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Soğutma endüstrisi; konutsal, ticari, endüs-
triyel ve taşımacılık alanlarının hepsinde 
büyümesini sürdürüyor. Örneğin ticari 

soğutucu ekipmanlar pazarının 2015 yılı cirosu 
30.94 milyar $ hacminde iken, 2016-2023 yıl-
ları aralığında yılda yaklaşık % 5.6-5.7 büyüme 
oranı ile 2020’de 40.8 milyar $ mertebesine ulaş-
ması bekleniyor. Sektör bazında bakıldığında bu 
büyüme oranı daha da yükselebiliyor. Örneğin 
taşımacılık sektöründeki büyüme beklentisi yıllık 
% 6.8’e çıkıyor.
Dünya soğutma pazarı, bölgelere göre farklı 
talepler getiriyor, farklı sorunlar yaşıyor. Büyüme 
hızları da öyle… Gelişmekte olan ülkelerde çok 
büyük pazar fırsatları bulunuyor. Bu ülkelerde 
soğuk muhafaza, soğuk zincir yetersizlikleri sonu-
cunda gıdaların en az % 25’i atılıyor. Bu oran bazı 
Afrika ülkelerinde % 50’lere kadar çıkıyor. Bunun 
engellenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca süper, 
hiper, mega market yatırımları bu bölgelerde çok 
fazla. Kentleşme, gıda alışkanlıklarının değişmesi, 
soğutma alanında önemli büyüklükte bir pazar 
fırsatına dikkat çekiyor. Örneğin Hindistan’da 
30.11 milyon ton kapasiteye sahip 6.300 soğuk 
depo tesisi bulunuyor. 2017’de soğuk zincir paza-
rının 13 milyar $’a çıkması bekleniyor. Soğutma 
cihazlarının hızla yaygınlaşması için ilk yatırım 
maliyeti büyük önem taşıyor. 
Ama gelişmiş ülkelere baktığımız zaman soğutma 
sektörünün gündeminde ilk sırayı enerji verim-
liliği alıyor. Soğutma ekipmanlarının tükettiği 
enerjiyi azaltarak işletme maliyetlerini düşürmek, 

Soğutma sektörü hem büyüyor 
hem değişiyor…

bunun için cihazlarda enerji verimliliğini azami 
yükseltmek için üretici fi rmalar yarış halinde. Bu 
konuda zaten yasal mevzuatların da hatrı sayılır 
zorlayıcılığı bulunuyor. % 30’a kadar enerji tasar-
rufu sağlayabilecek termoakustik, termoelektrik 
ve manyetik soğutma gibi alternatif soğutma 
sistemler, EC fanlar, inverter teknolojisi, hep göz 
önünde tutulan unsurlar.
Öte yandan F-Gazlar ile ilgili yönetmelik ve 
getirdiği kısıtlamalar, soğutma endüstrisini CO2, 
amonyak, propan gibi doğal soğutucu akışkan-
lara ve diğer çevre dostu akışkan çözümlerine 
yöneltiyor. Gelişmiş ülkelerde süpermarket ala-
nında -gelişmekte olan ülkelerin aksine- daralma 
olduğu söylenebilir. Büyük süpermarket zincir-
lerinde şube azaltımı veya mağaza metrekare 
azaltımı gibi daralmalar görülüyor. Zira bu bölge-
lerde insanların satın alma alışkanlıkları değişiyor, 
kesintisiz internette yaşayanlar, market alışveriş-
leri için de “tıkla-koy sepete” seçeneğini tercih 
ediyor. Herhangi bir yerde, akıllı telefonu ile 
ürünlerini satın alıyor, istediği adreste de teslim 
alıyor. Bu durum, süpermarketleri tabii ki orta-
dan kaldırmıyor, satın aldıkları soğutucu cihaz 
ve sistem türlerini değiştiriyor. Soğuk muhafaza 
koşullarına ihtiyaçları devam ederken soğuk teş-
hir vitrinleri talepleri azalabiliyor. Enerji gider-
lerini düşürmek için yeni teknolojilere yatırım 
yapıyorlar, atık ısılarını iç mekân ısıtılmasında 
kullanmaya yönelebiliyorlar.
Soğutma, iklimlendirmeye benzemekle birlikte, 
stoklu üretimden ziyade “tailor-made”, müş-
teriye özel üretim daha fazladır. Bu nedenle 
soğutma fi rmaları, sistem kurulumu ve satış 
sonrası hizmetlerinin “çok iyi” olması ile fark 
yaratabilir, güven sağlayabilir. Bunda da istikrarı 
sağlamalıdır. Endüstriyel ve ticari soğutmada 
küresel pazarın en büyük oyuncuları ABD ve 
Avrupa kökenlidir. Enerji tasarrufl u soğutma tek-
nolojileri konusunda Japonya da güçlü rakipler 
arasındadır. TM
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ürünler

Systemair HSK’dan Marley NC Everest Soğutma Kulesi

İsmini yeryüzünün zirvesi olan Everest'ten 
alan Marley NC Everest; % 50’ye varan 
artırılmış soğutma kapasitesi, yüksek 

enerji tasarrufu, daha az parça ve daha düşük 
bakım maliyetleri ile müşterilerine avantaj-
lar sağlıyor. Diğer fabrika montajlı soğutma 
kuleleri ile karşılaştırıldığında, tek hücrede 
sağladığı soğutma kapasitesi ile NC Everest 
sektörde fark yaratıyor.

HVAC ve hafif endüstriyel 
uygulamalar

Diğer tek hücreli, fabrika montajlı kulelere 
göre NC Everest aşağıdaki avantajları sunar:

•	 Herhangi bir soğutma kulesinden % 50’ye 
varan daha büyük kapasite

•	 Fanlarda % 35’e varan oranda daha düşük 
enerji tüketimi

•	 Azalan borulama ve elektrik bağlantıları 
sayesinde ilk kurulum maliyetinde tasarruf

•	 Daha kolay ve güvenli kontrol ve bakım 
için kule içi erişim imkânı

Ağır endüstriyel ve enerji tesisi 
uygulamaları

Sahada montajlı soğutma kulelerine göre NC 
Everest şu avantajları sunar:

•	 Herhangi bir soğutma kulesinden % 50’ye 
varan daha büyük kapasite

•	 % 60’a varan oranda hızlı teslim süreleri
•	 % 80’e varan oranda hızlı kurulum süresi
•	 Sahada daha fazla esneklik ve daha güvenli 

kurulum

•	 Yüksek maliyetli, beton soğuk su havuzu 
inşası gerektirmez

•	 Pompaların enerji sarfi yatını % 20’ye varan 
oranda düşürür

•	 % 0.0005’e varan düşük sürüklenme kaybı

Özellikler

NC Everest, Marley NC serisi soğutma kule-
leri ailesinin bir üyesi olarak aşağıdaki özel-
liklere sahiptir:

•	 Z725 galvaniz veya paslanmaz çelik gövde
•	 Mekanik parçalarda 5 yıl garanti
•	 Sağlam, uzun ömürlü Marley 

Geareducer® aktarım organı
•	 Enerji verimli PVC dolgu malzemesi
•	 CTI ve EUROVENT sertifi kalı termal 

performans
•	 Ekstra yangından koruma önlemi 

gerektirmeyen, FM onaylı tasarım
•	 Daha az güneş ışığı alması sayesinde 

azalan arıtma gereklilikleri
•	 Çapraz akışlı tasarım sayesinde güvenilir 

soğuk hava çalışması
•	 Pik yüklerde enerji tasarrufu için değişken 

su dağıtım sistemi. TM
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ürünler

•	 % 70’e kadar ısı geri kazanımı
•	 Entegre elektronik regülasyon
•	 Toplam 9 model ve 27 tip ile istenen 

kapasitede seçim imkânı
•	 Yüzme havuzları için enerji tasarruflu özel 

çözümler
•	 Boyalı galvaniz çelik sac malzemesi

ve üst katmanı sayesinde bir ısı tabancası 
yardımıyla ısıtılarak kendi kendine kaynak 
yapılabiliyor.  Böylece suya karşı tam koruma 
sağlayan Divoroll Premium WU, optimal 

Üntes’ten Havuz Nem Alma Santralleri

Braas’tan Su Yalıtımı Çözümü: Divoroll Premium WU

Üntes Havuz Nem Alma Santralleri, 
kapalı yüzme havuzlarında konfor 
şartlarını bozan fazla nemin alın-

ması amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. 
Havuz nem alma santralleriyle mekândaki 
istenmeyen nemi, enerji geri kazanımını sağ-
layarak kontrollü bir şekilde almak müm-
kündür. Nem alma işlemi yapılırken santral 
içerisinde bulunan ısı geri kazanım cihazı 
ile de sıcaklık farklılıklarına bağlı olarak  
% 70’lere varan ısı geri kazanımı sağlanabilir. 

Çevre Dostu Soğutucu Akışkan 
R-410A

Çevreye karşı duyarlılığından hiçbir zaman 
ödün vermeyen Üntes’in yarı hermetik vidalı 
kompresörlü olarak ürettiği havuz nem alma 
santrallerinde kullanılan yüksek verimli 
R-410A soğutucu akışkanın ozon aşındırma 
etkisi sıfırdır.

Teknik Özellikler

•	 200 kg/h’e kadar nem alma kapasitesi
•	 Yüksek verimli scroll tip hermetik 

kompresör
•	 Çevre dostu R410A soğutucu akışkan

Çatı sisteminin en önemli unsurların-
dan biri olan su yalıtımı çözümleri, 
çatıların toplam performansında 

önemli bir role sahip. 
Braas Çatı Sistemleri'nin bu amaçla tüke-
ticilerine sunduğu Divoroll Premium WU, 
hem tam su geçirmezliği sağlayan hem de 
nefes alan güçlü bir kiremit altı örtüsü. Özel-
likle düşük eğimli çatılarda suya karşı ek 
güvenlik sağlayan Divoroll Premium WU, 
kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilen ve 
böylece zamandan tasarruf sağlayan inovatif 
bir çözüm. 
Tercih edildiği projelerde beğeni topla-
yan Divoroll Premium WU, 3 katmanlı 
bir yapıya sahip ve 350 gr/m2 ağırlığı ile 
öne çıkıyor. Ortasında su itici bir katmana 
sahip olan Divoroll Premium WU, özel alt 

•	 Nem, sıcaklık, don, filtre kirlilik sensörleri, 
damper servomotorları ve mikro-işlemci 
ile tam otomasyon

•	 Elektrostatik toz boyalı batarya gövdeleri 
•	 Bakır alüminyum epoksi kaplı kondenser
•	 Bakır alüminyum hidrofilik kaplı 

evaporatör. TM

gözenek boyutu sayesinde buhar geçişinin 
etkin bir şekilde gerçekleşmesini de sağlıyor, 
çatı altında daha sağlıklı ve konforlu yaşam 
alanları oluşmasına yardımcı oluyor. TM
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ürünler

Alfa Laval’den Yarı Kaynaklı Isı Değiştirici TK20

Baymak BG Serisi Gaz Brülörleri

kanın her iki tarafını kavrayan ve açıldığında 
yerinde kalmasını sağlayan patentli montaj yön-
temi Alfa Laval ClipGrip™ yer almaktadır. 
TK20'nin kompakt tasarımı, tasarımın kon-
trol ve temizlik için kolay açılmasını sağlar ve 
servise elverişliliğini artırır. Esnek yapısı, ısı 
transfer alanının kullanıcının uygulamalarına 
ve ihtiyaçlarına göre modifi kasyonuna izin verir. 
Minimum conta temaslı kaynaklı kanallar da 
sağlam, sızdırmaz bir ünite oluşturur.

Avantajlar:

•	 Kaynaklı kanallarda sızdırmazlık sağlayan 
tasarım 

•	 Esnek yapı – ısı transfer alanı modifi ye 
edilebilir

•	 Kompakt tasarım
•	 Oldukça kolay servis imkanı – ısı 

değiştiricisini kontrol ve temizlik için 

ve emniyet selonoidlerinden oluşan 
multiblok)

Baymak BG serisi gaz brülörlerinde yanma 
ionizasyon çubuğu ile kontrol edilirken, brülö-

Alfa Laval TK20 yarı kaynaklı con-
talı plakalı ısı değiştiriciler, aşındırıcı 
akışkanları ısıtma ve soğutmada en 

iyi performansı ve güvenilirliği sunmak üzere 
optimize edilmiştir. TK20; evaporatörler, kon-
denserler, kızgın buhar soğutucuları, kademeli 
(kaskad) sistemler ve ekonomizörler/sub-cooler 
(yardımcı soğutucular) gibi yüksek verimliliğin 
çok önemli olduğu uygulamalar için geliştiril-
miştir. Doğal soğutkanlar olan NH3 ve CO2 
in düşük ve yüksek basınçta kullanımı için 
optimize edilmiştir. Yeni plaka tasarımı, özel-
likle taşmalı tip evaporasyon uygulamalarına 
uygundur. Isı değiştiricinin sunduğu yenilikçi 
gelişmeler arasında; maksimum conta desteği 
ve minimum conta teması sağlayan conta oluğu 
tasarımı Alfa Laval RefTight™, plaka yüzey 
metrekaresi başına daha fazla enerji verimliliği 
sağlayan patentli dağıtım bölgesi Alfa Laval 
CurveFlow™, contayı güvenle yerleştirip pla-

Baymak BG serisi gaz yakıt brülörleri, 
TS EN 676+A2 ve DIN 4787 Avrupa 
standartlarına uygun ileri teknolojiye 

sahip ürünlerdir. Baymak BG Serisi gaz brülör-
leri 38 farklı kapasitede, 15 – 1225 kW (12.900 
– 1.053.500 kCal/h) kapasite aralığında, 21 
mbar ve 300 mbar gaz basınç seçeneklerinde, 
doğalgaz ve LPG yakabilme özelliğinde, BG 
1 Tek Kademeli, BG 2 Çift Kademeli ve BG 
3 Oransal modeller olarak üretiliyor. Brü-
lör üzerine monte edilmiş elektronik röle ve 
kumanda sistemi, minimum hava ve gaz basınç 
presostatları ile tam otomatiktir. Yanma odası 
ön süpürme, otomatik ateşleme sistemi, iyo-
nizasyon alev kontrolü ile yanmada güvenlik 
önlemleri alınmıştır. BG serisi gaz brülörleri 
standart olarak kontrol ve kumanda elemanları, 
gaz hattı armatürleri ile komple teslim edilir:

•	 Siemens elektronik kumanda rölesi

•	 Dungs minimum gaz ve hava presostatları

•	 Ateşleme ve alev kontrolü (iyonizasyon) 
elektrotları

•	 Dungs gaz hattı (fi ltre, regülatör, çalışma 

rün kontrolü ise brülör üzerine monteli otoma-
tik kontrol panosu ile yapılır. Kayar kızak sis-
temi ile montaj ve bakımda yanma kafasındaki 
önemli tüm parçalara kolayca ulaşımı sayesinde 
servis kolaylığı sağlar.TM 

açma olanağı
•	 Isı transfer ürünleri geniş portföyünün bir 

parçasıdır

TK20 ile artan enerji verimliliği, daha düşük 
yaklaşım açısı, düşük deltaT sıcaklık farkları/
yüksek akışlar ve geniş kapasite aralığı talepleri 
artık karşılanabilir. TM 
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ürünler

K ış aylarında klimayla ısınmak birçok 
avantaj sunuyor. Bu avantajlar ürün-
deki teknolojilere göre değişkenlik 

gösterebiliyor. En belirgin avantaj ise, kli-
maların aynı miktar ısıtmayı elektrikli veya 
infrared ısıtıcılardan daha az elektrik har-
cayarak yapması olarak öne çıkıyor. Bu fark, 
harcanan aynı enerjiyle 4 kat daha fazla ısı 
elde edebilmesi anlamına geliyor. Bu faydaları 
en tasarruflu şekilde deneyimlemek için en 
ideal seçim ise inverter klimalar. Bosch Ev 
Aletleri’nin yenilikçi ve modern bir tasarımla 
geliştirdiği Wi-Fi kontrol özellikli yeni klima-
ları kış aylarında da konforlu mekânlar sunuyor. 
Ekonomik kullanım sunan teknoloji ile yeni-
likçi tasarımın modern bir şekilde birleştiği 
“V tasarımlı” klimanın yan taraflarında, soğuk 
ve sıcak çalışma moduna göre gözü yormayan 
mavi ya da kırmızı ışık yanıyor. Yeni Enerji 
Yönetmeliğine uygun olarak A++ enerji sınıfı 
verimlilik sağlayan Bosch Vertu DC Inverter 
Klima B1ZMI12922 süper iyonizer özelli-
ğine sahip. Bu özellik, şık bir tasarıma sahip 
klimanın daha sessiz çalışmasını sağlarken, kış 
ve yaz aylarında temiz ve ferah doğa ortamını 
evlere taşıyor. 

Klima kumandasındaki her 
fonksiyon cep telefonunda

Dört mevsim konfor sağlayan klimalardaki 
Wi-Fi modülü, evde ve ev dışında kullanılan 
akıllı cihazlarla klimaları kontrol etme imkânı 
sunuyor. Diğer bir deyişle, cep telefonu ya 
da tablet her yerden kullanılabilen bir klima 
kumandasına dönüşüyor. Böylece, kullanıcı 
henüz eve varmadan konforlu ve sıcak bir ortam 
kolayca hazırlanıyor. Aynı özellik, yaz ayları için 
de geçerli. Çıkarılabilir ön filtresiyle temiz bir 
kullanım sağlayan ve şık tasarımlara sahip yeni 
verimli klimalarda bulunan internet modülü, 
ilgili uygulama yükleniyor akıllı telefon ve tab-
letlerle tek dokunuşla uyum içinde çalışıyor. Bu 
özellikle, klimanın açılıp kapanması, sıcaklık 
ayarlarının değiştirilmesi ve ısıtma/soğutma/
nem ayarlarının hepsi akıllı telefonlar ile tab-
letler üzerinden tek dokunuşla ayarlanabiliyor. 
Böylece, evdeki internete bağlı olan klimayı 
ev dışındayken çalıştırmaya başlamak ve kış 
soğuklarında önceden ısıtılmış konforlu bir eve 
girmek mümkün oluyor.

Son teknoloji konforlu ve temiz 
ısınma

Konfor sağlamak için kaliteli özellikler sunan 
klimanın otomatik parlaklık özelliğine sahip 
akıllı ekranı, oda ışığı kapandıktan 5 saniye 
sonra ekran parlaklığını kapatıyor ve klima 
sessiz konuma geçiyor; ışık açıldığında ise eski 
konumuna dönüyor. Teknolojik özelliklerinin 
yanında, kolayca çıkarılıp yıkanabilir ön filtre-

Wi-Fi Özellikli Bosch V-Dizayn Klimalar

siyle hijyenik bir kullanım sunan klima, virüsleri 
ve maytları barındırmayan örgü yapılı fiber 
filtresi sayesinde 20 mikrona kadar tüm parça-
cıkları tutuyor ve temiz bir kullanım sağlıyor.

Özellikler

•	 Isıtma kapasitesi:13000 BTU/h

•	 Heat-Pump ısıtma

•	 Soğutma kapasitesi: 12000 BTU/h

•	 Fonksiyonlar: Isıtma, soğutma, donmaya 
karşı koruyucu, nem giderme, otomatik, 
sleep,

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

•	 Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre

•	 Otomatik ya da manuel hava dağıtımı için 
kanatçıkların isteğe göre ayarlanması

•	 Otomatik dikey hava salınım

•	 Çekilen enerji: Isıtma 1730 W, Soğutma 
1710 W

•	 Frekans/voltaj: 50 hz / 220 - 240 V

•	 Nem alma kapasitesi: 1.2 l/h

•	 Kapalı mekân sıcaklık ayarı aralığı 17 C - 
30 C

•	 Zaman ayarı: 0-24 saat arası

•	 Uzaktan kumanda

•	 İç ünite ses seviyesi: Düşük hızda 22 dB/ 
yüksek hızda 36 dB TM
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ürünler

Clivet’in yeni Multifunction (MF) seri 
soğutma grupları aynı anda bağımsız 
olarak soğuk ve sıcak su üretebiliyor. 

Özellikle aynı anda ısıtma ve soğutmanın (dört 
borulu sistemin) ihtiyaç duyulduğu otel-iş mer-
kezi uygulamaları ve endüstriyel uygulamalarda 
optimum çözüm sağlar. Clivet SPINchiller³ 
hava soğutmalı heat pump gruplar 30-1400 
kW soğutma kapasitesi aralığına sahiptir. Çev-
reci akışkan R410A kullanılır. -8 ˚C’ye kadar 
(glikol takviyesi ile ) soğuk su ve 55 ̊ C’ye kadar 
sıcak su üretebilir. -10 ˚C’de ısıtma yapabilir. 
Heat pump sistemler ısıtma çalışmasında, kla-
sik kazan sistemi ile karşılaştırıldığında, enerji 
tasarrufu, ortalama % 50 CO2 emisyonu, alter-
natif yenilenebilir kaynakların kullanılması,  
çalışma güvenilirliği ve düşük bakım maliyetleri 
sağlar. Fosil yanma olmaması ve dolayısıyla 
baca ihtiyacının olmaması nedeniyle, emis-
yonlar üzerinde periyodik kontrollerin ortadan 
kalkması sağlanır. Clivet SPINchiller³; standart 
olarak sunulan modüler yüksek verimli scroll 
kompresörler, yüksek verimli ısı değiştiricileri 
ve ecobreeze fanlar sayesinde piyasadaki en yük-
sek enerji verimliliği değerine sahip ürünlerden 
biridir. (EER=5,1). Hatta vidalı kompresör ve 
inverterli cihaz modelleri ile kıyaslandığında 
daha yüksek ya da eşit verimlilik değerlerine 
ulaşabilir. Scroll kompresörlerin avantajları; 
geniş kapasite aralığı, tandem çalışma sayesinde 
yüksek EER değerleri,kolay bakım ve değişim 
imkânıdır. Hem ısıtma hem de soğutma için 
tek bir sistem kullanılması sayesinde mekanik 
oda küçülür. 4 borulu ve 2 borulu olarak sistem 
konfi gürasyonu yapılabilir. 4 borulu sistem; 
yıl boyunca bağımsız olarak soğuk ve sıcak su 

Clivet SPINchiller³ MF Multifunction Heat Pump Soğutma Grupları

resi farklı boyutlarda iki veya üç scroll kompre-
sör kullanır. İki kompresör kullanılan model-
lerde, daha fazla kapasite aralığı elde etmek 
için kompresör boyutları birbirinden farklıdır. 
Kısmi yük koşulları altında, bazı kompresörler 
otomatik olarak devreden çıkar. Bu durumda, 
operasyonda olan kompresörler daha geniş 
yüzey evaporatör kullandıklarından yoğuşma 
sıcaklığı azalır ve buharlaşma sıcaklıları artar 
ve bu sayede kompresörün kapasite tüketimi 
azalır, enerji verimliliği artar.  Fanlar, aerodi-
namik verimliliği artırmak için Winglet kanat 
teknolojisi ile geliştirilmiştir. Bu sayede % 10 
oranında enerji tasarrufu ve geleneksel fanlara 
oranla 6 dB daha düşük ses emisyonu sağlanır. 
Clivet’in yenilikçi çözümlerinden biri de Axi-
Top difüzörler, ideal bir hava dağılımı oluşturur, 
bu sayede  % 3 enerji tasarrufu ve -3 dB daha 
düşük ses seviyesi sağlanır. Tüm SPINchiller³ 
üniteleri, elektronik expansion kontrolü ile 
donatılmıştır. Isı yükü azaldığında otomatik 
olarak fan hızı düşer. Cihazın tam yükle gece 
modu çalışması karşılaştırıldığında, bu sayede 
8 dB (A) kadar daha düşük bir ses basıncı 
olur. Minimum Enerji Performans ve Temel 
Soğutucu Akışkan Yönetimine uygun olması 
LEED sertifi kasyonuna puan kazandırır. Clivet 
tarafından geliştirilen Ice Protection System, 
harici bir eşanjör ve alt soğutma devresi saye-
sinde donmayı önler. Böylelikle kış aylarında 
devamlı, kesintisiz, güvenilir ısıtma çalışması 
sağlanır. Smart defrost,harici eşanjör yüzeyin-
deki buharlaşma basıncını ve dış hava koşul-
larını öngörerek otomatik olarak defrost çev-
rimi sıklığını takip eder, defrost süresini azaltır. 
Yüksek kapasitelere ihtiyaç duyulan özellikle 
büyük binalarda, farklı modelleri kullanılan 
SPINchiller³ üniteleri, modüler olarak bağlana-
cak şekilde tasarlanmıştır. ECOSHARE mikro 
işlemci kontrolü 7 üniteye kadar bağlanarak 
4.900 kW kapasiteye ulaşılabilir. TM

üretim imkânı sunar. Soğutma ve ısıtmanın aynı 
anda yapıldığı dönemlerde soğutma ve ısıtma 
eşanjörleri kendi içinde ısı geri kazanım yapar 
ve yüksek verimlilik sağlanır. 2 borulu sistem; 
ihtiyaca göre ya soğuk su ya da sıcak su üre-
tir. Soğutma çalışmasında, total heat recovery 
sayesinde kullanım sıcak suyu veya ısıtma için 
sıcak su üretme imkânı vardır.

       
Soğutma+Isıtma beraber             Soğutma+Kullanım 
Sıcak suyu

Kısmi yüklerde maksimum verimlilik ile konfor 
ve enerji korunumu birlikte sağlanır. Siste-
min maksimum kapasiteye ihtiyaç duyduğu 
zamanlar yılın çok kısa bir bölümü olduğundan, 
kısmi yüklerde maksimum verimlilik olması 
esas alınmıştır. Bu aslında genel yıllık tüketimi 
azaltmak için tek yoldur. Sezonsal soğutma 
verimliliği ESEER=4,5  ile sektörün en yüksek 
verimli cihazlarından biridir. Her soğutma dev-

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

Armacell’den Armwin® Yalıtım Kalınlığı Hesap Programı

•	 Donma zamanı
•	 Yoğuşma
   hesapları yapılabiliyor.
Armacell teknik hesap programı Armwin®’in 
daha da geliştirilmiş yeni versiyonu ile mobil 
aygıtlar ve akıllı telefonlarda da hizmetinizde. 
iOS, Android ve Blackberry işletim sistemle-
rine sahip akıllı telefonlarınızda ArmWin® 
uygulaması rahatlıkla kullanılabilir. Bu prog-
ram, sektör çalışanlarına soğutma/havalan-
dırma ve ısıtma/sıhhi tesisat uygulamalarında, 
şantiye ortamında dahi kolayca hesap imkânı 
sunuyor. Ayrıca ArmWin® ile hesaplamaları 
direkt e-posta olarak paylaşılabilir, Armacell 
internet sitesindeki ürün bilgilerine hemen 
ulaşım sağlanabilir ve anahtar hesap terimle-
rinin listelendiği bir sözlük bölümünden fay-
dalanılabilir. TM

malzemesi ve yalıtılacak objenin (boru, kanal 
vb.) ısı transferi ve ısıl iletkenlik katsayılarının 
bilinmesi gereklidir. 

Yalıtım Altı Korozyonu

TS EN ISO 12241:2009 bina donanımları 
ve endüstriyel tesisatlar için ısıl yalıtımı - 
hesaplama kuralları standardına uygun olarak 
geliştirilen ArmWin® Yalıtım Kalınlığı Hesap 
Programı, her ortamda rahat ve pratik hesap 
imkânı sunuyor.

ArmWin® ile;
•	 Dış yüzey sıcaklığı
•	 Isı kaybı
•	 Hareketli ve hareketsiz akışkanın sıcaklık 

değişimi

Armacell tarafından geliştirilen Arm-
win® Yalıtım Kalınlığı Hesap Prog-
ramı sayesinde ısı kaybı ya da yoğuş-

mayı önlemek için doğru malzeme kalınlığını 
hesap etmek artık çok kolay.

Yeterli yalıtım kalınlığı hesabı 
hayatidir

Düşük derecelerde yapılan yalıtım uygula-
malarında ana görev yoğuşmanın ve böylece 
buzlanma, yalıtım altı korozyon gibi büyük ve 
maliyetli problemlerin engellenmesidir.   
Doğru malzeme seçimi ve iyi işçiliğin yanı 
sıra doğru yalıtım kalınlığı seçimi de yoğuşma 
kontrolü sağlanabilmesi açısından olmazsa 
olmazdır. Yalıtım kalınlığı hesabında hat sıcak-
lığının, ortam sıcaklığının, bağıl nemin, yalıtım 

Arçelik Premix Tam Yoğuşmalı Kombi

Özel seçenek ve avantajlarla tüke-
ticilere sunulan Arçelik premix 
tam yoğuşmalı kombi, ısınırken 

tasarruf sağlıyor, kompakt tasarımı ile az 
yer kaplıyor. 4 yıldız enerji verimliliği sını-
fında bulunan Arçelik DGK Y 20 PRMX 
tam yoğuşmalı kombi yüzde 109 verimlilik 
sunuyor. Arıza durumunda survivor özelliği 
sayesinde yetkili servis müdahalesine kadar 
kullanım suyunu ısıtmaya devam eden ürün, 
geniş modülasyon aralığı ile yüksek verim ve 
yakıt tasarrufu sağlıyor. Çevre dostu özel-
likleriyle öne çıkan Arçelik kombi, premix 

yanma teknolojisi sayesinde zararlı baca gazı 
çıkışını en aza indiriyor. Böylece karbon-
dioksit salımını azaltarak sera etkisini de 
minimize ediyor. Premix yanma teknolojisi, 
hermetik baca sistemi, elektronik ateşleme 
ve alev modülasyonu, LCD ekran, arıza 
uyarı sistemi ürünün diğer önemli özellik-
leri arasında bulunuyor. Akış sensörü ile 
yüksek konforlu sıcak su imkânı sağlayan 
Arçelik kombide baca tıkanmasına karşı 
emniyet sistemi, aşırı ısınma emniyet sis-
temi ve alev kontrol emniyet sistemi bulu-
nuyor.TM
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Zehnder’in yaşam alanları için tasarladığı, 
işlevsellikten ödün vermeyen estetik 
konvektörü Terraline, yapı profesyonel-

lerinin, mimarların ve son kullanıcıların beğe-
nisini kazanıyor. Günümüzde neredeyse tüm 
yapı profesyonelleri ve iç mimarlar estetiğin 
sınırlarını zorlayan işlere imza atıyor. Evinde 
ve yaşam alanında her zaman farklılık yaratmak 
isteyen, tarzını ortaya koyan son kullanıcılar 
da estetiğe son derece önem veriyor. Zehn-
der Terraline tam da bu noktada; modernliği, 
işlevselliği ve fark yaratan tasarımı ile yaşam 
alanlarına fark yaratıyor.

İş ortamında da verimli, ergonomik 
ve ekonomik sıcaklık

Terraline konvektör ev içinde kullanılabildiği 
gibi iş ortamlarında da dekorasyonu bozmadan 
kullanılabiliyor. Ergonomik koşullarda yüksek 
verimlilik sağlayan Zehnder Terraline’ın UN 

model serisi, 4 farklı yükseklik ve 5 farklı derin-
liği olan içine yerleştirilmiş bakır alüminyum 
ile bir zemin panelinden oluşuyor. Her projeye 
sorunsuzca uyum sağlayan Terraline, özel ölçü 
seçenekleri ile taleplere göre şekillendirilebi-
liyor.

Çok yönlü kullanım imkânı

Fark yaratan tasarımı ile dikkat çeken 
Terraline’ın radyatörleri birbirine tek tek ekle-

Zehnder’den Terraline Konvektör

nerek daha uzun ısıtma bantları oluşturula-
biliyor. Eloksallı bir yüzeye sahip, ızgarası 
ve çerçevesi alüminyum kaplı olan Terraline, 
standart olarak siyah renkli sunulurken talep 
üzerine kahverengi ya da altın rengi kaplama 
yapılabiliyor. Son derece sessiz çalışan, çok 
yönlü kullanım imkânı sunan Zehnder Terra-
line; hızlı tepkime süresi, ilk etapta kesinlikle 
göze çapmayan ve ortamı boğmayan ısıtma 
sistemi ile konvektör kulvarında yeni bir pen-
cere açıyor.TM

Alarko Carrier’ın  Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tescilli Ar-Ge 
Merkezi’nde görevli mühendislerin 

üç yıl süren çalışmalar sonucunda geliştirdiği  
Aldens yoğuşmalı kazanlar pazara sunuldu. 
105, 130 ve 150 kW kapasitelerde üretilen 
kazanlar, premiks sistemi sayesinde % 109’a 
varan yüksek verimi, düşük ses seviyesi, 
düşük baca gazı sıcaklığı ve düşük emisyon 
oranlarıyla Alarko’nun en verimli ve çevreci 
ürünleri arasında yer alıyor. Kapasitesine göre 

çok küçük boyutlara sahip Aldens serisi kazan-
lar, 256 adete kadar kazanın eş yaşlanmalı 
tek bir sistem olarak çalıştırılabildiği için ve 
38.400 kW kapasiteye kadar ulaşan kaskad 
imkânıyla çok büyük projelerde ideal ısıtma 
çözümü sunuyor. Aldens yoğuşmalı kazanlar; 
yüksek kaliteli ve tüm dünyada üretici, kulla-
nıcı ve servislerin beğenisini kazanmış, üst 
segmentte yer alan, uzun ömürlü, konusunda 
uzman markaların ürettiği bileşenlerden olu-
şuyor

Alarko Carrier’dan Yeni Ürün: Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Aldens
Aldens serisi kazanların teknik 
özellikleri

•	 Premiks sistem ile ideal gaz hava karışımı, 
yüksek verim, düşük ses seviyesi, düşük 
baca gazı sıcaklığı ve düşük emisyon oranı

•	 105, 130 ve 150 kW kapasiteler 
(50/30°C’de)

•	 256 adete ve 38.400 kW’a kadar ulaşan 
kaskad imkânı ile çok büyük proje 
çözümleri

•	 Çok geniş ısıtma modülasyon aralığı ile 
minimum dur-kalk, maksimum yakıt 
tasarrufu (% 19-100)

•	 Çok düşük baca gazı sıcaklığıyla 
kanıtlanan yüksek verim (31,4°C’ye kadar 
düşen baca gazı sıcaklığı) 

•	 Uzun ömürlü, dayanıklı, paslanmaz çelik 
eşanjör

•	 EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) ve 
LVD (Düşük Voltaj Direktifi) belgeli

•	 6 bar maksimum işletme basıncı
•	 6 bar emniyet ventili ve genleşme tankı 

bağlantı parçası (her kazan ambalajının 
içinde ücretsiz olarak yer alıyor)

• EN 15502 normuna uygun. TM
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ürünler

testo 330i: Yeni Nesil Baca Gazı Analiz Cihazı

Testo, uzaktan kontrol edilebilen ilk baca 
gazı analiz cihazını piyasaya sürdü. Yeni 
baca gazı analiz cihazı testo 330i ile 

ısıtma profesyonelleri ve servis mühendisleri, 
ısıtma sistemlerindeki işlerini artık çok daha 
rahat ve hızlı yapabilecek.
Başlarda Testo üreticilerinin akıllarındaki soru 
şuydu: Isıtma sistemlerindeki baca gazı ölçüm-
lerini önemli ölçüde ne kolaylaştırabilir? Baca 
gazı analiz cihazlarını taşıması, bu cihazların 
başta gelen sıkıntılarından biridir. Ölçüm pro-
bunun dengesiz tutturulması ve ölçüm ile ayar 
konumu arasındaki geniş mesafeler de baca gazı 
ölçümünü zorlaştıran faktörlerdir. Buna ek ola-
rak, birçok ısıtma teknisyeni, ölçüm sonuçlarının 
kâğıt üzerinde raporlanmasından şikâyet eder.

Baca gazı ölçümünde daha fazla 
özgürlük ve esneklik

Testo üreticileri, tüm bu zorluklara çözüm geti-
recek yeni bir baca gazı analizörü geliştirdi. 
testo 330i cihazı, Testo’nun kendini kanıtlamış 
testo 330-2 LL baca gazı analizörünün teknolo-
jisi ile donatılmıştır. Tek bir kritik farkla: testo 
330i, kendinde bir ekrana gerek duymaz; ölçüm 
değerleri Bluetooth yoluyla akıllı telefonunuz 
ya da tabletinizdeki mobil uygulama sayesinde 
ekranda görünür. Böylece baca gazı ölçümlerinizi 
ölçüm yerinden bağımsız şekilde yapabilirsiniz. 
Mobil uygulama sadece çalışma esnasında değil 
raporlamada da kolaylıklar sağlar. Raporlar direkt 
olarak sahada oluşturulabilir, yorum ve fotoğraf 

yapısı ile prob yuvasından uzakta bir yere ası-
labilir ya da ekstra güçlü magnetlerle brülöre 
tutturulabilir. Ölçüm cihazı ve prob, kısa ve 
esnek hortumla hızlıca bağlanabilir. CO ölçüm 
aralığı genişletme özelliği, Türkçe uygulama 
desteği, kullanıcı tarafından değiştirilebilir yapı-
daki önceden kalibre edilmiş ölçüm hücreleri 
(bu sayede, cihazların servise gönderilmesi ve 
buna bağlı zaman kayıpları en aza indirilmiştir) 
sayesinde testo 330i, sektörde dikkatleri üzerine 
çekecek bir üründür. TM

eklenebilir ve e-mail ile gönderilebilir. Bu da 
dokümantasyon için gereken zamanı azaltır. 

Testo’nun kanıtlanmış teknolojisi, 
rahat kullanım ile birleşti

Tamamen yeni geliştirilen prob yerleştirme özel-
liği, kullanıcılarına özel, teknik bir ustalık sunar. 
testoFix ile, baca gazı probu ısıtma borusuna 
hızlı ve güvenli şekilde tutturulur – iç akışta 
sıkıca kalarak. Ölçüm cihazı, yenilikçi yatay 

Paket Hijyenik
Klima Cihazları

Hijyenik
Klima Santralleri

Isı Geri
Kazanım Cihazları

Fan-Coil
Cihazları

Sıcak Hava
Apareyleri

Su Soğutma
Kuleleri

Su Soğutma
Grupları

Havuz Nem 
Alma Santralleri
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ürünler

DemirDöküm, kombi kullanımında 
yeni bir deneyim vadeden akıllı 
termostatı Migo’yu tüketicilerin 

beğenisine sundu. Kullanıcı alışkanlıkları 
ve internet üzerinden anlık hava durumunu 
izleyerek ev sıcaklığını otomatik olarak 
düzenleyen Migo ile kabarık faturalar tarihe 
karışacak. Uzaktan erişim imkânı da sağla-
yan ürün sayesinde kombi kontrolü artık 
akıllı cep telefonu ya da tabletler üzerinden 
yapılabilecek.

Kullanıcı alışkanlıklarını izliyor

Kombi kontrolünde yeni bir dönem baş-

Coşkunöz Isı Sistemleri’nin yenilikçi 
ve çevreci yaklaşımı benimseyen 
markası COPA; ürettiği çelik panel 

radyatör modellerinden sonra ürün portfö-
yüne, ‘Alüminyum Dekoratif Radyatörleri’ni 
de ekledi. COPA en yeni ürünleri olan alü-
minyum dekoratif radyatör, yatay radyatör 
ve havlupan modellerini ‘COPA Gold Serisi’ 
ve ‘COPA Silver Serisi’ olarak iki katego-
ride topladı. Çeşitli tip ve ölçü seçenekleri 
bulunan yaklaşık 50 farklı modelin, içinde 
eloksal ve ahşap renklerinin de bulunduğu 
150’den fazla renk alternatifi bulunuyor. Ev, 
ofis gibi yaşam alanlarına sıcaklık konforuyla 
birlikte estetik ve zarif bir görünüm katan 
COPA Alüminyum Dekoratif Radyatörler; 
yüksek performansı, yüksek ısıl verimi ve 
uygun fiyat avantajıyla radyatörlerde 10 yıl, 
havlupanlarda 5 yıl garantili olarak satışa 
sunuluyor. TM 

latacak olan Migo, tek elle kullanılabilen 
kompakt tasarımı ve kablosuz kontrol özel-
liği ile evin istenilen noktasında veya duvara 
asılı olarak kullanılabiliyor. Nitromix ve 
DemirDöküm’ün satışa sunacağı yeni kom-
bileri ile uyumlu olarak çalışabilen akıllı oda 
termostatı Migo, sadece verilen komutlarla 
hareket etmeyip, kullanıcı alışkanlıklarını 
da takip ediyor. 

Gereksiz enerji tüketiminin önüne 
geçiyor

Ev ve su sıcaklığını kendiliğinden optimize 
eden, internetten aldığı anlık bilgilerle dış 

hava sıcaklığının artması ya da azalması 
durumunda ortam sıcaklığına otomatik 
müdahale eden cihaz; gereksiz enerji tüke-
timinin önüne geçerek bütçeye katkı sağlıyor. 
Haftalık ve günlük zaman programlarının 
yer aldığı ürün üzerinden arıza mesajları da 
görüntülenebiliyor. 
Ürün ayrıca çalıştırıldıktan iki hafta sonra 
akıllı programlanabilme özelliği sayesinde 
doğru zamanda, doğru ayara ulaşmak için 
kombinin ne zaman ve hangi sıcaklıkta çalış-
tırılacağını belirleyebiliyor.

Kombi kontrolü parmak ucunda

Kombiyi kullanıcıya özel bir hale getiren 
Migo, kullanıcı dostu arayüzü ile tek tuşla 
kombinin en verimli kullanımını sağlıyor. 
Kilometrelerce uzakta ister oda sıcaklığına, 
ister su sıcaklığına anlık olarak müdahale 
edilebilen Migo ile enerji tüketimi takip 
edilebiliyor, zaman ayarlı programlama 
yapılabiliyor. Enerji planlamasını ve enerji 
tüketimini kullanıcısına e-posta yoluyla da 
paylaşan uygulama, iOS ve Android işletim 
sistemine sahip akıllı cihazlarda kullanıla-
biliyor. TM 

DemirDöküm’den Akıllı Oda Termostatı Migo

COPA’dan Alüminyum Dekoratif Radyatörler
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Soğutma Kulesi Pazarında Yeni İşbirliği!

Soğutma Kulelerinde Çıtayı Yükselten İşbirliği
Systemair HSK & Marley

Dünyanın tanınmış Soğutma Kulesi markası Marley® ile 
Systemair HSK güçlerini birleştirdi.

Yeni teknolojileri ve ürünleri ile endüstri standartlarını 
belirleyen 100 yıllık marka Marley® ile Systemair’in bu 
işbirliği Türkiye pazarını yeni ufuklara taşıyacak. 

CTI ve Eurovent sertifi kaları, 5 yıla varan garanti süreleri 
ile güvenilirliğini kanıtlayan Marley® Kapalı ve Açık Tip 
Su Soğutma Kuleleri, yüksek korozyon dayanımı ve geniş 
opsiyonel özellikleri ile Systemair HSK’nın ürün gamı 
arasındaki yerini aldı.

Systemair HSK Havalandırma Endüstri San. ve Tic. A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 3 Esentepe – Şişli, 34519 Istanbul, Turkey 
Tel: +90 212 356 40 60 Faks: +90 212 356 40 61 E-mail: info@systemairhsk.com.tr
Fabrika +90 212 623 22 10 • Ankara Bölge Md. +90 312 472 50 01 • İzmir Satış Ofi si 
+90 232 502 31 86 • Gaziantep Satış Ofi si +90 342 324 80 16 • www.systemair.com.tr



ürünler

Beko’dan BK 20 Y PRMX Tam Yoğuşmalı Kombi

Kompakt tasarımı ile oldukça az yer 
kaplayan Beko premix tam yoğuş-
malı kombi, ısınırken tasarruf sağ-

lıyor. 4 yıldız enerji verimliliği sınıfında 
bulunan Beko BK 20 Y PRMX tam yoğuş-
malı kombi yüzde 109 verimlilik sunuyor. 
Geniş modülasyon aralığı ile yüksek verim 
ve yakıt tasarrufu sağlayan ürün, arıza duru-
munda survivor özelliği sayesinde yetkili 
servis müdahalesine kadar kullanım suyunu 
ısıtmaya devam ediyor. Beko kombi, çevre 
dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Ürün, pre-

mix yanma teknolojisi sayesinde zararlı baca 
gazı çıkışını en aza indiriyor. Böylece kar-
bondioksit salımını azaltarak sera etkisini 
de minimize ediyor. Akış sensörü ile yük-
sek konforlu sıcak su imkânı sağlayan Beko 
kombide baca tıkanmasına karşı emniyet 
sistemi, aşırı ısınma emniyet sistemi ve alev 
kontrol emniyet sistemi bulunuyor. Premix 
yanma teknolojisi, hermetik baca sistemi, 
elektronik ateşleme ve alev modülasyonu, 
LCD ekran, arıza uyarı sistemi ürünün diğer 
önemli özellikleri arasında yer alıyor. TM

SFA Sanihydro’dan Sanitop Silence WC Öğütücü

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

monte etme imkânı sunuyor. 
Dikey olarak 7 metreye, yatay olarak 110 
metreye kadar atıkları pompalayabilen 
öğütücüler; ekonomik, pratik ve estetik bir 
çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 mm 
çaptaki PVC boru aracılığıyla yapılıyor. SFA 
öğütücüleri koku yapmıyor ve çok düşük 
seviyedeki sesle çalışıyor. Basit montaj yön-
temi sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir 

bir sistem olup, restorasyon ve tadilat işlem-
lerinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü 
özelliğine sahip değil. 
Yine kanalizasyona uzak kalınması veya 
bodrum kat gibi kot farkı olan yerlerde, 
atık suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 ˚C 
sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu sulara 
dayanıklı olarak üretildiklerinden, restoran, 
otel, iş yerleri gibi birçok alanlarda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

Sanitop Silence WC Öğütücü 

Teknik Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet + lavabo 
•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar,
•	 Koruma Sınıfı: IP44
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm,
•	 Besleme voltajı ve frekans:  

220 – 240 V / 50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35°C,
•	 Boyutlar (g x d x y ):  

330 x 163 x 263 mm TM
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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



söyleşi

Şant Özbülbül
Refkar Soğutma Genel Müdürü

R efkar Soğutma, uzun yılların tecrübesini yeni yapılanması ile birleştirerek 
2008 yılında İstanbul’da kurulmuş bir firma. Şu an 30’u aşkın çalışanı ile 
2800 m2’si kapalı alan olmak üzere toplam 3500 m2’lik yeni fabrikasında 

çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Refkar Soğutma Genel Müdürü Şant 
Özbülbül Türkiye’de sadece shell&tube üretimi yapan tek firmanın Refkar olduğunu 
vurguluyor. Helyum testini ve dünyanın önde gelen yazılımlarından HTRI’yı 
kullandıklarını da sözlerine ekleyen Özbülbül ile Refkar Soğutma’nın dünü, bugünü 
ve yarınını konuştuk…

“Shell&Tube konusunda A’dan 
 Z’ye ihtiyaç duyulan her şeye 
 cevap verebilir durumdayız”
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Türkiye’de sadece Shell&Tube 
üretimi yapan tek firma, Refkar

Refkar, 2008 yılında kuruldu. Refkar kurul-
madan önce ise Kuvvet Klima ile babadan 
gelen bir soğutma tecrübemiz var. Babam 
Tarlabaşı’nın en eski esnaflarından, o yıl-
larda tamircilik yapardı. Aile firmamız tami-
rat işleri yapmaktaydı ve ikinci jenerasyon 
olarak biz işi üretime taşımaya karar ver-
dik. Babamın manevi desteğini de alarak  
Refkar Soğutma’yı kurduk. Amacımız üretim 
yapmaktı ve sektörde profesyonel anlamda 
freon sistemlerine uygun eşanjör üretici 
henüz bulunmamaktaydı. Mevcut firmalar 
ise bu işi bir yan branş olarak yapmaktaydı. 
Shell&Tube eşanjör üretimine başlamaya 
karar verdik. 2008 yılında İkitelli’de babam 
ve ben küçük bir dükkânda çalışmalarımıza 
başladık. Ardından hızlı bir şekilde büyü-
memizi sürdürdük. Bilgi ve tecrübelerimize 
güveniyorduk. Babam emekli olduktan 
sonra, İkitelli’de bir dönem chiller grupları 
imalatı da yaptık, Shell&Tube evaporatör 
kondenser işini geliştirmek için çok çaba 
sarf ettik. Bütün kazancımızı olduğu gibi 
makineye ve hammaddeye yatırdık. İkitelli’de 
500 m2’lik ikinci bir dükkân tutmamıza rağ-
men yerimize sığamaz olduk ve 2011 yılında 
Hadımköy’e, 1500 m2’lik binamıza taşındık. 
2011 yılına gelene kadar ürünlerimizin ser-
tifikasyonlarını tamamladık; CE ve Rusya’ya 
ihracat yapabilmek için GOST belgesi aldık. 
Aynı zamanda kendi makine parkurumu-
zun büyük kısmını kendimiz geliştirdik; bir 
CNC tezgâhı, Freze makinesi aldık, böy-

lece makine parkurumuz da oluşmaya baş-
ladı. 2011’den 2014’e kadar Hadımköy’deki 
binamızda çalışmaya devam ettik ve burası 
da yetmeyince 2014 yılında yine Hadım-
köy’deki şu an bulunduğumuz binamıza 
taşındık. Fabrikamız, 2800 m2’si kapalı alan 
olmak üzere toplam 3500 m2. 2014’ün Kasım 
ayından beri, 30’u aşkın çalışanımız ile bir-
likte hem üretim hem yönetim olarak burada 
aktif olarak çalışıyoruz. Tabii 2011 yılına 
kadar chiller grupları üretimi devam etti 
ve ardından branşlaşma kararı aldık. Özel-
likle Evaporatör kondenser, Shell&Tube 
konusunda branşlaştık ve Türkiye’de sadece 
Shell&Tube üretimi yapan tek firma biziz. 
Bu konuda uzmanlaştık ve tahminimce 
yavaş yavaş Avrupa’da da üretici firmalar 

bizi rakipleri kategorisine almaya başladı. 

Ürünlerimiz soğutmanın iki 
temel elemanı olan; Shell&Tube 
evaporatör ve Shell&Tube 
kondenser

Ürünlerimiz soğutmanın iki temel elemanı 
olan; Shell&Tube evaporatör ve Shell&Tube 
kondenser. Bir tanesinde soğutucu akış-
kan yoğuşuyor diğerinde ise buharlaşıyor, 
bu arada ısı transferi gerçekleşiyor. Biz bu 
soğutma gruplarının en temel iki ürününün 
farklı bir versiyonunu, su ile çalışan versiyo-
nunu üretiyoruz. Bilindiği gibi piyasadaki 
diğer firmalar bu ürünlerin hava soğutmalı 
kısımlarını üretiyorlar, bu konuda su soğut-
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söyleşi

malı versiyonunu ürettiğimiz için piyasada 
fark yaratan bir üretici olduğumuzu söy-
leyebilirim. Hava soğutmalı evaporatörler; 
soğuk hava odalarında, klimalarda kullanılı-
yor. Bizim ürettiğimiz Shell&Tube evapora-
törler ise su soğutuyor veya likit akışkanları 
soğutuyor ve su proseste, klima santralle-
rinde, kalıp soğutma gibi birtakım proses 
uygulamalarda kullanılıyor. Daha endüstriyel 
kullanımı olan bir uygulama. Sulu kondenser, 
hava ile soğutmadan daha farklı bir uygu-
lama tercih edildiğinde kullanılan başka bir 
yöntem. Limitsiz su kaynağı, soğuk suyu, 
artezyeni gibi birtakım avantajları vardır ve 
enerji tasarrufu sağlar.

Helyum testini ve dünyanın önde 
gelen yazılımlarından HTRI’yı 
kullanıyoruz

Ana ürün grubumuz içerisinde alt varyas-
yonlar var. Bu varyasyonları sürekli geliş-
tirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden 

devam ediyoruz. Şöyle ki, biz başladığımızda 
bu iki tip ürünün altında sadece birer branş 
ürün üretiyorduk. Bunlar; fi rkete tipi ısı 
transfer borusuna sahip evaporatör ve bir 
kondenserdi. Bunların kullanıldığı soğu-
tucu akışkanlar vardı, biz farklı soğutucu 
akışkanlara göre farklı eşanjörler tasarla-
maya başladık. Avrupa’daki değişiklikleri ve 
yenilikleri sürekli olarak takip ettik ve ürün 
gamımızı buna paralel olarak geliştirdik. 
Makine parkurunu geliştirdikten sonra test 
yöntemleri konusunda kendimizi geliştir-
dik. Sektörümüzde helyum testini kullanan 
sayılı fi rmalardan biriyiz. Ürünlerle ilgili 
kritik noktalardan biri, test. Ürünlerimizin 
gaz devresinin kesinlikle suyla temas etme-
mesi gerekiyor. Hal böyle olunca kuru bir 
şekilde test yapmamız bizim için daha doğru 
bir seçenek oluyor. Eskiden bu testler için 
sabun köpüğü vb. metotlar kullanılırken biz 
bu konunun üzerine eğildiğimizde helyum 
testinin doğru bir seçenek olduğunu gör-
dük ki bugün uzay mekiğinden airbag’lere 
kadar her şey, sıfır kaçak garantisi verebil-
mek adına helyum testi ile test ediliyor. Biz 
de bütün ürünlerimizde istisnasız olarak 
helyum testi kullanıyoruz. Bu da ürünlerin 

kaçağa karşı garantili olarak teslim edilebi-
leceği anlamına geliyor. Standart olarak 2 
gr/yıl kaçak garantisi verebiliyoruz. Bunun 
haricinde seçim programı ile ilgili birtakım 
eksiklerimiz vardı. İki yıldır termodinamik 
hesapları yaptığımız bir yazılım konusunda, 
Unilab fi rması ile bir çalışma başlattık. Stan-
dart katalog ürünlerimizin bir seçim progra-
mını oluşturmak istedik, bunun için birlikte 
çalıştık. Selection Software, çoğu müşteri-
mizin özellikle istediği konulardan biriydi. 
2016 sonu itibarıyla, Selection Software’ini 
dağıtmaya başladık. Chillventa’da da tanıttık. 
Yine bunun haricinde dünyanın önde gelen 
yazılımlarından biri olarak nitelendirilen 
HTRI yazılımını kullanıyoruz. Bu yazılım 
konusunda Amerika’da eğitimlere katılıyo-
ruz. Bu konuda da sektörde fark yaratan 
fi rmalardan biriyiz, çünkü kayıtlı kullanıcılar 
arasına baktığımızda Türkiye’de bizim hari-
cimizde bu yazılımı kullanan birkaç fi rma 
daha var. Bu da bizim için büyük bir avantaj. 
Çünkü HTRI yazılımıyla birlikte eşanjör 
dizaynında limit anlayışı ortadan kalkıyor. 
Özetle Refkar olarak, uzmanlık alanımız 
Shell&Tube konusunda A’dan Z’ye ihtiyaç 
duyulan her şeye cevap verebilir durumdayız. 

Fan-Coil
Uygulamaları
için Avantajlı
Paketler

Yüksek Performansta Düşük Maliyet

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

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

Paketlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için bayilerimizle 
iletişime geçiniz.

www.honeywell.com.tr/konut
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Farklı tiplerdeki fan-coil uygulamalarında birlikte 
kullanılan; geniş portföyümüzde öne çıkan ürünlerimizi 



söyleşi

Kalitemizden ödün vermiyoruz

Firma büyüdükçe, gelişim kaydettikçe firma-
nın ulaştığı alanlar da aynı doğrultuda gelişi-
yor. Bundan iki yıl önce yurtdışında tek satış 
acentemiz vardı ama katıldığımız fuarlarla 
birlikte yurtdışındaki temsilciliklerimiz arttı. 
Gelişimimiz bu şekilde devam ederse, yurtdı-
şında Refkar şubesi açmak konusu gündeme 
gelebilir. Çünkü bizimle iletişim kuran her 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Orada bir bayimiz 
varsa bayiye yönlendiriyoruz yoksa direkt 
İstanbul ofisimizden fiyatlandırmayı ya da 
gerekli teknik çalışmaları yapıp geri dönüş 
sağlıyoruz. Yurtdışındaki fuarlara katıldıkça 
da tanınmışlığımız artıyor. Piyasayı daha iyi 
tanımaya başlıyoruz. Bu doğrultuda da ora-
daki firmalardan çeşitli talepler de alıyoruz. 
En son katıldığımız Chillventa Fuarı’nda 
Güney Afrika’dan bir firma acenteliğimizi 
yapmak istediğini bildirdi. Onun haricinde 
yakın zamanda Sırbistan’dan Refkar acente-
liği konusunda bir teklif geldi. Ayrıca mevcut 
acentelerimizle de bir araya gelme şansımız 
oldu. Özellikle Rusya’da ki acentemiz ile o 
pazardaki varlığımızı artırmak konusunda 
bir toplantı yaptık. Sadece Rus pazarına ve 
çevre ülkelere hitap eden ve sadece Rusça 
içerikli "refkar.ru" sitesini faaliyete alaca-
ğız. Yani pazar odaklı çözümlerimiz de var. 
Bunun haricinde bölgesel çözümlerimiz de 
mevcut. Çünkü bölgelere göre de ürünün 
tabiatı, içeriği ve müşteri beklentisi değişiyor. 
İhracatı ağırlıklı olarak Rusya’ya, Ortadoğu, 
Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerine gerçek-

leştiriyoruz ve yavaş yavaş Güney Afrika ve 
Orta Avrupa bölgelerine yönelik çalışmala-
rımız da olacak. Bunun dışında Chillventa 
Fuarı’nda birkaç Alman firmasıyla tanışıp 
gerçekten yüksek hacimli talepler alma 
imkânımız da oldu. İşimizi doğru yapıyo-
ruz, doğru insanlarla ve kalitemizden ödün 
vermeden çalışıyoruz. 

Müşterilerimize tedarikçi gibi değil, 
çözüm ortağı olarak yaklaşıyoruz

İmalat sektöründe yatırımın sonu yok. Bu 
sebeple gündemimizde her zaman makine, 
yazılım, fabrika, fuar veya personel yatırımı 
var. Halihazırdaki yatırımımız gelen talepleri 
karşılamaya yeterli. Bundan 8 yıl önce 250 
m2 olan alanımız, şu an 3.500 m2. Sürekli 
büyüyen bir yapımız var, şu an bulundu-
ğumuz yer de muhtemelen yetmeyecek. O 
zaman yeni bir yatırım düşünülebilir. İşinizi 
doğru yaptığınızda iş kendi kendini götürü-
yor. Çok çalışıyor ve müşteri odaklı çözümler 
üretebiliyoruz. Standart bir ürün gamımız 
var. Örneğin hız kazanmak için müşterilerin 
adına gerekli stok maliyetinin yatırımına biz 
giriyoruz. Tercih edilme sebeplerimizden biri 
de; terzi usulü çalışıp, zamanında teslimat 
yapmamız. Varsayalım herhangi bir sıkıntı 
oldu. Ürünün arkasında da teslim ettiğimiz 
hızda durabiliyoruz. Biz bir aile firmasıyız 
ve çalışmakta olduğumuz herkesi bu ailenin 
bir parçası olarak görüyoruz. Biz müşteri-
lerimize tedarikçi gibi değil, çözüm ortağı 
olarak yaklaşıyoruz. Dolayısıyla onlar için 

mümkün olan en optimal, en doğru tercih-
lerin yapılması konusunda da kendilerine her 
zaman teknik konuda da destek sağlıyoruz. 
Bu da Refkar’ın müşterilerine sunduğu artı-
lardan biri. Müşteri grubumuzun yaptığı işi 
daha öncesinde biz de yapıp bildiğimiz için, 
onlarla fikir alışverişlerimiz çok daha kolay 
oluyor. Müşterilerimiz bize bir şey anlat-
madan biz ne istediklerini anlayabiliyor ve 
doğru çözümü sunuyoruz. 

Sektörün nabzını tutuyoruz

Sektörün içinde bulunmak gerektiğini düşü-
nüyoruz. Bu yüzden SOSİAD ve İSKİD’e 
üyeyiz. Sonuçta dernek veya herhangi bir 
kuruluşun bu tip kollarında bulunmak 
gönüllülük esasına dayalı bir iş. Burada 
kimsenin maddi bir beklentisi yok, üyelerin 
ortak amacı, sektörün gelişimi. Refkar ola-
rak bu sektörün bir parçası olduğumuz için 
elimizden geleni her zaman yapmaya çalışı-
yoruz. İSKİD’de Basın Yayın Komisyonu ile 
birlikte organizasyonlar yaptık. Bundan bir-
kaç ay önce Ankara’da önce sektör-öğrenci 
buluşması gerçekleştirdik. Bu hem sektörün 
gelişmesine, hem sektörün nabzını tutmaya 
katkı sağlıyor, hem de üniversitedeki genç-
lerle bir araya gelerek sektörü anlatabilme 
fırsatı sunuyor. Sektörün gelişimini sağla-
madığınız sürece sektör tıkanma noktasına 
gelecektir. Biz öğrencilerle bir araya gelmez-
sek, sektörü onlara anlatmazsak, onları yön-
lendirmezsek soğutma sanayisinin ne kadar 
cazip bir sektör olduğunu bilemezler. Biz 
bu şekilde yönlendirme yapmazsak, ileride 

Refkar Soğutma Genel Müdürü Şant Özbülbül, Refkar Soğutma İthalat ve İhracat Müdürü Herman Haçaduryan

Refkar Soğutma İthalat ve İhracat Müdürü 
Herman Haçaduryan
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bir gün insan kaynağı bakımından sıkıntı 
çekmeye başlarız. Bu gönüllülük esasına 
dayalı bir hizmet, bir yandan da firmaların 
kendilerine katkı sağlayabileceği noktalar da 
var. Bizim öğrencilerle bir araya gelmemizin 
sebebi, akıllarında sektörümüz konusunda 
belirsizliklerin olmasıydı. Sektörü tanımı-
yorlar. ‘Neden soğutma sanayisini seçeyim?’, 
‘Neden inşaat sektöründe değil de soğutma 
sanayisinde çalışayım?’ veya ‘Nereden baş-
layayım, nasıl yapayım?’ gibi sorularla kar-
şılaştık. Hiçbir soruyu yanıtsız bırakmadık. 
Dolayısıyla bunun gibi çalışmaları sektördeki 
her firmanın yapması gerekiyor.

Sosyal sorumluluk çalışmaları da 
bizim için çok kıymetli

Refkar’ın bir başka özelliğinden de bah-
setmek isterim; biz sadece işimizle ilgilen-
miyoruz, spora da gönül veren firmalardan 
biriyiz. Özellikle beyin sporları konusunda 
ülkemize katkıda bulunuyoruz. Sponsorlu-
ğunu üstlendiğimiz Boğaziçi Üniversitesi 
Satranç Kulübü Takımı ile geçen sene 1. 
Lig ile mücadele ettik ve 1. Ligi ikincilikle 
bitirip Süper Lige geçmeye hak kazandık. 
Ben Boğaziçi Üniversiteli değilim ancak 
1943-İstanbul Satranç Derneği’nde aktif 
olarak yöneticiyim aynı zamanda. Bu yaz 
İzmir’de gerçekleşen turnuvada da ligde kal-
dık, ilk defa çıktığımız bir Süper Lig için 
başarılıydı. Federasyon Başkanımız Sayın 

Gülkız Tülay’dan Türk Satrancına verdiğimiz 
katkılardan dolayı bir teşekkür yazısı aldık ve 
bir fidan sahibi olduk. Bu tarz sosyal sorum-
luluk çalışmaları da bizim için çok kıymetli.

Türkiye’de global olarak iş yapabilen 
firmaların sayısı artıyor

Soğutma sektöründe global olarak büyüme 
mevcut. Avrupa’nın geçen sene büyüme oranı 
% 1.5’ken, Hindistan ve Çin taraflarında 
% 8.5-9’lara kadar yükseldi. Dolayısıyla 

sanayi ve inşaat çalıştığı sürece soğutmaya 
her zaman ihtiyaç duyulacak. Dünyada zaten 
soğutmaya her zaman ihtiyaç var. Türkiye’de 
de global olarak iş yapabilen firmaların 
sayısı artıyor, bu da bizim için mutluluk 
ve gurur kaynağı. Türkiye, Avrupa’nın en 
büyük soğutma pazarlarından biri. Bugün 
baktığımızda, Chillventa’ya katılan birçok 
Türk firması dünya standardında ürünler 
çıkartabiliyor. Bu unsurlar, Türkiye’nin daha 
uzun yıllar lider pazar statüsünü korumasını 
sağlayacak. TM
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sistem

eChiller® 
% 100 Su 
% 80 Enerji 
Tasarrufu

2016 Alman Soğutma Ödülü 
(Deutscher Kaltepreis)

1-İki akışkanın karıştığı temaslı 
tip ısı değiştiricisi. 
  
2- Soğutulan ortam, soğutucu 
akışkan ve ısı kaynağı aynı  
(saf su).

3- Turbo kompresör

eChiller, AB F-Gaz Direktifine, çevre 
kirliliğine ve yükselen enerji maliyetle-
rine mükemmel bir yanıttır. Bir soğu-

tucu akışkan olarak su, en katı standartları 
bile karşılıyor. Geleneksel soğutma sistem-
lerinin işletme ve servis ile ilgili tüm çevre 
ve güvenlik düzenlemelerini yerine getirir. 
Enerji verimliliği de eşsizdir, geleneksel tek-
nolojileri % 80 aşar.

eChiller® Avantajları:

•	 Kaynak Dostu: Geleneksel teknolojilere 
kıyasla % 80 enerji tasarruflu

•	 Soğutucu akışkan olarak saf su (R718) 
kullanır, toksik değildir. 

•	 EU F-Gaz Direktifi uygulanmaz.
•	 Sürekli enerji tasarrufu sayesinde daha 

düşük işletme maliyetleri. Yasal olarak 
zorunlu bakım gereksinimi yok. Hiçbir 
bildirim şartı yok. 

•	 Tehlikeli değildir. Düşük işletme basıncı. 
Lejyonel riski yok.

 
Yerleşim alanı ve işletme limitleri 

Eğer sürekli çalışan proses soğutma sistemi-
nizi modernize edecekseniz veya veri merkezi 

kârlılığını artırmak için çalışıyorsanız: eChil-
ler sizin için yüksek verimli ve çevre dostu bir 
soğutma alternatifi olacak.
Bu F-Gaz yasal düzenlemesini zemini ve 
yükselen enerji maliyetleri karşısında akıllıca 
ve ihtiyatlı bir karar olur.

Enerji tasarrufu:

Sistem, dış hava sıcaklığına bağlı olarak, 
gerekli soğutma performansını minimum 
enerjiyle ile elde edilebilir şekilde modülleri 
birbirine bağlar. COP, tüketilen enerji ile elde 
edilen soğutma veriminin bir ölçütüdür.
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Soğutma Suyu [°C] Pel  [kW] COP İşletme Modu

30 < T < 401) 5.7 – 9.72) 6.1 – 3.6 İki kademeli

18 < T < 30 0.3 – 5.7 120 – 6.1 Tek kademeli

5 ≤ T <18 0.3 ≥ 1203) Doğal Soğutma

Çalışma modu, soğutma suyu sıcaklığına doğrudan bağlıdır.
1) Nominal soğutma suyu sıcaklığı. Maksimum soğutma suyu sıcaklığı 45 °C’dir.
2) Nominal kapasitede. Maksimum enerji tüketimi 11.5 kW.
3) Soğutma suyu sıcaklığı 18 °C’nin altında olduğunda soğutma kapasitesi doğal soğutma modunda –gerekiyorsa- 35 kW’a kadar çıkar.

35 kW soğutma kapasitesi için performans verileri

Çalışma limitleri Çalışma Özellikleri

Notlar:

I: Optimal çalışma aralığı mavi alanda gösterilmiştir.

II: Evaporatörde soğutulmuş su çıkış sıcaklığı talebe göre ayarlanabilir. 
(Gri alan)

III: Soğutulmuş su çıkış sıcaklığının daha yüksek olması durumunda

soğutma suyu giriş sıcaklığı da daha yüksek ayarlanabilir. 

1) Yaklaşık 8.400 saat (ortam sıcaklığı: -15 °C’den yaklaşık 25 °C’ye)
2) Yaklaşık 7.100 saat (ortam sıcaklığı: -15 °C’den yaklaşık 18 °C’ye)
3) Yaklaşık 5.625 saat (ortam sıcaklığı: -15 °C’den yaklaşık 13 °C’ye)
Frekansın ortam sıcaklığına göre değişimi, (Örneğin Yukarı Ren Graben 
Vadisi ve Aşağı Neckartal bölgesi için)
COP (performans katsayısı)
28/22 °C’da soğutma kapasitesi
Tüm sistemin elektrik tüketimi
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sistem

Modüller nasıl çalışır:

1-Evaporatör: Su, evaporatöre (buharlaştırıcı) girer. Suyun küçük 
bir kısmı buharlaşır ve soğutma sağlamak için kalan sudan enerji alır.
2-Ct turbo kompresör: Su buharı, buhar basıncının ve sıcaklığın artı-
rılması için 90.000 rpm’ye kadar çalışan turbo kompresör ile sıkıştırılır.
3-Kondenser: Sıkıştırılmış su buharı kondenserde (yoğuşturucu) 
yoğuşur, böylece soğutma suyunu ısıtır.

Soğutma suyu 
sıcaklığı 18 °C’nin 
altında

Modüllerin ikisi de 
maksimum COP’de 
pasif çalışır.

Soğutma suyu 
sıcaklığı 24 °C-30 
°C aralığında

Modüllerin biri 
gereken soğutma 
ihtiyacının tümünü 
karşılar.

Soğutma suyu 
sıcaklığı 18 °C-24 
°C aralığında

Modüllerin biri 
eksik soğutma 
ihtiyacını karşılar.

Soğutma suyu 
sıcaklığı 30 °C-45 °C 
aralığında

Her iki modül birlikte, 
gereken soğutma 
ihtiyacını karşılar.

Yeni F-Gaz Yönetmeliğine göre 2030 yılına kadar AB üyesi ülkeler CO2 
salımlarını kademeli olarak yaklaşık % 80 oranında azaltmış olmalılar.

Tüm enerji kullanan cihazlar (ErP), ErP Yönetmeliğinin enerji 
verimliliği gereklerini yerine getirmelidir. Su soğutucular da buna 
dahildir. Bu yönetmeliğin minimum gereklilik sınırının altında kalan 
cihazlar CE belgesi dışında kalacak.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, mevcut 
soğutma üniteleri, yasal düzenlemelerin 
gereksinimlerini artık yerine getiremeye-

ceklerdir. Giderek yükselen elektrik enerji 
maliyetleri, soğutma sistemlerine ilave yük 
getiriyor. Bu, yatırımları bugünden ziyade 

geleceğe yönelik bakmaya sevk ediyor.
Alternatif: Soğutucu akışkan olarak saf su 
(R718)’dur. TM

eChiller’ın dört işletim modu bulunmaktadır.

Aşağıda bu işletim modları ve 28 °C/22 °C’de COP’nin yükselmesi görülmektedir. 

Yıl

Minimum gereklilik sınırının 
altında kalan cihazlar

Soğutulmuş su

Soğutulmuş su

Soğutma suyu

Soğutma suyu Soğutulmuş su

Soğutulmuş su

Soğutma suyu

Soğutma suyu

Kapalı

Açık Açık

Açık Kapalı

Açık

Kapalı

Kapalı

Doğal Soğutma

Aşama 1 Aşama 2

Doğal Soğutma +

eChiller®; lehimli plakalı eşanjörler vasıta-
sıyla, soğutucudan hidrolik olarak ayrılan ve 
soğutma noktasından uzaklaştırılan herme-
tik bir sistem içerisindeki suyun doğrudan 
buharlaşması ile çalışır. 
eChiller doğal soğutucu akışkan olarak su 
(R718) kullanan iki özdeş modülden oluş-
maktadır.
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teknik

Hastanelerde verilecek hijyen hiz-
metlerinin kalitesi, hizmet alanlar 
için apaçık bir ön koşuldur. Bu 

nedenle hastane koşullarından kaynaklanan 
ve hastane enfeksiyonları olarak adlandırılan 
enfeksiyonlardan kaçınmak için özellikle 
iklimlendirme koşullarının da aynı özenle 
denetlenmesi gerekliliktir.
Cerrahi müdahaleler sırasında yaranın, has-
tanın kendi florası (endojen enfeksiyonu) ile 
ya da cerrahi personel gibi harici kaynak-

lardan patojenler ile (ekzojen enfeksiyonu) 
kirlenme riski oldukça yüksektir.
Hastane havalandırma ve iklimlendirme 
sistemleri yardımıyla, havadaki patojenle-
rin yaraya girişinin azaltılması veya engel-
lenmesi, vazgeçilmez standart bir uygula-
madır. Bu sistemler, son derece temiz ve 
sıcaklık+nem koşulları dengelenmiş hava 
akımı ile patojenleri yaradan uzak tutmak, 
en azından azaltılmış bir konsantrasyon mik-
tarına getirmek için tasarlanmıştır.

Temiz hava ile iklimlendirme, hastanelerden 
başka gıda uygulamaları, ilaç üretim endüs-
trisi ve bazı sağlık dışı proses uygulamaları 
için de son derece gereklidir ve yaygın olarak 
kullanılmaktadır.
Bu amaçla talep edilen koşulları sağlamak 
üzere iklimlendirme ünitesi, “Hijyenik Tip 
Klima Santrali” kullanılması gerekmektedir. 
Sistemin hava dağıtımını kapsayan kanallar, 
hepa kutuları, menfezler ve laminar akım 
üniteleri de değerlendirilmesi gereken ayrı 

Hijyen Amaçlı Klima Santrallerinde 
Belgelendirilme Standartları ve 
Gereklilikler
Yazan: İzzet Tanyol, Teknoklima Teknik Koordinatörü
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başlıklardır. Hijyenik klima santrali gerek 
modüler tipte gerekse paket tipte olsun, hij-
yen gereksinimini sağlayacak koşulları yerine 
getirmelidir. Hijyenik klima santrali için en 
temel koşul, “İç yüzeyleri ve komponentleri 
(fan, batarya, damla tutucu vb. gibi) temiz-
lemeye engel olmamalı, temizlik işleminin 
gerçekleştirildiği tüm detaylar bu temizliğin 
kontrol edilebilmesine izin vermelidir” şek-
linde özetlenebilir.
Bir hijyenik klima santralinin yukarıdaki 
tanım gereği bulundurması gereken özellik 
ve koşullar, aşağıda isimleri yer alan stan-
dartların ilgili maddelerince tanımlanmıştır: 

•	 DIN 1946 kısım 4, Hastanelerde 
Havalandırma (2008)

•	 VDI 6022 kısım 1, Havalandırma ve 
İklimlendirme Sistemleri ve Ünitelerinin 
Hijyen Gereklilikleri (2011)

•	 EN 1886, Klima Santralleri- Mekanik 
Performans (2009)

•	 EN 13053 Klima Santralleri- Ünite, 
Komponentler ve Bölümler için 
Derecelendirme ve Performans (2012) 

Adı geçen dört standartta tanımlanan 13 
başlık altındaki 167 adet nitelik incelenerek 
her birinin gerekli koşulları sağlayıp sağla-
madığı test ve kontrol edilir. Bu 13 madde 
ve bazı önemli alt başlıkları şunlardır:

1- Genel gereklilikler
•	 Plastik ve kauçuk benzeri parçaların 

EN ISO 846’ya göre test edilerek mikro 
organizmaların gelişimine izin vermediği 
ispatlanmalıdır.

•	 Kullanılan hiçbir malzeme insan sağlığına 
zarar vermemeli, koku üretmemeli, 
dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı 
olmalıdır.

•	 İç yüzey malzemesi, oksitlenmemesi 

garanti altına alınan galvanizli sac + fırın 
boya ya da en iyisi paslanmaz sacdan 
olmalıdır.

•	 İçerisinde her noktaya erişilebilmeli, 
yüzeyler temizliğe uygun 
pürüzsüzlükte olmalıdır.

•	 Gözetleme camı ve 
aydınlatma ile fan, filtre 
ve nemlendirme hücreleri 
gözlenebilmelidir.

2- Santral kasanının mekanik 
karakteristik özellikleri
•	 EN 1886’ya göre mekanik 

karakteristiklerin DIN 1946-4’te talep 
edilen minimum gereklilikleri ve VDI 
6022 şartlarını sağladığı belgelenmelidir.

3- Taze hava girişleri
•	 Serbest taze hava girişi olan hücrelerde 

en az 0.5 m uzunluğunda yağmur, kar 
veya temizleme suyu için tava ile buna 
ait drenaj gideri 
bulunmalıdır.

4- Tava ve sifonlar
•	 Serbest taze hava 

giriş, soğutucu, 
nemlendirme-
nem alma ve ısı 
geri kazanım hücrelerinde paslanmaz 
veya AlMg malzemeden tava ile sifon 
bulunmalıdır.

•	 Tavalara servis kapısı ile erişilebilmelidir. 
Yeterli eğime sahip tava gideri en az 40 
mm olmalıdır.

•	 Sistem çalışır halde iken, tavaya boşaltılan 
5 lt/m2 miktarındaki suyun % 95’ten 
fazlası 10 dakika içinde tahliye olmalıdır.

5- Damperler
•	 Ameliyathane gibi kritik uygulamalarda 

damper sızdırmazlık sınıfı EN 1751’e göre 
Class 4 olarak belgelenmiş olmalıdır.

•	 Dış ortama konumlandırılan santrallerin 
damperleri santral içerisinde yer 
almalıdır ya da izolasyon malzemesi ile 
yalıtılmalıdır. 

•	 Class 4 damperler klima santralinin hem 
emiş hem de üfleme tarafına yerleştirilmeli 
bakım ve duruş zamanlamalarında 
kapatılarak tam olarak sızdırmazlık temin 
edilmelidir.

6- Hava filtreleri
•	 Filtre, değişimi sırasında tozun temiz 

tarafa ulaşmasına izin vermeyecek tasarıma 
sahip olmalıdır. Filtre kirli taraftan 
değiştirilmelidir. 

•	 Ia ve Ib sınıfı hijyenik odalarda sürgülü tip 
filtre kullanılmamalıdır.

•	 Class I odalarda en az 3 kademe filtre 
bulunmalı, bunlardan ilk ikisi klima 
santralinde, hepa filtre ise kanalın sonunda 
olmalıdır.
1. M5-F7 (Taze hava filtreleri en az F7) 
2. F9
3. H13

•	 Class II odalarda 2 kademe filtre yeterlidir.
1. M5-F7 (Taze hava filtreleri en az F7)
2. F9

•	 Komponentleri korumak için mahalden 
dönüş havası en az M5 düzeyde 
filtrelenmelidir.

•	 Son kademe filtre fandan sonra pozitif 
basınçlı tarafta yer almalıdır.

•	 Islak yüzeyli soğutucular ve nemlendirme 
üniteleri hava akımında asla filtrelerin 
öncesinde yer almamalıdır.

•	 Filtre 
kademeleri, 
ibreli tipte 
manometreler 
ile donatılmış 
olmalıdır.

•	 Kullanılan 
torba filtre 
yüzey alanı, 
hava geçiş kesitinin en az 10 katı yüzey 
alanına sahip olmalıdır.

•	 Filtrelerin değişimi için hava giriş 
tarafında yeterli boşluk bırakılmalıdır.

•	 Kirli filtre basınç kayıpları aşağıdaki 
değerleri aşmamalıdır: G1-G4: 150 Pa / 
M5-F7: 200 Pa / F8-F9: 300 Pa

•	 Prensip olarak kullanılan filtreler EN 
779 veya EN 1822 standardına göre test 
edilmiş olmalı ve her bir filtre etiketinde 
bu bilgi yer almalıdır.

7- Isı değiştiriciler genel
•	 Bataryaların lamel aralığı 2 mm veya daha 

fazla olmalıdır.
•	 Isı değiştiriciler korozyona dayanıklı 

malzemelerden üretilmelidir.
•	 Temizliği kolaylaştırmak için tüm drenaj 

giderleri klima santralinin aynı tarafında 
yer almalıdır.

•	 Kolektör borularının panelden dışarı 
çıktığı açıklıkların sızdırmazlığı sağlanmış 
olmalıdır.

•	 Bataryaların hava ile temasta olan 
yüzeyleri pürüzsüz ve korozyona dirençli 
olmalı, temizlik ve dezenfeksiyon için 
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kolay erişilebilmelidir.
•	 Bataryalar her iki tarafından yüzeyleri 

görsel denetime ve temizliğe izin verecek 
şekilde erişime sahip olmalıdır.

8- Soğutucular
•	 Tüm ıslak 

yüzeyler 
temizlenebilir 
olmalı, gerekirse 
batarya dışarı 
çıkarılmaya 
uygun şekilde 
yerleştirilmiş 
olmalıdır. 

•	 Tüm yönlerden suyu toplayacak şekilde 
bir yoğuşma tavası bataryanın altında 
yer almalıdır. Çıkışta mutlaka sifon 
bağlanmalıdır, bu tercihen toplu tip sifon 
olmalıdır.

•	 Tava gideri atık su tesisatına hiçbir zaman 
direkt olarak bağlanmamalıdır.

•	 Bakır/bakır ve bakır/alüminyum 
soğutucularda korozyona dirençli olması 
bakımından bakır malzemeden kolektör 
kullanılmalıdır.

9- Damla tutucular
•	 Hijyen ve enerji verimliliği nedenleriyle 

ancak nemlendiricilerden ve 
soğutuculardan su damlası sürüklenme 
olasılığı varsa damla tutucu kullanılmalıdır. 
Damla tutucular kontrol ve temizlik için 
kolay erişilebilir olmalı, gerektiğinde 
kolayca yerinden çıkarılabilmelidir.

10- Isı geri kazanım
•	 Isı geri kazanım üniteleri 4 tarafında 

basınç ölçüm ucuna sahip olmalıdır.
•	 Mahalden dönüş havasının mahale 

atış tarafına sızmaması için gerekli 
sızdırmazlık önlemlerinin alınmış olması 
gerekir.

•	 Yoğuşmaya karşı ısı geri kazanım üniteleri 
uygun tava ile donatılmalıdır.

•	 Resirkülasyona izin verilmediği 
durumlarda tamburlu tip ısı geri kazanım 
üniteleri süpürme bölmesi içermelidir.

11- Fanlar
•	 Spiral gövdesi olmayan fan çarkının açık 

olduğu plug-in tipi fanların kullanılması 
temizliği kolay olduğu için tercih 
edilmelidir. 

•	 Spiral gövdeli radyal fanlar kullanıldığında 
yıkama suyunun tahliyesi için gövdenin 
altında kapak bulunmalıdır.

•	 Fanın kendisi ve kaidesi için korozyona 

karşı önlem alınmış olmalıdır.
•	 Bakım ve servis amacıyla fana erişim kolay 

olmalıdır.
12- Hava nemlendiriciler
•	 Genel olarak nemlendiriciler 2. Kademe 

filtreden sonra (F9 filtre) yerleştirilmelidir.
•	 Nemlendirici tasarımı kendisinden 

sonraki klima santrali bölümlerinde 
damlacıkların oluşumuna izin vermeyecek 
şekilde yapılmalıdır. Arıza durumları 
ve hava akımının yetersiz veya durmuş 
olması durumlarında bile bu özelliğini 
korumalıdır. 

•	 Nemlendirilen alanda bağıl nem miktarı 
% 90’ı geçemez. Bu nedenle klima santrali 
doğru şekilde boyutlandırılmış olmalı 
ve hava geçiş kesitinde homojen nem 
dağılımı sağlanmış olmalıdır.

•	 Yalnızca mikro biyolojik gelişmeyi teşvik 
etmeyen ve kalıcı şekilde korozyon 
dayanımına sahip malzemelerin 
kullanılmasına izin vardır.

•	 Nemlendirici bölümleri kolayca erişilebilir 
olmalı, ıslak bölümler denetlenebilmeli ve 
her zaman temizlenebilir olmalıdır.

•	 Kullandığı suyu geri döndüren sistemler:
1. Buharlaşma nedeniyle suyun sertliğinin 
artışı önlenmiş olmalıdır. Bakteri sayısının 
ve kirlenmenin azaltılması için su biriktirme 
havuzunun tamamen boşaltılıp taze su ile 
doldurulması yolu tercih edilmelidir.
2. Su biriktirmede kullanılan depo, havuz, 
tava gibi (boru tesisatları dahil) öyle tasar-
lanmalı ki; herhangi bir zamanda basit bir 
otomasyon ile bunlar tamamen boşaltılabil-
meli ve kurutulabilmeli.

3. Hava yönlendirici ve damla tutucuları 
temizleme amacıyla kolaylıkla sökülebilmeli.
4. Yeterli çapta taşma tahliye çıkışına sahip 
olmalıdır.

•	 Kullandığı suyu geri döndürmeyen 
sistemler:
1. Bu tür nemlendiriciler, hava kanalına su 
zerreciklerinin ulaşamayacağı şekilde tasar-
lanmalı ve işletilmelidir.
2. Hava akımı yönünde kanalda yoğuşma 
olmasını önlemek için nemlendirme hattı 
yeterli uzunlukta 
olmalı ve hava 
kesitinde homo-
jen nem dağılımı 
sağlanmalıdır.

•	 Nemlendirici 
hücresi iç 
yüzey malzeme 
nitelikleri:
1. Hava yıkayıcılar ve yüksek basınçlı sprey 
nemlendiriciler için;

•	Paslanmaz çelik veya korozyona 
dayanıklı (minimum AlMg) ya da cam 
elyaf takviyeli reçine (ör. Polyester).

2. Ultrasonik nemlendiriciler, kontakt nem-
lendiriciler ve buharlı nemlendiriciler için;

•	Galvanizli sac üzerinde 60 µm, toz 
boya ya da iki kat yaş boya (astar + son 
kat) kaplı ya da galvanizli sac üzerinde 
pvc ve benzeri kaplama.

13- Susturucular
•	 Susturucular birinci kademe filtre ile ikinci 

kademe filtre arasında bir yerleşime sahip 
olmalıdır.

•	 Hava akımı yönünde, soğutma/nem 
alma, nemlendirme proseslerinin ya 
da son kademe filtrenin sonrasına 
yerleştirilmemelidir. 

•	 Susturucu kulislerinin yüzeyleri pürüzsüz, 
aşınmaya dayanıklı, su geçirmez ve 
çürümez özellikte olmalıdır.

•	 Kulisler temizlik amacıyla yerlerinden 
çıkarılabilir olmalıdır.

Yukarıda bazı önemli maddelerinin yer aldığı 
tüm koşulların eksiksiz sağlanması halinde ana 
standartlar olan DIN 1946-4 ve VDI 6022-
1’e uygun olduğuna dair 
hijyen klima santrali 
için konfor klima san-
tralinden ayrı olarak 13 
başlık altında 169 alt 
madde incelenerek hij-
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yen belgesi düzenlenir. Düzenlenmiş belgeye 
uygun üretim yapılıp yapılmadığı yıl içi imalat 
denetimleri ile kontrol edilir. 

Bunlar: 
•	 Genel Mekanik Tasarım Özellikleri 

10 Madde
•	 Dış Hava Giriş Dizaynları   

 3 Madde
•	 Damlama Tavaları ve Sifonlar   

5 Madde
•	 Damperler              

9 Madde
•	 Hava Filtreleri     

45 Madde
•	 Bataryalar             

12 Madde
•	 Soğutucular              

7 Madde
•	 Damla Tutucular              

2 Madde
•	 Isı Geri Kazanım Bataryaları    

6 Madde
•	 Fanlar     

10 Madde
•	 Nemlendiriciler    

 26 Madde
•	 Ses Absorberleri             

10 Madde 

 

Klima Santralinde Isı Köprüsü 
ile Panel Yüzeylerinde Yoğuşma 
Gerçekleşme Riski İlişkisi

Klima santralleri, genel anlamda yaşam mahal-

lerinde ihtiyaç duyulan şartların sağlanması için 
gereken havalandırma ve iklimlendirme pro-
seslerini yerine getiren cihazlardır. Bu işlemleri 
yerine getirirken ortamların konfor ve hijyen 
şartlarını sağlaması en önemli kriterdir. Klima 
santralleri içerisinde oluşacak ıslak yüzeyler, 
mikroorganizma üremesi için elverişli alanlar 
oluşturmaktadır. Bu ıslak yüzeyler korozyon 
oluşumuna da zemin hazırlamaktadır. Kontrol-
süz ıslak yüzeyler oluşmasında en önemli kriter, 
ısı köprüleme sınıfıdır. EN 1886 Standardında 
yer alan ısı köprüsü büyüklüğünü belirleyen 
sınıflandırmada TB1’den TB5’e kadar derece-
lendirme yapılmıştır. Bu derecelendirmede TB1 
en iyi durum olan en az ısı köprüsünü, TB5 
de en kötü durum olan en çok ısı köprüsünü 
ifade eder. 

Aşağıdaki örnekte de TB değerine göre yaz 
durumunda yoğuşma başlama noktalarının 
değerleri verilmektedir. TB sınıflandırmasında 
hesaplanan kb sayısının büyüklüğüne göre sınıf 
tayini yapılır. 

kb = [ti-tmax/ti-ta]
ti: Ortalama santral iç hava sıcaklığı
tmax: Santral yüzeyinden ölçülen en yüksek 
sıcaklık
ta: Ortalama dış hava sıcaklığı

Standardın belirlediği sınıfların kriterleri ise 
şu şekildedir;

TB1 0.75<kb<1.0

TB2 0.60<kb<0.75

TB3 0.45<kb<0.60

TB4 0.30<kb<0.45

TB5 Özellik yok.

Aşağıdaki örnekler yaz ve kış koşulları için ayrı 
ayrı verilmiştir.

İç ortamda kurulu yaz çalıştırmasındaki bir 
klima santrali için; 

Soğutma bataryasından sonra hava sıcaklığı: 
15°C 
Mekanik oda sıcaklığı: 30°C

Santralin dış yüzeyinde yoğuşmanın başlaya-
cağı nem seviyesi TB sınıflarına göre sağda 
sıralanmıştır:

TB4 (kb=0,30) 30 °C, 52 % r. h. 

TB3 (kb=0,45) 30 °C, 61 % r. h. 

TB2 (kb=0,60) 30 °C, 70 % r. h. 

TB1 (kb=0,75) 30 °C, 80 % r. h. 

Dış ortamda kurulu kış çalıştırmasındaki bir 
klima santrali için;

Mahalden dönüş hava sıcaklığı: 22°C 
Dış ortam sıcaklığı: -5°C

Santralin iç yüzeyinde yoğuşmanın başlaya-
cağı nem seviyesi TB sınıflarına göre aşağıda 
sıralanmıştır:

TB4 (kb=0,30) 22 °C, 26 % r. h. 

TB3 (kb=0,45) 22 °C, 36 % r. h. 

TB2 (kb=0,60) 22 °C, 48 % r. h. 

TB1 (kb=0,75) 22 °C, 65 % r. h. 

Yaz Durumu

Kış Durumu

www.testo.com.tr

•  Lazerli sıcaklık, boyler/radyatör gidiş ve dönüş sıcaklıkları, gaz basıncı 
ölçümleri için gerekli tüm ölçüm cihazları tek bir set içinde.

• “testo Akıllı Problar Mobil Uygulaması” ile akıllı telefonlardan ölçüm değerlerini   
   görüntüleme; grafiksel veya tablosal olarak raporlama, raporlara gerçek görüntü
   ekleyerek e-posta ile gönderebilme.
• Mobil uygulama menüsü üzerinden, basınç düşümü testleri için alarm    
   tanımlayabilme ve raporlayabilme.

Isıtma sistemleri bakımlarını yapabilmek için gerekli tüm ölçüm 
cihazlarına tek bir çanta içinde sahip olmak istemez misiniz? 

Isıtma uzmanları için 
profesyonel set
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Manuel Togaç
Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Pazarlama Bölüm Müdürü

Serli Sinanoğlu Tümer
Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Pazarlama Direktörü

K aryer, 1978 yılından beri seri ve özel üretim ısı değiştiricileri, evaporatör 
ve kondenserler üretiyor. Firmanın Pazarlama Direktörü Serli Sinanoğlu 
ve Pazarlama Bölüm Müdürü Manuel Togaç, Karyer’in İstanbul Eyüp’te 

10.000, Manisa Akhisar’da 28.000 m2’lik fabrikasıyla 38 yıllık tecrübesi ve yaklaşık 
600 kişilik ekibiyle sektöre hizmet verdiğini söylüyor. 5 kıtada 68 ülkeye ihracat 
yaptıklarını vurgulayan Sinanoğlu ve Togaç, Karyer’in yeniliklerini ve hedeflerini 
Tesisat Market okurlarıyla paylaştı…

“38 yıllık bilgi ve tecrübe ile  
5 kıtada 68 ülkeye ihracat yapıyoruz”
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Ciromuzun % 55’ini ihracattan elde 
ediyoruz

Karyer, faaliyetlerine 1978 yılında başladı. 
38 yıldır seri ve özel üretim ısı değiştirici-
leri, evaporatör ve kondenserler üretiyo-
ruz. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların rekabetçi 
ortamında kendimizi sürekli geliştirerek 
lider firmalardan biri olduk. 38 sene önce 
atölye tarzında imalat yapılıyordu. Dolap-
dere ve Maslak’ta yer alan atölyelerimizde 
çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Zamanla 
büyümemize paralel olarak 2003 yılında 
merkez ofisimizi ve fabrikamızı Eyüp’e taşı-
dık ve 10.000 m2’lik tek bir alanda faaliyet 
göstermeye başladık. Eyüp fabrika açılışın-
dan sonra İzmir fabrikamızın açılışını da 
gerçekleştirdik. Ardından İzmir fabrikasını 
Manisa-Akhisar’da yer alan 28.000 m2’lik 
yeni fabrikaya taşıdık. Manisa-Akhisar 
fabrikamızın 24.000 m2’si üretime ayrılmış 
durumda. Her iki fabrikamızda da üretim 
hız kesmeden devam ediyor. Böylesi hızlı 
gelişim gösterdiğimiz için, ürün çeşitliliği 
de arttı tabii. Özellikle kalıp ve geometri 
açısından bakıldığında, çeşitliliğimizle sek-
törde fark yaratıyoruz. 28 adet geometrimiz 
var ve bu kadar çok geometrisi olan yegâne 
firmalardan biriyiz. Tüm bu unsurlar saye-
sinde, haliyle ihracatımız da gelişti. Bir elin 
parmaklarını geçmeyecek şekilde başladı-
ğımız ihracat yolunda, şu an 38 yıllık bilgi 
ve tecrübemiz ile 5 kıtada 68 ülkede varlı-
ğımızı sürdürüyoruz. Ciromuzun % 55’ini 

odaklı pazarlama stratejisi ve 600 çalışanı-
mız ile müşterilerimize esnek çözümler üre-
tebiliyor ve birçok alternatif sunabiliyoruz. 
Kısacası Karyer üretim gücünü, ihracatını 
ve sahip olduğu pazar payını katlayarak 
artırıyor.

Rotor üretimine başladık

Ağırlıklı olarak bakır boru/ alüminyum finli 
ısı değiştirici üretiminde yoğunlaştık. Gün-
cel kullanımı artan soğutma ve klima gazla-
rına (R 290 Propane, R 600a Isobutane, R 
744 CO2) uygun eşanjörler için tasarım ve 
proses geliştirme konularında çalışıyoruz. 
Ayrıca, alüminyum boru / alüminyum fin 
tip eşanjörler üretiyoruz. Ürün gamımızı 
şu şekilde sıralayabiliriz: 
Klima sektörü için: Hava soğutmalı kon-
denser, evaporatör, ısıtma ve soğutma batar-
yası, ısı pompası bataryası, ısı borusu, plakalı 
ısı geri kazanım eşanjörleri ve ısı geri kaza-
nım batarya çiftleri.
Kullanım alanları: Pencere tipi, split, mer-
kezi, araba, kamyon, otobüs ve gemi kli-
maları.
Soğutma sektörü için: Hava soğutmalı kon-
denser, evaporatör, soğuk oda evaporatörü, 

ihracattan elde ediyoruz. ISO 9001:2008 
standartlarında, EUROVENT, CE, PED 
(CE0036), GOST-R ve Ukr-SEPRO bel-
geleri ile üretim gerçekleştiriyoruz. Kar-
yer olarak, her yıl artan ihracat oranı ile 
2007’den beri TİM’in her yıl yayımladığı 
ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alıyoruz. 
Ayrıca Sanayi Odası’nın yayımladığı listede 
ise uzun yıllardır ikinci 500’deyiz. Müşteri 
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ile işbirliği yapıyoruz ve bu alanda pazara 
sunduğumuz ürünlerin; başta soğuk hava 
panelleri olmak üzere, buzdolabı, klima 
santralleri, süpermarket dolaplarında yay-
gın bir kullanımı var.

Rotor ve plakalı ısı geri kazanım 
ürünleri üzerine yoğunlaşacağız

Isı eşanjörünün enerji verimli olmasını; 
teknolojik yeniliklerin yakın takibi, tedarik 
edilen malzemelerin spesifikasyonlarının 
uygun seçilmesi, tasarımın optimizasyonu, 
prosesin kontrol altında olması ve tasarımın 
doğrulanması ile sağlamaktayız. Eurovent, 
UL, ISO 9001-2008, CE, PED (CE 0036), 
GOST-R, UKR-SEPRO sertifikalarına 
sahibiz. Plakalı ısı geri kazanım eşanjörleri-
miz Eurovent sertifikalı. Ayrıca Certify All 
programı olan evaporatör, kondenser, kuru 
soğutucuları içeren sertifika için de hazırlık 
yapıyoruz. Birkaç senedir bu konuyla ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor. Ona da yakın 
zamanda başvuracağız. Akhisar fabrikamız 
bizim için yeni ve büyük bir yatırım oldu. 
Fabrikamıza yeni makineler alındı ve yeni 
hatlar kuruldu. Kapasitemizi artırmak isti-
yorduk ve böyle bir yatırım yapma kararı 
aldık. Şu an Akhisar fabrikamızda yeni 
hatları devreye alıyoruz. Rotor ve plakalı 
ısı geri kazanım ürünleri üzerine de yoğun-
laşacağız. Artacak kapasitemiz sayesinde, 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına A’dan Z’ye 
cevap verebileceğiz. Ayrıca fuarlar da bizim 
için önemli birer platform. Chillventa’da 
yaptığımız B2B görüşmeler sayesinde, yeni 
pazarlara açılma fırsatı bulacağımızı düşü-

şok evaporatörleri, glikollu soğutucu ve 
hava soğutucu.
Kullanım alanları: Soğuk oda, şişe/meşru-
bat soğutucuları, mobil soğutma sistemleri
Özel proses soğutma için: Hava soğutmalı 
kondenser, evaporatör, ısıtma bataryası ve 
kuru soğutucu.
Kullanım alanları: Proses suyu soğutma, 
havanın kurutulması.
Ayrıca iki sene önce rotor üretimine başla-
dık. Müşterimiz olan klima santrali üretici-
leri bu ürünü kullanıyor ve genelde yurtdı-

şından ithal ediyorlardı. Biz Karyer olarak 
rotor üretimini başlatmak, yerli rotor açığını 
kapatmak istedik. Bu alanda da üretimimizi 
geliştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Yeni fabrikada kapasite artırımıyla rotor 
üretimimiz de ivme kazanacak. 
Buna ek olarak grup şirketlerimizden 
Kolormetal A.Ş.; metal rulo boyama, PVC 
kaplama ve laminasyon alanında faaliyet 
gösteren bir firma. Fabrikası Çorlu’da yer 
alıyor. Faaliyet gösterdiği alan itibarıyla sek-
törümüze hitap ediyor. Biz de Kolormetal 
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söyleşi

ile sektörde yeni bir yüzle çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Çünkü büyümek ve fir-
mamızı geliştirmek istiyoruz, bunun için 
Karyer Ailesi olarak hep birlikte azimle 
çalışıyoruz. Farklı ülkelerde ürün satışımızı, 
dağıtım ağımızı artırıp firmamızı büyütmek 
için bu tip değişiklerin olması gerektiğine 
inanıyoruz. TM

nüyoruz. ISH Frankfurt’a bu sene de katıla-
cağız ve yeniliklerimizi uluslararası arenada 
da paylaşacağız. 

Karyer’in yeni yüzü

Pazarlama ve satış faaliyetlerimizi genişlet-

mek amacıyla gerçekleştirdiğimiz logo deği-
şimiyle çehremizi de yeniledik. Bu sadece 
bir şekil değişikliği değil, iş yapış şeklimiz-
den, müşterilerimizle iletişimimize kadar 
bu değişimi her yere taşımayı hedefliyoruz. 
Yeni logomuzun, Karyer’in vizyonunu ve 
yeniliğe açık yüzünü daha iyi temsil ettiğini 
düşünüyoruz. Yeni kurumsal kimliğimiz 
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pazar

Soğutma pazarı; ticari, endüstriyel, taşıma-
cılık olarak üç ana bölümde ele alınıyor.  
Ticari soğutma bölümü, endüstriyel 

soğutma hacminin neredeyse iki katı büyük-
lüğüne sahip. Dolayısıyla ticari soğutmada çok 
sayıda iş fırsatı ve çok sayıda üretici bulunuyor. 
Ekipman, tesis etme ve hizmet bedelleri top-
lamı göz önüne alındığında JARN dergisine 
göre dünya soğutma pazarı büyüklüğü 2015’te 
90 milyar $ hacminde. Bunun yaklaşık % 63.3’ü 
(57 milyar $) ticari soğutmanın payı. 
Soğutma ekipmanları pazar payı 38 milyar $, 
endüstriyel uygulamalar pazar payı 28 mil-
yar $, kara ve deniz taşımacılığı ve konteyner 
taşımacılığı ise 5 milyar $ pazar payına sahip 
görünüyor. 
Ticari ekipmanlar içinde; soğuk teşhir vitrinleri 
% 49 (18.6 milyar $), meşrubat soğutucular  
% 14 (5.3 milyar $), buz makinaları % 8  

Dünya Soğutma Pazarı
Küresel Soğutma Pazarı Ana Uygulama Alanları

Ticari
% 63.3

Endüstriyel
% 31.1

Taşımacılık % 5.6
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Soğuk Teşhir Vitrinleri

Ticari uygulamalar içinde önemli yer tutar ve 
süpermarketler, bakkallar gibi yerlerde yaygın 
olarak kullanılır. Bu alanda küresel pazar lideri 
ABD’dir. ABD’yi sırasıyla Avrupa ve Çin takip 
eder. Çin, bu alanda en büyük pazar potansi-
yelidir. JARN’ın tahminlerine göre 2015 yılı 
pazar hacmi ABD’de 770 bin, Avrupa’da 700 
bin, Çin’de 351 bin adettir. Japon Soğutma 
İklimlendirme Endüstrisi Derneği JRAIA’ya 
göre Japonya’da 2015 yılı soğuk teşhir vitrini 
hacmi 308 bin 125 adettir. Soğutulmuş kabin-
ler gıdaların tazeliğini korumak, meşrubatları 
soğuk tutmak, dondurulmuş gıdaları korumak 
için kullanılır. Bağımsız soğutucuların kasası 
içinde kompakt bir soğutma sistemi bulunur. 
Kondenserli tipler, kabin dışında bir soğutma 
sistemine sahiptir ve genellikle süpermarket 
dışındadır. Son zamanlarda bağımsız sistemler 
de süpermarketlerde yaygınlaşmaya başladı. 
Ülkelere göre farklı beslenme alışkanlıkları, 
farklı soğuk muhafaza ve teşhir vitrinleri ve 
kabinleri mevcuttur. Avrupa pazarı karmaşık 
yapıya sahiptir. Zira farklı yapıdaki dükkânlarda 
farklı soğutma metodları kullanılır. Japon paza-
rında bağımsız cihazlar ağırlıktadır ve 180 bin 
adetlik hacimdedir. Major markalar Carrier ve 
Panasonic’tir. ABD’de Hillphoenix, Hussmann 
ve Kysor/Warren (Lennox’un bir yan kuruluşu), 
Avrupa pazarında ise birinci oyuncu Linde’dir. 
Japon pazarında Sanden, Nekano, Okamura ve 
Fukushima etkindir. Daikin, Zanotti’yi alınca 
Avrupa pazarında etkinliğini artırmaya başladı. 
Japon üreticilerin bir kısmı, markalarını Çin ve 
diğer Asya ülkelerinde tutundurarak paylarını 
artırıyor.

Soğuk Depolama

Ortam sıcaklığı, orta sıcaklık ve düşük sıcaklıklı 
soğuk depolama olarak ürün tipleri mevcuttur. 
Çok düşük sıcaklıklı soğuk depolama niş bir 
grup sayılır. Küçük ve orta ölçekli soğuk depo-
lama, hızlı kurulum ve esneklik özellikleri ile 
tanınır. Meyve-sebze bölümleri için uygundur. 

Buz Makinaları

Ev tipi, ticari tip ve endüstriyel tip olarak 
bölümlenir. Ticari tipler; gıda işleme, yiyecek-
içecek servis hizmetleri alanlarında kullanı-
lır. 2015’te Çin’de 200 bin, ABD’de 206 bin, 
Japonya’da 66 bin 553 ve Avrupa’da 191 bin 

(3 milyar $), meşrubat satış otomatları % 6 (2.2 
milyar $) ve diğer soğutucular % 15 (5.7 milyar 
$) pazar payına sahip. İlgili komponentlerin de 
3 milyar $ (%8) cirosu bulunuyor.
Bölgelere göre baktığımızda Kuzey 
Amerika’nın en büyük pazar olduğu görülüyor: 
Toplam pazardan % 32.8 (12.5 milyar $) pay 
alıyor. İkinci sıradaki Avrupa, 9.2 milyar $’lık 
hacmi ile pazardan % 24.2 pay alıyor. Asya’nın 
pazar payı ise % 23.9 (9.1 milyar $)
2007 ekonomik krizinde ABD pazarında dur-
gunluk yaşanmıştı. Çin gibi öne çıkan yeni 
pazarlarda ise soğutma endüstrisi çift haneli 
büyüme oranları kaydetti. Çin pazarında gıda 
tazeliğinin gereklerinin karşılanması büyük 
önem taşıyor. Bu nedenle Çin, soğuk zincir 
sektöründe anahtar konumda. Bu alanda Çin’i 

Hindistan takip ediyor. Çin ve Hindistan dahil 
birkaç Asya ülkesinde büyüme hızı çok yüksek 
seyrediyor. İnsanların beslenme alışkanlıkları-
nın ve gıda güvenliği anlayışının değişimi sonu-
cunda, soğuk zincir endüstrisinin büyümesi, 
gıda dağıtım ağlarını da değiştirdi. Japonya, 
ABD ve Avrupa kapsamlı sistemler geliştirdi. 
ABD’de soğutma endüstrisi hâlâ gelişimini 
devam ettiriyor.
Soğutma endüstrisi, soğuk zincirin üretim, 
taşıma, depolama, işleme, satış zincirleri ve 
tüketiciler tarafından ürünlerin tüketilmesine 
kadar tüm süreçlerini içermektedir. Bu endüst-
ride pek çok ekipman türü bulunmaktadır ve bu 
yazıda özellikle soğuk teşhir vitrinleri, meşrubat 
soğutucular, ve süpermarket gibi satış yerlerin-
deki soğuk depolar ele alınmıştır.

Ekipmanlara Göre Küresel Ticari Soğutma Pazarı

Bölgelere Göre Küresel Soğutma Pazarı

İlgili 
Komponentler % 8

Meşrubat 
Otomatları % 6

Buz Makinaları % 8

Kuzey Amerika % 32.8

Diğer % 19.1

Asya % 23.9

Avrupa % 24.2

Meşrubat Soğutucuları % 14

Soğuk Teşhir 
Vitrinleri
% 49

Diğer Ticari 
Ekipmanlar %15
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pazar

cihaz monte edildi. ABD’de en büyük ticari 
tip buz makinası üreticisi Manitowoc Ice’tır. 
Bu firma, küresel ölçekte de en büyük pazar 
payına sahiptir. Grant Ice Systems firması da 
endüstriyel ve ticari tip buz makinası üretici-
sidir, florinli ve amonyaklı soğutucular üretir. 
Scotsman Ice Systems da otel, restoran, bar, 
süpermarket ve fast food zincirlerinde dünyaca 
tanınan bir kuruluştur. 
Hoshizaki buz makinaları ve ticari soğutucular 
konusunda Japonya’da tanınan bir üreticidir, 
Çin’de ve Avrupa’da üretim tesisleri bulunmak-
tadır. Hoshizaki, IM-240ANE-HC modeli, 
soğutucu akışkan olarak hidrokarbon kulla-
nan ilk küp buz üreten modelidir ve Birleşik 
Krallık’ta tercih edilmektedir. 
Snowman, 2014’ün başında İsveçli bir kompre-
sör şirketine (Svenska Rotor Maskinor SRM) 
yatırım yapacağını duyurdu ve böylece kom-
presör tarafında gücünü artırdı.

Gıda Dondurucular

Gıda güvenilirliği ve kalitesi konusunda kritik 
öneme sahiptir. Soğuk zincir lojistiği ağları 
geliştikçe gıda dondurucuları da büyük bir 
pazara dönüştü. Çin Soğutma ve İklimlen-
dirme Endüstrisi Derneği CRAA’ya göre 
2015’te Çin’de 5 bin 200 gıda dondurucu üre-
tildi. Bunun pazar büyüklüğü 373,5 milyon 
dolar. Bu pazarda ihracat önemli bir yer tutuyor. 

Meşrubat Otomatları

Özellikle Japonya, Kuzey Amerika ve Güney 
Kore’de meşrubat otomatları, insanların gün-
lük hayatlarında önemli bir yer tutar. 1962’de 
geliştirilen bu cihazlar 1980’lere kadar Japonya 
ve ABD’de yaygınlaşmaya başladı. Ardından 
diğer gelişmiş ülkelere yayıldı. Pazar büyüklüğü 
Japonya’da 2.6 milyon, Avrupa’da 3.8 milyon 

da; soğuk depolar, süpermarketler, dondurma 
yapımı, soğuk zincir taşımacılığı, petrokimya 
sektörü gibi çok geniş bir kullanım alanına 
sahip. Bu alanda çok fazla üretici bulunuyor. 
Küresel tanınırlığı yüksek olanlar arasında 
Bitzer, Emerson ve Carrier bulunuyor. Mit-
subishi Electric ve JCI-Hitachi önde gelen 
Japon üreticilerdir. Panasonic de zengin bir 
ürün portföyüne sahiptir.

Soğutma Kompresörleri

Küçük ve orta ölçekli soğutma kompresör-
leri, pistonlu kompresörlerdir. Büyük ölçekli 
soğutma kompresörleri daha ziyade vidalı ve 
açık tip pistonlu kompresörlerdir. Düşük sıcak-
lık soğutma sistemlerinde ve ultra düşük sıcak-
lık soğutma ekipmanlarında vidalı kompresör-
ler, pistonluların yerini almaya başladı. CO2’li 
vidalı chiller grupları da pazarda yerini almaya 
başladı. CO2 rotary kompresörler, havadan suya 
ısı pompalarında uygulanmaya başladı ve bunlar 
Avrupa soğutma pazarında büyük potansiyele 
sahip. Pek çok üretici de CO2’li teknolojiler 
konusunu planları içine aldı. 
Hindistan’da soğuk zincir pazarının 2017’de 13 
milyar dolara ulaşması bekleniyor. Hindistan’da 
6 bin 300 soğuk depo tesisinde 30.11 milyon 
ton kapasite mevcut. En çok da patates depo-
lanıyor.

Küresel Endüstri Standartları 

Avrupa’da soğutma alanında ilgili birkaç stan-
dart bulunuyor. Bunlar: “Soğutma Sistemleri 
ve Isı Pompaları; Güvenlik ve Çevre Gereksi-
nimleri EN378-2”, “Soğutma Sistemleri ve Isı 
Pompaları; Güvenlik ve Çevre Gereksinimleri-
Pozitif Deplasmanlı Kompresörler EN 12693”. 
ABD’de İklimlendirme ve Soğutma Enstitüsü 
(ARI) ve ASHRAE 2006’da endüstrinin yeni 
standartlarını belirledi. “ANSI/ASHRAE 
Standard 15-2007 Soğutma Sistemleri için 
Güvenlik Standardı”, “ASME B31.5-2006 
Soğutma Tesisatı ve Isı Transfer Komponent-
leri” gibi.
Süpermarket zincir marketler e-ticaret patla-
ması ile mücadele içinde. Orta ve büyük ölçekli 
süpermarketler hız kesti. Şube azaltıyor veya 
metrekare olarak küçülüyor. Soğuk muhafaza 
ve teşhir kabinleri talebi de azalıyor ama küçük 
ölçekli ve butik işletmelerde talep hâlâ güçlü. 

Kaynak: JARN, Eylül 25, 2016 TM

ve ABD’de 4.4 milyon, Çin’de ise 90 bin adet. 
Mobil ticaretin gelişmesiyle meşrubat otomat-
ları da pazar doygunluğunu artırmaya başladı.

Endüstriyel Soğutma

Endüstriyel soğutma kompresörleri; petro-
kimya, gıda işleme ve soğuk depolama olarak üç 
ana alana ayrılır. Büyük ölçekli soğutma kom-
presörleri, amonyak ve CO2 kullanan kaskad 
soğutma sistemleri içindir. Bu tip kompresör-
ler; açık pistonlu, açık vidalı ve santrifüj kom-
presörlerdir. Sert rekabet koşullarını takiben, 
büyük ölçekli düşük sıcaklık soğutma pazarı, 
güncel pazar modelini şekillendirdi. Avrupalı 
GEA, ABD’li JCI ve Japon Mayekawa marka-
ları yeni gelişmekte olan ülke pazarlarına girdi.

Soğuk Taşıma

Soğutulmuş taşıma araçları pazarı 2015’te 
ABD’de 105 bin, Avrupa’da 72 bin adede ulaştı. 
Çin’de soğuk taşıma aracı üretim kapasitesi 99 
bin, Japonya’da 29 bin 933 adede ulaştı. Soğuk 
taşıma araçları dondurulmuş gıdalar, et, deniz 
ürünleri, meyve-sebze, süt ürünleri, açılar ve 
diğer ısıya duyarlı ilaçların taşınmasında kul-
lanılır. Dört ana bölüme ayrılabilir: Karayolu, 
deniz, raylı ve hava yolu taşımacılığı. Karayolu, 
nakliye için en çok kullanılanıdır. 
Soğuk taşıma konusunda “güvenilirlik” büyük 
önem taşır. Soğuk taşıma sürecinde, ayarla-
nan koşulların sürekliliği sağlanamaz ve söz 
konusu koşullar değişirse, taşınan ürün bozu-
labilir, kalite kaybına uğrayabilir. Bu alanda 
bilinen markalar vardır ve yeni oyuncuların 
pazar tarafından benimsenmesi güçtür. Thermo 
King, Carrier ve Daikin iyi bilinen markalar-
dır. Carrier’ın bu alanda Singapur’da bir tesisi 
bulunmaktadır. Daikin de Çin’in Suzhou böl-
gesinde bir üretim tesisi açtı.

Kondenserler 

CRAA’ya göre Çin’de kondenser pazarı 210 
bin, Japonya’da pazar hacmi 92 bin 841 adet. 
Kondenserler, ticari soğuk depo ve soğuk 
muhafaza, teşhir vitrinleri, kabinlerde kullanılır.  
Soğuk zincir ekipmanları pazarı da konden-
serlerle genişliyor. Yüksek verimlilik, çevre-
sel duyarlılık, paralel bağlanabilirlik ve enerji 
tasarrufu talepleri inverter teknoloji ile hızla 
adapte oluyor. Halihazırda kondenserler, hafif 
ticari ve geniş ölçekli ticari uygulamalarda 

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25

www.dogayayin.com • www.dsygkitabevi.com

Yenilenebilir Enerjilerle ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En güncel sektör haberleri 

www.yenienerji.com’da. 

Dilerseniz haber başlıkları, aylık gönderilen 

Yeni Enerji Haber Bülteni ile e-postanıza 

ulaşıyor. Bunun için sitemize girerek bülten 

isteğinizi bize iletmeniz yeterli. DSYG Dergilik uygulaması ile, derginiz hep yanınızda!
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proje

İstanbul’un en gözde semtlerinden biri 
olan Bakırköy’de, Marmara Denizi’ni 
karşısına alan Pruva 34, iklimlendirme 

çözüm ortağı olarak Daikin’i seçti. Projede, 
verimlilik ve tasarruf değerleriyle öne çıkan, 
kullanıcı tercihlerini ön planda tutan Daikin 
Mini VRV® sistemleri kullanıldı. Pruva 34 
sakinleri, her bir daireye birbirinden bağım-
sız ısıtma ve soğutma olanağı sunan Daikin 
Mini VRV® ile iklimlendirme konforunu üst 
seviyede yaşayacak.
Pruva 34, konumu kadar hayatı kolaylaştıra-
cak çözümler içeren modern ve fonksiyonel 
alanları ile beğeni topluyor. Doğa Grubu 
şirketlerinden biri olan Doğa Madencilik 
tarafından hayata geçirilen Pruva 34, top-

Pruva 34 
İklimlendirme 
Sistemi
Marmara Denizi’ni ve yeşili kucaklayan bir proje olarak Bakırköy’de hayata 
geçirilen Pruva 34’te, iklimlendirme konusunda Daikin Mini VRV® sistemleri 
kullanılıyor. Pruva 34 sakinleri, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını birbirlerinden 
bağımsız bir şekilde Daikin Mini VRV ile karşılayarak hem yüksek verim hem de 
düşük enerji maliyeti avantajı yaşayacak. 
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lam 62 bin 373 m2’lik alan üzerinde 10 blok 
olarak yükseliyor. Mimarisi Tahsin Alpar’a 
ait olan projede yer alan sosyal tesis ve 7 
bloktan oluşan konut alanının iklimlendirme 
ihtiyacı için Daikin’in yeni nesil kullanıcı ve 
enerji dostu olan VRT (Değişken Soğutucu 
Akışkan Sıcaklığı) özellikli Mini VRV dış 
üniteli sistemler kullanıldı. 
Akıllı ev konseptinin uygulandığı 16 ve 17 
katlı bloklarda, tüm iç-dış ünitelerin mer-
kezden arıza ve bakım için takibi, sistemin 
diğer sistemlerle uyumlu çalışabilmesi ve tüm 
iklimlendirme sistemi için Daikin I Touch 
Manager otomasyon sistemi kullanıldı. 
Daikin I Touch Manager otomasyonunun 
akıllı ev konseptine uygunluğunun yanı sıra, 
kullanılan klima sistemleri için akıllı enerji 
yönetimi, otomatik periyodik soğutucu akış-
kan kaçak kontrolü, tüm işlevlere dokunma-
tik ekrandan veya web arayüzünden doğru-
dan erişim gibi özelliklerle kullanıcı dostu 
sistem oluşturuldu.
Katlarda her daire için Mini VRV® kulla-
nılırken, iç üniteler özellikle ince gizli tavan 
modeli seçildi. Asma tavan için sadece 24 cm 
boşluk yeterli olduğu için daire içindeki tavan 
yüksekliklerinde azalma olmadı. Ayrıca ince 
tasarımı sayesinde tavana dikkat çekmeyecek 
şekilde montajları gerçekleştirildi. Dışarıdan 

bakıldığında sadece ızgaraları göründüğü için 
iç ortamın genel estetik tasarımı da korundu.

Mini VRV® sistem ile kesintisiz 
konfor

Pruva 34 projesinin konut kısımlarındaki 
iç ünitelerde konfor şartı yüksek tutula-
rak, dairelerin tiplerine göre, oldukça sessiz 
çalışmasıyla tercih edilen 267 adet düşük 
statik basınçlı ince kanallı tip iç ünite kul-
lanıldı. Standart drenaj pompası ve filtresi 
bulunan modellerle iç ünite 20 cm yüksekli-
ğiyle oldukça kolay montaj imkânı sağlıyor. 
Daikin’in Mini VRV® klima sistemlerindeki 
kapasite çeşitliliği ve borulama limitlerinin 
avantajı sayesinde, projede bulunan 4+1’den 

5+2’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki konut-
lara uygun en uygun klimalar seçilebiliyor. 
Pruva 34’ün sosyal tesislerinde ise 18 adet 
ısı pompası VRV® klima sistemi kullanıldı. 
Daikin değişken soğutucu akışkan debili 
VRV® sistemler, VRT (Variable Refrige-
rant Temperature - Değişken Soğutucu 
Sıcaklığı) teknolojisi ile yüksek verimlilik 
ve düşük enerji maliyetleri ile beğeni top-
luyor. Kullanıcı dostu olan VRV® sistemler, 
yüksek ESEER (European Seasonal Energy 
Efficiency Ratio - Avrupa Mevsimsel Enerji 
Verimliliği Oranı - Sezonsal Verimlilik) ve 
EER (Energy Efficiency Ratio - Enerji 
Tasarruf Oranı) değerleri ile öne çıkıyor. 
Inverter teknolojisi sayesinde ihtiyaç olan 
kapasite kadar çalışan VRV sistemler, 1000 
m toplam bakır borulama limiti ile büyük 
projelerde de esnek montaj imkânı sağlıyor.

Alpar, projelerinde VRV sistemleri 
tercih ediyor

İstanbul’un pek çok seçkin projesinde imzası 
bulunan Alpar Mimarlık olarak verim, alan 
tasarrufu ve uygulama kolaylığı gibi konulara 
önem verdiklerini belirten Y. Mimar Tahsin 
Alpar, Pruva 34 projesinde neden Daikin’i 
tercih ettiklerini şöyle anlattı: “Ülkemizde 
Daikin VRV® sistemlerinin ilk kullanıcı-
larından biri olarak; 1997 yılına kadarki 
projelerimizde klasik iklimlendirme sistem 
ve imalatlarında yapım ve sonrası sorunlar 
yaşamaktaydık. Bu sorunlar beni yeni çözüm 
arayışlarına yönlendirdi. Yaptığım araştırma-
larda Daikin VRV® sisteme yoğunlaştım. 
Verim, alan tasarrufu ve uygulama kolaylığı 
kazançları ile sistemi kullanmaya başladık. 
İlk olarak 16 yıl önce Topkapı Yeşil Plaza’da 
uyguladığımız Daikin VRV® sistemini, şu 
anda da Yalı Ataköy ve Pruva 34 projelerinde 
kullanmaktayız.”TM
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sistem

Bina Otomasyon Sistemleri, iklimlen-
dirme ekipmanlarıyla konfor düzeyini 
artırmanın yanı sıra enerji giderlerini 

de azaltıyor. Bütün sistem ve ekipmanlar tek 
bir istasyondan yönetilerek daha az sayıda tek-
nik personel ile işletme giderlerinin düşürül-
mesine katkıda bulunuyor. Fakat artan enerji 
maliyetleri işletme giderlerini gün geçtikçe 
daha da olumsuz etkiliyor. Bu durum dolaylı 

Bina Otomasyon Sistemlerinde 
Arıza Tespiti ve Teşhisinin 
Önemi

Yazan:  Mesut Karadağ, Alarko Carrier BYS Satış Şefi

tespit ve teşhis yöntemleri ile % 15’e varan enerji 
tasarrufu vaat ediyor. 
Bilindiği üzere bina otomasyon sistemleri 
HVAC cihazlarını istenilen senaryolar doğ-
rultusunda maksimum konforu sağlayacak 
şekilde çalıştırmak üzere tasarlanmışlardır. İlgili 
mekânı konfor düzeyinde tutan cihaz acaba 
tasarım şartlarına uygun şekilde verimli olarak 
çalışıyor mu?

olarak firmaların rekabet gücüne olumsuz ola-
rak etki ediyor. Bu nedenle 15-20 yıl öncesine 
göre oldukça verimli olan sistemleri daha da 
verimli hale getirmek öncelikli hedef olmalıdır. 
Bu konuda bina otomasyon sistemlerine gün 
geçtikçe daha fazla görev düşüyor. Verimlilik 
konusunda son yıllarda bina otomasyon sis-
temlerinde oldukça fazla sayıda yenilik yaşandı. 
Bu konuda Automated Logic Corp. yeni arıza 

Automated Logic, 100’den fazla arıza tespit ve teşhis algoritması ile Bina 
Otomasyon Sistemindeki sorunları erkenden tespit ediyor ve buna uygun iyileştirici 
kararlar alınmasını sağlıyor.
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lık sorunu yaşayan bir vana ısıtma serpantini 
üzerinde sıcak su akışını kesemeyerek, mahalde 
gereksiz ısınmaya sebep olacaktır. Mahalin ısın-
dığını gören bina otomasyon yazılımı, bunun 
sonucu olarak soğutma serpantini soğutma 
vanasını açacak ve gereksiz soğutma yapmaya 
başlayacaktır. Hem ısıtma hem de soğutma 
tarafına gerçekte ihtiyaç olmadığı halde bir 
yük binmiş olacaktır. Bu durum gereksiz enerji 
tüketimine sebep olacaktır. Automated Logic 
Arıza Tespit ve Teşhis Algoritması ile vanaların 
performansları sürekli olarak takip edilir ve 
vanalarda herhangi bir sızdırmazlık sorunu 
tespit edilirse alarm üretilir. Bu tespit sayesinde 
gereksiz ısıtma ve soğutmanın önüne geçilmiş 
olacaktır. Automated Logic Bina Otomasyon 
yazılımının bu ve buna benzer 100’lerce Arıza 
Tespit ve Teşhis Algoritması sayesinde binalar 
emin ellerde olacaktır. Erken teşhisin hastala-
rın hayatını kurtardığı gibi Automated Logic 
Arıza Tespit ve Teşhis Algoritması da binalar-
daki sorunları erkenden teşhis ederek binaların 
sağlıklı bir şekilde kesintisiz çalışmasına kat-
kıda bulunacaktır. TM

Klasik bina otomasyon yazılımları bunu sor-
gulamıyor. Son kullanıcı ise istenilen konfor 
şartları sağlandığı için her şeyin yolunda oldu-
ğunu zannediyor. Halbuki cihazınız verim-
siz bir şekilde size konfor sağlıyor. Verimsiz 
çalışma enerji giderlerinizi artırıyor. Carrier 
ortaklı Automated Logic’in HVAC tecrübesi 
sayesinde standart kütüphanesinde 100’den 
fazla arıza tespit ve teşhis yöntemi algoritması 
var. Üstelik bu algoritmalar standart olmayıp 
cihazlara özgü olarak tasarlanmış. Bu cihazları 
klima santralleri, Fan Coiller, VAV üniteleri, 
hava ve su kaynaklı ısı pompaları olarak saymak 
mümkün. Arıza tespit ve teşhis algoritmaları 
kullanıcıyı alarmla uyararak, ekipmanın verimli 
çalışmadığını, gereksiz enerji harcadığını ve 
konforu olumsuz etkilediğini bildirir. Nasıl mı? 
Örnek bir uygulamayla konuyu daha detaylı 
inceleyelim.

Sürekli Çalışma

Bir binada kullanılmayan alanları kapatmak 
tasarruf teknikleri içerisinde en çok kullanılan 
yöntemdir. Zaman takvimine bağlı olarak o 
bölge, çalışma saatleri boyunca (örneğin hafta 
içi) konfor şartlarında tutulur, çalışma saatleri 
sonrasında (örneğin hafta sonları) kapatılır. 
Fakat bazı sıradışı durumlarda o bölgenin kon-
forda tutulması gerekecekse, bina otomasyon 

arayüzü üzerinden o bölgenin sanki çalışma 
saatleri içindeymiş gibi davranılması (yazılımsal 
kilitleme yöntemi) sağlanır. Günün sonunda 
bazen işletme operatörlerinin de gözünden 
kaçacak şekilde ilgili mahal gereksiz bir şekilde 
konforda tutulmaya devam ediliyor. Bu durum 
gereksiz enerji sarfiyatına sebep oluyor. Auto-
mated Logic Arıza Tespit ve Teşhis Algorit-
ması, ilgili bölgenin standart çalışma saatlerini 
bildiğinden, normal çalışma saatleri dışında bir 
çalışma söz konusu da olduğunda bir alarm 
üretiyor ve operatörü ilgili bölgeyi kapatması 
gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaçak Vana Sendromu

Klima santrallerinde ısıtma ve soğutma ihti-
yacı serpantin girişlerindeki otomatik kon-
trol vanaları yardımıyla su debisi ayarlanarak 
sağlanır. Bu vanalar zamanla korozyon gibi 
nedenlerden dolayı sızdırmazlıklarını kaybeder. 
Örneğin ilgili mahal sıcaklık olarak istenilen 
koşullara geldiğinde bina otomasyon sistemi 
ısıtma vanasını % 100 kapatır. Fakat sızdırmaz-
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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





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

Suyun yıpratıcı etkilerine karşı 

ISITMA SİSTEMİNİ BÖYLE 
KORUYAMAZSINIZ!

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

www.ekonova.com.tr

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

Türkiye Distribütörü

ÇÖZÜM:
%15

HEM KORUR, 
HEM DOĞALGAZ
FATURANIZDA

TASARRUF
SAĞLAR!

’e 
varan

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

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

SİSTEMİ KORUMAK İÇİN: 
XELEXTM XP0

XELEXTM XP0 ısıtma sisteminde dolaşan 
suya katılan çok düşük maliyetli bir 

inhibitördür. Suyun sisteme verdiği zararlı 
etkilerini ortadan kaldırarak korozyonu ve 

kireçlenmeyi engeller, sistemin ömrünü 
uzatır, verimliliğin düşmesini önler. 

Merkezi İngiltere’de bulunan bağımsız 
kuruluş BuildCert* onayına sahip 

XELEXTM XP0, özel formülüyle yüksek 
performans gösteren mükemmel bir 

koruyucudur.

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

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