojilerin 
pazarlarında sürdürülebilir gelişme

atıksu sistemlerinin iyileştirilmesi için devam 
eden çalışmaların, 2019’a kadar satışlara olumlu 
etkisi olması bekleniyor. Daha yüksek fi yatlara 
sahip "akıllı" vana ve aktuatörler ve daha iyi per-
formans için kullanılabilecek diğer ekipmanların 
kullanımı ile kazanç da artacak. Endüstriyel vana 
pazarı Asya, Afrika, Ortadoğu’nun gelişmekte 
olan bölgelerinde, büyüme kaydedecek. Merkezi 
ve Güney Amerika, Doğu Avrupa ile birlikte 
Batı Avrupa, Japonya, Güney Kore ve ABD’yi 
geride bırakacak. Çin, küresel pazarın % 23’ü ile 
güçlü pazar lideri olarak karşımıza çıkıyor. Hin-
distan, vana pazarında yeterince büyük bir pazar 
sayılmasa da, yüzde olarak büyük adımlar atacak. 
Bazı ulusal pazarlarda da önemli yüzdelere sahip 
artışlar bekleniyor. Batı Avrupa, Japonya’da da 
pazar “artı” sonuçlar gösterecek ama dünyanın 
diğer bölgelerine kıyasla üretim ve diğer yatırım-
ların hızı açısından geride kalabilecek. Otomatik 
vanalar, standart tipleri geride bırakacak. Otoma-
tik vanalar, gerek işletme giderlerini düşürmek 
gerekse güvenli işletim sağlamak amaçlarıyla 
daha çok ilgi görmeye başlayacak. Bu vanaların 
bir diğer cazibesi de uzaktan erişim olanağıdır. 
Kontrol vanaları pazarının ise 2022’de küresel 
ölçekte 13,674 milyon USD hacmine ulaşması 
bekleniyor. 
Bu kadar pazar bilgisi, rakamlar, yüzdeler yeter 
diyorsanız, yazımızı güzel bir haberle bitirelim: 
Girişimci Ruhi Topalhasan, büyük ekonomik 
kayıplara neden olan drenaj borularında tıkanma 
sorununun önüne geçmek amacıyla tıkanmayan 
drenaj borusu üretti. İstanbul'da drenaj boru-
ları ihracatı yapan Ruhi Topalhasan, karşılaştığı 
sorunlar nedeniyle uzun ömürlü ve tıkanmaz 
drenaj borusu üretmek için çalışma başlattı. 
Topalhasan, bir boru üzerine döşediği, üzerinde 
kabarcıklar bulunan plastikle tıkanmayan dre-
naj borusu geliştirdi. (Bu haberin tamamına 
www.tesisatmarket.com web sitemizden erişi-
lebilir.) TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

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

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

Hizmetlerimiz

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

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

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr
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AMCA Standartlarına Uygun 
Fan Test Laboratuvarı

TÜV-SÜD
Onaylı
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ürünler

Alarko Carrier’dan AquaSnap Soğutma Grupları ve Isı Pompaları

Espa Soğutma’dan Lett Vibratig Titreşim Önleyiciler

imkân verirken, kompakt ölçüleri alandan tasar-
ruf sağlıyor. Bu özellikleriyle küçük ofi sler, otel 
oda ları ve mağazalara kolaylıkla uyum sağlayan 
AquaSnap cihazları, mevcut bir Bina Yönetim 
Sistemine kolaylıkla entegre edilebiliyor.
Gelişmiş kontrol sistemi NHC, kullanım amaçlı 
sıcak su üretimini sağlıyor ve JBUS bağlantısıyla 
4 üniteye kadar mas ter-slave konfi gürasyonuna 
olanak veriyor. Cihazın kumandaları, standart 
ileti şim protokollerinin büyük bir kısmıyla 
uyumlu çalışıyor ( JBUS, BACnet ve LON).
AquaSnap hava soğutmalı soğut ma grubunun 
kumanda sistemi, tüm çalışma verilerini sak-
layarak, talep edilen belirlenmiş verileri hızla 
sağlamak için 3 özel erişim seviyesi sunuyor. 
Carrier’in uzmanlığıyla geliştirilen AquaSnap, 
titreşimin optimum düzeye getirilmesiyle, 
gürültüye duyarlı ortamlarda akustik konfor 
sunuyor. 30RBV ve 30RQV, RAL7035 doğal 
renkleriyle her ortama uyum sağlayabiliyor. TM 

sıcaklıklarda bile sorun yaşanmaz.
•	 97/23/EC (P.E.D.) Direktifi ne uyumlu 

şekilde imal edilmiştir. Paslanmaz çelikten, 
bakır DHP uç fi ttingleri ile üretilmiştir. 

•	 Tüm kaynaklar, bakır/paslanmaz çelik de 

Alarko Carrier ürün gamına, inverter 
teknolojisiyle donatılmış yeni nesil 
AquaSnap Soğutma Grupları ve Isı 

Pompalarını ekledi. Alarko Carrier’ın geliş-
tirdiği 17 kW-21 kW inverter kompresörlü 
30RBV ve 30RQV cihazlar, hem konut hem 
de ticari amaçlı binaların ısıtma ve soğutma 
ihtiyaçlarını karşılarken, yüksek düzeyde enerji 
verimliliği de sağlıyor. Son teknoloji ürünü 
inverter ikiz rotary kompresör kullanılan 
Greenspeed® Intelligence ile AquaSnap®, 
% 15-% 100’lük geniş bir çalışma aralığında, 
-20 °C ile +46 °C arası dış ortam sıcaklıklarında 
sorunsuz çalışıyor. İkiz rotary inverter kompre-
sör, elektronik genleşme valfi  ve fan arasındaki 
akıllı koordinasyon, AquaSnap’in performansını 
optimum düzeye getiriyor. 30RBV ve 30RQV; 
tamamı fabrikada çekilmiş kablo tesisatı, kolay 
taşıma özellikleri, kuruluma hazır montajı ve 
yenilikçi arayüzleriyle hızlı ve kolay kuruluma 

Lett-Vibratig titreşim önleyiciler, soğutma 
endüstrisi için özel olarak dizayn edil-
miştir. 

Uzun yıllardır OEM’lerin üretimi olan soğutma 
sistemlerinde kullanılan Lett-Vibratig titre-
şim önleyiciler yüksek kalitesi, uzun ömürlü 
olması ve montaj kolaylığı sayesinde tercih 
sebebidir. Lett-Vibratig titreşim alıcının baş-
lıca avantajları; ürünü sisteme monte etme 
aşamasına gelindiğinde, yani titreşim önleyi-
ciyi boru sistemine kaynak ile bağlanmasında 
diğer uygulamalarda ürünün korunması için 
yapılan yaş bez ile korumanın Lett titreşim 
alıcılarda uygulanmasına gerek yoktur. TIG 
kaynaklı bir ürünü aşırı ısıtmak ve dola-
yısıyla kaynağa zarar vermek imkânsızdır. 
Bunun haricinde diğer avantajlarını aşağıdaki 
gibi sıralamak mümkündür:
•	 Kompresör tarafından meydana getirilen 

titreşimleri önlemek için kullanılır. Aynı 
zamanda gürültüyü azaltır ve küçük 
çaptaki iç boşlukları telafi  eder.

•	 Lett-Vibratig titreşim önleyiciler, dikey 
montajı da mümkün kılar. Alt uçtaki 
su yoğuşması birikimi bağlantı yüzüğü 
sayesinde önlenir ve 0°C altındaki 

dahil olmak üzere, TIG veya lazer sistemle 
yapılmıştır tamamen lehimsiz olduğundan 
uçtaki fi ttingsleri boru sistemine, Vibratig’i 
aşırı ısıtma riski olmadan lehimlemek 
mümkündür. TM 

Danfoss, DN50 ve DN65 boyutlarındaki ICF vanaları ile genişleyen başarılı ICF 
Flexline™ vana ürün gamı sayesinde tasarımcılara ve işletmecilere endüstriyel 
soğutma tesislerinde tüm vana ihtiyaçlarını tek bir güvenilir global tedarikçiden 
seçebilme imkanı sağlar. 

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:

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

% 36 daha 
yüksek kapasite

%86 daha 
düşük basınç 
kaybı

www.danfoss.com.tr
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ürünler

Wavin Pilsa sessiz boru ürün gamına 
yeni bir ürün daha ekledi. Geliş-
miş yangın davranışı ve yüksek ses 

yalıtımı özelliği ile SiTech B1, atık su sistem-
lerinde tüm proje ihtiyaçlarına cevap verecek 
niteliktedir.

Sistem Tanımı

Polyvinil Klorur (PVC) bazlı Wavin SiTech 
B1 boruları atık su sistemlerinde kullanılır. 
Sistem ileri seviyede yangın dayanımı, düşük 
ses seviyesi ve kolay kurulum özellikleri sunar. 
Esnek bağlantı ve sıkı geçme özelliği ile SiTech 
B1, binalarda atık su tahliyesi için komple bir 
çözüm sunar. Bina tasarımında yaşam kalitesi 
ve konfor önemli bir husustur. Su tahliye sis-
temlerinde gürültünün azaltılması hem yaşam 
hem çalışma ortamlarında büyük bir rahatlık 
sağlar. Wavin SiTech B1, günümüz inşaat ve 
mekanik uygulama şartlarını karşılar ve müş-
terilerin daha fazla rahatlık ve kalite yönündeki 
taleplerini de yerine getirir. SiTech B1, 15316 
sayılı Yangın Yönetmeliğinin gerekliliklerini 
yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

Sistem Özellikleri

Yangın Direnci

SiTech B1’in geç yanıcı yangın davranışı saye-
sinde yüksek katlı binalar dahil, her türlü atık 
su projelerinde kullanımı uygundur.

Düşük Ses

SiTech B1, su akışının akustik değerlerini düşü-
ren yüksek performanslı atık su sistemidir. Özel 
formülü sayesinde tesisattan gelen ses en aza 
indirgenmiştir.

Açılı dönüş

Ek parçaların üzerinde 15 ve 45 derecelik açısal 
işaretler vardır. SiTech B1 ek parçalar, üzerin-
deki açısal işaretler sayesinde kolayca döndü-
rülerek monte edilir.

Yerleştirme derinliğinin kontrolü

Ek parçaların spigot uçlarındaki çizgiler, boru-
nun mufa tam olarak oturmasına imkân sağlar. 
Bu çizgi aynı zamanda uzun borularda termal 
genleşmeye karşı gerekli 10 mm’lik mesafeyi 
de montajı yapan ustaya teyit eder.

Siyah renk

Siyah renk Sitech B1’in dayanımına ve sağlam-
lığına katkı sağlar. Siyah rengin artırılmış UV 
dayanımı sayesinde, sistem bina dışı kullanım-
lar için de oldukça elverişlidir. Aynı zamanda 
siyah renk, sisteme daha estetik ve profesyonel 
görünüm kazandırır.
Türkiye’de ilk olarak 2007 yılında yayımlanan 
Yangın Yönetmeliği ile yüksek katlı binalarda, 
ıslak hacimlerden geçen branşman boruları 

Wavin’den SiTech B1 Sessiz ve Zor Yanıcı Atık Su Borusu

hariç olmak üzere, 70 mm’den daha büyük 
çaplı tesisat borularının en az zor alevlenici 
malzemeden olması gerektiği tarif edilmiştir. 
Yönetmelikte 2009 yılında yapılan değişiklik 
ile birlikte yüksek katlı bina; bina yüksekliği 
21,50 m’den, yapı yüksekliği ise 30,50 m’den 
fazla olan binaları tarif etmektedir. Yapı yük-
sekliği bodrum katları da toplam yüksekliğe 
dahil etmektedir. 9 Temmuz 2015 tarihinde 
yayımlanan 29411 sayılı Resmî Gazete’nin 44. 
sayfa ve 7 numaralı maddesindeki değişikliğe 
göre; yönetmelik yangın kelepçesi kullanılması 
durumunda normal alevlenici malzemenin kul-
lanılmasına izin vermiştir.

Sessiz boru hammaddesi ne 
olmalıdır?

Sessiz boru sistemleri; PP (Polipropilen) veya 
PVC (Polivinil Klorür) hammaddesinden 
imal edilmiş olabilir. Borunun sessiz olmasını 
hammaddenin yanı sıra yoğunluğu da belirler. 
Bu sebeple sessiz borular PP veya PVC ham-
maddeden üretilmiş olabilirler. Her iki ham-
maddenin de birbirine göre farklı avantaj ve 
dezavantajları bulunur. Sessiz boru seçerken 
bu özelliklerden ihtiyaca göre olanı belirlemek 
gerekir. Örneğin; yangın dayanımı açısından 
PVC borular daha üstün özellikler gösterirken, 
sıcaklığın ve darbe dayanımının yüksek olduğu 
durumlarda PP boruların kullanılması daha 
uygun olacaktır. TM

Özellik PP PVC

Kullanım sıcaklığı Yüksek Düşük

Yangın Dayanımı Düşük Yüksek

Zehirli gaz salınımı Yok Var

Darbe Mukavemeti Yüksek Düşük

Sertlik Düşük Yüksek

Esneklik Yüksek Düşük

Koku Keskin Kokusuz

Kimyasal etkiler ve aşınmaya karşı 
dayanım Düşük Yüksek

Yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanım Yüksek Düşük

* Tablodaki karşılaştırmalar hammadde özelliklerinin birbirine göre olan karşılaştırmasıdır.

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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ürünler

Gelişmiş X3301 kızılötesi alev dedek-
törü, endüstriyel uygulamalarda 
güvenilir koruma sağlayarak, tesis 

işleyişinin gereksiz olarak durdurulmasını 
önler. X3301; rafi nerilerden türbinlere, kıyı 
ötesi araştırmalardan/üretimden hangarlara, 
petrol ve gaz üretim yerlerinden depolarına 
kadar pek çok alanda koruma sağlar. 
X3301 alev dedektörü, aşağıdaki özelliklerle 
ilgili onaylara da sahiptir:
•	 En büyük görüş alanı koruması
•	 En uzun algılama menzili
•	 En fazla yakıt türünü algılamada üçüncü 

parti onayı
X3301, birden fazla hassasiyet seviyesi ve 
çıkış seçenekleri ile tehlikeli uygulamalar 
için geniş bir yelpazede yüksek koruma 
düzeyi sağlar. X3301, kanıtlanmış perfor-

Bosch, önümüzdeki kış için kombisini 
yenilemek isteyenlere hem ekonomik 
ısınma sağlayan hem de çevre dostu 

özellikleriyle ön plana çıkan yoğuşmalı kom-
bileri öneriyor. 
Bosch yoğuşmalı kombilerde bulunan tam 
modülasyonlu fan, mekânın ısı ihtiyacına 
göre hızını otomatik olarak artırıyor ya da 
azaltıyor; bu sayede yanma verimi ile bir-
likte cihaz verimi de artıyor. Bosch markalı 
yoğuşmalı kombiler yüksek verimin yanı sıra 
oda kumandasıyla birlikte kullanıldığında, 
klasik ısıtma sistemlerine kıyasla % 40’a varan 
oranda tasarruf sağlıyor. Böylece Bosch, kul-

mansı sayesinde diğer dedektörlerin mesafe 
konusunda kör kaldığı uzaklıklarda oluşan 
yangınları algılayabilir.
X3301 gereksiz ve yanlış olan alarmları red-
detme özelliğini, çok çeşitli yakıt tiplerinin 
yangın algılama özelliğiyle birleştirerek, 
bu alanda küresel kıstas oluşturur. Ayrıca, 
X3301 alev dedektörü arıza ve bakım kaygısı 
taşımadan sürekli koruma sağlar. Tüm bu 
özellikler, saha güvenliğinden taviz verme-
den toplam işletme maliyetlerinin azalma-
sında yardımcı olur.

Kolay kurulum ve bakım

•	 Özel uygulamalar için çoklu hassasiyet 
modu ve yanlış alarm reddetme özelliği 

•	 Kontrol odası arayüzü, MODBUS, 
HART, EQP, FDT/DTM, 0-20 mA 
çıkışları

•	 Optik bütünlük işlevi sayesinde 60 
saniyede bir otomatik fail-safe kontrolü 
yaparak hiçbir test lambasına ihtiyaç 
duymadan çalışma doğruluğu

•	 Olumsuz ortamlarda maksimum 
performans için optik ısıtma özelliği ve 
minimuma indirgenmiş bakım maliyetleri

•	 Ayrıntılı analiz oluşumu için hata ve alarm 
kaydı tutma özelliği 

•	 Sahada değiştirilebilir elektronik modül 

lanıcılarına ay sonunda daha düşük faturalar 
ile aile bütçesinden tasarruf yapma imkânı da 
veriyor. Yüksek enerji verimliliğine sahip yani 
daha az enerji kullanarak ısıtma yapabilen 
ürünler geliştiren Bosch’un kombileri, atmos-
fere daha az karbondioksit salımı yapıyor ve 
bu nedenle “çevre dostu” olarak tanımlanıyor. 
Yeni teknolojiye sahip cihazlar sayesinde yakıt 
tüketiminin azaldığını vurgulayan Bosch yet-
kilileri, eskiyen kombilerin yeni yoğuşmalı 
kombilerle değiştirilmesinin güvenlik açısın-
dan önemli olduğuna ve servis masrafl arının 
en aza indirilmesi nedeniyle de ciddi kaza-
nımlar sağladığına dikkat çekiyor. TM 

sayesinde işçilik ve ekipman maliyeti 
azaltımı

•	 Kolay erişilebilir tanılama (diagnostics) 
özelliği 

Koruma

•	 Geliştirilmiş görüş alanı – metan gazı için 
% 100 doğru algılama yeteneği, düşük 
maliyetli koruma) 

•	 Küresel üçüncü parti sertifi kasyonunda 81 
metre menzil onayı

•	 N-heptan, benzin, gaz yağı, izopropanol, 
dizel, metanol, ksilen, toluen, metan, 
propan, etilen, bütan, Jet-A, JP-5, 
JP-8 ve Class A (kâğıt) gibi yakıtların 
algılanmasında FM 3260 onayı 

•	 Hızlı tepki verme süresi ve tüm 
desteklenen yakıt türleri arasında geniş 
kapsama alanı 

•	 EN54-10 sertifi kası
•	 Patlamaya Dayanıklı (Explosion-Proof ) 

Class-I, Div.-1, Group B, C, D and Class 
II, Div. 2, Group E, F, G per FM 3615, 
CSA 22.2 onayları

•	 ATEX/IECEx 60079-31 standartları 
uygunluğu 

•	 SIS kurulumu için SIL 2 sertifi kası
•	 Denizcilik için DNV/MED onayı
•	 5 yıl garanti TM 

Bosch’tan % 40 Daha Fazla Tasarruf Sağlayan Yoğuşmalı Kombiler

Emo Ayvaz’dan Yeni Alev Dedektörü X3301

Bu kampanya ALARKO CARRIER SAN. ve TİC. A.Ș. Satıș Müessesesi - TOTALINE tarafından düzenlenmektedir. Kampanya 03-10-2016 saat 08:00 ile 16-12-2016 saat 17:00 tarihleri arasında Türkiye’deki tüm TOTALINE mağazalarında yapılan faturalı alıșverișlerde geçerlidir (İstanbul Ümraniye - 
İstanbul İkitelli - Ankara - Antalya - İzmir TOTALINE Marketleri). Kampanya müșteriler tarafından  ilgili Totaline mağazalarına geçilen her türlü siparișlerde geçerlidir (E posta, Faks, Telefon gibi). Kampanyada belirtilen tarih aralığında, belirtilen rakamlara ulașan müșteriler, ilgili BOYNER hediye kartını 
almaya hak kazanacaktır. TOTALINE, hediye kartların tedarikçi firmada stoğunun tükenmesi durumunda aynı kategoride muadil bir ürün verme hakkına sahiptir. Kampanyaya dahil olmuș ilgili faturaya ait ürünlerin kampanya tarihinden sonra iptal ve/veya iade edilme ișlemi gerçekleștirilemez. 
Kampanyaya LWC Bakır boru ürünlerinde yapılan alıșverișler dahil değildir. Hediye kartlarını kazanmak için belirtilen hedef fiyatlar kdv hariç rakamlardır. ALARKO CARRIER SAN. ve TİC. A.Ș. Satıș Müessesesi - TOTALINE, kampanyadaki ürünlerin kullanımından  çıkabilecek sorunlar, kazalar ve 
yaralanmalardan doğabilecek tehlikelerden sorumlu değildir. Kampanyanın tüm hakları ALARKO CARRIER SAN. ve TİC. A.Ș. Satıș Müessesesi - TOTALINE’a aittir. TOTALINE istediği taktirde kampanyayı sonlandırma hakkına sahiptir. Bu kampanyaya katılan herkes, yukarıdaki șartları kabul etmiș sayılır. 
BOYNER Hediye Kartları ile tanıtımda kullanılan görsellerde farklılıklar olabilir. Kazanılan hediye kartlarının teslimatı 25 Aralık 2016 tarihinden sonra ilgili faturada bulunan adreslere MNG kargo ile gönderimi yapılacak veya isteyen müșterilerimiz ilgili Totaline marketlerinden elden teslim alabileceklerdir. 
BOYNER Hediye Kartları Outlet mağazaları hariç tüm YKM ve BOYNER mağazalarında ve tüm ürünlerde geçerlidir. Kartlar boyner.com.tr online alıșverișlerde de kullanılabilir. Ayın yarısı ve kelebek kampanyası dahil tüm indirim ve kampanyalarda son fiyatlarda geçerlidir. Kartların kullanım süresi yoktur. 
Hediye kartlarında herhangi bir șifre bulunmamaktadır. Hediye kartının kaybolma durumunda kartın arkasındaki numara Totaline yetkililerine bildirilmelidir.
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ürünler

Xylem tarafından üretilen ve pompa 
üzerine monte edilen mikro işlemcili 
frekans kontrol cihazı olan Hydrovar®, 

5. jenerasyonu ile şimdi daha esnek uygulama 
avantajları sunuyor. 
Pompa motoru üzerine monte edilebilen mikro 
işlemcili frekans kontrol cihazı olan Hydrovar®, 
motor hızını kontrol ederek pompa performan-
sını, sistem ihtiyaçlarına göre çok geniş bir 
bölgede ayarlar ve optimum çalışma sağlar. 
Böylece pompalar verimli olarak çeşitli uygu-
lamalarda kullanılabilen komple bir pompalama 
sistemine dönüşür.

Özellikler

•	 1.5 kW’dan 22 kW’a kadar olan motor 
güçlerinde kullanılır

•	 IEC standardına sahip tüm motorların 
üzerine takılabilir

•	 Gelişmiş motor kontrolü
•	 Entegre edilmiş THDi filtresi
•	 Genişletilmiş iletişim kapasitesi
•	 Hızlı başlangıç menüsü, kolay kurulum ve 

işletim avantajı 
•	 1 ila 8 pompayı kontrol etmeye imkân 

tanır

•	 Alüminyum gövde
•	 Yenilenen geniş LCD ekran 
•	 28 dil opsiyonu
•	 Modbus ve Bacnet haberleşme 

sistemlerine bağlanabilir
•	 Opsiyonel wi-fi bağlantısı 
•	 Entegre edilmiş yumuşak kalkış

Lowara’dan 5. Jenerasyon Hydrovar®

•	 Çalıştırma modları: Sabit basınç, sabit 
debi, sistem devir, 4-20ma veya 0-10V 
sinyal (kuru kontak)

•	 Elektrik bağlantısını kolaylaştıran üst 
kapak tasarımı 

• Diğer marka motorlara kolaylıkla takılan 
retrofit bir cihazdır.TM

Zehnder’in yaşam alanlarına farklılık 
katan radyatörü Stratos, kısa tepki 
süresi ile iç mekânların, yüksek ısıtma 

gücü sayesinde ise büyük yaşam alanlarının 
ısınması için kaliteli bir performans sergiliyor. 
Stratos, yenilikçi lazer kaynaklı kanatçıkları 
sayesinde geliştirilmiş yüksek ısı kapasitesine 
sahip. Zehnder Stratos, kompakt yapısı saye-
sinde çok az yer kaplayarak, düşük yüksekliği 

ile radyatör zeminine kadar inen pencereler 
ve komple cam cepheler için ideal bir çözüm 
oluyor. Stratos, birçok renk seçeneği ile de her 
ortama ve dekorasyona uyum sağlıyor. Opsi-
yonel olarak, alttan gizli bağlantı için kaynaklı 
ayak konsolları bulunan ve isteğe bağlı olarak 
peteklerin üzerinin ızgarayla örtülmesine olanak 
sağlayan Stratos, duvara veya zemine montaj 

Zehnder Stratos Radyatör

için uygun sabitleme sistemine sahip olmasıyla 
da yaşam alanlarının her köşesinde kendine 
uygun bir yer buluyor.TM
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ürünler

IMI Hydronic Engineering’ten TA- Slider: Akıllı Dijital Kontrol

SFA Sanihydro’dan Sanispeed Pompa

IMI Hydronic Engineering’in 2016 yılında 
sektöre sunduğu yeni ürünler arasında yer 
alan TA-Slider, Dongle ile birlikte zaman 

kazandıran çözümler sunuyor. Bu akıllı aktü-
atör, taşınabilir Dongle ile bluetooth üzerin-
den bağlantıya geçilerek kısa sürede devreye 
alma yapabilir. Ayrıca Dongle ile aynı kon-
figürasyona sahip çok sayıda aktüatör saniye 
mertebesinde devreye alınır. Dongle, 200'den 
farklı programlama yapılabilirken, bir aktüa-
törü devreye almak için harcanan zamanı da 
çok kısaltıyor.
2 borulu sistemlerde tek bir vana ile hem ısıtma 
hem de soğutma yapılır. Sistemin ihtiyacı olan 
debi miktarları ısıtma modunda farklı soğutma 
modunda farklıdır. Standart vana aktüatör 
uygulamasında vananın ön ayarı büyük olan 
soğutma debisine göre ayarlanır ve ısıtmada 

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 metreye, 
yatay olarak 110 metreye kadar atıkları pom-
palayabilen öğütücüler; ekonomik, pratik ve 
estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 
32 mm çaptaki PVC/PPRC borular aracılı-
ğıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor 
ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. 
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir sistem olup, restorasyon ve 
tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik 
sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane gibi 
alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü özelliğine 
sahip değildir. Yine kanalizasyona uzak kalın-
ması veya bodrum kat gibi kot farkı olan yer-
lerde, atık suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 ºC 

da bu ön ayar ile çalıştırılması söz konusu-
dur. “Split Range” özelliği sayesinde TA Sli-
der aktüatör, her 2 farklı çalışma modunda da 
farklı debiler tanımlanarak sistem hangi modda 
çalışırsa çalışsın otomatik olarak gerekli olan 
sit-sübap açıklığına gelir. Böylece her modda 
gerekli olan debi değerleri sağlanarak enerji 
tasarrufu yapılır.

TA-Slider ile dijital haberleşme

•	 Akıllı telefonlar ya da BUS haberleşme ile 
devreye alma

•	 Alışılmış aktüatörlerden 10 kat daha fazla 
ayarlama seçenekleri

TA-Slider ile tam konfigürasyon

•	 Geniş besleme sinyali aralığı – Opsiyonel 
bağlantı kopma tespiti

•	 Bölünmüş ayarlanabilir giriş sinyali (Split 
Range)

•	 Opsiyonlu bağlantı kopma tespiti çıkış 
sinyali

•	 Ayarlanabilir karakteristik; Lineer / EQ ya 
da ters EQ

•	 Programlanabilir bir çift giriş ve röle

sıcaklığındaki sıvıya ve sabunlu sulara dayanıklı 
olarak üretildiklerinden restoran, otel, iş, yerleri 
gibi birçok alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Teknik Özellikleri
 
•	 Bağlanabilen Üniteler: Bulaşık makinesi, 

çamaşır makinesi, ev ye, duşakabin, bide, 
lavabo,

•	 Dikey pompalama: 7 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 70 m’ye kadar, 
•	 Deşarj boru çapı: 32 mm, 
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35 °C,
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 75 °C (kısa devreler–5 

dk. Maks.)
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220–240 V/50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y): 412 x 185 x 280 

mm.TM

Özellikler

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

(kırmızı/mavi)
•	 Strok (Sit-Sübap açıklığı) limitleyerek 

debi ayarı
•	 TA-Slider 160&500 modelleri ile vanaya 

baş aşağı montaj edilebilme özelliği
TA-Slider’ın uyumlu çalıştığı, HyTune Dijital 
Konfigürasyon Uygulamaları ile kolay kul-
lanım ve hatalara karşı koruma sağlanırken, 
kullanıcının her zaman kolaylıkla yanında 
taşıyabilmesi de mümkündür.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

Daikin’den Yeni İnverterli Su Soğutmalı Soğutma Grubu: VZ Serisi
içinde yeniden başlayıp 3 dakika içinde tam yüke 
ulaşabiliyor. Otomatik transfer anahtarı ile güç 
kesilmesi durumunda ise ana besleme hattından 
jeneratör yedek hattına otomatik geçiş sağlanı-
yor. ‘Aktif Harmonik Filtreleme’ seçeneği ile 
Toplam Harmonik Bozulma (THD) yüzde 3’e 
kadar düşürülürken, cihaz bu özellikleri saye-
sinde Data Center uygulamaları için de kapsamlı 
çözümler sunuyor. 

Kompakt boyutlar

VZ serisi sahip olduğu teknik özellikleri kadar, 
kompakt boyutları ile de kullanıcılarının hayatını 
kolaylaştırıyor. Günümüzde artan m2 fiyatlarına 
paralel olarak küçülen mekanik odalar için kom-
pakt boyutlarıyla ideal bir tercih olan VZ serisi, 
modüler yapısı ile 900 mm genişliğindeki kapı-
lardan dahi kolayca sığarak, özellikle yenileme 
projeleri için büyük bir avantaj sağlıyor. Ozon 
tabakasına herhangi bir zarar vermeyen R134a 
soğutucu akışkanla çalışan VZ serisi soğutma 
gruplarının, yeni soğutucu akışkanlar ile de 
uyumlu hale getirilmesi mümkün olabiliyor. 

Kontrol esnekliği ve uzaktan yazılım 
güncelleme

EWWD-VZ serisi soğutma grupları, internet 
üzerinden erişilebilen Daikin Saha İçi Bulut 
platformu ile yönetilebiliyor. Bulut platform; 
uzaktan HMI erişimine, performans verileri-
nin gözlemlenebilmesine, bakım raporlarının 
incelenmesine, cihazın çalışma verilerine göre 
sorun tespiti yapılabilmesine ve uzaktan yazılım 
güncellemesine izin veriyor. TM

Daikin, ürün gamını genişletmeye devam 
ediyor. Daikin’in 92 yıllık uzmanlığı 
ile ürettiği su soğutmalı soğutma gru-

bunun en yeni üyesi EWWD-VZ serisi, verim-
lilik değerlerini en üst seviyeye taşırken, enerji 
tüketiminde sağladığı avantaj ile de maliyetleri 
aşağıya çekiyor. Daikin EWWD-VZ su soğut-
malı soğutma grupları, ısıl yük ihtiyaçlarının 
değişiklik gösterdiği, kısmi yük verimlilikle-
rinin çok önemli olduğu endüstriyel ve ticari 
uygulamalarda hassas iklimlendirme yönetimi 
sağlıyor. Kapasite aralığı 450 kW ile 2100 kW 
(Eurovent koşullarına göre) arasında değişen 
Daikin EWWD-VZ soğutma grupları, yeni bina-
lar ve yenileme projeleri için ideal çözüm olarak 
görülüyor. 

Yatırım geri dönüş süresi kısaldı 

Daikin tasarımlı inverterli vidalı kompresörlerde 
güç tüketimi, cihazın çalışma süresinin yüzde 
97’sine karşılık gelen kısmi yüklerde önemli 
ölçüde düşürülmüştür (Eurovent). Non-Inverter 
Soğutma Gruplarına göre enerji tüketiminde, 
CO2 emisyonu ve işletme maliyetlerinde yüzde 
25 avantaj sağlarken; yatırım geri dönüş süresini 
de 2 yılın altına çekiyor. 

Yüksek verim sağlayan iyileştirmeler

Daikin EWWD-VZ serisinde, yeni nesil yüksek 
verimli flooded tip evaporatör ve tek geçişli 

kondenser dizaynı ile yüksek ısı transfer per-
formansı elde ediliyor. Emiş ve deşarj hatları, 
soğutucu akışkan basınç düşüşlerinin minimize 
edilmesi için özel olarak tasarlanan EWWD-VZ 
serisi, basınç düşüşündeki iyileştirme, yoğuşma 
sıcaklığını düşürerek sistemin daha verimli çalış-
masını sağlıyor. Daikin EWWD-VZ soğutma 
grupları minimum yüke tam inverter kapasite 
kontrolü ile inerken, bu özelliği sayesinde meka-
nik boşaltma yapan inverterli cihazlara göre daha 
yüksek verim sunuyor. 

Geniş uygulama aralığı 

Geniş uygulama yelpazesine hitap edecek 
şekilde dizayn edilen Daikin EWWD-VZ inver-
terli soğutma grupları, geniş uygulama aralığı 
ile de beğeni topluyor. Evaporatör çıkış suyu 
sıcaklığı -8/20°C aralığında olan EWWD-VZ 
serisinin ısı pompası versiyonunda 65°C’ye 
kadar sıcak su elde edilebiliyor. Tüm çalışma 
koşullarında cihaz performansını optimize eden 
Değişken Hacim Oranı (VVR) teknolojisi ile 
soğutma ve ısıtma modları arasında performans 
düşüşü gerçekleşmiyor. 50 Hz ve 60 Hz güç bes-
leme opsiyonu bulunan VZ serisinde, soğutma 
kesintilerinin telafi edilemeyeceği uygulamalar 
için hızlı yeniden başlatma özelliği de yer alıyor. 
Klasik soğutma gruplarının yeniden başlaması 
maksimum 310 saniye, tam yüke ulaşması ise 
maksimum 20/25 dakika sürerken, VZ serisi 
‘Hızlı Yeniden Başlatma’ seçeneği ile 15 saniye 
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ürünler

TLC Klima, Türkiye distribütörü olduğu 
Gree Electrical App.’in dikkat çeken 
Crown Serisinden I-Crown II Inver-

ter Salon Tipi Klimayı tüketicilerin beğeni-
sine sundu. I-Crown II Süper Inverter Salon 
Tipi Klima işyerlerinin yanı sıra şık tasarımı, 
montaj kolaylığı ve 3 faza ihtiyaç duymadan 
standart ev elektriği ile çalışma imkânı saye-
sinde konutlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. 
Sınırları zorlayan hava şartlarında bile yüksek 
performans gösterebilen ürün, yazın +54 ̊ C’de 
soğutma, kışın -30 ˚C dış hava sıcaklıklarında 
ısıtma yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. 

İki kademeli kompresör 

Gree’nin geliştirdiği 2 kademeli kompresör 
teknolojisi ile ürün, +54 ̊ C’den -30 ̊ C’ye kadar 
olan dış hava sıcaklıklarda başarılı bir perfor-
mans sergiliyor. 2 kademeli kompresör zorlu 
koşullarda dahi basma sıcaklığını düşük tutar. 
Bu durum kompresörün dayanımını artırır, 
ömrünü uzatır. Entalpi ilavesi ile düşük dış 
hava sıcaklığında ısıtma, yüksek dış hava sıcak-
lığında soğutma yapma verimi artırılmıştır. 

Yüksek konfor

24.000 BTU/h nominal kapasiteye sahip 
I-Crown II 110 cm’lik dikey üfl eme çıkışı saye-
sinde daha uzun ve güçlü hava üfl eme mesafesi 
ve daha geniş hava üfl eme açısına sahiptir. 7 fan 
hızı ve konforlu uyku modu, ısıtma modunda 
soğuk hava üfl eme koruması gibi pek çok kişisel 
konfora yönelik özelliğe sahiptir. Akıllı defrost 
özelliği sadece ihtiyaç olduğunda devreye gire-
rek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu 
artırıp enerji tüketimini azaltır. Küçük frekans 
aralıkları ile çalışma teknolojisi ve optimize 
fan kontrolü, ortamda istenilen konfor şartla-
rını koruyarak düşük sıcaklıklarda nem alma 
imkânı sağlanır. 

TLC Klima’dan Gree I-Crown II Inverter Salon Tipi Klima

yen PM2.5 fi ltreleme sistemi ile donatılmıştır. 
İnşaat ve hafriyat çalışmaları, ısıtma amaçlı 
karbon yakıtların tüketimi ve araç egzoz gazları 
gibi kirleticiler PM2.5 kirliliği oluşturmaktadır. 
Bu ölçüdeki zararlı maddeler solunum yolu ile 
akciğer ve hatta kana ulaşarak, insan sağlığını 
ciddi biçimde tehdit etmektedir. Gree Crown 
Serileri havadaki PM2.5 kirliliğini, efektif 
şekilde temizleyerek temiz ve konforlu bir 
yaşam alanı yaratır. TM

Uzaktan erişim 

Standart bulunan Wi-Fi özelliği ile klima 
cihazı Gree’nin özel Wi-Fi smart kontrol sis-
temi sayesinde cep telefonu ve tablet bilgisayar 
üzerinde kontrol edilebilir.

Yüksek iç hava kalitesi 

Seri iç ortam havasını üst seviyede temizle-

16 . tesisat market 10/2016





ürünler

Viessmann’dan Yeni Vitodens 200-W Serisi Yoğuşmalı Cihazlar

servis boşluğu bırakmaya gerek yoktur. Vito-
dens 200-W, 35 kW’ a kadar yoğuşmalı kombi 
veya ısıtıcı olarak ve 49 ila 150 kW aralığında 
duvar tipi kazan olarak mevcuttur. Kaskad 
sistemler ile 2700 kW’a kadar merkezi ısıtma 
çözümleri üretilebilir.

Avantajlar

•	 % 109’ a varan verim ile enerji tasarrufu 
sağlar.

•	 Paslanmaz çelik Inox-Radial ısıtma yüzeyi 
sayesinde uzun ömür ve yüksek verim 
sağlar.

•	 Paslanmaz çelik MatriX-yüzey yapısı 
sayesinde uzun kullanım ömrüne sahip 
modülasyonlu MatriX-brülör – yüksek 
sıcaklıklardan etkilenmez

•	 Geniş modülasyon aralığı (% 5 – 100)
•	 5” renkli dokunmatik ekranlı, kullanımı 

kolay Vitotronic kontrol paneli mevcuttur.
•	 Yüksek verimli pompa sayesinde elektrik 

enerjisi tasarrufu sağlar.
•	 Akıllı Lambda Pro Control Plus sistemi 

sayesinde, gaz tipini kendiliğinden 
tanıyarak değişken gaz niteliklerine 
ve işletme şartlarına en uygun yanma 
koşullarını otomatik olarak ayarlar.

•	 Modülasyonlu fan sayesinde düşük ses 
seviyesi düşüktür.

•	 Kompakt ölçüler, 35 kW cihaz yalnızca 
450 mm genişliğe sahiptir.

•	 Yoğuşmalı kombi, ısıtıcı ve duvar tipi 
kazan modelleri mevcuttur.

•	 Sıcak su konfor fonksiyonu sayesinde 
hemen sıcak su elde edilebilir.

•	 Tek cihazda 150 kW kapasiteye kadar yer 
tasarrufu sağlayan çözümler sunar. 

•	 2700 kW’a kadar kaskad sistem çözümleri 
sunar. TM

Bunun sonucunda % 109’a varan verime ula-
şılabilir, ısıtma harcamaları azalır ve çevreye 
daha az zarar verilir. Vitodens 200-W, Lambda 
Pro Control Plus otomatik yanma kalitesi 
kontrol sistemine sahiptir. MatriX-silindirik 
brülör ve Lambda Pro Control Plus sistemi, 
gaz tipini kendiliğinden tanıyarak değişken 
gaz niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. Bu 
sayede sürekli yüksek bir verim elde edilir ve 
yakıt tüketimi azalır. Gaz tipi değişimlerinde 
cihaz kendini yeni gaz tipine göre otomatik 
olarak ayarladığından, dönüşüm kiti kullanıl-
masına gerek kalmaz. Dijital Vitotronic kont-
rol paneli ile oda sıcaklığına bağlı veya dış 
hava kompanzasyonlu işletme yapılabilir. Yeni 
5” renkli dokunmatik ekran çok satırlı açık 
metinlerin, grafiklerin ve yardım metinlerinin 
gösterimine imkân tanır. Kolay anlaşılabilir 
menüler ve yardım fonksiyonu sayesinde hem 
son kullanıcılar hem de yetkili servis personeli 
için kullanım kolaylığı sunar. Enerji kokpiti 
üzerinden cihazın gaz ve elektrik tüketimi gös-
terilebilir. Bir Viessmann güneş enerjisi sistemi 
ile kombine edildiğinde, güneş enerjisi kazancı 
ve boyler sıcaklık seviyesi gibi parametreler de 
renkli ekranda gösterilebilir. Vitodens 200-W, 
bakım ve servis sürelerinden tasarruf sağlaya-
cak şekilde tasarlanmıştır. Tüm yapı elemanla-
rına ön taraftan ulaşılabilir, cihazın yanlarında 

Yeni Viessmann Vitodens 200-W 
serisi yoğuşmalı cihazlar, 5” renkli 
dokunmatik ekran sayesinde kullanım 

konforu sunuyor. Genişletilmiş modülasyon 
aralığı (% 5 -100), korozyona dayanıklı Inox-
Radial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriX-
silindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro  
Control Plus yanma kalitesi kontrol sistemi 
sayesinde enerji tasarruflu, çevreci ve uzun 
ömürlü işletme sağlıyor. Vitodens 200-W gaz 
yakıtlı yoğuşmalı kombi, oturma mekânlarına 
kolayca entegre edilebilir. Küçük boyutları 
sayesinde mutfaklarda tezgâh üstü dolapları 
hizasına ya da çamaşır yıkama veya kurutma 
makinesi üzerindeki boşluklara sorunsuz 
bir şekilde yerleştirilebilir. 150 kW’a kadar 
ısıtma kapasitelerine sahip duvar tipi yoğuş-
malı kazanlar ve kaskad sistemler ise mer-
kezi sistem uygulamaları için tasarlanmıştır. 
Vitodens 200-W, paslanmaz çelik Inox-Radial 
ısıtma yüzeyi ile donatılmıştır ve bu sayede 
gerekli işletme emniyetini güvence altına alır 
ve cihaz ömrü boyunca sürekli olarak yoğuş-
madan maksimum seviyede faydalanmayı 
sağlar. Viessmann tarafından geliştirilen ve 
üretilen MatriX-silindirik brülör, paslanmaz 
çelik MatriX-yüzey sayesinde uzun kullanım 
ömrüne sahiptir. Vitodens 200-W, duman gaz-
larının içerisindeki su buharının gizli ısısından 
da faydalandığı için daha az enerji tüketir. 
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sunmakla birlikte, enerjinin doğru yönetimi ve 
kontrolü felsefesi ile üretilen bir ürün olarak 
dikkat çekiyor. VRF sistemleri yeşil bina kon-
septine uygun olarak inşa edilen ve LEED serti-
fikası almak isteyen binalara puan kazandırıyor.

Mitsubishi Heavy Industries Hava 
Soğutmalı Seri

Değişken üfleme sıcaklığı kontrolüyle aynı 
kapasitede, standart sıcaklık kontrolü ile çalışan 
cihazlara göre % 34’e varan enerji tasarrufu ve 
optimize edilmiş kompresör motor dizaynı ile 
yüksek verim sağlıyor.

Mitsubishi Heavy Industries Su 
Soğutmalı Seri

Yeni su soğutmalı KXZW serisi ile cam cepheli 
yüksek katlı binalar için kolay projelendirilen, 
enerji verimliliği yüksek klima çözümleri sunu-
luyor.

Mitsubishi Heavy Industries’den Yeni KXZ Serisi

Sistem nasıl işliyor?

Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sistem-
leri; dış ünite grubunun, birden fazla bağımsız 
noktaya hitap eden iç ünitelere bağlanmasıyla 
her mekânda arzu edilen ısıtma, soğutma ve 
havalandırma konfor şartlarını sağlıyor. İnverter 
teknolojisine sahip dış üniteler ile kısmi kulla-
nımlarda minimum elektrik tüketimiyle isteni-
len konfor daha hızlı bir şekilde elde ediliyor. 
Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına göre düşük CO2 
salınımıyla çevreyle ve kolay kullanımıyla da 
kullanıcıyla dost bir teknoloji olan Mitsubishi 
Heavy VRF sistemleri, tüm soğutma, ısıtma 
ihtiyaçlarını karşılar. Form VRF Sistemleri 
San. Tic. A.Ş.’nin Türkiye’deki tek yetkili dis- 
tribütörü olduğu Mitsubishi Heavy Industries 
VRF klimalar; yüksek verimliliği ve geniş ürün 
seçenekleriyle otel, iş merkezi, rezidans, konut, 
hastane, okul projelerinde tercih ediliyor. TMKXZ serisi geliştirilirken sürdürülebilir-

lik ilkeleri dikkate alınarak tasarlandı. 
KXZ serisi yüksek enerji verimliliği 

Sismik Market’ten Acrefine® ASI-R Sismik İzolatör

Acrefine® ASI-R sismik korumalı 
kauçuk titreşim izolatörü, yüksek 
frekanstaki titreşimlerin yalıtımı 

için kullanılır. Bu izolatör; pompalar, sant-
rifüj fanlar, hücreli aspiratörler, klima sant-
ralleri gibi mekanik ekipmanlarda kullanım 
için idealdir. ASI-R tip sismik izolatör 5 mm 
statik çökme ve 1.222 kg yük kapasitesine 
kadar standart üretim olarak bulunur. 

Ürün özellikleri:

•	 Ekipmanın tüm yönlerdeki hareketini 
sınırlayabilen çelik kasalı kauçuk izolatör

•	 Standart yük kapasitesi 1.222 kg
•	 Sismik uygulamalar için tasarlanmış
•	 Yüksek korozyon koruması için 

kataforetik elektro-kaplama
•	 Kaynak ya da dübel ile sabitleme
•	 Shore A 40, 50, 60 olarak üç ayrı sertlik 

derecesi
Acrefine® ASI-R tipi sismik izolatörleri 
www.sismikmarket.com üzerinden kolaylıkla 
sipariş edilebilir.TM
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ürünler

Ariston’dan Yeni Nesil X Serisi Kombiler
lama imkânı sağlanıyor. Yaklaşan bakım tarihini 
hatırlatma gibi kişiye özel uygulamalarla enerji 
kullanımını düşürüyor. Bu sayede faturalarda 
% 40’a varan tasarruf sağlanabiliyor. Ariston, 
İtalyan tasarımcıların özel tasarladığı “Konforun 
Geleceği” yeni nesil X Serisi kombilerde yer 
alan AUTO, COMFORT ve Zaman Program-
lama fonksiyonlarının yanı sıra konvansiyonel 
kombilerde ilk kez uygulanan siyah cam ön 
panel ile yeni bir ilke imza atıyor. BusBridgeNet 
teknolojisi sayesinde diğer Ariston ürünleriyle 
interaktif iletişim kuran yeni nesil konvansiyo-
nel kombiler, bu özelliğiyle tek kontrol sistemi 
üzerinden entegre olma özelliğine sahip. Farklı 
enerji kaynaklarını bir arada kullanım imkânı 
sağlayan bu hibrit sistem çözümüyle kullanı-
cılara yüksek yakıt ekonomisi sağlanıyor. TM 

Dijital dünyadaki yenilikleri ısıtma 
sistemlerine adapte eden Ariston 
Thermo, müşterilerinin yaşam kali-

tesini artıracak yüksek performanslı ürünler 
üretiyor. Ariston; konfor, enerji tasarrufu ve 
İtalyan tasarımının birleştiği yeni nesil X Serisi 
kombilerini tanıttı. Alteas X, Genus X, Clas X 
ve Cares X olmak üzere dört farklı modeliyle 
piyasa çıkan seri, akıllı kombiyi Türk tüketici-
siyle buluşturuyor. Yüksek tasarruflu yenilikçi 
sistemleri ile Ariston X Serisi Kombiler, yakıt 
tasarrufunun yanı sıra, ücretsiz tek tıkla mobil 
cihaz ve bilgisayarlara yüklenebilen “ARISTON 
NET” uygulaması sayesinde nerede olursanız 
olun kontrol edilebiliyor. Bu uygulamayla enerji 
kullanma şeklini, harcama tutarlarını izleyerek 
kombiyi daha verimli kullanmak için program-





ürünler

Termo Teknik’ten Merkezi Isıtmada Yeni Yer Tipi 
Kazan Serisi: IMAX XTRA EL

Samsung’dan En Uygun 
Klimayı Seçen Mobil 
Uygulama

İdeal Boilers ile Termo Teknik arasında yapılan 
işbirliğiyle IMAX XTRA EL yer tipi yoğuş-
malı kazan serisi Türkiye’ye sunuldu. IMAX 

XTRA EL yer tipi yoğuşmalı kazan serisi, dar 
alanlarda yüksek ısıtma kapasite olanağı ve kul-
lanım kolaylığı sağlıyor. Yeni tip kazan serisi ile 
Termo Teknik’in merkezi ısıtma sistemleri port-
föyü genişliyor. 

IMAX XTRA EL ile yüksek 
kapasite

Tek kazanda 325  kW’dan 1260 kW’a kadar 10 
farklı kapasite değerine sahip IMAX XTRA EL, 
ısı talebine bağlı olarak kaskad kontrol paneli 
üzerinden 15 adede kadar kazanın (toplam 18900 
KW = 16.254.000 kcal/h) kaskad bağlantı ile kon-
trolüne olanak veriyor. Türkçe karakterli kullanıcı 
arayüzü hem kullanıcı hem servis açısından  kolay, 
hızlı kurulum ve pratik işletme imkânı sunuyor.

Kontrol paneli

Kontrol panelinde bulunan H girişleri dijital ve 
analog giriş olarak kullanılabiliyor. Böylelikle; 
yüzme havuzu çalıştırılmasından ve dış hava 
sıcaklığından bağımsız olarak, kat istasyonlarına 
ve klima santrallerine sabit sıcaklıkta su gön-
derimi ile konfor sürekliliği sağlanıyor. Kontrol 
paneli ile ayrıca ısı üretiminde (kazan sıcak-

Samsung Electronics Türkiye, evine ya da 
ofisine yeni klima alacak olanlara, hangi 
ürünü tercih etmeleri gerektiği konusunda 

yardımcı olmak amacıyla “Klima Kapasite 
Hesaplama” adlı bir mobil  uygulama geliş-
tirdi. Samsung’un anında çözüm üreten “Klima 
Kapasite Hesaplama” uygulaması; ürünün kul-
lanılacağı coğrafi bölge, montaj yapılacak alanın 
metrekaresi, kişi sayısı, izolasyon durumu, tavan 
tipi ve kullanım yerini içeren ilk bölüm; ek ısı 
kaynakları ve mahalde kullanılacak ev aletleri 
bilgilerini içeren bölüm ve pencerelerin güneş 
alma durumlarını kapsayan “pencere metrekare 
bilgisi” olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Kul-
lanıcı tüm bilgileri girdikten sonra ‘hesapla’ 
tuşuna bastığında, tercih etmesi gereken klima 
listesi ekranına geliyor. Kullanıcı dostu ve kolay 
bir uygulama olarak geliştirilen “Klima Kapa-
site Hesaplama”, kullanıcılara “Yinele” tuşuna 
tıklayarak girilmiş olan bilgileri silip yeni sorgu 
yaratabilme imkânı da tanıyor. TM

lığı, geri dönüş sıcaklığı, brulör 
modülasyonu, kolektör sıcaklığı, 
brulörün devrede olup olmadığı, 
güneş enerjisi akış suyu sıcaklığı) 
parametreleri görüntülenebiliyor. 
Tüketim tarafında ise dış hava 
sıcaklığı, tüm ısıtma devrelerine 
ait konfor sıcaklığı, ısıtma dev-
resi pompalarının devrede olup 
olmadığı, kaskad gidiş ve dönüş 
sıcaklıkları, yardımcı röle çıkışla-
rının açık ve kapalı konumları gibi 
çok sayıda parametre görüntülenip 
takip edilebiliyor. Kullanım sıcak 
suyu için atanan boyler, istenilen 
sıcaklık değerine ve zaman prog-
ramına göre kontrol edilebiliyor.

Teknik özellikler

Alüminyum silüsyum alaşımlı döküm eşanjörü 
ile termal şoklara, ısıl gerilmelere ve korozyona 
dayanıklı bir tasarıma sahip olan IMAX XTRA 
EL; işletme maliyetlerini düşük tutmak için yüzde 
110 verim oranına kadar kısmi yükte çalışabiliyor. 
Web server ünitesi ile kontrol paneli birlikte çalış-
tırılarak dünyanın herhangi bir yerinden kazan dai-
relerine bilgisayar veya akıllı telefonlar üzerinden 
de erişim ve kontrol sağlanabiliyor. IMAX XTRA 
EL, on adet hatayı sistem üzerinde göstererek arıza 
kayıtlarında da kullanıcıya destek veriyor. Sınıf 6 
değerinde düşük NOx emisyonu sağlayan IMAX 
XTRA EL, kullandığı kontrol paneli ile ilave bir 
kontrol paneline ihtiyaç duymadan güneş kolek-
törünün kazanlarla uyumlu çalışmasını sağlayan 
çevreci bir tasarıma sahip.

Sessiz konfor

En yüksek ses seviyesinin olduğu ilk yanma anla-
rında bile IMAX XTRA EL, en yüksek kapasitesi 
olan 1260 kW modelinde bile 60 dB’nin altında 
ses seviyesi ile maksimum konfor sunuyor.

3 yıl parça ve bakım garantisi

3 yıllık parça ve bakım garantisi ile birlikte IMAX 
XTRA EL; kalitesi, titiz tasarımı, özenle seçilmiş  
parçaları ve yüksek ısıtma kapasitesi ile tasarruf 
ve konfor sunuyor. TM
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Dixell’in uzun yıllardan beri Çoklu Reyon Kont-
rolörü sınıfında güçlü kalesi olan XM678D, EX3 
için özel bir yazılım sürümüyle tekrar kullanıma 
sunuldu. Yazılım sürümü 2.6 sadece EX3’ü değil 
tüm Stepper EEV’leri de sürebilir. EX3 için 
yazılmış özel bir algoritma EX3 valfin işleyişini 
optimize ederek, entegre solenoid valfin ömrünü 
artırır. XM678D, EEV sürüş teknolojisine de 
yeni bir bakış açısı getirmiştir. XM678D V.2.6 
sürdüğü tüm valflerden azami verimi alabilmesi 
için 2 özel fonksiyona sahiptir: Oto-Adaptif 
Regülasyon ve Süperheat Kaydırma. Oto-Adap-
tif Regülasyon; cihaz yapılandırılıp çalıştırıldık-
tan sonra PI bant genişliğinin ve İntegral süre-
sinin cihaz tarafından kendi kendine öğrenme 
algoritmasıyla ayarlanması fonksiyonudur. Bu 
fonksiyon sayesinde PID konusunda tecrübe 
sahibi olmayan kişiler bile cihazı ayarlayabil-
mekte ve devreye alabilir. Süperheat Kaydırma; 
enerji verimliliğini azami düzeye çıkarmak için 
hazırlanmış, Süperheat set noktasının en düşük 
istikrarlı set noktasına kaydırıldığı bir algorit-
madır. XM678D çoklu reyon kontrolörü olarak 
ayrıca birçok senkronizasyon fonksiyonuna da 
sahiptir. 8 cihaza kadar alt-ağ kurarak aşağıdaki 
senkronizasyonları uygulayabilir:
1. Senkronize defrost başlatma,
2. Senkronize defrost sonlandırma,
3. Senkronize set noktası belirleme,
4. Senkronize emiş basıncı paylaşımı,
5. Senkronize cam ısıtıcısı sıcaklık değeri  
paylaşımı,
6. Senkronize enerji tasarrufu,
7. Senkronize aydınlatma,
8. Senkronize ekran,
9. Senkronize soğutma talebi,
10. Senkronize AUX,
11. Senkronize açma/kapama,
12. XWEB bağlantısı,
XM678D sahip olduğu analog çıkış vasıtasıyla 
cam ısıtıcılarını veya evaporatör fanlarını kontrol 
edebilir. Cam ısıtıcılarını sürmek için gerekli 
olan çiğleşme noktası bilgisi markete kurulan  
XWEB5000 izleme sisteminden alınabildiği 
gibi sabit bir değer de atanabilir (parametreler-
den). XM678D cihazı multi-master özelliğine 
sahiptir. Yani sabit bir master cihaz yoktur. Alt 
ağda bulunan cihazlar sürekli değişerek mas-
ter olup senkronize işlemleri belirler. Böylelikle 
master cihaz arızalandığında senkronize fonk-
siyonlar işlemeye devam edebilir. TM

yapıldığında valf ya da kapasitesini değiştirmek 
sadece 2 dakika sürecektir.

3. Değiştirilebilir kir tutucu

Flanş içine yerleştirilen paslanmaz kir tutucu, 
sistemde gezen muhtemel fiziksel partiküllerin 
(cüruf, toz vs.) hem valf yatağını hem de sole-
noid yatağını korur ve valfin ömrünü artırır. Kir 
tutucu sayesinde valf yatağı temiz kalır ve valf 
hep tam kapanabilir.

4. Değiştirilebilir orifis-iğne

EX3, Termostatik Genleşme Valflerinden 
alıştığımız bir özellikle üretilmiştir. Tek valf 
gövdesine sahip EX3, değiştirilebilir 2 orifise 
ve 8 iğneye sahiptir. Böylelikle istenildiği tak-
dirde her valfin iğne-orifis takımı değiştirilerek 
kapasitesi değiştirilebilir.  Bu özellik hem servis 
şirketlerinin hem de imalatçıların stok mali-
yetlerini asgari düzeye indirir ve herhangi bir 
hata durumunda birkaç dakika içinde doğru 
kapasitede valfin takılmasını sağlar.

5. IP67 solenoid soketi

EX3 için geliştirilen özel sole-
noid soketi IP67 sınıfında 
koruma sağlar. Bağlantı geriye 
dönük standart IP65 soketleri de 
desteklemekle birlikte, patentli 
yeni soketle su ve buz içinde dahi 
herhangi bir zorluk yaşamadan 

valfin çalışmasını sağlar.

6. XM678D kontrolör

Ercan Teknik’ten Dixell EX3 Elektronik Genleşme Valfi 

Ercan Teknik’in temsilcisi olduğu Emer-
son-Dixell, ürettiği yeni nesil EX3 
Elektronik Genleşme Valfi ile hem 

servis firmaları hem de imalatçılar için birçok 
avantaj sağlıyor. EX3; Emerson – Dixell grubu-
nun süpermarketler için geliştirdiği yeni EEV 
(elektronik genleşme valfi)’dir. Ailenin yeni 
üyesi, ataları olan EX4-5-6-7-8 serisi EEV’ler-
den oldukça farklı yapıda, yepyeni özelliklere 
sahiptir.

1. Entegre solenoid valf   

Stepper valflerin en 
büyük zayıflıkları elekt-
rik kesintisi esnasında 
ortaya çıkar. Stepper valf 
çalışırken yaşanacak bir 

elektrik kesintisi, valfin son pozisyonunda kal-
masına ve sistemdeki basınç dengelenene kadar 
likit akışının sürmesine sebep olur. Bu likit, 
kompresör girişinde birikerek elektrik geldi-
ğinde kompresöre ciddi anlamda hasar verir. 
Bunu engellemek için iki farklı yöntem geliş-
tirilmiştir: Yedek Pil Kullanımı veya Solenoid 
Valf kullanımı. 
Dixell geliştirdiği EX3 valfinde, valf üzerine 
pozitif kapanmayı garanti edecek solenoid valfi 
entegre ederek, sistemi elektrik kesintisi etkisin-
den ve yedek pil ömründen bağımsız kılmıştır. 
Üzerindeki solenoid valf etkisiyle EEV elektrik 
kesintisi anında tam kapanarak olası likit akışını 
kesin olarak engeller.

2. Sökülebilir flanşlı yapı

EX3 Valf yarı-herme-
tik yapıda pirinç-çelik 
gövdeye sahiptir. Çelik 
kısım EEV ve Solenoid 
düzenekleri barındırır ve 

kendi içinde hermetik yapıdadır. Pirinç kısım 
ise bakır bağlantı borularını, orifisi ve pislik 
tutucuyu barındırır. Bu iki yapı bir rakor vası-
tasıyla birbirlerine bağlanmıştır ve gerektiğinde 
sökülebilir. Flanşlı yapı sayesinde EEV ilk mon-
tajı esnasında sökülerek kaynak esnasında bez 
vs. sarmaya gerek kalmadan kolaylıkla monte 
edilebilir. Yine bu yapı sayesinde ileride valf 
değişimi gerektiğinde kaynak kullanmadan 
valf kolaylıkla değiştirilebilir. Yanlış valf seçimi 
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ürünler

birbirine bağlayan bir entegrasyon platformu 
görevi görür. Açık bina yönetimi sistemi 
kavramı; BACnet, LonWorks, M-Bus, Mod-
bus, oBIX, KNX, EnOcean, DALI gibi tüm 
standart haberleşme protokollerinin entegre 
edilebileceği anlamına gelir. Tabii ki, mevcut 
CentraLine saha ekipmanları da kusursuz 
bir şekilde entegre edilebilir. Uygulamalar, 
temel haberleşme protokollerinden (örneğin, 
soğutma için Modbus veya tüketim verisi 
girişi için M-Bus) aydınlatma kontrolüne 
(KNX/DALI), hırsızlık raporlamaya veya 
erişim kontrolüne yönelik karmaşık alt sis-
temlerin entegrasyonuna kadar geniş bir 
yelpazeye sahiptir. Eaglehawk öte yandan, 
EnOcean teknolojisi üzerinden aydınlatma 
sistemleri, panjur sistemleri ve sıcaklık 

Honeywell’den Eaglehawk HVAC Kontrolörü

Vaillant’tan ecoFIT Start Yoğuşmalı Kombi

Honeywell, bir tesisin aydınlatma, 
yangın algılama ve enerji yöne-
tim sistemleri ile ısıtma, havalan-

dırma, iklimlendirme (HVAC) sistemleri 
gibi diğer bina uygulamalarını tek bir plat-
forma entegre edebilen BACnet kontrolörü 
Eaglehawk’ı piyasaya sürdüğünü duyurdu. 
Eaglehawk kontrolör, BACnet protokolünü 
destekler ve bağımsız olarak programlanabi-
lir. Honeywell’in CentraLine ürün portföyü 
içerisinde kullanıma sunulan Eaglehawk, 
HVAC sistemlerinin kontrolü için ideal 
seçimdir ve en son Niagara ve Web tekno-
lojilerini temel alır. 
Eaglehawk, CentraLine Uygulama Kütüp-
hanesi ile birlikte, tesislerin maksimum 
enerji verimliliğine ulaşmasına yardımcı 
olurken, diğer taraftan da kullanıcı dostu 
kullanım sunar. Eaglehawk, yürürlükteki 
yasal düzenlemeleri ve EN 15232 benzeri 
standartları dikkate alan en gelişmiş kon-trol 
algoritmalarını kullanır ve Panel Bus, Lon-
Works ve BACnet ile haberleşebilen giriş/
çıkış modüllerinin kullanılmasıyla sistem 
esnek çözümler sunar. Kısıtlı alanlarda hiz-
met veren daha küçük sistemler için üzerinde 
14 veya 26 dahili girişe ve çıkışa sahip iki 
farklı kontrolör modeli bulunur. Okullar-
dan ofi s binalarına, alışveriş merkezlerinden 
havalimanlarına kadar tüm binalarda işletme 
maliyetlerini minimuma indirmek ve ideal 
iş ve yaşam koşullarını sağlamak açısından 
bir tesisin sahip olduğu farklı bina yönetim 
sistemlerinin kusursuz entegrasyonu büyük 
önem arz eder. Eaglehawk, tesis yöneticileri-
nin bu hedefl ere ulaşmalarına yardımcı olan, 
hepsi bir arada entegre bina otomasyonu 
çözümü sunar. Tüm Eaglehawk kontrolörler, 
yerinde veya ağa bağlı herhangi bir bilgi-
sayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden 
web tarayıcısı yardımıyla, uzaktan erişim ile 
tesislere servis verilmesini sağlayan entegre 
bir web sunucusuna sahiptir. Uzaktan eri-
şimin yanı sıra Eaglehawk, binaya ilişkin 
enerji verilerinin kaydını, arşivlemesini, 
analizini, görüntülemesini ve raporlama-
sını gerçekleştirerek enerji maliyetlerinden 
tasarruf sağlamaya katkıda bulunan Cent-
raLine Energy Vision gibi enerji yönetimi 
yazılımlarıyla da kullanılabilir. Eaglehawk 
ayrıca, bir binadaki pek çok cihazı ve sistemi 

Vaillant, 142 yıllık Alman teknoloji 
geleneğiyle ürettiği ecoFIT Start 
yoğuşmalı kombiyi; kaliteli ısı, sıcak 

su konforu ve yakıt tasarrufu arayan veya 
kombisini değiştirmeyi düşünen tüketiciler 
için pazara sundu. 
Okunabilirliği kolaylaştıran büyük LCD 
ekranı, arka aydınlatması, kullanışlı arayüzü 
ve sessiz çalışmasıyla fark yaratan ecoFIT 
Start; şık tasarımı ile dikkat çekiyor. İdeal 
boyutları ile kullanıldığı mekânlarda yer 
tasarrufu da sağlayan ecoFIT Start, yüksek 
performansı ve teknolojisi ile kullanıcılarına 
konfor ve güven sunuyor. TM

kontrolü için pratik entegrasyon olanağı sağ-
layan EasyClickPro sistemini de destekler. 
Kablosuz bileşenlerinin esnek bir şekilde 
düzenlenmiş olması sayesinde, bu teknoloji 
yeni ve özellikle mevcut eski binalar için 
uygundur. TM

23,5 x 33,5 cm235 x 335 mm
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ürünler

Akıllı Telefonlar ile Çalışan Yeni Testo Akıllı Problar ile Isıtma Sistemleri Güvende

Yeni testo Akıllı Problar ile işleri-
niz artık eskisinden çok daha kolay. 
Çünkü kompakt ölçüm cihazları, 

kablosuz olarak testo Akıllı Prob mobil 
uygulaması vasıtasıyla, tablet ya da akıllı 
telefon ile çalıştırılabilir; testo çantalar ile 
güvenle taşınabilir. Böylece her an ölçüm 
teknolojisine ulaşılabilir.

testo Akıllı Problar ısıtma seti ile, ısıtma 
sistemlerinde fark basınç, hava akış hızı, 
hacimsel debi ve sıcaklık ölçümleri yapıla-
bilir. Set içeriğindeki kompakt ölçüm cihaz-
ları (testo 115i, testo 510i, testo 805i) akıllı 
telefon ya da tabletlerden mobil uygulama 
ile kablosuz olarak çalıştırılabilir. Tüm ölçüm 
verileri direkt olarak, mobil cihaz ile ücretsiz 
Akıllı Problar mobil uygulamasına iletilir, 
okunabilir, rapor oluşturulabilir ve e-mail ile 
gönderilebilir. Mobil uygulamada ek olarak, 
pratik ölçüm menüleri ve özel fonksiyon-
lar ile akıllı telefonlar ölçüm veri merke-
zine çevrilir - bu da daha verimli çalışma  
sağlar. 

Isıtma setinin avantajlarına genel 
bakış

•	 Gaz akış basıncı ve statik basıncın ölçümü.

•	 Dağıtıcılarda gidiş ve dönüş sıcaklığı 
ölçümleri.

•	 Zemin ısıtmaları ve radyatörlerde sıcaklık 
ölçümü.

•	 Basınç düşümü testi için ölçüm menüsü, 
alarm ile.

•	 Ölçüm değerleri ve ölçüm noktası 
işaretleme ile hızlı görüntü 
dokümantasyonu.

•	 testo Akıllı Problar Mobil uygulaması ile 
veri analizi ve gönderimi.

•	 Saklama ve taşıma için pratik testo çanta.

Mobil uygulama ile ölçümün 
avantajları

•	 testo Akıllı Problar ile ölçüm değeri 
görüntülenmesi ve kontrolü, kablosuz 
şekilde mobil uygulamayla yapılabilir – 
ölçüm cihazından uzak mesafelerde bile.

•	 Altı adede kadar akıllı prob eşzamanlı 
görüntülenebilir.

•	 Mobil uygulama ölçüm değerlerini grafik 
ya da tablo şeklinde hızlıca gösterir.

•	 Basınç düşümü testi: Anlık basınç değeri 
ve başlangıç basınç değeri arası deltanın 
hesaplanması; alarm değerli grafik 

ilerleyişi; dengelemenin ve test sürelerinin 
ayarlanması. 
IR sıcaklık ölçümü:  Malzemeye göre 
emissivitelerin kolayca seçimi; ölçüm 
değerleri ve ölçüm noktası işaretleme ile 
hızlı görüntü dokümantasyonu.

•	 Ölçüm verilerinin raporları sahada PDF 
ya da Excel formatında gönderilebilir.

Ağır çanta yerine pratik çanta

testo Akıllı Probların pratik çantası, kom-
pakt cihazların güvenli ve rahat bir şekilde 
taşınmasını sağlar. Dış kısmı sağlam malze-
meden yapılan çantanın iç kısmı, cihazların 
her birinin boyutuna uygun hazırlanmış, sün-
ger yapılı haznelerden oluşur. Akıllı Problar 
ideal şekilde bu çantalarda taşınır; darbe ve 
düşmelere karşı güvenle korunur. TM
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Ulus Yapı’dan Ağır Yükler için Sismik İzolatör Acrefi ne® ASI-T9

Acrefi ne® marka izolatörlerin gövde-
leri, iç ortamlarda kullanılan model-
lerinde dahi çok yüksek korozyon 

dayanımına sahip ve aynı zamanda çevre 
dostu olan kataforetik elektro-kaplama 
(kataforez) yöntemiyle, dış ortamlarda kul-
lanılan modellerinde ise standart olarak 
kataforez üstü epoksi boya ile kaplanır. Dış 
ortamlar için istendiğinde sıcak daldırma 
galvaniz de tercih edilebilir. Yaylar ise iç 
ortamlarda epoksi boyalı, korozif ortam-
larda ise PVC kaplı olarak imal edilirler. 
Acrefi ne® ASI-T9 sismik titreşim izolatör-
leri yere sabitlenen ekipmanlar için dizayn 
edilmiştir (örneğin soğutma kulesi, soğutma 
grubu gibi). Bu izolatörler sismik koruma ve 
kuvvetli titreşimler esnasında kullanım için 
idealdir. Yay çökmesi 50 mm (2") olduğunda 
kaliteli bir titreşim izolasyonu ve gürültü 
kontrolü sağlar. ASI-T9 sismik izolatörlerde 
yay çökmesi standart olarak 25 mm (1") ve 
50 mm’dir (2"). ASI-T9 sismik izolatör özel 
üretim ürünü olduğundan yay çökmesi gere-
kirse 75 mm (3") veya daha da fazla olabilir. 
Yük kapasitesi yine standart olarak 5.400 

kg ile 11.520 kg arasındadır. Daha yüksek 
kapasiteler özel üretim ile mümkündür.

Ürün özellikleri:

•	 Ağır cihazlar için özel olarak dizayn 
edilmiş

•	 Tüm yönlerde sismik koruma

•	 Yüksek pas koruması için kataforetik 
elektro-kaplama 

•	 Toz boyalı ve renk kodlu yaylar
•	 Kaynak ya da dübel ile sabitleme
ASI-T9 sismik izolatörleri 10 yılı aşkın 
süredir Acrefi ne® markasının distribütör-
lüğünü gerçekleştiren Ulus Yapı’dan temin 
edilebilir. TM

Pronet’ten Tasarruf Sağlayan Çözüm: Akıllı Termostat

Termostat sayesinde evlerine ya da işyerle-
rine varmadan kombilerini açabiliyor, orta-
mın ısısını ayarlayabiliyor. Ebeveynler, evden 
uzakta olsalar bile çocuklarının oda sıcaklığını 
kontrol ederek istedikleri seviyede tutabiliyor. 
Akıllı Termostat, Pronet Plus ile çalışan yapısı 
sayesinde mekân dışındayken kurulduğunda 
ortam ısısını daha önce belirlenmiş istenen 
sıcaklığa otomatik olarak düşürüyor. Günlük 
ya da haftalık olarak 3 farklı saat diliminde 
istenen sıcaklığa programlanabildiği için 
Akıllı Termostat kullanıcılarına ekonomi ve 
konforu bir arada sunuyor. Akıllı Termostat 
sunduğu bu özellikler sayesinde, müşteri kul-
lanımına bağlı olarak ısınma giderlerinde de 
yüzde 20 - 40 oranında  tasarruf sağlayabiliyor. 
Pronet’in Akıllı Termostat’ın yanı sıra Akıllı 
Video ve Akıllı Kilit gibi farklı çözümleri de 
bulunuyor. TM

Güvenlik sektörünün öncü şirketle-
rinden Pronet, hizmetlerini sadece 
hırsızlık girişimlerine karşı önlem 

almakla sınırlamıyor ve kullanıcılarına akıllı 
güvenlik hizmetlerini de sunuyor. Türkiye’nin 
ilk akıllı güvenlik sistemi olan Pronet Plus ile 
acil sağlık, yangın, gaz kaçağı, su baskını ve 
hatta dışarıda yaşanabilecek tehlikelere karşı 
tam koruma sağlayan Pronet, şimdi sunduğu 
bu çözümlere Akıllı Termostat’ı da ekliyor. 
Tüm Türkiye’de satışa sunulan Akıllı Ter-
mostat ile kullanıcılara kombilerini uzaktan 
açma-kapama ve ısı ayarı yapabilme konforu 
sunuluyor. Store ya da Google Play üzerin-
den akıllı cihazlara indirilebilen, Pronet Plus 
Akıllı Güvenlik Sistemi ile birlikte çalışan 
Akıllı Termostat ürünüyle kullanıcılar ev ya 
da işyerlerinden uzakta olsalar bile kombi-
lerini kontrol edebiliyor. Kullanıcılar, Akıllı 
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Take a Breath!

Camfil Hava Filtresi San. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Morsümbül Sok. Deluxia Palace
Kat 9, Daire 254  Ataşehir - İstanbul / Türkiye
Tel: + 90 216 510 13 00  Faks: + 90 216 510 13 67

www.camfil.com

Temiz Hava İnsan Hakkıdır

urovent’in EN779:2012 standartının ye-
rine kullanılacak olan ISO 16890 Stan-
dartı, hava filtreleri ve temiz hava hak-

kını tüketiciye sunmaya yöneliktir.

EN779:2012 standartında G, M ve F gibi sınıf-
landırmalar olurken, yeni ISO 16890 Standar-
tında bu verim sınıfları kalkacak; onun yerine 
PM1, PM2.5 ve PM10 gibi partikül boyutla-
rına göre tutuculuk gösteren hava filtreleri 
etiketlendirilecektir.

İnsan sağlığı açısından en tehlikeli partikül 
boyutu olan PM1, Dünya Sağlık Örgütü ve 

çok sayıda üniversite araştırma birimi tarafın-
dan “Dikkate alınması gereken boyut” olarak 
raporlanmıştır. PM10’a karşı vücudumuz kıl 
ve mukoza tabakalarıyla koruma gösterirken, 
PM1’e karşı herhangi bir koruma göstereme-
mektedir. 

Camfil, farkındalığı yaymak amacıyla, “Take a 
Breath / Nefes Al” adı altında bir kampanya 
başlatıyor. Bu kampanyadaki misyonumuz, 
bina içi ve bina dışındaki hava kirliliğine dik-
kat çekerek, bilgi sağlamak ve kamuoyu far-
kındalığını artırmaktır. 

Şimdi derin bir nefes alın ve bizimle 
birlikte “Hava Kalitesi” yüzeyinin
derinliklerine dalışa geçin.

www.camfil.com/takeabreath

E

PM10 : Boyut aralığı =  /< 10 µm
PM2.5 : Boyut aralığı =  /< 2.5 µm
PM1 : Boyut aralığı =  /< 1.0 µm
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Yücel Duduoğlu
Camfil Türkiye Genel Müdürü

T ürkiye yapılanmasını 2013 yılının Aralık ayında kuran Camfil, hava filtreleri 
ve temiz hava çözümlerinde uzman bir firma. Camfil Türkiye Genel Müdürü 
Yücel Duduoğlu, temiz havaya her daim ihtiyacımız olduğunu vurguladığı 

söyleşimizde; temiz hava gündemine ilişkin yeni filtrasyon standardı ISO 16890,  
yeni iş güvenliği kanunu ve insan sağlığını korumak için yeni odak noktası olan PM1 
konuları hakkında çok önemli bilgiler paylaştı. Camfil’in yeni dönem çalışmalarını, 
sektörün vardığı ve varması gereken noktaları sorduk. Duduoğlu anlattı, biz 
aktardık…

“Temiz hava insan hakkıdır”
Mutlu Nakipoğlu-Camfil Türkiye Satış Müdürü, Yücel Duduoğlu-Camfil Türkiye Genel Müdürü, Pelin Aybay-Camfil Türkiye Satış ve Pazarlama Mühendisi
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Her daim temiz havaya ihtiyacımız 
var

Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır distribütörler 
vasıtasıyla temsil edilen Camfil, 2013 yılının 
Aralık ayında Türkiye yapılanmasını kurdu. 
Fiilen 23 Aralık 2013 tarihinde faaliyetle-
rimize başladık. Kuruluşumuzdan bu yana 
üç sene geçti ve Camfil Türkiye olarak ciddi 
anlamda büyüdük. Bu süreçte hem çalışan-
larımızın sayısı arttı hem de faaliyetlerimiz 
giderek yoğunlaştı. Şu an bulunduğumuz 
ofise artık sığamaz olduk; yakın zamanda 
daha büyük bir ofise taşınmayı planlıyoruz. 
Firma olarak felsefemiz her daim şu: “Temiz 
hava insan hakkıdır”. Bu, bizim için çok 
önemli bir konu. Bilindiği üzere, Birleşmiş 
Milletler gibi kuruluşların ana sözleşmeleri 
insan haklarından bahseder. Ülkelerin en 
önemli sorumluluklarından biri, sınırları içe-
risinde yaşayan insanlara hava, su, yiyecek 
gibi birtakım vazgeçilmezleri layıkıyla suna-
bilmeleridir. “Temiz hava insan hakkıdır” 
felsefesiyle çıktığımız yolda birkaç adım iler-
leyince karşımıza “Temiz hava bize nerede 
lazımdır?” sorusu çıkar. Cevap ise bellidir: 
Temiz hava bize her yerde lazım. Uyurken, 
dinlenirken, çalışırken, hastayken… Her 
noktada ve her daim temiz havaya ihtiya-
cımız var. Biz Camfil olarak bunu sağlamak 
için uğraşıyoruz ve bununla ilgili gereken 
standartların Türkiye’de oluşturulması için 
çalışıyoruz. 

Sektörde mühendislik çözümü 
konusunda çok ciddi bir eksiklik var

Kurulduğumuz günden bugüne kadar geçen 
üç yılda, özellikle mühendislik çözümü sun-
duğumuz projeler ürettik. Bu doğrultuda 
çok ciddi projelere imza attık. Mühendis-
lik çözümü sunduğumuz müşterilerimizin 
tamamı tarafından Camfil artık bir tedarikçi 
gibi değil, çözüm ortağı olarak görülüyor. 
Müşterilerimiz herhangi bir konuda prob-
lem yaşadığı zaman mutlak surette bizimle 
temasa geçiyor, biz de elimizdeki veya yurt-
dışındaki merkezlerimizdeki kaynaklardan 
yararlanarak problemi tam manasıyla bilim-
sel olarak çözüyoruz. Çözümle ilgili teklifi-
mizi sunuyoruz; eğer müşterimizin için de 
uygunsa çözüm sürecini başlatıyoruz. Son 
üç yılda fark ettik ki problemler ne yazık ki 
çözülmemiş. Müşteriler tarafına bırakılmış. 
Yani firmalar çözüm değil, ürün satmışlar. 

Dünya temiz hava sektöründe 
en fazla pazar payına sahip olan 
firmayız

Fiyatlarımız nispeten yüksek olmasına rağ-
men, dünya temiz hava sektöründe en fazla 
pazar payına sahip olan firmayız. Bunun 
sebebi, son kullanıcıların bilinçlenip Camfil 
ile çalışmaya başlamalarıdır. Bir Camfil filt-
resi ile başka bir markaya ait bir filtre aynı 
anda, aynı özelliklere sahip iki tane klima 
santraline konduğu zaman, Camfil’den elde 
edilecek birtakım kazançlar var. Bu kazanç-
lardan biri enerji tasarrufu, diğeri ise uzun 
filtre ömrü. Pahalı olmamıza rağmen, dün-
yada en yüksek pazar payına sahip olmamı-
zın nedeni de bu. 
Belli başlı ilaç firmaları ile yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. Müşterilerimizden bir tanesinin 
ilaç üretim tesisinde; panel filtrelerde filtre 
ömrünü iki haftadan üç aya, torba filtrelerde 
ise yaklaşık üç ay olan filtre ömrünü on yedi 
aya çıkardık. Başka bir müşterimizden de 
2014 yılında faaliyete başladıktan birkaç gün 
sonra bir sipariş almıştık. Aradan geçen nere-
deyse üç yılın ardından sipariş tekrarı kısa bir 
zaman önce geldi ama bu tekrar; aldıkları 
tüm filtreler için değil, sadece panel filtreler 
içindi. 2014 yılında verdiğimiz torba filtreler 
hâlâ sorunsuzca çalışmaya devam ediyormuş. 
Bu bizim için çok güzel bir durum çünkü 
sürekli değiştirilmesi gereken ekipmanlar 
kullanıcılar tarafından sevilmez. 

“İşyeri hekimliği” müessesesi 
gündemde, hastalıkların arkasında 
yatan gerçek sebepler ortaya 
çıkartılacak

Temiz hava insan hakkıdır diyoruz. Ben bu 
sene, İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bir 
eğitim aldım. Geçmişte o sektörde çalıştı-
ğım için tam manasıyla sahada işçinin nasıl 
korunması gerektiği konusunda bilgim vardı 
ama devletin işçiyi nasıl koruyacağı konu-
sunu bilmiyordum. Bu konuyla ilgili bazı 
istatistikleri paylaşmak isterim: Türkiye, iş 
kazaları liginde Avrupa birincisi, ilginçtir 
ki meslek hastalıkları liginde ise son sırada. 
Bunun nedeni ise şu; yapılan istatistiklerde iş 
kazalarını kayıt altına alıyoruz, çünkü almak 
zorundayız; fakat meslek hastalıklarını 
hekimler kayıt altına almıyor. Bu kesinlikle 
hekimlerin suçu değil. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı “işyeri hekimliği” mües-
sesesini gündeme alarak hastalıkların arka-
sında yatan gerçek sebebi ortaya çıkartmaya 
çalışacak. İş Güvenliği Kanunu’nda bu yeni 
bir uygulama ve tüm işyerlerini kapsıyor. 1 
Temmuz 2017 itibarıyla tüm işletmelerin  
işyeri hekimleri ile sözleşme yapma zorunlu-
luğu olacak. Hekimler görevlerine başladığı 
anda maalesef meslek hastalıkları oranımı-
zın, Avrupa’daki iş kazaları ligi ile neredeyse 
aynı yere geleceğini düşünüyorum. Bu çok 
önemli bir konu. Biz Camfil olarak üretim 
tesislerinde, ticari işletmelerde, sağlık kuru-
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olan partiküllerdir. 1 μm veya daha küçük 
çaptaki partiküller “PM1” sınıfına girer. PM1 
partikülleri, dolaşım sistemine katılacak 
kadar küçüktürler ve en başta kalp ve dola-
şım sistemi hastalıklarına, kansere, Kronik 
Obstrüktif Akciğer Hastalığına (KOAH), 
Alzheimer hastalığına sebep olurlar. PM1, 
günlük hayatı da olumsuz yönde etkiler. 
Uyku kaliteniz düşer ve uyku apnesi has-
talığı ortaya çıkabilir. Çocuk sahibi olmak 
isteyen çiftler için ciddi anlamda bir risktir 
çünkü üreme fonksiyonlarında da tahribata 
sebep olur. Şeker hastalığına hatta obeziteye 
kadar sebep olabilir. 1 - 2.5 μm arasındaki 
partiküller ise “PM2.5” sınıfına girer. PM2.5 
partikülleri; akciğerlere nüfuz ederek, akci-
ğer fonksiyonlarında bozukluğa, göz ve cilt 
problemlerine sebep olabilir. 10 μm veya 
daha küçük çaptaki partiküller de “PM10” 
sınıfına girer. PM10 partikülleri, solunum 
kanallarında dolaşabilmeleri etkisiyle, akci-
ğer fonksiyonlarında bozukluğa sebep ola-
bilirler.
PM1, PM2.5 ve PM10’un nerelerde dur-
durulabileceği konusuna şöyle örnekler 
verebilirim: PM10 burnumuzda veya soluk 
borumuzun içinde durdurulabilir, PM2.5 
solunum sisteminin girişinde durdurulabilir, 
PM1 ise vücudumuzun tüm mekanizmasının 
içine girebilecek boyuttaki partiküllerdir ve 
kanda çözülebilir. Peki neler PM1’dir? PM1, 
büyükşehirlerdeki en büyük sıkıntı olan tra-
fikten kaynaklanır. PM1, egzoz dumanında-
dır, kalorifer kazanlarının bacalarında yanma 
gazındadır. PM1 esasen insanlar için şu anda 
zararlı olabilecek en tehlikeli partikül boyu-
tudur.

İnsan sağlığını korumak için PM1’e 
odaklanmalı

Camfil olarak ISO’nun yeni standardını 
destekliyoruz. İnsan sağlığını korumak için 
PM1 üzerinde odaklanmanın son derece 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 
vücudumuz öyle güzel yaratılmış ki, yaratıl-
dığımız dönemde oluşabilecek partiküllere 
karşı vücudumuz savunma mekanizmaları 
geliştirmiş. Belki yüz veya bin sene sonra 
vücudumuz PM1 partiküllerini de filtre ede-
bilir hâle gelecek, bunu bilemiyoruz ama 
bildiğimiz bir şey var ki o da şu an PM1’in 
insan sağlığı için büyük bir tehdit olduğudur.
“Havada en çok bulunan zararlı partikül-
ler” olan PM1’leri havadan temizlememiz 

luşlarında iç hava kalitesini en iyi seviyeye 
çıkarmak için uğraşıyoruz.

ISO 16890: Yeni filtrasyon standardı

Bilindiği gibi dünyada filtrasyon konusunda 
iki gruba ait standartlar izleniyordu. Biri, 
ASHRAE’nin 52.2-99 sınıflandırması, 
diğeri ise Eurovent’in EN 779-2012 standar-
dına göre yapılan sınıflandırma. Eurovent en 
son EN 779’da 2012 ile 2014 yıllarından da 
standartlara bir düzeltme yapmıştı. ISO, bir 
çalışma yaptı ve yaptığı bu çalışmada, Euro-

vent ve ASHRAE’nin standartları tek bir 
standartta toplandı. Yani her iki standarttan 
da birtakım veriler alındı ve yeni “ISO 16890 
Standardı” hazırlandı. 31 Ağustos’ta oylandı 
ve kabul edildi. Tabii akıllara hemen şu soru 
gelecektir: Ne değişecek? ASHRAE’deki 
MERV sınıflandırması ve Eurovent’teki G4, 
M5, M6, F7, F9 gibi sınıflandırmalar kalktı. 
Artık filtrasyonda “tutulan partikül boyutuna 
göre verimlilik” önemli hâle geldi ve PM1, 
PM2.5 ve PM10 olarak adlandırılan üç tane 
partikül boyutuna göre verim sınıfı var. 
PM1, en küçük boyutta ancak en zararlı 
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AYVAZ SPRİNKLER BAĞLANTI HORTUMLARINDA

%40 İNDİRİM!

40,80TL68,00TL

Ayvazonline’da Ekim ayı sonuna kadar 
Sprinkler Bağlantı Hortumlarını %40 indirimle sunuyoruz!

Peşin fiyatına 4 taksit ve ücretsiz kargo avantajıyla
alışveriş keyfinizi ikiye katlıyoruz!

%40
AYVAZ SP-FLEX (DN20)
Sprinkler Bağlantı Hortumu

Sprinkler Sistemleri için Örgülü Bağlantı Hortumu
500 mm boyunda
Hortum çapı: DN20 (3/4”)
AISI 316L paslanmaz çelik hortum

SP-FLEX (DN20)
Sprinkler Bağlantı Hortumu

Sprinkler Sistemleri için Örgülü 
Bağlantı Hortumu
Hortum çapı: DN20 (3/4”)
AISI 316L paslanmaz çelik hortum

SP-FLEX (DN25)
Sprinkler Bağlantı Hortumu

Sprinkler Sistemleri için Örgülü 
Bağlantı Hortumu
Hortum çapı: DN25 (1”)
AISI 316L paslanmaz çelik hortum

500 mm : 68,00 TL 40,80 TL 
700 mm : 76,00 TL 45,60 TL
1000 mm : 88,00 TL 52,80 TL
1200 mm : 96,00 TL 57,60 TL
1500 mm : 108,00 TL 64,80 TL
2000 mm : 128,00 TL 76,80 TL

500 mm : 85,00 TL 51,00 TL 
700 mm : 95,00 TL 57,00 TL
1000 mm : 111,00 TL 66,60 TL
1200 mm : 122,00 TL 73,20 TL
1500 mm : 138,00 TL 82,80 TL
2000 mm : 165,00 TL 99,00 TL
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gerekiyor. EN 779 -2012 Standardı’nda F7 
filtrelerde verimlilik % 50 ila 75 arasında 
yer alıyor, F9 filtrelerde ise % 85’in üzerine 
çıkıyor. 
PM1’den kurtulmaya yönelik tasarımlar 
yapılması  gerektiğini özellikle vurgulamak 
istiyoruz. Çünkü sadece hava kirliliğinden 
dolayı Avrupa’da 2010 senesinde sağlık için 
harcanan para 1,6 trilyon dolar. AB’ye üye 
olan ülkelerin gayri safi milli hasılasının  
% 10’u sağlık masraflarına gidiyor. Hava 
kirliliğinin devletlere maliyeti çok yüksek 
boyutlarda, AB ve Dünya Sağlık Örgütü şu 
anda bu konuyu çok sıkı bir şekilde takip 
ediyor. 

Standartların yükseltilerek 
ezberlerin bozulmasından yanayız

Havalandırma sisteminin kurulumundaki en 
basit ilke, iç hava ile dış havayı karıştırmaktır. 
Konvansiyonel sistemlere bakıldığında, bir iş 
merkezinde ya da otelde bulunan klima san-
trallerinde bir entalpi kontrolü vardır; iç hava 
sıcaklığına, dışarıdaki ve içerideki bağıl neme 
bakılarak set edilen değerlere göre damperler 
açılır, dış hava miktarı artırılır, dönüş havası 
miktarı azaltılır veya bunun tam tersi yapılır. 

Bir klima santralinde genelde % 10  ila % 100 
arasında temiz hava ile çalışabilme özelliği 
aranır. Dışarıdaki hava sıcaklığı yeterince 
düşük ya da yüksekse, enerji tasarrufu sağ-
lamak için dış hava sıcaklığı ve nem oranı ile 
ihtiyaç arasında ne kadar fark varsa ona göre 
bir ayarlama yapılır. Evet, enerji tasarrufunu 
sağlayabiliyoruz fakat dışarıdan aldığımız 
hava taze hava değil. Dışarıda kirli bir hava 
var, hatta içerideki hava dışarıdaki havadan 
bazı durumlarda 50 kat daha kirli olabiliyor. 
Dış hava miktarı azaltılıp, iç hava miktarı 
artırıldığı zaman dışarıdan 50 kat daha kirli 
bir hava, klima santrallerinden ve maalesef 
düşük verimli (G2 – G3 – G4 ya da en 
fazla M5 verimindeki) filtrelerden geçtiği 
için içerideki partikül konsantrasyonu son 
derece yüksek seviyelere çekilmiş oluyor. Bu 
durum, binadaki insanların solunum ve dola-
şım sistemlerinde oldukça zararlı sonuçlar 
doğurabilir. 
Bu duruma birkaç örnek verebilirim: 
Fransa’da bir okulda aynı seviyede olan iki 
öğrenci grubu aynı sınava tabi tutuluyor. 
Birinci denek grubu kötü iç hava kalitesi olan 
ortamda, ikinci denek grubu ise iç hava kali-

tesi geliştirilmiş bir ortamda sınavı tamamlı-
yor. İkinci denek grubu, sınavda açık arayla 
daha başarılı sonuç alıyor. Bir diğer örnekte 
ise; şirket içinde kullandığımız haberleşme 
portalında geçen günlerde İngiltere’de yaşa-
yan bir çocuğun annesinden gelen teşek-
kür mesajı yayımlandı. Hikâye şöyle; çocuk 
öğrenci, fakat alerjik astım nedeniyle okulun-
dan 9 ay uzak kalmak zorunda kalıyor. İlaçlar 
kullanıyor, kortizon tedavisi bile görüyor ama 
nafile, durumunda hiçbir düzelme olmuyor. 
Anneye, çocuğun bulunduğu ortamın iç hava 
kalitesini geliştirmesi gerektiği söyleniyor ve 
anne Camfil hava temizleyici ile tanışıyor. 
Kullanmaya başladıktan çok kısa bir süre 
sonra çocuk sağlığına kavuşuyor ve eğitimine 
kaldığı yerden devam ediyor.
Konu aslında çok ciddi, çünkü hepimizin 
sağlığını ilgilendiriyor. Camfil olarak ama-
cımız, filtre veya ekipman satmak değil. 
Biz standartların yükseltilerek ezberlerin 
bozulmasından yanayız. Klima santrali ya 
da soğutma gruplarında sektörün geldiği 
olgunluğun maalesef onda birine filtrasyon 
sektörü gelmiş değil. Bunu da altını çizerek 
belirtmek istiyorum.

Ar-ge için sarf ettiğimiz emeklerin 
bir şekilde başka firmalar tarafından 
kullanılmasını tasvip etmiyoruz

Dünyada en çok taklit edilen filtrasyon mar-
kasıyız. Tasarımlarımıza ait bazı bölümler, 
bazı üreticiler tarafından hem Türkiye’de 
hem de başka ülkelerde taklit ediliyor. En 
son toz toplama cihazımızla ilgili taklit 
edildiğimizi  düşündüğümüz bir durum söz 
konusu oldu. Bu konunun üzerine gideceği-
mizi de belirtmek isterim. Çünkü ar-ge için 
sarf ettiğimiz emeklerin bir şekilde başka 
firmalar tarafından kullanılmasını tasvip 
etmiyoruz. 
Bu kadar olumsuzluğun yanında sektörde 
güzel şeyler de oluyor elbette. İSKİD tara-
fından sağlık yapılarında kullanılacak ekip-
manların belli bir standarda getirilmesi 
ile ilgili birtakım çalışmalar başlatıldı. Bu 
konuyla ilgili özellikle Sn. Vural Eroğlu’na 
teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bu konu 
ülkemiz ve insanlarımız için çok önemli. 
Filtrasyon konusunda da sağ olsunlar bizi 
davet ettiler, biz de kendileriyle birtakım 
paylaşımlarda bulunduk. Umuyorum ki bir 
umut ışığı niteliğinde olan bu çalışma ile 
sektörümüze güzel haberler vereceğiz. TM
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sistem

Günümüzde hızla azalan enerji kay-
nakları ve artan yakıt maliyetleri, 
ısıtma ve soğutmada düşük kar-

bon salımlı ve düşük maliyetli teknolojileri 
zorunlu kılıyor. Bu bağlamda, çevreci buluşlar 
ve inovatif çözümler gittikçe daha fazla önem 
kazanıyor. Mitsubishi Electric, çevreci tek-
nolojiler alanındaki son buluşu olan hibrid 
iklimlendirme sistemleri ile dünyada bir ilke 
daha imza attı. “Hybrid City Multi (HVRF) 
Sistemler” ile düşük karbon salımlı çevreci 
uygulamalarının kapsama alanını genişleten 
marka, daha iyi bir dünya için karbon salı-
mını azaltıyor ve bu amaçla oluşturulan yeni 
yönetmeliklere de uyum sağlıyor. Geleneksel 
ısıtma ve soğutma teknolojilerinin geldiği son 
nokta olan “Hybrid City Multi (HVRF) Sis-
temler”, ısı geri kazanımlı eşzamanlı ısıtma 

Hibrid İklimlendirme

ve soğutma gerçekleştirmek için iki borulu 
teknolojisini ve suyun yaratıcı birleşimini 
kullanarak optimum konfor ve verim sunu-
yor. Sistem, yüksek enerji tasarrufu ve ideal 
konforun yanı sıra kolay ve düşük maliyetli 
montaj avantajı da sağlıyor. 

Farklı ihtiyaçlara, aynı anda, ideal 
iklimlendirme

Farklı talepler için bile eşzamanlı olarak en 
ideal iklimlendirmeyi sağlayabilen bu yeni 
teknoloji, Mitsubishi Electric’e özgü iki 
borulu sistem sayesinde, tek bir sisteme bağlı 
iç ünitelerin aynı anda bir kısmında ısıtma 
yapılırken diğer kısmında soğutma yapılma-
sına olanak tanıyor. Geleneksel sistemlerin 
aksine, bu geçişlerin yapılması sırasında sis-

temin durmasına gerek kalmıyor. Böylece 
sistemin çalışma modunun değiştirilmesin-
den kaynaklanabilecek ısıtma ve soğutma 
kesintilerinin ve buna bağlı oluşabilecek 
kullanıcı memnuniyetsizliğinin önüne geçi-
liyor. HVRF Sistemlerin sunduğu modern 
ısıtma ve soğutma çözümleri; ofis binaları, 
oteller, sağlık merkezleri, hastaneler, okul-
lar, apartmanlar, alışveriş merkezleri ve diğer 
ticari binalar için rahatlıkla kullanılabiliyor. 
Bu yeni teknoloji; toplantı odaları, çalışma 
alanları, sistem odaları gibi tüm yıl boyunca 
eşzamanlı ısıtma ve soğutmaya gereksinim 
duyan mekânların ihtiyacını ısı geri kazanım 
teknolojisi ile verimli bir şekilde karşılıyor. 
Muayenehaneler, hasta odaları ve personel 
odaları gibi farklı odaların farklı iklimlen-
dirme ihtiyaçlarına aynı anda cevap vererek 
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maksimum konfor sağlıyor. Sistemin bağım-
sız ayar ve eşzamanlı ısıtma-soğutma yapa-
bilme özelliği, örneğin bir otelde misafirlere 
klimanın çalışma modunu kendi istekleri 
doğrultuda seçebilme özgürlüğü de tanıyor. 
Kaliteli iklimlendirme ile konaklama boyunca 
konforlu ve sorunsuz bir ortam yaratıyor.

Yüksek enerji tasarrufu

Tek bir sisteme bağlı iç ünitelerde, aynı anda 
hem ısıtma hem de soğutma gereksinimi 
olması durumunda, bir Mitsubishi Elec 
tric teknolojisi olan iki borulu ısı geri kaza-
nım çalışması ile daha fazla enerji tasarrufu 
sağlanıyor. Soğutma yapan iç ünitenin atık 
enerjisi dış üniteden atılmak yerine, Hybrid 
Akış Kontrol ünitesi (HBC) sayesinde ısıtma 
yapan iç üniteye aktarılıyor ve bu sayede sis-
tem verimi maksimize ediliyor. 

Kolay ve düşük maliyetli montaj 

Hybrid City Multi (HVRF) Sistemler, 
basitleştirilmiş iki borulu tasarımı ile uygu-
lamacılara ve mekanik taahhütçü firmalara 
kolay, hızlı ve düşük maliyetli montaj avantajı 
sunuyor. Mitsubishi Electric’in iki borulu 
ısı geri kazanım sisteminde, geleneksel dört 
borulu sulu sistemlere göre çok daha az boru 
ve bağlantı malzemesi kullanılıyor. HVRF 
Sistemlerde, chiller ve kazan sistemlerinde 
olduğu gibi ilave sirkülasyon pompası, akü-
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sistem

mülasyon tankı, kontrol ve otomasyon panosu 
gibi ekipmanların kullanılmasına ihtiyaç 
duyulmuyor. Bu sistemde vanalar, pompalar 
ve ısı değiştirgeçlerinin tamamı HBC ünite 
içlerinde yer alıyor. Bu sayede yatırım mali-
yetlerinde ciddi bir tasarruf sağlanıyor. 
Özel bir mekanik oda için alan ayrılma-
sına ve çatıda büyük hacimler kaplayacak 
soğutma gruplarına gerek kalmadan, çeşitli 
mekânlara dağıtılabilecek Hybrid VRF dış 
üniteler kullanılması yoluyla görsel ve işlevsel 
bir yerleşim yapılması da mümkün kılınıyor. 
Sistem yapısı gereği şartlandırılacak ortam-
larda soğutucu akışkan bulunmaması, gaz 
kaçak kontrolünü ve bunun için gerekli diğer 
ekipmanlara olan ihtiyacı tamamen ortadan 
kaldırıyor. Bu özellik de yine çok önemli bir 
maliyet avantajı sağlıyor.

Sistem ekipmanları farklı ihtiyaçlar 
için tasarlandı

HVRF Sistem dış ünite, aynı anda ısıtma 
ve soğutma yapabilen, inverter kompresöre 
sahip, ısı geri kazanımlı bir ünite olarak dik-
kat çekiyor. 22,4 kW- 56,0 kW aralığında 
yedi farklı kapasite ile tüm projelere uyum 
sağlıyor.

HVRF Sistemin en önemli parçası olan 
Hybrid Akış Kontrol Ünitesi (HBC: Hybrid 
Branch Controller) ise dış ünite ile iç üniteler 
arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Soğutucu akış-
kan ve su arasındaki ısı transferini, Mitsubishi 
Electric tarafından geliştirilen teknoloji ile 
gerçekleştiriyor. Aynı sistemdeki iç üniteler 

arasında ısı geri kazanımı yaparak eşzamanlı 
ısıtma ve soğutmaya olanak sağlıyor.
HVRF Sistemde; ince gizli tavan tipi (200 
mm yükseklik), orta statik basınçlı gizli tavan 
tipi (35/50/70/100/150 Pa statik basınç seçe-
neği), dört yöne üflemeli kaset tipi (kolay 
temizlik için ızgara alçaltmalı panel ve enerji 
tasarrufu için i-see sensor seçeneği ile) ve orta 
statik basınçlı gizli döşeme tipi (20/40/60 
Pa statik basınç seçeneği) olarak dört model 
iç ünite seçeneği bulunuyor. 1,7 kW - 5,6 
kW kapasite aralığında altı farklı kapasite 
için toplam 19 model ve kapasite seçeneği 
sunuluyor. 

Tek bir noktadan kontrol

HVRF Sistemin ekipmanları içinde; göste-
rişli, şık ve kolay kullanım özelliğine sahip 
bireysel kumanda seçeneklerine ek olarak, 
genişleme kumandalarıyla birlikte kulla-
nımında maksimum 200 adet iç ünitenin 
kontrol edilebileceği merkezi kumanda alter-
natifleri bulunuyor. Bu kumandalar saye-
sinde, birbirlerinden bağımsız konumlara 
yerleştirilebilen sistemlerin tek bir noktadan 
izlenmesine ve kontrol edilebilmesine olanak 
sağlanıyor.TM
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söyleşi

Ali Koç
SFA Sanihydro Türkiye Sorumlusu

F ransa’da 1958 yılında kurulan SFA Grubu, gider olmayan yerlerde tuvalet, 
banyo veya mutfak kurma imkânı sağlıyor. Öğütücü ve pompa ürünlerine ait 
geniş ürün yelpazesini, kendi şubeleri veya yetkili distribütörleri aracılığıyla 

dünyaya sunan SFA Grubu’nun Türkiye şubesi Sanihydro 2010 yılından bu yana 
İstanbul’da faaliyetlerini sürdürüyor. SFA Sanihydro Türkiye Sorumlusu Ali Koç ile 
markanın Türkiye’deki 6 yıllık serüvenini, faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk…

“Ulaştığımız ustaların sayısı 
arttıkça, marka bilinirliğimiz ve 
satışlarımız da artış gösteriyor”
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SFA, engin pazarlama tecrübesine 
ve teknik donanıma sahip

Banyo ekipmanları sektöründe dünya lider-
leri arasında bulunan SFA, 1958 yılından 
beri gider olmayan yerlerde zahmetsiz bir 
şekilde, tuvalet, banyo ve mutfak monte 
edebilme imkânı sunuyor. Fransız mühen-
disliğinin yüksek teknolojisi ve kalitesi 
ile üretilen ürünlerimiz, müşterilerimizin 
beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap veri-
yor. Fransa’da yer alan üretim tesisimiz ve 
ar-ge’ye tahsis edilen önemli kaynaklar 
sayesinde SFA, öğütücü ve pompa ürünle-
rine ait geniş ürün yelpazesini, kendi şube-
leri veya yetkili distribütörleri aracılığıyla 
dünyaya sunuyor. Üretim sadece Fransa’da 
gerçekleşiyor. SFA’nın bugün dünya çapında 
birçok ülkede 24 şubesi bulunuyor. Tür-
kiye de bu ülkelerden biri. Türkiye şube-
mizi 2010 yılı sonunda kurduk. 6. yılımızı 
kutluyoruz. 6 yıl öncesinde bu ürünleri 
bilen kitle gerçekten çok azdı. Pompa den-
diği zaman akla ilk gelen bölge İstanbul 
Karaköy’dür. Pompa satan firmaların çoğu 
oradadır. O bölgede pazar araştırması yap-
tığım dönemde, ürünlerimizi bilen birkaç 
firma bulmuştum ve o yıllarda yaptığımız 
işin Türkiye’de kolay olmayacağını biliyor-
dum. Çünkü neredeyse sıfırdan başlayıp bir 
ürün satmamız, o ürünü satmadan önce de 

için her sene birkaç fuara katıldık ve katıl-
maya devam ediyoruz. Örneğin UNICERA 
fuarına kuruluşumuzdan itibaren katılıyo-
ruz. Ayrıca Yapı fuarlarına, ISK-SODEX’e 
katılım sağlıyoruz. Dolayısıyla ürünlerimizi 
tanıtmak için fuarlar bizim için önemli birer 
platform. Bunun dışında ürünlerimizin 
bilinirliğini artırmak üzere birçok dergide 
reklam ve tanıtım faaliyetlerimiz sürüyor. 
Aynı zamanda ürünlerimiz tesisat ustala-
rına yönelik ürünler olduğu için tanıtım 
çalışmalarımız kapsamında ustalarımıza 
eğitim, seminer ve promosyon faaliyetleri 
düzenliyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde 
ulaştığımız ustaların sayısı arttıkça, marka 
bilinirliğimiz ve satışlarımız da artış gös-
teriyor. 

Gider olmayan yerlerde tuvalet, 
banyo veya mutfak kurma imkânı 
sağlıyoruz

SFA olarak genel anlamda gider olmayan 
yerlerde tuvalet, banyo veya mutfak kurma 
imkânı sağlıyoruz. Gider olmayan yerlerden 
kast ettiğim, ağırlıklı olarak bodrum ve çatı 
katları. Bu gibi yerlere tuvalet, banyo veya 
mutfak kurmak istendiği zaman ürünle-
rimize ihtiyaç duyuluyor. Tuvalet kurmak 
istediğiniz yerde katı atıkları parçalayan ve 
sıvılaşmış atıkları da pompalayan cihazları-
mız var. Bunların hepsi hazneli, dolayısıyla 
kesinlikle koku yapmayan, montajı basit, 
sessiz ve kompakt ürünler. Ürünlerimizin 

tanıtmamız gerekiyordu. İhtiyacın doğması, 
talep yaratmamız ve o talebin ihtiyaçlarını 
karşılayabilmemiz lazımdı. Dolayısıyla baş-
langıcımız çok yavaş oldu ancak SFA yarım 
asırlık bir şirket olduğu için bu zorluğu 
kolaylıkla aştık. Çünkü SFA 58 yıldır sadece 
üretim yapan bir şirket değil, aynı zamanda 
engin pazarlama tecrübesine ve teknik 
donanıma da sahip. Merkezden aldığımız 
bilgi ve stratejiler doğrultusunda Türkiye’de 
tanıtımımızı yaptık ve ürünlerimizi Türkiye 
şartlarına uyarladık. Ürünlerimizi tanıtmak 
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söyleşi

firmalarla çalışmalarımızın uzun soluklu 
olmasıydı. Ürün satmak kolay ama müşte-
rinin güvenini kazanıp bunun devamlılığını 
sağlamak zordur, biz bunu başardık. Çünkü 
SFA olarak satış sonrası hizmet kalitesine 
çok önem veriyoruz ve birçok firmanın 
bizimle çalışmasının sebebi de bu hizmeti 
kısa sürede ve iyi bir şekilde sağlamamızdır. 

Bayi ve servis ağımızı genişlettik

Türkiye’de birçok firmada olduğu gibi 
bizim de ana pazarımız İstanbul. Ayrıca 
Anadolu’da da birçok şehirde servis ve bayi 
teşkilatımız mevcut. Halihazırda Türkiye 
çapında yaklaşık 100 satış noktamız var. 

kurulumu çok kolay olduğundan paket için-
deki montaj talimatı ile her tesisatçı ürünü 
sorunsuz şekilde kurabiliyor. Ürünümüzle 
birlikte verdiğimiz birkaç tane aksesuar 
veya tamamlayıcı parça var. Bu parçaların 
uygulama detayları montaj kitapçığında 
tüm ayrıntıları ile anlatılıyor. Önemli olan 
ürünlerin paketinde bulunan montaj tali-
matlarını doğru şekilde uygulamak.
Ana ürün grubumuz, tuvalet öğütücüleri. 
Bu ürünler, klozet arkası kullanılıyor, ayrıca 
gömme rezervuar için de farklı çözümleri-
miz var. İkinci ürün grubumuz ise, pis su 
pompaları. Tuvalet öğütücüleri gibi hazneli 
olan bu ürün grubumuzda katı atık olma-
dığı için bıçak yok, sadece pis suyu pompa-
layan bir sistem var. Bu ürün grubumuz da 
mutfak tezgâhları, lavabo altı gibi yerlerde 
kullanıma uygun. Üçüncü ürün grubumuz 
da, tahliye istasyonları. Bu ürünler, birkaç 
tuvalet veya birkaç dairenin atık sularını 

tahliye eden bir sisteme sahip. Dolayısıyla 
hacimleri daha geniş, 32-45 hatta 120 l 
tanklı cihazlarımız mevcut. Bu cihazlar da 
daha güçlü motorlara sahip oldukları için 11 
metreye yani yaklaşık 4 kata kadar pompa-
lama kapasitesine sahip olan cihazlar. SFA 
ayrıca klima drenaj pompaları da üretiyor. 
Çok katlı ve büyük plazalarda klimalar veya 
fan coiller farklı farklı noktalara kuruluyor 
ve gidere uzak kalabiliyor. Dolayısıyla kli-
manın yoğuşma suyunu pompalamak gere-
kiyor. Bu konuda da klima drenaj pompala-
rımızla çözüm sağlıyoruz.
SFA olarak pazarda iyi bir oyuncu olabil-
mek için öncelikle ürünlerimizin kaliteli ve 
uzun ömürlü olduğunu, ayrıca satış sonrası 
servis hizmetimizin de ürünlerimiz kadar 
kaliteli olduğunu pazara anlattık ve birçok 
kurumsal firmayla çalışmaya başladık. 6 yıl 
içinde en büyük başarımız da, bu kurumsal 
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Servis departmanımızda da büyük bir 
ilerleme kaydettik. Bugün çalıştığımız 
kurumsal firmaların merkezleri İstanbul’da 
yer alıyor ama şubeleri Türkiye’nin birçok 
farklı noktalarında olabiliyor. Dolayısıyla o 
yerlerde de biz hizmet verebilmemiz için 
servis ağımızı da ciddi anlamda genişlettik 
ve şu an Türkiye’de yaklaşık 90 servisimiz 
var. Ulaşamadığımız nokta yok diyebilirim.

Müşteri memnuniyeti ve konforu, 
önceliklerimizin başında geliyor

Pompaların genel anlamda en büyük sıkın-
tısı, tıkanmalardır. Bu tıkanmaların sebep-
leri de kullanıcıların gidere attığı ve ciha-
zın öğütemeyeceği ve parçalayamayacağı 
yabancı maddelerden kaynaklanır. Ürünle-
rimizi evlerinde kullanan kullanıcılar çok 
daha bilinçli ve dikkatli. Genel olarak bayi-
lerden veya nihai kullanıcılardan aldığımız 
yorumlar, SFA ürünlerinin kaliteli ve uzun 
ömürlü ürünler olduğu yönünde. Bu da bizi 
çok mutlu ediyor. Çünkü müşteri memnu-
niyeti ve konforu, önceliklerimizin başında 

geliyor. Ürün stokumuz, Mecidiyeköy’de yer 
alan ofis binamızda bulunuyor. Fransa’dan 
aylık bazda siparişler geliyor. Tüm ürünle-
rimizde stoklu çalışıyoruz. Sektörümüze en 
büyük katkılarımızdan biri de sürekli stoklu 
ürün ve yedek parça bulundurmamız. Müş-
terilerimizi asla çözümsüz bırakmıyoruz. 
Sektörde bazı firmalar, cihazların müşteriler 
tarafından sökülüp kendilerine gönderilme-
sini talep ederken, biz SFA olarak servis hiz-
metimizi müşterilerimizin bulunduğu yere 
giderek veriyoruz. Bu da servis anlamında 
müşterilerimizin bizi tercih etmelerinin bir 

diğer sebebi. Türkiye’de bulunan 90 servi-
simiz sayesinde, servis hizmeti talep edilen 
noktaya gidişimiz genelde 24 saati geçmi-
yor. Hem kaliteli hem de hızlı bir servis 
hizmetimiz var. 

Tesisat ustalarından aldığımız geri 
dönüşler ürünlerin yenilenmesi 
açısından büyük önem taşıyor

SFA, uluslararası kurumsal bir firma ve 
ar-ge’ye çok önem veriyor. Özellikle tesisat 
ustalarından aldığımız geri dönüşler ürün-

Hesna Kızılgün-SFA Sanihydro Türkiye Pazarlama Sorumlusu ve Satış, Ali Koç-SFA Sanihydro Türkiye Sorumlusu
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söyleşi

lerin yenilenmesi açısından büyük önem 
taşıyor. Ar-ge tam da bu noktada başlıyor. 
Tesisat ustalarının geri dönüşleri, gelişme-
miz için çok faydalı oluyor. Mevcut ürün-
lerimizin çoğu, ustalardan aldığımız geri 
dönüşlerle değişime uğramış ürünlerdir. 
Ustalara kolaylık sağlamak adına ürünleri-
mizde değişimler yapılır. Ar-ge departmanı 
da bunun için çalışır. Dolayısıyla değişime 
uğramayan ürünümüz yok diyebilirim.

Büyümeye odaklı bir şekilde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Globalde SFA, Türkiye pazarından mem-
nun. Satış kanalları açısından Türkiye pazarı 
Avrupa pazarından çok farklı. Avrupa’da 
daha fazla toptancı firmalar var ve bu 
toptancı firmaların da kendi satış nokta-
ları olduğu için toptancılarla ağırlıklı ola-
rak görüşülüyor. Türkiye’de ise toptancılar 
genelde kendilerine ait olmayan yerlere mal 
sevk ediyorlar. Dolayısıyla bu durum, işi 
Türkiye çapında biraz zorlaştırıyor. Avru-
pa’daki o sistemli çalışma keşke Türkiye’de 
de olsa, firmalar marka bilinirliğini çok 
daha fazla bir şekilde artırır. Ama Türkiye’de 
Avrupa’daki gibi bir satış sistemi olmadığı 
için neredeyse her satış noktasına ürün-
leri tanıtmak için ulaşmamız gerekiyor. Bu 

da tabii daha fazla emek demek. O açıdan 
Avrupa’ya göre firmaların satışlarının iler-
lemesi daha yavaş oluyor. Büyüyen bir pazar 
içinde yer aldığımız için, SFA olarak her 
sene büyümeye odaklı bir şekilde çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Sektörde, siyasi dalga-
lanmalar sebebiyle bir yavaşlama olduğunu 
söyleyebilirim. Gelecek sene için sektördeki 
birçok firmada olduğu gibi bizim de bazı 
endişelerimiz var ama birçok krizi atlatan 
ülkemizin bunu da atlatacağını umut edi-
yorum. Şartlar ne olursa olsun işleyişimiz 
değişmiyor, müşterilerimizin memnuniyeti 
için çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
edeceğiz. TM

İstediğiniz her şey bir arada

Yeni ve yenileme inşaatları için tasarlanan
Honeywell damper aktüatörleri besleme,
dönüş, baypas, değişken debili sistemler 
gibi bir çok uygulamadaki kontrol
gereksinimlerini sağlar. Yüzer, on-off ve 
oransal kontrol mümkündür. Bir çok akıllı 
aksesuarla farklı uygulamaları daha az 
aktüatör modeliyle çözebilirsiniz.
SmartAct ürünlerini tercih ederek, tüm 
uygulamalarınızda başarılı sonuçlar elde 
edebilirsiniz.

www.smartact.com
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Özet

Salmastrasız pompaların temel özelliği, 
motorun rotor kısmının pompala-
nan akışkan ile dolu olmasıdır. Sessiz 

çalışma ve düşük bakım gereksinimi gibi özel-
likleriyle öne çıkan bu pompalar yaygın olarak 
kullanılmaktadırlar. Motorda oluşan kayıplar, 
komponentlerin ısınmasına sebep olmaktadır. 

Salmastrasız Pompa Motorlarının 
Hesaplamalı Akışkanlar (HAD)  
Dinamiği Yöntemi ile 
Termal Analizi
Yazan:  Nihan Uçar, Ar-ge Şefi, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.

sıcak su sistemlerinde kullanılan bir salmastra-
sız pompa motoruna ait komponentler model-
lenmiş ve kayıplardan kaynaklanan ısı üretimi 
ve rotor içerisindeki akışkan sirkülasyonu göz 
önüne alınarak Ansys CFX programı ile termal 
analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, 
motor içerisindeki sıcaklık dağılımı belirlenmiş 
ve malzeme limitleri ve motor ömrü açısından 
uygun olup olmadığı görülmüştür.

Motor tasarımının 
önemli bir parçası olan 
termal analiz ile motor 
içi sıcaklık dağılımı 
belirlenebilir ve motor 
ömrü, verimliliği, 
malzeme seçimi, boyut ve 
maliyet gibi birçok konuda 
optimizasyon sağlanabilir.

Bu ısınmanın, motor ömrü ve komponent mal-
zemelerinin sıcaklık limitleri açısından güveni-
lir olup olmadığı tasarım esnasında incelenme-
lidir. Motorun içerisindeki akışkan ve yüksek 
hızlarda dönen rotor, deneysel olarak motorun 
sıcaklık dağılımını belirlemeyi zorlaştırmakta-
dır. Motor tasarımının önemli bir parçası olan 
termal analiz, hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
(HAD) ile yapılabilmektedir. Bu çalışmada, 
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nedeniyle bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
programı kullanmak gerekmektedir. Böylece 
motor içindeki akışkanın motor komponentleri 
üzerindeki soğutma veya ısıtma etkisi incele-
nebilmektedir. Bu çalışmada, hesaplamalı akış-
kanlar dinamiği (HAD) yazılımı olarak Ansys 
CFX programı kullanılmıştır.

2. Termal Analiz

2.1. Genel Özellikler

Ele alınan motor, sıcak su sistemlerinde suyun 

1. Giriş

Birçok uygulamada verimlilik ve maliyetin git-
gide zorunlu hale gelmesi ile elektrik maki-
nalarının tasarım sürecinde termal analiz, çok 
önemli bir rol oynamaya başlamıştır[1]. Elek-
tromanyetik performansının yüksek olması-
nın yanı sıra motorların termal davranışları da 
önem arz etmektedir. Motorların termal ana-
lizi özellikle motorun içinde yer alan kompo-
nentlerin malzeme seçimlerini etkilemektedir. 
Örneğin; yüksek verimi nedeniyle günümüzde 
giderek yaygınlaşan sabit mıknatıslı motorlarda 
yer alan mıknatıslar sıcaklığa oldukça duyarlı-
dırlar. Belli bir sıcaklıktan sonra demagnetize 
olmaları nedeniyle motor içi sıcaklığın bili-
nerek mıknatıs malzeme seçiminin buna göre 
yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde, moto-
run izolasyon sınıfının belirlenmesi de ancak 
sargılarda görülebilecek maksimum sıcaklı-
ğın bilinmesi ile mümkündür. Bunlar dışında, 
motorda kullanılan bütün malzemelerin gerek 
güvenilir çalışma, gerekse motor ömrü açısın-
dan sıcaklık dağılımlarının kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Salmastrasız veya ıslak rotorlu 
pompalar, motorun rotor kısmının pompalanan 
akışkan ile dolu olduğu, yaygın olarak kulla-
nılan bir pompa türüdür. Motor ile akışkanın 
temasının bir salmastra aracılığıyla engellendiği 
kuru rotorlu pompalara göre sessiz çalışma, 
düşük bakım gereksinimi gibi avantajlara sahip 

olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler. Sal-
mastrasız pompa motorlarında statoru akış-
kandan ayırması için motorun hava boşluğuna 
bir gömlek yerleştirilmektedir. Motorun rotor 
kısmının akışkan ile dolu olması sebebiyle, 
yataklama kaymalı yataklar ile yapılmaktadır. 
Son on yılda, deneysel geliştirmeyle kıyas-
landığında sahip olduğu maliyet ve verimlilik 
sebebiyle, akışkanlar dinamiği için bilgisayar 
simülasyonu optimizasyon ve geliştirme alan-
larında giderek artan bir şekilde kullanılmakta-
dır[2]. Salmastrasız pompa motorlarının termal 
analizinde içinde sirküle etmekte olan akışkan 

Şekil 1. Salmastrasız pompa ana kısımları Şekil 2. Pompa içinde suyun hareketi

Şekil 3. Modelleme
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Parça Adı Malzeme

Malzeme Özellikleri

Yoğunluk
(g/cm3)

Termal İletkenlik
(W/mK)

Özgül Isı
(J/kgK)

Motor Gövdesi Alüminyum alaşımı 2,75 110 910

Stator/Rotor Sac 
Paketi Silisli motor sacı 7,7 28 502

Stator Sargıları Bakır sargı teli 8,9 400 390

Rotor Gömleği Mühendislik plastiği 1,6 0,25 1180

Radyal Yataklar Mekanik karbon
(metal takviyeli) 2,7 21 717

Eksenel Yataklar Paslanmaz çelik 8 15 490

Alt Yatak Gövdesi Bronz alaşımı 8,4 113 435

Mil Paslanmaz çelik 7,7 30 490

Motor Kapağı Bronz alaşımı 8,4 113 435

teknik

dolaşımını sağlamakta olan salmastrasız pom-
paya aittir. Pompa; hidrolik kısım (salyangoz ve 
fan), motor kısmı ve kontrol kısmı olmak üzere 
üç kısımdan oluşmaktadır. Pompada ısı üreten 
komponentler, motor ve kontrolcüde yer almak-
tadır. Kontrolcü detaylı bir inceleme ve analiz 
gerektirdiğinden bu çalışmada sadece motor 
ele alınmıştır. Analizi yapılan motor iki adet 
kaymalı radyal yatak ve iki adet eksenel yatak ile 
çalışmakta olup ayrıca stator ile motor arasında 
su geçişini önleyen gömleğe sahiptir. Fan motor 
milinin üzerine monte edilmiştir ve motor içi 
sıcaklığı etkilemediğinden modellenmemiştir.

Suyun motor içine girmesi motor kapağında 
bulunan deliklerden olmaktadır. Su çıkışı ise 
milde boylu boyunca yer alan delikten gerçek-
leşmektedir. Suyun motor içindeki sirkülasyonu 
Şekil 2’de verilmiştir. Bütün parçalar simetrik 
olduğundan analiz modelin dörtte biri için 
yapılmıştır. Böylece 8 adet su giriş deliğinden 2 
tanesi ve alt yatak gövdesinde suyun dolaşımını 
sağlayan dört adet yuvadan 1 tanesi modelde yer 
almaktadır. Analizde kullanılacak modelde yer 
alan motor komponentleri ve akışkanlar Şekil 
3’te görülmektedir. Komponentlere ait malzeme 
özellikleri Tablo 1’de görülmektedir.

Çözüm ağı, geometri 2 parçaya ayrılarak prob-
lemin fiziğine uygun şekilde oluşturulmuştur. 
Oluşturulan çözüm ağı Şekil 4 ve Şekil 5’te 
görülmektedir. Taşınım olan yüzeyler için sınır 
tabaka yapısı (inflation) tanımlanmıştır. Ele-
man kalitesini değerlendirebilmek için çarpıklık 
(skewness) ve ortogonal kalite değerleri kontrol 
edilmiştir.

2.3. Motor Kayıpları

Elektrik motorlarında ısı üretimini oluşturan 
ana mekanizmalar, ısının oluştuğu yere bağlı 
olarak, genellikle dört ana gruba ayrılır. Bun-
lar; bakır kayıpları, demir kayıpları, kaçak yük 
kayıpları ve mekanik kayıplardır. Kaçak yük 
kayıpları motorun çalışması esnasında oluşan 
küçük kayıplardır ve değerlerinin belirlenmesi 
oldukça zordur[3]. Bu sebeple, termal analiz 
yapılırken hesaba katılmamışlardır. Motorda 
oluşan demir ve bakır kayıpları için ise motor 
tasarımı esnasında yapılan hesaplamalardan 
elde edilen değerler kullanılmıştır. Mekanik 
kayıplar ise yataklarda oluşan sürtünmeden kay-
naklanmaktadır. Yataklama kayıplarını hesapla-
mak için önce pompadaki radyal ve eksenel kuv-

Tablo 1 Malzeme Özellikleri

Şekil 4. Çözüm ağı

Şekil 5. Çözüm Ağı
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EX3 - ELEKTRONİK GENLEŞME VALFİ

SAHADA BAKIM KOLAYLIĞI

ESNEK PARÇA YÖNETİMİ

SAHADA FİLTRE DEĞİŞİMİ SAYESİNDE TIKAN-
MA VE GÖVDE İÇİ KAÇAKLARIN ÖNLENMESİ

SIRADIŞI PERFORMANS

GELİŞMİŞ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMÜ
Sökülebilir valf gövdesi, kolay filtre temizliğini ya da değişimini mümkün kılar.

YÜKSEK ENERJİ TASARRUFU
İSTİKRARLI KONTROL SAYESİNDE ASGARİ ENERJİ TÜKETİMİ! 
EX3 valf, hassas kontrol sağlayan 500 kademeye sahip kademe motoru tarafından sürülmektedir. Bu özellik 
sahada orifis değiştirebilme özelliğiyle birleştiğinde, kütle akışının azalmasını sağlayarak PWM kumandalı ve 
termal genleşme valflerine göre en verilmli çalışmayı sağlar.  EX3, sıcaklık ya da ısıl yük değişimlerine en hızlı 
tepkiyi verir. Yıl boyunca ortam şartlarındaki değişimlere kolaylıkla uyum sağlar ve daha düşük superheat 
seçimini mümkün kılarak evaporatörlerin daha verimli kullanımına imkan tanır. 

AZAMİ SU KORUMASI 
IP67 en ağır çalışma şartlarında bile azami korumayı garanti etmektedir. Bu durum, basınçı suyla reyon temizliği 
yapıldığında, defrost akabinde suyun süzülmesi esnasında ya da valfin buzla kaplanması durumunda büyük 
önem kazanmaktadır. Konnektör tipine bağlı olarak, valf koruma sınıfı IP65 veya IP67 olabilmektedir.

ENTEGRE SOLENOİD VALF

 IP65 veya IP67 konnektör

KADEME-MOTORU KUMANDALI
HASSAS SOĞUTKAN KONTROLÜ

 IP67 için hermetik stator dizaynı
 Kademe-motorlu akış kontrolü

TÜMÜYLE SÖKÜLEBİLİR GÖVDE 
DİZAYNI

 Değiştirilebilir iğne

 Sökülebilir valf gövdesi
 Değiştirilebilir ve temizlenebilir             

       filtre
 Değiştirilebilir orifis

PİL İHTİYACI YOKTUR
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YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ
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vetler bulunmuştur. Kuvvet hesabı için ANSI/
HI 1.3[4] standardında yer alan hesaplama 
yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra, kuvvetin 
oluşturduğu ısı değerini hesaplamak için kul-
lanılacak sürtünme katsayısı McKee tarafından 
geliştirilen denklemden bulunmuştur[5]. 

2.4. Sınır Şartları

Maddelerde ısı transferi; iletim, konveksiyon 
ve radyasyon olmak üzere üç yolla gerçekleş-
mektedir. Motor içerisinde birbirine temas 
eden katı yüzeyler arasında iletim, su ve hava 
teması ile ise konveksiyon meydana gelmek-
tedir. Radyasyon ise etkisinin düşük olması 
sebebiyle bu çalışmada dikkate alınmamıştır. 
İncelenen pompa, sıcak su sistemlerinde kul-
lanıldığından, analizde su sıcaklığı en yüksek 
haliyle alınarak motordaki oluşacak maksimum 
sıcaklık değerlerini elde etmek amaçlanmıştır. 
Kayıplar ise komponentlerde ısı kaynağı olarak 
tanımlanmıştır. Tablo 2’de bütün sınır koşulları 
verilmektedir. Motor gövdesinin dış yüzeyinin 
25 °C hava ile temasta olduğu ve bu yüzeyden 
doğal taşınım olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca 
bu sınır koşullarının yanı sıra, motor gövdesi-
nin kontrol kutusuna değen yüzeyine de sabit 
sıcaklık değeri olarak 98 °C verilmiştir. Bu 

Tablo 2. Sınır Şartları

Sı
nı

r Ş
ar

tla
rı

Motor Kayıpları (W)

Demir Kayıpları 8

Bakır Kayıpları 16

Yatak Kayıpları 0,8

Sıcaklık Değerleri (°C)

Su 100

Hava 95

Su Giriş Debisi

Kütlesel Debi (kg/s) 0,035

Şekil 6. Motor içi sıcaklık dağılımı

Şekil 7. Stator sıcaklık dağılımı

yüzeydeki ısınmayı kontrol kartının yaydığı 
ısı etkilemektedir ve yüzeyin sıcaklık değeri 
pompa çalışması esnasında termokupl ile alınan 
ölçümlerle elde edilmiştir. Giriş ve çıkış koşul-
larının yanı sıra arayüz (interfaces) ve duvar 
sınır koşulları da tanımlanmıştır. Simetrik olan 
yüzeyler periyodik arayüz olarak, hiçbir akışkan 
veya katıyla teması olmayan yüzeyler ise duvar 
olarak tanımlanmıştır.

3. Sonuçlar ve Doğrulama

3.1 Sıcaklık Dağılımı

Analiz sonucu çıkan sıcaklık dağılımı ile karar 

verilecek en önemli parametrelerden biri, motor 
izolasyon sınıfıdır. İzolasyon sınıfının yanlış 
seçilmesi, motorun yanması ve ömrünün kısal-
ması gibi sonuçlar doğurabileceğinden tasarım 
açısından yüksek önem taşımaktadır. 
Analiz sonuçları incelendiğinde, en yüksek 
sıcaklığın stator sargılarında olduğu ve izolas-
yon sınıfı için bu değerin göz önüne alınması 
gerektiği görülmektedir. Statora ait sıcaklık 
dağılımı Şekil 7’de ayrıntılı bir şekilde veril-
mektedir. 

Motorda, malzeme seçimi konusunda kritik 
olan komponentlerden biri, plastik olması 
nedeniyle rotor ve statoru ayırmakta kullanılan 
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gömlektir. Gömleğe ait sıcaklık dağılımı Şekil 
8’de görülmektedir. Seçilecek plastik malzeme, 
sürekli olarak bu sıcaklıklarda çalışabilmelidir.

3.2 Doğrulama

Pompanın 100 °C su ile çalışması esnasında, 
stator sargılarının üzerinden termokupl ile 
sıcaklık ölçülmüştür. Sıcaklık sabit bir değere 
ulaşana kadar ölçüm alınmaya devam edilmiştir. 
Tablo 3’te görüldüğü gibi, sargı başının sıcaklığı 

108,1 °C’de maksimum değerine ulaşarak sabit-
lenmiştir. Analiz sonucunda 108.9°C olarak 
görünen sargı başı sıcaklığı, deneysel olarak 
ölçülerek 108,1 °C bulunmuştur. Böylece analiz 
sonucunda elde edilen sıcaklık dağılımı için 
doğrulama sağlanmıştır.

3.3. Sonuç

Analiz sonuçları incelendiğinde, rotor içinde 
dolaşmakta olan suyun sıcaklığının, motor 

içi sıcaklık dağılımına etkisinin oldukça fazla 
olduğu görülmektedir. Sıcak sulu sistemlerde 
kullanılan motorların, motor kayıpları hari-
cinde bir de suyun sıcaklığı ile ısınacağı göz 
önüne alınırsa, tasarım esnasında termal ana-
liz zorunlu hale gelmektedir. Motor kompo-
nentlerinin sıcaklıklarının düşürülmesi için ise 
yapılabilecek bazı çalışmalar mevcuttur. Motor 
gövdesi havayla temas halinde olduğundan, 
oluşan ısının dışarı atılmasını sağlamaktadır. 
Gövdenin geometrisi ve malzemesinde yapı-
lacak iyileştirmeler ile motor sıcaklığını düşür-
mek mümkündür. Bunun için iletim katsayısı 
yüksek bir malzeme kullanmak ve gövdenin 
dış yüzeyine kanatçıklar ekleyerek yüzey ala-
nını artırmak gibi yöntemler kullanılabilir. Bu 
çalışma kapsamında ele alınmamasına rağmen, 
yapılabilecek diğer bir çalışma ise su giriş-çıkış-
larını incelemektir. 
Su giriş delik çaplarını değiştirmenin motor içi 
sıcaklık dağılımını nasıl etkilediğine bakılarak 
bu konuda optimizasyon yapılabilir.
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Tablo 3. Ölçülen stator sargı başı sıcaklık değerleri

1 106,3 °C 7 108,0 °C

2 106,8 °C 8 108,1 °C

3 107,2 °C 9 108,2 °C

4 10,7,5 °C 10 108,1 °C

5 107,7 °C 11 108,1 °C

6 107,9 °C 12 108,1 °C

Şekil 8. Gömlek sıcaklık dağılımı
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proje

Miami Uluslararası Havaalanı 
(MTI), nemli iklime dayanıklı 
yalıtım ürünleri için büyük mik-

tarda para harcamaya hazırlanıyordu. Fakat 
yeni Concourse J terminalindeki kondens 
hattı için yalıtım seçimi noktasında Smith/
Unitherm Proje Müdürü ve Projede Yalıtım 

Müteahhidi Paul Milton, hem ekonomik 
hem de MTI’ın talep ettiği yüksek perfor-
mansı sağlayacak bir öneride bulundu.
Milton, cam köpüğü ile kıyaslandığında 
uygun maliyetli bir alternatif olarak Armaf-
lex Elastomerik Kauçuk Köpüğü ürünle-
rini önerdi. Zira Armafl ex Kauçuk Köpüğü 

ürünleri güçlü su buharı difüzyon dirençleri 
ve düşük su emme yüzdeleri sayesinde bu 
tip ortamlarda azami fayda sağlamaktadır. 
Miami’nin yıl boyunca % 85-100 arasında 
değişen yüksek bağıl nem yüzdesi yoğuşma 
riskini önemli boyutta artırdığı için bu 
önemli bir noktaydı. 

Miami Uluslararası Havaalanı 
Concourse J Terminali Yalıtımı
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Miami’nin yüksek nemli ikliminde, kondens hatları için yüksek performanslı 
Armafl ex Elastomerik Kauçuk Köpüğü ürünleri kullanıldı.

Proje: Miami Uluslararası 
Havaalanı’nda Yeni Havaalanı 
Concourse J
Konum: Miami, Florida
İkinci Müteahhit: Smith – Unitherm
Makine Müteahhidi: The Pool & Kent
Problem: Miami’nin yüksek nemli 
iklimine bağlı olarak kondens hatları 
için cam köpüğüne alternatif olarak 
uygun fiyatlı ve bununla birlikte 
yüksek performanslı bir alternatif 
bulabilmek
Çözüm: Kolaylıkla uygulanabilen 
Armafl ex Elastomerik Kauçuk Köpüğü 
ürünleri ile ekonomi ve kalite sağlandı.



Uygulama kolaylığı ile de öne çıkan  
Armaflex Elastomerik Kauçuk ürünleri, 
uygulandıkları boru yüzeyini sıkıca ve boş-
luksuz sararak boruda oluşabilecek iklimsel 
genleşme ve büzüşmelere de uyum sağlar. 
Dirsek ve T parçalar, vanalar gibi yalıtım 
bakımından hassas noktalarda, esneklikleri 
ve rahatça işlenebilmeleri sayesinde tam sis-
tem bütünlüğü sunarlar. Oysaki rijit cam 
köpüğü ürünler, boru çeperi ile yalıtım arası 
boşluklarına sebep olurlar, zor ve zahmetli 
bir işçilik gerektirirler ve dirsek ve dip nok-
talarda işleme zorluğuna sebep olurlar.
Armaflex seçiminin bir diğer avantajı da 
boru sisteminin homojen dağılımlı ve kıyasla 
çok daha hafif bir yüke maruz kalmasıdır. 
Aynı zamanda özel Armaflex Elastome-
rik Kauçuğu ile dizayn edilmiş uygulaması 
kolay, Armafix Askı Sistemi sayesinde yalı-
tımın tüm ve kesiksiz olması sağlanırken, 
boru askı noktalarında sıkıntılar yaratabile-
cek işçilik hatalarının önüne geçilmiş olur. 
Sektörde 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip 
olan Milton, diğer yüksek performanslı yalı-
tımlar karşısında Armaflex serisi ürünlerin 
çok daha etkili sonuçlar sağlayan, ekonomik 
bir alternatif olduğunu düşünüyor.   

Daha iyi bir ekonomi ile daha 
yüksek bir performans

Cam köpüğü yerine Armaflex kullanı-
larak elde edilen maliyet tasarrufu kayda 
değer derecedeydi. Paul Milton, bu şekilde 
25,000.00 $ tasarruf ettiğini tahmin ediyor. 
Miami Concourse J projesi içinde yer alan 
çok sayıda mühendisten biri olan Kevin 

Myers, Armaflex ürünlerinin etkin ekonomi, 
uygulama kolaylığı ve performansı ile akıllı 
ve doğru çözümler sunduğunu söylüyor.
Myers, “Piyasada daha pahalı materyaller de 
var ancak iş gücü maliyeti de buna mukabil 
yükselmektedir” diyor. Camyünü gibi açık 
hücreli malzemelerin ise kapalı hücreli elas-
tomerik kauçuk köpüğü ve cam köpüğünden 
daha ucuz olmasına karşın zayıf su buhar 
difüzyon dayanımları, yüksek su emme yüz-
deleri, uygulama zorlukları ve bunun gibi 
nedenlerle istenen çözümü sağlayamadıkları 
görüşünü açıkça belirtiyor.
Geniş bir ürün paletinin yanında zengin çap 
ve kalınlık opsiyonları ile Armaflex Elasto-
merik Kauçuk Köpüğü ürünleri; soğutma, 
sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma gibi sis-
temlerde kullanılabilecek farklı ve yüksek 
teknolojilere sahip ürünleri ile ön plana 
çıkıyor. Uygulama kolaylığı sağlaması bakı-
mından kendinden yapışan kesikli (yarıklı) 
ürünler seçeneği, geniş aksesuar ve yapıştırıcı 
ürün paleti ile Armaflex esasen kullanıcı 
dostu, sistem çözümleri sunuyor. TM

Resim 1. Miami Uluslararası Havalimanı

Resim 3. Armafix Yalıtımlı Askı Sistemi

Resim 4. AF Armaflex, entegre anti-bakteriyel 
Microban® teknolojisi ve sahip olduğu FM ve UL 
onayları ile havalandırma ve soğutma sistemlerinde 
tercih edilmektedir.

Resim 5. Armaflex Yapıştırıcı Ürün Grubu

Resim 2. Armaflex Ultima Uygulaması
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

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

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir




