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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

diğiniz sıcaklığa getirene kadar kullanmadığınız 
bir su sarfi yatı yapıyorsunuz. 
Evet, bir yandan gelecekteki su savaşları kâbusunu 
konuşuyor, öte yandan yılda milyonlarca ton suyu 
kullanmadan kanalizasyon sistemine gönderiyo-
ruz. Sıcak su hazırlayıcı cihaz ile duş arasındaki 
mesafe arttıkça israf da artıyor. Çare olarak en 
çok önerilen şey ise plastik kova. Sosyal medyada 
pek çokları tasarruf tedbirlerini gururla paylaşıyor 
ve plastik kovaların faziletlerini sayıp döküyor. 
Birkaç dakikalığına boşa akıtılan suyu bu kova-
larda toplayıp sebze yıkamada, çiçek sulamada 
kullandıklarını, değerlendirdiklerini anlatıyor. 
Hatta bu konuda bir İspanyol fi rması çıkmış, 
sırf bu iş için bir ürün geliştirmiş: “WaterDrop 
torbaları”. Firma, her bireyin banyo esnasında 
ortalama 4.5 litre su heba ettiğinden ve her gün 
banyo yapması halinde yılda 1000 litre su israf 
ettiğinden yola çıkarak taşıması, doldurması ve 
boşaltması kolay bu su torbalarını geliştirmiş. 
Torbalar  banyo musluğuna asılarak ya da direkt 

Su israfının dostu banyolar, her yıl milyonlarca 
ton suyu heba ediyor

Mutlu yıllar...

içine duş başlığı daldırılarak kullanılabiliyor. Son-
rasında bu torbaları zamanı geldiğinde boşaltmak  
üzere bir yere asabiliyor, bir yerde bekletebili-
yorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sifonu çekmek 
yerine klozete dökebiliyor, çiçeklerinizi sulaya-
biliyor; temizlik için, evcil hayvanınızı beslemek 
için kullanabiliyorsunuz. 
Kimisi de elektrikle şok ısıtma sağlayan musluk 
geliştirmiş, elektriğin olduğu her yerde suyu israf 
etmeyin diyor. Buna karşın farklı yerlerde ve 
tarihlerde, öğrenciler arası yarışmalarda şaşırtıcı 
sayılabilecek buluşlar yapılmış: Trabzon’da 3 lise 
öğrencisi, şofben ve diğer ısıtıcılardan sıcak su 
elde edilinceye kadar geçen sürede boşuna akan 
soğuk sudan tasarruf edilmesi için proje hazırla-
mış. Projenin danışman öğretmeni Ahmet Kılıç, 
projeyi şöyle anlatmış: “Bekleme süresinde en 
az 3-4 litre su boşa akıyor. 4 kişilik bir ailenin 
haftada bir banyo yaptığını düşünürsek her hafta 
30 litre su boşa gidiyor. Bu, yılda yaklaşık bin 
600 litreye ulaşmaktadır. Bunu ülkemize oran-
ladığımızda, 27 milyon ton su boşa akıyor. Biz 
de boşa akan suyu değerlendirmek için öğren-
cilerimizle kafa yorup böyle bir proje geliştirdik. 

Mutfakta musluk açıldığında su tesisatındaki soğuk 
suyun dışarı akması yerine, tekrar geri dönmesini sağ-
ladık. Bunun için musluğun üzerine termostat koyduk. 
Termostattaki sıcaklık istenilen dereceye ulaşıncaya 
kadar sistem suyu dışarıya değil, tesisata geri veriyor. 
İstediğimiz sıcaklığa gelindiğinde termostat devreye 
giriyor ve musluktan sıcak su akıyor. Bu sayede soğuk su 
israfı önlenmiş oluyor.” Bu da üniversite öğrencisinden 
gelen bir diğer fayda üretimi: Kütahya’da bir üniversite 
öğrencisi, soğuk suyun ısınmasına kadar geçen sürede 
israf edilen suyu depolayarak Türkiye’deki tüm binalarda 
kullanılması halinde her yıl 431 milyon metreküplük 
Porsuk Barajı’nın kapasitesi kadar su tasarrufu sağlayan 
sistem geliştirmiş. “İsraf Edilen Suları Geri Kazanım 
Sistemi” projesinde Mehmet Demir, geliştirdiği sis-
temin üç yollu vana, su deposu ve depoda otomatik 
çalışan şamandıradan oluştuğunu söylemiş. Deponun 
hem şebekeye hem de israf edilen suyun geldiği sisteme 
bağlı olduğuna dikkat çeken Demir: “Depoyu normalde 
israf edilen temiz su beslemekte, depodaki su mik-
tarı belli seviyenin altına düşerse doğrudan şebekeden 
gelen su depoyu beslemektedir. Bu sayede su kesintisi 
olmamaktadır. Depodaki su, klozetin rezervuar suyunu 
beslemektedir” demiş. Sistem 150 TL’ye mal olmuş ama 
üzerinde çalışılırsa düşermiş.
Lastik contası eskimiş ve su damlatan musluklar-
dan kaçan su miktarı da yılda 24 tona kadar çıka-
biliyor. Suyun debisinin de ihtiyacın üzerinde ayarlı 
olması da başka bir israf konusu. Building Research 
Establishment kuruluşunca yapılan bir araştırmaya 
göre, insanlar su akışının dakikada 3-10 litre asında 
olmasından rahatsızlık duymuyormuş. Yani ana su vana-
sından, her musluğa bağlı ara vanadan suyun debisini 
tasarruf sağlayacak şekilde düzenlemek mümkün. Tabii 
su tasarrufl u muslukların kullanımını yaygınlaştırmak 
için devletin bazı teşvikleri, vergi indirimleri de işe 
yarayacak gibi. Bu tür destekler sadece musluklar için 
değil, klozet, pisuarlar, duş başlıkları için de geçerli. 
Çünkü bu ürünler de diğerleri gibi ne kadar enerji, su 
verimli çevre dostu ise o denli pahalı. Öyle olunca da 
tasarruf yine zengin işi olmaktan öteye gidemiyor. TM
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Alarko Kombi Boyler ve Isıl Denge Tankı

Yenilenebilir enerji kullanılarak sıcak su 
üretimi günden güne artıyor. Sıcak su 
tesisatındaki klasik yardımcı cihazlar 

bu yöntemlerin ihtiyacına cevap veremiyor. 
Alarko kombi boyler ve ısıl denge tankları bu 
amaçla tasarlandı. Yenilenebilir enerjiyle çalı-
şan ısı pompası ve güneş kolektörü gibi sıcak 
su üreticileri ile katı yakıtlı kazanlar, sıvı-gaz 
yakıtlı kazanlar gibi davranamaz, ısı talebini 
hemen karşılayamazlar. Bu durumda sıcak 
suyun depolanması ve ani talepler için kulla-
nıma hazır durumda bulundurulması gerekir. 
Kombi boyler ve ısıl denge tankı bu ihtiyaca 
cevap veren ürünlerdir.

Kombi Boyler ve Serpatinli Kombi 
Boyler

Kombi boyler, hem ısıtma tesisatından gelen 
suyun depolanmasını hem de duş ve musluklara 
gidecek sıcak kullanım suyunun üretimini tek 
bir cihaz içinde gerçekleştirerek yerden tasarruf 
sağlar. En üst seviyede ısı yalıtımı yapılmıştır. 
Kazan suyu ile kullanım suyu birbirine karış-
mazken, ısıları birbirine aktarılır. Serpantinli 

kombi boylerde ise güneş enerjisinin de tüm 
sisteme katkıda bulunmasını sağlanır. Güneş 
kolektöründe dolaşan su serpantine bağlanır. 
Böylece özel katkılı olan bu suyla, diğer ısı 
üreticilerinin suları birbirine karışmamış olur. 
500 litre ile 2000 litre arasında 9 tip vardır. 
Isıtma tarafındaki basınç dayanımı 3 bar, sıcak 
su tarafındaki ise 10 bar’dır. Kullanım suyuyla 
temas eden yüzeyler emaye, diğer iç yüzeyler 
siyah çelik sacdır.

Isıl Denge Tankı

Isıl denge tankı yüksek seviyede ısı yalıtımı 
yapılmış, basınca dayanıklı su deposudur. Akü-
mülasyon tankıyla benzeri işleve sahiptir. Fark-
lar tablosu aşağıdadır: 

•	 Katı yakıtlı kazan veya ısı pompası, ısıtma 
tesisatından gelecek ani ısı taleplerine 
hemen cevap veremez. Isıl denge tankında 
depolanmış sıcak su ile bu ihtiyaç giderilir.

•	 Birden fazla ısı kaynağının tesisatı 
besleyeceği durumlarda, sıcak suların tek 
bir hacimde toplanmasını ve buradan 
dağıtılmasını sağlar.

•	 Yoğuşmalı sistemlerde verim, dönüş suyu 
sıcaklığı azaldıkça artar. Dönüş suyunun, 
ısıl denge tankı içinde oluşan sıcaklık 
katmanlarının en soğuk olan bölümünden 
alınmasıyla bu sağlanmış olur.

•	 100 litre ile 2000 litre arasında 10 tip 
vardır. Basınç dayanımı 3 bar’dır. İç yüzey 
siyah çelik sacdır.TM

Akümülasyon Tankı Isıl Denge Tankı

İç yüzey kaplaması Emaye Kaplama Yok

Basınca dayanım 10 bar 3 bar

Su bağlantı yeri 4 adet 9 adet

Sensör/termometre bağlantı yeri 2 adet 4 adet

Tüm modern banyoların vazgeçilmezi 
yeni nesil bir radyatör olan Zehnder 
Fina, tüm mimar ve mühendislerin 

beğenisini kazanarak, projelerinin vazge-
çilmez parçası arasında yer almaya başladı. 
Geleneksel çelik modellerle kıyaslandığında 
ve “tak kullan” özelliği göz önüne alındı-
ğında, daha hafi f ve kurulumu çok daha 
kolay olan Zehnder Fina, estetik yapısı ve 
her duvara uyum sağlayan ve adapte edilebi-
len yan panelleri ile de tüm yaşam alanlarına 
uyum sağlıyor. Zehnder Fina, isteğe göre 

ayarlanabilen bağlantı eksenleri ile sıcak sulu 
işletmelerde de avantaj sağlıyor. Elektrikli 
işletmelerde ise, yılın her mevsiminde, iç 
mekânların ve havluların her zaman sıcak 
kalmasını sağlayan Zehnder Fina, kablosuz 
kumandası ve seçilebilir işletme modları ile 
de kullanım avantajı sunuyor.Geniş ısıtma 
yüzeyi ile yaydığı ısı sayesinde hızlı şekilde 
konforlu bir ortam yaratabilen Zehnder 
Fina, düz hatlı havlu tutucuları ile formunu 
tamamlıyor. Sıcak havlu keyfi ni her an yara-
tabilen Fina’nın krom kaplı askılarının yük-

Zehnder Fina Radyatörler
sekliği ayarlanabiliyor ve böylece havlular 
kolayca asılabiliyor. Renk kartelasındaki 
neredeyse tüm renklere sahip olan Zenher 
Fina’nın yeni plastik şeritleri önceki model-
lere göre ısıtma gücünü yüzde 30 artırıyor 
ve ağırlığını yüzde 25 azaltıyor. Granichen, 
İsviçre Zehnder tesislerinde üretilen Fina 
radyatör, bir tasarımın elde edebileceği en 
yüksek ödül olan, “En İyinin İyisi” Red Dot 
ödülüne sahip. Zehnder Fina, sahip olduğu 
bu ödül ile tasarım elitinin yüzde 1.5’lik 
kesiminde yer aldığını gösteriyor. TM 
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İstediğiniz her şey bir arada

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

www.smartact.com
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tasarlanmıştır.
•	 TRZB60L-F ve TRZB80L-F model 

ikiz tank elektrikli termosifonlar, 
2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği 
göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Bu 
yönetmeliğin amacı; bu yönetmelik 
kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu 
yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri 
ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini 

Termodinamik Isıtma Sistemleri’nden İkiz Tank Elektrikli Termosifonlar

Ar-ge çalışmalarını her geçen gün 
geliştiren Termodinamik Isıtma Sis-
temleri, üretimdeki kalite anlayışı 

ile ürün çeşitliliğini artırıyor. 
Daha önce piyasaya çıkardığı ikiz tank 
elektrikli termosifonlarda yoğun taleple 
karşılaşan Termodinamik Isıtma Sistemleri, 
tüketicilerinden gelen yoğun istek üzerine 
ikiz tank elektrikli termosifonları tekrar 
piyasaya çıkardı. Termodinamik İkiz Tank 
Elektrikli Termosifon, özgün tasarımı ve 
yüksek verimli su ısıtma sistemi ile Türk 
Patent Enstitüsü tarafından faydalı model 
tesciline sahip. İkiz tank depo teknolojisi 
ile gereksiz enerji harcamasının önüne geç-
mek ve istenen miktarda sıcak su temini için 
60 litre ve 80 litre olarak üretilen elektrikli 
termosifonlar, kullanım kolaylığı, estetik flat 
tasarım, fonksiyonel dijital kontrol paneli, 
yüksek basınca karşı emniyet ventili, uzun 
ömürlü rezistanslar, yüksek ısı izolasyonu 
ile Termodinamik bayilerinde yerini aldı. 
Kullanım suyunu daha hızlı hazırlama ama-
cıyla geliştirilen ve kazanın ısıtmaya kapalı 
devresinde ilave bir komponent (serpantin) 
ile çalışacak olan ikiz tank elektrikli termo-
boylerin ise ar-ge çalışmaları hızla devam 
ediyor. Çok yakında 60 litre ve 80 litrelik 
modelleriyle piyasaya sürülecek.

Özellikler

•	 Termodinamik TRZB60L-F (60 litre) ve 
TRZB80L-F (80 litre) model ikiz tank 
elektrikli termosifonlar, ar-ge çalışmaları 
sonucunda geliştirilmiş yalnızca sıcak 
su ihtiyacının karşılanması amacıyla 

sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli 
olan emniyet kuralları ile uygunluk 
değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul 
ve esasları belirlemektir.

•	 Gereksiz enerji harcamasının önüne 
geçmek ve istenen miktarda sıcak su 
temini için 60 litre ve 80 litre olarak iki 
farklı model mevcuttur.

•	 Soğuk suyun tank içerisine alındığı giriş 
bağlantısı ile tanktan çıkan sıcak su 
bağlantısının farklı tanklardan yapılması 
sayesinde; soğuk su ve sıcak su, piyasada 
bulunan tek tanklı standart termosifonlara 
göre daha geç karışır ve bu şekilde 
istenilen sıcak su daha hızlı bir şekilde 
hazırlanır. (İkiz Tank Sistemi)

•	 Cam emaye tank içi kaplaması, uzun 
ömür ve korozyon ile kirece karşı yüksek 
mukavemet sağlar.

•	 Tankların etrafını çepeçevre saran 
poliüretan izolasyonu sayesinde çok iyi 
yalıtım sağlar ve bu şekilde içindeki suyu 
hep sıcak tutar.

•	 Termodinamik ürünlerinde hem 
tankların hem rezistansların kullanım 
ömrünü uzatmayı sağlayan, içerisinde 
büyük magnezyum anot barındıran 
elektrokimyasal korozyon önleme sistemi 
bulunur.

•	 Su şebekesinde meydana gelebilecek 
basınç yükselmesini dengelemek için 
yüksek su basıncı emniyet ventili 
kullanılmıştır.

•	 Herhangi bir arıza durumunda limit 
termostat aşırı ısınma koruması sağlanır.

•	 Cihaz, 220V-50Hz güç kaynağına 
bağlanacak şekilde imal edilmiştir. TM

İzocam’dan Manto Foamboard R+

Yalıtım sektörünün öncü firmaların-
dan İzocam, Manto Foamboard R+ 
ile dış cephelerde yüzde 17 daha 

fazla ısı yalıtımı sağlıyor.
Manto Foamboard R+, sıvalı dış cephe yalı-
tım sistemlerinde kullanılmak üzere özel 
olarak üretilen, yüksek ısı yalıtım özelli-
ğine sahip ekstrüde polistiren levha olup, 

duvarlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılı-
yor. Yüksek ısıl direnç performansıyla öne 
çıkan Manto Foamboard R+ levhaların ısıl 
iletkenlik beyan değeri D) 0,030 W/mK, 
yüzeylere dik çekme mukavemeti 200 kPa 
ve kalınlıkları ise 40 ile 70 mm arasında 
değişiyor. Manto Foamboard R+, bünyesine 
su da almıyor.TM
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Testo’dan Elektriksel Ölçüm Cihazları

Testo, yoğun araştırma ve geliştirme 
çalışmalarından sonra, kendi elektriksel 
ölçüm cihazlarının ilk seri üretimine baş-

ladı. Testo böylece elektriksel ölçüm cihazları 
pazarına da giriş yaparak, hemen hemen tüm 
alanlardaki uygulamalar için portatif ve sabit 
ölçüm çözümleri sunan bir sağlayıcı konumuna 
geldi. Testo akıllı elektriksel ölçüm cihazları, 
kullanıcılarının günlük ölçümlerini her zaman-
kinden daha güvenli, daha verimli ve daha kolay 
yürütebilmelerini sağlıyor.

Amaç: İşleri Kolaylaştırmak

Elektriksel ölçüm cihazları pazarında, birçok 
farklı ölçüm parametresi için çok sayıda çözüm 
mevcut. Bu nedenle Testo, pazara başka bir 
ölçüm cihazı sunarken aynı zamanda kullanı-
cılara gerçek bir değer katmak isteyerek yola 

•	 Sıkışık alanlardaki kabloların kolaylıkla 
kavranabilmesi için kaliteli kavrama 
mekanizması ile üç modeli bulunan Pens 
Ampermetre,

•	 Yeni gerilim test cihazı standardına 
uygun, karışıklık tehlikesi olmadan ölçüm 
parametrelerini otomatik seçen iki Akım-
Gerilim Test Cihazı,

•	 Her yerden rahatlıkla okunabilir LED 
ekrana sahip üç Gerilim Test Cihazı,

• Yüksek frekanslı, paraziti fi ltreleyen 
Temassız Kontrol Kalemi. TM

çıktı. Testo, özellikle ısıtma, soğutma, klima 
ve havalandırma alanlarındaki mevcut ölçüm 
çözümlerinden daha verimli yenilikçi bir tek-
noloji sundu. Bu yeni cihazlar son derece kulla-
nıcı dostu, kullanımları kolay, yüksek güvenliğe 
sahipler ve birçok uygulamaya uygunlar.

Tüm Önemli Ölçümler için Beş 
Ürün Grubu

Testo, elektrikli aletler ve sistemlerdeki tüm 
önemli ölçümler için toplam beş ürün grubunu 
piyasaya sundu. Bunlar:

•	 Soket atamasıyla ölçüm parametrelerini 
otomatik tanıyan, geleneksel çevirmeli 
düğme yerine fonksiyon tuşları ile daha 
güvenli kullanım sunan ve üç ayrı modeli 
bulunan Dijital Multimetre,

Honeywell’den iXSCOT Elektronik Gaz Yanma Kontrolü Sistemi 

hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlıyor. 
iXSCOT’un modüler yapısı, cihaz geliştirme 
ve üretim süreçlerinde üreticilere büyük bir 
esneklik kazandırıyor. İstenirse iXSCOT, örne-
ğin bir gaz vanası, karıştırma ünitesi, elektronik 
kombi kontrolü ve fan dahil olmak üzere tam 
ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebilir kont-
rol sistemi, birçok farklı ısı eşanjörü ve brülör 
türü ile kombi üreticisi arasında uyumluluğu 
sağlıyor. TM

Honeywell ve Kromschröder mühendisleri 
tarafından daha da iyileştirildi. Honeywell’in 
fan entegrasyonu konusundaki bilgi birikimi ve 
elektronik kontroller konusundaki uzmanlığı 
ile Kromschröder’in yanma kontrol sistemleri 
ve valf teknolojisindeki köklü deneyimi bir 
araya gelerek, yeni iXSCOT yakma kontrol 
sistemini yarattı. Yanma kontrolünde en önce-
likli konu güvenlik olduğu için, iXSCOT gaz 
kalitesindeki değişiklikleri tespit edebilen bir 
geri besleme kontrol devresi içindeki çeşitli 
değişkenleri takip ederek, tutarlı yanma per-
formansı ve verimlilik sağlıyor. Sistem, ateş-
leme kalitesini de buna uygun olarak otomatik 
bir şekilde ayarlıyor; havayı kirleten emisyon-
ları minimuma indirerek yüksek modülas-
yon performansı elde ederken, en iyi yanma 
kalitesi için de yakıt/hava oranını da akıllı 
bir şekilde düzenliyor. Kombi üreticileri ve 
servisleri, Remote Boiler Monitoring Diag-
nostic sistemi (RBMD) ile kombiyi internet 
üzerinden istedikleri zaman takip edebiliyorlar. 
Ayrıca cihazı bir akıllı telefona bağlayan hiz-
met ve bakım aracı IXtool da kullanılabiliyor. 
Gün boyu izleme özelliği de yanma arıza-
larının anında tespit edilmesini ve bunlara 

Honeywell, elektronik gaz yanma kont-
rolü sistemi iXSCOT’u geliştirdi. 
Kromschröder’in tanınmış çözümü 

SCOT’u esas alan bu yeni kontrol sistemi, 
daha fazla esneklik, maksimum verimlilik ve 
daha da güvenli yakıt kontrolü sağlıyor. SCOT 
Kromschröder gaz yakma kontrol teknolojisi, 
on yılı aşkın süre içinde 2 milyondan fazla 
kombide kullanıldı. Mevcut kontrol sistemi-
nin birçok özelliği, yeni gaz yanma kontrol 
sistemi iXSCOT’un geliştirilmesi sırasında 

KM8
Ortak bilgi birikimi: 
Honeywell’in iXSCOT kontrol ünitesi, 10 yıldan uzun 
süredir başarısı kanıtlanmış Elster Kromschröder SCOT 
sisteminin geliştirilmesiyle yaratıldı.

CES10

Mükemmel uyum: Başarısı kanıtlanmış gaz kontrol 

vanası
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ürünler

Mobil Kontrollü Mitsubishi Electric Klimalar

Konutlar gibi bireysel yaşam alan-
larının yanı sıra ofisler, hastaneler, 
restoranlar gibi ticari kullanımı da 

içine alan farklı mekânların iklimlendirme 
ihtiyaçlarına geniş ürün gamı ile hizmet 
veren Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, 
ileri teknolojiye sahip üretim teknikleri kul-
lanılarak özel olarak geliştirilmiş güçlü bir 
ısıtma performansı sunuyor. Klima sistemleri 
ile ısıtma sağlarken aynı zamanda sıcak kul-
lanım suyu üretimine ve yerden ısıtma amaçlı 
sıcak su teminine imkân veren Mitsubishi 
Electric ürünleri, yoğun kar altında bulu-
nan bölgelerde bile koruyucu aksesuarları 
sayesinde performansından ödün vermeden 
çalışmasını sürdürüyor.

-25 °C'de Bile Yüksek Isıtma 
Performansı

Mitsubishi Electric’in en soğuk iklim şart-
larına sahip bölgelerde dahi ideal ısıtma 
çözümü sunan ileri teknolojisi, eksi 25 
derecede bile yüksek kapasite ile sorunsuz 
bir ısıtma konforu sağlıyor. Üstelik bu per-
formansı ilave elektrikli ısıtıcı kullanmadan 
enerji verimli ısı pompası teknolojisi ile ger-
çekleştiriyor. Ayrıca zorlu dış hava koşulları 
için özel olarak tasarlanan klima üniteleri ve 
aksesuarlarda kullanılan malzemenin daya-
nıklılığı sayesinde sistemin dış hava koşulla-
rından etkilenmesi minimuma indirgeniyor 
ve kesintisiz ısıtma imkânı sunuluyor.  

İklimlendirme ve Sıcak Su için Tek 
Sistem Yeterli

Tüm yaşam alanlarının ortak gereksinimi 
olan iklimlendirme ve sıcak su gibi farklı 
ihtiyaçlar, Mitsubishi Electric ürünleri saye-
sinde tek bir sistemle merkezi olarak çözü-
lebiliyor. Elde edilecek sıcak suyun, yerden 
ısıtma sistemlerinde ya da sıcak kullanım 
suyu temininde alternatifli olarak değer-
lendirilmesine imkân tanıyan Mitsubishi 
Electric ürünleri, kullanım sıcak suyunda 
70 derece sıcaklığı sağlayarak öne çıkıyor. 

Uzaktan Kontrol ile Her An Isınma 
Konforu

Kış aylarında mekânın istenilen ısı konforu 

şartlarına ulaşması yaz aylarına göre daha 
fazla zaman alıyor ve geçen sürede hissedilen 
konforsuzluk hissi de daha uzun sürüyor. 
Bu noktada Mitsubishi Electric, klimalarına 
uzaktan kontrol ve erişim imkânı sağlayarak 
kullanıcılar mekâna gelmeden ortamın ısıtıl-
masını mümkün kılıyor. Böylelikle hem daha 
hızlı ve ekonomik bir iklimlendirme gerçek-
leştiriliyor hem de bina ısısının kaybolması 
engelleniyor. Kontrolden otomasyona kadar 
her aşamada cihazın yanına gitmeden erişim 
sağlanması, kullanıcıların yanı sıra montaj, 
bakım ve servis yetkililerine de kolaylık sağ-
lıyor. 

Yatırım Maliyetleri ve Enerji 
Tüketimi Düşüyor

Kullanıcılarına sunduğu konfordan, ısıtma 
performansından ve enerji verimliliğinden 
ödün vermeyen Mitsubishi Electric, tekno-
lojik gelişmeleri her yeni seri cihaza adapte 
ediyor. Dış ünite kapasitesinin iki katına 

kadar ulaşabilen bağlı iç üniteler ile otel, 
hastane gibi bina içi bölgesel kullanıma sahip 
uygulamalarda hem yatırım maliyetlerini 
azaltıyor hem de düşük enerji tüketimi ile 
sistemin kendisini daha kısa sürede amorti 
etmesini sağlıyor. TM
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ürünler

E .C.A., Hygiene Plus kaplama teknolo-
jisi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. 
Nano teknoloji ile üretilen özel hijyen 

kaplama sayesinde, artık armatürlerde de hijyen 
güvenliği yaşanacak. Elginkan Topluluğu’nun 
seramik sağlık gereçleri markası SEREL’in tüm 
ürünlerinde standart hale getirdiği Hygiene 
Plus teknolojisi armatürlere özel de geliştiri-
lerek Türkye’de ilk kez E.C.A. armatürlerinde 
uygulandı. Türkiye, ev ve toplu yaşam alanla-
rında kullandığı armatür ve bataryalarındaki 
hijyen problemine E.C.A. sayesinde çözüm 
buldu.

Nano Teknoloji ile Maksimum 
Hijyen

E.C.A. laboratuvarlarında geliştirilen bir tek-
noloji ile armatür yüzeylerinde herhangi bir 
kimyasal kullanmaksızın yalnızca su, sabun ve 
pamuklu bez ile yapılacak temizlikle temiz-
liğine yüzde 100 güvenilebilecek hijyenik 
armatür yüzeyleri elde edilebilir. Nano tek-

noloji kullanılarak armatür yüzeyine uygula-
nan teknolojinin suyun “kimyasal ve hijyenik” 
kalitesini değiştirmediği ortaya çıkmıştır ve 
TSE laboratuvarları tarafından onaylanmıştır. 
TUBİTAK MAM Laboratuvarında yapılan 
5.000 çevrimlik (günde 3 kez temizlik yapıl-
dığı varsayılarak yaklaşık 5 yıllık süre) yıkama 
– ovalama (genel temizlik kimyasalı ve sünger 
kullanılarak yapılan yüzey temizliği) deneyi 
baz alınarak, Ege Üniversitesi laboratuvarla-
rında yapılan testlerin sonucuna göre hijyenik 

E.C.A.’dan Hygiene Plus Teknolojisi

korumanın devam ettiği görülmüştür. SEREL 
markalı klozet bataryalarının da dahil olduğu 
Hygiene Plus teknolojili armatür üretimini 
E.C.A. birçok serisinde hayata geçirdi. TM

Coşkunöz Holding’in ısıtma sektö-
ründeki öncü markası COPA, hav-
lupanlarıyla banyolara şık ve sade bir 

sıcaklık katıyor. COPA, beyaz boyalı Monta-
nia Havlupan ve krom kaplı Mysia Havlupan 
modellerini, müşterilerine düz ve oval alter-
natifl eri dışında ihtiyaca uygun çeşitli boy ve 
genişlik seçenekleriyle birlikte sunuyor. Banyo-
lar haricinde mutfaklarda ve kısıtlı alanlarda da 

COPA’dan Montania ve Mysia Havlupan Modelleri 

ambalajıyla 5 yıl garantili olarak satışa sunulan 
COPA Havlupanların, ambalaj içerisindeki 
aksesuarları ve montaj talimatı ile kurulumu 
da oldukça kolaydır. Bursa’da bulunan modern 
tesislerinde üretim yapan COPA’nın ürün port-
föyünde havlupanlar dışında panel radyatörler, 
dekoratif radyatörler, alüminyum dekoratif rad-
yatörler, hermetik şofbenler, radyatör vanaları 
ve montaj aksesuarlar da bulunuyor. TM

ısıtma amaçlı kullanılan COPA Havlupanlar, 
özel tasarımları ve boru dizilimleri sayesinde 
havlu kurutucu olarak da değerlendiriliyor. 
COPA Havlupanlar, EN 442 standartlarında, 
optimal ısı verimli ve yüksek basınç ve korozyon 
direncine sahip olarak üretilir. Estetik ve deko-
ratif görünümlü Montania ve Mysia Havlu-
panlar, dört giriş çıkışlı ya da alt-orta bağlantılı 
seçenekleriyle her ortama uyum sağlar. Özel 
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ürünler

Camfil’den ProSafe Ürün Grubu

SFA Sanihydro’dan Sanispeed Pompa

mindeki panel filtrelerinden, H14 verimindeki 
HEPA filtrelerine kadar tüm ürün gruplarında  
mevcut. 

ProSafe ürün grubu;

•	 VDI6022 Alman Hijyen Standardına 
uygundur. 

•	 ISO 846 Standardına uygundur. (Fungi ve 
bakteri oluşumu engelleyici ortam yaratır.) 

•	 ProSafe ürün grubu, gıda ile temas 
regulasyonu olan EC1935:2004 
standartına uygundur.

•	 Prosafe modelleri bizfenol a, ftalat ve 

vb. iş yerleri gibi birçok alanlarda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

Teknik Özellikler

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Bulaşık 
makinesi, çamaşır makinesi, evye 
duşakabin, banyo küveti, bide, lavabo

•	 Dikey pompalama: 7 m’ye kadar
•	 Yatay pompalama: 70 m’ye kadar

Camfil, gıda veya ilaç gibi hassas üre-
timler için geliştirdiği ProSafe’i pazara 
sundu. Üretim işlemlerinde mikrobi-

yal büyümenin engellenmesi için gerekli olan 
medya ve tasarım, şimdi Camfil’in G4 veri-

•	 Algılama seviyesi: 95 mm
•	 Duş teknesi yüksekliği: 15 cm
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 75°C (kısa süreli 

çalışmada – 5 dk. maks.)
•	 Koruma sınıfı: IP44
•	 Besleme voltajı ve frekans:  

220 – 240 V / 50 Hz.
•	 Elektrik tüketimi: 400 W
•	 Boyutlar (g x d x y ): 412 x 185 x 280 mm.TM 

formaldehit bulundurmama  
garantisini verir. 

•	 Temizleme ve arındırma prosedürlerine 
dayanıklıdır. (H2O2 ve diğer 
temizleyiciler) 

•	 Tüm ürünler hijyen sağlayıcı özel 
torbalarla tedarik edilmektedir. 

Hi-Flo Prosafe modeli torba filtreler, Eurovent 
RS 4/C/001-2015’e göre F7 veriminde A+ enerji 
etiketine sahiptir. Opakfil ES Prosafe modeli 
kompakt filtreler ise Eurovent RS 4/C/001-
2015’e göre F7/F8/F9 veriminde A+ enerji eti-
ketine sahiptir.TM 

SFA Sanihydro WC öğütücüleri bodrum 
katı, çatı katı ve gider borusuna uzak 
kalan yerlere, tuvalet veya banyo monte 

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11, yatay 
olarak da 110 metreye kadar atıkları pompala-
yabilen öğütücüler, ekonomik, pratik ve estetik 
bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 veya 
50 mm çaptaki PVC/PPRC borular aracılı-
ğıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor 
ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. Basit 
montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygu-
lanabilir bir sistem olup, restorasyon ve tadilat 
işlemlerinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane gibi 
alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü özelli-
ğine sahip değildir. Yine kanalizasyona uzak 
kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı olan 
yerlerde, atık suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 
˚C sıcaklığındaki sıvıya ve sabunlu sulara daya-
nıklı olarak üretildiklerinden, restoran, otel, kafe 
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Vitocell 340-M kombi boyler aynı anda 
hem kullanma suyu ısıtmasına hem 
de mahal ısıtmasına olanak sağlar. 

Kullanma suyu ısıtma sistemi ve ısıtma suyu 
deposu aynı cihaz içerisinde bulunduğun-
dan dolayı yerden tasarruf sağlanır. Kombi 
boylerin içinde ısı pompaları veya kazanlarla 
bağlantılı olarak ısıtma suyu depolanır. Boy-
lerin alt tarafında güneş enerjisi devresine 
bağlı bir serpantin bulunur. Güneş enerjisi bu 
serpantin üzerinden kombi boyler içerisin-
deki ısıtma suyuna aktarılır. Kombi boylerin 
içinde en alttan en üste kadar yerleştirilmiş 
olan kullanma suyu serpantini ise depolanan 
ısıtma suyunun ısısından faydalanarak kul-
lanma suyunun ısıtılmasını sağlar. Ondüleli 
ve paslanmaz çelik bir borudan oluşan bu 
serpantin kombi boylere elastik ve gerilim-
siz bir şekilde monte edilmiştir. Serpantin, 
yapısının ondüleli olması sayesinde ani basınç 
değişimlerinde (örn. musluğun açılıp kapatıl-
ması) titreşim yapar ve serpantin iç cidarında 
kireç birikmesini önler. 

Viessmann Vitocell 340-M Çok Yönlü Kullanımlı Kombi Boyler

Avantajlar:

•	 Vitocell 340-M – ısıtma suyu deposu ve 
boyler kombinasyonu.

•	 Birden fazla ısı üreticisi bulunan ısıtma 
sistemleri için, özellikle Viessmann güneş 
enerjisi sistemleri ile birlikte kullanma 
suyu ve mahal ısıtması desteğinde 
kullanılabilir.

•	 Uygun boyutlar ve montajda kolaylık – 
Kullanma suyu ısıtması ve ısıtma suyu 
deposu aynı cihaz içerisinde bulunur.

•	 Boylere elastik ve gerilimsiz olarak entegre 
edilmiş olan kullanma suyu serpantini 
yüksek alaşımlı paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir.

•	 750 ve 950 litre olmak üzere 2 farklı 
boyler hacmi seçeneği:

Isıtma suyu deposu: 708/906 litre
Kullanma suyu serpantini: 30/30 litre
Güneş enerjisi serpantini: 12/14 litre TM 

Isıdem Yalıtım’dan EPDM Esaslı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

sıcaklıklarının bulunduğu tesisatlarda kullanı-
lıyor.

Minimum Enerji Kaybı

Coolflex HT, düşük ısı iletkenlik katsayısı ile 
enerji kaybını minimuma indiriyor.

Kapalı Gözenekli ve Güçlendirilmiş 
Hücre Yapısı

Coolflex HT, kapalı gözenekli ve güçlendirilmiş 
hücre yapısı sayesinde su buharına karşı yüksek 
direnç gösteriyor.

Sağlıklı ve Kolay Uygulama

Coolflex HT, esnek yapısı sayesinde kolaylıkla 
uygulanabiliyor.. Bunun yanı sıra toz ve elyaf gibi 
zararlı maddeleri barındırmadığından, sağlıklı bir 
şekilde uygulama imkânı sağlıyor. TM

Isıdem Yalıtım, 2016 yılı içerisinde üret-
tiği halojen içermeyen elastomerik kauçuk 
köpüğü Coolflex HF’ten sonra, Coolflex 

HT markasıyla EPDM esaslı elastomerik kau-
çuk köpüğünü üretti. Kapalı gözenekli hücreli 
yapısı sayesinde ısıya karşı oldukça dayanıklı 

olan Coolflex HT, genellikle ısıtma hatlarında 
kullanılıyor.

150 °C’ye Kadar Dayanıklı

Coolflex HT, 150 °C’ye kadar yüksek akışkan 
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ürünler

Baymak’ın kombi pazarına sunduğu 
çevre dostu markalar arasında yer 
alan ve Almanya’nın “en iyi ürün” 

ödülüne sahip markalarından biri olan Brötje 
Heizung’un Brötje Novadens ve Novadens 
Extra serisi kombileri yüksek enerji tasar-
rufu özelliği ile öne çıkıyor. Premix yanma 
teknolojisi ve yüzde 109.1 verimlilik ora-
nıyla evlerde yüksek enerji tasarrufu sağ-
layan Brötje Novadens ve Novadens Extra 
serisi aynı zamanda Cold Burner Door tek-
nolojisi ile ısı kayıplarına karşı maksimum 
verim sunuyor. 
80.2 cm, 45 cm, 34 cm (YxGxD) ölçülerin-
deki Novadens Ekstra modeli, taşınabilir 
LCD ekranı ile evin her yerinden kontrol 
edilebiliyor. Özel yönetim paneli sayesinde 
oda sıcaklığına uygun otomatik termostat 

kontrolü ise haftalık veya günlük olarak tek 
seferde yapılabiliyor. Brötje Novadens serisi, 
Baymak güvencesiyle Türkiye genelinde tüm 
Brötje ve Orange Store bayilerinde satışa 
sunuluyor.  

Teknik Özellikler 

•	 % 109,1 verim
•	 Premix yanma teknolojisi ile yoğuşma
•	 Cold burner door teknolojisi
•	 Geniş LCD ekran
•	 Dijital oda termostatı
•	 Günlük ve haftalık programlanabilme
•	 Arıza tespit sistemi 
•	 Paslanmaz sarmal eşanjör yapısı ile 

konforlu ısınma. TM 

Baymak’tan Brötje Novadens Kombi Serisi

KSB, mevcut in-line pompa serileri-
nin tamamlayıcısı Etaline L isimli 
yeni serisini piyasaya sürüyor. Küçük 

monoblok in-line pompa dizaynında 12 hid-
rolik boyut mevcut olup motor gücü aralığı 
0,12 kW’dan 3 kW’ya kadardır. Bu pompa 
serilerinin maksimum debisi 95 m3/h olup 
maksimum basma yüksekliği ise 21 m’dir. 
Döküm gövde ve mekanik salmastralı bu 
pompa serisi 10 bar işletme basıncına göre 
dizayn edilmiştir. Pompa boyutuna göre 
emme ve basma ağızları fl anşlı veya dişli 
bağlantılı olabilir. Değişken işletme koşul-
larından kaynaklı pompa gövdesindeki sız-
dırma ihtimalini yeni o-ring yapısı sayesinde 
güvenli bir şekilde çözer. Pompalar standart 
olarak maksimum 120 °C işletme koşulla-
rına göre seçilmiş mekanik salmastralı bir 
yapıda olup, değişik malzeme kombinasyo-
nuna sahip çark ile değişik uygulama ihti-
yaçlarına cevap verecek şekilde üretilebilir. 
Pompa çarkı, uygulama ihtiyacı ve pompa 
boyutlarına göre dökme demir, bronz veya 
polisülfon olabilir. Sabit hızlı veya değişken 
hızlı çalıştırma şekli müşterilerin tercihine 
kalmış olup pompalar monofaze veya trifaze 
motorlu olarak çalıştırılabilir. Pompaların 
dizaynı yatay ve dikey montaj için uygun-
dur. TM 

KSB’den Bina Tekniği Uygulamaları için Yeni In-Line Pompa Serisi

KSB monoblok pompa 
serisinin tamamlayıcısı 
olan en küçük 
seri Etaline L (KSB 
Aktiengesellschaft, 
Frankenthal, Germany) 
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ürünler

Armacell güçlü ürün portföyü ile başta 
ısı yalıtımı olmak üzere, yangın ve 
ses yalıtımında etkin çözümler sunu-

yor. Özel Armaprene® teknolojisi ile geliştiri-
len ve TS EN 13501-1 kapsamında B/BL-s1, 
d0 sınıfındaki FM sertifikalı Armaflex Ultima 
ürünü, tesisatlarda etkin bir ısı yalıtımı ve 
yoğuşma kontrolü sağlarken, yangın duru-
munda ani parlamaya katkıda bulunmayan, 
5-6 kat daha az duman oluşumu ile benzer-
lerinden ayrılan ve yanan parçacık/damlacık 
oluşturmayan niteliklere sahip. 
Kendine ait Armacell Ultima Yapıştırıcı ürün 
grubu ile ve ayrıca, kendinden yapışkanlı 
Armafix Ultima Özel Askı Sistemi ile yalı-
tımın askı noktalarında da tesisat boyunca 
kesintiye uğramadan veya askı aparatları ile 
boğulmadan ve dahası aynı teknik özelliklere 
sahip yalıtım ile devam edebilmesi garanti 
altına alınıyor. Böylece tam bir sistem çözümü 
sunuyor. 
Armacell’in Ar-Ge laboratuvarlarında geliş-
tirdiği Armaflex Protect ürünü ise intümesan 
özellikte yangın yalıtımı yapıyor. İntüme-
san özelliğinin yanına iyi bir ısı iletkenlik 
değeri ve güçlü su buhar difüzyon direncini 
de ekleyen Armaflex Protect ile geçişlerde 
(tavan-döşeme-duvar) herhangi bir ısı kaybı 
ve yoğuşma tehlikesi yaşamaksızın yangına 
karşı güvenli detaylar oluşturmak mümkün 
hale geliyor. Avrupa Teknik Onaylı ürün elas-

Armacell’den İklimlendirme, Yangın ve Ses Yalıtımında Etkin Çözümler

penetrasyonlarında oluşabilecek boşlukları 
kolayca ve hızlıca doldurabileceğiniz, 1000 
°C'yi aşan erime noktasına sahip bir harç. Son 
olarak özellikle plastik borular için geliştirilen 
Armaprotect PP intümesan yangın durdurucu 
kelepçeleri yangın durumunda hacminin 18 katı 
kadar genleşerek, tavan ve duvar geçişlerinde 
DIN 4102-11 kapsamında 90 dakika boyunca 
bütünlüğünü muhafaza edebiliyor. TM

tomerik kauçuk esasında olduğu için Arma-
cell yapıştırıcıları ile elastomerik ürünlere 
soğuk kaynak sağlayarak bütünleşik yalıtım 
sağlıyor. Armaflex Protect uygulamalarında 
ihtiyaç olacak diğer bir yardımcı malzeme 
olan Armaprotect 1000 yangın durdurucu harç, 
direkt kovadan elle veya ıspatula yardımı ile 
uygulanabilen, amaca uygun kıvamı saye-
sinde en zor koşullarda dahi tüm tavan-duvar 

Mutfakta yemek yaparken karşılaşılan 
en büyük sıkıntılar arasında yağlı, 
sabunlu, unlu kısacası kirli ellerle 

armatür açıp kapatmak, suyu açık bırakmak 
yer alıyor. Buna banyolardaki temizlik süreçleri 
de eklenince boşa akan her damla suyun ziyan 
olması kaçınılmaz oluyor. İnovatif çözümler 
sunan Penta Banyo, dokunmatik ve fotoselli 
evye armatürleriyle bu sorunları ortadan kaldı-
rıyor. Dokunmatik evye armatürüne dokunul-
duğunda çalışmaya başlıyor, tek dokunuşla da 
kapanıyor. Armatürün üst kısmında bulunan 
piller sayesinde her dokunuş algılanıyor ve oto-
matik olarak açılıp kapatılıyor. Ayrıca gelişti-
rilen 4 AA pil teknolojisi sayesinde armatürün 
pilini değiştirmeden 110 bin kez açıp kapamak 

Penta Banyo’dan Dokunmatik ve Fotoselli Evye Armatürleri

mümkün. Pillerin bitmesi durumunda armatür 
manuel olarak da çalışıyor. İster çift yönlü ister 
tek yönlü algılama sensörü ile fotoselli evye 
armatürlerinde ise dokunmaya bile gerek kalmı-
yor. Tasarruf sağlamak isteyenlerin tercih ettiği 
fotoselli ürünler hem kullanım kolaylığı sağlıyor 
hem de yaşam alanlarına hareket özgürlüğü 
getiriyor. TM
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Flexiva’dan Patentli UL 2043 Sertifikalı Bağlantı Aparatı: Işıltak
ve daha estetik bir bağlantıya imkân tanıyan 
bir ürün. Montaj süresini kısaltırken sağlamlığı 
artıran Işıltak, 50-100 N yük altında boğazdan 
sıyrılan standart kanallara kıyasla 450 N yüke 
kadar dayanım gösteriyor. Işıltak, 102-254 mm 
çap aralığında polipropilenden üretiliyor ve -30 
˚C ile +150 ˚C arası ısı dayanımına sahip.

Avantajları

•	 Daha kısa sürede daha sağlam montaj 
imkânı sağlar.

•	 Daha az ekipman ile dar alanlarda bile 

Teknik Özellikler
Malzeme PP

Çap Aralığı Ø 102 – Ø 305

Isı Dayanımı -30˚C +150˚C

Yangına Karşı Tepki Sınıfı C –s1,d1

UL Standardı UL 2043

Çap 
mm

Ød
mm

ØD1
mm

ØD2
mm

L
mm

a
mm

Ø 102 90 114 93 117 52,5

Ø 127 115 137 118 142 47,5

Ø 152 140 162 143 168 47,5

Ø 160 148 170 151 177 47,5

Ø 203 191 213 194 220 47,5

Ø 254 242 264 245 272 47,5

Ø 305 293 315 296 324 47,5

sorunsuz montajı yapılabilir.
•	 Esnek hava kanalının maksimum seviyeye 

gerdirilmesine olanak sağlayarak yüksek 
basınç kaybı ve kanalda toz partiküllerinin 
birikmesinin önüne geçer.*

•	 Klapeli tipler ile sistemde balans ayarı 
yapılabilir.

* Işıl Mühendislik’in yaptığı laboratuvar çalış-
maları, mevcut uygulamalarda esnek kanal, 
50-100 N gibi bir yük altında boğazdan sıyrılır-
ken, Işıltak ile montajda 450 N’a kadar dayanım 
göstermiştir. TM

Esnek hava kanalları alanında yirmi yıla 
yakın süredir üretim yapan Işıl Mühen-
dislik A.Ş.’nin patentli ve UL 2043 

sertifikalı ürünü Işıltak; esnek havalandırma 
kanallarını ana havalandırma kanalına, dağıtım 
noktalarına, her türlü fan, cihaz ve havalandırma 
ekipmanlarına montajını sağlayan bir bağlantı 
aparatı. Işıltak, mevcut bağlantı aparatlarından 
farklı olarak, esnek havalandırma kanalına vida-
lanarak montaj edilen ve dolayısıyla vidalandığı 
yerde esnek havalandırma kanalının sıkışarak 
doğal bir conta görevi gördüğü daha sızdırmaz, 
daha mukavim, daha paratik, daha ekonomik 

Montaj Şekli
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ürünler

Yivli boru bağlantı elemanları konu-
sunda Türkiye dahil olmak üzere 
dünyada 23 ülkeye tedarik yapan 

Profit firması, izlenebilir kelebek vana ürün 
grubunu ülkemizde de satışa sunuyor. Dar-
han, distribütörlüğünü yaptığı Profit markalı 
Yivli Boru Bağlantı elemanları ürün gamını 
tamamlayıcı olarak piyasaya sürülen kele-
bek vana grubu ile Profit markasının pazar 
payını artırmayı hedefliyor. Yangın sprink-
ler tesisatlarının vazgeçilmez birleşeni olan 
İzlenebilir Kelebek Vanalar, yangın sistemi 
otomasyon sistemine bağlı olarak çalışı-
yor, sistem üzerindeki konumları ve açık/
kapalı olma durumları takip edilebiliyor. 
Profit markalı izlenebilir kelebek vanalar, 2 
½” ile 8” ebatları arasında tedarik edilebi-
liyor. PROFIT markalı izlenebilir kelebek 

Darhan’dan Profit İzlenebilir Kelebek Vana Ürün Grupları
vanalar “Yivli” ve “Wafer” tip olarak iki bağ-
lantı seçeneği ile 2017 yılı başından itibaren 
Türkiye pazarında satışa sunulacak. UL/
FM onaylı olarak piyasaya sürülen Profit 
markalı izlenebilir kelebek vanaların teknik 
özellikleri kısaca şöyle:

•	 300 PSI (20,7 Bar) Çalışma Basıncı
•	 ASTM A536 Gövde
•	 EPDM Sızdırmazlık Elemanları
•	 Duktil Gövde
•	 Paslanmaz Şaft
Yakın gelecekte Profit, yangın sprinkler 
sistemleri üzerinde kullanılan tüm vana 
gruplarını kendi markası ile piyasaya sun-
maya hazırlanıyor ve sadece ülkemizde değil 
tedarik yaptığı 23 ülkede de marka değerini 
artırmayı planlıyor. TM 

Günümüzde akıllı bağlanabilir teknoloji-
ler, insanın hayat kalitesi ve yaşam kon-
forunu artırırken, aynı zamanda çevreye 

dost özellikleri ve sağladıkları tasarrufla da ön 
plana çıkıyor. Buderus, hem oda sıcaklığı hem de 
dış hava sıcaklığına göre ayarlanabilen Buderus 
Logamatic TC100 akıllı oda kumandası ile ısıtma 

Buderus’tan Logamatic TC100 Oda Kumandası

sektöründe dikkatleri üzerine çekiyor. Buderus’un 
akıllı oda kumandasının en çarpıcı özelliği, mobil 
telefona ya da tablet bilgisayara yüklenen bir 
uygulamayla kombiyi, istenilen yerden, istenilen 
anda açıp kapatabilmesi. Bu mobil uygulama 
sayesinde ev ya da işyerlerindeki Buderus kom-
biler, kilometrelerce uzaktan bile istenilen ortam 

sıcaklığına ayarlanabiliyor. Böylece ihtiyaç kadar 
ısı üretilirken, hem yakıt tasarrufu hem de ısınma 
konforu bir arada sağlanıyor. 

Kendiliğinden Öğreniyor, Enerji 
Tasarrufu Sağlıyor 

Buderus Logamatic TC100 akıllı oda kumanda-
sının sahip olduğu ‘kendiliğinden öğrenme’ ve 
‘Geo-fencing (coğrafi konum alanını belirleme) 
modu’ gibi akıllı fonksiyonlar, ısıtma sisteminin 
en iyi şekilde kullanılmasına ve enerji tasarrufuna 
yardımcı oluyor. Uygulamadaki kendiliğinden 
öğrenme modunun aktifleştirilmesinden sonra, 
ısıtıcının zaman programı 7 gün boyunca takip 
edilerek kaydediliyor. Böylelikle kullanıcının 
günlük rutinleri tanınıyor ve en uygun sıcaklık 
kendiliğinden sağlanıyor. Geo-fencing özelliğiyle 
de binanın etrafında bir mesafe yarıçapı tanımla-
nıyor. Binadan uzaklaşıldığında veya binaya giril-
diğinde akıllı telefon bunu algılayarak, uygula-
maya bilgileri gönderiyor. Bu sayede de en uygun 
sıcaklık ayarı otomatik olarak gerçekleştiriliyor. 
Buderus Logamatic TC100 akıllı oda kumandası 
kullanımı sayesinde aylık doğalgaz tüketim mik-
tarı düşüyor, aile bütçeleri soğuk kış aylarında açık  
vermiyor. TM
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Fränkische bina içi temiz su ve ısıtma tesi-
satında kullanılmak üzere alüminyum 
folyolu çok katmanlı kompozit borular 

(PE-X/Al/PE) sunuyor. Çok katmanlı kompozit 
borular günümüz tesisat teknolojisinde Avrupa’da 
en çok tercih edilen malzemeler arasında bulu-
nuyor. Bunun sebebi; bu boruların metal boru-
ların avantajları (form stabil olma, düşük boyca 
genleşme, oksijen geçirmezliği vb.) ile plastik 
boruların avantajlarını ve (hafiflik, korozyon 
dayınımı, esneklik/bükülebilirlik vb.) özellik-
lerini bir araya toplaması olarak açıklanabilir. 

Fränkische Bina Tesisatı Sistemi – Alpex

Çok katmanlı kompozit borular ise iç katmanda 
yer alan PE-X (çapraz bağlı polietilen) hammad-
deden üretilen akışkan taşıyıcı boru ile plastik 
malzemelerin, orta katmanda yer alan alümin-
yum katman ile de metal boruların sahip olduğu 
avantajları bünyesinde toplar. Üstte yer alan PE 
katman ise boruyu korumak amacıyla kullanılır. 
Fränkische Alpex çok katmanlı kompozit borular 
16-75 mm’lik çap aralığında sunuluyor. Böy-
lece -binanın büyüklüğüne bağlı olarak- tesisatın 
tamamını veya tamamına yakınını tek elden çöz-
mek mümkün oluyor. Malzemenin alüminyum 
folyo ile kazandığı düşük boyca uzama özelliği, 
özellikle dikey kolon veya toplayıcı yatay bodrum 
hatlarında sehimsiz ve geniş kelepçe aralıklı bir 
uygulamaya imkân tanıyor; böylece temiz, görsel 
olarak düzgün ve ek boyca genleşme önlemleri 
kullanılmadan tesisatlar kurmak mümkün oluyor. 
Fränkische Alpex çok katmanlı kompozit borular 
10 bar azami işletim basıncında, 95 °C azami 
işletim sıcaklığında sürekli olarak kullanılabilir 
özelliktedir. 10 bar işletim basıncı özelliği ürünün 
TS EN 806 ve DIN 1988-200 uyarınca temiz su 
tesisatında kullanımına müsaade ederken, boru-
nun alüminyum folyodan ötürü yüzde 100 oksijen 
geçirmez olması sebebiyle de ısıtma tesisatında 
kullanılması mümkün oluyor. Tüm ürünlerinde 
basit ve hızlı montaj imkânı yaratmak isteyen 
Fränkische Alpex borularının bağlantısı için iki 
farklı sistem çözümü sunuyor. İlk sistem 16-75 
mm çapındaki tüm Alpex borular ile kullanı-
labilen Alpex-duo isimli radyal presli bağlantı 
sistemi. Bu sistemde fittinglerin üzerlerinde yer 
alan paslanmaz çelik pres kovanları uygun çaptaki 

pres başlıkları vasıtasıyla boruya presleniyor ve 
bağlantı tamamlanıyor. Bağlantı tamamen soğuk 
olarak gerçekleştiriliyor ve hemen basınçla yük-
lenebiliyor. Kullanılan fittingler, 16-63 arası çap-
larda sıcak su dayanımı, mukavemet ve korozyon 
özelliklerine sahip bir yüksek performans polimeri 
olan PPSU’dan (polifenol sulfon) ve 16-75 çapları 
arasında özellikle dişli parçalarda kullanılan TS 
EN 12164 uyarınca çinko çözünümüne mukavim 
pirinç malzemeden mamul. Böylece hijyenik ola-
rak tamamen sorunsuz, tüm Avrupa’da olduğu 
gibi ülkemizde de geçerli olan ‘İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e uygun kali-
tede bir kullanım suyu sistemini kurmak mümkün 
oluyor. Fränkische’nin sunduğu ikinci bağlantı 
sistemi ise 16-20-26 mm çaplarındaki tüm kom-
pozit borular ile kullanılabilen Alpex-plus isimli 
push-fit bağlantı tekniği. Bu teknikte ise borular 
ilgili fittinglerin içerisine uygun derinlikte itilmek 
suretiyle ek bir ekipman olmadan birbirlerine 
bağlanıyor. Fittinglerin içerisine yerleştirilen yeşil 
renkli gösterge halkasının görünür olması duru-
munda ise bağlantının tamamlandığı rahatlıkla 
anlaşılabiliyor. Bu bağlantı sistemi sayesinde ayrı 
takım çantalarının kullanılmasına gerek duyul-
muyor. İnce yapısı sayesinde yer sıkıntısı olan 
bölgelerde bir bağlantıya imkân tanıması, hızlı 
olması ile uygulamacıya bir avantaj sağlıyor. Tüm 
Fränkische Alpex sistemleri bağımsız kuruluş-
lar tarafından verilen uygunluk sertifikalarının 
yanında 10 yıllık bir sistem garantisine sahip. TM
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söyleşi

Hakan Günderen
Elmor Genel Müdürü

G ünlük hayatta en fazla kullandığımız gereçlerden biri de armatürler… 
Armatürler, banyo ve mutfaklarda kullanılan bir ayrıntı gibi gözükse de 
üretimi ve kullanımı sürecinde pek çok sebepten insan sağlığını doğrudan 

etkiliyor. Üstelik evde en sık kullandığımız gereçlerin başında gelen armatürlerde 
yıllarca kullanılabilirlik ve kalite büyük önem taşıyor. Türkiye’nin köklü armatür 
markalarından Elginkan Holding markası E.C.A.’nın Türkiye dağıtım şirketi 
olan Elmor A.Ş.’nin Genel Müdürü Hakan Günderen’le armatür seçiminde dikkat 
edilebilecek konularla ilgili görüştük…

“Tüketici ve çevre dostu 
armatürleri tercih edin”
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Armatürler sağlık için hijyen, 
ekonomi için tasarruf konularında 
kullanıcı dostu olmalı

Günümüzde banyolar birer yaşam alanına 
dönüştü. Artık yalnızca ihtiyacımızı gidere-
cek ürünler aramıyoruz. Fonksiyon, tasarruf, 
estetik gibi pek çok kaygılarımız armatür 
grubu ürünler için de geçerli. Bugün pek 
çok tasarımcı farklı şekil ve renk alterna-
tifleri sunan ürünleri bizlerle buluşturuyor. 
Biz de bu konuya büyük önem veriyoruz. 
Fakat estetik kaygılarla beraber armatür 
tercih edilmesi esnasında çevre ve kullanıcı 
dostu; yani üretimde doğaya saygılı, kulla-
nımda tasarruf ve hijyeni bir arada sunan 
modellerin seçilmesi armatür seçiminde 
akıllı tercihin kriterleridir.

Çevre ve insan odaklı üretim yapan 
ürünleri tercih edin

Evlerimizde ve yaşam alanlarında kullanılan 
armatürlerin, üretim süreçlerinde kullanı-
lan komponentlerin insan sağlığına zararlı 
olup olmadığına dikkat edilmeli. Armatürde 
kullanılan kurşun miktarını en aza indire-
bilen markalar, çevre ve insan sağlığına bir 
o kadar katkıda bulunuyorlar. Öte yandan 
üretimde kullanılan hammaddelerin ve yağ-
ların kalite belgelerine sahip ürünlerden 
elde eden firmalar, yıllarca ve güvenle bir 
kullanımı size sunar. Armatür satın alırken 
alınacak ürünün EPD sertifikasının olma-
sına dikkat ettiğinizde bu kriterleri yerine 
getirmiş ürüne ulaşmanız kolay olacaktır.

sının önemi kullanıcılar için çok büyük. 
Armatür seçimlerinde de su tasarrufunu 
maksimuma çıkartan model ve markalar 
cebinize katkı sunarken, doğal su kaynak-
larını da verimli kullanmamızı sağlayacaktır. 
Europen Water Label etiketli ürünler arma-
tür seçiminizde size su tasarrufu sağlayan 
ürünleri bulmanızı kolaylaştıracaktır. Öte 
yandan armatürün kullanım alanına göre 
farklı debi alternatiflerinde kullanılabilmesi 
de su tasarrufunuzu destekleyecek bir diğer 
unsurdur. Bazı modellerde bulunan soğuk 
kullanım özelliği ise, armatürünüzün sıcak 
su kullanım haricinde kombiyi tetikleme 
özelliğini kısıtlayacağından, doğalgaz tasar-
rufu sağlamanızı da mümkün kılar.

Toplu kullanım alanlarındaki 
kullanımlara dikkat

AVM’ler, oteller, okullar, hastaneler, adliye-
ler gibi kamuya açık alanların lavabolarında 

Tasarrufu maksimize edin

Evlerde ya da yaşam alanlarında kullan-
dığımız ürünlerin tasarruf kaygısı olma-
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söyleşi

güçlü servis ağına sahip köklü bir kuruluşun 
temsilcisiyiz. Ürünlerimizde inovasyon ve 
teknolojiye büyük önem veriyoruz. Nihai 
tüketici ve konsept projelere özel üretimler 
gerçekleştirebiliyoruz. Bu yüzden de yıllar-
dır Türkiye’nin güçlü markası olarak Türk 
halkına hizmet veriyoruz. TM

hijyen konusu daha ön planda oluyor. Bu 
tarz yaşam alanlarının armatür seçimlerinde 
fotoselli ürünlerde olduğu gibi elle teması 
engelleyen armatür türleri antibakteriyel 
kullanımı sağlayacaktır.

Servis ağı güçlü markalar her an 
yanınızda olacaktır

Evinize ya da projenize satın aldığınız 
armatür markasının servis ağı yaygınlığı 
karşılaşacağınız problemlere hızlı müdahale 
edilmesi bakımından hayatınızı kolaylaştı-
racaktır.

Kalitelinin de kalitelisi var

Armatür grubu ürünlerin kalite standart-
larını belirleyen TSE’nin standartlarını iki 
katına çıkartan ve bunu ispatlayan firmalara 
TSE tarafından “Çift Yıldız” amblemi veri-
liyor. Bu markaları tercih ettiğinizde stan-
dartlarda iki katı kaliteli hizmet alabilirsiniz.

E.C.A., “Önce insan” diyor

Yerli üretimin güçlü markası olan E.C.A. 

"önce insan" yaklaşımıyla üretimden kul-
lanıcıya kadar her aşamada kalite algısını 
iki katı kullanmayı misyon edinmiş bir 
marka. Biz E.C.A. olarak Avrupa stan-
dartlarında üretim yapan, hijyen ve tasar-
ruf özelliklerine dikkat eden, çevresel ürün 
deglerasyonu maddelerini yerine getiren, 

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

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

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi
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23,5 x 33,5 cm

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

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

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi



teknik

Mikro Kanallı Isı Dönüştürücüler, 
temeli 80’li yıllara dayanmakla 
birlikte yüksek ısı transfer kapa-

sitesi ve hava tarafı basınç kayıplarının düşük 
olması nedeniyle popülerliğini zamanla 
artırmış, sonrasında otomotiv sektöründe 
sıkça tercih edilmeye başlamıştır. 2010 yılın-
dan itibaren ise HVAC ve soğutma sektö-
ründe kullanılmaya başlamıştır.

Mikro kanallı kondenserler chiller ve con-
densing unit uygulamaları başta olmak üzere; 
roof top üniteleri, kabin soğutucular, hava 
kurutucular vb. birçok alanda kullanılabil-
mekte; bu doğrultuda HCFC (R22), HFC 

(R410A, R134A, R404A, R507A, R407C, 
R32) soğutkanlar ve hatta yanıcı soğutkan-
lar (R290, R600, R600A) ile kullanımı da 
mümkündür. Yeni düşük GWP (Global 
Warming Potential) seviyeli HFC soğut-
kanlar için ise çalışmalar devam etmektedir. 
(CO2 uygulamaları için ise yüksek basınç 
nedeniyle kullanımı mümkün değildir.)
Günümüzde ise HVAC ve soğutma sektö-
ründeki üretici global firmaların çoğunluğu 
kondenser tercihlerini “mikro kanal”dan 
yana yapmakta ve ürün portföyünü bu yönde 
değiştirmektedir. Ülkemizdeki yerli üreti-
ciler için ise mikro kanallı kondenserlerin 
kullanımı geç kalınmış, dolayısıyla yeni tek-

noloji niteliğindedir diyebiliriz.

Mikro kanallı kondenserlerin çalışma pren-
sibi geleneksel bakır borulu, alüminyum 
kanatlı kondenserler ile benzerlik göster-
mektedir. Başlıktan giriş yapan soğutkan, 
mikro kanallar yoluyla kondenserin içinde 
dolaşır, soğutkanın izleyeceği yol belirli ara-
lıklarla başlığın içine yerleştirilmiş bölme 
plakaları ile belirlenir. Mikro kanallı tüplerin 
arasına dizilen finler ise ısı transfer yüzeyini 
artırmak için kullanılır (Şekil 1).

Bölme plakaları vasıtasıyla belirlenen akış 
“geçiş nuamaraları” olarak adlandırılan 

Mikro Kanallı Kondenserlerin 
Yapısı, Çalışma Prensibi ve 
Avantajları
Yazan: Murat Şanlı, Endüstriyel Soğutma Satış Mühendisi, Danfoss Soğutma Segmenti
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bir sistematiğe dönüşür. Geçiş numaraları 
soğutkanın velositesini optimize etmek için 
kondenserin kullanım şartlarına göre değiş-
kenlik gösterir. Kondenser içinde ilerleyen 
soğutkan yoğuşacağından hacmi küçülür, bu 
nedenle geçiş numaraları da girişten çıkışa 
doğru azalır (Şekil 2).

Mikro kanallı kondenserlerin en büyük 
avantajı; bakır borulu-alüminyum kanatlı 
kondenserlere kıyasla çok daha yüksek per-
formans yani daha yüksek ısı transfer kapa-

sitesi sunmasıdır. Bu avantaj 3 temel farka 
dayanır;

1. Soğutkan tarafında artırılmış yüzey teması:  
Mikro kanalların bakır boruya kıyasla daha 
küçük çapta ve daha çok sayıda olması soğut-
kana temas eden yüzey alanını artırır.

2. Kanallar ile aluminyum kanatlar arasında 
daha düşük ısı transfer direnci: İmalat süre-
cinden kaynaklı olarak bakır boru ile alümin-
yum kanatlar arasında hava boşluğu bulunur 

(Üstte). Bu hava boşlukları ısı transferine 
karşı bir direnç oluşturur. Mikro kanallı tüp-
ler ile kanatlar arasındaki temas ise yüksek 
ve boşluksuzdur.

3. Azaltılmış hava akış direnci: Bakır borulu 
versiyonda boruların dizilimi hava akışını 
olumsuz etkiler ve hava basınç kaybını artırır. 
Mikro kanallı kondenserde hava akışı daha 
doğrusal ve düzenlidir. Bu aynı zamanda ses 
seviyesini de azaltır.

Yüksek ısı transfer kapasitesi sayesinde bek-
lenen kapasite daha küçük boyutlardaki bir 
kondenserle sağlanabilir diğer bir deyişle 
mevcut cihazınızın verimliliğini artırır. Daha 
küçük boyutlarda kondenserlerin kullanım 
imkânı aynı zamanda cihazların da yüzde 
20’ye kadar daha küçük boyutlarda dizayn 
edilmesine olanak sağlar, stok ve nakliye 
masraflarını düşürür.

Bakır pozitif (+) alüminyum ise negatif 
(-) kutuplu standart elektrik potansiyeline 
sahiptir. Farklı kutuplu iki metal temas 
halinde olduğunda pozitif kutuplu metal 
negatif kutuplu metali yer. Buna galvanik 
korozyon denir. Bakır borulu – alüminyum 

Şekil 1. Mikro Kanallı Kondenserlerin Yapısı

Şekil 2. Kondenser içindeki akış

(1)

(2)

(3)
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teknik

kanatlı ısı dönüştürücülerde sıkça görülen 
bir durumdur (Şekil 3).

Mikro kanallı kondenserler yüzde 100’e 
yakın alüminyum malzemeden üretilmek-
tedir dolayısıyla galvanik korozyon oluşmaz, 
kondenserin kullanım ömrü daha uzundur. 
Bakır yerine alüminyum kullanılması, aynı 
zamanda ürünün daha hafi f olacağı anlamına 
gelir ki bu da kolay montaj avantajı sağlar.
Bakır kullanılmamasının diğer bir avantajı 
alüminyumun bakıra göre maliyetinin daha 
uygun olmasıdır, dolayısıyla mikro kanallı 
kondenserler çok daha uygun fi yatlara teda-
rik edilebilir. İlave olarak bakır fi yatlarındaki 
yüksek değişkenlik geleneksel bakır borulu 
ısı dönüştürücülere çok daha hızlı yansırken 
mikro kanallı kondenser fi yatları çok daha 
stabildir.

Mikro kanallı kondenserlerin bir diğer eko-

nomik avantajı daha az soğutkan şarjı gerek-
tirmesidir. Mikro kanalları sayesinde aynı 
kapasitedeki geleneksel kondensere kıyasla 
yüzde 70’e kadar daha az soğutkan şarj edilir. 
Bu aynı zamanda kullanılan soğutkandan 
kaynaklı çevreye zararlı etki etme riskinin 
minimize edilmesi demektir.

Bu kondenserlerin montajı sırasında dikkat 
edilmesi gereken hususlardan bahsetmek 
gerekirse; alüminyum bakırdan daha yük-
sek ısıl genleşme kapasitesine sahiptir, bu 
nedenle kabin tasarlanırken sıcaklık deği-
şimine karşı boyut değişimleri için birkaç 
milimetre daha toleranslı yaklaşılmalı.
      
Montaj esnasında bir diğer husus ise koroz-
yon oluşumunu engellemek için kabin sacı 
ile kondenserin temasını engelleyecek 
şekilde izolasyon malzemesi kullanılmasıdır 
(Şekil 4).

Şekil 3. Bakır Borulu Bir Kondenserde Galvanik 
Korozyon

Şekil 4. Montaj sırasında izolasyon malzemesi kullanımı





söyleşi

Filiz Doğan
TLC Klima San. ve Tic. A.Ş. Pazarlama Müdürü

TLC Klima, Ocak 2016’da klima sektöründe 30 yıllık deneyime sahip Akın 
Telci ve Sema Tunar ortak girişimi ile İstanbul’da kurulmuş bir firma. 
30 yılı aşkın sektör deneyimini, Ocak 2016’da dünyanın en büyük klima 

üreticilerinden Gree Klima Sistemleri ile birleştiren TLC Klima; bireysel split 
klima, ticari tip klimalar, multi sistem ürünleri, VRF sistemler, ısı pompaları, hassas 
kontrollü klimalar, asansör klimaları ve DX çözümlerine kadar geniş yelpazede 
sektör profesyonellerinin ihtiyaçları için özgün ve yüksek verimli ürünler sunuyor. 
Firmanın Pazarlama Müdürü Filiz Doğan ile TLC Klima ve Gree işbirliği, 
iklimlendirme sektörü, firmanın faaliyetleri ve hedefleri hakkında konuştuk…

“Amacımız, tüketicilerimiz 
için yüksek kaliteyi ulaşılabilir 
kılmaktır”
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Firmanızı tanıyabilir miyiz? Firma 
ne zaman ve nerede kuruldu? Firma 
yapılanmanız hakkında bilgi verir 
misiniz?

TLC Klima, Ocak 2016’da klima sektö-
ründe 30 yıllık deneyime sahip Sn. Akın 
Telci ve Sn. Sema Tunar ortak girişimi ile 
İstanbul’da kuruldu. TLC Klima olarak 
Gree Electric App.’in Türkiye distribü-
törlüğünü, her biri konusunda uzman ve 
tecrübeli kadromuzla iş ortaklarımıza yakın 
olarak yürütmeyi hedefledik. Bu nedenle de 
yeni yola çıkan bir firma olmamıza rağmen 
sanki yıllardır hizmet veriyormuşçasına bir 
dinamiğe ulaştık.

Gree temsilciliğiniz ve ürün 
gruplarınız hakkında bilgi verir 
misiniz? 

Gree Electric Appliances Inc., Zhuhai’de 
(Çin) 1991 yılında kurulmuştur. Ar-Ge, 
üretim, pazarlama ve servis hizmetlerinin 
entegre olduğu uluslararası bir iklimlendirme 
firmasıdır. Dünyanın en büyük klima üre-
ticilerinin başında gelmektedir. Gree 2005 
yılından bu yana, dünya genelinde 300 mil-
yondan fazla kullanıcısı ile üretim ve satış 
hacminde 10 yıl üst üste birinci olmuştur. 
2015 yılının Mayıs ayında Gree; ev aletleri 
sektörü bölümünde Forbes Global 2000’de 
1. sırada ve dünyanın en büyük 500 halka 
açık şirketleri bölümünde 385. sırada yer 
almıştır. Biz de böyle büyük bir firmanın 
Türkiye temsilcisi olmaktan mutluluk duyu-
yoruz. Markamız sektörde yer alan ürün-
lerin neredeyse tümünü kendi teknolojisi 
ile üretebilen bir dünya devi. İlk yılımızda 
bireysel split klima, ticari tip klimalar ve 
multi sistem ürünlerine odaklandık. Bununla 
beraber VRF sistemlerden ısı pompasına, 

yetkili satıcı ve servis ile ilgili çok güzel ve 
yoğun bir taleple karşılaştık. Bu anlamda 
bayi ağımızı oluştururken hızlı bir gelişme 
sağladık. Şu an 52 ilde toplam 218 adet 
bayimiz bulunuyor. Tüm bayilerin aynı kon-
sept altında toplanmasına da başladık. Bu 
anlamda şu an 36 adet mağazayı tamam-
ladık. Satış sonrası bizim için çok önemli 
bir süreç. Montaja giden firmamızın kıya-
fetinden, teknik bilgisine, müşteriye hita-
bına kadar her sürecin titizlikle üzerinden 
geçiyoruz. Hemen B2B sistemimizi devreye 
aldık. Satış sonrası tüm süreçleri buradan 
takip ediyoruz. Ürünlerimiz 3 yıl garantili. 

Pazar payı/hedeflerinizden bahseder 
misiniz?

Yüksek pazar paylarına sahip olmak her 
satış firmasının olduğu gibi bizim de arzu 
ettiğimiz bir hedef. Biz yola yeni çıkan bir 
firma olarak öncelikle kendimizle rekabet 
ediyoruz. Her geçen sene bir öncekinden 
daha iyi noktalara, ürün gamımızı da geliş-
tirerek ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız 
profesyonel satış ve servis anlayışımızla 
her noktada maksimum müşteri memnu-
niyeti sağlayarak tüketicilerimiz için yüksek 
kaliteyi ulaşılabilir kılmaktır. Kaliteli ürün, 
kaliteli hizmet, mutlu müşteri ile zaten arzu 
ettiğimiz noktaya ulaşacağımıza inanıyoruz.

Düzenlediğiniz ve 2017 yılı içinde 
planladığınız sosyal faaliyetler 
(eğitim, seminer, gezi) hakkında 
bilgi verir misiniz?

İlk senemizde önceliğimiz, bayi ve servis 
ağımızdaki iş ortaklarımızın Gree marka-
lar ile ilgili eğitimi oldu. Bu eğitimlerimiz 
2017’de de devam edecek. 2017’de yetkili 
satıcılarımıza yönelik satış ve pazarlama eği-

hassas kontrollü klimalardan asansör kli-
malarına ve DX çözümlerine kadar geniş 
yelpazede seçenek sunabilen Gree, sektör 
profesyonellerinin ihtiyaçları için özgün ve 
yüksek verimli ürünler geliştiriyor. 

Yeni ürün ve sistemleriniz olacak 
mı?

Aralık ayı itibarıyla Gree VRF klima sis-
temi satışına başladık. 2017’de asansör kli-
ması, marin klima, sıcak su entegreli klima 
sistemleri gibi pek çok farklı ürünümüz de 
olacak.

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

TLC Klima olarak yola başladığımızda 

tesisat market 12/2016 . 31



söyleşi

timlerimiz de planımızda yer alıyor. Gree’nin 
fabrikalarına da gezi düzenleyeceğiz. Böyle 
büyük bir üreticinin üretim süreçlerini gör-
mek ve etkilenmemek mümkün değil.

2016 yılı nasıl geçti? 2017 yılından 
beklentileriniz nelerdir?

2016, hava sıcaklığı olarak klima talebinin 
yükselmesini tetikleyecek bir seneydi. 2016 
klima pazarının 2015’e göre daha büyü-
düğünü düşünüyoruz. Biz ilk senemizde 
yoğun ve güzel taleplerle karşılaştık, verimli 
ve sorunsuz bir montaj dönemi geçirdik. 
İlk senemizi mutlu ve hedeflerimize ulaş-
mış olarak kapatıyoruz. Tüm TLC Klima 
ekibine ve iş ortaklarımıza emeklerinden 

dolayı teşekkür ediyorum. 

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

Klima sistemleri teknolojik açıdan gelişi-
yor, yıllar geçtikçe yeni ürünlerin de geliş-
tirilmesi ile ürün/sistemler arasında talep 
farklılığı oluşabiliyor ama artık klimasız bir 
yaşam alanı projesi düşünülmüyor. Ülkemi-
zin her köşesinde yeni projeler yükseliyor 
ve eski yerleşim yerleri dönüşüme gidiyor. 
Klima sektörünün bu açıdan büyümeye 
devam edeceği kesin. Çinli bir marka dis-
tribütörü olarak şunu da diyebilirim ki, artık 

dünyada Çin malı, Avrupa malı, Japon malı 
gibi ayrımların kalmadığı bir noktaya geldik. 
Artık tüketici sadece isme değil gerçek-
ten teknolojiye ve kaliteye yatırım yapmak 
istiyor. Burada ar-ge’ye yatırım yapan ve 
kendini geliştiren üreticiler öne çıkacaktır. 
Gree 52 araştırma merkezi, 570’in üzerinde 
test laboratuvarı, 8 bin’i geçen ar-ge mühen-
disi ve yıllık cirosunun yüzde 5’ini oluşturan 
ar-ge bütçesi ile kendi teknolojisini gelişti-
rip, dünyaya sunan bir üretici. 5 bin buluş 
(icat) patenti dahil 5 bin 600’den fazla tek-
noloji patentinin altında Gree imzası bulu-
nuyor. Kalite güvencesini sağlamak ama-
cıyla klima ana komponentlerini, PCB’leri, 
serpantinleri, metal ve plastik parçaları, 
kompresörleri yüzde 100 kendi üretiyor. 
Bu açıdan Gree’nin dünyada olduğu gibi 
yüksek teknoloji ve kaliteyi standart olarak 
kullanıcılarına sunan prestijli marka algısı-
nın, kısa sürede Türkiye’de de oluşacağına 
inanıyoruz. TM

Evinizde kullanım sıcak
suyunuzu hazırlayacak ve ısınma 
konforunuzu iyileştirecek olan 
DAF Enerji Isı istasyonları ile 
yeni yıla “sıcak” bir merhaba deyin.

ISI  İSTASYONU

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

Yuvanızın sıcaklığında 
bir damla da bizim payımız var...

Güçlü Teknoloji Uzman Mühendislik Yaygın Servis Ağı32 . tesisat market 12/2016



Evinizde kullanım sıcak
suyunuzu hazırlayacak ve ısınma 
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bir damla da bizim payımız var...

Güçlü Teknoloji Uzman Mühendislik Yaygın Servis Ağı



bilgi

Türkiye’de her yıl binlerce insan bacalar-
dan kaynaklanan karbonmonoksit gazı 
zehirlenmesine maruz kalıyor ve yüz-

lerce insan da hayatını kaybediyor. BACADER 
tarafından yıllardır kayıtları tutulan karbonmo-
noksit esaslı zehirlenme vaka sayısı ve ölüm 

Standartlara Uygun Yapılan 
Bacalarla Karbonmonoksit 
Zehirlenmeleri Önlenebilir

Yazan:  Muammer Akgün, Genel Koordinatör, BACADER

Yeni bir ısıtma sezonu ile birlikte her yıl üzerinde sıkça konuşulan karbonmonoksit 
zehirlenmeleri yine gündeme gelecek ve çözüm arayışları yine konuşulacak. 
Zehirlenmelerin kaynağında standartlara ve tekniğine uygun olmayan bacalar yatıyor.

değerlendirmesi (Ekim 2016 sonu itibarıyla) 
aşağıdaki gibidir: 

Bu zehirlenme vakaları ve ölümler özellikle 
soba, kombi ve şofben gibi cihazlardan kay-
naklanır. 

Bu ölümler alınacak bazı küçük tedbirle önle-
nebilir. Bu tedbirler kısaca şöyle özetlenebilir:

•	 Soba, şofben ve kombilerin bulunduğu 
odalar mutlaka havalandırılmalıdır. Öyle 
ki 1 m3 doğalgaz saatte 10 m3 havaya 
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olur. Bu nedenle bacaların soğumaması 
gerekir. Bir tuğla bacada sıcaklık kaybı 
metrede 12-18 ˚C iken yalıtımlı çelik 
ve seramik bacalarda bu kayıp metrede 
2-4 ˚C civarındadır. Bu nedenle bacalar 
yalıtım yapılabilen ve standartlara uygun 
olan çelik veya seramik malzemeden 
yapılmalıdır. Eskiyen tuğla bacalar 
standartlara uygun CE işaretli bacalar ile 
yenilenmelidir.

•	 Yukarıda bahsettiğimiz tedbirler elbette 
çok önemli ve gereklidir. Ama işin, 
aslında daha sağlam çözümlemelerle 
yapılabileceği kuşkusuzdur. 

Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemenin 
yolu, bacaların yürürlükteki standartlara uygun 
olmasından geçmektedir. Eğer baca standart-
lara uygun değilse, baca yeterli çekişi yapmı-
yorsa alacağınız tedbirler yeterli olmayacaktır. 
Eğer baca standartlara uygunsa yanma sonucu 
karbonmonoksit oluşsa dahi baca bu zehirli 
atık gazı güvenli bir şekilde binadan uzaklaş-
tıracaktır.

Bunun için de binaların yapımı esnasında baca-
ların standartlara uygun yapılması gereklidir. 

ihtiyaç duyar. 2 kg ağırlığındaki bir 
odunun yanabilmesi için ise 30 m3’e kadar 
havaya ihtiyaç duyar. Bu da yaklaşık 12 
m2 oda içindeki oksijeni sadece bir adet 
odun parçasının yanmasıyla tükettiğimiz 
anlamına gelir ki, sonucunda insanlara 
soluyacak oksijen kalmaz. Yanma için 
gerekli havayı sağlayamazsanız yanma 
sonucu zehirlenmelere, ölümlere sebep 
olan karbonmonoksit gazı açığa çıkar. 
Bu sebeple havalandırma çok önemlidir. 
Sobaların olduğu odalarda uyumamalı ve 
yatarken sobalar mutlaka söndürülmelidir. 
Ev içindeki kapılar ise ek önlem olarak 
açık bırakılmalıdır.

•	 Karbonmonoksit dedektörü ile hayata 
tutunabilirsiniz. İçindeki elektrokimyasal 
sensör ile ortamdaki karbonmonoksit 
gazını algılayarak sinyal veren dedektörler 
kullanmak, yapılabilecek en hızlı ve hayat 
kurtarabilecek bir önlemdir.

•	 Bacalar kışa girerken mutlaka 
temizletilmeli ve bakımı yapılmalıdır. 
Katı yakıtlı sobalar yılda en az 2 sefer, 
doğalgazlı yakıtlar ise yılda en az 1 sefer 
yetkili firmalara yaptırılmalıdır.   

•	 Bacalar çatı mahyasını en az 40 cm 
geçecek şekilde yüksek olmalıdır. 
Bulunduğu binanın çevresinde bacaya 
çok yakın bina veya yükselti var ise bu 
yükseltileri de geçecek seviyede yüksek 
olmalıdır.

•	 Karbonmonoksit zehirlenmelerinin 

özellikle kış aylarında artmasının sebebi 
bacanın içine soğuk vurgunu olmasıdır. 
Bacalar kesinlikle soğumamalıdır. 
Bacalarda zehirli atık gazların güvenli bir 
şekilde atılması için kuvvetli baca çekişi 
istenen bir durumdur. Baca gazı ne kadar 
sıcak ise baca çekişi de o kadar kuvvetli 

Karbonmonoksit esaslı zehirlenme vaka sayısı-ölüm grafiği

 2011-2016 yıllarında cihazlara göre karbonmonoksit zehirlenme – ölüm miktarları
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bilgi

Bunu sağlayan mevzuat ise İmar Yönetmelik-
leridir. 10 Temmuz 2013 tarihinde yayımla-
nan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” uyarınca 
“Tuğla Baca” baca malzemesi olarak tanımlan-
mamış olmasına rağmen birçok şehirde beledi-
yelerin imar yönetmeliklerinde hâlâ tuğla baca 
yer almaktadır. Devletin kurumlarının yaptığı 
toplu konutlarda dahi halen mevzuatlara aykırı 
olarak tuğla baca kullanılmıştır.
Tüm bu hususlar çerçevesinde ölümlerin azal-
ması amacıyla yetkililere önerilerimiz ise şöy-
ledir:

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yayınlanan İmar Yönetmeliği’nin Baca 
Bölümü mevcut yürürlükteki baca 
mevzuat, standartlar ve uygulamalara 
uygun hale getirilmelidir. Bu konudaki 
piyasa denetim ve gözetim faaliyetleri, 
üretici firmaları, uygulayıcı firmaları 

çoğunluğu, proje dışı, gaz dağıtım 
şirketinin bilgisi ve kontrolü olmadan 
yapılan tesisat, cihaz ve bağlanan 
bacalardan kaynaklanır. Doğalgaz 
tesisatlarının, cihazların ve bacaların 
periyodik olarak bakım ve kontrolünün 
yapılması için ilgili kurumlar tarafından 
acil olarak “Periyodik Kontrol” 
düzenlemesi yapılmalıdır. Kontrollerde 
yanlış, hatalı ve standartlara uygun 
olmayan uygulamalar giderilerek yakma 
sistemleri güvenli hale getirilmelidir.

Alınacak bu tedbirler ışığında ülkemizde bina-
ların önümüzdeki yıllarda büyük çoğunluğunun 
kentsel dönüşüm ile yenileneceği düşünülürse, 
ilerleyen yıllarda bu sorunu çözmüş oluruz. 
Atılacak her geç adım her yıl binlerce insanın 
zehirlenmesi ve hayatını kaybetmesi manasını 
taşımaktadır. Atılacak olumlu adımlar sayesinde 
insanların can güvenliği sağlandığı gibi, aynı 
zamanda doğru yapılan bacalar sayesinde sağ-
lanan enerji tasarrufu da ekonomimize olumlu 
katkı yapacaktır. TM

Ayrıntılı bilgi için: 
muammerakgun@bacader.org 
www.bacader.org 
0216. 314 14 92

ve nihai uygulamaları kapsamalıdır ve 
periyodik olarak yapılmalıdır.

2. Yeni binalarda yapı denetim firmalarınca 
yapılan kontroller daha sıkı tutulmalı, 
kontroller yetkin personellerce yapılmalı ve 
standartlara uygun olmayan bacalara izin 
verilmemelidir. Bu konuda yapı denetim 
firmalarının ilgili kontrol mühendisleri 
baca konusunda eğitilmelidir. 

3. Binalarda inşaat statiği, beton kalitesi gibi 
özelliklere azami dikkat edilirken özellikle 
bacalara da azami dikkat gösterilmesi 
gerekir. Deprem güvenliği ile binaları ve 
insanları korumaya çalışırken bacalardan 
kaynaklanan zehirlenmelerle insan 
hayatını hiçe saymak doğru değildir.

4. Bacalar, fabrika üretim kontrol belgesine 
sahip ve ürettiği ürünlerin performans 
beyanını yapan firmalarca üretilmelidir. 
Bacaların montajı ise Mesleki Yeterlilik 
Kurumundan Bacacı Seviye 3 belgeli 
personel tarafından yapılmalıdır. 
Bacaların uygunluğu ise Mesleki Yeterlilik 
Kurumundan Bacacı Seviye 4 belgeli 
personel tarafından yapılmalıdır. Bu 
belgelere sahip olmayan personelin baca 
montajı yapması söz konusu değildir.

5. Özellikle doğalgazlı cihazlardan 
kaynaklanan olayların büyük bir 

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
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söyleşi

C. Levent Tetik
Espa Soğutma Elemanları San. ve 
Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü

E spa Soğutma Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti., ısıtma-soğutma-klima sektöründe 
hizmet vermek amacıyla 1987 yılında Ankara’da kurulmuş bir firma. 2014 
yılında İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde 4000 m2 kullanım alanına 

sahip tesisini hizmete açan Espa Soğutma, bu tesisinde kendi markası olan LETT 
markası adıyla imalat ve montaj yapıyor. Dünyanın en büyük vidalı kompresör 
imalatçılarından Hanbell ile tek yetkililik anlaşması imzaladıklarını söyleyen  
Espa Soğutma Genel Müdürü C. Levent Tetik, Espa Soğutma’nın yeniliklerini ve 
hedeflerini Tesisat Market okurlarına anlattı…

“Kaliteden ödün vermeden,   
 doğru ürünü üretiyor ve doğru  
 ürünün ithalatını yapıyoruz”
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Kurulduğumuz günden itibaren 
endüstriyel soğutma alanında 
hizmet veriyoruz

Espa Soğutma Elemanları San. ve Tic. Ltd. 
Şti., 1987 yılında Ankara’da kurularak ısıtma 
- soğutma - klima sektöründeki yerini aldı. 
Kurulduğu günden bugüne kadar düzenli 
olarak büyüyen firmamız, bu büyümenin 
doğal sonucu olarak 2003 yılında İstan-
bul mağazasını açarak soğutma sektörünün 
hizmetine sundu. Firmamız Anadolu Yaka-
sı’ndaki müşterilerine ve diğer illere daha 
iyi hizmet verebilmek adına, 2014 yılında 
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(İ.T.O.S.B.) yer alan 4000 m2 kullanım ala-
nına sahip tesisini hizmete açtı. Tesisimizde 
ithal ettiğimiz ürünlere ait depolama alanı 
ve kendi markamız olan LETT markası 
adıyla imalat ve montaj yapıyoruz. Kuruldu-
ğumuz günden itibaren endüstriyel soğutma 
alanında hizmet veriyor, yurtdışı menşeli 
yaklaşık 20 firmadan ürün tedarik ediyor 
ve Türk imalatçısının kullanımına sunu-
yoruz. İthal ettiğimiz tüm ürünler, ulus-
lararası kalite sertifikasına sahip ürünler-
den oluşuyor. Uzakdoğu pazarından ithal 
ettiğimiz bazı ürünler için süreç şu şekilde 
gelişir: Öncelikle firmamız mühendisleri 
imalatı yerinde görür ve kontrol eder, sonra 
Tuzla tesislerimizde test edilerek 12 ay gibi 
uzun bir süre test amaçlı kullanımda bulu-
nulur ve kalitesi onaylandıktan sonra da 
ithalatı yapılarak imalatçının kullanımına 
sunulur. Firmamız satış danışmanlarının 
tamamı makine mühendislerinden oluşu-

yor. Bu sayede müşterilerimize her konuda 
teknik destek verebiliyoruz. Bazı üniver-
siteler ile yaptığımız işbirliği sonucunda 
düzenlediğimiz seminerlerle sektörümüzü 
bilgilendiriyoruz. İthal ettiğimiz ürünle-
rin seçim programlarını imalatçılarımızın 
teknik departmanlarına anlatarak, doğru 
ürünü belirlemelerine yardımcı oluyoruz. 
Sodex Fuarı esnasında kiraladığımız salon-
larda, imalatçı müşterilerimizi ithal ettiği-
miz ürünlerin fabrikasına götürüp, onların 
imalatın yapılma sürecini görmelerini ve 
bilgi almalarını sağlıyor ve belli dönemlerde 
seminerler veriyoruz.

Ürün grubumuz içerisinde endüstriyel 
soğutma ekipmanlarının tamamı bulunuyor. 

Bunlar; Hanbell vidalı kompresörler, Gea 
yarı hermetik, Kulthorn hermetik, Daikin 
scroll ve Lanhai rotary kompresörler ile 
Dyne araç kompresörleri, Parker Sporlan 
soğutma ekipmanlarının tamamı; expan-
sion valfler, likid enjeksiyon valfleri, sole-
noid valfler, valf bobinleri, drayerler, check 
valfler, gözetleme camları, basınç ve kapa-
site regülatörleri, ısı eşanjörleri, couplingler. 
Bunların yanı sıra kendi markamız olan 
LETT basınç switchleri, presostatlar, dijital 
kontrol cihazları, titreşim önleyiciler, yağ 
seviye regülatörleri, drayerler, küresel vana-
lar, check valfler, gözetleme camları, rotalok 
vanalar, adaptörleri, kare fanlar, manometre-
ler, rezistans kabloları, PVC bantlar, kapiler 
hortumlar, bağlantı parçaları ve el aletleri, 

tesisat market 12/2016 . 39



söyleşi

bakır fi ttingsler, vakum pompaları, geri top-
lama üniteleri, fan motorları ve aksesuarları, 
kondenser üniteleri, aksiyal fanlar, soğutucu 
gazlar, sulu kondenserler ve evaporatörler; 
ayrıca EBM aksiyal fanlar ve fan motorları, 
Esseci dijital termostatlar, Industrie Technik 
otomatik kontrol elemanları, Harris kaynak 
telleri, Cewal termometreler, Temprite yağ 
ayırıcılar, Prodigy mekanik termostatlar, 
Essen küresel vanalar, ITE servis alet ve 
cihazları, Contronics nemlendirme üniteleri, 
Sauermann drenaj pompaları, Poltik zaman 
röleleri, Friterm evaporatör ve kondenserler 
bulunuyor.

Distribütörlüğünü yaptığımız 
markalar, Türkiye pazarına özel ilgi 
gösteriyor

Distribütörlüğünü yaptığımız markalar, 
Türk imalatçılarını Avrupa, Amerika ve son 
zamanlarda Çin’de yapılan sektörel fuarlara 
katılımlarından dolayı tanıyorlar. Türkiye 

pazarının rekabetçi bir pazar olduğunu 
biliyor ve en iyi fi yatları Türkiye pazarına 
sunuyorlar. Teknik anlamda Türk imalatçı-
sının gelişimi ve dünya pazarlarına açılımını 
takdirle karşılıyorlar. Avrupa’nın en önemli 
pazarlarından biri konumuna gelmesi sebe-
biyle, Türkiye pazarına özel ilgi gösteriyorlar.

Tuzla’daki tesisimiz, çevreye duyarlı 
ve geri dönüşüme destek veren 
yapısı ile Tuzla Belediyesi’nden 
teşekkür belgesi almış bir tesistir

Tesisimiz, İstanbul Tuzla Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (İ.T.O.S.B.) yer alan 4000 m2 
kullanım alanına sahip bir tesistir. Bu alanda 
hem montaj ve imalat yapıyoruz hem de 
bu alanı ithal ettiğimiz ürünler için depo-
lama alanı olarak kullanıyoruz. İstanbul 
Avrupa Yakası'ndaki ofi s ve mağazamız-
dan Avrupa Yakası'na, Tuzla depomuzdan 
Anadolu Yakası'nda ve Anadolu’da yer alan 
tüm müşterilerimize sevkiyat yapıyoruz. 
Birçok imalatçı İstanbul trafi ği, dolayısıyla 
köprü trafi ği nedeniyle zaman kaybı, ek 
nakliye nedeniyle de para kaybı yaşıyor. Biz 
bu alanda yer alan müşterilerimize servis 
yaparak, onların zaman ve para kaybını önle-
miş oluyoruz. Tuzla’daki tesisimiz çevreye 
duyarlı ve geri dönüşüme destek veren yapısı 

ile Tuzla Belediyesi’nden teşekkür belgesi 
almış bir tesistir. Tesisimize yatırımlarımız 
devam ediyor.

Dünyanın en büyük vidalı 
kompresör imalatçılarından 
Hanbell ile tek yetkililik anlaşması 
imzaladık

Yakın zamanda imalatlarımızı daha seri 
yapacak, makine yatırımına yönelecek ve 
ürünlerimizin uluslararası arenada tanıtı-
mına daha fazla önem vereceğiz. Bu konuda 
iki defa Almanya / Nurnberg’de düzenlenen 
Chillventa Fuarı’na, bir defa da Amerika’da 
her yıl farklı şehirlerde düzenlenen AHR 
Fuarı’na katılım gösterdik. Bu katılımları-
mız devam edecek. Amacımız ihracatımızı 
artırmak ve ülkemize döviz girdisi sağla-
maktır.

Söyleşimizin başında da bahsettiğim gibi, 
dünyanın en büyük vidalı kompresör ima-
latçılarından Hanbell ile tek yetkililik 
anlaşması imzaladık. Hanbell vidalı kom-
presörlerin satışına oldukça önem veriyoruz. 
Bu konuda vereceğimiz eğitim ve seminer-
ler ile Türk imalatçısının vidalı kompre-
sör uygulamalarına destek vermeye devam 
edeceğiz.

Çorlu tesislerimizde üretilen Isıpan, Membran, Starflex ve R-flex ürünlerimiz; uluslararası onaylı ve 
Avrupa standartlarıyla uyumlu, 4 Çevresel Ürün Beyanı / Environmental Product Declaration (EPD) 
Belgesi ile taçlandırıldı. Bu belgelerle sektörde bir ilki gerçekleştirerek, ürettiği tüm ürünlerine 
EPD Belgesi alan tek firma olduk. Global bir marka olma vizyonuyla çevreye olan duyarlılığımızı 
somutlaştırarak Avrupa’daki sayılı üretici arasına girmeyi başardık. 
ODE olarak geleceği yalıtıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz.
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Soğutma ekipmanları satıcıları; 
servis, imalatçı ve ehliyetli kişiler 
haricinde ürün satmamalıdır

Firmamızın müşteri grubu ağırlıklı olarak 
imalatçılardan oluşuyor. Türkiye’nin birçok 
şehrinde yer alan satıcılar da ürünlerimizi 
alıp satışını gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle 
bir bayi ağımız bulunmuyor. İthalatını ve 
satışını yaptığımız ürünleri, teknik gelişi-
mini tamamlamamış kişi, kurum ve kuruluş-
lara satmıyoruz. Bu nedenle ürünlerimizde 
geri dönüş minimum düzeydedir. Bazı 
taleplerde müşterinin teknik bilgisi yoksa 
ürün satışı yapmıyor, firma teknik destek 
isterse bu noktada yanlış bilgiyi düzelterek 
doğru ürünü öneriyoruz. Bu nedenle satış 
danışmanlarımız makine mühendislerinden 
oluşuyor.
Buradan meslek kuruluşlarımıza, dernek ve 
odalarımıza seslenmek istiyorum. Soğutma 
ekipmanları satıcıları; servis, imalatçı ve 
ehliyetli kişilerin haricinde ürün satma-
malıdır. Bu sayede hem imalatçı korunmuş 
olacak hem de ehliyetsiz kişilerin sebep 
olduğu teknik hatalar nedeniyle sektörümüz 
suçlanmayacaktır. Sektörümüzde yer alan 
bazı imalatçıların kataloglarındaki teknik 
verilerin doğruluğu araştırılmalı ve denet-
lenmelidir. Biz firma olarak her sattığımız 
ürünün nerede ve nasıl kullanılacağını tek-
nik anlamda öğrenmeden ürün satışı yapmı-
yoruz. Bu nedenle de geri dönüş almıyoruz. 
Önemli imalatçılarımızda oluşan bazı düşük 
sayıdaki arızalı ürünü de ihracatçıya yollaya-
rak gerekli testlerini yaptırıp, arıza sebebini 
öğreniyor ve bunu müşterimizle paylaşarak 
gereğini yapıyoruz.

Türkiye’de birçok üreticiye 
genleşme valf seçimi konusunda 
eğitim vererek valf seçimine önemli 
katkılar sunuyoruz

2014 yılı Mayıs ayında İstanbul CNR 
Expo’da düzenlenen Sodex Fuarı kapsa-
mında, müşterilerimize doğru expansion 
(genleşme) valf seçimleri ve distribütör 
seçimleri başta olmak üzere, yeni ve verimli 
Parker-Sporlan ürünlerinin genel tanıtım 
toplantısını düzenledik. Seminer çerçeve-
sinde, Türkiye’de kullanımları olmayan BQ 
balance portlu valflerin yanı sıra elektronik 
genleşme valfi ve sürücüleri hakkında daha 

ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Sektörümüzde 
bulunan kondenser ve evaporatör imalat-
çılarının yanı sıra, endüstriyel dolap sek-
törü ve chiller imalatı yapan yerli imalatçı 
firmalarımızın katılımlarıyla seminer ger-
çekleştirildi. Espa Soğutma olarak eğitim 
konusuna büyük önem veriyor, Türkiye’de 
birçok üreticiye genleşme valf seçimi konu-
sunda eğitim vererek valf seçimine önemli 
katkılar sunuyor ve bundan mutluluk duyu-
yoruz. Temsilcisi olduğumuz Hanbell vidalı 
kompresörlerle ilgili önümüzdeki günlerde 
önemli bir seminer vereceğiz. 

İmalatların hem ulusal hem de 
uluslararası standartlara ve verilen 
katalog değerlerine uygunluğunu 
tespit edecek bir laboratuvar olmalı

İSİB ve SOSİAD bağlı bulunduğumuz 
derneklerdir. Bu derneklerin çalıştaylarına 
katılmakla birlikte, derneklerde aktif ola-
rak görev almaya da çalışıyoruz. İSİB’in 
kurulduğu yıl, kurduğu masalardan “yeni 
pazarlarda yol açıcı paydaşların oluşturul-
ması yoluyla talebin yönetimi, geliştirilmesi 
ve dış pazarlarda açılım için sektör der-
neklerinin işbirliğinin geliştirilmesi” adlı 
masada yer aldık. Yine İSİB’in 2013 yılında 
İstanbul’da düzenlediği ‘Dış Ticaret Eğitim 
Programı’na katıldık. Şu anda da İSKİD’in 
Urge Projesi’nde yer alıyoruz. Bağlı bulun-
duğumuz dernek ve kuruluşlardan ricamız, 
Türkiye’de imalat yapan firmaların ima-
latlarının hem ulusal hem de uluslararası 
standartlara ve verilen katalog değerlerine 
uygunluğunu tespit edecek bir laboratuvar 
çalışmasına öncü olmalarıdır. Bu sayede, 
haksız rekabet ve kazanç önlenmiş olacaktır. 
İmalatçı adı altında eksik veya yanlış imalat 
yapan firmaların da tespit edilmesi kolayla-
şacak ve ülkemizin kaliteli imalat konusun-
daki kriterleri yükseltilmiş olacaktır. 

Ayrıca Ozon tabakasına zararlı olan gazlar 
için başlatılan ve bu sene nihayete erdirilerek 
yasaklanan Florlu Sera Gazları’nın, çevresel 
olarak verdiği zarara ek, kaçak olarak ülke-
mize sokulması ve içinde ne tarz bir karışım 
olduğu bilinmeden satışa sunulmasının da 
bu sayede engellenmesi nedeniyle bakanlı-
ğın bu şekilde bir çalışma başlatmış olmasını 
doğru buluyorum. Bu konuda SOSİAD’ın 
geçen yıllarda başlatılan ve halen devam 

eden Sanayi Çevre ve Ticaret Komisyonu 
çalışmalarını ve Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 
yayımladığı ilgili yönetmelikleri takip edi-
yoruz.

İhracat yaparak ülkemize döviz 
kazandıran belli yatırımları yapmış 
firmalar, devlet tarafından daha 
fazla desteklenmelidir

2016 yılında yaşanan sıkıntılar her sek-
törde olduğu gibi sektörümüzü de olumsuz 
etkiledi. Bu nedenle sektör kendi çabası ile 
gelişimini tamamlarken devlete olan ihtiyacı 
belli alanlarda ciddi olarak hissedilmiştir. 
İhracat yaparak ülkemize döviz kazandı-
ran belli yatırımları yapmış firmalar, devlet 
tarafından daha fazla desteklenmelidir. Bazı 
bölgelerde imalatçılarımız organize sanayi 
bölgelerinin oluşumlarından hak ettikleri 
önceliği almalıdır. Bu konuda Bilim Tek-
noloji ve Sanayi Bakanlığı ve ilgili odalar 
konunun takipçisi olmalı, bu alanları imalat 
yapmak adına değil, rant elde etmek adına 
kullanmaya çalışanlara fırsat verilmemelidir. 
Halen dar alanlarda imalat yaparak ülke-
mize girdi sağlayan firmalar, organize sanayi 
sitelerinde yer bulamamaktadır. Yatırım 
yapmış ve ihracat yapan bu firmalarımıza 
öncelik tanınmalı ve gelişimleri devletimiz 
tarafından desteklenmelidir.

Endüstriyel soğutma alanında 
her gün gelişerek ve büyüyerek 
yolumuza devam ediyoruz
 
Espa Soğutma olarak, endüstriyel soğutma 
alanında her gün gelişerek ve büyüyerek 
yolumuza devam ediyoruz. Kaliteden ödün 
vermeden, doğru ürünü üretiyor ve doğru 
ürünün ithalatını yapıyoruz. İmalat kıs-
mımızda da kalite bizim için vazgeçilmez 
bir unsur. Firma olarak bu nedenle tercih 
sebebi oluyor, 30 yıldır sektörde yolumuza 
devam ediyoruz. Son yaşanan siyasi ve buna 
bağlı olarak oluşan ekonomik kriz nedeniyle 
2017 yılında daha tedbirli olacak ve pazar 
payımızı koruyarak büyümeye çalışacağız. 
Çünkü bu yıl ülke olarak ciddi sıkıntılar 
yaşadık. Bu yaşanan sıkıntılardan her sek-
törde olduğu gibi soğutma sektörü de etki-
lenmiştir. Umarız 2016’da yaşanan sorunlar, 
2017 yılında yaşanmaz. TM

söyleşi
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teknik

Yaklaşık su miktarları bir sıhhi tesisat 
projesindeki ilk gerek duyulan bilgi-
dir. Bu bilgiye, projenin uygulanacağı 

bölgede gereksinimlerin uygun biçimde kar-
şılanacağı, şebeke kapasitesinin yeterliliğinin 
belirlenmesi için, yerel yönetim tarafından 
gerek duyulur. Eğer proje, şebeke borularına 
fazla uzak olmayan bir bölge için yapılıyorsa, 
bu durumda da inşaat mühendisi uygun bir 
su dağıtım projesi yapabilmek için bu bilgiye 
gerek duyacaktır. Değişik türden binalar-
daki su gereksiniminin tahminde kullanılan 
aşağıdaki değerlerin doğru sonuç verdiği 
kanıtlanmıştır. Bu işlemler, projenin yapıl-

dığı bölge için, yeterli su sağlanabileceğinden 
emin olmak için gereklidir.
Öte yandan uygulama projeleri yapıldığında 
gerçeğe yakın su tahminlerine ilk maliyet 
hesaplarının yapılabilmesi için de gerek 
olacaktır. Burada verilen değerler ve hesap-
lamalar çok sayıda uygulamanın gözlem-
lenmesinden ve bitmiş projelerdeki sayaç 
ölçümlerinden elde edilmiştir. 

a. İş Merkezleri 

1. İnsan sayısı: Yapıdaki insan sayısı bilin-
miyorsa her birey için 100 [(feet)]2’lik bürüt 

bina alanı hesap edilir. 
2. Kişi başına günlük su tüketimi: 20 galon/
gün-kişi (75.6 Litre/gün.kişi) 
a. Günlük kullanım saati: 9 saat 
b. Pik akış miktarı: 2.5 x ortalama akış  
miktarı 
3. Eğer başka bir veri bulunmuyorsa, lokanta 
ve benzeri yerlerde 20 değil 25 gpdc (94.5L/1 
gün.kişi) değeri kullanılır. 

Örnek 

1. Brüt alanı 400.000 [(feet)]2 olan bir yapı 
ele alalım. 

Sıhhi Tesisat Projelerinde 
Yaklaşık Su Gereksinimi*
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AC ve diğer özel kullanım yükleri bu değer-
lere eklenir. 
Binadaki sıhhi tesisat apareylerinin toplam 
sayısı bilindiğinde; daha sağlıklı bir sonuca 
ulaşmak için standart aparey birimi yöntemi 
kullanılabilir. 

c. Oteller 

1. İnsan sayısı: İnsan sayısı bilinmiyorsa 
yatak odası başına 1.75 kişi alınır. 
2. Günlük tüketim: 130 gpdc Günlük kul-
lanım saati: 11 saat 
Pik akış miktarı: 3x ortalama akış miktarı 

Örnek

1. İnsan sayısı: 1000 kişi 
2. Günlük su tüketimi: 1000 x 130 = 130.000 
gpdc 
Ortalama akış miktarı: 130.000/ (11 x 60 x) 
= 1979 pm (12.4 L/s) 
Pik akış miktarı: 197 x 3 = 591 gpm 
(37.23 L/s) A/C suyu tüketimi bu değere 
eklenir.

d. Hastaneler 

Aşağıda değişik su kullanım değerleri  
gösterilmektedir:
a. Yatak başına yıllık: 100.000 Galon/yıl/
yatak (378 m3/yıl-yatak) 

2. Günlük su tüketimi: 400.000/100 = 4000 
kişi 4000 x 20 gpdc=80.000 gpd (galon/gün) 
3. Ortalama akış miktarı: 80.000/540 = 150 
gpm (9.45 L/s) 
A/C mühendisinden, havalandırma sistemi 
için 90 gpm (5.67 L/s) gerek olduğu bildi-
rildiğinden, 
4. Toplam su tüketimi: 150 + 90 = 240 gpm 
(15.12 L/s) 
5. Pik akış miktarı: 150 x 2.5 = 375 gpm 
(23.62 L/s). Buna AC tüketimi eklenerek, 
6. 375 + 90= 465 gpm (2.9.3 L/s) bulunur. 
Binadaki sıhhi tesisat apareylerinin toplam 
sayısı bilindiğinde; daha sağlıklı bir sonuca 
ulaşmak için standart aparey birimi yöntemi 
kullanılabilir. 

b. Apartmanlar 

1. İnsan sayısı: İnsan sayısı bilinmiyorsa 
yatak odası başına 1.75 kişi alınır. 

2. Günlük tüketim: 100 gpdc Günlük kul-
lanım saati: 15 saat 
Pik akış miktarı: 3x ortalama akış miktarı 

Örnek
 
1. İnsan sayısı: 1000 kişi 
2. Günlük su tüketimi: 1000 x 100 = 100.000 
L/gün 
Ortalama akış miktarı: 100.000 / 900 dk = 
111 gpm (6.99 L/s) 
Pik akış miktarı: 3 x 111 = 333 gpm (20.97 L/s) 
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teknik

b. Yatak başına aylık: 10.000 Galon/yıl/yatak 
(37.8 m3/ay-yatak) 
c. Yatak başına günlük: 235-300 Galon/yıl/
yatak (0.89 - 1.13 m3/gün-yatak) 
d. Saatlik pik akış miktarı: 30 Galon/yıl/
yatak (113.4 L/saat-yatak) 
e. Min. Saatlik akış miktarı: 3 Galon/yıl/
yatak (11.34 L/saat-yatak) 
f. Ani pik akış miktarı gpm: (Saatlik pik akış 
miktarı x 2)/60 =( 11.34 L/saat-yatak) 
g. Ortalama pik akış miktarı: Ani pik akış 
miktarı /2 = (1 = gpm 0.063 L/saat-yatak) 
h. A/C şebeke suyu tüketimi: HVAC proje 
mühendisinden sağlanır. 

Notlar

1. Yukarıdaki örnek; mutfağı, çamaşırhanesi 
ve hidroterapik ünitesi bulunan genel yapı-
daki hastaneler içindir. 
2. Tablo A/C için gerekli yükleri içerme-
mektedir. Bu yükler A/C mühendislerinden 
sağlanarak değerlere eklenmelidir. 
3. Sprinkler ve sabit borulu yangın sistemle-
rinin su tüketimi tabloda bulunmamaktadır. 
Yangın söndürme amaçlı su akışı genellikle 
500 gpm (31.5 L/s) ile 1500 gpm (94.5 L/s) 
arasında alınabilir. 

Örnek

500 yataklı hastane: 
1. Yıllık Tüketim: 100.000 x 500 = 

50.000.000 galon (189.000 m3) 
2. Aylık Tüketim: 10.000 x 500 = 5.000.000 
galon (18.900 m3/ay) 
3. Günlük Tüketim: 300 x 500 = 150.000 
galon (1323 m3) 
4. Saatlik pik yük: 30 x 500 = 15.000 gph 
(132.3 m3/saat) 
5. Minimum saatlik yük: 3 x 500 = 1500 gph 
(S.67 m3/saat) 
6. Ani pik akış miktarı: (15.000 x 2)/60 = 
500 gph (1.89 m3/saat) 

7. Ortalama pik akış miktarı: 500/2 =250 
gph (0.945 m3) 
8. Günlük toplam su tüketimi: 150.000 
galon (1323 m3) 
9. Toplam ortalama akış: 250 gph + A/C 
şebeke suyu 
10. Toplam pik yük: 500 gph + A/C şebeke 
suyu 
11. Yangın suyu 1500 gpm (5.67 m3/gün) x 
2 saat = 180.000 galon (680.4 m3) 

e. Pis Su Akışı Tahmini 

Pis su akışı genellikle temiz su tüketimine 
bağlıdır. Temiz suyun % 5 kadarı pis su tesi-
satına verilmeden tüketilir. Buna göre su 
tüketiminin yaklaşık % 95’i pis su tesisatın-
daki akış miktarı olarak hesaba katılabilir. 

f. Yağmur Suyu Tahmini 

Yağmur suyu tahmininde yapının toplam 
yağmur alan çatı alanı dikkate alınır. Bu 
alanın 24’e bölünmesiyle 3.78 L/dk alarak 
saatte 10 cm/m2 yağmur yoğunluğundaki 
akış miktarı elde edilir.

*Sıhhi Tesisat Teknolojisi Yapılar İçin, Ömer 
Kantaroğlu, TTMD Yayınları TM
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bilgi

Türkiye’nin büyüme alanlarının en 
başında inşaat sektörü yer almaktadır. 
2000’li yılların başından beri özel-

likle büyük şehirlerde başlayan ve devamında 
tüm Türkiye’yi içerisine alan yeni konut, otel, 
hastane, iş merkezi gibi projeler son hızla 
devam etmektedir. Bununla beraber, kent-
sel dönüşümün de hızlanmasıyla sahiplerini 
bekleyen konut stoklarında ciddi anlamda 
artış olmuştur.
Stokların artması ile birlikte bina kullanıcı-
larının da beklentileri yükselmiş ve projelerin 
talep ettikleri “malzeme kaliteleri” git gide art-
mıştır. Bugün televizyon reklamlarında dahi 
konut alacak kişilere “ürünü mutlaka müteah-
hitten talep edin, şartnameye de yazdırın” gibi 
mesajlar verilerek beklenti yükseltilmektedir.
İnşaatta kullanılan boru malzemelerinin 

Sessiz Boru Tesisatınız 
Gerçekten Sessiz mi?
Yazan:  Özlem Özer, Wavin Pilsa Üst Yapı Ürün Müdürü

komşunun sifon sesini duymak istemez ya 
da konaklamak için ciddi rakamlar ödediği-
niz bir otelde üst kattaki misafirin duş yaptı-
ğını duymak istemezsiniz. Yaşam alanlarının 
küçülmesi, projede konaklayan kişi sayısının 
artması ile birlikte atık su tesisatından gelen 
ses daha ciddi bir problem olarak karşımıza 
çıkıyor. Özellikle kısıtlı tesisat şartları sebe-
biyle borular çoğu zaman yaşam alanlarının 
içinden, kimi zaman yatağınızın arkasındaki 
duvarın arkasından bile geçebilmektedir.   
Yaşam alanlarında istenmeyen bu durumdan 
“sessiz atıksu boruları” kullanarak kurtulmak 
mümkün olmaktadır. Sessiz boru pazarı, her 
geçen yıl artan konfor ihtiyacına bağlı ola-
rak büyümektedir. Bu anlamda boru firmaları 
artan talebi karşılayabilmek için sürekli yeni 
ürünler geliştirerek talebe cevap vermeye çalış-

kalitesi arttıkça, sağlanan konfor şartları da 
doğru orantılı artmaktadır. Eskiden kulla-
nılan kömür sobalarının yerini doğalgazlı 
kombilerin alması ile her odanın radyatör-
ler ile ısıtılabiliyor olması nasıl konfor artışı 
sağladıysa, bugün de yeni apartman projele-
rinde radyatörler yerine yerden ısıtma sistemi 
kullanılarak konfor çok daha üst seviyelere 
çıkartılmaktadır. Henüz 5 yıl öncesine kadar 
yerden ısıtma; sadece kendine özel müsta-
kil evleri olan kişilerin faydalanabileceği bir 
ısınma tipiyken, apartmanlarda yerden ısıt-
maya rastlamak neredeyse imkânsızdı. Talebin 
artması ile birlikte yaşanan değişim oldukça 
hızlı bir şekilde hayatımıza girmektedir.
Otel, konut, ofis gibi yapılarda ise konfor ihti-
yacı en çok aranan durumlardan biridir. Hiçbir 
bina kullanıcısı gece yatağında yatarken, yan 
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maktadır. Proje ihtiyaçlarına yönelik olarak, 
orta segment ya da üst segment sessiz boru-
lardan biri tercih edilebilir. Konutlarda orta 
segment sessiz borular talebe cevap verebili-
yorken, ses seviyesinin daha da düşük olması 
istenen otel tipi yapılarda üst segment sessiz 
borular tercih edilebiliyor. Aynı şekilde yük-
sek olmayan yapılarda normal alevlenir sessiz 
borular kullanılabiliyorken, yüksek katlı bina-
larda yangın yönetmeliği standartlarını karşı-
layan zor alevlenir ürünler tercih edilmektedir.

Sessiz borunuz beklenenden 
yüksek ses yayabilir

Boruların çevreye yaydıkları sesi ölçümleyen 
en geçerli kuruluşlardan biri Alman Stuttgart 
Fraunhofer Enstitüsü’dür. Enstitü’de yer alan 
laboratuvarda boru ve ek parçalar ile tesisat 
kurulmakta ve borunun içerisinden belli debi-
lerde atık su geçerken, bir yandan da farklı 
mahallerden ses ölçümleri yapılmaktadır. Ses-
siz boruların seçim kriterlerinin en başında 
sesi sönümleme performansları geliyor. Bu 
nedenle bu Enstitü’de yapılan ses ölçüm 
testleri daha da hassaslaştırılmıştır. Merkez 
yaptığı incelemede ölçüm sırasında test düze-
neğinde kullanılan kelepçe sıklığı ve montaj 
koşullarının ölçüm değerlerini ciddi şekilde 
etkilediğini saptadığı için, 2014 yılından iti-
baren test düzeneğini markaların inisiyati-
finden çıkarıp, bizzat kendileri belirlemiştir. 
Bu amaçla 1 Haziran 2016 tarihinde kendi 
web sayfalarında yayımladıkları bildirge* ile 
merkezlerinde 2014 yılından önce yapılan 
ses ölçüm testlerinin doğruluğu konusunda 
garanti vermediklerini ifade etmişlerdir.

Sessiz borularınızın seçimini yaparken, 
Fraunhofer’de 2014 yılından sonra yapılmış 

testlerin raporunu istemeyi unutmayın. Aksi 
takdirde sessiz boru tesisatınız beklediğiniz-
den çok daha fazla ses çıkarabilir.

*Guideline on testing according to DIN EN 
14366: 3.1 Regulations and requirements for 
the testing of wastewater systems 
http://www.pruefstellen.ibp.fraunhofer.de/
en/Test_Laboratories/Building_Acoustic-
sEnvironmentalNoiseControl/installations.
html TM
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proje

Toplam 3000 m2 net alan üzerine 
kurulu Mersin’in en prestijli pro-
jelerinden biri olan Toros Koleji 

Spor Merkezi’nin radyatör, havuz, zemin ve 
hamam ısıtmasında Termo Teknik EVO-
MAX duvar tipi yoğuşmalı kazanlar kulla-
nıldı.

Toros Koleji’ne Özel Sistem 
Tasarımı

Farklı ısıtma ihtiyaçlarına sahip Toros Koleji 
Spor Merkezi’nin tüm ısıtma zonları, çatı 
katında bulunan kazan dairesi üzerinden ısı-
tılacak şekilde projelendirildi. Projede bina-
nın  ısıtılması radyatör ile sağlanırken; havuz 
çevresi ve hamam ise iki ayrı karışım vanası 
ile zeminden farklı sıcaklıklarda ısıtılacak 

şekilde planlandı. Kullanım için gerekli olan 
sıcak su, iki adet boylerden tedarik ediliyor. 
Tesiste bulunan 600 m3 su kapasiteli yüzme 
havuzu ve nem alma santrali de EVOMAX 
kazanlar ile besleniyor. Termo Teknik’in 
Mersin bayisi Asal Mühendislik ile birlikte 
uygulanan projede kazan dairesinden tasar-
ruf etmek adına 160 kW kapasiteli kazanlar 
tercih edildi. İngiltere’de Ideal Boilers tarafın-
dan 110 yıllık tecrübeye dayanılarak üretilen 
Termo Teknik EVOMAX duvar tipi yoğuş-
malı kazanlar; kurulum, bakım ve kullanım 
kolaylığı sağlayan birçok özelliğe sahip. 

Farklı Isı İhtiyaçları İçin Farklı 
Kapasite Seçenekleri

EVOMAX kazanlar, işletme maliyetlerini 

düşük tutmak için yüzde 110 verim oranına 
kadar kısmi yükte çalışabiliyor. 
42, 65, 90, 105, 125 ve 160 kW kapasite 
seçeneklerine sahip EVOMAX kazanlar,  
ısı ihtiyacına bağlı olarak 15 adede (top-
lam 2400 kW = 2.000.000 kcal/h) kadar 
tek bir kontrol paneli üzerinden kontrol  
edilebiliyor.

Ayırt edici Özellikler

Farklı ısıtma ihtiyaçlarına uyumlu çalışma 
özelliği, kompakt boyutları ile az yer kap-
lamasının yanında, uzaktan kontrol ve yük-
sek verim gibi kullanım özellikleri, Termo  
Teknik EVOMAX kazanların tercih edil-
mesinde en önemli nedenlerin başında  
geliyor.

Mersin Toros Koleji Spor 
Merkezi Isıtma Sistemi
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Sistem Tasarım Desteği

2013 yılından bu yana EVOMAX kazan-
ları Türk tüketicisine sunan Termo Teknik; 
ihtiyaç duyulan ısıtma sisteminin ve kapasi-
tesinin hesaplanmasından sistem tasarımına, 
ürünlerin seçilmesinden montaj aşamasına 
kadar proje danışmanlığı hizmetiyle ve satış 
sonrasında da konusunda uzman teknik ser-
visi ile de EVOMAX’ın kullanıldığı proje-
lere destek veriyor. Ayrıca üç yıllık parça ve 
bakım garantisi EVOMAX kazanların gerek 
kullanıcı gerekse proje sahipleri tarafından 
en sevilen özelliklerinin arasında yer alıyor.

Maksimum Enerji Tasarrufu

Kaskad sisteminde gerekli ısı ihtiyacını kar-
şılamak ve yüksek verim değerinden fayda-
lanmak için toplam kapasite kazan sayısına 
bölünerek tüm kazanların eşzamanlı ve 
aynı kapasitede devreye girmesi sağlanı-
yor. İhtiyaca göre kapasite değerleri yüzde 
100’e kadar birlikte yükselebiliyor. Özellikle 
bahar aylarında İstanbul’da kazanlar kapasi-
tesinin yüzde 20’sine kadar düşürülerek 30 
kilowatt’lık düşük kapasitede çalıştırılarak 
geçiş mevsimlerinde de maksimum enerji 
tasarrufu sağlanıyor.

Hassas ısı ayarı

Projede kazanların kontrol panelinde gün içe-
risinde farklı zamanlarda aktif olacak şekilde 

hızlı kurulum ve işletme sağlıyor.

Yüksek Binalar için İdeal

6 bar işletme basıncına sahip olan EVOMAX 
kazanlar, yüksek katlı binalar dikkate alına-
rak plakalı eşanjör ile kullanılıyor, tesisat ile 
kazan tarafı birbirinden ayrılıyor.

2 farklı sıcaklık değeri girildi. Kazanların 
ısıtma eğrileri de bölgenin coğrafi sıcaklık 
değerlerine göre tercih edildi.

Kolay Kullanım

EVOMAX’ın Türkçe karakterli kullanıcı  
arayüzü hem kullanıcı hem servis için kolay, 
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Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com
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WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

ABONE SERVİSİ

Tel. :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
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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. 
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 Yapı Kredi Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26
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 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






