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

Hizmetlerimiz

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

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

 

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr Yarım Asırdır Birlikte...
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dostlarımız ile birlikte kat ettiğimiz 50 yılı geride bıraktık.

Bu yolculukta yanımızda olan herkese içten teşekkürlerimizi sunarız.

 

İstanbul Kartal ve Pendik’te bulunan fabrikalarımızdan sonra

Manisa’da 32.000 m² alan üzerine inşa edilen ve yakında hizmete girecek olan 

yeni üretim tesisimizin de kazandıracağı güç ile

geleceğin iklimlendirme çözümlerini kurgulamaya hazırlanıyoruz.
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Soğutma alanında 
Çin ve Hindistan en 
hızlı büyüyen pazar-

lar olmaya devam edecek. 
2015’te küresel soğutma 
pazar büyüklüğü için ürün, 
kurulum ve servis dahil 90 
milyar USD deniyordu. 
Pazarı; endüstriyel, ticari ve ulaşım olarak ayırır-
sak, en büyük paya sahip olan ticari soğutmanın 
payı, 57 milyar dolardı. Endüstriyel soğutma 28 
milyar, lojistik sektörü konteyner taşımacılığı 
dahil olmak üzere 5 milyar USD hacmindeydi.
Enerji fi yatlarının sürekli artıyor oluşu ve yasal 
düzenlemelerin güdüleyici etkisiyle çevresel has-
sasiyetin yükselişi, soğutma endüstrisini yenilikçi 
teknolojiler geliştirmeye itiyor. Avrupa ve Kuzey 
Amerika başta olmak üzere soğutucu akışkan ola-
rak HFC kullanmayan cihaz sayısı her yıl önemli 
yüzdelerle artış gösteriyor. Kuzey Amerika’da 300 
bin, Avrupa’da 2 milyonu aşkın HFC’siz cihaz 

Soğutma endüstrisi yenilikçi teknolojiler 
geliştiriyor

bulunuyor. Japonya’da 1.35 milyon, Çin’de ise 
750 bin HFC’siz cihaz kullanılıyor. HF’li cihazlar 
ise daha çok gıda hizmet sektörünün tercihi. 
CO2’li transkritik gıda depolama teknolojileri de 
yükselişte olan bir diğer soğutma trendi. Avrupa, 
Japonya ağırlıklı Asya ve Kuzey Amerika, bu 
alanda önemli atılım göstermesi gereken bölgeler. 
Avrupa’da 2030 yılına gelindiğinde CO2’li market 
sayısının 81 bini geçmesi bekleniyor. Avrupa’da, 
meşhur F-Gaz yasal düzenlemesi ve “faz düşümü” 
hedefl eri doğrultusunda doğal soğutucu akışkan 
kullanımının artması, özellikle 2018-2021 yılları 
arasında hız kazanacak. 
ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı olan Ames 
Laboratuvarı’nda, Enerji Verimliliği ve Yenile-
nebilir Enerjiler Departmanı desteği ile çevre 
dostu ve enerji verimli soğutma teknolojileri 

üzerinde çalışmalar yapılı-
yor. Malzeme bilimcileri son 
yirmi yılda, manyetik kalorik, 
elektrokalorik ve elastokalo-
rik malzemeler olarak adlan-
dırılan manyetik, elektrik-
sel veya mekanik kuvvetler 
tarafından çevrimsel ola-
rak harekete geçirildiğinde 
soğutma üretebilen bileşik-
leri geliştirdi. Bu çalışmaları 
yürüten CaloriCoolTM’in 

misyonu günümüzde bilinenlerden daha etkili 
ve daha ucuz bu gibi materyalleri keşfetmek, 
soğutma güçlerini hızla test etmek, ilk ekono-
mik analizler yapmak ve bu materyalleri ticari 
amaçlı kullanıma sunmaktır. CaloriCoolTM 
ayrıca, kalorik materyallerin performansını 
test edebilen bir soğutma cihazı geliştiriyor. 
Ticari soğutma için geliştirilen ilk manyetik 
soğutma sistemi, Fransız fi rma Cooltech App-
lications tarafından piyasaya sunuldu. 200W 
ve 700W kapasite aralığında üretilen manyetik 
soğutma sisteminde (MRS), soğutucu akışkan 
kullanılmıyor.
MRS ürün grubu teşhir vitrinleri, meşrubat soğu-

tucuları, şarap mahzenleri, medikal soğutucular gibi 
yıllık 200 milyar dolardan fazla pazarı bulunan geniş 
bir alana hitap ediyor.
Soğuk taşıma sektöründe de makineden makineye 
(M2M) yeni bağlantı teknolojilerinin ve nesnelerin 
internetinin (IoT) gelişimi ile perspektifi ni değiştirdi 
ve hızla soğuk zincir güvenliği ve verimli enerji yöne-
timi açısından güçlü bilişim teknolojileri fi rmaları ile 
işbirlikleri kurmaya başladı. Böylelikle soğuk taşıma 
konteynerleri, her bir cihaz için 3G yüksek sıcaklık SIM 
kartları, GPS, radyo vericisi, kablosuz iletişim teknolo-
jisi ZigBee ile donatılıyor. Cihazlar, güneş enerjisiyle 
çalışabilir ve şarj edilebilir bir lityum endüstriyel pille 
kullanılabiliyor.
Rus tasarımcı Yuriy Dmitriev’in geliştirdiği biyo poli-
mer jelli buzdolabı da soğutucu teknolojilerin geli-
şiminde gerçek bir devrim niteliğinde. Bu dolaplar, 
normal buzdolaplarından dört kat daha büyük içerik 
barındırabiliyor, kapısı yok, raf dizilimi yok. Soğutma, 
özel jelinin bir biyo robot tarafından ışıma (radyasyon) 
yoluyla soğutulması ile gerçekleşiyor. Bu dolaplar yatay 
veya dikey durabiliyor, istenirse duvara veya tavana 
monte edilebiliyor. Tüm soğutma için sadece jel kul-
lanıldığı için dolabın yüzde 90’ı kullanılabilir alan ve 
dolap doldukça genişleyebiliyor. Gıdalar jelin içine 
konuyor, etrafı bir jel kapsülle sarılıyor, gıda kokuları 
birbirine karışmıyor. En önemli özelliği ise sıfıra yakın 
enerji kullanması. Sadece kontrol paneli için enerjiye 
ihtiyaç duyuyor. Hillphoenix, Avrupa gıda perakende 
ve endüstriyel uygulamalarında kullanılan Advansor 
CO2 soğutma sisteminin, Kuzey Amerika pazarı için 
tasarımını değiştirdi ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı 
ile yeni sistemin güney iklim koşullarındaki güvenlik 
düzenlemelerine ve maliyet etkinliğine uygunluğunu 
değerlendirmek için bir araştırma ve geliştirme anlaş-
ması yaptı. Elde edilen Second Nature® Advansor 
sistemi, sera gazı emisyonlarını mevcut sistemlere göre 
yüzde 78 oranında azaltıyor ve enerji tüketimini yüzde 
25 oranında düşürüyor.TM

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

KSB, mevcut in-line pompa serile-
rinin tamamlayıcısı olarak Etaline 
L olarak adlandırdığı yeni serisini 

piyasaya sürüyor. Küçük monoblok in-line 
pompa dizaynında 12 hidrolik boyut mev-
cut olup motor gücü aralığı 0,12 kW’dan 
3 kW’a kadardır. Bu pompa serilerinin 
maksimum debisi 95 m3/h olup maksimum 
basma yüksekliği ise 21 m’dir. Döküm gövde 

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

ve mekanik salmastralı bu pompa serisi 10 
bar işletme basıncına göre dizayn edilmiş-
tir. Pompa boyutuna göre emme ve basma 
ağızları fl anşlı veya dişli bağlantılı olabilir. 
Değişken işletme koşullarından kaynaklı 
pompa gövdesindeki sızdırma ihtimalini 
yeni o-ring yapısı sayesinde güvenli bir 
şekilde çözer. Pompalar standart olarak 
maksimum 120 °C işletme koşullarına göre 
seçilmiş mekanik salmastralı bir yapıdadır 

ve değişik malzeme kombinasyonuna sahip 
çark ile değişik uygulama ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde üretilebilir. Pompa çarkı, 
uygulama ihtiyacı ve pompa boyutlarına göre 
dökme demir, bronz veya polisülfon olabilir. 
Sabit hızlı veya değişken hızlı çalıştırma 
şekli müşterilerin tercihine kalır, pompalar 
monofaze veya trifaze motorlu olarak çalış-
tırılabilir. Pompaların dizaynı yatay ve dikey 
montaj için uygundur. TM 

dan en yüksek ekonomik verimliliği sunan 
fi ltreyi seçme konusunda fi kir sahibi olurlar. 
Enerji maliyetleri, fi ltreye bağlı olarak yüzde 
60’lara varan en büyük tasarruf potansiye-
lini sunar. Filtrelerin güç tüketimi ve enerji 
verimliliği sınıfını etkileyen kriterler, örnek 
olarak tekil ortalama yıllık toz kirliliği, tesis 
işletme süresi ve dolayısıyla fi ltrelerin yük-
leme süresi ve kurulu fi ltre alanlarının etkili 
şekilde kullanılmasıdır.
Trox fi ltrelerine ait maliyet hesaplama aracı, 
çeşitli fi ltrelerin zaman içinde hangi enerji 
maliyetlerine uğrayacağının kolay ve hızlı 
bir şekilde bulunmasını sağlar. Bu şu şekilde 
çalışır: Hava debisini m³/h cinsinden oda 
havası iklimlendirme sistemine girmek için 
çevrimiçi www.trox.com.tr/lcc aracı kullanı-
lır. Sonuç bölümünde enerji verimliliği sını-
fına göre yıllık enerji maliyetleri Euro olarak 

Trox ile Maliyete Karşı Duyarlı Filtre Seçimi: LCC Enerji Filtresi

Ticari ortamlarda, elektrik enerjisinin 
yüzde 10’u ile yüzde 20’si arasındaki 
kısmı, oda havalandırma sistemle-

rindeki fanlara güç vermek amacıyla tüke-
tilir. Aslında enerji ihtiyacının tek başına 
üçte biri, kullanılan fi ltrelerinin oluşturduğu 
basınç kaybını yenmek için harcanır. Önce-
den fi ltreleri, çalışma sırasında ne kadar 
enerji tasarrufl u olduğu değil de sadece 
havadan ne oranda fi ltrasyon yapabildiği 
temeline dayanarak değerlendirmek müm-
künken, enerji ile ilgili değerlendirme artık 
çok daha dikkat çekiyor.
Trox, toz fi ltrelerin ekonomik verimliliğini 
Eurovent sınıfl andırması temelinde hesapla-
mak için bir Kullanım Ömrü Maliyeti (LCC) 
aracı geliştirdi. Müşteriler bireysel kullanım 
verilerinin yardımıyla diğer fi ltrelere kıyasla 
yatırım, enerji ve bakım maliyetleri bakımın-

kullanıcıya gösterilir. Maliyet hesaplama aracı 
fi ltresi, bir tıkla bir oda havası iklimlendirme 
sisteminin fi ltresinin enerji maliyetlerinin yanı  
sıra tasarruf potansiyelini hesaplar. TM

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

Pazarın enerji verimliliği en yüksek 
pompa ve ERD cihazı ile SWRO 
tesisleri için daha yüksek kapasite

APP pompası ve iSave ERD (Enerji Geri Kazanım Cihazı), tek veya paralel pompa sistemli, 30.000 
CMD kapasiteye kadar çalışan küçük, orta ve büyük SWRO tesislerinin tümü için uygundur. 
iSave ve APP, size pazarın en yüksek enerji verimliliği sağlayan paketini sunar.
Bu sayede sadece önemli ölçüde tasarruf yapmakla kalmaz, aynı zamanda sisteminizin iki kilit 
bileşenini tek bir güvenilir tedarikçiden temin etmiş olursunuz.

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görün
hpp.danfoss.com

%20
diğer pompa ve ERD 
paketlerine kıyasla 
enerji maliyetinde 
tasarruf
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ürünler

Alarko Carrier’dan Yeni Kombi Boyler ve Isıl Denge Tankı

sıcak su konforu sunuyor. Alarko Carrier kombi 
boyler, ısıtma tesisatından gelen suyun depo-
lanmasını ve duşla musluklara gidecek sıcak 
kullanım suyunun üretimini tek bir cihazda ger-
çekleştirerek alandan tasarruf imkânı sağlıyor. 
En üst seviyede ısı yalıtımı yapılan kombi boyler, 
kazan suyuyla kullanım suyunu birbirine karış-
tırmadan, ısılarını birbirine aktarıyor. İçinde 
serpantin bulunan boyler tipinde güneş enerjisi 
de sisteme katkıda bulunarak daha ekonomik bir 
ısıtma sağlanıyor. Bağlantı serpantine yapılarak 
güneş enerjisi sisteminde dolaşan ve özel katkı 
maddeleri içeren suyla diğer ısıtma kaynakları-
nın suları birbirine karışmıyor. Kullanım suyuyla 
temas eden yüzeyleri emaye, diğer iç yüzeyleri 

Alarko Carrier, yenilenebilir enerji 
kullanarak sıcak su üreten cihazlarla 
uyumlu kombi boyler ve ısıl denge tan-

kını pazara sundu. Bu ürünler, klasik yardımcı 
ünitelerin yenilenebilir enerjiyle sıcak su üreten 
cihazlar için yeterli olmadığı durumlarda ideal 

siyah çelik sacdan üretilen serpantinli boylerin 
500 litreyle 2000 litre arasında 9 farklı modeli 
bulunuyor. Isıtma tarafı 3 bar, sıcak su tarafı 10 
bar’lık basınca dayanabiliyor. Isıl denge tankı, 
birden fazla ısı kaynağının tesisatı besleyeceği 
durumlarda, sıcak suyun tek bir hacimde toplan-
masını ve buradan dağıtılmasını sağlayan basınca 
dayanıklı bir su deposu işlevi görüyor. Isıl denge 
tankında depolanan sıcak su, ısıtma tesisatından 
gelen ani ısı ihtiyacına cevap veremeyen katı 
yakıtlı kazan ya da ısı pompasının yerine bu 
ihtiyacı kolayca giderebiliyor. Yüksek seviyede 
ısı yalıtımı yapılan tank, üzerinde bulunan çok 
sayıdaki giriş çıkışla projelendirme ve montaj 
kolaylığı sağlıyor.TM 



Baymak Evoplus Sirkülasyon Pompaları

Baymak’ın çevre dostu ürünleri arasında 
yer alan yenilikçi Evoplus serisi frekans 
kontrollü sirkülasyon pompaları, Eco-

Design Direktifi ne uygun tasarımı sayesinde 
kullanıcıların yüksek oranda enerji tasarrufu 
gerçekleştirmelerini sağlıyor. Konutlardan ticari 
binalara, otellerden hastanelere kadar birçok 
farklı projede ısıtma, havalandırma, klima ve 
güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan Evoplus 
serisi, geleneksel sirkülasyon pompalarına göre, 
yüzde 70’e varan oranda tasarruf sağlarken 
frekans kontrolü, yüksek performans, düşük 
enerji tüketimi ile kullanım kolaylığı sunuyor. 
Gelişmiş teknolojisi ve entegre elektroniği 
sayesinde, sistemin sürekli optimizasyonunu 
sağlayan Evoplus serisi enerji israfını önleyerek 
ürünün ömrünü de uzatıyor. Sistemin ihtiyacı 
olan performansa göre hız ve gücünü kendi 
ayarlayan Evoplus, her uygulamada özelleş-
tirilebilen daha etkili ve verimli bir çalışma 
sağlıyor. Baymak Evoplus serisi frekans sirkü-
lasyon pompaları maksimum 64 m3/h debi ve 
maksimum 18 mSS basma yüksekliğine kadar 
kapasite aralıklarında olup rekorlu ve fl anşlı 
bağlantılı seçenekler sunuyor. Tekli ve ikiz tip 
versiyonları bulunan seride DN 32 PN6’den DN 

üzere geliştirilen viskoz damperli sismik tit-
reşim izolatörleri kolay kurulum avantajını 
da beraberinde getiriyor. Yapısında bulunan 
Sylomer ve çelik kombinasyonu sayesinde 
AMC Viskoz Damperli Sismik Titreşim 
izolatörleri sismik aktivite sırasında oluşabi-
lecek yanal yüklere karşı yüksek mukavemet 

AMC’den Viskoz Damperli Sismik Titreşim İzolatörleri

Darhan’ın Türkiye distribütörlü-
ğünü yaptığı İspanyol AMC-
MECANOCAUCHO, sismik tit-

reşim izolatörleri ürün grubuna viskoz dam-
perli sismik titreşim izolatörlerini ekledi. 
Yüksek titreşim yalıtımı ve dayanıklılığın 
gerekli olduğu uygulamalarda kullanılmak 

sağlıyor. İzolatörün altında yer alan Sylomer 
katmanı ile çelik yaylardan geçebilen yüksek 
frekans titreşim enerjisinin de yalıtılması 
sağlanıyor, viskoz damper sayesinde ise yüzde 
30 üzerinde kritik damperleme oranına eri-
şilebiliyor. AMC viskoz damperli sismik tit-
reşim izolatörleri, yüksek titreşim yalıtımı ve 
hareket kontrolünün gerekli olduğu hastane, 
bilgi merkezleri ya da mesken alanlarında yer 
alan jeneratör grupları, tüm kritik HVAC 
ekipmanları, aksiyal ve radyal şoklara maruz 
kalan ekipmanlar için özel olarak dizayn 
edilmiştir. Yüksek korozif ortamlara daya-
nıklı olması adına kataforez elektro kapla-
maya sahiptir. Titreşim ve akustik yalıtımı 
konusunda dünyada kendini kanıtlamış 
olan AMC fi rmasının Türkiye distribütörü 
Darhan, sismik yük ve titreşim izolasyonu 
ile alakalı uygulamalarda kullanılması gere-
ken optimum çözümlerin sağlanması adına 
mühendislik desteği de veriyor. TM

100 PN16 bağlantıya kadar farklı ihtiyaçlara 
çözüm ortağı oluyor. Kurulum, bakım ve kontrol 
açısından önemli ölçüde zaman tasarrufu da sağ-
layan Evoplus serisi su sirkülasyon pompaları 
Baymak güvencesiyle satışa sunuluyor. 

Teknik Özellikler 

•	 Akışkan sıcaklığı: -10°C ile +110°C 
•	 Çalışma basıncı: 16 bar (1600 kPa). 
•	 Koruma seviyesi: IP 44.
•	 Yalıtım sınıfı: F
•	 Çalışma modları: Oransal fark basınç 

(ΔPv), Sabit fark basınç (ΔPc), Sabit eğri 
kontrol modu

•	 Kurulum: Motor ekseni yatay
•	 Standart gerilim: Tek fazlı 220/240V, 

50/60Hz.
•	 Avrupa Standartlarına uygun: EN 

61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51.
•	 Standart bağlantılar:  DN 32, DN 40, 

DN 50, DN 65, PN6 / PN 10 / PN 16 
(4 delikli), DN 80 ve DN 100, PN6 (4 
delikli) PN10 fl anşı ile kullanılabilir.

•	 İsteğe bağlı özel versiyonlar: DN 80, DN 
100 PN 10 / PN 16 (8 delikli)TM

tesisat market 02/2017 . 7



ürünler

Daikin, VRV teknolojisini yeni cihaz-
lar ile geliştirmeye devam ediyor. 
Daikin’in VRV ailesinin en yeni ve 

en küçük üyesi olarak kullanıcılarına sun-
duğu yeni nesil Mini VRV IV-S, boyundan 
büyük özellikleri konfor ve tasarruf çıtasını 
daha yukarı taşıyor.
Daikin’in VRV klima sistemi ürün gamında 
en çok tercih edilen cihazlarından biri olan 
Mini VRV, yükseltilen dış ünite kapa-
site aralığı ile ofis, butik otel gibi ticari 
mekânlardan, konut ve villalara kadar tüm 
alanlarda daha yüksek performans sunuyor. 
Daikin Mini VRV daha küçük boyutları 
sayesinde her alana kolayca monte edilebili-
yor. Sahip olduğu VRT (Değişken Soğutucu 
Gaz Sıcaklığı) teknolojisi ile yüksek enerji 
verimliliği sağlayan VRV’ler estetik görü-
nümü ve sessiz çalışmasıyla da ön plana çıkı-
yor. Bütün bu özellikleri ile yüzde 28 daha 

WC Öğütücüleri; bodrum katı, çatı 
katı ve gider borusuna uzak kalan 
yerlere, yerleri kırıp dökmeden 

tuvalet veya banyo monte etme imkânı sunu-
yor. Dikey yönde 7, yatay yönde 110 metreye 
kadar atıkları pompalayabilen öğütücüler; 

yüksek enerji verimliliği sağlayan Daikin 
Mini VRV, kullanıcılarına daha tasarruflu 
ve daha çevreci bir iklimlendirme konforu 
sunuyor. Daha az yer kaplayan, daha fazla 
enerji tasarrufu yapan Daikin Mini VRV, 
daha düşük işletme maliyeti ve daha düşük 
CO2 emisyonu ile çevreci bir iklimlendirme 
sağlıyor.

Çok daha hafif, çok daha verimli

Daire bazlı bağımsız uygulama avantajı 
sunan ve altı kat özel alaşımlı kondenser 
finleri bulunan Daikin Mini VRV dış üni-
teler, uzun ömürlü kullanım olanağına sahip 
olması ile de fark yaratıyor. Piyasadaki en 
kompakt ölçülere sahip Mini VRV Compact 
Seri 823 mm yükseklikteki dış ünitesi ile 
balkon gibi dar alanlara montaj yapılma-
sını kolaylaştırıyor. Esnek montaj imkânı 
ile kolayca çatıya monte edilerek yer kapla-
mayan yeni nesil Mini VRV, ayrıca dış üni-
tenin görünmemesi istenen konut ve ticari 
uygulamalarda da estetik bir çözüm sunuyor. 
Sadece 88 kg ağırlığında olan Mini VRV 
Compact Seri, kolay taşınabilirliği ve montaj 
süresinin kısalığı ile de beğeni topluyor. Bu 
arada esnek iç ünite bağlantısı ile Daikin 
split klima gamının Emura, Shira gibi şık 

ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm sağlı-
yor. Atıkların tahliyesi 32 mm çaptaki PVC/
PPRC borular aracılığıyla yapılıyor. SFA öğü-
tücüleri koku yapmıyor ve çok düşük sevi-
yedeki sesle çalışıyor. Basit montaj yöntemi 
sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir sis-
tem olup, restorasyon ve tadilat işlemlerinde 
kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 

Teknik özellikleri

•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet + lavabo + 
duş kabini + bide 

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, i
•	 Devreye girme seviyesi: 70 mm +/- 15,
•	 Duş teknesi yüksekliği: 13 cm,
•	 Koruma Sınıfı: IP44

Daikin’den Yeni Nesil Mini VRV 

SFA Sanihydro’dan Sanipro XR WC Öğütücü

iç üniteleri ile entegre olarak kullanılabilen 
Mini VRV S, kullanıcılarına hem estetik 
hem ekonomik bir iklimlendirme konforu 
sunuyor.

Kurulum, kullanım ve maliyet 
avantajı

Daikin Mini VRV dış üniteleri, inverter 
kompresör teknolojisi sayesinde ihtiyaç olan 
kapasite kadar çalışarak sistemin verimli-
liğini artırıyor. Geniş borulama uzunluğu, 
borulama mesafesinde yükseklik farkı mak-
simum 70 metre olan Mini VRV, yaklaşık 10 
katlı bir bina uygulamasında kullanılabiliyor. 
Esnek bir kurulum sağlayan Mini VRV, 
bahçe katı ve çatı arasında bile kurulum 
imkânı sağlıyor. Mini VRV-IV S Compact 
diğer modellere oranla daha hafif, daha este-
tik ve tasarruf oranı daha yüksek olmasıyla 
öne çıkıyor. 
Mini VRV kurulum, kullanım ve maliyet 
açısından oldukça avantaj sağlıyor. Yüksek 
verim ve düşük işletme maliyetinin yanı sıra 
dış ünitelerin mümkün olduğunca az görün-
mesi ve az yer kaplaması sayesinde binaların 
dışında oluşan görüntü kirliliğini de ortadan 
kaldırarak yaşam alanlarını modern hale 
getiriyor. TM 

•	 Tahliye boru çapı: 32 mm,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W, 
•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35°C,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 413 x 180 x 263 

mm. TM 
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Soğuk hava ve kar yağışının Türkiye’nin 
pek çok yerinde etkili olmasıyla bir-
likte, evlerdeki enerji tüketimine 

daha da dikkat edilmesi zorunlu hale geldi. 
Honeywell’in termostat ürün ailesi, bu kış 
evleri sıcak tutmanın yanı sıra, ısıtma har-
camaları üzerinde maksimum kontrol sağ-
layarak faturaların düşürülmesine de olanak 
tanıyor. Honeywell Akıllı Termostat ile kul-
lanıcılar bu kış evdeki ısıtma sistemini mobil 
cihazlarıyla uzaktan kontrol ederek, yoğun 
geçen günlerde evin doğru zamanlarda ısı-
tılmasını sağlıyor ve yüzde 30’a varan oranda 
tasarruf etme imkânına sahip oluyor.

Türkiye’de kullanıcılar hâlâ 
geleneksel yöntemlere inanıyor

Honeywell tarafından gerçekleştirilen kombi 
kullanım alışkanlıkları araştırması, Türki-
ye’deki pek çok kombi kullanıcısının, daha 
konforlu ve düşük maliyetli ısıtma için doğru 
teknolojiden faydalanmadığını gösteriyor. 
Honeywell’in 2016 yılı başında açıkladığı 
araştırmaya göre, ısıtma giderleri hanedeki 
harcamaların ortalama yüzde 16’sını oluştu-
ruyor. Buna rağmen katılımcıların yüzde 53’ü 
ısıtma giderlerini düşürmek için hiçbir adım 
atmadıklarını belirtiyor.
Katılımcıların yarıdan fazlası (yüzde 52), kış 
aylarında doğalgaz faturalarının “yüksek” ya 
da “çok yüksek” olduğunu kaydederken, yüzde 
35 oranında ev sahibi, enerji giderlerini ancak 
kombi ısısını devamlı düşük tutarak kontrol 
altına aldıklarını, ama yeterli derecede ısına-

Honeywell’den Akıllı Termostat

madıklarını söylüyor. Honeywell, ev sahiple-
rine, evdeki odaları sadece ihtiyaç duydukları 
oranda ısıtmayı, oda sıcaklığını bir termostat 
ile kontrol etmeyi ve kullanılmayan odalarda 
ısının 15°C altına düşmesini önlemeyi öneri-
yor. Ev ısıtma alışkanlıklarında daha istikrarlı 
ve kontrollü bir yaklaşım sağlandığında, ev 
sahipleri bu kışı hem sıcak kalarak hem de 
faturalardan tasarruf ederek geçirebilecek.

Her yerde kontrol sizde

Honeywell Akıllı Termostat ile akıllı tele-
fon ya da tabletleri aracılığıyla evdeki sıcak-
lığı kontrol edebilen ev sahipleri, dışarıda 
oldukları süre boyunca evin sıcaklığını doğru 
biçimde yönetebiliyor, evin sadece gerektiği 
ölçüde ısınmasını sağlayan düzeyde enerji 
tüketimiyle, gereksiz doğalgaz harcamalarının 
önüne geçiyor. 
Honeywell Akıllı Termostat kolaylıkla kuru-
lup kullanılıyor ve montaj işlemi Türkiye’de 
yetkili Honeywell uzman tesisatçıları tara-
fından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kul-
lanılan teknoloji, hemen hemen tüm kombi 
modelleriyle uyumlu olarak çalışıyor.

Gereksiz harcama yapmadan ısının

Honeywell’in Total Connect Comfort uygu-
lamasıyla kullanıcılar akıllı telefon ya da tab-
letleri üzerinden kombiyi açıp kapatabiliyor 
ve sıcaklığı artırıp azaltabiliyor. Geceleri 
de, kullanıcıların uyku alışkanlıklarına göre 
ısıtma planlamaları yapılarak daha konforlu 

ısınma sağlanabiliyor. Akıllı Termostat, evin 
ısınması için ne kadar süre gerektiğini öğre-
nerek, oda sıcaklığının istenen zamanda ideal 
seviyeye ulaşması için önceden otomatik ola-
rak ısıtmayı başlatıyor ve yüksek miktarda 
yakıt tüketiminin önüne geçiyor. Honeywell 
Akıllı Termostat, kullanıcılara evlerini yaşam-
ları ile eş zamanlı kontrol etme olanağı sunan 
nesnelerin interneti, IFTTT (If This Than 
That) platformu ile ajandalar ya da sosyal 
medya platformları gibi diğer uygulamalar 
ve ürünlerle entegre çalışıyor. IF uygulaması 
ile ısıtma sistemi kullanıcı evden çıktığında 
kapanabiliyor veya hava sıcaklığı belirlediği-
niz seviyenin altına düştüğü zaman otomatik 
olarak çalışabiliyor. İnternete bağlanabilen 
farklı cihazlar, kişinin konum ve sosyal medya 
hesaplarıyla sonsuz seçenekte programlar 
oluşturabiliyor.Kullanıcılar, ısıtmanın ne 
zaman çalışıp ne zaman kapanacağını belirle-
mek için sayısız plan oluşturabiliyor. Örneğin 
ev sahibi, evde hiç kimse olmadığında ısıt-
mayı devamlı kapalı olacak şekilde ayarlarken, 
buna sıcaklığın belirli bir seviyeye düşmeme 
koşulunu dahil edebiliyor. Böylelikle ısıtma 
sistemi sadece sıcaklık bir alt limite ulaştı-
ğında devreye giriyor ve evi hafifçe ısıtıyor.
* Enerji verimlilik yüzdeleri evin yalıtımına 
ve kombi kullanım profillerine bağlı olarak 
değişebilir. TM 



Yeni Poolline’da Son Teknoloji ile 
Gelen Yüksek Verim

Systemair’in havuz nem alma sistemlerin-
deki uzun yıllara dayanan tecrübesi ile 
geliştirdiği yeni Poolline serisi havuz nem 

alma santralleri; akıllı çalışma modlarına dayanan 
havalandırma, nem alma ve mahal şartlandırma-
sını her zaman en ekonomik noktada garanti eder. 
Systemair havuz nem alma santralleri; dış hava 
sıcaklığı, mahal sıcaklığı, mahal nemi gibi birçok 
parametreye göre nem alma ihtiyacını belirler ve 
bu ihtiyacı en düşük enerji tüketimi ile sağlayacak 
çalışma modunu belirler.

Teknik Özellikler 

Systemair Poolline serisi havuz nem alma san-
tralleri entegre otomasyon ve soğutma devresi 
ile tak-çalıştır cihazlar olup harici bir dış ünite 
gerektirmez:

•	 Çevre dostu R410a akışkanlı scroll tip 
kompresör

•	 Birçok parametreye göre değişen 
operasyon modlarını kontrol edebilen 
entegre otomasyon paneli

HPL-C Serisi Kompakt Havuz 
Nem Alma Santralleri

Daha düşük hava debisi ve nem alma ihtiyacı-

Systemair Havuz Nem Alma Santralleri Yenilendi

nın olduğu küçük havuzlarda kullanıma uygun 
şekilde kompakt yapıda tasarlanmıştır:
•	 Düşük izdüşümü ve cihaz yüksekliği
•	 Üstten kanal bağlantıları ile kolay montaj 

ve bakım
•	 Büyük servis kapıları ile bütün 

komponentlere kolay erişim
Cihaz; konut, villa gibi bireysel uygulamalarda 
daha yaygın kullanıma uygun olduğu için düşük 
enerji tüketimi hedeflenmiştir:
•	 İki kademeli çapraz akışlı ısı geri kazanım, 

nem alma modunda yüzde 77 sıcaklık 
verimi

•	 EC motorlu plug fanlar ile %100 devir 
kontrolü, kısmi yüklerde çok yüksek verim

•	 By-pass ve resirkülasyon klapeleri ile 
optimum enerji tüketimi sağlayan akıllı 
çalışma modları

HPL Serisi Standart Havuz Nem 
Alma Santralleri

Cihaz sahaya nakliyesi ve montajı kolay olacak 
şekilde modüler yapıda tasarlanmıştır:
•	 3 parça halinde üretilen cihazın her bir 

parçası standart sevkiyat ölçülerini aşmaz.
•	 Soğutma devresinin tamamı bir parça 

içerisindedir ve fabrikada borulama yapılır.
Nem alma ihtiyacını maksimum verim ile karşı-
layan cihaz tasarımı: 
•	 Nem alma modunda yüzde 61’e kadar 

sıcaklık verimine sahip çapraz akışlı ısı 
geri kazanım 

•	 Kapasite aralığına göre EC veya AC 
motorlu değişken devir kontrollü plug 
fanlar

•	 By-pass ve resirkülasyon damperleri ile 
optimum enerji tüketimi sağlayan akıllı 
çalışma modları

•	 Egzoz hattında by-pass damperi ile 
havanın yüzde 30’u soğutulmadan 
egzoz edilir ve sadece kullanılacak hava 
soğutularak DX devresinde düşük enerji 
tüketimi sağlanır.  TM
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GF Hakan Plastik’ten Silenta Premium Atık Su Boru Sistemi

GF Hakan Plastik’in Silenta Pre-
mium atık su boru sistemi, Alman 
Fraunhofer Enstitüsü tarafından 

yapılan ölçümlerde 4 lt’de 13 dB ses geçir-
genliği sonucu ile Türkiye’nin en sessiz 
borularından biri olma özelliğini koruyor. 
Büyük ve hızlı kentleşme nedeniyle gide-
rek üzerinde hassasiyetle durulmaya başla-
yan gürültü kirliliği; konutlardan okullara, 
otellerden ofislere kadar her alanda kişileri 
fiziksel ve ruhsal yönde olumsuz etkileyen 
toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. 

Yapılarda, toplumun ve bireyin yaşam kali-
tesini artıracak ses yalıtımı sağlayan ürün-
lerin kullanımı bu nedenle daha da önem 
kazanıyor. DIN 4109 ve DIN 4102 sistem 
standartlarına uygun olarak formüle edilen 
GF Hakan Plastik’in tescilli ürünü Silenta 
Premium, yüksek ve kaliteli ses yalıtımı sağ-
lıyor. 
Binalar için ideal koşulları oluşturan Silenta 
Premium, yaşam kalitesi ile birlikte yapının 
kalitesinin de artırılmasına katkıda bulu-
nuyor. 

Özellikler

Silenta Premium, 3 katmanlı bir duvar yapı-
sına sahiptir: 

•	 İç katman, pürüzsüz yapısıyla kaliteli 
bir akış performansı sağlıyor. Kimyasal 
dayanımı sayesinde boru içerisinde 
oluşacak korozyonu engelliyor. 

•	 Orta katman, yüksek moleküler yapısı ve 
özel formülü ile boru içerisinde oluşan ses 
dalgalarını emerek boru dışına yansımasını 
önlüyor. 

•	 Dış darbelere ve yüksek sıcaklıklara 
dayanıklı dış katman ise sıvıların sağlıklı 
ve güvenli bir şekilde taşınmasına imkân 
tanıyor. 

Silenta Premium, tesisat sistemi üzerindeki 
titreşimleri büyük oranda azaltarak bina içe-
risindeki titreşimler sonucu meydana gelen 
temas sesleri ve uğultuları da minimum sevi-
yeye indiriyor. Özel conta sistemi, montaj 
kolaylığı sağlamakla birlikte su sızdırmaz-
lığını garanti ediyor. Ayrıca ısıl genleşme 
nedeniyle borunun hareket etmesini sağlıyor.  
EN14366 standardına göre, 13 db ses geçir-
genliğine sahip olan Silenta Premium’un, 
TESK sertifikasının yanı sıra, Almaya Fra-
unhofer, Almanya Hoch, Rusya GOST-R, 
Ukrayna Ukr SEPRO raporları ile Alman 
DIBT sertifikası da bulunuyor. Tüm bu 
özellikler, Silenta Premium’un, sadece Tür-
kiye içinde değil dünya genelinde prestijli 
ve niş projelerde tercih edilmesini sağlıyor. 
Silenta Premium, her türlü yapının drenaj 
sistemleri (konutlar, endüstriyel binalar, has-
taneler, oteller, ofisler, rezidanslar, yeraltı 
drenaj sistemleri), merkez vakumlu temizlik 
sistemleri, egzoz gaz sistemleri, kimyasal 
madde taşıma sistemleri gibi alanlarda kul-
lanılabiliyor.TM 
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İzocam Kalibel İç Cephe Yalıtım Uygulamaları, ısı yalıtımı ile 
enerji tasarrufu sağlarken, komşu dairelerden gelen gürültüleri 
önlüyor ve yangın güvenliğinde etkili rol oynuyor. Yalıtım 

uygulamaları yalnızca dış cephede değil, içeriden uygulanarak da 
yüksek verim sağlıyor. 
Kimi durumlarda içeriden yalıtım yapılması özellikle de enerji 
verimliliği, gürültü kontrolü ve yangın güvenliği için ayrıca 
önem taşıyor. Isı yalıtımının enerji verimliliğine katkısı dikkat 
çekici boyutlara ulaşırken aile ve ülke ekonomisine de büyük 
faydası bulunuyor. Bir binanın bütününde dış cepheye uygulana-
cak doğru kalınlıkta yalıtım ile doğalgaz faturalarında yüzde 60 
tasarrufa ulaşılırken içeriden yapılabilecek yalıtım uygulamaları 
ile de doğalgaz faturalarını yine yüzde 60 oranında düşürebilmek 
mümkün olabiliyor. İçeriden yapılabilecek bu uygulama, doğru 
yalıtım malzemesi seçimiyle aynı zamanda ses yalıtımı ve yangın 
güvenliğinde de etkin sonuç veriyor. “Duvarların içten giydiril-
mesi” şeklinde uygulanan Kalibel, ısı ve ses yalıtımı gerekli olan 
beton veya tuğla dış duvarların iç yüzünde, iç bölme duvarlarda 
ve komşu duvarlarda kullanılabiliyor. Bir yüzü alçı levha kaplı 
taşyünü ya da camyünü levhadan oluşan, arada alüminyum folyo 
bulunan kompozit bir ürün olan Kalibel, ayrıca merdiven ve 
asansör boşluklarına bitişik duvarlarda, ahşap karkas yapıların iç 
giydirilmesinde uygulanabiliyor. 
Konutlar, oteller, ticari ve endütriyel yapılar ve okullar gibi geniş 
bir uygulama alanı bulunuyor. Yanmaz yalıtım malzemeleri olan 
camyünü ve taşyünü hem ısı hem de ses yalıtımı özellikleri ile 
ısıtılmayan ya da farklı sıcaklıklarda korunan hacimler arasında 
enerji korunumu sağladığı gibi, hacimler arası ses geçişini de azal-
tarak gürültü kontrolüne katkıda da bulunuyor. İzocam Kalibel, 
yangına güvenli içten ısı ve ses yalıtım uygulamaları ile konfora 
erşimde hızlı ve pratik çözüm sunuyor. TM 

İzocam Kalibel İç Cephe Yalıtım 
Uygulamaları



ürünler

12086 ve EN 13469). Isı iletim katsayısı (λ, 
0 °C) 0,056 W/mK’dir (EN 12667, EN ISO 
8497). Güçlü fi ziki özellikleri ile ısı ve yangın 
yalıtımının yanına etkin bir yoğuşma kon-
trolünü de ekler ve bilhassa geçiş noktaları ve 
penetrasyonlarda mekanik tesisatlar için tam 
bir koruma sağlar.
Armafl ex Protect; çelik, bakır ve plastik boru-
lardan mamül hatlarda, rijit duvar, hafi f duvar 
ve döşeme geçişlerinde TS EN 13501-2: 
Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın 
sınıfl andırması - Bölüm 2: Yangına dayanım 
deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak 
sınıfl andırma standardı kapsamında sınıfl andır-
maya sokulmuştur. Çıkan sonuçlar neticesinde 
Armafl ex Protect’in sınıfl andırma uyarınca 
yangın durumunda 120 dakikaya varan zaman 
zarfl arında bütünlük ve ısı yalıtım özelliklerini 
koruyabildiği tespit edilmiştir.
Uygulama bakımından da kullanıcı dostu bir 
ürün olan Armafl ex Protect, kolaylıkla uygu-
lanabilir ve yer bakımından sıkışık geçişlerde 
alandan tasarruf sağlayarak uygulama rahatlığı 
yaratır, asgari uygulama mesafesi gereğini orta-
dan kaldırarak ‘0’ mesafe ile uygulama olanağı 
sağlar. Armacell yapıştırıcıları (Armafl ex Adhe-
siv 520) ile Armafl ex elastomerik ürünlerine 
soğuk kaynak özelliği ile kuvvetle yapışma 
sağlayarak hatlarda tam ve bütünleşik bir yalı-
tım sağlar. Armafl ex Protect, intümesan harç 

Yangın Durumunda Isı ile Genleşebilen Armacell Armafl ex Protect

Armaprotect 1000 ve İntümesan özellikte Yan-
gın Kelepçesi Armaprotect PP ile tüm sistem 
çözümü sunar. TM

*Pasif Yangın Durdurucu Malzemelerin Test Standartları 
ve İlgili Güncel Değişiklikleri ile Kriterler ve Bina İçi 
Yangın Zonlarının Oluşturulması: Makina Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi 

*ETAG 026: Yangın durdurucu ve yangın yalıtım mal-
zemeleri 

*EN 13501-2: Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın 
sınıfl andırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden 
elde edilen veriler kullanılarak sınıfl andırma

A rmacell’in Ar-Ge laboratuvarlarında 
geliştirdiği özel formülasyonlu ve 
kapalı hücre yapısındaki elastomerik 

kauçuk köpüğünden mamül Armafl ex Protect 
ürünü, entegre su buhar bariyeri görevi gören 
güçlü su buhar difüzyon direnci ve iyi bir ısı 
yalıtım özelliğinin yanında ayrıca yangın duru-
munda ısı ile genleşebiliyor (intümesan özel-
likli yapı). Bir başka deyişle kendini ispatlamış 
Armacell elastomerik kauçuk köpüğü içerisine 
intümesan özellikte katkıların eklenmesi ile 
ortaya çıkarılan çok özel bir üründür. 

Bu fi ziksel özellikleri rakamlarla görmek 
önemlidir. Armafl ex Protect’in Su Buhar 
Difüzyon Katsayısı (µ) değeri yapılan testler 
sonucunda 7000 olarak değerlenmiştir (EN 
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ürünler

İsviçre kalitesini Türkiye ile buluşturan ve 
radyatörleri ile yaşamın olduğu her yere 
giren Zehnder’in zemin altı konvektörü 

Terraline, yere entegre edilerek her dekoras-
yona görünmez bir uyum sağlıyor ve sıcak-
lığını her an hissettiriyor. Estetik kaygısı ile 
radyatörden çekinen herkesin ilk tercihleri 
arasında yer alan Zehnder Terraline’da görü-
nen tek şey, dekoratif ızgara ile bütünleşmiş 
olan şık bir çerçevedir. Terraline, kaliteli 
doğal bir sıcaklık için yükselen havayı kul-
lanıyor ve yapısı ile özellikle kış bahçeleri 
ve büyük pencereli cepheler için çözüm 
ortağı oluyor. Günümüzde neredeyse tüm 
yapı profesyonelleri ve iç mimarlar estetiğin 
sınırlarını zorlayan işlere imza atıyor ve göz 
dolduruyorlar. Evinde, işinde, sosyal orta-
mında her zaman farklılık bulmak isteyen, 
estetiğe önem veren ve tarzını ortaya koyan 
son kullanıcıların da beklentileri yükseliyor. 
Zehnder Terraline tam da bu noktada dev-
reye girerek, dekorasyonu bozmadan en zarif 
şekilde kullanılabiliyor. Yere kadar camların 
popüler olduğu, özgürlük ve ferahlığın tüm 
yaşam alanlarında hissedildiği bu günlerde 
Zehnder Terraline, yerden kurulum sis-
temi ile sunduğu cam önü uygulamalarla iç 

Zehnder Terraline Zeminaltı Radyatörü
bozmadan en zarif şekilde kullanılabiliyor. 
Ergonomik koşullarda yüksek verimlilik 
sağlayan Zehnder Terraline’ın UN model 
serisi, 4 farklı yükseklik ve 5 farklı derinliği 
olan içine yerleştirilmiş bakır alüminyum ile 
bir zemin panelinden oluşuyor. Her projeye 
sorunsuzca uyum sağlayan Terraline, özel 
ölçü seçenekleri ile taleplere göre şekillen-
dirilebiliyor. Farklı model seçenekleri ile çok 
yönlü kullanım imkânı sağlayan, kavisli, açılı 
veya girintili özel uygulamalar ile çok yönlü 
kullanım olanağı sunan Terraline radyatörler, 
birbirine tek tek eklenerek daha uzun ısıtma 
bantları oluşturulabiliyor. Yüksek ısıtma 
gücü ile en büyük odaların bile kolayca 
ısınmasını sağlayan Terraline, eloksallı ve 
üstüne basılabilir kapak ızgarası sayesinde 
gerekli dayanıklılığı sağlıyor. Son derece ses-
siz çalışan, çok yönlü kullanım imkânı sunan 
Zehnder Terraline konvektör, hızlı tepkime 
süresi, ilk etapta kesinlikle göze çapma-
yan ve ortamı boğmayan ısıtma sistemi ile 
konvektör kulvarında yepyeni bir pencere  
açıyor.
Radyatör istenmeyen veya zeminden ısıtma-
nın mümkün olmadığı eski yapılara da alter-
natif sunan Zehnder Terraline konvektör, 
yaşamın olduğu her yerde farklılık yaratmak 
isteyen, tarzını ortaya koyan ve estetiğe son 
derece önem veren kullanıcıların ilk tercih-
leri arasında yer alıyor.TM 

mimariye yeni bir vizyon getiriyor.

İş ortamında da ekonomik ve 
ergonomik ısınma

Terraline konvektör ev içinde kullanılabil-
diği gibi iş ortamlarında da dekorasyonu 

Halk Cad. Sunar İş Merkezi No: 37 Kat: 4 D.412 Üsküdar - İstanbul
T: (0216) 553 95 70 (Pbx)  F: (0216) 553 95 71

info@atlantikgrup.com   www.atlantikgrup.com

“verimli sistemlerin adresi”

Değişken Debili Isı Pompası
EWH Serisi Isı Pompası (3-43 kW)

Termostat 
üzerinde 

3 kademeli fan 
hız kontrolü

Termostat 
üzerinde 

giriş-çıkış su 
sıcaklıklarıStoktan 

Teslim

Yıkanabilir 
filtre

Opsiyonel Ekonomizör Modülü ile;
 Dış hava sıcaklığının uygun olduğu 

 durumlarda Free Cooling seçeneği
 Taze hava ve dönüş havası sensörleriyle 

 uyumlu çalışma
 Taze hava oranını otomatik ayarlama

Kablolu Uzaktan Kumanda üzerinde;
 3 kademeli fan hız kontrolü
 Giriş - çıkış su sıcaklıkları
 Tuş kilidi
 Alarm kodları
 Evaporatör yüzey sıcaklığı

Ekonomizör Modülü ile 
Free Cooling

Önden veya 
yandan 

üfleme kanal 
bağlantısıBoyalı 

dış yüzey

Kablolu Uzaktan Kumanda Ekonomizör Modülü

Türkiye
çapında

servis imkanı Termostat
üzerinden

arıza tespiti

 Trifaze modellerde standart faz koruma rölesi
 Master panel ile 32 adet cihaz kontrolü
 Bağımsız sirkülasyon pompası bağlantısı
 Otomatik modda fan hızı kontrolüyle %50 

enerji tasarrufu
 Kullanım kolaylığı

4 yılda 42 AVM’de 4000’den fazla
ısı pompası referansı

120 Pa cihaz 
dışı statik 

basınç

Düşük ses 
seviyesi: 

41-49 dB(A) Entegre akış
anahtarı 

(Flow siwtch)

BACNET veya 
MODBUS 

haberleşme
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ürünler

Viessmann’dan Vitovolt 300 Yüksek Verimli Fotovoltaik Modüller

Viessmann Vitovolt 300 ürün prog-
ramı, 300 Wp gücüne kadar siyah 
tasarımlı monokristal ve 270 Wp 

gücüne kadar polikristal modüllerden olu-
şur. Viessmann Vitovolt 300 fotovoltaik 
modüller, yüksek güç değerlerine ve geniş 
ürün ve performans garantisine sahiptir. 
Ayrıca tüm modüller pozitif güç toleransı 
sayesinde 5 Wp değerine  kadar güç artışına 
ulaşabilir. Vitovolt 300 fotovoltaik modül-
ler; müstakil binalar, apartmanlar, ticari ve 
endüstriyel binalarda tasarım ve boyutlarıyla 
öne çıktığı gibi arazi üzeri kurulumlara da 
uygundur. Bağlantıya hazır modüller, hafi f 
olmaları sebebiyle çatıya ve araziye kolay 
bir şekilde monte edilebilirler. Monokristal 
modüller siyah eloksallı çerçeveye, koyu 
renkte hücrelere ve siyah tedlar folyoya 
sahiptir. Böylece sıradışı tasarım ve yük-
sek performans değerleri sayesinde yüksek 
verimin yanında estetik bir görünüm elde 
edilir. Viessmann Vitovolt 300 fotovoltaik 
modüller ile sadece maddi yönden kazanç 
sağlanmakla kalınmaz, zararlı madde emis-
yonları da azaltılarak çevrenin korunma-
sına katkıda bulunulur. Ayrıca bir fotovol-
taik sistem bulunduğu yapıya değer katar. 
Viessmann fotovoltaik sistemler uzun yıllar 
boyunca kullanılabilir.

•	  Tuz sisine ve amonyağa karşı dayanıklılığı 
sayesinde özellikle sahil kesimlerinde 
ve yoğun zirai uygulamaların olduğu 
bölgelerde kullanılabilir.

•	 Aksesuar olarak verilebilen inverter, 
bağlantı seti ve bağlantı kabloları gibi 
fotovoltaik sistem için gerekli olan bütün 
komponentler birbirleriyle uyumludur.

•	 Öztüketim ve şebekeye besleme için 
uygun çözüm

•	 Elektrik kablolarının kolayca 
birleştirilebilmesi sayesinde kolay montaj

•	 Yüksek enerji eldesi için demir oranı 
düşük ve geçirgenliği yüksek cam

•	 IEC, EWG 89/392 ve koruma sınıfı 
II sertifi kaları sayesinde yüksek kalite 
güvencesi TM

Monofaze ve trifaze bağlantı 
seçeneği bulunan yüksek 
verimli inverterler

Vitovolt 300

1- Alüminyum çerçeve
2- Demir oranı düşük cam kapak
3- Üst EVA folyo (EVA= Etilen-Vinil-
Asetat)
4- Silisyum hücresi
5- Alt EVA folyo
6- Arka folyo

Avantajlar

•	 Entegre edilmiş by-pass diyotlar gölgeli 
yüzeylerde dahi yüksek enerji eldesi sağlar 
(Sıcak noktalar “hot spots“ oluşması 
önlenir.).

55 YILLIK TECRÜBE

SANIBEST ProBEST Pro®®

FOSEPTİK CUKURLARINA SON
İSTEDİĞİNİZ YERE WC KURUN

7m 110m Dikey ve yatay
pompalama

"Once Sonra

Bodrum katları için kuruluma 
hazır çözüm:

Koku yapmaz

Kolay montaj ve bakım

32 mm deşarj boru çapı

Yoğun kullanım için uygun

Parçalayıcı
bıçak

www.sanihydro.com.trTÜM ÇÖZÜMLERİMİZ VE DETAY BİLGİ İÇİN:
Mecidiye Cad. No:36-B Sevencan Apartmanı Giriş Kat Mecidiyeköy - İSTANBUL Tel: 0212 275 30 88

23,5 x 33,5 cm
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söyleşi

Alp Yılmaz
Johnson Controls Türkiye ve Hazar Bölgesi 
Genel Müdürü

J  ohnson Controls, dünya çapında bir milyondan fazla müşterisi için enerji 
verimliliğini artıran ve işletme maliyetlerini düşüren ürünler, hizmetler ve 
çözümler sunuyor. 130 yılı aşkın tecrübesiyle 150’den fazla ülkede faaliyet 

gösteren Johnson Controls; ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma ve bina 
yönetim sistemlerinde ekipman, otomasyon ve servis sağlayıcısı. 2016 yılının Kasım 
ayında Johnson Controls Türkiye ve Hazar Bölgesi Genel Müdürü olan Alp Yılmaz, 
Johnson Controls’ün faaliyetleri ve hedeflerini Tesisat Market okurlarıyla paylaştı…

“Fark yaratan, yenilikçi ve 
sürdürülebilir mühendislik 
çözümleri üretiyoruz”
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Johnson Controls’un Türkiye 
serüveni 

Johnson Controls; ısıtma, iklimlendirme, 
havalandırma, bina ve endüstriyel soğutma 
ve ayrıca bina teknik yönetimi sistemlerinde 
dünyanın önde gelen ekipman, denetim ve 
servis sağlayıcısı. Johnson Controls olarak, 
130 yılı aşkın bir geçmişe sahibiz. Mer-
kezimiz Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Milwaukee, WI şehrinde yer alıyor. Kuru-
cumuz Warren Johnson, enerji verimliliği 
kavramını başlatan ve oda termostatını icat 
ederek, bina otomasyon konseptinin temel-
lerini atan bir mucit. Şirketimiz hâlihazırda 
30 milyar dolar civarında cirosu ve yakla-
şık 130 bin çalışanı ile Fortune 500 der-
gisinin “Dünyanın En Büyük 100 Şirketi 
Listesi”nde 70’inci sırada yer alıyor. Johnson 
Controls bünyesinde bulunan Etkin Yapı 
Sistemleri, dünya çapında bir milyondan 
fazla müşterisine 150’den fazla ülkede 500 
ofisi ile hizmet veriyor. Türkiye serüvenimiz, 
1999 yılında York’un Arduman’ı satın alma-
sıyla başlamış. York, Arduman distribütör-
lüğü ile Türkiye’ye gelmiş, daha sonrasında 
ise, Arduman’ı satın almış. 2005 yılında ise 
Johnson Controls, York markasını dünya 
genelinde bünyesine katmasıyla bugüne 
kadar gelmiştir. Mazisine baktığımız zaman 
Johnson Controls, Türkiye’de 20 yılın üze-
rinde köklü bir çevresi ve ciddi oranlarda 

endüstriyel soğutma, ticari ve konut tipi kli-
malar ve VRF sistemleri ile hizmet veriyo-
ruz. Merkezi sistem ekipmanları, soğutma, 
klima santrali ve fancoil gruplarında York 
markası, endüstriyel soğutma gruplarında 
Sabroe ve Frick markaları, bireysel uygu-
lamalarda ise York ve Hitachi markaları ile 
müşterilerimize ürün sunuyoruz. Bina Oto-
masyon Sistemi ihtiyaçlarında ise Johnson 
Controls markamızla fark yaratan sürdü-

yatırımları olan bir firma. İstanbul’da bulu-
nan merkez ofisimiz, Adana, Ankara ve 
İzmir’de bulunan bölge ofislerimiz ve 300 
civarında çalışanımız ile Hazar bölgesi dahil 
müşterilerimize hizmet veriyoruz.
Johnson Controls Türkiye Etkin Yapı 
Sistemleri Grubu olarak, iklimlendirme 
(HVACR– ısıtma, havalandırma, klima ve 
soğutma) ekipmanları, entegre bina oto-
masyon çözümleri, teknik bina yönetimi, 
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Müşterilerimize verdiğimiz 
kesintisiz ve kaliteli hizmetimizi 
büyütmeyi planlıyoruz

Türkiye’de Manisa Organize Sanayi içinde 
yer alan 20 bin m2 toplam alana sahip olan 
ve yurtiçi ve yurtdışı (Ortadoğu ve Avrupa) 
pazarlarına üretim yaptığımız fabrikamızda; 
klima santrali, 500 kW soğutma kapasi-
tesine kadar farklı modellerde soğutma 
grupları ve paket tip klimalar (rooftop) 
üretiyoruz. Türkiye ve globaldeki büyüme 
planlarımız ile paralel olarak, 2017 ortala-
rına doğru Manisa fabrikamızı, 30 bin m2 
üretim alanına sahip olan İzmir Serbest 
Bölge’deki yeni yerine taşıyarak müşteri-
lerimize verdiğimiz kesintisiz ve kaliteli 
hizmetimizi büyütmeyi planlıyoruz. Daha 
büyük ve teknolojik olarak daha gelişmiş 
olan bu tesise geçişimiz, verimliliği yük-
sek, pazarda öncü ısıtma, havalandırma 
ve iklimlendirme ürünleri ile tüm dikey 
pazarlardaki hizmetleri sunma konusunda 
bölgedeki taahhüdümüzü destekleyecek. 
Yeni tesisin büyüklüğü, yapılandırması ve 
özellikleri, birinci sınıf kalite standartlarını 
karşılamamıza ve müşterilerimize, kanal 
ortaklarımıza ve çalışanlarımıza çok daha 
iyi hizmet sunmamıza yardımcı olurken 
operasyon yeterliliğimizi iyileştirmemizi ve 
verimliliği artırarak süre performansı konu-
sunda öncü konuma geçmemizi sağlayacak.

rebilir mühendislik çözümleri üretiyoruz. 
Aynı zamanda facility management (bina 
işletmeleri) denilen, 7/24 binanın komple  
teknik işletmesinden sorumlu olduğumuz 
bir iş alanımız var. Bünyemizde bulunan 
teknik tesis yönetimi ekibimiz ile büyük 
ölçekli alışveriş merkezleri, otel, hastane, 
endüstriyel tesis ve havalimanları projele-
rinde 7/24 teknik hizmet sağlıyoruz. Bah-
settiğimiz tüm ürün ve hizmetlerimizle 
ilgili kendi bünyemizde servis organizas-
yonumuz mevcut. Servis hizmetimizdeki 
temel amacımız müşteri memnuniyetini en 
üst seviyede tutmak.

2017 ve sonrasında ürün 
yelpazemizi güçlendirecek yeni 
sistemler sunacağız

Teknoloji sürekli gelişiyor ve buna ayak 
uydurmamız gerekiyor. Johnson Controls 
olarak yenilikçiliğe olan bağlılığımız, geride 
bıraktığımız son üç yıldır Forbes dergisi 
tarafından küresel ölçekte de kabul ediliyor. 
Yakın dönemde Milwaukee’de yeni “Özel 

İnovasyon Merkezi” lansmanı ile yenilik-
çiliğe olan işletme yaklaşımımızı resmiyete 
döktük. 2017 ve sonrasında müşterilerimize 
verimlilik ve sürdürülebilir çözümler üret-
meyi hedefleyen vizyonumuz çerçevesinde 
ürün yelpazemizi güçlendirecek yeni sis-
temler sunmaya devam edeceğiz. Piyasaya 
sunacağımız yeni ürünler arasında Euro-
vent performansı yüksek yeni seri klima 
santrallerimiz, özellikle IT sektöründeki 
data merkezlerine hizmet verecek havadan 
havaya indirekt evaporatif paket soğutucular 
ve manyetik yataklı soğutma gruplarımız 
yer alıyor. 
Tüm bu ürün ve sistemlerimizle referans 
projelerimize her geçen gün bir yenisini 
daha ekliyoruz. Dünyanın en yüksek bina-
larında Johnson Controls ürün ve sistemle-
rini görmek mümkün. Türkiye pazarında da 
referanslarımıza eklediğimiz birçok önemli 
projemiz bulunuyor. Bunlardan bazıları: 
Zorlu Center, Emaar Square, 3. Havalimanı 
(IGA), Rönesans, Yozgat ve Adana PPP 
Hastaneleri, QNB Finansbank Kristal Kule, 
Garanti Bankası Kulesi, Sabancı Kulesi, 
Kozyatağı Hilton Hotel, Ferko Signiture, 
Levent 199. Türkiye inşaat sektörüne yön 
veren, sektörün kültürünü değiştiren fir-
malarla çalışıyoruz. Bahsettiğim projeler 
algıyı da, Türkiye’nin siluetini de değiştiri-
yor. Bu anlamda tercih edilen ve güvenilen 
bir markayız.
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dizayn aşamasından başlayarak tüm sürece 
destek verir. Bina Otomasyon Sistemlerinin 
çalıştığı süre boyunca yüksek performans ve 
verimlilikte çalışması için periyodik bakım 
ve güncelleme hizmetleri de aynı şekilde 
Johnson Controls ve partnerlerimiz tara-
fından sağlanır. York markamızın ev tipi 
ve ticari klima ürünlerinde ülke genelinde 
200’ü aşkın iş ortağımız ile hem toptan 
hem de perakende kanalında çalışıyoruz. Bu 
kapsamda 4 adet konsept showroom’umuz 
bulunuyor. 2017 yılı için hedefimiz, konsept 
showroom ve iş ortağı sayılarımızı verimli 
bir şekilde artırarak ürünümüzün tüketiciye 
daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak.
Kendi bünyemizdeki Satış Sonrası Servis 
Hizmetlerimiz; Johnson Controls’un mer-
kezi sistem soğutma, endüstriyel soğutma 
ve otomasyon ekipmanlarının devreye alın-
ması, bakım, arıza, yedek parça ve renovas-
yon işlerini sağlıyor. İstanbul’un yanı sıra 
İzmir, Ankara ve Adana'da servis ofislerimiz 
bulunuyor ve Türkiye geneline geniş ekibi-
mizle 24 saat hizmet veriyoruz. Chiller kira-
lama hizmetimiz ile ayrıca kısa veya uzun 
vadeli kiralama da yapabiliyoruz. Ayrıca 
şunun da altını çizmek isterim; Türkiye 
servis organizasyonumuz, satış sonrasında 
yapılan “servis sözleşmesi” oranlarına bakıl-
dığında Johnson Controls dünyasında en 
yüksek orana sahip servis organizasyonla-
rından biridir. Bu çok büyük bir başarıdır ve 
Türkiye servis organizasyonunun ne kadar 
kaliteli olduğunu kanıtlar niteliktedir. 
Sektörde bina uygulamaları konusunda hiz-
met veren bir firma olarak eğitime büyük 
önem veriyoruz. Mühendislerimizi, kurum 
içinde eğitime tabi tutuyoruz. Çünkü hiz-
met verdiğimiz sektörde, mühendislerimiz 
müşterinin karşısında herhangi bir satıcı 
profiliyle değil doğru çözüm sunabilen bir 
profil olarak durmalı. Bunu gerçekleştirmek 
için üniversitelerin kariyer günlerinden baş-
layıp staj imkânları sunuyoruz. Bu şekilde 
staj sürecinden başlayıp uzun yıllardır biz-
lerle beraber olan arkadaşlarımız var. Tek-
nik olarak global know-how’ı kullanmak 
amaçlı yurt dışından eğitmenlerimiz geliyor. 
Mühendis arkadaşlarımız, hem otomasyon 
hem de mekanik ekipmanlarımızın kulla-
nım eğitimini alıyor. Tabii bunun bir de ser-
vis tarafı var. Johnson Controls gibi dünya 
devi bir firmanın servis tarafında da eğitime 
çok ciddi önem vermesi gerekiyor. Müşte-

Tyco ve Hitachi, gücümüze güç 
katacak

Johnson Controls, çok yönlü bir sanayi şir-
keti olarak, dünya çapında önde gelen yan-
gın kontrol ve güvenlik sistemleri sağlayıcısı 
Tyco ile ürün ve teknolojilerini birleştirerek 
Johnson Controls International bünyesinde 
faaliyete geçti. Tyco ile birlikte, güzel bir 
işbirliği ve sinerjiyle güvenlik, emniyet, 
yangın & bina kontrolü ve iklimlendirme 
çözümleri sağlayıcısı olarak ürün yelpa-
zemizi genişletip daha büyük bir pazara 
hizmet veriyoruz. 2013 yılında ise Johnson  
Controls, Japon teknoloji devi Hitachi 
firmasının HVAC alanındaki faaliyet-
lerine yüzde 60 oranında hissedar oldu. 
Hitachi’nin trendleri belirleyen rezidans 
projeleri ve bina otomasyon sistemi proje-
lerimiz, York markası ve 130 yılı aşkın tec-
rübemizle güçlerimizi birleştirerek, konut 
projelerinden mega yapılara kadar daha 
verimli ve daha kaliteli çözümler üretiyo-
ruz. Scroll kompresörün mucidi ve dünya-
daki en büyük kompresör üreticilerinden 
biri olan Hitachi’nin Johnson Controls 
Ailesine katılması, özellikle DX sistem-
leri tarafındaki gücümüzü artıracağı gibi, 
karşılıklı yapılacak teknoloji paylaşımı da 
sektöre yön verecek. Johnson Controls ola-
rak bulunduğumuz ve yeni giriş yaptığımız 
her pazarda liderliği hedefliyoruz. OEM, 
ürün dağıtım ve proje satış kanallarımızın 
tamamını geliştirerek ve 130 yıllık Johnson 
Controls geleneğini sürdürerek ülkemizde 
hem coğrafi hem de tüm dikey marketler 

içerisinde pazar lideri olmayı hedefliyoruz. 
Bulunduğumuz sektördeki öncü firmalar-
dan biri olarak, sunduğumuz hizmetlerle 
müşterilerimize daha sürdürülebilir ve 
enerji verimliliği sunan çözümler üreterek 
büyüyoruz. Yakın dönemde birleştiğimiz 
Tyco ve Hitachi ile pazar payımızı artır-
mayı hedefliyoruz. Kısacası Tyco ve Hitachi, 
gücümüze güç katacak.

Ürünlerimiz ne kadar kaliteliyse 
hizmetlerimiz de o kadar kaliteli 
olmalıdır

Johnson Controls Türkiye olarak otomas-
yon sistemleri ekipmanlarında, bireysel 
soğutma ekipmanlarında ve endüstriyel 
soğutma sistem çözümlerinde bayi orga-
nizasyonu ile çalışıyoruz. Müşterilerimizin 
montaj ve projelendirme ihtiyaçlarını bayi 
organizasyonumuz üzerinden daha hızlı 
çözümlüyoruz. Ayrıca geniş bayi kanalı-
mız ile daha fazla müşteriye ulaşıp ürün ve 
hizmetlerimizi müşterilerimizle daha kolay 
buluşturuyoruz. Etik ve etik iş taahhüdü, 
lokal ya da globalde anlaşmalı olduğumuz 
bayilerimizi seçmede önem verdiğimiz ilk 
konulardan biridir. Johnson Controls ola-
rak, müşteri memnuniyeti bizim için önce-
liklidir ve ürünlerimiz ne kadar kaliteliyse 
hizmetlerimiz de o kadar kaliteli olmalıdır. 
Bu nedenle temel kriterlerimizden biri, 
bayilerimizin küresel olarak da standartla-
rımıza uygun olması gerektiğidir. Johnson 
Controls Otomasyon partnerlerimiz pro-
jelerin en verimli şekilde çalışabilmesi için 
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mı?”. İşte Johnson Controls olarak burada 
fark yaratmak için çalışıyoruz. Bulunduğumuz 
nokta aslında çok güzel ama inşaat sektörü 
olarak atacağımız daha çok adım var. 
Bugün, Johnson Controls olarak akıllı bina-
ların ötesine geçip akıllı şehirlerden bahse-
diyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki dönem-
lerde belediyelerle birlikte gerçekleştirmek 
istediğimiz bazı projeler var. Bu noktada 
teknoloji ve enerji verimliliğiyle paralel ola-
rak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TM

rilerimiz ve iş ortaklarımızın memnuniyeti 
için servis ekibimize sadece teknik değil 
bireysel kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik 
eğitimler de veriyoruz. Bunun içinde sunum 
tekniklerinden tutun çözüm üretebilmeye 
yönelik çeşitli eğitimler mevcut.

Johnson Controls Türkiye pazarına 
inanıyor

Türkiye, üretim kabiliyeti ve mühendis-
lik hizmeti olan, yaratıcı bir ülke. Klasik 
belki ama iki kıtayı birbirine bağlayan, hem 
Avrupa’nın kabiliyetlerini taşıyan hem de 
esnekliği, rahatlığı, zorlukla mücadele etme 
özelliğiyle üretim yapabilen bir kültüre  
sahibiz. 
Johnson Controls olarak Türkiye pazarına 
inanan bir firmayız ve yatırımlarımıza hızla 
devam ediyoruz. 2017 yılında pazar payı-
mızı artırıp, organizasyonumuzu genişlete-
ceğiz. İş ortaklarımızla yenilikçi ve sürdürü-
lebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz. 
Gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan 
belirsizlik nedeniyle kurlardaki artış ve 
piyasadaki likidite sıkıntısı günümüzde faz-
lasıyla hissediliyor. Kaliteli ürün ve hizmet 
anlayışımız, finansal çözüm önerilerimiz ve 
öngörülü yatırım ve harcamalarımızla reka-
betin önüne geçip pazar payımızı artırmayı 
hedefliyoruz. 

Akıllı binaların ötesine geçip akıllı 
şehirlerden bahsediyoruz

İçinde bulunduğumuz inşaat sektörü her 
geçen gün büyümeye devam ediyor. Bugün 
ekonomik dalgalanmalar olmasına rağmen; 
havalandırma, iklimlendirme, soğutma ve 
bina yönetim sistemleri sektörümüz kabul 
oranda yatırımlarına devam ediyor. Bizim 
için önemli olan, bu büyümeyi devam ettire-
cek yabancı yatırımcıyı da ülkede tutabilmek. 
Bugün baktığımızda Türkiye’nin inşaat bilgi 
birikimi çok ciddi anlamda güzel yerlere geldi. 
Müteahhitlerimiz, hem yurt içi hem de yurt 
dışında inşa ettiği konutlarda, otellerde, alış-
veriş merkezlerinde çıkardığı kaliteli işçilik ve 
en önemlisi zamanında iş bitirme açısından 
diğer global rakiplerimize oranla çok iyi bir 
noktada. Bundan 20 sene öncesine baktığımız 
zaman, Türkiye’de bu ölçekte sayabileceğimiz 
proje sayısı, bir elin parmaklarını geçmezdi. 
Bugün ise ciddi bir bilgi birikimi ve yatırım 
var. Tabii ki dönem dönem hükûmetlerin de 
inşaat sektörüne teşvikleri ve yatırım destek-
leriyle bu noktaya gelindi ve bu gurur verici 
bir şey… Bugün; dönüşüm projeleri, çeşitli 
hastaneler, data center’lar gibi çalışabilece-
ğimiz çok alan var. Johnson Controls olarak 
teknolojiyi Türkiye’ye ve dünyaya yaymaya 
çalışan, bunu misyon edinmiş bir firmayız, 
dünyanın en büyük projelerinde yer alıyoruz. 
Ancak akıllara şu soru geliyor: “Peki en akıllısı 
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teknik

Plakalı eşanjörler, kullanım sıcak suyu-
nun hazırlanmasını doğrudan sağlayan 
temel ekipman olması nedeniyle ısı 

istasyonları içerisinde seçimi en fazla öneme 
sahip bileşendir. Doğru seçilmiş bir eşanjörle 
kazan suyu sıcaklıkları düşürülebilir. Kazan 
sıcaklıklarının düşürülmesi kazan verimini 
doğrudan artırdığı gibi kazanla, ısı tüketimi-
nin yapıldığı mahale kadar olan tesisatta da ısı 
kayıplarının düşürülmesini sağlar. Eşanjörleri 
daha iyi anlayabilmek için bazı parametrelerin 
yakından incelenmesinde fayda olacaktır.

- Isı kapasitesi, eşanjör üzerinden transfer 
edilmesi gereken ısı enerjisi miktarı

Isı İstasyonlarında 
Eşanjör Seçiminin Önemi
Yazan:  Cenk Şen, DAF Enerji Ar-Ge Müdürü

sıcaklıkları arasındaki fark (T2 - T1)
Plakalı ve karşı akışlı bir eşanjörün içerisindeki 
akış aşağıdaki şekildeki gibi olur,

Bu koşullardaki sıcaklık dağılımı ise sağda 
gösterilmiştir.

- Primer ve sekonder devre giriş, çıkışındaki 
sıcaklıklar
- Primer ve sekonder devre debileri
- Primer ve sekonder devre basınç kayıpları

Eğer herhangi bir tarafın debi ve sıcaklık 
farklarını biliyorsak ısı kapasitesini aşağıdaki 
formülü kullanarak rahatlıkla hesaplayabiliriz.

Q = m x c x ΔT

Q: Isı kapasitesi
m: Kütlesel debi
c: Özgül ısınma ısısı
ΔT: Eşanjörün bir tarafındaki giriş ve çıkış 
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Sekonder Taraf için,

Kullanım sıcak suyu giriş - çıkış ( T3 - T4) 
sıcaklıkları ve kazan giriş sıcaklığı (T1) sabit 
tutularak yapılan eşanjör seçimlerinde, yani 
yalnızca eşanjör boyu, plaka sayısı vs. gibi 
eşanjörün yapısal parametrelerinin değiştiril-
mesi halinde termal uzunluklarda değişimler 
gözlenir. Burada en büyük termal uzunluğa 
sahip olan eşanjör tercih edilmelidir.

İhtiyaç Duyulan Kullanım Sıcak 
Suyu Neye Göre Belirlenir?

Kullanım sıcak suyu ihtiyacının karşılanması 
belli temel prensiplere dayanmaktadır. Bu sis-
temleri tasarlayan bir mühendis, sıcak suyun 
kullanım noktasında ihtiyaç olan sıcaklıkta 
ve gecikme olmadan sağlamalıdır. Sıcak su 
hijyeni %100 olarak sağlanmalıdır, tesisat ve 
ekipmanlar emniyetli olmalıdır. Ayrıca günü-
müzün vazgeçilmezi olarak işletme maliyetleri 
düşük, enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu 
olmalıdır. 

Isı istasyonu ve eşanjör seçimlerinde ilk olarak 
daire içerisinde ihtiyacımız olan kullanım sıcak 
suyu miktarı (KSS) esas alınmalıdır. Konutta 
kullanılacak suyun sıcaklığıyla ilgili süren pek 
çok tartışma vardır. Lejyonella bakterisinin 
çoğalma sıcaklıkları ile KSS tüketim sıcaklık-
ların birbiriyle uyumluluk gösterir. Lejyonella 
bakterisine karşı mücadele için yüksek sıcak-
lıklara ulaşılması gereklidir. Ancak bunun da 
ciltte yanıklara neden olması olasıdır. 

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) son tüketim 
noktalarında kullanım sıcak suyu için 50°C 
sıcaklığını önermektedir. Pek çok projede 
ihtiyacımızı karşılayacak KSS ihtiyaçları için 
sonraki sayfada yer alan tablolarda kapasite 
ve debi değerleri 50°C’ye göre verilmiştir. 
KSS kapasiteleri bu tablolara göre belirle-
nebilir.

İhtiyacımız olan kullanım sıcak suyu kapa-

Burada sıcak olan akışkan enerjisini bıraka-
rak soğurken onun karşı yönünde akan soğuk 
akışkan bu enerjiyi alarak ısınır. Eğer sıcak-
lıkları tanımlayacak olursak,

T1: Sıcak akışkanın giriş sıcaklığı 
(Kazan Giriş)

T2: Sıcak akışkanın çıkış sıcaklığı 
(Kazan Dönüş)

T3: Soğuk akışkanın giriş sıcaklığı 
(Soğuk Su Giriş)

T4: Soğuk akışkanın çıkış sıcaklığı 
(Kullanım sıcak suyu çıkış) olacaktır.

Bu değerler kullanılarak, LMTD (ortalama 
logaritmik sıcaklık farkı) hesaplanabilir.

Isı istasyonları için örnek bir hesaplama yap-
mak gerekirse,

Kazan giriş sıcaklığı (T1) = 80 °C

Kazan Dönüş Sıcaklığı (T2) = 23,57 °C

Soğuk su giriş sıcaklığı (T3) = 10 °C

Sıcak su çıkış sıcaklığı (T4) = 50 °C

olduğunu düşünelim.

Sonraki adımda bu değer kullanılarak ter-
mal uzunluk hesaplanır. Termal uzunluk bir 
eşanjörün yapabileceği işin ısı transferi bakı-
mından zorluk derecesi olarak nitelenebilir. 
Primer ve sekonder taraflar için ayrı ayrı aşa-
ğıdaki formüle göre hesaplanır ve birimsiz bir 
büyüklüktür.

Ø: Termal uzunluk
δt: Eşanjörün primer veya sekonder tarafı için 
sıcaklık farkı
LMTD: Ortalama logaritmik sıcaklık farkı

Yukarıda daha önce hesapladığımızı LMTD 
değerine göre örnek hesaplamaları yaparsak,

Primer Taraf  için,
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teknik

sitesi belirlendikten sonra sıra ısı istasyonu 
içinde kullanılacak eşanjör seçimine gelir. 
Seçim yapılırken yaygın olarak yapılan yan-
lışlardan biri KSS kapasitesini eşanjör seçimi 
için yeterli görmektir. Bir başka deyişle eşanjör 
seçimlerinde primer (kazan gidiş - dönüş) 
sıcaklıkları ve primer debi (kazandan gelen su 
miktarı) miktarını göz ardı etmek doğru değil-
dir. Örneğin yaptığımız çalışma sonucunda 50 
kW’lık bir KSS ihtiyacımızın olduğunu sapta-
mış olalım. 80 °C kazan giriş sıcaklığında 50 
kW’lık ihtiyacımıza cevap verebilecek boyut-
lardaki bir eşanjörün, özellikle yaz aylarında 
kazan giriş sıcaklığı 65 °C’ye düştüğünde de, 
aynı 50 kW’lık kapasite için yeterli olması 
gerekir. Ayrıca KSS hazırladığı sırada gerek 
borularda oluşan ısı kayıplarının azaltılması, 
gerekse yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma ener-
jisinden maksimum faydanın sağlanması için 
dönüş suyu sıcaklıkları 25 °C’nin üzerine çık-
mamalıdır. Bu koşulları iki farklı eşanjör için 
kısaca hesaplayacak olursak, soldaki örneklerin 
her ikisinde de 18 l/dk debide, 10 °C kullanım 
suyunu 50 °C’ye ısıtacak 50 kW kapasite değe-
riyle adlandırılan ısı istasyonları kullanılmıştır. 
Ancak bu örneklerin birinde düşük dönüş suyu 
sıcaklıkları sağlayabilen bir eşanjör kullanılır-
ken, diğerinde küçük bir eşanjör kullanılmıştır. 

Tablo 1:

Debi (I/min) Eş Kullanım I/min Kapasite (kW)

Duş 9 1 9

Lavabo 3 0 0

Eviye 3 1 3

Toplam 12 33

Tablo 2:

Debi (I/min) Eş Kullanım I/min Kapasite (kW)

Duş 9 1 9
Küvet 9 1 9

Lavabo 3 0 0
Lavabo 3 0 0
Eviye 3 0 0

Toplam 18 50

Tablo 3:

Debi (I/min) Eş Kullanım I/min Kapasite (kW)

Duş 9 1 9
Duş 9 0 0

Küvet 9 1 9
Lavabo 3 1 3
Lavabo 3 0 0
Lavabo 3 0 0
Eviye 3 1 3

Toplam 24 65
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En güncel sektör haberlerine hızla ulaşın: www.termodinamik.info

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

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi

- Boru çapları büyür,
- Daha büyük bir pompa ihtiyacı 
ortaya çıkar,
- İşletme maliyetleri artar.TM

Q  Primer: Merkezi ısıtma hattının verdiği enerji 
(kcal)

Q Sekonder: Kullanım suyunun aldığı enerji (kcal)

VSS: Kullanım sıcak suyu hazırlamak için 
gerekli enerji besleme debisi (m3/h)

VKSS: Kullanım sıcak su debisi (m3/h)

c: Özgül ısınma ısısı

ΔTPrimer: Enerji besleme sıcaklık farkı [K]

ΔTSekonder: Kullanım sıcak suyu sıcaklık farkı 
[K]

Görüldüğü üzere dönüş suyu sıcaklığındaki 
10 °C’lik değişiklik, debi miktarının 5,9 l/
min azalmasını sağlamıştır. Bir başka deyişle 
uygun olmayan bir eşanjörün kullanılması, 
kullanım sıcak suyu hazırlanmak için kazan-

dan çekilmesi gereken debi miktarını yüzde 
40 artırmıştır.

Doğru seçilmemiş, küçük bir 
eşanjör nedeniyle; Profesyonel bir kitleye ulaşmasını 

istediğiniz reklamınızın, potansiyel 
müşterilerinizce görülme 
olasılığının en yüksek olduğu yer 
bir sektörel yayındır.

ister basılı, ister dijital,
sektörel yayınlara reklam verin, 
geleceğe yatırım yapın.

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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Profesyonel bir kitleye ulaşmasını 
istediğiniz reklamınızın, potansiyel 
müşterilerinizce görülme 
olasılığının en yüksek olduğu yer 
bir sektörel yayındır.

ister basılı, ister dijital,
sektörel yayınlara reklam verin, 
geleceğe yatırım yapın.
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söyleşi

Levent Aydın
FrigoBlock Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi

Deniz Yılmaz
FrigoBlock Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. 
Ar-Ge Müdürü

İ  stanbul’da 1991 yılında kurulan FrigoBlock A.Ş., kurulduğu günden itibaren 
endüstriyel soğutma sektöründe faaliyet gösteriyor. Bugün yaklaşık 12 bin 
m2 kapalı alanda üretim yapan ve ürünlerini Şili’den Yeni Zelanda’ya kadar 

ulaştıran FrigoBlock, -80 °C ve altında soğutma yapabilen yeni bir cihaz geliştirdi. 
Cihaz hakkında teknik detayları, firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın ve  
Ar-Ge Müdürü Deniz Yılmaz’dan dinledik…

“Yeni cihazımız, -80 ˚C ve 
altında soğutma yapabiliyor”

32 . tesisat market 02/2017



“Yeni cihazımız, -80 ˚C ve 
altında soğutma yapabiliyor”

Firmanızı tanıyabilir miyiz? Firma 
ne zaman ve nerede kuruldu? Firma 
yapılanmanız hakkında bilgi verir 
misiniz?

Üretim firmamız olan FrigoBlock 1991 
yılında İstanbul’da kuruldu. Ancak proje-
taahhüt firmamız olan Frigo Mekanik’i de 
kapsama alırsak, grubumuzun yaklaşık 30 
yıldır endüstriyel soğutma konusunda faa-
liyet gösterdiğini söyleyebiliriz. İlk yıllarda 
grup şirketlerimizle mühendislik-ithalat-
taahhüt ekseninde faaliyet gösteriyorduk. 
Zaman içinde kendi üretim tesisimizi, ar-ge 
birimimizi oluşturduk ve bugün yaklaşık 
12 bin m2 kapalı alanda üretim yapan ve 
ürünlerini Şili’den Yeni Zelanda’ya kadar 
ulaştıran bir konuma yükseldik. Endüs-
triyel soğutma sistemleri konusunda proje-
taahhüt firmamız Frigo Mekanik de hem 
ülkemizde hem de dünyanın her bölgesinde 
başarılı uygulamalara imza atıyor. 

kapsamlı bir otomasyon ve kontrol sistemi 
geliştirildi. Tasarım ve üretim aşamaların-
dan sonra, ürünün teslimatından önce fab-
rikamızda kurulan test ortamında testleri 
gerçekleştirildi. Bu testlerde, ürünün gerçek 
çalışma ortamı ve şartları sağlanarak basınç, 
sıcaklık gibi ölçümler ile tasarım ve çalışma 
şartlarının doğrulanması sağlandı.  

Bu ürünün kullanım alanları, 
piyasadaki muadil ürünlere göre 
avantajları, teknik özellikleri 
hakkında bilgi verir misiniz?

Ülkemizde düşük kapasitelerde ve kabin 
ölçülerindeki ortamlarda ultra düşük sıcak-
lıkları sağlayan cihaz üretimleri yapılıyor. 
Ancak soğuk hava deposu ölçülerinde ve 
yüksek kapasitelerde sistemler üretilmiyor. 
Çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının 
ultra düşük sıcaklıklarda çalışacak özellikle 
aşı, kan, ilaç, kök hücre gibi biyolojik ürünle-
rin depolanmasında ihtiyaç duydukları yük-
sek kapasitelerdeki bu cihazlar yurt dışından 
temin ediliyor. Bu çalışma sonucunda ortaya 
çıkan ürün ile yurt dışından satın alınan 
bu sistemlerin yerel imkânlarla üretiminin 
gerçekleştirilecek olması nedeniyle dışa olan 
bağımlılığı azaltma potansiyeli söz konusu-
dur. Ayrıca bu tür ürünlere ihtiyaç duyulan 
ülkelere ihracat yoluyla satılması imkânları 
da zamanla ortaya çıkacaktır.

F-Gaz Yönetmeliği doğrultusunda, küresel 
ısınma potansiyeli yüksek olan soğutucu 
akışkanların kademeli olarak kullanımı-
nın kısıtlanması ve zamanla yasaklanması 
söz konusudur. Frigoblock olarak biz de 
bu kapsamda doğal akışkanlı sistemlere 
geçişi hızlandıran bir politika izliyoruz. 

Ürün gruplarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?  

Endüstriyel soğutma tesisleri için makine ve 
ekipmanların üretimini gerçekleştiriyoruz. 
Hacim soğutmasında kullanılan monoblok, 
split tip, endüstriyel tip, merkezi sistem 
soğutma makineleri üretiyoruz. Bunların 
yanında soğuk su üretme grupları, kar üre-
timi, buz pisti ekipmanları, ultrasonik nem-
lendirme üniteleri ve etilen alma cihazları 
da, üretim kalemlerimiz içindedir.

-80 ˚C ve altında soğutma yapabilen 
son ürününüz hakkında detaylı bilgi 
paylaşır mısınız?

-80°C ASHRAE tanımına göre ultra düşük 
sıcaklık sınıfına girmektedir. Ultra düşük 
sıcaklık seviyelerini tek kademeli soğutma 
sistemleri ile elde etmek çok zordur. Bu 
nedenle bu çalışmada olduğu gibi iki kade-
meli soğutma sistemleri kullanılmak zorun-
dadır. Bu cihazımızda, yüksek sıcaklık ve 
düşük sıcaklık çevriminde iki farklı F-Gaz 
kullanılarak iki kademeli bir soğutma çev-
rimi oluşturulmuştur. -80°C oda sıcaklığını 
elde etmek için düşük sıcaklık çevriminde 
-86°C evaporasyon sıcaklığına göre tasarım 
şartları belirlendi. Sıcaklık değerleri stan-
dartta karşılaşılan değerlerden çok farklı 
olduğundan uygun ekipman ve malzeme 
seçimi, tasarım ve üretim aşamalarında çok 
önemli hale gelmiştir. Depolanması planla-
nan ürünler kritik öneme haiz olduğundan 
istenilen oda sıcaklığını sabit ve devamlı 
tutabilmek için cihaza, ilave güvenlik ekip-
manları ve sistemleri eklendi. Ayrıca çok 
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projeye imza atmış durumdayız. Coca Cola 
Irak, Kazakistan ve Tacikistan projeleri, 8 
bin ton Moskova Lojistik depo, 10 bin ton 
Kazakistan patates deposu, Sochi Olimpi-
yatlarının tüm soğuk odaları gibi projeleri 
referanslarımız arasında sayabiliriz.

2017 yılı içerisinde bu yeni 
ürün dışında başka yeni ürün ve 
sistemleriniz olacak mı?

Ar-ge birimimiz hem yeni ürün hem de 
mevcut ürün geliştirmesi konusunda faa-
liyetlerini sürdürüyor. Halihazırda nem-
lendirme ve havalandırma konusunda yeni 
ürünler üzerinde çalışmalarımız devam 
ediyor.

Türkiye endüstriyel soğutma 
sektörünün gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Endüstriyel soğutma sektörü, ülkemizin son 
derece gelişmiş sektörleri arasındadır. Bu 
gün firmalarımız dünyanın her köşesinde 
başarılı projelere imza atıyor. Üretim ve 
mühendislik alanında gelişmiş ülkelerden 
aşağı kalmazken yerinde uygulama konu-
sunda ise gelişmiş ülke firmalarına göre 
büyük rekabet avantajına sahip durumdayız. 
Ancak özellikle vurgulamak zorundayız ki; 
sektörün gelişmesi için ihracat güçlü olmak 
zorundadır. Bizim yurt dışındaki başarı-
mız, güvenilirliğimiz ile direkt orantılıdır. 
Firmalarımızın güvenilirliği ise ülkemizin 
güvenilirliği ile paralel algılanmaktadır. 
Ülkemizin demokrasi, şeffaflık, komşula-
rımız ile iyi ilişkiler, Avrupa Birliği'ne giriş 
için atacağı adımlar sektörümüz firmalarını 
dünya pazarlarında güçlü kılacaktır.

2017 yılından beklentileriniz 
nelerdir? 

2017 yılında iç pazardaki daralma kendini 
gösteriyor. FrigoBlock olarak pazarlama 
faaliyetlerimizi yurt dışında ve özellikle 
uzak ülkelerde yoğunlaştırdık. Afrika, 
Güney Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi 
önemli potansiyel oluşturuyor. 2017 yılın-
dan beklentimiz yurt içinde mevcut satış 
hacmimizi korumak, yurt dışında ise ciro-
muzu artırmaktır. TM

Alçak kademede kullanılan F-Gaz, yük-
sek küresel ısınma potansiyeline sahip bir 
akışkan olmasına rağmen -50°C ve altında 
çalışan sistemlerin F-Gaz Yönetmeliği’nden 
muaf tutulması sebebiyle ürünümüzün ilgili 
standartlara uyumu konusunda bir sorun 
yaşanmıyor. 

Ürünün (varsa) sahip olduğu 
sertifikalar nelerdir?

FrigoBlock’un tüm ürünlerinde olduğu gibi 
bu ürünü de Avrupa Birliği normlarına 
uygun olup CE markalı olarak imal edildi. 
Ayrıca ürünün bütün özelliklerini ve teknik 
spektlerini kapsayan bir patent başvurusu da 
yapıldı ve sonucunu bekliyoruz.

Üretim alanınız, kapasite ve 
personel sayısı hakkında bilgi verir 
misiniz?

Tekirdağ’da yaklaşık 12 bin m2 kapalı alanda 
kurulu üretim tesisimizde üretim faaliyetle-
rimizi sürdürüyoruz. Yaklaşık 10 bin adet/
yıl soğutma grubu üretim kapasitesine ve 
1 milyon m2 ısı değiştirici üretim kapa-
sitesine sahibiz. Üretim tesisimizde 110 
personelimiz çalışıyor ancak ar-ge, satış, 
proje, taahhüt ve idari kadromuzla birlikte 
200 kişi üzerinde çalışanımız bulunuyor.

Satış sonrası teknik hizmetleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

Satış sonrası hizmet birimimiz, merkez teş-
kilatımız ve ülke genelindeki servis teşkila-
tımızı içeriyor. Ülkemizde yaklaşık 60 farklı 
noktadan servis verme yeterliliğine sahibiz.

İhracat bilgilerinizi alabilir miyiz? 
Yurt içi ve yurt dışı ürünlerinizin 
kullanıldığı referans projelerinizden 
bahseder misiniz?

Firmamızın ihracat odaklı bir organizasyon 
olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda ihracat, 
toplam satışımızın yüzde 50’sini oluşturu-
yor, 2018 yılında ise yüzde 60 ihracat yapan 
bir şirket olmayı hedefliyoruz.

Şu ana kadar 5 bin adet üzerinde tamam-
lanmış referansımız bulunuyor. Yurt içinde 
Algida Konya Dondurma Üretim Tesisi, 
ülkemizin ilk amonyak+CO2 soğutma tesisi 
olan UNO Unlu Mamuller Tesisi, ülkemi-
zin tek kar parkı Snowpark, ülkemizin ilk 
buz müzesi (şu anda faaliyet göstermiyor), 
İstanbul’un tek olimpik buz pateni tesisi 
Silivrikapı Buz Pistini referanslarımız ara-
sında sayabiliriz. Şimdi de bu projelerimize 
bir yenisini ekleyerek -80 ˚C soğutma tesi-
sini tamamlıyoruz. Yurt dışında da birçok 

söyleşi
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proje

Meser Mekanik firmasının mekanik 
yükleniciliğini yaptığı Irak Hilla 
ve Kerbela Coca Cola projele-

rinde Atlantik Grup’un distribütörlüğünü 
yaptığı ve AAON marka RN 050 ve RN 070 
model, roof top cihazları kullanıldı. 
Hilla projesinde 6 adet RN070 model karışım 
havalı, Kerbela projesinde de 4 adet RN050 
model karışım havalı roof top cihazları kulla-
nılmış olup toplam soğutma kapasitesi 1300 
kW’dır. Özellikle çöl iklimine sahip Afga-
nistan, Irak, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi 
ülkelerde halihazırda 200’den fazla AAON 
rooftop cihazları karışım havalı ve yüzde 100 
taze havalı olarak sorunsuz bir şekilde çalı-
şıyor. Projede özellikle rooftop cihazlarının 
55 °C dış ortam sıcaklığında çalışabilmesi 
istendiği için AAON markası kullanıldı. 
AAON rooftoplar’da üfleme sıcaklığı sabit 
tutularak hava debisi ve kompresör gaz debisi 
ortamın soğutma yüküne göre artıp azalabili-
yor. Yüzde 10-100 kapasite aralığında çalışan 
değişken debili dijital scroll kompresör ve 
değişken debili fan dolayısıyla sabit debili ve 
on /off kapasite kontrollü rooftoplara göre 
ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu elde edi-
lebiliyor. Nem transferi de yapabilen rotary 

tip ısı geri kazanımı sayesinde dışarı atılan 
havanın enerjisi yüzde 83’e kadar geri kaza-
nılabiliyor. Hot gas reheat sistemli nem alma 
opsiyonu ile ilave enerji harcamadan nem 
kontrolü de yapılabiliyor. 
Standart olarak sunulan mahal basınç kon-
trolü özelliğiyle mahal pozitif basınçta tutu-
labiliyor, şartlandırılmamış havanın mahale 
kontrolsüz girişi engellenebiliyor. Çift cidarlı 
50 mm kalınlığında ısı köprüsüz, hijyenik 
panel yapısı standart olup, cihaz yüzeyinden 
olan kayıp ve kazancı standart rooftoplara 
göre 3 kat daha düşüktür. Üfleme havası 
sıcaklıkları hem ısıtmada hem de soğutmada 
set edilebiliyor, bu sayede besleme havası sabit 
sıcaklıkta mahale gönderilebiliyor. Yangın 
anında cihaza BMS tarafından sinyal gönde-

rildiğinde üfleme fanı duruyor, ekonomizör 
taze havayı kapatıyor, dönüş havası egzoz fanı 
ile dışarıya atılabiliyor. Dönüş havası almak-
sızın yüzde 100 taze havalı olarak 52 ˚C’ye 
kadar çalışabiliyor. Üfleme havası sıcaklık 
kontrollü taze havalı rooftop (make up air 
rooftop) özelliği ile ortama mahal sıcaklı-
ğında taze hava verilebiliyor. Tüm bu özel-
liklerinden dolayı AAON rooftoplar tasa-
rımcıların ihtiyacı olan sistem çözümlerinde 
ön plana çıkıyor, yeşil bina uygulamalarında 
tercih sebebi oluyor. TM 

Irak Hilla ve Kerbela Coca Cola 
Fabrikalarında Roof Top Klima 
Sistemi 
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proje

Stone Group, Antalya’nın tanınmış 
otellerinden Adam & Eve’den sonra 
Royal Taj Mahal Hotel’in iklimlen-

dirme sistemleri için de Mitsubishi Electric’i 
tercih etti. 
Yüksek enerji tasarrufu sağlayan Mitsubishi 
Electric klimalarla işletme maliyetlerini 
düşüren Stone Group, aynı zamanda şantiye 
sürecinde sunulan hızlı ve akılcı çözümler 
sayesinde çalışmalarına hız kesmeden devam 
etmenin konforunu yaşadı. Temel çalışma 
politikasını kalite anlayışı üzerine kurgulaya-
rak tesislerinde birinci sınıf ürün ve hizmet-
ler kullanan Stone Group, Antalya Side’de 
otantik mimarisi ile fark yaratan Royal Taj 
Mahal Hotel’in iklimlendirme sistemlerini 
teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric’e ema-
net etti. 
Müşteri beklenti ve taleplerini en ince ayrın-
tılara kadar titizlikle değerlendiren Stone 
Group, Antalya’nın ses getiren otellerinden 
Adam & Eve projesinin iklimlendirmesi için 
de tercihini Mitsubishi Electric’ten yana kul-
lanmıştı. 
Mitsubishi Electric’in yüksek teknolojili, 
sessiz, çevreye duyarlı ve enerji tasarruflu kli-

malarının yanı sıra proje özel çözüm odaklı 
yaklaşımından ve servis kalitesinden etki-
lenen Stone Group, 40 bin metrekare alan 
üzerine kurulu Royal Taj Mahal Hotel’de de 
misafirlerine üst düzey iklimlendirme kon-
foru yaşatıyor.

Her mekân için farklı çözümler ve 
tek merkezden kumanda

Turizm sektöründe yenilikçi hizmet anlayışı 
ve farklı konseptlere sahip prestijli otelleri 
ile dikkat çeken Stone Group’un Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Mitsubishi 
Electric’in Royal Taj Mahal Hotel’de hayata 
geçirdiği iklimlendirme projesiyle ilgili şu 
bilgileri aktardı: “Stone Group olarak bün-
yemizde bulunan Royal Taj Mahal Hotel’de 
Mitsubishi Electric’in VRF sistemlerini 
kullandık. Otel odalarında ince gizli tavan 
tipi (VMS) iç ünite cihazlarını tercih eder-
ken, genel mekânlarda iki yöne ve dört yöne 
üflemeli kaset tipi, kompakt kaset tipi, orta 
statik basınçlı gizli tavan tipi ve duvar tipi 
klimalar kullandık. Çamaşırhane ve mutfak 
gibi taze hava ihtiyacı olan mahaller içinse 

yüzde yüz taze havalı gizli tavan tipi VRF iç 
ünite klimaları seçtik. Mitsubishi Electric’in 
YHA serisi dış ünitelerini kullandığımız ote-
limizin SPA bölümünde Heat Recovery dış 
üniteleri, güvenlik noktası ve amfi tiyatro gibi 
dış mekânlarda split ve Mr. Slim cihazları 
tercih ettik. Farklı cihazların yer aldığı tüm 
bu sistemi Mitsubishi Electric’in merkezi 
kumanda teknolojisi sayesinde tek merkez-
den kolaylıkla kontrol edebiliyoruz.” 

İşletme maliyetlerini düşüren enerji 
verimli teknoloji

Projelerinde kullandıkları klimalarda önce-
likli olarak enerji tasarrufu ve sorunsuzluğa 
önem verdiklerinin altını çizen ve Mitsubishi 
Electric’in iklimlendirme çözümleriyle bu 
beklentilerini karşıladıklarını ifade eden Taş 
şunları söyledi: “Enerji verimli ve çevreye 
dost Mitsubishi Electric klimalarla işletme 
maliyetlerimizde avantaj sağlıyoruz. Aynı 
zamanda şantiye sürecinde karşılaşılan sorun-
lara karşı sunulan hızlı ve akılcı çözümler saye-
sinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam  
etmenin konforunu yaşıyoruz.” TM 

Royal Taj Mahal Hotel 
İklimlendirme Sistemleri
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sistem

Viega Megapress, kalın cidarlı çelik 
boruların sıkıştırılabildiği bir bağ-
lantı tekniğidir. 1.0308 çeliğinden 

oluşan borulardan şekillendirilmiş çinko-
nikel kaplamalı fittingler ile maksimum 
kalite, sağlamlık ve dolayısıyla uzun ömür 
garantisi verilir. DIN EN ISO 6708 ve DIN 
EN 10220/10255 e göre 4” çapa kadar çelik 
borular Viega Megapress sistemiyle güvenle 
birleştirilir.

Kaynak işlemi geçmişte kaldı

Çelik boruların kaynakla birleştirilmesi kötü 
bir bağlantı seçimi değildir fakat uygulaması 
gerçekten zordur. Uzun bir çalışma sürecine 
ihtiyaç olmasıyla birlikte, sürekli yangın teh-

Viega Megapress Bağlantı 
Sistemi
Montaj süresinden, işçilik giderlerinden ve her türlü kaynaklı imalattan tasarruf sağlar

Uygulamalar Uygunluk / Onay

Isıtma / Soğutma TÜV

Besınçlı hava / teknik gazlar (örn. azot) TÜV

Yağmurlama / yangın söndürme sistemi (ıslak / kuru) VdS, FM

Gemi yapımı GL, LR, DNV, ABS

Sanayi TÜV
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beklenen sadece yangın esnasında yüksek 
ısıya dayanıklılık değil, aynı zamanda günlük 
hayatta artan dış zorlanmalara karşı doğru 
ve kalıcı çözüm olmalarıdır.

Kalıcı olarak birbirine ait olanları 
saniyeler içinde birleştirir

Viega Pressgun5 ve Pressgun Picco, en 
zor çalışma koşullarında bile kalitesiyle 
fark yaratır. Avrupa’da TÜV testi yapılmış 
güvenlik tekniği ile yüzde 100 güvenilir ve 
hatasız sıkıştırma ekipmanı olarak yerini 
almıştır. TM

likesi ve aynı zamanda bedensel zorlanmalar 
ile kaynaklamanın ekonomik açıdan cazibe-
sini zamanla kaybetmesine neden olur. Ağır 
gaz tüpleri ve kaynak makinelerinin hareket 
ettirilme gerekliliği, özelikle bir hattın göz 
seviyesi yerine birkaç metre yüksekte kaynak 
yapılması işin kalitesini epey zorlayıcı hale 
getirir. Ulaşılması zor ve dar açılı bağlantı 
yerlerine ayna yardımıyla zahmetli kaynak 
işlemi yapılabilir. Viega Megapress teknolo-
jisi ile çelik boruların montaj işlemi, kaynaklı 
birleştirmeye oranla daha hızlı ve kolay bir 
şekilde tamamlanır.

Avantajlar

•	 Kaynaklı, dişli veya yivli gibi alışılagelmiş 
bağlantı türlerine kıyasla montaj 
süresinden tasarruf edilir.

•	 Kurulum sürecinin hızlı ve pratik olması 
uygulamayı daha ekonomik hale getirir.

•	 Soğuk sıkıştırmalı bağlantı tekniği ile 
montaj esnasında alev ve duman açığa 
çıkmadan yangın riskini sıfıra indirip 
güvenli bir çalışma ortamı sunar.

•	 Tüm Viega Megapress fittinglerinde 
Viega SC-Contur özelliği olup, sıkma 
işlemi uygulanmamış bağlantılardaki 
sızıntılar, basınçlı su testi (1 – 6 bar 
aralığında)  esnasında kolaylıkla tespit 
edilir ve maliyetsiz olarak sorun giderilir.

Endüstriyel ve özel ugulamalarda 

Basınçlı hava sistemleri ve teknik gazlar için 
boru şebekeleri endüstriyel uygulamalarda 

çelik boru tesisatlarına iyi bir örnektir,Viega 
Megapress özellikle azot gazı ve basınçlı 
hava sistemleri için ideal bir çözüm sunar. 
Genellikle bu tip tesisatlar endüstriyel tesis-
lerin tavanlarında ring hattı olarak kullanılır 
ve saptırma hatlarıyla cihazlara ve maki-
nelere bağlanır. Bu tür tesisatlarda Viega 
Megapress ile kolay kurulum avantajların-
dan faydalanılabilir.

Kalın cidarlı çelik borudan üretilen yağ-
murlama sistemleri, sağlam ve uzun ömürlü 
olmaları nedeniyle endüstriyel ve ticari 
tesisler gibi yüksek risk sınıfındaki yapı-
larda zorunlu hale gelmiştir. Bu sistemlerden 

Pressgun5 Pressgun Picco

DN100 çapa kadar boru birleştirme için DN32 çapa kadar boru birleştirme için

3,2 kg ağırlığında 2,5 kg ağırlığında

40.000 sıkıştırma veya 4 yıllık peryodik bakım 30.000 sıkıştırma veya 4 yıllık peryodik bakım

42.000 sıkıştırmadan sonra emniyet blokajı 32.000 sıkıştırmadan sonra emniyet blokajı

180˚C döndürülebilen sıkıştırma çenesi

Sıkıştırma yerinin konforlu şekilde aydınlatılması için LED

TÜV testi yapılmış güvenlik tekniği
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Wavin Pilsa; Avrupa’nın yerden 
ısıtmadaki lider markalarından 
biri olan Wavin Chemidro’yu 

komple sistem çözümü olarak sektörle 
buluşturuyor.
Wavin Chemidro yerden ısıtma sisteminin 
pazara sunduğu birçok yenilik göze çarpı-
yor. Uzun yıllardır, konvansiyonel sistem-
lere sağladığı Pe-xb ve Pe-RT boruların 
önemli tedarikçisi konumunda olan Wavin 
Pilsa; bundan sonra proje desteğiyle birlikte 
komple sistem çözümcüsü olarak sektörde 
yer almaya hazırlanıyor. Yeni Chemidro 
paket sistemi içerisinde; boruların yanı sıra 
farklı tiplerde özel profilli ısı yalıtım panel-
leri, kenar izolasyon ve kapı geçiş bantları, 
şap katkısı, kompozit ve paslanmaz kollek-
törler, vanalar, köşe dönüş parçası ve oto-
masyon grubu gibi farklı sistem bileşenleri 
bulunuyor. Bunun yanında firmanın dona-

Yazan: Özlem Özer, Wavin Pilsa Ürün Müdürü

nımlı teknik kadrosunun sağladığı destek 
sayesinde projede ihtiyaç duyulan tüm talep-
lere cevap verilebilecek. 
Yerden ısıtma sistemi düşük su sıcaklıkları ile 
ısıtma yaparak; alternatif radyatör sistemine 
göre işletme verimi sağladığı için kullanıcı-
nın enerji tüketimini azaltmaktadır. Aynı 
zamanda mekânı tabandan başlayarak tavana 
doğru ısıttığı için mekân içerisinde yaşayan 
insanlar açısından ideal ısınma eğrisine en 
yakın ve böylece en yüksek konfor seviye-
sinde ısıtma sağlanmaktadır. 
Yerden ısıtma sistemi, en konforlu ısıtma 
şeklini sunuyor olsa da doğru bileşenler ile 
doğru şekilde uygulanmadığı takdirde bek-
lenen konforu sağlayamaz ve insan sağlığını 
tehdit edecek şartlar oluşturulabilir. İşte bu 
noktada; doğru bileşenler ve doğru projelen-
dirme ile kurulmuş bir yerden ısıtma siste-
minin önemi ortaya çıkmaktadır.

Konvansiyonel Yerden Isıtma 
Sistemi ile Komple Sistem Çözümü 
Yerden Isıtma Sistemi Arasındaki 
Farklar 

Konvansiyonel yerden ısıtma sistemi; ısı 
yalıtım panelleri, yerden ısıtma boruları ve 
mekanik kontrollü basit kollektörlerden 
oluşmaktadır. 
Yerden ısıtma sisteminde tüm mahallerde 
aynı konforu sağlamak için hatların denge-
lenmesi çok önemlidir. Aksi takdirde bazı 
alanlar çok ısıtılıyorken, bazı alanlar yeteri 
kadar ısıtılamayabilir. Konvansiyonel sis-
temde basınç kaybının fazla olduğu hatta 
istenilen debiyi sağlamak için kullanılan 
pompalar büyük seçilmekte veya verim-
siz çalıştırılmaktadır. Böylece hem enerji 
tüketimi olumsuz etkilenmiş olur hem de 
konfor anlamında farklı taban sıcaklıkları 

Wavin Chemidro Yerden 
Isıtma Sistemi
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sunulmaktadır. Bu destek sayesinde sistemin 
en başından doğru ve eksiksiz tasarlanması 
sağlanır. TM

Son olarak, Wavin Chemidro farklı paket 
opsiyonları sunarak tüm proje ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek çözümler yaratmaktadır. 
Proje taleplerine göre aşağıdaki 4 farklı opsi-
yondan biri tercih edilebilir.

Detaylı bilgi için Wavin Pilsa Proje Satış Koordinatörü 
Özhan Özer ile iletişime geçebilirsiniz:
ozhan.ozer@wavin.com

ile karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bu da 
insan sağlığını tehdit eden konforsuz bir 
yaşam alanı yaratmaktadır. Bu tip çalışma, 
konvansiyonel yerden ısıtma sisteminin en 
büyük dezavantajlarından biridir. 

Wavin Chemidro komple sistem çözümünde 
ise kurulan otomasyon ve otomasyon ile ile-
tişim halinde çalışan debi ayarlı vanalar ile 
mahalde istenilen sıcaklık doğrultusunda 
mahallere gönderilecek su sıcaklığı ayarla-
nabilmektedir.

Konvansiyonel sistemde kollektör vanaları 
ayrı ayrı otomasyon ile kontrol edilmediği 
için tüm sistem ya açık ya da kapalıdır. Oto-
masyon kullanıldığı durumda ise alanlar 
birbirinden farklı olarak farklı sıcaklıklarda 
çalıştırılabilir veya bazı alanlar ısıtılmıyorken 

bazıları ısıtılıyor olabilir. Wavin Chemidro 
komple sistem çözümünde ise konvansiyonel 
sistemden farklı olarak sistemin verimliliğini 
artıracak ve çalışma ömrünü uzatacak ekip-
manlar sisteme dahil olmaktadır. Bunlardan 
bazıları: Kenar izolasyon bantları, kapı geçiş 
için genleşme bantları, beton katkı mad-
deleri, havlupan bağlantı kollektörü, aktü-
atörlü vana, oda termostatları ve kontrol 
üniteleridir. Ayrıca Wavin Chemidro yerden 
ısıtma sistemlerinde tasarım programı ile 
birlikte kullanıcılara Wavin’in donanımlı 
mühendisleri tarafından tasarım hizmeti de 
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teknik

Tasarımcılar, soğutma grubu verim-
liliğine ilişkin teknik özelliklerin, 
ihale sürecindeki isteklerine (en iyi 

yatırım maliyetinde yıllık enerji tüketimi eşit 
olan soğutma grupları) engel teşkil etmesi 
halinde, müşterileri için katma değer sağ-
lama fırsatını kaçırabilmektedir. Bu sorun, 
şartnamede soğutma grubu verimliliğinin 
her iki ölçümü de (Tasarım Verim Değeri 
(COP) ve Standart Olmayan Kısmi Yük 
Değeri (NPLV) oranı) kullanıldığında 
ortaya çıkmaktadır. HVAC & R Mühen-
dislik tarafından yayımlanan bu çalışmada, 
tasarımcıların soğutma grubu verimliliği 
açısından en etkili şartnameyi yazmasına 
yardımcı olmak için bu oranların uygulama 
alanları netleştirilmektedir.

Tasarımcılar, müşterilerine 
katma değer sunma fırsatını 

kaçırmış olabilir.

NPLV IQ’nuzu test edin

İlk olarak, NPLV oranının anlamını açıklığa 
kavuşturmak gerekir. Bu oranın uygulana-
bilirliğini anlamak için, üzerinde durulması 
gereken üç varsayım bulunmaktadır:

1. Doğru veya Yanlış: Bir soğutma 
grubunun NPLV oranı, yalnızca tasarım 
dışı verimliliğini ölçmektedir.  
Cevap: Yanlış. NPLV oranı hem 
tasarım dışı etkinliği hem de tasarım 

verimliliğini içermektedir.
2. Doğru veya Yanlış: IPLV oranı, NPLV 

oranının bir alt kümesini teşkil eder. 
Cevap: Doğru. NPLV oranı, Mevcut 
proje koşullarındaki sezonsal verimlilik 
ölçümlerini mümkün kılar. Tümleşik 
Kısmi Yük Değeri (IPLV) oranı, 
projenin tasarım koşullarının, ARI 
standart koşullarına eşit olmasını hedef 
alır. Yazımızı fazla uzatmamak adına bu 
çalışmada yalnızca NPLV oranından 
bahsedeceğiz.

3. Doğru veya Yanlış: Hem tasarım yükü 
hem de tasarım soğutma kulesi suyu 
sıcaklığının (ya da eğer hava soğutmalı 
soğutma grubu  kullanılıyorsa, tasarım 
dış mekân sıcaklığı) eş zamanlı olarak 

Çeviren: Evren Efe, Uzman Proje Yöneticisi, Johnson Controls

Soğutma Grubu Verimliliğini Belirlemek 
için NPLV’nin Önemi
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hesaplandığı proje koşullarında iyi bir 
verimlilik sergilemesi halinde soğutma 
grubunun NPLV oranı da otomatik 
olarak iyi çıkacaktır. 
Cevap: Yanlış. Soğutma gruplarının 
tasarım verimlilikleri aynı olabilmekle 
birlikte NPLV oranları, sezonsal 
tüketimlerine bağlı olarak geniş bir 
aralıkta değişiklik göstermektedir. 
Örneğin, tasarım verimliliği 6,10 
olan soğutma gruplarının NPLV 
oranları, 6,39 ile 10,04 arasında 
değişebilmektedir. Bu durum, soğutma 
grubu seçimlerinin farklı tasarım dışı 
verimliliklerinden kaynaklanabilir. 
Elbette, birden fazla soğutma grubuna 
sahip tesisler de dahil olmak üzere 
soğutma gruplarının, çoğu zaman 
soğutma kulesindeki kısmi yüklerde 
ve/veya hesaplanan değerlerin dışında 
su sıcaklık derecelerinde (ya da 
hesaplanan değerlerin haricinde dış 
ortam sıcaklıkları) çalışmasından dolayı 
tasarımın dışında kalan performansı 
oldukça önemli bir husustur.

6,10 'lik tasarım verimliliği oranına sahip bir soğutma 
grubu seçiminde, NPLV oranı 6,39 ila 10,04 arasında 
olabilir.
1.NPLV oranı kW/TR, COP veya EER cinsinden 
ölçülebilir. Bu güncellemede COP birimi 
kullanılmaktadır.

Hem tasarım verimliliğinin hem de NPLV 
oranının iyi olduğu bir soğutma grubunun 
üretilmesi mümkün olmakla birlikte, bunun 
bir maliyeti olacaktır. Neyse ki tasarımcılar, 
soğutma grubu verimliliğini farklı şekilde 
ifade ederek müşterileri için para tasarrufu 
sağlayabilmektedir.

İstenmeyen sonuçlar

Hem NPLV oranını hem de tasarım verim-
liliği oranını içeren bir soğutma verimliliği 
özelliğinin yazılması, istenmeyen sonuçlar 
doğurabilmektedir. Bunun sebebini anlamak 
için, her iki verimlilik oranlarının belirtildiği 
bir örneğe göz atalım. İki adet 3.516 kW 
soğutma grubunu karşılaştırarak başlayalım 
(bkz. Tablo 1).
Bu örnekte, Şartnamedeki Soğutma Gru-
bunun NPLV oranı 7,54 tasarım verimliliği 
6,25 ve maliyeti ise 250.000 $'dır. Mali-
yeti sadece 240.000 $ olan Soğutma Grubu 
A’nın NPLV oranı 7,54 olmakla birlikte 
tasarım verimliliği ise 6,10 olup şartname-

deki soğutma grubundan daha düşüktür. Her 
iki soğutma grubunun da NPLV oranları 
eşit olduğundan, yıllık enerji tüketimleri 
birbirine oldukça yakın çıkacaktır (NPLV 
oranının, hem tasarım dışı hem de tasa-
rım verimliliğini içerdiğini unutmayınız). 
Şayet teknik özellikte sadece NPLV oranı 
yer alıyorsa, Soğutma Grubu A epey cazip 
bir tercih olarak görülebilir. Ancak, şartna-
mede bir soğutma grubunun hem NPLV 
oranını hem de tasarım verimliliğini karşı-
laması gerekiyorsa, Soğutma Grubu A her 
iki oranı da karşılayamayacağından teklif 
sunulması mümkün olmamaktadır. Bu, 
kompresör büyüklüğünün, pervane çapının 
ya da çevresel dönüş hızının bir fonksiyonu 

Şartnamedeki Soğutma Grubu Soğutma Grubu A

NPLV Oranı         7,54          7,54

Tasarım Verimliliği (COP)          6,25          6,10

Yıllık Enerji Taban Taban

Sermaye maliyeti* 250.000 $ 240.000 $

Tablo 1:3,516 kW kapasiteli soğutma grubuna ait karşılaştırmalar 
*Tablodaki sermaye maliyetleri örnek olarak verilmiştir.

Şartnamedeki Soğutma 
Grubu Soğutma Grubu A  Soğutma Grubu B

NPLV Oranı 7,54 7,54 7,85

Tasarım Verimliliği 6,25 6,10 6,25

Yıllık Enerji Taban Taban -4%

Sermaye maliyeti* 250.000 $ 240.000 $ 271.000 $

Tablo 2: Hem NPLV hem de Tasarım Verimliliği Belirtiminin Etkisi 
*Tablodaki sermaye maliyetleri örnek olarak verilmiştir.
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olarak karşımıza çıkabilir. Her halükarda, 
Soğutma Grubu A’nın üreticisi genellikle 
tasarım verimliliği oranını karşılamak için 
daha fazla ısı eşanjörü yüzeyi ekleyerek bunu 
değiştirmek zorunda kalacaktır. Bu yeni 
soğutma grubunun  performansı, Tablo 2'de 
Soğutma Grubu B olarak gösterilmektedir.
Fazladan ısı eşanjörü yüzeyi nedeniyle, 
Soğutma Grubu B, 7,85'lik geliştirilmiş 
bir NPLV oranına sahip olacak ve bunun 
neticesinde yıllık enerji tüketimi de, Şart-
namedeki Soğutma Grubuna kıyasla yüzde 
4 oranında daha düşük çıkacaktır. Ancak, 
tasarım verimliliğine ilişkin teknik özellik-
lerin karşılanması bakımından daha pahalı 
hale gelecektir. Örneğimize göre, Soğutma 
Grubu A’dan 31.000 $ daha yüksek bir mali-
yetle karşılaşılmaktadır.
Tasarım verimliliğinin belirtilmesi, sorunları 
daha karmaşık hale getirmektedir. Mali-
yeti karşılaştırmak üzere enerji tüketiminin 
eşitlenmesi yerine, artık hem yıllık enerji 
tüketimi hem de fi yatlandırma eşit değil-
dir. Teknik özelliklerde amaçlanan şey bu 
değildir. 
İhalede iki farklı üretici tarafından Şart-
namedeki Soğutma Grubu ve Soğutma 
Grubu B için teklif verildiğini düşünün. 
Şartnamenin ihale üzerine etkisi nasıldır? 
Şartnamedeki Soğutma Grubu üreten fi r-
manın, fi yatını 270.00$'ın altına çekmek için 
herhangi bir neden olmadığından bu rakam, 
soğutma grubunun en düşük fi yatını oluş-
turur. Bu durum, açık ihalenin istenmeyen 
sonuçlarından birisidir.

Daha özel bir ifadeyle, Soğutma Grubu 
A’nın tasarım verimliliği teknik özelliklerini 
karşılamamasından ve teklif verilemeyece-
ğinden dolayı, örneğimizdeki proje sahibi,  
büyük ihtimalle Şartnamedeki Soğutma 
Grubunu satın alacaktır, ancak yaklaşık 
20.000 $ daha fazla ödeme yapacak ve ilave 
bir enerji tasarrufu da elde edemeyecektir. 
Bu durum, Tablo 3'te gösterilmektedir. Bu 
örnek, tasarım etkinliği belirtiminin, niçin 
müşteriye en iyi faydayı sağlayamayacağını 
göstermektedir.

Tasarım verimliliği niçin 
belirtilmeli?

Tasarım verimliliği oranının dahil edilmesi, 
ürün sahibinin belirlemiş olduğu değeri 
düşürebilmesine rağmen, yine de bu ora-
nın kullanılmasına yönelik bir eğilim söz 
konusudur. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. 
Tasarımcılar, tasarım verimliliği oranının 
elektrik gereksinimi masrafl arını etkileye-
ceğini düşünmektedir. Diğerleri ise bunun, 

enerji kablolarının uzunluğuna etkisi olup 
olmayacağıyla ilgilenmektedir. Tasarım 
verimliliği oranının gerçekten de kullanıl-
ması gerekip gerekmediği ve şayet zorunlu 
ise bunun ne ölçüde kısıtlayıcı olduğunu 
görmek için bu nedenlerin her birinin ince-
lenmesi yararlı olacaktır.

Bir soğutma grubunda tasarım 
verimliliği oranının, elektrik 
gereksinimine bağlı masrafl ar 
üzerine etkisi mevcut mu?

Yukarıda bahsedilen ve tasarım verimliliği 
6,10 olan Soğutma Grubu A’yı ele alalım. 
İlk bakışta, bu soğutma grubunun elektrik 
gereksinimine bağlı masrafı, tasarım verim-
liliği 6,25 olan Şartnamedeki Soğutma Gru-
buna kıyasla daha yüksek görünecektir. Peki 
gerçekten de durum böyle mi?
Soğutma grubunun en yüksek kW değeri, 
ısıtma yükü süresinden dolayı genellikle 
binadaki gereksinim üzerinde çok az etkiye 
sahiptir. Binanın ve soğutma grubunun kW 
değerleri, genellikle günün farklı zamanla-
rında en yüksek değere çıkmaktadır. Bu olay, 
soğutma grubunun gereksinimine karşılık 
binanın gereksiniminde "volan etkisi" olarak 
da isimlendirilmekte olup Şekil 1'de göste-
rilmektedir. 
İklimlendirme sistemine sahip binaların 
çoğu, en yüksek elektrik gereksinimine saat 
10:00 ile 15:00 arasında ulaşmaktadır. Bu 
aralık, genellikle "insan" yükünün en fazla 
olduğu zaman dilimine tekabül etmekte-
dir. Doluluk oranının yüksek olması aynı 
zamanda aydınlatma, asansör, kafeterya, 
ofi s ekipmanı vb. tarafından üretilen ısının 
daha fazla olması demektir. Bu faktörler bir 
araya getirildiğinde, binanın maksimum kW 
harcaması sabahın geç saatlerinden akşam 
üstüne kadar olan zaman diliminde meydana 
gelmektedir.
İlginçtir ki soğutma gruplarının çoğu, saat 
15:00 ile 19:00 arasında en yüksek elektrik 
gereksinimine ulaşır. Peki ama neden bu 
kadar geç? Saat 12:00 civarında, güneş ışın-
ları yeryüzüne en az açıyla ulaşmaktadır. Saat 
14:00 civarında, konveksiyon yoluyla toprak-
tan ortam havasına ısı transferi gerçekleşerek 
ortamdaki hava ısınmakta ve en yüksek kuru 
hava sıcaklığına ulaşmaktadır. Hava sıcaklığı 
maksimum dereceye ulaştığı andan itibaren, 
ısı yavaşça binaların yüzeyinden yayılmakta 

Şartnamedeki 
Soğutma Grubu Soğutma Grubu A  Soğutma Grubu B

 Satın Alınan    
Şartnamedeki 

Soğutma Grubu

NPLV Oranı 7,54        7,54           7,85         7,61

Tasarım Verimliliği 6,25 6,10        6,25         6,25

Yıllık Enerji Taban Taban -4%        Taban

Sermaye maliyeti* 250.000 $ 240.000 $ 271.000 $ 270.000 $

Tablo 3. İhale Sonuçları
*Tablodaki sermaye maliyetleri örnek olarak verilmiştir.
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olup bu süreç, saat 16:00 civarında bina 
içindeki ısının en yüksek dereceye çıkmasına 
neden olmaktadır.
Buna paralel olarak, ortam havasının yaş 
sıcaklığı da günün ilerleyen saatlerinde 
maksimum değere ulaşmaktadır.

Islak termometre sıcaklığının artması, 
soğutma kulesindeki suyun sıcaklığını yük-
seltmekte olup soğutma gruplarının çalış-
ması gereken ana basıncı artırarak enerji 
verimliliğini düşürmektedir. Bu faktörler 
bir araya geldiğinde, soğutma grubundaki 
yükün, basınç yüksekliğinin ve dolayısıyla 
kW değerinin öğleden sonra en yüksek 
düzeylere çıktığı görülür.

Şekil 1. Binanın Gereksinimi ile Soğutma Grubunun 
Gereksinimi arasında karşılaştırma

Soğutma Grubunun, bir prosesin soğutul-
masında kullanılması halinde, güç profili 
genellikle Şekil 1'de gösterilenden daha 
düz olacaktır ve gereksinimi ise toplam 
gereksinimi etkileyecektir. Soğutmanın 
en yüksek düzeye çıktığı bir ya da iki ay 
boyunca, Soğutma Grubu A’nın gereksinim 
masrafı biraz daha yüksek olabilmektedir. 
Ancak, her iki soğutma grubuna ait NPLV 
oranlarının aynı olması, Soğutma Grubu 
A’nın daha iyi bir tasarım-dışı verimliliğe 
sahip olması gerektiğini göstermektedir. 
Dolayısıyla, tasarım-dışı çalıştırılan bir-
kaç ay boyunca, Soğutma Grubu A’ya ait 
gereksinim masrafının daha düşük çıkması 
ihtimali yüksektir. Bu yüzden, yıllık gerek-
sinim masrafı da daha az olabilmektedir. 
Soğutma Grubunun, bir prosesi soğutması 
ve gereksinimin yıl boyunca devam etmesi 
halinde, soğutma grubunun kW değeri bina 
gereksinimini etkileyebilecektir. Bununla 
birlikte, bu durumdaki uygulamaların sayısı 
nispeten daha azdır.

nedeni, bu iki oranın da yıllık enerji tüketimi 
karşılaştırmalarında eşitsizlikleri doğurması 
ve aynı zamanda ürün sahibi açısından daha 
yüksek sermaye masraflarına sebep olma-
sıdır. Ayrıca, tasarım verimliliği oranının 
genellikle elektrik gereksinimine bağlı mas-
raflar ve kablolama uzunluğu üzerinde büyük 
bir etkisi yoktur. 
Her iki oranı da kullanmak yerine, en iyi 
soğutucu verimliliği şartnamesinde bizzat 
NPLV oranı kullanılmaktadır. Enerji kab-
losunun boyutlandırılması için, tam kapa-
siteli yüklemede maksimum amper değer-
lerinin ve minimum güç faktörünün belir-
tilmesi, gerçek kesit gereksinimleriyle ilgili 
tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmaktadır. 
Enerji kodları veya şebeke, şartnamede tasa-
rım etkinliği oranının bulunmasını zorunlu 
kılıyorsa, izin verilen maksimum kW değeri 
belirtilmelidir. Soğutma grubu verimliliğini 
belirtmek için yalnızca NPLV oranını kulla-
nın. Bu oran, sermaye masraflarını ve enerji 
giderlerini en aza indirmektedir. TM

* Johnson Controls Teknik Bülten

Soğutma grubu verimliliğini 
belirtmek için yalnızca NPLV 

değerlerini kullanın

Tasarım verimliliğindeki ufak 
farklar, enerji kablolarının kesitini 
etkiler mi?

Tasarım verimliliği ile kablolama uzunluğu 
arasındaki bağıntı, belli bir kablo uzunluğu-
nun bir dizi amper aralığında kullanılabilme-
sinden ötürü genellikle herhangi bir sorun 
teşkil etmemektedir. Bu sebeple, NPLV 
değeri daha yüksek tasarlanan bir soğutma 
grubunda, kablolamanın daha uzun olmasına 
gerek duyulmamaktadır. Aslına bakılırsa, 
zamanın yaklaşık yüzde90'ında buna karşı 
bir ihtiyaç söz konusu değildir çünkü kablo-
lama kesiti zaten bir dereceye kadar yüksek 
amper değerlerinde çalışabilmektedir.
Her halükarda, uygun kablo uzunluğunun 
sağlanması için soğutma grubunun kontak 
devresinde tam yükleme durumunda maksi-
mum amper değerlerinin ve minimum enerji 
faktörünün belirtilmesi daha iyi olacaktır.

Sonuç

Şartnamede, benzer yıllık enerji için en 
düşük sermaye masrafına ulaşılması amaç-
landığında, hem NPLV oranını hem de 
tasarım verimliliği oranını belirten soğutma 
verimliliği özellikleri, ürün sahibinin hedef-
lerini karşılama konusunda tasarımcının 
hareket alanını kısıtlayabilmektedir. Bunun 

Binadaki En Yüksek 
kW Değeri

Binanın Gereksinim Profili
Soğutucunun Gereksinim 
Profili (Saat 05:00 ila 06:00 
arasında)

Soğutucunun En 
Yüksek kW Değeri

kW
 Ç

ek
im

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 140 TL
Dijital Dergi / 70 TL
Basılı + Dijital Dergi / 180 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 130 TL
Dijital Dergi / 65 TL
Basılı + Dijital Dergi / 165 TL

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

Basılı Dergi / 60 TL
Dijital Dergi / 30 TL
Basılı + Dijital Dergi / 75 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 TL

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

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

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

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir



Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com

Yarım Asırdır Birlikte...

AKS
Paket Tip Klima

Santralleri

ALDAPOOL
Havuz Nem Alma

Santralleri

COMFORMATIC
Hassas Kontrollü Paket

Tipi Klima Cihazları

ACT
Radyal Fanlı Su

Soğutma Kuleleri

AKA
Kanal Tipi

Fanlar

AHP
Endüstriyel Tip
Hava Perdeleri

BREEZAIR
Evaporatif

Soğutucular

AFC
Yüksek Basınçlı

Fan Coil Üniteleri

AE Dekoratif Tip
AKF Dört Yöne Üflemeli

Kaset Tipi Fan Coil Üniteleri

AHRV
Isı Geri Kazanım

Üniteleri

ALTA - ALDA
Radyal ve Aksiyal

Apareyler

MULTICOOL
Su Soğutma

Grupları

ART-ROOFTOP
Çatı Tipi Paket Klima

Üniteleri

AKS DX
VRF Dış Üniteli Klima

Santralleri

ALDAMED
Hijyenik Kompakt
DX Klima Cihazları

www.aldag.com.tr

Merkez Ofis / Fabrika: Cumhuriyet Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 1 (34876) Kartal - İstanbul - TÜRKİYE

T: +90 (216) 451 62 04 Pbx F: +90 (216) 451 62 05 İstanbul Bölge Müdürlüğü / Fabrika 2: +90 (216) 595 10 60 

Ankara Bölge Müdürlüğü  : +90 (312) 472 31 53  Bursa Bölge Müdürlüğü                        : +90 (224) 211 15 36 

İzmir Bölge Müdürlüğü  : +90 (232) 449 00 88  Adana Bölge Müdürlüğü                      : +90 (322) 456 00 99 
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Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
Sistemlerinize özel çözümler
Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

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

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

 

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr Yarım Asırdır Birlikte...

ALDAĞ A.Ş. olarak Türkiye İklimlendirme Sektöründe, yüzlerce yol arkadaşımız,

ALDAĞ’a güvenen binlerce müşterimiz, çözüm ortaklarımız ve sektör mensubu

dostlarımız ile birlikte kat ettiğimiz 50 yılı geride bıraktık.

Bu yolculukta yanımızda olan herkese içten teşekkürlerimizi sunarız.

 

İstanbul Kartal ve Pendik’te bulunan fabrikalarımızdan sonra

Manisa’da 32.000 m² alan üzerine inşa edilen ve yakında hizmete girecek olan 

yeni üretim tesisimizin de kazandıracağı güç ile

geleceğin iklimlendirme çözümlerini kurgulamaya hazırlanıyoruz.

Hep birlikte nice yarım asırlara...


