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farklı malzemeler, farklı çözümler

Proses Pompalarında

yüksek kalite  •  yüksek verimlilik  •  hızlı servis garantisi

İ LERİ TEKNOLOJİLER

• GG25
• GGG40
• AISI316
• AISI420
• Duplex 
• WCB

• Yumuşak Salmastralı
• Mekanik Salmastralı
• Kartuş Tip Salmastralı
• API 682 Salmastralı
• IP54 / IP55 / IP65
• TEFC / ODP / Dizel Motorlu

• -40 °C’den, 
 +400 °C’ye çalışır
• Üretiminiz
 yarıda kalmaz
• Enerji tüketiminiz
 azalır

K o ç u l l u  M a h .  D o ğ r u  S o k . 
No: 6,  34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30   Faks: (0216) 
660 01 33 • info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

AIRONN FAN MÜHENDİSLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

CFD Modelleme
• Kapalı Otopark CFD Modelleme

• Atrium, Koridor, Merdiven ve Asansör Kovası CFD Modelleme
• Tünel CFD Modelleme

Otopark Havalandırma ve Duman Egzoz Sistemleri

Merdiven ve Asansör Kovası Basınçlandırma

Atrium ve Koridor Duman Egzoz Sistemleri

Tünel, Metro ve Kazı Havalandırması

Sığınak Havalandırması

Otomasyon Sistemleri

www.aironn.com.tr
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Dünyada Tek Seferde Yapılan En Büyük Sağlık Kampüsü

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
Dünyanın En Büyük Jet Fanlı Kapalı Otopark Projesi
(466.000 m2 Kapalı Otopark Alanı)

AĞAOĞLU MASLAK 1453 

LEED Sertifikalı Proje

HEP İSTANBUL
Türkiye ve Avrupa’nın En Büyük Özel Sektör 
Gayrimenkul Projesi

TEMA İSTANBUL

Afganistan’nın Kuzey ile Güneyini Bağlayan En Önemli Tüneli

SÂLÂNK TÜNELİ, AFGANİSTAN

HEP İSTANBUL

SIEMENS ORDU ÇEVRE YOLU PROJESİ - BOZTEPE VE ÖCELİ TÜNELLERİ

Yatırım Değeri Açısından Türkiye’nin İlk Beş Projesinden Biri

VENEDİK SARAYLARI

BİLİŞİM VADİSİ
ANATOLIUM MARMARARÖNESANS ADANA OPTİMUM AVM

REFERANSLARIMIZDAN

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 3 D: 16 Şerifali - Ataşehir / İstanbul

Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr
www.aironn.com.tr
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Amerika’da NFPA (Milli Yangın Koruma 
Birliği ) tarafından 2015 yılında yapılan 
bir araştırmaya göre; yangınlardaki can 

kayıplarının yüzde 78’i ev yangınları kaynaklı. Bu 
ölümlerin de beşte üçüyle, duman alarmı olma-
dığı veya çalışmadığı durumlarda karşılaşılmış. 
Zaten yangınlardaki can kayıplarının yaklaşık 
yüzde 80’inin nedeni de duman zehirlenmeleri. 
Bu yüzden duman tahliyesi, yangın güvenlik 
konularının en önemli başlıklarından biri olarak 
karşımıza çıkıyor. Özellikle toplumsal hizmet 
yapıları gibi, kullanım yoğunluğu yüksek olan 
yapıların yangın güvenlik sistemleri konusunda 
çok hassas davranmak gerekiyor. 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre zorunlu 
olan Acil Durum Planı’nın çok iyi hazırlanmış 
olması ve sağlıklı biçimde denetimden geçi-
rilmesi büyük önem taşıyor. Bu tür yapılarda 
yangın merdivenlerinin -sıkça karşılaştığımız 
gibi- kilitli olması, kaçış rotalarının “ardiye” ola-
rak kullanılması sonucu engellerle dolu olması 
gibi kabul edilemez koşulların oluşmadığından 
emin olunmalıdır.
Yangın ile ilgili yapılması gerekenler listesinin 
en üst sırasında, pasif yangın güvenlik önlemle-
rinin gözetildiği mimari tasarım geliyor. Bu tarz 
tasarımda yangın çıkmasını güçleştirecek, çıkan 
yangının yayılmasını geciktirecek, duman ve 
zehirli gazların kolay tahliye edilmesini sağlaya-
cak, yangının taşıyıcı sistemi zayıfl atarak yapıda 
hızlı çöküşlerin olmasını önleyecek ve hepsinden 
önemlisi, yapı içindeki insanların hızlı tahliyesini 
sağlayacak ve itfaiye müdahalesini kolaylaştıracak 
önlemler gözetilmelidir.
Yapının, mekanik ve elektrik sistemlerin tesisinde, 
tüm süreç boyunca yangın konusunda danış-
manlık hizmeti alınması, test-ayar-dengeleme 
işlemlerinin yapılması, yüksek sıcaklığa ve aleve 
dayanımı yüksek cihaz ve sistemlerden taviz 
verilmemesi de “vazgeçilebilir giderler” arasında 
görülmemelidir.
Türkiye gibi yangın konusunda yumuşak bir 

Önlemin maliyeti, yangının 
maliyetinden her zaman 
daha azdır 

karna sahip ülkede, güçlü bilgi yapısına sahip 
yangın mühendislerinin olması, çoğalması ile bu 
mühendislik disiplininin (böyle bir mühendislik 
disiplini olmalı) mimari ile bilgi paylaşımlarının 
artması ve eş güdümlü çalışma alışkanlıklarının 
gelişmesi de şüphesiz ülkemize önemli kazanım-
lar getirecektir. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma 
Grubu Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi 
H. Yener Gür’eş, geçen yıl İtfaiye Haftası’nda 
yaptığı açıklamada yapısal yangın konusunda 
Türkiye’de uygulanan standartların yeterince açık 
olmadığına ve bu durumun bir an önce açıklığa 
kavuşturulması gerektiğine değinerek, “Örne-
ğin Avrupa Birliği’nde 16 ülkenin katılımıyla 
DIFISEK (Dissemination of Fire Safety Engine-
ering Knowledge) adlı bir proje hayata geçirildi. 
Bu projenin sonunda eğer bir binanın tasarı-
mında yangınla ilgili gerekli önlemleri alırsanız, 
özellikle çok katlı binalar için, binanın toplam 
maliyetinde yüzde 2-3 arasında tasarruf sağla-
nabilir, verisi sunuldu. Biz ise önce binayı tasar-
lıyoruz sonra bunu yangından nasıl koruruz diye 
bakıyoruz. Böyle olunca maliyetler çok yükseliyor. 
Hep aktif tedbirlere gidiyoruz. Oysaki binayı 
doğru tasarlarsak o zaman söndürmek için çok 
fazla masraf yapmamıza gerek kalmaz” demişti.
Tabii ki aktif önlemler de (mekanik sistemler) 
bir o kadar önemlidir. Bu sistemlerin seçiminde 
uluslararası standartlara uygunluk ve projeye 
uygunluk gözetilmelidir. Bu sistemlerin seçi-
minde “uygunluk”tan önce “maliyet”in gözetil-
mesi, sorumsuzluktur.
Yangınların getirdiği çok yüksek maddi kayıp-
larla, bedel biçemeyeceğimiz can kayıplarını da 
ancak sorumluluk bilinci ve yeterli bilgiyle önle-
yebileceğimizi de bir kez daha tekrarlamakta 
fayda var. TM

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

KSB’den Calio SI HMI/Dual/EcoMatch – Bağımsız Çalışan Yüksek Verimli 
Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası

Sabit basınç veya oransal basınç kontrolü ile 
otomatik mod, manuel kullanıcı arayüzü girişi 
ile açık çevrim kontrol ve PWM ile kapalı çev-
rim kontrol. Tam olarak kullanıcı ihtiyaçlarına 
göre tasarlanan Calio SI, HVAC uygulamala-
rının tüm gereksinimlerini karşılar. KSB’nin 
yüksek verimli bağımsız sirkülatörleri, çalışma 
moduna bağlı olarak farklı kontrol seçenekle-
riyle birliktedir.  Bunlar, kolayca erişilebilen bir 
kontrol paneli ya da bir PWM sinyaliyle kontrol 
edilebilir. Bu seçim, ürünün kolayca çalıştırılma-
sını ve çok çeşitli uygulamalara uygun olmasını 
sağlar. 

Tüm Calio SI pompa türleri, esnek 
ve güvenilir pompa çalışması için 
otomatik ve manuel işlevlidir. 

Otomatik işlevler:
•	 Çalışma moduna bağlı olarak sürekli çıkış 

gücü ayarlama
•	 Yumuşak kalkış
•	 Entegre elektroniğiyle tam motor 

koruması
•	 Otomatik rotor deblokaj sistemi

KSB ısıtma, havalandırma ve iklimlen-
dirme için kapsamlı bir ürün programı 
sunuyor. KSB’nin ürün grubunda pom-

palar, vanalar, hidroforlar, yangın setleri, otomas-
yon çözümleri ve benzeri binlerce ürün bulunu-
yor. KSB, kullanıcının gereksinimlerine uyum 
sağlayan yüksek verimli bileşenlerin arasından 
en iyi çözümü seçiyor ve kullanıcının ihtiyacı 
olabilecek tüm hizmetleri sunuyor. KSB, kul-
lanıcıların gereksinimlerine uygun OEM’lerle 
yakın işbirliği içinde geliştirilen yüksek verimli 
sirkülatör Calio SI’yı pazara sundu. Calio SI, 
Türkiye’de dünya OEM pazarı için tasarlanıp 
üretilen yüksek verimli bir sirkülatördür. Sadece 
bu yerlileşmiş yüksek kaliteli KSB pompasından 
değil, özel fiyat avantajından da faydalanılarak 
tüm gümrük vergileri ve ithalat masraflarından 
tasarruf edilir. OEM pazarı için tasarlanan ve 
üretilen yüksek verimliliğe ve daha pek çok yeni 
özelliğe sahip sirkülatördür. 

Üç Pompa Türü, Bir Avantaj – 
Maksimum Esneklik

Calio SI, üç farklı çalışma moduna sahiptir: 

Manuel işlevler: 
•	 Çalışma modunu ayarlama
•	 Fark basıncı ayar noktasını ayarlama
•	 Seviyeyi ayarlama (açık döngülü kontrol) 
•	 Havalandırma tapası
•	 Rotor deblokajı

Uygulamalar:
•	 Isıtma ve iklimlendirme sistemleri, 
•	 Endüstriyel tesisler,
•	 Tek hatlı ve çift hatlı ısıtma sistemleri 
•	 Yerden ısıtma sistemleri 
•	 Depolama tankı çevrimleri
•	 Güneş enerjisi sistemleri
•	 Isı pompaları
•	 Kit sistemler
•	 Kombiler
•	 Kazanlar

Düşük maliyet:
•	 Türkiye’de üretilmiştir. 
•	 Gümrük masrafları ve ithalat masrafları 

yoktur.
•	 Yüksek verimlilik teknolojisiyle 

hız kontrolünü birleştirerek enerji 
maliyetlerinden maksimum tasarruf sağlar.

•	 Yüksek verimlilik ve düşük titreşim için 
3 fazlı stator sargısı ve patentli yüksek 
verimli rotor yapısı kullanılmıştır. 

Çalıştırılması kolaydır: 
•	 Standart bir özellik olarak kapalı döngülü 

kontrol çalışma modu için 0-10 V girdi,
•	 Bina Yönetim Sistemleri (BMS) ile kolay 

entegrasyon, 
•	 Tak ve çalıştır: Kurulumu ve çalıştırması 

kolay,
•	 İki basma düğmesine sahip kontrol paneli: 

Çalışma modunu seçmek için yukarı aşağı 
hareket ettirin,

•	 Tüm harici kontrol modları için bir 
konektör,

•	 Çeşitli pompa kontrolü seçenekleri 
(Kontrol Paneli, PWM, 0-10 V, 
EcoMatch),

•	 Otomatik rotor deblokaj sistemi,
•	 Yumuşak kalkış (soft starter) işleviyle 

birlikte tasarlanmıştır,
•	 PWM ile hata mesajları (Çift yönlü PWM 

sinyali),
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VİKO Termostat Çözümleri

split klima, VRV/VRF sistemleri, trench heater 
gibi en karmaşık iklimlendirme sistemlerine bile 
uyum sağlayabilen Thea IQ KNX Termostat, 
esnek yazılım algoritması ve modüler yapısı 
sayesinde hem enerji verimliliği hem de konfor 
sağlıyor. Ayrıca estetik, ekonomik ve sürdürüle-
bilir çözümler de sunuyor. Thea IQ Termostat, 

iklimlendirme sistemlerini kontrol eden ürünler 
ile direkt haberleşebiliyor ve sahip olduğu dijital 
LCD ekran ile kullanıcılara kullanım kolay-
lığı sağlayarak fark yaratıyor. Thea IQ KNX 
termostat; opak beyaz, metalik beyaz, krem, 
füme, dore, antrasit, siyah renk opsiyonları ile 
dekorasyonu da tamamlıyor.TM

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

iklimlendirme sistemlerinin kontrolünü sağ-
layan KNX Termostat Çözümleri ile yaşam 
alanlarına konfor getiriyor. İklimlendirme 
çözümlerine ister ev ister ofis olsun tüm yaşam 
alanlarında büyük ihtiyaç duyuluyor. Ortamın 
daima istenen ısıda kalması için de termostat 
çözümleri etkili oluyor. Fancoil, yerden ısıtma, 

•	 6 kutuplu rotor ve optimize edilmiş 
minimum vuruntu momenti nedeniyle 
düşük gürültü seviyesi.

Ekonomik:
•	 Yüksek verimliliğe sahip ıslak rotor 

motoru: EEI ≤ 0,2
•	 ErP 2015 gibi enerji verimliliği 

düzenlemelerinin gereksinimlerini 
fazlasıyla karşılayan maksimum enerji 
verimliliği ile geleceğe yönelik tasarımdır. 

•	 Klasik 3 hızlı sirkülatörlere göre yüzde 80 
enerji tasarrufu sağlar.

•	 Bakım gerektirmez.

Güvenilir:
•	 Ferrit mıknatıslı rotor yapısından dolayı 

tesisat içinde oluşan ferromanyetik 
parçacıkların düşük oranda hava aralığında 

toplanması ve kilitli rotor durumunun 
oluşmasının engellenmesi,

•	 Tamamıyla kapalı rotor sayesinde yüksek 
korozyon koruması,

•	 Entegre elektroniğiyle tam motor 
koruması,

•	 Salmastrasız pompa: Mil sızdırmazlığı 
yoktur ve sürtünme momenti düşüktür,

•	 Elektrikli, sensörsüz, hız kontrollü motor,
•	 1400-4000 dev/dak. arasında değişken hız,
•	 Kendinden soğutmalı rotor grubu,
•	 Seramik rotor yataklama sistemi sayesinde 

uzun hizmet ömrü,
•	 Röle üzerinden pompayı besleyen 

sistemler ve uzun röle ömrü için ani akım 
limiti <4A,

•	 Manuel ve entegre koruma işlevleri 
sayesinde yüksek düzeyde güvenilirlik.

Esnek:
•	 Geniş ürün çeşitliliği: Farklı basınçlarda 

çalışma, dişli bağlantılı pompa giriş ve 
çıkışı,

•	 4 sabit basınç eğrisi ve 4 oransal basınç 
eğrisi,

•	 Müşterinin talebi üzerine hızlı tedarik,
•	 Calio SI EcoMatch için EcoMatch işlevi: 

Enerji bakımından verimli çalıştırma için 
sisteme otomatik uyarlama.

Fazla yer kaplamaz:
•	 Grup olarak tasarlanan elektronik aksam, 

pompa ve motor sayesinde minimum CO2 
salımı sağlar.

•	 Bu ürünün en ileri teknoloji ile tasarlanıp 
üretilmesinde TÜBİTAK, Ekonomi 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın tam destekleri alınmıştır.TM 
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ürünler

Alarko Carrier, yüksek enerji verim-
liliği (COP) oranına sahip Toshiba 
Estia havadan suya ısı pompalarıyla, 

evlere konfor ve verimlilik sunuyor. Isıtma ve 
sıcak su temini için gerekli en ideal sıcaklığı 
verecek şekilde tasarlanan, ana enerji kay-
nağı olarak havayı kullanan Estia’lar, kışın 
ısıtma yazın da soğutma amacıyla kullanı-
labiliyor. Toshiba’nın pazara sunduğu Estia 
ısı pompaları, verimsiz elektrikli veya fosil 
yakıtlara bağlı ısıtma sistemleriyle karşılaş-
tırıldığında, yenilenebilir enerjili teknolo-
jiye sahip cihazlar olarak nitelendiriliyor. 
Estia’yı oluşturan parçaların enerji verim-
liliğinin yüksek olması, cihazın çok yüksek 
verim oranıyla yüksek ısıtma kapasitelerine 
çıkabilmesini sağlarken, enerji tüketimini 
de minimuma indiriyor. En son inverter 
teknolojisine sahip Estia, ne kadar ısıtma 
yüküne ihtiyaç olduğunu hassas bir şekilde 
hesaplayarak, yalnızca ihtiyacı kadar elektrik 
tüketiyor. Evin en uygun bölümüne monte 
edilecek boyutlarda ve şık bir tasarıma sahip 
Hidro Ünite, kolayca kurulabiliyor. Baca, 
havalandırma ya da yakıt tankı için ilave 
bir uygulamaya gerek olmayan cihazların 
kompakt yapısı ve uzun borulama mesafesi, 
dış ünitenin istenen yere kurulumuna imkân 
tanıyor. Cihaz, evde mevcut bulunan gaz ya 
da sıvı yakıtlı ısıtma sistemi tesisatına da 
kolayca bağlanabiliyor. Hidro Ünite, üzerine 
yerleştirilen kolay kullanımlı ve geniş LCD 
ekranlı kumandasıyla, haftalık ve günlük 
olarak farklı programlamalara imkân veriyor.
Toshiba Estia’daki kontrol sistemleri saye-
sinde evi ısıtmak için gerekli olan suyun 
sıcaklığı dış ortam sıcaklığına bağlı olarak 
optimize ediliyor. Dışarıda havanın ılık 

olması durumunda daha düşük sıcaklıkta 
besleme suyuna ihtiyaç duyulduğundan, sis-
tem bunu otomatik olarak ayarlıyor. Aynı 
kontrol tekniğiyle, dış ortamın çok soğuk 
olduğu durumlarda daha sıcak besleme suyu 
üretilmesi sağlanıyor. Estia, kaliteli kontrol 
teknolojisi sayesinde ısınma masrafl arını 
azaltırken, atmosferdeki CO2 emisyonunun 
düşürülmesine de yardımcı oluyor. Çevreye 
duyarlı ısı pompaları ozona zarar vermeyen 
R410A gazıyla çalışıyor. 
4 mevsim ideal iklimlendirme konforunu 
yaşatan Toshiba Estia, birkaç uygulama için 
aynı anda farklı sıcaklıklarda su üretebiliyor. 
Kullanıcı tercihine göre, boylerde oluşabi-
lecek bakterilerin öldürülmesi için, suyun 
sıcaklığı aniden çok yüksek değerlere çıkar-
tılabiliyor.
Toshiba, uzun yıllar süren mühendislik çalış-
malarının patentli birer ürünü olan Twin 
Rotary kompresörler ve IPDU (Akıllı Güç 
Yönetim Sistemleri) gibi yenilikçi teknolo-
jilerle enerji tasarrufunu maksimuma taşıyor. 
Estia’nın kumandasıyla iki farklı mekân için 
ayrı su sıcaklıkları belirlenebilirken, boyler 
suyunun sıcaklığı ayarlanabiliyor ve tüm bu 
parametreler kumanda üzerinden kolaylıkla 
takip ediliyor. Kumandada bulunan yazılım 
sayesinde sensörlerden sinyaller toplanıyor, 
su sıcaklıkları buna göre düzenleniyor ve 
sistemin enerji tüketimi minimize ediliyor.
Estia’larda pek çok farklı çalışma seçeneği 
bulunuyor. Gece çalışması opsiyonu seçildi-

Alarko Carrier’dan Toshiba Estia Havadan Suya Isı Pompası 
ğinde cihaz tesisat suyunu otomatik olarak 
belirliyor, donma koruması sistemin çok 
soğuk havalarda sorunsuz çalışmasını sağ-
lıyor. Gece sessiz çalışma seçeneği, dış üni-
tenin ses seviyesini 6 - 7dB(A) düşürerek 
elektrik tüketiminin azaltılmasına yardımcı 
olurken, çevreye de rahatsızlık verilmiyor.
Daha soğuk bölgelerde kullanım için tasarla-
nan yeni Estia Powerful modeli ise yoğuşma 
tavası üzerinde bulunan ısıtıcı sayesinde 
donmanın önüne geçerek, en zor şartlarda 
bile ısıtma işlemine devam ediyor. Standart 
modele göre daha fazla batarya boru geçiş 
sayısı ve daha yüksek kompresör frekansıyla, 
düşük sıcaklıklarda bile kapasitesini koru-
yor. -5˚C dış ortam hava sıcaklığında dahi 
60˚C çıkış suyu sıcaklığı sunan cihaz, her 
koşulda üst düzeyde kullanıcı konforu sağ-
lıyor. Cihazlar -25˚C dış ortam sıcaklığında 
da ısıtma yaparken, nominal kapasitesini 
-15˚C’ye kadar koruyor. TM 

İstediğiniz her şey bir arada

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

www.smartact.com
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Duman damperleri; havalandırma 
kanallarının yangın kompartıman 
geçişlerinde, duvarlarda ve kanal-

larda bütünlüğünü sağlamak, dumanı kon-
trollü bir şekilde yönlendirmek, tahliyesine 
yardımcı olmak ve yapılarında bulunan özel 
termal sızdırmaz contalar yardımıyla duman 
kaçaklarını asgariye indirmek için kullanılır. 
Kullanım amaçlarına göre duman damperleri 
ikiye ayrılır:
a) Sıcak duman damperleri 
b) Soğuk duman damperleri
Duman damperlerinin on/off motorlu (yay 
geri dönüşlü olmayan), termal sigortasız, yan-
gın senaryosuna göre komut alabilir olmaları 
gibi ortak özelliklerinin yanında yapısal fark-
lılıklarının olduğu bilinmelidir. 
Sıcak duman damperleri; tekil veya çoğul 
yangın kompartımanları arasında çalışmaya 
uygun, doğrudan yüksek sıcaklıktaki havayla 
temasta bulunacak ve belirli bir süre motoru 
senaryodan gelecek komutlara göre işlev 
yürütecek damperlerdir. Sıcak duman dam-
perleri 600˚C’ye varan sıcaklıklara dayanma, 
bu sıcaklıklarda dahi sızdırmazlığı stan-
dartlarda belirtilen değerlerde tutabilme ve 
yüksek sıcaklıkta sağlığa zararlı kimyasal 
yaymayan, tümüyle kalsiyum silikat malze-
meden oluşmuştur. Soğuk duman damper-
leri; yangınla oluşacak sıcaklığın taze hava 
etkisi ve/veya yangın söndürme sistemleriyle 
düşürülebilme ihtimali olan (doğrudan sıcak 
havaya maruz kalmayacak) yangın kompar-
tıman geçişlerinde kullanıma uygundur. Bu 
damper gövdeleri sıcak daldırma galvaniz, 
klapeleri kalsiyum silikattan mamuldür ve 
motorları gövde kenarında açıktadır. TM 

İmco’dan EN-15650 CE Sertifikalı Wildeboer Duman Kontrol Damperleri

Damper Karşılaştırma Çizelgesi

Sıcak Duman Damperi Soğuk Duman Damperi

Standartlar :     

EN-15650 CE - Ürün Standardı √ √

EN 12101-8  
Duman ve Sıcaklık Kontrol Sistemleri – Part 8 : 
Duman Kontrol Damperleri 

√ √

EN 1366-10 Sıcaklık Dayanım Testleri – Part 10 : 
Duman Kontrol Damperleri √ √

EN 13501-4  
Ürün Sınıflandırılması – Part 4 : Duman Kontrol 
Sistemleri

√ √

Sınıflandırma İndisleri :
EI 90 (vedw, hodw, 

i↔o) S  
1500 Cmod MA multi

EI 120 (vew, i↔o) S  
1500 Cmod AA multi

E – Integrity (Bütünlük) √ √

I – Insulation (Yalıtım) √ √

S – Smoke Leakage (Duman Kaçağı)  √ √

Yangın Dayanım Süresi 90 dak. 120 dak.

Dikey şekilde kanal bağlantısı 
(ved) √   

Dikey şekilde duvar bağlantısı 
(vew) √ √

Yatay şekilde kanal bağlantısı 
(hod) √   

Yatay şekilde duvar bağlantısı 
(how) √   

Her iki yönde hava akışına uygunluk 
(i<-->o)     √ √

Çalışma Basıncı Aralığı 
1500  (- 1500 Pa / +500 Pa aralığı) √ √

Yük Altında Açma-Kapatma Testi 
(Cmod) 20.000 defa 10.000 defa 

Yangın algılama sistemi üzerinden alınan sinyal 
vasıtasıyla otomatik olarak senaryoya uygun 
çalışabilme  (AA)

   √

Yangın algılama sistemi üzerinden alınan sinyal 
vasıtasıyla hem otomatik hemde manuel olarak 
senaryoya uygun çalışabilme  (MA)

√   

Tekil ve çok zonlu yangın kompartman  
geçişlerinde kullanıma uygunluk (multi) √ √

Uzaktan Kontrol İmkanı 
(on/off motor) √ √

Açık-kapalı klape konumu izleyebilme √ √

Damper Gövdesi Kalsiyum Silikat Sıcak Daldırma Galvaniz

Galvaniz Gövdeli Soğuk Duman Damperi    

Kalsiyum Silikat Gövdeli Sıcak Duman Damperi  



GEA Hilge Hijyenik Pompalar; farklı 
uygulamalar için çeşitlilik, hassas ayar-
lama özelliği, yüksek verimli motorları 

ve özenle tasarlanmış ürün haznesiyle, üretimin 
ekonomik ve sürdürülebilir olmasını sağlar.  
GEA, gıda, süt ve süt ürünleri, gazlı ve gazsız 
içecekler, alkollü içecekler, ilaç, kozmetik ve 
kimya uygulamaları için hijyenik pompalar sunar. 
GEA Hilge Pompaları, hassas ayarlanabilir yük-
sek verimli motorlarıyla enerji tüketimini müm-
kün olduğu kadar düşük tutar. Üretimin daha az 
maliyetlerle gerçekleşmesini sağlar. Dikkatlice 
tasarlanmış dizaynıyla ürünün temizlenemeye-
cek ölü noktalarda kalmasını engeller. Kolay 
ve etkin temizlenmesiyle ürünün raf ömrünün 
artmasına katkıda bulunur. GEA Hilge Santrifüj 
Pompaları, EHEDG onaylıdır. GEA Hilge hijye-
nik pompaların verimli enerji kullanımı, temizlik 
sırasında düşük su ve kimyasal tüketimi çevre ve 
ortamı koruma açısından doğa dostu olduğunun 
bir göstergesidir. Yerküremizde mevcut kaynak-
ların dikkatli ve sürdürülebilir şekilde kullanımı 
gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. GEA 
Hilge hijyenik pompaların kullanılması sadece 
denenmiş çevre dostu üretim yöntemlerinden 
yararlanmayı değil, aynı zamanda üretimdeki 
yüksek hijyenik standartları ifade eder. Çok çeşitli 
uygulamalar için santrifüjlü pompa (tek kade-
meli, çok kademeli, kendinden emişli) ve lob 
pompa portföyünden yararlanılabilir.

Lob Pompalar

GEA Hilge NOVAlobe serisi, viskoz ürünlerin 
aktarımı ve hassas pompalamanın gerektiği uygu-
lamalar için tasarlanmıştır.

Tek Kademeli Santrifüj Pompalar

GEA Hilge HYGIA® hijyenik standartların 
gerekli olduğu gıda, içecek, kozmetik ve ilaç 
sanayilerinde tipik olan ihtiyaçları sunmak üzere 
tasarlanmıştır. 
GEA Hilge TP serisi 1.000 mPas viskoziteye 
kadar sıvılar (biyolojik, organik ya da inorganik) 
için santrifüjlü pompalardan oluşur. Pompa göv-
desinin özel tasarımıyla, ürün hassas bir şekilde 
akar ve tahliye olur. Bu hassas çalışma perfor-
mansı ürün yapısını bozmadan aktarım sağlar.
GEA Hilge MAXA serisi tek kademeli endüstri-
yel süreçlerde yüksek kapasiteli işler için tasar-
lanmış, uçtan emmeli santrifüj pompalardır. Bu 

GEA Hilge Pompa Serisi

pompaların özellikleri ve boyutları DIN EN 733 
ve DIN EN 22858’e uyar.

Çok Kademeli Santrifüj Pompalar

GEA Hilge Contra serisi, kalifiye hijyenik tasarım 
(QHD) kriterlerine ve EHEDG sertifikasyonuna 
göre tasarlanmış tek veya çok kademeli, dikey ve 
yatay kurulumlu santrifüj pompalar sunar.
GEA Hilge durietta 0, kapalı sistem ve yatay giriş 
hijyenik pompa ekipmanının gerekli olduğu her 
türde uygulama için tasarlanmış tek veya çok 
kademeli santrifüjlü pompadır.

Kendinden Emişli Santrifüj 
Pompalar

GEA Hilge SIPLA serisi her ayrıntıda kalite ve 
güvenilirlik sunar. SIPLA kendinden emişli pom-
paların SIP/CIP geri dönüş sistemleri gibi yüksek 
hava içeriği olan sıvılar dahil, çok zor şartlarda 
bile uzun hizmet ömrüne rahatlıkla güvenilebilir.
GEA HilgeTPS kendinden emişli pompa serisi 
500 mPas’a kadar viskoziteler için rahatlıkla 
kullanılabilir. Bu pompalar, gaz içeren ürünle-
rin taşınması, tankların boşaltılması ve CIP geri 
dönüş uygulamaları için idealdir. TM

Pompalar

Pompa Çeşitleri Seri Debi Su Sütunu*

Tek kademeli santrifüj 
pompa

GEA Hilge HYGIA®
GEA Hilge TP
GEA Hilge MAXA

110 m3/h
220 m3/h
1.400 m3/h

70 mWS
90 mWS
100 mWS

Çok kademeli santrifüj 
pompa

GEA Hilge durietta 0 
GEA Hilge Contra

8 m3/h
40 m3/h

75 mWS
160 mWS

Kendinden emişli 
santrifüj pompa

GEA Hilge TPS
GEA Hilge SIPLA®

100 m3/h
80 m3/h

90 mWS
50 mWS

Pompa Çeşitleri Seri Devinim Diferansiyel

Lob pompalar GEA Hilge NOVALOBE® 0,06 – 2,1 l/rev 16 bar

GEA Hilge Contra GEA Hilge HYGIA® GEA Hilge SIPLA®

GEA Hilge MAXA GEA Hilge NOVALOBE® GEA Hilge TP
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ürünler

Türkiye’nin ileri gelen markalarından 
E.C.A. ve Serel 2017’ye yepyeni bir 
lansmanla giriş yapıyor. Armatür ve 

seramik sağlık gereçlerindeki inovatif ürün-
lerini ve teknolojilerini tanıtan markalar, ıslak 
zeminlerde hijyenin ve kolay temizlenebilirliğin 
önemine dikkat çekiyor. Kampanyada inovatif 
çözümlerini bir arada sunmak isteyen Elginkan 
Topluluğu markaları E.C.A. ve Serel’in beş 
yeni teknolojisinin özellikleri ise kısaca şöyle;

1. Hygiene Plus teknolojisi şimdi de 
armatürlerde

E.C.A., Hygiene Plus kaplama teknolojisi ile 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Nanotekno-
loji ile üretilen özel hijyen kaplama sayesinde, 
artık armatürlerde de hijyen güvenliği yaşana-
cak. Elginkan Topluluğu’nun seramik sağlık 
gereçleri markası Serel’in tüm ürünlerinde 
standart hale getirdiği Hygiene Plus tekno-
lojisi armatürler için özel olarak geliştirildi ve 
Türkiye’de ilk kez E.C.A. armatürlerinde uygu-
landı. Ev ve toplu yaşam alanlarında kullanılan 
armatür ve bataryalardaki hijyen problemine 

E.C.A. sayesinde çözüm bulunuyor.

2. Hijyen değil, Hygiene Plus

Serel, tüm segmentlerdeki ürünlerinde, Hygi-
ene Plus teknolojisini kullanıyor. Yani tüm seg-
mentlerdeki Serel’ler Hygiene Plus özelliği 
sayesinde maksimum temizlik ve maksimum 
tasarrufu bir arada sunuyor. Hygiene Plus özel-
liği sayesinde yüzeyler kir tutmuyor; banyolar 
kolayca temizlenirken aynı zamanda hijyenik 
koruma da sağlanıyor. Yeni nesil Hygiene Plus 
teknolojisi su ve deterjan kullanımını en aza 
indiriyor. Böylelikle hem tasarruf sağlıyor hem 
de kimyasal kullanımı azaldığından doğayı 
koruyor. Ayrıca bu teknoloji için Serel fiyat 
farkı uygulamıyor. Üstelik kullanıcılar ömür 
boyu bu özellikten yararlanabiliyor.

3. Klozetlerde Easywash dönemi

Serel, klozetlere özel geliştirdiği teknoloji ile 
fonksiyonellikte ve hijyende yine bir adım öne 
çıkmayı başarıyor. 4Life ve Poseidon klozet-
ler Serel’in geliştirdiği EasyWash yıkama sis-

E.C.A. Serel’den Yeni Nesil Ürün ve Teknolojiler

temi sayesinde suya yön vererek su sıçratma 
problemini minimize ediyor. Serel, temizleme 
suyuna tam hükmederek, klozetin iç yüzeyinin 
yıkanmasını sağlarken, EasyWash sistemi ile 
kanal kısmının temizlik sorununa ve sıçratma 
problemine de çözüm sunuyor.

4. Kendi kendini yıkayabilen lavabo

Maksimum temizlik konsepti ile yola çıkıla-
rak tasarlanan Serel Easywash, aynı zamanda 
temizlik ihtiyacını da karşılıyor. Kendi kendini 
temizleyen, yeni nesil “Easywash” lavabolar, 
kullanıcı uzaklaştıktan sonra devreye girerek 
lavabo iç yüzeyini 360º ve su sıçratmadan yüzde 
100 yıkama teknolojisine sahip.

5. Yerli üretimde bir ilk: Dokunma 
kontrollü armatür

E.C.A.’nın bir diğer yeniliği Touch/Dokunma 
Kontrollü lavabo ve eviye bataryaları, armatürün 
açma ve kapamasının kumanda koluyla sınırlı 
olduğu devri bitiriyor. Bataryanın herhangi 
bir noktasına dokunarak açıp kapayabilme ya 
da kendi kendine kapanabilme ayrıcalığı yerli 
üretimde bir ilkle E.C.A. kalite ve güvencesiyle 
tüketicinin beğenisine sunuluyor. TM

Aironn çatı tipi kulisli fan, motorlu 
açılır-kapanır kapağı ve 50 mm 
termal izolasyonu sayesinde nor-

mal koşullarda ısı transferini engellerken, 
çalışma gerektiği zaman kısa sürede açılan 
kapağı sayesinde hızlı tepki verebilir. 
Otomatik olarak açılıp kapanan kapak  
güçlü motoru sayesinde 1000 N’a  
kadar kapak üzerindeki yayılı kar yükünü  
kaldırabilir. Kapağın açık ya da kapalı  
durumu hakkında fan üzerinde bulunan  

switch sayesinde bilgi alınabilir. İçerisine 
su geçirmeyecek şekilde tasarlanmış gövde, 
galvaniz çelik malzemeden imal edilmiştir 
ve talep doğrusunda istenilen renkte özel 
boya uygulanabilir. 50 mm termal izolas-
yonu sayesinde iç ortam ve dış ortam ara-
sında farklı hava koşullarında ısı kaybını 
önler. 
Uygulama durumuna göre 300 °C 2 saat 
çalışabilen veya -25 +40 °C çalışabilme 
farklı motor seçenekleri ile sunulur. TM 

Aironn’dan Çatı Tipi Kulisli Fan

info@ayvaz.com     www.ayvaz.com
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İyi bir imza nasıl atılır?

Sektör denen “kağıt” kötü demeyeceksiniz, iyileştirmek için çalışacaksınız.
Fikrinizin kalem, ürünlerinizin mürekkep olduğunu unutmayacaksınız.

Ve ülkenizin adını dünyaya taşıyacak yatırımların imzasını atarken 
eliniz hiç titremeyecek; cesur olacaksınız...

Biz sektöre bu felsefeyle tam 68 yıldır imzamızı atıyoruz.
Bu yolculukta bize eşlik eden herkese

çok teşekkür ediyoruz.

İyi bir kağıda, iyi bir kalemle ve titremeyen bir elle... Nasıl mı?
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ürünler

Viessmann Vitocal 100-S Hava Kaynaklı Split Isı Pompası

Vitocal 100-S farklı kapasitelerdeki 
yüksek kaliteli model seçenekleriyle 
her türlü ısıtma ve soğutma ihtiya-

cına cevap verebiliyor: Sadece ısıtma cihazı 
olarak mahal ve kullanma suyu ısıtması için, 
kısa defrost süreleri için ilave harici elektrikli 
rezistans ile veya “active cooling” soğutma 
fonksiyonu sayesinde yaz aylarında konforlu 
serinletme imkânı ile birlikte.
Vitocal 100-S iki ayrı üniteden oluşuyor: 
Dış ünite, evaporatörde bulunan soğutucu 
akışkan sayesinde dış ortamdan ısı çekiyor. 

Soğutucu akışkan kompresör yardımıyla 
istenilen ısıtma sıcaklığına kadar sıkıştırı-
lıyor. Bakır borulama üzerinden soğutucu 
akışkan dış üniteden iç üniteye geçiyor. İç 
ünitede bulunan kondenser soğutucu akışka-
nın ısısını ısıtma devresine aktarıyor. İç ünite 
hidrolik tesisat için gerekli 3-yollu dönüşüm 
ventili, genleşme tankı ve frekans kontrollü 
pompa ile donatılmıştır. 
Elektrikli komponentler özellikle enerji 
tasarruflu çalışıyor. Isıtma devresi pompası 
yüksek verimlidir. Kompresör, DC-Inverter 

teknolojisi sayesinde geçiş dönemlerindeki 
düşük ısıtma ve soğutma yüklerini modü-
lasyon yaparak en üst düzeyde verimle kar-
şılıyor. 
Opsiyonel olarak sipariş edilebilen Vitocom 
100 LAN1 modülü ile ısı pompası İnter-
nete bağlanabiliyor. Ücretsiz Vitotrol App 
ile çeşitli fonksiyonlar kolayca akıllı telefon 
üzerinden ayarlanabiliyor.

Avantajlar:

•	 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 kW ısıtma 
kapasiteleri (Hava 7/Su 35)

•	 5, 6, 8, 10, 11 ve 12 kW soğutma 
kapasiteleri

•	 Yüksek COP değerleri sayesinde düşük 
işletme maliyetleri (EN 14511’e göre): 4,4 
ila 4,8 (Hava 7 °C/Su 35 °C) ve 3,3 ila 3,5 
(Hava 2 °C/Su 35 °C)

•	 DC-Inverter ve kapasite kontrolü ile kısmi 
yükte yüksek verim

•	 Grafik ekranlı ve açık metin gösterimli 
kullanımı kolay Vitotronic kontrol paneli 

•	 Fotovoltaik sistemlerden elde edilen 
elektriğin öztüketimi için optimize 
edilmiştir

•	 Vitocom 100 LAN1 modülü ile internete 
bağlantı imkânı

•	 5 cihaza kadar kaskad işletme  
imkânı TM

Armacell’den HT Armafleks Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Tozsuz ve lifsiz yapısı ve entegre buhar bariyeri 
özelliği sayesinde öne çıkan HT Armaflex, kolay 
uygulanabilir olması ve ‘soğuk kaynak’ sağla-
yan özel Armaflex HT625 yapıştırıcısı ile tam 
bir sistem çözümü sağlar. HT Armaflex güçlü 
atmosferik şartlar ve UV dayanımı sayesinde 
kaplama veya ceketleme ihtiyacı olmaksızın dış 
ortamlarda kullanıma uygundur ve yağlara karşı 
dayanım sağlar. 150 °C’ye kadar esnekliğini 
koruyabilen HT Armaflex, güçlü su buhar difüz-
yon direnci ve düşük ısıl iletkenlik değeri ile iyi 
bir enerji sarfiyatı sağlarken hattı da yalıtım altı 
korozyonundan korur. HT Armaflex, EPD III 
Çevre Sertifikası sayesinde LEED sertifikasyon 
sürecinde de binalara değer katar. TM

Esnek ve kapalı hücre yapısına sahip, 
HT Armaflex yüksek sıcaklık dayanımı 
sayesinde solar sıcak su hatlarında kul-

lanıma uygun bir üründür. 

12 . tesisat market 01/2017
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Water. Energy. Life.

Yapı Teknolojisi için 
gelecek odaklı çözümlerin 
tüm göz alıcılığı.

Frankfurt, Almanya
14. – 18. 3. 2017

Dünyanın Önde Gelen Uluslararası 
Bina Enerji Teknolojileri, Sıhhi Tesisat, Isıtma, 
Soğutma, Havalandırma, Banyo ve 
Mutfak Ekipmanları Fuarı

Partner ülke

Darhan’ın Türkiye 
distribütörlüğünü 
yaptığı İspanyol 

AMC firması, titreşim 
yalıtımı uygulamalarında 
en etkin izolatör seçimi-
nin saniyeler içerisinde 
yapılmasını sağlayan 
“VIBRATION ISOLA-
TOR PRO” uygulamasını 
kullanıma sundu. Google 
Play ve App Store’dan yük-
lenebilen uygulama ile en 
etkin titreşim yalıtımı için 
gerekli çözüme çok kolay 
bir şekilde ulaşılabiliyor. 
Akıllı telefon içerisinde 
bütünleşik olarak yer alan akseloremetreler sayesinde, yalıtım 
yapılması gereken frekanslar görülebiliyor. Uygulama, kullanı-
cıların çok geniş kullanım alanlarında, asılı ekipmanlar ya da 
HVAC üniteleri gibi seçim yapmasına izin veriyor. Telefon ile 
yapılacak ölçüm ve seçilecek kullanım alanı sonrasında, uygula-
manın vereceği frekans değerlerine göre ortamda olması istenilen 
yalıtım oranı, cihaz ağırlığı ve izolatör adedi gibi seçimler de 
gerçekleştirilebiliyor. Girilen bu parametreler çerçevesinde, kul-
lanım alanına ve istenilen şartlara göre kullanılabilecek titreşim 
yalıtım ürünleri ve önerilen ürünler ile gerçekleştirilebilecek 
yalıtım oranları uygulama tarafından veriliyor. “VIBRATION 
ISOLATOR PRO” ile herhangi bir mekanik odada titreşim 
üreten bir cihaz için gerekli titreşim izolatörü saniyeler içerisinde 
belirlenebiliyor. TM 

Darhan, AMC VIBRATION ISOLATOR 
PRO Uygulaması ile Saniyeler İçinde 
Uygun Titreşim İzolatörü Seçimi 
Sunuyor



ürünler

ve metal veya metal olmayan parçalara zarar 
vermemesidir. XELEX XP4, sistemin kendi 
pompasıyla çalışabilir.
Merkezi ısıtma sisteminde bulunan metalle-
rin zarar görmesi: Sisteme konulan taze su 
sisteme zarar vermeye devam edeceği için 
inhibitör veya koruma kullanılması şarttır. 
Aksi halde sistemin temizliği yeterli olma-
yacaktır. Isıtma sistemlerinde farklı metaller 
farklı şekilde zarar görebilir.
Alüminyum: Alüminyumun ısı iletkenliğinin 
normal çelikten 5 kat ve paslanmaz çelikten 
7 kat daha yüksek olması, kombi ısı eşanjör-
lerinde ve radyatörlerde kullanımını artırıyor. 
Alüminyum radyatörlerin sert su ve sistemde 
mevcut atıklardan dolayı yüzeylerde ‘pitting’ 
veya oyuk korozyonuna, sonuç olarak radya-
törlerin zamanla delinmesine sebep olabilir.
Çelik: Sistemdeki su ve oksijen, radyatör-
lerde kullanılan çeliğin paslanmasına ve yük-
sek miktarda demir oksit oluşumuna sebep 
olabilir. Bu parçacıklar çamurlaşmaya başlar, 
vanalara, radyatörlere ve kazan eşanjörüne 
zarar verebilir. Demir oksit birikinti altından 
yerel paslanmaya sebep olur ve ekipmanın 
zarar görmesini hızlandırır. Paslanmaz çelik 
eşanjör yüzeyleri genellikle yüzeyde oluşan 
ince oksit yüzey sayesinde kendini koruya-
bilse bile, sudaki atıklar bu yüzeyi delebilir 
ve oyuk korozyonuna sebep olabilir. Sert 
su bölgesinde eşanjör yüzeyinde zamanla 
oluşan kireç tabakası verimliliği ciddi bir 
şekilde düşürür ve zamanla kombinin arı-
zalanmasına sebep olur. Eşanjör yüzeyinde 
oluşan 1 mm pas tabakası, ısıtma sisteminin 
verimliliğini yüzde 7.5 düşürebilir.

Kombi ve Radyatörleri Korumak ve Isınma Faturalarını Düşürmek 
XELEX ile Mümkün

Kış mevsiminde kombinin arızalan-
ması, radyatörlerin tıkanması, delin-
mesi, sistemin verimliliğinin düş-

mesi ve doğalgaz faturalarının yükselmesi sık 
yaşanan sorunlardır. Oysaki ileri teknoloji 
ile üretilen kombi ve modern radyatörleri 
korumak için gereken tedbirlerin alınması 
bu sorunların önüne geçilmesini sağlar. Bu 
konuda ana sorunlar ve çözümler kısaca şöyle 
sıralanabilir:

Yeni sistem temizliği: Merkezi ısıtma siste-
minde bulunan ekipmanın (kombi, kazan, 
radyatör, vana vs.) zarar görmemesi için, yeni 
kurulan bir sistemdeki inşaat atıklarından 
doğru temizlenmesi çok önemlidir. Özellikle 
asit içeren temizleyiciler aşırı aşınmaya sebep 
olabilir, kaynak noktalarını zayıflatarak ekip-
manı ve özellikle alüminyum radyatörlerin 
ve alüminyum eşanjörlerin hasar görmesine 
sebep olabilir. XELEX XP3 asit içermez ve 
sisteme zarar vermez. Yeni sistemler için, 
pH nötr olan XELEX XP3 kullanılması 
parçalarının korunmasını ve ekipmanın zarar 
görmemesini sağlar. XELEX XP3, sistemin 
kendi pompasıyla çalışabilir.
Mevcut sistem temizliği: Yenilenen kombi 
veya radyatörlerin, sistemdeki mevcut çamur-
laşmadan, kireçlenmeden veya paslanmadan 
zarar görmemesi için temizleyici kullanılması 
şarttır. Bu durumlarda tercih edilen asit kulla-
nımı mevcut sisteme ve yeni ekipmana zarar 
verebilir ve ayrıca paslanmayı ve aşınmayı hız-
landırır. XELEX XP4 sistem parçalarına zarar 
vermeden sistemi temizler. XELEX XP4’ün 
en önemli özelliği pas ve kireci hedef alması 

İngiltere’de BuildCert* onaylı bir inhibitör 
olan XELEX XP0, kalorifer sistemini oluş-
turan çelik, bakır, alüminyum, pirinç, pas-
lanmaz çelik gibi metaller yanında; plastik, 
kauçuk, yapıştırıcı ve conta gibi metal olma-
yan diğer bütün parçalarla da uyumludur. 
XELEX XP0; sahip olduğu özel formülüyle 
İngiltere’de genel standart olarak kabul edi-
len BuiltCert değerlerinin bile çok üstünde 
yüksek performans gösteren bir üründür. 
•	 Isıtma sisteminde korozyon ve kireç 

oluşumunu engeller
•	 Kazan sesini ve kabarcık oluşumunu azaltır
•	 Sistemin ekonomik ömrünü uzatır
•	 Sert veya yumuşak suda kullanılabilir
•	 Alüminyum yüzeylerle uyumludur
XELEX ürün ailesinin diğer bir üyesi olan 
XELEX XP2, yapısında yer alan BuildCert 
onaylı inhibitör ile sistemi korozyona ve 
kireçlenmeye karşı korurken, formülündeki 
özel katkı maddesi ile suyun yüzey gerilimini 
azaltarak eşanjör ve radyatör yüzeyleri ile 
termal temasın artmasını sağlar. Sonuç ola-
rak XELEX XP2 hem sistemi korur hem de 
ısınma giderlerinde yüzde 15’e kadar tasarruf 
sağlar. XELEX XP0’ın bütün özelliklerine 
ek olarak:
•	 Termal teması artırarak peteklerde daha 

çabuk ve uzun süreli ısınma sağlar
•	 Isınma giderlerinde yüzde 15’e varan 

tasarruf sağlar
•	 Karbon ayak izini azaltır TM 

* BuildCert İnhibitör Onay Programı, kireç 
oluşumunu engellemek, metalik korozyonu 
azaltmak ve tipik merkezi ısıtma sistemleri 
içinde bulunan metalik olmayan bileşenler ile 
uyumluluğu sağlamak için sıcak su merkezi ısıtma 
sistemlerinde kullanılan inhibitörlerin yeteneğini ve 
performansını değerlendirir. 
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Niba Soğutma Kuleleri’nin HMP 
serisi, HVAC uygulamalarında en 
uygun çözümleri sunuyor. Pas-

lanma riski bulunmayan kompozit CTP 
(camelyaf takviyeli polyester) malzemeden 
üretilen gövde ile büyük bir avantaj sağlıyor. 
Tamamı yerli sermayeli Niba, kendi tasa-
rımı, projesi, imalatı ve mühendisliğiyle dışa 
bağımlı olmadan çözümler sunuyor. İmalatı 
kendi fabrikasında, Türkiye’de gerçekleştiren 
Niba, global pazarda da kendini göstererek 
ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kompozit teknolojisi
Su ve havanın temasta olduğu, korozyon 
için ideal bir ortam olan su soğutma kule-
lerinde kompozit malzeme kullanımı birçok 
avantaj sağlıyor. Korozif ortam, metal yapılar 
için çok yıpratıcıyken, kompozit gövdeli 
kulelerde paslanma riski bulunmuyor. CTP 
kuleler, bu sayede düşük bakım maliyetle-
riyle işletme dostu.

CTP malzemelerin avantajları 
•	 Yüksek özgül mukavemet ve ısıl özellikler
•	 Mükemmel elastikiyet
•	 Hafi fl ik
•	 Yüksek korozyon dayanımı
•	 Mükemmel dielektrik nitelikler

Niba’dan Aksiyel Fanlı, Karşı Akışlı, Kompozit Gövdeli Soğutma Kuleleri

•	 Üstün boyutsal stabilite
•	 Tasarım esnekliği
•	 Kalıplama esnekliği (değişik metotlarla 

üretilebilme esnekliği )
•	 Bakım gerektirmeme
•	 Kolay tamir edilebilirlik

Özel uygulamalara özel çözümler
İmalatı kendi fabrikasında gerçekleştiren 
Niba, bu sayede proje ihtiyacına en uygun 
çözümleri sunuyor. Yangın hassasiyeti yük-
sek uygulamalar için Niba, yanmaz (alev 
ilerletmez) CTP kuleler sunuyor. Kuvvetli 
kimyasalların ya da aşırı sıcak ve soğuk iklim 
uygulamalarında, dayanıklı özel reçineli 
CTP kuleler, özel ihtiyaçlara cevap veriyor. 
Ses seviyesinin çok önemli olduğu uygula-
malarda, ultra sessiz aksiyal fanlar ile düşük 
ses seviyesi yakalanıyor. CTP kuleler, benzer 
kapasite ve ebattaki metal kulelere göre hafi f 
yapısıyla taşımaya daha elverişli. 
Küçük ebattaki kuleler, komple montajlı 
olarak sunulurken, orta ve büyük ebattaki 
kulelerin sahada kolay ve kısa sürede montajı 
sağlanıyor.
Niba, çeyrek asra yaklaşan tecrübeyle, konu-
sunda uzman saha servis ekibi; Türkiye’de 
kendi fabrikasında yapılan imalat ve yüzde 
100’e yakın yerel tedarik ile kısa sürede yedek 

parça ve servis hizmeti sağlıyor, satış sonra-
sında da güven veriyor.
Niba HMP model kulelerin kullanıldığı 
başlıca uygulama alanları:
•	 Hastaneler
•	 Alışveriş merkezleri
•	 Oteller
•	 Havalimanları
•	 İş merkezleri, plazalar, rezidanslar
•	 Sanayideki birçok HVAC uygulaması

Yüksek performanslı karşı akışlı 
kuleler
Niba HMP tip soğutma kulelerinin çalışma 
prensibi karşı akışlıdır.

Karşı akışlı kulelerin çapraz akışlı 
kulelere göre avantajları:
•	 Karşı akışlı kulelerde üst havuz yoktur, 

panjur yükseklikleri düşüktür ve 
suyun güneş ışınlarına maruz kalması 
minimumdadır. Çapraz akışlı kulelerde 
su, üst havuz ve panjurlarda güneş ışığına 
daha çok maruz kaldığı için, yosun, alg gibi 
biyolojik form oluşma riski çok büyüktür. 

•	 Karşı akışlı kulelerde yaş termometre 
sıcaklığına yaklaşım, çapraz akışlı kulelere 
göre daha kolaydır.

•	 Performansı ciddi oranda düşüren, 
kuleden atılan sıcak havanın yeniden kule 
tarafından çekilmesi olarak tanımlanan 
“recirculation”a, çapraz akışlı kulelerde 
daha çok rastlanır ve çapraz akışlı kuleler, 
hâkim rüzgâr yönüne çok hassastır.

•	 Çapraz akışlı kulelerde su ikiye ayrılır ve 
en ufak bir tıkanmada/bir tarafa yığılmada, 
ciddi performans kayıpları yaşanır. Karşı 
akışlı kulelerde, tıkanma/yığılmada 
performans kayıpları çapraz akışlı kuleye 
kıyasla çok düşüktür.

Sertifikalı, güvenilir performans
Niba’nın NB tip soğutma kuleleri, CTI ve 
Eurovent tarafından sertifi kalanmıştır. Per-
formansı tamamen garanti altına alan ser-
tifi ka sayesinde kafada soru işaretleri kalmı-
yor. Türkiye’nin CTI ve Eurovent sertifi kalı 
soğutma kulesi imalatçılarından olan yüzde 
100 yerli sermayeli Niba; proje fi rmalarına, 
danışmanlara, mühendislere, müteahhitlere, 
dışa bağımlı olmadan güvenle kullanabile-
cekleri çözümler sunuyor.TM 
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Daikin’den Streamer Teknolojili Hava Temizleyici

Kış aylarında ısınma ihtiyacı kadar 
temiz havaya olan ihtiyacımız da 
artıyor. Soğuk nedeniyle açılamayan 

pencereler, hava kirliliği nedeniyle solunan 
kalitesiz hava birçok olumsuzluğu tetikliyor. 
Bunun yanı sıra Avrupa Alerji ve Solunum 
Yolu Hastaları Derneği Federasyonu’na 
(EFA) göre, Avrupa genelinde 80 milyon-
dan fazla kişi alerjik hastalıklara sahip ve 
bu rakam gittikçe artıyor. Havada bulunan 
yabancı maddeler bu alerjik hastalıklardan 
birine sebep olabiliyor. Şehir ortamında bu 
alerjenler örneğin; dizel egzoz partikülleri 
ve uçucu organik bileşikler (inşaat ve koz-
metik malzemelerinde bulunur) gibi mad-
deler ile karışarak, oldukça zararlı ağır aler-
jenler meydana getirebiliyor. Ayrıca hayvan 
tüyleri, ev toz akarları, polenler, bakteriler 
de alerjik hastalıklara sebep olabiliyor. Tüm 
bu etkenler göz önüne alındığında sağlıklı 
bir yaşam elde etmek için bulunduğumuz 
ortamın havasının temiz olması hayati önem 
taşıyor. Dışarıdaki havayı temizlemek çok 
da kolay olmuyor ancak teknoloji sayesinde 
ev ve iş yerlerinde hava kirliliği ve ona bağlı 
koku problemlerine karşı rahatlıkla çözüm 
getirilebiliyor. 
Daikin, Streamer teknolojili hava temiz-
leyici MC70L ile sağlıklı ortamlar oluştu-
rulmasını sağlıyor. Daikin, hava temizleme 
cihazı ile mekânlardaki havayı temizleye-

rek kalitesini artırıyor, taze ve temiz hava 
teneffüs edilmesine olanak sağlıyor. Dai-
kin, yaptığı uzun araştırmalar sonucunda 
geliştirdiği ve hava temizleme sistemlerinde 
kullandığı Streamer teknolojisi ile astım ve 
alerjisi olanlar için nefes alma konforunu 
yükseltiyor. Ozon yayılımı AB standartları-
nın altında olan MC70L, 16 dB ses seviyesi 
ile yaprak hışırtısı kadar sessiz çalışıyor. 
Daikin’in ileri teknoloji hava temizleme 
cihazı MC70L, kötü koku yaratan partikül-
leri gidermekle kalmıyor, zararlı bakterileri, 
hayvan tüylerini, küfleri, polenleri, küçük 
böcekleri ve diğer alerjenleri de yok ediyor. 
MC70L hava temizleyici, solumaya uygun 
temiz hava üretimi ile astım ve alerjisi 
olanların yaşam alanlarına önemli katkıda 
bulunuyor. Şık tasarımıyla her türlü ortama 
uyum sağlayan MC70L, 6 ayrı filtresiyle 
hava kalitesini en üst seviyeye taşırken, 
inverter motoruyla da üst düzey verimlilik 
sağlıyor. 
Güçlü filtre sistemiyle birlikte havadaki 
potansiyel olarak zararlı maddeleri gideren 
ve kötü kokuları nötr hale getiren Streamer 
teknolojili hava temizleyici MC70L, evle-
rinde kaliteli bir hava solumak isteyenlere, 
yüksek hava akımı ile odanın her köşesine 
uzanan turbo modu, çocuk kilidi, ekran par-
laklığı ayarı, uzaktan kumandası, anti-polen 
modu, uyku modu ve zamanlayıcı özellikleri 

ile kaliteli konfor sunuyor. Bebeklerden yaş-
lılara kadar her yaş grubu için tercih edilen 
MC70L, özellikle alerjik bünyeli çocukların 
odalarında güvenle kullanılabiliyor.
Yapılan bağımsız testlerde kendini kanıt-
layan ve İngiliz Alerji Kurumu tarafından 
onaylanan Daikin’in ileri teknolojili hava 
temizleyicisi, şık ve kompakt tasarımı ve 
sadece 8,5 kg’lık ağırlığı ile kolayca taşı-
narak her türlü ortama da uyum sağlıyor. 

Dakin Streamer teknolojisi nedir?

Sıradan plazmalar ile aynı elektrik gücünü 
kullanarak üretilen yüksek hızlı elektronlar, 
havadaki oksijen ve nitrojen molekülleriyle 
çarpışarak 1000 kat daha yüksek oksidatif 
ayrıştırma hızına sahip plazmayı oluşturur. 
Kuvvetli Streamer oluşumu bakterilere ve 
virüslere saldırarak yüzeydeki proteinlerini 
ayrıştırır ve oksidasyonla yok eder. 

Daikin MC70L’nin önemli 
özellikleri

Alerjenlerin giderilmesi: MC70L polen, 
mayt artıkları ve örneğin formaldehit gibi 
adjuvan maddelerden oluşan birçok genel 
alerjeni yüzde 99,6 oranında ortamdan 
uzaklaştırır.
Virüslerin giderilmesi: Havadaki virüsler 
filtre tarafından giderilir.
Bakterilerin giderilmesi: Bakteri ve mantar 
sporları, titanyum apatit fotokatalitik filtre 
ile emildikten sonra Streamer ile parçalanır.
Yüzde 95 oranında koku giderme: Streamer, 
temizlenmiş hava tekrar odaya verilmeden 
önce kokuları ayrıştırır ve yok eder.  
Tozların giderilmesi: Havadaki tozları 
yüzde 98 oranında temizler.TM
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değiştirilebilir pil özelliğine de sahip olan 
yeni kalorimetrenin bir diğer önemli özelliği 
ise, EN 1434 Class 2’ye göre sınıfının en iyi 
doğruluk oran aralığına sahip olması. Geniş 
dinamik ölçüm aralığı olan Qp/Qi oranı 
100 olan yeni ürünün bu alanda pazarın en 
başarılı kalorimetrelerinden olacağı belirti-
liyor. Patentli gövde tasarımı ile de ön plana 
çıkan DAF SonicHeat+ bu sayede kendi 
sınıfındaki en düşük basınç kaybı değerlerine 
de sahip olurken, özellikle ısı istasyonları ile 
kullanımında ön plana çıkıyor. Kirden, pas-
tan ve korozyondan etkilenmeyen bu tasarım 
sayesinde uzun kullanım ömrüne sahip olan 
SonicHeat+, özellikle kullanıcı tarafında da 
büyük memnuniyet yaratıyor. Diğer önemli 

DAF SonicHeat+ Ultrasonik Kalorimetre

DAF Enerji ve Danfoss birlikteli-
ğinin sonucunda ortak yürütülen 
proje ile DAF Enerji’nin yeni 

ultrasonik kalorimetresi DAF SonicHeat+ 
tanıtıldı. DAF Enerji’in 25-27 Kasım ara-
sında gerçekleştirdiği Kıbrıs etkinliği sıra-
sında lansmanı yapılan yeni DAF Sonic-
Heat+, katılımcılar tarafından büyük ilgi 
gördü.  DAF SonicHeat+’in kaliteli üretimi 
ve ortaya koyacağı rekabet koşulları ile sek-
törün çok kısa zaman içerisinde en gözde 
ısı sayaçlarının başında geleceği öngörülü-
yor. Kalorimetre pazarında yeni bir bakış 
açısı oluşturan DAF SonicHeat+, yeni nesil 
Cortex işlemcisi sayesinde yüksek perfor-
mans ve düşük pil tüketimine sahip. Ayrıca 

yeniliklerin başında ise, hızlı ve kolay servis 
çözümleri için bilgisayar kullanmaya gerek 
kalmadan Android ve IOS altyapılı uygu-
lamalar ile telefon üzerinden sahip olduğu 
optik arayüzle hizmet vermesi geliyor. Özel-
likle büyük ekranı ve kolay menü içeriği ile 
tüm tüketim değerleri herkes tarafından 
rahatlıkla incelenebilecek ve okunabilecek. 
DAF SonicHeat+, şimdiden çok olumlu tep-
kilerle karşılaşmış durumda. Lansmanı yapıl-
dığı günden beri 3000 adetlik satış rakamı 
yakalayan yeni DAF SonicHeat+, Aralık ayı 
itibarıyla pazara sunuldu. TM

Fränkische Döşemeden Isıtma/Serinletme ve Radyatör Tesisatı Sistemi: profitherm®

Fränkische, pazara sunduğu alpex 
boruların yanında ısıtma tesisat-
larında kullanılmak üzere PE-Xa 

malzemeden mamul ff-therm multi isimli 
oksijen bariyerli ısıtma boruları da sunuyor. 
Borular 6 bar ve 10 bar olmak üzere iki 
farklı basınç sınıfında sunulabiliyor. Böylece 
kat sayısı sebebiyle yüksek statik basınca 
sahip, bu yüzden de özel talepleri olan 
projelerde de çözüm sağlanabiliyor. Aynı 
borular fabrikada kılıflı olarak da üretilerek 
mobil radyatör tesisatlarında kullanılmak 
üzere sunulabiliyor. Bu şekilde boru ve kılıf 
borunun ayrı ayrı tedarik edilmesine gerek 

kalmıyor, depolama alanından tasarruf sağ-
lanabiliyor, sahada borunun kılıftan geçi-
rilmesi işçiliğinden, yani maliyetlerden ve 
zamandan tasarruf edilebiliyor. Fränkische 
profitherm ürün yelpazesi sadece borular-
dan ibaret değil. Döşemeden ısıtma için 
kullanılan mantar başlı zemin izolasyon 
plakası, debi göstergeli ve hatta otomatik 
debi limitlemeli kolektörler, kenar izolasyon 
bantı ile şap katkı maddesi gibi tamamlayıcı 
aksesuarlar ve sistemi daha da enerji verimli 
bir şekilde işletmeyi sağlayan otomasyon 
malzemeleri ürün yelpazesinin içinde yer 
alıyor. Fränkische sadece bu ürünlerden iba-

ret olmayan geniş ürün yelpazesini kendi 
bünyesinde yer alan deneyimli teknik ekibi 
tarafından sunduğu hizmet yelpazesiyle 
tamamlayarak müşterilerinin standartlara 
uygun sistem çözümlerine sahip olmasını 
sağlıyor. TM
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ürünler

Atlantik Grup’un distribütörlü-
ğünü yaptığı MITA markası, açık 
ve kapalı tip soğutma kulesi, hib-

rid kule, dry cooler, adyabatik kule gibi 
geniş ürün gamına ve PME-E ürün kodu 
ile çıkardığı açık tip soğutma kulelerinin 
bütün modellerinde EUROVENT ve CTI 
sertifikasına sahip. Açık tip kulelerde 580 
kW’dan 2600 kW soğutma kapasitesine 
kadar 16 tipte ürün bandına sahip MITA, 
kapalı kulelerde ise tek hücre ile 80 kW’dan 
1700 kW soğutma kapasitesine kadar kule 
üretimi gerçekleştiriyor. Özellikle paslanmaz 
özellikli endüstriyel kule uygulamalarında 
Avrupa pazarında ilk sırada yer alan MITA, 
HBR serisi kulelerde kuru soğutma için özel 
finli batarya, ıslak soğutma için düz borulu 
batarya kullanıyor. Kışın soğutma ihtiyacı 
olan yerlerde su tüketimi olmaksızın finli 
batarya ile soğutma yapabiliyor. Öte yan-
dan PAD serisi ile su şartlandırmaya gerek 
duymaksızın kuru termometre sıcaklığına 
bağlı olarak soğutma yapan adyabatik tip 
kulelerde 100 kW ila 1 MW aralığında farklı 

Atlantik Grup’tan MITA Soğutma Kuleleri

kapasite değerleri mevcut. Yüksek kapasite 
gerektiren endüstri ve sanayi tip uygulama-
larda, 2.6 MW soğutma kapasitesinden 14 
MW soğutma kapasitene kadar ulaşabilen 
ve havuzsuz üretilen PMM açık tip kule 
serisi çözüm olarak sunuluyor. MCT serisi 
ile evaporatif soğutma yapan ve iç ortamda 
çalışmaya olanak sağlayan MITA, bu kule-
lerde santrifüj fan kullanıyor. Fabrikadan tek 
parça halinde gelmesi ve düşük ses seviyesi 
gerektiren uygulamalar için ideal çözüm 
olması bu kuleleri cazip kılan özelliklerden. 
İtalyan üretimi olan MITA kuleler; açık 
ve kapalı tip kulelerinde korozyona karşı 

yüksek dayanımlı FRP (Fiber Reinforced 
Polymers) malzemeden üretiliyor ve 22 mm 
kalınlığındaki panel yapısına ve sıcak dal-
dırma galvaniz üzeri 75 (μm) çinko kapla-
maya sahip. Bu şekilde, büyük boyutlarda 
bile daha yüksek mekanik dayanım ve düşük 
ses seviyesi elde ediyor. Havuz kısmı yine 
yüksek korozyon dayanımlı FRP malzeme-
den imal ediliyor. Dış yüzeyi sıcak ve soğuk 
suya ve kimyasal aşınmaya karşı dirençli jel 
kaplama ile kaplanıyor. Kondenser fanı ola-
rak motora direkt akuple olarak bağlı, aksiyal 
tip fan kullanılan MITA; düşük elektrik 
tüketimi ve ses seviyelerini sunuyor. TM 

ısıtma, kullanım sıcak suyu veya farklı zon-
larda ayrı ayrı kontrol edilebilmesine ve hem 
günlük hem de haftalık olarak programlama 
yapılabilmesine imkân tanıyor. 
Lectus duvar tipi yoğuşmalı kazanlar 
“pahalı enerjiye karşı” ve “daha temiz bir 
doğa için” yaklaşımı ile Doğalgaz ve Pro-
pan ile kullanıma uygun olarak üretilmiştir. 
600x602x1045 mm (GxDxY) kompakt ölçü-
leri sayesinde sınıfında farklılaşan Lectus 
yoğuşmalı duvar tipi kazanlar, kazan dairesi 
kurulumunda kolaylıklar yaratarak beklen-
tilere tam anlamıyla cevap veriyor.

Teknik özellikler:

•	 15 kazana kadar kaskad çalıştırma 
•	 RVS serisi kaskad kontrol panelleri
•	 Geniş LCD ekran
•	 CE belgeli, TS-EN-ISO 9001, TS-EN-

ISO 10002, TS-EN-ISO 14000, TS-EN-
ISO 50001 ve İSG-OHSAS TS 18001 
belgeli

Baymak’tan Lectus Serisinin Yeni Üyesi: Lectus Plus

Baymak, BDR Thermea tarafından 
Hollanda’da geliştirilen ve Türkiye 
için özel olarak uyumlandırılan Lec-

tus duvar tipi kazanlar serisine Lectus Plus 
160 modelini ekledi. Pahalı enerjiye karşı ve 
temiz doğa için tasarlanan Lectus Plus 160, 
yüzde 108,5 verimliliği ile yakıt tasarrufunu 
en üst noktaya taşıyor. 
Lectus serisinin 65, 90 ve 115 modellerinde 
olduğu gibi yeni Lectus Plus 160 model-
lerinin de en önemli özelliklerinden biri 
“Premix” yanma teknolojisi. Premix yanma 
teknolojisine sahip Lectus Plus 160 eski tip 
kazanlarla karşılaştırıldığında min. yüzde 30 
daha verimli performans gösteriyor. 
Lectus Plus 160 geniş renkli LCD ekranı 
sayesinde kullanım kolaylığı sunuyor. Bay-
mak tarafından Lectus serisi için özel olarak 
hazırlanan RVS kaskad kontrol panosu saye-
sinde 15 adede kadar kazan, modülasyonlu 
çalışarak ihtiyaç kadar enerjinin harcanarak 
yakıt tasarrufu yapılmasını sağlıyor. RVS 
kaskad kontrol panosu, Lectus Plus 160’ın 

•	 Geri akım klapesi ile yüksek güvenlik
•	 % 108,5 yüksek verim 
•	 Al-Mg-Si döküm ısı eşanjörü
•	 Paslanmaz çelik brülör
•	 Premix yanma teknolojili, modülasyonlu
•	 Sessiz çalışma, 63 dB 
•	 Donma korumasına sahip
•	 % 21-100 modülasyon aralığı 
•	 Doğalgaz ve Propan ile çalışma imkânı
•	 Kompakt ölçüler
•	 Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu 
•	 0,8-4 Bar arası kazan su basıncı TM
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söyleşi

Rafet Ekmekçioğlu
A Yangın Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı

A  Yangın Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş. yangın söndürme sistemleri, yangına 
müdahale ve yangından korunma ile itfaiye ekipmanları alanında 2001 
yılından beri hizmet veriyor. 210 uzman çalışanı ile 15 bin m² üretim alanında 

teknolojik makineler ile seri üretim yapan A Yangın, yangın sektöründe 10 farklı 
kategoride üretim yapıyor. Yangın sektörünün devamlı olarak gelişen ve yeni ürünlere 
ihtiyaç duyan bir sektör olduğunu vurgulayan A Yangın A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Rafet Ekmekçioğlu, “Yüksek üretim kapasitemiz, yenilikçi ürünlerimiz ve artan marka 
bilinirliğimizle dünya pazarlarından aldığımız payı istikrarlı biçimde artırmayı 
hedefliyoruz” diyor…

“Uzman kadromuz ve yaşam güvenliği 
çözümlerimizle, Türkiye’nin yangın 
söndürme ve güvenlik ekipmanları 
üretiminde en kapsamlı firmasıyız”
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Firmanız hakkında bilgi alabilir 
miyiz?

2001 yılında kurulan A Yangın Güvenlik 
Sistemleri San. Tic. A.Ş., yangına müdahale 
ve yangından korunma ile itfaiye ekipman-
ları alanında hizmet veriyor. 210 uzman 
çalışanımız ile 15 bin m2 üretim alanında 
teknolojik makineler ile seri üretim yapı-
yoruz. Yangın sektöründe yaptığımız 10 
farklı kategoride üretimle lider kuruluş 
olmayı başaran A Yangın A.Ş. olarak, iç ve 
dış piyasada ürünlerimizi daha iyi tanıtmak, 
müşteri yelpazemizi genişletip ilişkilerimizi 
artırmak amacıyla, İstanbul’da Marmara 
Bölge Müdürlüğü, Ankara’da Anadolu & 
Karadeniz Bölge Müdürlüklerimizi faali-
yete geçirdik.
A Yangın A.Ş., üretim faaliyetleri kapsa-
mında makine parkına takviye ettiği yeni 
nesil Robotik CNC makineleri ile müşteri 
isteğine dönük her türlü ihtiyaca özel kalıp-
ları (Plastik Enjeksiyon ve Metal Enjeksi-
yon) kendi bünyesinde üretebiliyor.
Firmamız, konusunda uzman mühendis 
kadrosu ile Türkiye’de ve dış ülkelerdeki 
endüstriyel tesis, enerji merkezleri, konut, 
ofis, rezidans, alışveriş merkezi ve otellerin 

Firmanızın üretimlerinden 
bahseder misiniz? Kullanım alanları 
nelerdir? 

Yangın sektörü, devamlı olarak gelişen ve 
yeni ürünlere ihtiyaç duyan bir sektör. A 
Yangın A.Ş. de, ürettiği ve kullandığı tüm 
yangın güvenlik sistemlerinde bu konuya 
hassasiyet gösteriyor.
Yangın hortumları, yangın dolabı, yangın 
kapısı, rakor, vana ve lanslar başta olmak 
üzere, yangın söndürme cihazları ve kuru 
kimyevi tozları üretimi yapıyoruz. bunlara 
ek olarak ise hidrant ve yangın hidrofor 
için çalışmalarımızı tamamladık ve üretim 
aşamasına geçtik. 
Gelişmeye açık konularda da inovatif çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Bunun sonucunda 
da ürünlerimiz farklı sektörler ve tesislerde 
kullanılabiliyor.

yangın güvenliğinin projelendirilmesi ve 
uygulamalarının yapılması işlemini gerçek-
leştiriyor. Bu özellikleriyle A Yangın A.Ş., 
yaşam güvenliği çözümleri üretmekte olup, 
Türkiye’nin yangın söndürme ve güvenlik 
ekipmanları üretiminde en kapsamlı fir-
ması.
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söyleşi

yışını esas alıp, çevreye ve topluma saygılı 
üstün nitelikli yapı anlayışını, kusursuz 
proje ve uygulama sistemleriyle birleştir-
meyi hedefliyoruz.
A Yangın A.Ş. kalite standardının isteni-
len seviyede olması adına gerekli testleri 
yaparak ilgili kuruluşlar tarafından da bel-
gelendiriliyor.
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve 
OHSAS 18001:2007 kalite belgelerinin 
standartlarına göre belgeli üretim yapan 
A Yangın, tüm ürünlerinde kaliteyi, insan 
sağlığına ve çevreye zarar vermeden üretim 
yapmayı hedef alıyor.

Yurtdışı projelerinizden ve 
yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

1996 yılında Türkiye - Azerbaycan ortaklığı 
olan Caspi-Yıldız firmamız Bakü’de faali-
yete geçti. Azerbaycan, Romanya, Maca-
ristan, Irak, Gürcistan, İran, Umman, Fas, 
Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır, Kosova, 
Nijerya, Kıbrıs, Katar ve Dubai’de güçlü 
pazarlara ve distribütörlere sahibiz. Üretici 
firma olmanın avantajı ile birçok ülkenin 
yönetmeliklerine uygun üretimimiz söz 
konusu. Uluslararası alandaki gelişmeleri 
takip edebilmek adına sektör fuarlarına 
katılıyoruz. Almanya, Dubai, Azerbay-
can, Rusya, Ukrayna, Mısır, Fas, Cezayir 
ve Libya gibi ülkelerde katılım sağladığı-
mız fuarlar sayesinde ulusal ve uluslararası 
müşterilerle ortak paydada buluşarak ticari 
ilişkilerimizi kuvvetlendirebiliyoruz.
Yüksek üretim kapasitemiz, yenilikçi ürün-
lerimiz ve artan marka bilinirliğimizle 
dünya pazarlarından aldığımız payı istik-
rarlı biçimde artırmayı hedefliyoruz. TM

Yıllık ürün üretim kapasitemiz:

Yangın kapısı: 24.000 adet
Yangın dolapları: 28.000 adet
Yer üstü yangın hidrantları: 13.000 adet
Yangın pompası: 480 adet
Mobil köpük arabası: 240 adet
Su ve köpük monitörleri: 380 adet
Yangın hortumları: 2.150.000 m.
Vana-rekor-lans: 43.000 adet
Yangın söndürme cihazları: 360.000 adet
Kuru kimyevi toz: 2.160 ton

Türkiye’de iş yaptığınız müteahhit 
firmalara ne gibi hizmetler 
sunuyorsunuz?

A Yangın A.Ş., ilgili sektördeki tüm kurum 
ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebi-
lecek, üretim ve ithalat anlayışını benim-
semiştir.İmalatını ve ithalatını yaptığımız 
ürünlerin satışının yanı sıra, konusunda 
uzman deneyimli mühendis kadromuz ile 
müteahhitlere, sektörel firmaların yanı sıra 
büyük çaplı endüstriyel kuruluşlara ve farklı 
sektörlere, tesislere hizmet veriyoruz. Yan-
gın güvenlik sistemlerindeki bu hizmetle-
rimiz danışmanlık, projelendirme, taahhüt, 
süpervizörlük ve teknik servis hizmetlerini 
kapsıyor.
Yangın sistemleri, uluslararası geçerliliği 
olan ve yerel standartlara uygun olarak 

tasarlanıyor. Oluşturulan sistem tasarımları, 
bağımsız onay kuruluşları ve sigorta şirket-
leri tarafından kabul gören mühendislik 
programları ile doğrulanıyor.

Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin 
piyasada bulunan diğer ürünlere 
göre farkı nedir?

A Yangın A.Ş., mühendislik ve yönetim 
bilimlerindeki teknolojik olanakları kulla-
narak daima yüksek kalite standartlarında, 
gelişen güvenlik teknolojileriyle uygun 
ürünler üretmekte.
Uzman kadromuzun yanı sıra üretim par-
kurumuzun güçlü olması sayesinde yeni 
model ve Ar-Ge çalışmalarıyla pazar ana-
lizleri yaparak müşterilerin ihtiyaçlarına 
yanıt veriyoruz. Müşteri memnuniyetini ön 
planda tutarak ve mükemmelleşme anla-
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sistem

Profile Flexible, kalbinde MZX Tek-
nolojisini kullanan güçlü bir yangın 
algılama ve alarm sistemidir. 

MZX Technology aslen en zorlu ortamlarda 
çalışmak üzere tasarlanmıştır; bu nedenle sis-
tem, diğer cihazlardan gelen elektrik sinyalle-
rine ve yanlış alarm kaynakları da dahil olmak 
üzere, elektriksel gürültü gibi dış etkenlere 
karşı oldukça dayanıklıdır. Profile Flexible 
paneller, slot mimarisi ile korunan ortamın 
özel gereksinimlerine göre uyarlanabilir. Saha 
değişir veya genişleme ihtiyaçları doğarsa, 
sistem yeni gereksinimleri karşılamak üzere 
kolaylıkla genişletilebilir. Panel, ilave çevrim 

Tyco Zettler Profile Flexible 
Yangın Algılama ve Alarm Sistemi

1. Mimari dizayn ve estetik görünüm: Modern 
8.4" TFT renkli dokunmatik ekranlı Profile 
Flexible panel, bir yangın kontrol panelinin 
kullanılmasının yeni yollarını tanımlıyor. 
Tamamıyla uyarlanabilir ana ekran, panelin 
son kullanıcıların kurumsal kimliğini logo 
şeklinde göstermesine olanak tanır. Gelişmiş 
tasarımı, farklı montaj seçenekleri ve şık este-
tiği, resepsiyon alanları gibi halka açık ortam-
larda kolay kullanım ve modern görünümü 
beraber sunar.

2. Gelişmiş özellikler: Bir yangın panelinde 
kilit gereksinimlerden biri kullanıcı için sez-

kapasitesi ve çevrim gücü paylaşma seçeneği 
sunmak için özel olarak tasarlanmıştır ve sis-
tem tasarımında daha fazla esneklik ve kuru-
lum maliyetlerinde bir azalma sağlar. İçeriğe 
duyarlı yardım menüsüne sahip dokunmatik 
ekran kullanıcı arayüzü ergonomik olarak 
tasarlanmış ve böylece her işlem kolaylaş-
tırılmıştır. Ayrıntılı durum bilgisi sağlayan 
dokunmatik LED’ler, tüm sistem olaylarına 
hızlı yanıt vermeyi amaçlar. Sistem, kullanım 
kolaylığını yüksek performans ile birleştirir 
ve yenilikçi tasarımı sayesinde ömür boyu 
işletme maliyeti avantajlarını son kullanıcılara  
getirir.
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paylaşım çevrimli panele genişletir.

Pro16xBB

Pro16xBB Profile Flexible Black-Box paneli, 
4 güç paylaşımlı çevrimi veya 2 yüksek güç 
çevrimiyle gelir ve 16 güç paylaşımlı çevrime 
veya 8 yüksek güçlü çevrime kadar genişle-
tilebilir.

Pro32xBB 

Profile Flexible Black-Box paneli, 4 güç pay-
laşımlı çevrimi veya 2 yüksek güç çevrimiyle 
gelir ve 32 güç paylaşımlı çevrime veya 16 
yüksek güçlü çevrime kadar genişletilebilir.

PXB800 ve PBB801

PXB800, yardımcı ekipmanları barındıracak 
şekilde tasarlanmıştır. PBB801, 5.0A’lık güçlü 
bir güç kaynağı ünitesi içerir ve 38AH aküler 
için gerekli alana sahiptir. Sistemin gereksi-
nimlerine göre kullanılabilir.

gisel ve kullanımı kolay olmasıdır. Profile 
Flexible panelin akıllı kullanıcı ekranı; çok 
dilli arayüz, ergonomik simge ekranı ve olay 
özet bilgilerinin tek bir tıklamayla sunulması 
amacıyla dokunmatik durum LED’leri sunar. 
Operatörler için akıllı bir navigasyon olan 
Bilgi Tuşu (Info-Button), kullanım kolaylığı 
için içeriğe duyarlı yardım ve ekrandaki ope-
ratör talimatlarını sunar.

3. Kurulumu, devreye alımı ve kullanımı kolay 
sistem: USB ile yapılandırma işlemi, gelecekte 
hiçbir zaman eskimeyecek bir teknoloji sun-
maktadır. Kurulum ve servis sırasında zaman 
ve maliyetten tasarruf sağlayarak saha yapılan-
dırmasının kolaylaştırılmasını sağlar. RFID 
kart ile şifreleri hatırlamak gerekmez, panelin 
anahtar ile kilidini açmaya ihtiyaç duyulmaz, 
acil bir durumda hızlı erişim imkânı sunulur. 
Bu, kullanıcıların tanımlanmasını ve itfaiyeye 
yapılmış tüm eylemlerin izlenebilirliğini sağ-
lar. Özellikle kritik işlevleri kimin gerçekleş-
tirdiğini takip etmek için önem taşıyan yüksek 
riskli ortamlarda yararlıdır.

4. Düşük işletme maliyetleri: İşletme süre-
since maliyeti düşürmeye yardımcı olmak 
için Profile Flexible, yalnızca ilk kurulum 
için değil, sistemin kullanım ömrü boyunca 
esnekliğini artırmayı amaçlayan bir dizi işlev 
sunar. Geriye dönük uyumluluk MZX Tek-
nolojisine sahip mevcut yangın panellerinin, 
yeni Profile Flexible panellerle birlikte ağa 
bağlanmasına olanak sağlar ve böylece tüm 
sistemi yükseltme ihtiyacı ortadan kalkar. 
Panel başına 4 bin adres kapasitesi büyük 
sistemlerin oluşturulmasını mümkün kılarken 
kampüs gibi ortamlarda, mevcut IP kablolama 
kullanılarak Tekrarlayıcı Paneller masrafsızca 
sahaya dağıtılabilir.

5. Kompleks sistemler için tasarım çözüm-
leri: Profile Flexible, artan çevrim kapasitesi 
ve çevrim gücünü paylaşma seçeneği sunar. 
Adreslenebilir sistem, güç paylaşımlı (SP) 
çevrimleri veya yüksek güç (HP) çevrimleri 
olarak birleştirilebilir. Sistem tasarımcısı, 
kullanılabilir tüm gücü ve 250 adresi tek bir 
yüksek güç çevrimine atayabilir veya kaynak-
ları paylaşılan iki çevrime paylaştırabilir. Bu 
optimizasyon, kurulu toplam sistem maliyetini 
önemli ölçüde azaltabilir. Slot kartı mima-
risi, yaklaşık 50 farklı seçenek ile modüler 

bir tasarım yeteneği ve özellikle uygulama 
ihtiyaçlarına göre en ekonomik sistemi inşa 
etme olanağı sunar.

İhtiyaçları Karşılayacak Şekilde 
Büyüyebilen Ölçeklenebilir Bir 
Sistem

Pro16xD

Profile Flexible Pro16xD, 16 loop’a kadar 
genişletilebilir ve toplam 2 bin adresi destekler, 
bu da orta ölçekli tesisler için idealdir.

Pro32xD

Profile Flexible Pro32xD, 32 loop’a kadar 
genişletilebilir ve toplam 4 bin adresi destek-
ler, büyük ölçekli, kompleks tesisler için tam 
çözüm sunar.

PxD Genişleme Paneli

Profile Flexible Pro32xD’yi maksimum 32 güç 

Pro16xD Pro32xD PxD Genişleme Paneli

Pro16xBB Pro32xBB PXB800 ve PBB801
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Slot kartı mimarisi ile yeni modüler tasarım, 
genişletmeyi her zamankinden daha kolay 
hale getirir.
•	 PLX800 Profile Çevrim Genişletme Kartı 

- Güç paylaşımlı çevrimler
•	 PNI800 Profile Ağ (Network) Arayüz 

Kartı
•	 PCH800 Profile PSU Arayüz ve Akü Şarj 

Slot Kartı

Tüm İhtiyaçlara Cevap Veren 
Tekrarlayıcı Panel Serisi

PR8AS

Profile 80 bölgeli AC tekrarlayıcı panel, lokal 
güç kaynağı gereksinimlerini dikkate alır ve 
geleneksel yangın ihbar paneli tarzı bir çözüm 
sunar.

PR1DS

Profile kompakt DC tekrarlayıcı panel, bir dizi 
montaj seçeneğiyle sistemin tam kontrolünü 
sağlayan estetik açıdan etkileyici görünüme 
sahip bir paket sunar.

PZ4DS ve PZ8DS

Profile 40 yollu ve 80 yollu LED paneller, 
ilave bölgesel LED’ler sağlamak için Profile 
Flexible ve kompakt DC tekrarlayıcı paneller 
ile birlikte kullanılır.

Öne Çıkan Özellikler

Profile Flexible paneller 4 çevrimden 32 çev-
rime kadar genişletilerek 99 adede kadar panel 
birbiriyle “peer-to-peer” ağ kurabilir.

1. Dokunmatik ekranlı grafik kullanıcı 
arayüzü: (GUI) Son kullanıcı göz önünde 
bulundurularak tasarlanan Profile GUI 
sezgisel ve kolay kullanımlıdır. Simgelerin 
ve bilgi düğmelerinin kullanımı sayesinde 

ekran, tek bir dokunuşla operatör 
talimatlarını ve olay özet bilgilerini 
hızlıca sunabilir. Çoklu dil desteği ile giriş 
ekranı özelleştirilebilir, bunun yanında 
son kullanıcıların kurumsal logosunu 
gösterecek şekilde tasarlanabilir.

2. RFID etiketleri ile anahtarsız giriş: Acil 
bir durumda panele kolay erişilmesini 
sağladığı gibi kullanıcı eylemlerini 
tanımlar ve kaydeder.

3. LED göstergeler: Panele erişmek zorunda 
kalmadan, ilk bakışta hangi bölgenin 
alarmda olduğunu gösterebilir, böylece 
tehlike yerini belirlemeyi kolaylaştırabilir.

PR8AS PR1DS PZ4DS ve PZ8DS

İlave kullanıcı arayüzleri için esnek çözümler
•	 POS800 Profile Fiber Optik Switch 

Single Mode
•	 POS800 Profile Fiber Optik Switch Multi 

Mode

Profesyonellere ulaşmak istiyorsanız 
reklam bütçenizi kısmayın, SEYAD üyesi 
prestijli sektörel yayınlara reklam verin. 
Çünkü profesyoneller sektörlerinde olup 
biteni izleyebilmek için saygın sektörel 
yayınları takip ederler. Hem basılı 
yayınlardan, hem dijital ortamda...

reklam bütçenizi 
kısmayın!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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4. Slot kart mimarisi: Sistemin esnekliğini 
ve ölçeklenebilirliğini sağlar; ayrıca 
sistemin gelecekteki teknolojik gelişmelere 
uyumluluğunu garanti eder. Slot kart 
mimarisi sayesinde paneller, son kullanıcı 
gereksinimlerine göre tasarlanabilir ve 
uyarlanabilir.

5. Kolay montaj seçenekleri: Profile 
Flexible panel, tek bir kişinin paneli 
monte etmesine imkân veren, kolay 
montaj çerçevesine sahiptir. Çerçeve ve 
kablolar, panel duvara monte edilmeden 
önce takılabilir. Bu, panellerin sorunsuz ve 
daha güvenli kurulumu anlamına gelir.

6. Genişletilmiş çevrim kapasitesi: 
Çevrim başına 1A güç ile Profile Flexible 
çevrimden beslemeli çok daha fazla cihaz 
çevrime eklenebilir.

7. Muhafazalar: Profile Flexible serisi, daha 
karmaşık bir sistemin kurulmasına ve bir 
yerde toplanmasına olanak tanıyan daha 
büyük ve çeşitli muhafaza seçenekleri 
sunar.

8. Akü kutusu: Harici bir akü kutusu 
ile Profile Flexible sistemi kolayca 
genişletilebilir, alarm ve bekleme süreleri 
uzatılabilir.

Paylaşımlı Çevrimler

Adreslenebilir çevrimler, güç paylaşımlı (SP) 
olarak veya yüksek güçlü (HP) çevrimler ola-
rak kullanılabilir. Sistem tasarımcısı mevcut 
tüm gücü ve 250 adresi tek bir HP çevrime 
atayabilir veya kaynakları iki SP çevrimi ara-
sında paylaşabilir. Bu çevrim gücü optimi-
zasyonu, kurulması planlanan toplam sistem 
maliyetini önemli ölçüde azaltabilir. 

Dokunmatik Ekranlı Kullanıcı 
Arayüzü

Ana ekran: Profile Flexible panelin ana ekranı 
iyi yapılandırılmış ve okunması kolay bir görü-
nüme sahiptir. Buna ek olarak, giriş ekranı son 
kullanıcının kurumsal logosunu göstermek 
üzere özelleştirilebilir.
Olay günlüğü: Profile Flexible panel, filt-
relenebilen veya indirilebilen ve daha sonra 
dinamik filtreler kullanılarak basılabilen veya 
analiz edilebilir kapsamlı 10 bin adet olay 
günlüğü sağlar. Bu etkin olay teşhisi, sahadaki 
sorunları hızla çözmeye yardımcı olur.
Bilgi tuşu (Info-Button): Bilgi Tuşu içeriğe 

söndürme sırasında alınacak aksiyonların hız-
lanmasına yardımcı olur.
Cihaz bilgileri: Gerekli bilgiler net ve yapı-
landırılmış bir şekilde görülebilir. Bir sistem 
olayında, doğru kararın hızlı ve verimli bir 
şekilde alınmasına yardımcı olur.
Hızlı erişim: RFID kartları menülerin anlık 
olarak kullanıcı tarafından kontrol edilmesini 
sağlar ve kullanıcı etkileşimlerini de kaydeder. 
Kaydırma düğmesi, etkin alarm olaylarının, 
şifrelere veya tuşlara gerek kalmaksızın görün-
tülenmesini sağlar.

Herkes için Kolaylık

İtfaiyeciler: Bir olay sırasında, her saniye 
önem taşır. Profile Flexible ile açıkça yapı-
landırılmış dokunmatik ekrandan ilk bakışta 
gerekli tüm bilgiler alınabilir. Bu zamandan 
tasarruf, tasarruf edilen zaman da hayatların 
kurtarılmasını sağlar.
Mimarlar: Zettler Profile tekrarlayıcı panel-
leri, estetik görünüme sahiptir ve mimarların 
tasarımlarından ödün verilmeden herhangi 
bir binaya dikkatle uyarlanabilir. Tamamen 
EN54 onaylıdır.
Tesis müdürü: Modern bir binada maliyetle-
rin öngörülebilir olması gerekir. Profile Fle-
xible, geriye dönük olarak uyumludur; siste-
min parçalarını tamamen değiştirmeye gerek 
kalmadan versiyon yükseltilebilir. Kullanıcı 
ve yatırımcı açısından işletme maliyetlerini 
düşürür.
Servis teknisyeni: Flexible paneller, tek bir 
kişinin paneli montajına imkân veren, kolay 
montaj çerçevesine sahiptir. Çerçeve ve kablo-
lar, panel duvara monte edilmeden önce takı-
labilir. Buna ek olarak, USB’ye indirilebilen 10 
bin olay kaydı, arıza bulma işlemini çok daha 
verimli hale getirir.
Lobi görevlisi: Dokunmatik ekranlı kullanıcı 
arayüzünün kullanımı gerçekten kolaydır - 
basitçe yapılandırılmış, büyük ve düz metin-
lerle kullanıcılara kesin bilgiler sağlar. Her-
hangi bir işlevle ilgili yardım ihtiyacı varsa, 
Info-Button bir saniye içinde kullanıcılara 
yardımcı olabilir.
Sistem entegratörü: Profile Flexible, her 
uygulamaya özel olan gereksinimlere cevap 
verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yüksek çev-
rim kapasitesi ve çevrim gücünü paylaşma 
özelliği ile sistem kompleks tasarımlara 
çözümler sunar. TM

duyarlı şekilde ekran üzerinde yardım ve ope-
ratör yönergeleri sunar.
Saha haritaları: Saha haritaları kat planları 
veya dedektörler gibi bilgilere kolay erişim 
sağlar, böylece en güncel bilgileri taşırlar. 
Bütün bu bilgilere sahip olmak yangın duru-
munda zamandan tasarruf sağlar ve yangın 
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Yazan: Efe Ünal, Proje ve Ar-Ge Yöneticisi, Aironn İklimlendirme Sistemleri San. ve Taah. A.Ş.

Depremin yeri ve zamanı yoktur. Geç-
mişte edindiğimiz acı tecrübeler 
bize depreme her zaman hazırlıklı 

olmamız gerektiğini açıkça göstermiştir. Bu 
sebeple yeni inşa edilen yapılarda depremin 
etkisini azaltmak amacıyla sismik önlem-
ler alınmaktadır. Bu alınan önlemler inşai 
yapıda alınırken, mekanik tesisatlarda da 
göz ardı edilmemelidir. Deprem sırasında 
eylemsizliği sebebiyle binanın hareketinden 
bağımsız hareket eden mekanik elemanlar 
(sprinkler, fan, pis su hatları vb.) bağlı olduk-
ları elemanlardan kopabilirler. İnsanların 
kaçış yolları üzerinde bulunan bu eleman-
lar insanlara ciddi zararlar verebilir. Bunun 

yanı sıra özellikle depremden hemen sonra 
kullanılması gereken binalarda (hastaneler, 
dispanserler, itfaiye binaları vb.) mekanik 
sistemlerin çalışması gerekmektedir. Ülke-
mizde sismik hakkında gerekli önlemler, T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı 
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hak-
kındaki Yönetmeliğe göre alınmaktadır. Yurt 
dışı kaynaklı bazı projelerde ise International 
Building Code kaynağından yararlanılmakta-
dır. Her iki kaynakta da temel amaç eleman-
lar üzerine deprem sırasında düşen deprem 
yükünü hesaplamaktır. Kaynaklarda belirtilen 
denklemler aşağıda verilmiştir.
Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hak-

kındaki yönetmeliği 2.11 maddesinde yer 
alan denklem;

                Denklem 1
fe Mekanik veya elektrik donanımın   
 kütle merkezine etkiyen eşdeğer deprem
 yükü (kg)
Ao Etkin yer ivmesi katsayısı
I Bina önem katsayısı
We Mekanik veya elektrik donanımın 
 ağırlığı (kg)
Hi Binanın i'nci katının temel üstünden   
 itibaren ölçülen yüksekliği (m)
Hn Binanın temel üstünden itibaren 
 ölçülen toplam yüksekliği (m)

Jet Fan Sisteminde Sismik 
Koruma Hesaplamaları
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International Building Code kaynağında yer 
alan denklem 16-67’de yer alan denklem;
              Denklem 2 
Fd Sismik dizayn yükü
ap Bileşen yükseltgeme faktörü
SDS Ani spektral karşılık ivmesi
Wp Bileşenin çalışma ağırlığı
Rp Birleşen karşılık faktörü
Ip Birleşen önem faktörü
z Birleşenin bina içindeki konumunun   
 yüksekliği
h Binanın toplam yüksekliği  
International Building Code’da belirtilen 
denklemin bazı sabit değerlerle detaylan-
dırıldığı görülmektedir. Ankara’da yer alan 
bir projenin otoparkına yatay olarak yerleş-
tirilmiş çift susturuculu bir aksiyal fanın ve 
1. bodrum katın tavanına yerleştirilen bir 
jet fanın IBC’ye göre örnek hesabı aşağıda 
paylaşılmıştır.

Şekil 1: Aksiyal Fan Ağırlık Gösterimi

Aksiyal Fan için Sismik Dizayn yükü;

Jet Fan için Sismik Dizayn Yükü;

*Hesaba konu olan jet fanın ağırlığının 80 kg olduğu 
öngörülmüştür.

Örnek proje için ilgili hesaplamalara bakıl-
dığında deprem sırasında aksiyal fan üzerine 
düşecek sismik yük 240 N olurken, jet fan 
üzerine düşen sismik yük 11 N civarında 
olmaktadır. 

Şekil 2: Sismik sınırlayıcılı yaylı izolatör

Normal şartlar altında jet fan sisteminde kul-
lanılan aksiyal fanların montajında çalışma 
sırasında oluşan titreşimin yapıya iletilme-
mesi amacıyla yaylı izolatörler kullanılmak-
tadır. 
Deprem anında oluşacak sismik yükü sınırla-
mak amacıyla hesaplanan yükü karşılayacak 
Şekil 2’de gösterilen sismik sınırlayıcılı yaylı 
izolatörler kullanılmalıdır. 
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3M™ ve NOVEC™

Yüz on yılı aşkın süredir yeni fikir-
ler geliştiren ve bu fikirleri yenilikçi 
ürünlere dönüştüren 3M, bilimi 

hayata uygulayarak, inovasyon yeteneğini 
60 bine yakın ürün ile sergiliyor. Bilimin, 
inovatif yaklaşımlarla insan yaşamını kolay-
laştıracak çözümlere dönüştürülmesi, 3M’in 
başarısının ve global stratejisinin temelini 
oluşturuyor. 3M™ Novec™ de bu yaklaşımı 
yansıtan markalar içinde en önde gelenler-
den biridir. Novec™ 1230; ortak özelliği 

çevreye, insana zarar vermeyen ve güvenilir 
olan Novec™ kimyasal ailesinin “yangın 
söndürme” özelliği olan versiyonudur. Diğer 
versiyonları, korozyondan koruma kapla-
ması, elektronik kart temizliği ve ısı transferi 
gibi uygulamalara sahiptir.

Temiz Gazlı Yangın Söndürme 
Ajanı

Novec™ 1230, NFPA standardında da 
tanımlandığı üzere; elektriksel iletkenliği 
olmayan, kullanıldıktan sonra kalıntı bırak-

mayan, deşarj anında gaz formunda olan 
temiz gazlı yangın söndürme ajanıdır. Diğer 
temiz gazlı yangın söndürme ajanlarından 
farklı olarak, elektriksel yalıtkanlık değeri ile 
canlılara sağladığı güvenlik marjı en yüksek 
gaz olup sera gazı etkisi sadece 1 (bir)’dir. 
Ozona zarar vermemesi ve az yer kaplaması 
da diğer özelliklerindendir.

Nerelerde Kullanılır?

Novec™ 1230; elektrik enerjisinin yoğun 
bulunduğu bölgelerde, sürekli işletimin 

3M™ Novec™ 1230 Yangın 
Söndürme Ajanı
Yazan: Simantov Pozanti, Üst Düzey Satış Sorumlusu, 3M Türkiye
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A Sınıfı Yüksek Risk: Yüksek güç çeken veya 
yangın söndürme anında oda içerisindeki 
ekipmanların çektiği enerji 5 kW’ı geçtiği 
mahaller TS EN 15004’te bu şekilde ifade 
edilir.

Soldaki grafikte; TS EN 14005 standardında 
yer alan A sınıfı yüksek riskli yangınları 
söndürmek için gerekli dizayn konsantras-
yonları ile ilgili gazların insana zarar ver-
meyen en üst limit değerler kıyaslanmıştır. 
Bu kıyaslamaya göre gazlı yangın söndürme 
ajanları içerisinde güvenlik marjı en yük-
sek olan gaz Novec™ 1230’dur. Özellikle 
işletme esnasında mahalde insan bulunması 
gereken veya 24 saat kesintisiz hizmetin 
olması zorunlu alanlarda (hava trafik kontrol 
kuleleri veya enerji santralleri gibi) güvenlik 
marjı büyük önem taşımaktadır.
HFC-227ea’nın ve İnert gazların güven-
lik marjları, boş odalar için sorun teşkil  
etmemekle birlikte hacmi azaltan mobil-
yalar veya silindirlere konulan fazla gazlar 
yüzünden ya çok azalmakta ya da tamamen 
yok olmaktadır.

Elektriksel Yalıtkanlık

A sınıfı yüksek riskli yangınlarda diğer bir 

zorunlu olduğu alanlar ile insan hayatının 
da gözetileceği mahallerde sıklıkla tercih 
edilmektedir. Örnek olarak; veri merkez-
leri (data center), enerji santralleri, elektrik 
odaları, telekomünikasyon odaları, arşiv ve 
müzeleri, saha verici merkezleri, hava trafik 
kontrol kuleleri, MR ve Röntgen cihazları-
nın bulunduğu odalar ve denizcilik uygula-
maları (makine dairesi) verilebilir.

“Özel risklerin ve kıymetli 
varlıkların korunması için ideal 
bir çözüm.”

İnsan Güvenliği

Novec™ 1230’u önce, en önemli konulardan 
biri olan insan güvenliği açısından diğer 
gazlarla kıyaslayalım:

Aşağıdaki grafikte geçen kavramları açıkla-
makta fayda var.

Dizayn Konsantrasyonu: Yangını güvenli bir 
şekilde söndürmek için gerekli söndürme 
ajanı miktarıdır.

NOAEL - No Observed Adverse Effect 
Level: Uluslararası standartlarca belirtilmiş, 

söndürme ajanının insana zarar vermediği en 
üst limit değer olarak açıklanabilir.

Güvenlik Marjı: NOAEL değeri ile dizayn 
konsantrasyonu ile arasındaki orandır.

Söndürme Ajanı Bağıl Dielektrik Mukavemeti (@1 atm 25 0C N2=1)

Novec™ 1230 2,3

HFC -227ea 2,0

IG-100 1,0

IG-55 1,01

Kaynak: NFPA 2001: 2012. Tablo: A.1.4.1(a), (b), (c) ve (d)
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önemli konu ise elektriksel yalıtkanlığın 
değeridir. Bilindiği üzere gazlı yangın sön-
dürme sistemlerinde deşarj olduktan sonra 
gazın 10 dakika boyunca mahalde kalması 
istenir. Bunun amacı arklardan veya diğer 
sebeplerden oluşabilecek yangını önlemektir. 
Dolayısıyla kullanılan söndürme ajanının 
elektriksel yalıtkanlık değeri, olası elektriksel 
arkları önlemek için önem kazanmaktadır. 
Yukarıdaki tabloda elektriksel yalıtkanlık 
değerleri kıyaslanmıştır.
Tablodan da görülebileceği üzere Novec™ 
1230, diğer gazlı yangın söndürme ajanla-
rına oranla minimum yüzde 15 daha fazla 
yalıtkandır.

Çevresel Etkiler

Amacımız, gezegenimizin kaynaklarına 
hassasiyet göstererek iş yapış şekillerimizin 
gözden geçirilmesi ve daha sürdürülebilir bir 
dünyaya katkıda bulunmaktır.
Son dönemde de oldukça fazla gündeme 
gelen iklim değişikliklerinin en önemli 
sebebi sera gazlarıdır. Sera gazları, dünya-
mıza gelen güneş ışınlarının tekrar uzaya 
kaçmasına önemli ölçüde engel olur ve dün-
yamızın ortalama sıcaklığını artırmaktadır. 
Ortalama sıcaklığı artan dünyamızda, buzul-
ların erimesinden aşırı yağışlara kadar birçok 

anormal hava olayı meydana gelmektedir.

Bu çerçevede gazlı yangın söndürme ajan-
larını değerlendirecek olursak soldaki tablo 
bize yardımcı olacaktır.

Bir gazın küresel ısınma potansiyeli, CO2 
(karbondioksit) gazına oranla ne kadar sera 
gazı etkisi yarattığını ifade eder. Karbon-
dioksit gazının küresel ısınma potansiyeli 
1 (bir)’dir. Novec™ 1230’un da 1 olmakla 
beraber atmosferde asılı kalma süresi sadece 
5 gündür. Bu özelliği sayesinde Novec™ 
1230 sera gazı olarak nitelendirilmemekte-
dir. Buna karşılık HFC-227ea gazı, CO2’den 
3220 kat daha fazla sera gazı etkisi göster-
mektedir ve atmosferde 34,2 yıl asılı kal-
maktadır.

Sistem Güvenilirliği

Gazlı yangın söndürme sistemlerinin doğru 
ve güvenilir çalışabilmesi için söndürme aja-
nının seçiminin ve doğru hesaplamaların 
yanı sıra arka planda bazı püf noktaları mev-
cuttur. Bunlar:

•	 Risk Analizi
•	 Hasar Değerlendirmesi
•	 Oda Sızdırmazlık Testleri
•	 Standartlardan Doğru Yangın Sınıfının 

Seçilmesi
•	 Yeniden Dolum Olanakları
•	 Doğru Algılama Sistemi
•	 Kurulum ve İşletmeye Alma
•	 Bakımların Yapılması
•	 Sistemin Parça Parça Değil, Tamamının 

UL, FM, VDS, LPCB vb. Onayının 
Bulunması

•	 Yatırımcının Toplam Yatırım ve İşletme 
Maliyet Hesabı

Sonuç olarak; hiçbir gazlı yangın söndürme 
ajanı bütün yangınlar için tek çözüm olma-
makla beraber, ihtiyaca ve gereksinim-
lere göre en doğru seçimin yapılabilmesi 
için değerlendirilecek kriterler bellidir. 
Türkiye’de ve dünyada birçok önemli veri 
merkezi, enerji santrali, üniversite, müze, 
hastane ve gemi halihazırda Novec™ 
1230 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi 
kullanarak kıymetli varlıklarını güvenle 
korumaktadır. TM

Söndürme Ajanı Ozona 
Zararı Küresel Isınma Potansiyeli Atmosferde Kalma Süresi

3M NOVEC 1230 0 1 5 gün

HFC-227ea 0 3220 34,2 yıl
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Klima santrali sipariş bazlı bir ürün 
olduğundan, ihtiyaca göre boyut-
landırılan bir özelliğe sahiptir. Bu 

nedenle bu ürünlerin mekanik özelliklerinin 
üstün, kalitesinin sürdürülebilir, üretim ve 
montajı kolay yapılabilen profil ve panel 
yapısına sahip olması beklenir. Bu özellik-
leri yanında bakım ve temizliğinin işletme 
şartlarında zorluk çıkarmadan yapılabilmesi 
de gereken niteliklerdir. 
Klima santralini oluşturan elemanlardan fan-

lar, ısı değiştiriciler, filtreler gibi komponent-
ler, genellikle tüm üreticilere tedarik sağlayan 
ortak kuruluşlardan elde edilirler. Bunları 
içerisinde barındıran, sızdırmazlık, ısı yalı-
tım ve mekanik dayanım sağlayan klima 
santrali gövdesi ise her üreticinin kendine 
özgü tasarımı ile farklı çözümlere sahiptir. 
Böylece klima santrali mekanik özellikleri 
üreticiden üreticiye farklılık gösterir. Bunları 
sınıflandırabilmek için EN1886 standardı 
ölçüm metotları ve sınıflandırma tanımlarını 

yapmak üzere hazırlanmıştır. 

Eurovent’in de sertifikasyon için kullandığı 
EN 1886 standardının ölçüm ve sınıflan-
dırma tanımları aşağıda anlatıldığı gibidir. 
Bunların tamamı gövdeyi oluşturan yapının 
mekanik özellikleri ile ilgilidir. Panellerin 
akustik sönümleme özellikleri de bu stan-
dardın kapsamında olup ölçüm metodunu 
tarif eder, fakat bir sınıflandırma vermez.

Klima Santralinde Gövdeyi 
Oluşturan Panel ve Profil Yapısı 

Yazan: İzzet Tanyol, Teknik Koordinatör, Teknoklima

Klima Santralinde Gövdeyi 
Oluşturan Panel ve Profil Yapısı 
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Filtre By-Pass Kaçakları 

400Pa pozitif basınç altında klima santrali 
filtre çerçevesinden filtrelenmeden geçen hava 
debisinin toplam hava debisine oranlanması ile 
sınıflandırma yapılır.

Gövde Kaçakları:

400Pa negatif ve 700Pa pozitif basınç altında 
klima santrali gövdesinden oluşabilecek hava 
kaçak miktarı belirlenerek sınıflandırma yapılır.

Mekanik Dayanım:

Klima santrali iskelet yapısının ±1000Pa basınç 
altında sehim miktarı ve ±2500Pa basınç altında 
kalıcı deformasyona uğrayıp uğramadığı model 
box üzerinde ölçülerek sınıflandırılır.

Isı Köprüsü:

Klima santralini oluşturan yapının içi ile dışı 
arasında ısı köprüsü oluşumuna neden olabi-
lecek metal-metal teması ile doğrudan ilgilidir. 
İç ortam ile dış ortam arasında sıcaklık farkı 
20K sabit olduğu durumda dış yüzeydeki en 
sıcak noktanın sıcaklığı baz alınarak hesap ve 
sınıflandırma yapılmaktadır. Isı köprüsünün 
önemi enerji kaçakları yönüyle olmayıp, santra-
lin içinde ve dışında yoğuşmalara neden olma-
sıdır. Yoğuşma bölgelerinde korozyon ve mikro 
organizma üremesi gibi istenmeyen gelişmeler 
yaşanır.

Isıl Geçirgenlik:

Klima santrali panelinin iç ortam ile dış ortam 
arasında sıcaklık farkını 20K sabit tutmak için 
verilen ısı enerjisi ölçülerek ısı iletim katsa-
yısı hesaplanır buna göre de sınıflandırma  
yapılır. TM

İzin verilen maksimum filtre bypass kaçak oranı EN 1886

Santral Filtre Sınıfı G1-M5 M6 F7 F8 F9

Bypass Kaçak Faktörü k (%) 6 4 2 1 0..5

Gövde Hava Kaçağı EN 1886

Sızdırmazlık Sınıfı Maksimum Kaçak Oranı
f 400 (L*S-1*m-2)

Maksimum Kaçak Oranı
f 700 (L*S-1*m-2)

L1 0,15 0,22

L2 0,44 0,63

L3 1,32 1,9

Gövde Dayanımı EN 1886

Dayanım Sınıfı Maksimum Göreli Eğilme mm/m

D1 4,0

D2 10,0

D3 10,0<

Isıl Köprüleme Faktörü (kb) EN 1886

Sınıf Isıl Köprüleme Faktörü (kb) Yoğuşma Riski

TB1 0.75< kb≤1 Çok Düşük

TB2 0.6< kb≤0.75 Düşük

TB3 0.45< kb≤0.6 Orta

TB4 0.3< kb≤0.45 Yüksek

TB5 Aranmıyor En Yüksek

Isı İletim Katsayısı (U) EN 1886

Sınıf Isı İletim Katsayısı W/m2K Panel Kalitesi

T1 U≤0.5 En Yüksek

T2 0.5<U≤1.0 Yüksek

T3 1.0<U≤1.4 Orta

T4 1.4<U≤2.0 Düşük

T5 Aranmıyor Çok Düşük
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Özet

Yangın ve duman damperleri; yangının 
şiddetini azaltırken yayılmasını engel-
ler, yangın durdurma sistemlerinin daha 

etkin bir şekilde çalışmasına imkân verir ve 
mülke gelen zararları sınırlar. Fakat her şeyden 
önemlisi hayat kurtarır. Bu makale yangın ve 
duman damperlerinin, genel koruma planı-
nın hayati bir parçası olduğunu gösterirken, 
mühendislere yardımcı olacak riski azaltan ve 

Yazanlar: 
Michael J. Bulzomi, Nailor Industries Inc.
Marty Gissel, Greenheck Fan Corporation
Dane Carey, T.A. Morrison & Co.
Joe Dahlheimer, Hpac Engineering
Larry Felker, Belimo

Çeviren:
Meriç Noyan Karataş

Risk ve maliyet nasıl minimize edilir

maliyeti minimize eden tasarım ipuçları içer-
mektedir.

UL hortum akımı testinden geçen bir yangın/duman 
damperi

Yangın ve Duman Damperleri: 
Onları Zorunlu Kabul Edin

Yangın ve duman damperleri, yangından 
korunma planının vazgeçilmez parçaların-
dandır ve tüzüğün gerektirdiği minimumlara 
göre oluşturulmuş yangına dayanıklı yapılarda 
kullanılabilmektedir. Bunlara örnek olarak, 
HVAC sistemlerinde kanalların kullanıldığı 
tamamında sprinkler bulunan binalar ve 1 saat 
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En İyi Uygulamaların Tasarım 
İpuçları

Yangın ve Duman Damperleri:
En İyi Uygulamaların Tasarım 
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konusunda en iyi uygulamalar ve örnekler 
üzerinden gittik, ama nihayetinde bir yangın 
durumunda bina sakinlerinin ve onların mülk-
lerinin nasıl en iyi şekilde korunacağının kararı, 
konunun uzman mühendisine bırakılır. 

Yönetmelik koşulları aranmaksızın, yangın 
ve duman damperlerinin gerekli olduğu bazı 
uygulamalar bulunmaktadır. Bunlar, güvenliği 
önemli ölçüde artıran ve mali riski azaltan, 
birbirini tamamlayıcı ve gerekli imkânlar sağ-
lamaktadır. 
Hem aktif hem pasif önlemlerin dâhil edil-
mesi, yangından korunmada tek bir metoda 
bağlı kalınamayacağını göstermektedir. Bina 
sakinlerine, tesislere ve onların operasyonlarına 
zaten önlenebilir riskleri göstermek çok da 
sağduyulu bir yaklaşım değildir. Burada açık-
landığı gibi en iyi uygulamaları izlemek toplam  
maliyeti azaltırken aynı zamanda yangının 
doğurduğu olumsuz sonuçları önemli ölçüde 
azaltacaktır.

Tasarım İpucu #1
Dinamik Yangın Damperlerini 
Kullanın

Statik yangın damperleri, HVAC sistem fanı 
alarm sırasında durduğunda kapanmak üzere 
tasarlanıp test edilmiştir.  Dinamik damperler 
ise HVAC sistem fanı alarm sırasında çalışmaya 
devam ederken kapanmak üzere tasarlanıp test 
edilmiştir.

Fan dönüşü durduğunda, hava akışının kesil-
mesi 20 dakikaya kadar bir zaman almaktadır. 
Yüksek sıcaklık ve hava debisi durumlarında 
damperlerin kapanacağından emin olmak için 
dinamik yangın damperlerini doğru seçmek 
gerekmektedir. Maliyetteki fark, emniyetli 
işleyişin faydaları düşünüldüğünde ufak kal-
maktadır. 

veya daha az yangın direnci gerektiren yangın 
bariyer duvarları olan binalar verilebilir. Bu en 
iyi uygulama yaklaşımı kompartımantasyonu 
güçlendirmekte ve yangın esnasında bina daya-
nıklılığını artırmaktadır. 

Yangın ve Duman Damperleri ile 
Kompartımantasyonu Sağlama Alın

Bir toplam yangından korunma planı (kom-
partımantasyonu, yangın algılama ve alarm 
sistemini, yangın durdurma sistemini ve yangın 
tahliyesini içeren) aktif ve pasif can güvenlik 
stratejilerini entegre eder. Kompartımantasyon, 
yangına dayanıklı konstrüksyon elemanları ile 
binayı hücrelere böler ve yangın kaynaklı hasar 
seviyesini ve duman taşınımını gözle görülür 
ölçüde azaltır. HVAC sistemi olan binalarda, 
yangın ve duman damperleri kompartıman 
bütünlüğünü dengeler. On yıllardır yapılan 
UL sertifikasyon testleri bu verimliliği gözler 
önüne sermektedir. 
Çok katlı bir binanın yangın durumunda etkin 
yangın ve duman kompartımantasyonu çok 
kritik bir hal almaktadır çünkü; bina sakinleri 
ya bulundukları yerde kalarak duman sızın-
tısına karşı kuvvetlendirilmiş kapılar, camlar 
ve menfezler ile kendilerini koruyacak ya da 
merdiven boşlukları gibi önceden belirlenmiş 
güvenli bölgelere kaçacaklardır. İtfaiye ve kur-
tarma personelinin karşılaşacağı riskler en iyi 
uygulama tasarım yaklaşımları ve ilgili yönet-
meliklerin takibi ile azaltılabilir.1

Kompartımantasyon toplam yangından korunma 
planının çok önemli bir parçasıdır.

Binayı Ağır Sonuçları Önleyecek 
Sistemleri Kullanarak İnşa Edin

Can güvenlik sistemlerinin fazla oluşu, özellikle 
ağır sonuçlar doğurabilecek yangın durumları 
için çok önemlidir. Yönetmelik tarafından 
gerekli görülmemiş olsa da yangın ve duman 
damperleri aşağıda sıralanan durumlarda da 

kullanılmalıdır:

•	 Sprinkler etkinliğinin bazı engeller 
tarafından kısıtlanmış olduğu durumlarda

•	 Duvar arkası veya tavan üstü yangın 
riskinin yüksek olması (veri merkezleri, 
dolaplar, duvar arkasında veya tavan 
üzerinde elektrikli kablolamanın yoğun 
olduğu medya odaları)

•	 Mahal amacının yüksek yangın riski 
taşıması (kaynak yapılması, yüksek voltajlı 
makinaların bulunması, çöp, depolama, 
kazan/fırın odaları)

•	 Bitişik binaların veya dış ortamda 
yapılan aktivitelerin sprinkler sistemi ile 
korunmaya alınmamış olması

•	 Sprinkler kesintisinin mümkün olduğu 
veya olmasının katastropik kayıp 
yaratacağı yerler (güvenilir olmayan su 
beslemesi, kullanım hatası, zayıf bakım 
uygulamaları)

•	 Kompartımantasyonun kritik olduğu 
HVAC kanal sistemi olan ve tamamı 
sprinklerli binalar (sağlık hizmet binaları, 
yüksek katlı binalar, oldukları yerde yangın 
korunmalı binalar)

Hem Aktif Hem Pasif Yangından 
Korunma Sistemleri Kullanın

Sprinklerler şüphesiz ki yangından korunma 
planının önemli bir parçasıdır. Fakat sprink-
lerler tarafından sağlanan aktif korumaya ek 
olarak, yangın ve duman damperleri gibi pasif 
korumalara da duyulan ihtiyaç, yangından 
korunmak için tek bir metoda bağlı kalınma-
ması gerektiğinin göstergesidir. 

Araştırmaya bağlı olarak, otomatik sprinkler 
sisteminin güvenilirliği yüzde 81-99 arasında 
değişmektedir ki bu tüm tesis tipleri ve bina 
sakinlerinin profili için yeterince etkili olma-
yabilir. Buna ek olarak, sprinkler sistemlerinin 
kapatılması olağandışı değildir. Bu sistemler her 
zaman düzenli bakımdan geçmiş olmayabilir 
ve su temininde kesintiler yaşanabilir. Böyle 
bir durumda, yangından korunma sistemleri 
bina sakinlerini ve mallarını yangın ve duman 
riskinden korumak için diğer aktif ve pasif 
yöntemleri kullanır.2,3,4

Özet: Risk ve Maliyeti Dengeleyin

Şu ana kadar riski ve maliyeti dengelemek 

Tekil yangından korunma metodolojisi olmadığından 
pasif ve aktif yangından korunma önlemleri bir arada 
kullanılmalıdır.
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Tasarım Tipi #2
Uygun Damper Tipini Seçin

Temel olarak iki tip yangın damperi vardır: 
Perde tipi ve çok kanatlı tip.
Perde tipi yangın damperinin yerçekimi kuv-
vetini kullanarak veya yay ile kapanan birbirine 
kenetli kanat grubunu serbest bırakan ısıya 
duyarlı eriyen iletkenli bir sigortası vardır. 
Manşonlu geçişi sayesinde, kanat grubunu 
hava akımından ayırarak akış kesiti üzerinde 
engel teşkil etmesinin önüne geçer ve hassas 
statik basınç gereklilikleri için hava akış kesiti 
üzerinde yüzde 100 boş alan sağlar.

Perde tipi yangın damperi

Çok kanatlı tip yangın damperi

Tasarım İpucu #3:
Dengeleme Tip Yangın/Duman 
Damperi Kullanın

VAV sistemleri, uygun hava debisi ve giriş statik 
basıncını koruyan dengeleme kanallarına gerek 
duyar. Şaft girişlerine şu iki görevi aynı anda 
yerine getirebilecek dengeleme tip yangın/
duman damperleri tanımlayın: 
• VAV hava debisi ve basıncını dengelemek 
• Yangın ve duman koruması sağlamak. 
Bir dengeleme tip yangın/duman damperinin 
yerini üç damper tutabilir: Bir manuel denge-
leme damperi, bir duman damperi ve bir yangın 
damperi. Bu hem kurulum hem de işletim 

Bu özelliği sayesinde enfeksiyon riskini ve 
test maliyetlerini azaltır.5

Tasarım Püf Noktası #5:
Fabrika İmalatı Manşon/Bağlantı 
Kullanın 

Fabrika imalatı manşonlar, satılan her bir dam-
pere uyacak şekilde üretilmiş ve uygun dolgu 
malzemeleri, ebatlar, bağlama elemanları ve 
vidalar ile imal edilmiştir ve üreticinin UL ser-
tifi kalı kurulum talimatları tarafından gerekli 
kılınmaktadır. Fabrika imalatı manşonların 
avantajları:  

• İşin yapıldığı sahaya direkt nakliyatı, 
taşıma hasarlarını ve teslim sürelerini 
azaltır

• Kurulum ve malzeme maliyetlerini 
düşürür

• Sahada kullanılan manşonlardan çok daha 
güvenilirdir, UL sertifi kasındaki kurulum 
gerekliliklerini karşılar.

Fabrika imalatı manşon ve yangın/duman damper 
kombinasyonu

Tasarım İpucu #6
Sınıf 1 Sızdırmazlık Seviyesinde 
Yangın ve Duman Damperlerini 
Kullanın

Bir binanın zarfı ve kompartımanları, duman 
kontrol döngüsü sırasında uygun basınç iliş-
kilerinin korunması için nispeten sızdırmaz 
olmalıdır. 
Sınıf 1 damperler, UL tarafından kabul edilmiş 
en yüksek sızdırmazlığa sahip damperlerdir ve 
UL onaylı ürün satan tüm damper üreticile-

maliyetlerini azaltıcı yönde etki yapar.

Dengeleme tip yangın/duman damperi

Tasarım Püf Noktası #4:
Test Maliyetlerini Pozisyon 
Switch’leriyle Azaltın

Yangın ve duman damperleri yönetmelik 
gerekliliğince periyodik olarak test edilmelidir 
ve bu işletimi garanti altına alan rutin bakım 
faaliyetlerinin bir parçasıdır. Uzaktan sinyal 
lambalarına veya bina otomasyon sistemlerine 
bağlı olan pozisyon switch’leri bulunan aktu-
atörlü damperler uzaktan test de edilebilirler. 
Bu durum aktuatörlü damperlerin, pozisyon 
switch’leri olmayan erir sigortalı damperlere 
göre daha fazla maliyet tasarrufu sağlamasına 
yardımcı olur. Pozisyon siwtch’i olan damper-
lerin birçok avantajı vardır:
• Test ve bakım için daha az süre ve işçilik 

maliyeti.
• Ulaşımı kolay olduğundan daha sık test 

yapabilme imkânı
• Sağlık hizmeti uygulamalarında tavan 

düzleminin kırılması gereksinimini 
ortadan kaldırması ve tavan üstü çalışma 
izninin alınma gereksiniminin azaltılması. 

Tipik bir damper – pozisyon switch düzeneği
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rinde bulunabilir. Benzer konstrüksiyon tipleri 
olan Sınıf 1 ve Sınıf 2 damperler maliyet açı-
sından karşılaştırıldığında; maliyet farkı ihmal 
edilecek kadar azdır. 
Buna karşın Sınıf 2 damperin duman sızdırma 
oranı 2,5 kat daha fazladır. Düşük sızdırmazlık 
seviyeli Sınıf 1 damperler duman taşınımına 
karşın en yüksek seviyede korunma sağlar ve 
uygun basınç farklarının korunmasına yardımcı 
olurlar.  

Dipnotlar

1. Damper tipleri ve işlevleri konusunda daha 
fazla bilgi almak için AMCA tarafından 
yayınlanan “Fire Dampers and Smoke 
Dampers: The Difference is Important,” 
makalesine bakınız.

2. Sprinkler güvenilirliği ile alakalı aşağıdaki 
makalelerden daha çok bilgi edinebilirsi-
niz: “Reliability of Automatic Sprinkler 
Systems” .

3. “U.S. Experience with Sprinklers” 
“Dampers: An Essential Component of Fire 

Engineer, 2010. Accessed 6/25/2015. 
tinyurl.com/anessentialcomponent

5. Esser, Glenn & Tim Vogel. “Increasing 
Use of Remote Testing for Fire/Smoke 
Dampers for Health Care.” AMCA 
inmotion. Fall 2014. Atlanta: ASHRAE, 
2014. Accessed 6/25/2015. tinyurl.com/
increasinguse

Kaynaklar

•	 “What Engineers Need to Know About 
Fire/Smoke Dampers” Arlington Hts., IL: 
AMCA Int’l, 2014. Accessed 6/25/2015. 
tinyurl.com/firesmokecompendium

•	 AMCA International Headquarters and 
Laboratory www.amca.org - 

•	 Asia AMCA Offices and Testing Lab 
www.asiaamca.org

•	 AMCA White Papers www.amca.org/
whitepapers

•	 AMCA Fire & Life Saftey Webage 
tinyurl.com/amcafirelifesaftey 

*www.amca.org/whitepapers TM

Protection Design”.
4. Daha fazla bilgi almak için AMCA tarafın-

dan yayınlanan “Increasing Use of Remote 
Testing for Fire/Smoke Dampers for Health 
Care,”makalesine bakınız.

Referanslar

1. Knapp, John. “Fire Dampers and Smoke 
Dampers: The Difference is Important.” 
AMCA inmotion. Fall 2011. Atlanta: 
ASHRAE, 2011. Accessed 6/25/2015. 
tinyurl.com/differenceisimportant

2. Koffel, P.E, William E. “Reliability of 
Automatic Sprinkler Systems” Quincy, 
MA: NFPA, 2005. Accessed 6/24/2015. 
tinyurl.com/sprinklersystems

3. Hall Jr., J.R. “U.S. Experience with 
Sprinklers.” Quincy, MA: NFPA, 2001. 
Accessed 6/24/2015. tinyurl.com/
experiencewithsprinklers

4. Lovell, Vickie. “Dampers: An Essential 
Component of Fire Protection Design.” 
Oakbrook, IL: Consuting-Specifying 

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

Tesisat Sektörünün Ürün Pazarlama Dergisi

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

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

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!

44 . tesisat market 01/2017



www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

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

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!



Sahibi 
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Yazı İşleri Müdürü
Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Sorumlusu
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Bilgin Akcan
bilginakcan@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Sorumlusu
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Baskı ve Cilt
Altan Basım Ltd.
Yüzyıl Matbaacılar Sitesi/Bağcılar
Tel: 0212 629 03 74

Yayımlayan
Doğa Yayıncılık ve İletişim 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Yeri
Alinazım Sk No: 30 34718 
Koşuyolu-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (216) 327 80 10 Pbx.
Faks: (216) 327 79 25
Internet: www.dogayayin.com
E-posta: info@dogayayin.com

Fiyatı: 11 TL.
Yıllık Abone: 130 TL.

© 2017 Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
ISSN: 1302-8073

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

Basın Kanunu’na göre yerel 
süreli yayındır.

OCAK 2017 • SAYI 216

www.tesisatmarket.com

Tesisat Market Dergisi’nde yer 
alan ürün tanıtım yazıları ve firma 
menşeili teknik bilgi aktarımlarındaki 
içerikten, bilginin menşei olan firma 
sorumludur.

 ISSN 1306-9721
FİYATI: 6 TL   YIL: 9 SAYI: 53

www.iskteknik.com

Söyleşi

Teknik

Bilgi

“Sektörü buluşturacak  
 yepyeni bir platform: 
 Tesisat Akademisi  
 Derneği”

TRV Avantajları, 
Çeşitleri ve Montajı

Makale

Ev Tipi Buzdolaplarına 
Ait Standartlar ve 
Performans Testleri

EYLÜL-EKİM 
2015

53Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

İş Kazaları ve 
İş Güvenliği

Tesisat Akademisi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yücel Yorulmaz:

İKİ  AYDA BİR YAYINLANIR •  EYLÜL-EKİM 2015 •  YIL:  9  •  SAYI :  59 •  8 ,50 TL •  ISSN 1306-5343 •  www.ebelediye. info

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

GÜNCEL
KKTC’NİN TEMİZ SU İHTİYACINA 
ÇÖZÜM GELDİ

MAKALE
GELECEK İSTANBUL DEPREMİ:
BİLİMSEL VE SOSYAL ÇERÇEVESİ

 

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.

www.wilo.com.tr

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

19,5x27+5mm.pdf   1   18.08.2014   10:57:01

Sayıştay Başkanlığı RaporuSayıştay Başkanlığı Raporu

“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”

“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹
İ k i  ayda bi r  yay ınlanı r  • K asım -  Ara l ık  2015 •  Y ı l :  8  •  Say ı :  49 •  8 ,5  TL •  ISSN 1307-9212 •  www.yeniener j i . info www.dogayayin.com

Egemen Seymen

RÖPORTAJ

CSUN TürkiyeTürkiye Rüzgar 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

G20 Enerji Bakanları Toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirildi
G20 Enerji Bakanları Toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

Ayda bir yayımlanır • Kasım 2015 • Yıl: 24 • Sayı: 279 • 8,5 TL.• ISSN:1302-8065  •  www.termodinamik.info

112015   .

Yivli Mekanik Bağlantı 
Sistemlerinde Termal 
Boru Hareketinin 
Telafi Edilmesi ve 
Hesaplanması

Fan Verimlilik
Metrikleri

TCG Bayraktar
Suya İndi

Türkiye veTürkiye ve
İklim Politikası

DERGİLERİMİZE
ULAŞIN

 AYDA BİR YAYIMLANIR • KASIM 2015 • YIL: 20 • SAYI: 202 • 7,5 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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Dünyada Tek Seferde Yapılan En Büyük Sağlık Kampüsü

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
Dünyanın En Büyük Jet Fanlı Kapalı Otopark Projesi
(466.000 m2 Kapalı Otopark Alanı)

AĞAOĞLU MASLAK 1453 

LEED Sertifikalı Proje

HEP İSTANBUL
Türkiye ve Avrupa’nın En Büyük Özel Sektör 
Gayrimenkul Projesi

TEMA İSTANBUL

Afganistan’nın Kuzey ile Güneyini Bağlayan En Önemli Tüneli

SÂLÂNK TÜNELİ, AFGANİSTAN

HEP İSTANBUL

SIEMENS ORDU ÇEVRE YOLU PROJESİ - BOZTEPE VE ÖCELİ TÜNELLERİ

Yatırım Değeri Açısından Türkiye’nin İlk Beş Projesinden Biri

VENEDİK SARAYLARI

BİLİŞİM VADİSİ
ANATOLIUM MARMARARÖNESANS ADANA OPTİMUM AVM

REFERANSLARIMIZDAN

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 3 D: 16 Şerifali - Ataşehir / İstanbul

Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr
www.aironn.com.tr
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farklı malzemeler, farklı çözümler

Proses Pompalarında

yüksek kalite  •  yüksek verimlilik  •  hızlı servis garantisi

İ LERİ TEKNOLOJİLER

• GG25
• GGG40
• AISI316
• AISI420
• Duplex 
• WCB

• Yumuşak Salmastralı
• Mekanik Salmastralı
• Kartuş Tip Salmastralı
• API 682 Salmastralı
• IP54 / IP55 / IP65
• TEFC / ODP / Dizel Motorlu

• -40 °C’den, 
 +400 °C’ye çalışır
• Üretiminiz
 yarıda kalmaz
• Enerji tüketiminiz
 azalır

K o ç u l l u  M a h .  D o ğ r u  S o k . 
No: 6,  34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30   Faks: (0216) 
660 01 33 • info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

AIRONN FAN MÜHENDİSLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

CFD Modelleme
• Kapalı Otopark CFD Modelleme

• Atrium, Koridor, Merdiven ve Asansör Kovası CFD Modelleme
• Tünel CFD Modelleme

Otopark Havalandırma ve Duman Egzoz Sistemleri

Merdiven ve Asansör Kovası Basınçlandırma

Atrium ve Koridor Duman Egzoz Sistemleri

Tünel, Metro ve Kazı Havalandırması

Sığınak Havalandırması

Otomasyon Sistemleri

www.aironn.com.tr




