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Her proje kendine tıpatıp uyan çözümlere ihtiyaç duyar

www.aironn.com.tr

Aironn projenize tam uyan çözümler üretir. 
Ar-Ge departmanı, CFD modelleme ve fan test 
laboratuvarı ile size ihtiyacınız olanı sunar.
• CFD MODELLEME
• OTOPARK HAVALANDIRMA VE DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ
• MERDİVEN VE ASANSÖR KOVASI BASINÇLANDIRMA
• ATRİUM VE KORİDOR DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ 
• TÜNEL, METRO VE KAZI HAVALANDIRMASI  
• SIĞINAK HAVALANDIRMASI
• OTOMASYON SİSTEMLERİ

COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

Evaporators

Condensers

Sea Water Condensers

Oil Coolers

Customer Focused Solutions

www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

www.refkar.com

facebook.com/

instagram.com/refkar
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REFKAR Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Mevkii, Koskoop Org. San. Böl. Ömerli Mah. Seciye Sk. No:9 34555, Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 212 671 95 99 / Fax: +90 212 671 91 44
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Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com

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

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

HEP İSTANBUL

SIEMENS ORDU ÇEVRE YOLU PROJESİ - BOZTEPE VE ÖCELİ TÜNELLERİ

LEED Sertifikalı Proje

HEP İSTANBUL

Afganistan’nın Kuzey ile Güneyini Bağlayan En Önemli Tüneli

SÂLÂNK TÜNELİ, AFGANİSTAN

HEP İSTANBUL

BİLİŞİM VADİSİ
ANATOLIUM MARMARARÖNESANS ADANA OPTİMUM AVM

Aironn’u tercih ettiler...

Dünyada Tek Seferde Yapılan En Büyük Sağlık Kampüsü

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ

Boztepe ve Öceli Tünelleri Ordu Çevre Yolu Projesi içinde
Müşteri: SIEMENS

BOZTEPE VE ÖCELİ TÜNELLERİ



dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Boru sektörümüz, ülkemizin iddialı sek-
törleri arasında yer alıyor. Küresel paza-
rın güçlü oyuncuları arasında bulunan 

Türkiye boru sektörü, 2016 yılını da büyüme 
ile kapattı. Aslında hammadde başta olmak 
üzere bazı sıkıntılarına çözüm getirilebilse, boru 
endüstrisinin yükselişi çok daha hızlı ve etkili 
olacak.
Uluslararası mega projeler, kentsel dönüşüm ve 
enerji yatırımları, boru sektörünün duraklama-
sına izin vermiyor. Yurt içindeki bu talep hacmi 
doğrultusunda çelik boruda 2016 yılı üretim 
artışı yüzde 10 oldu. Çelik boruda 7 milyon ton 
yıllık üretim kapasitesine sahip olan Türkiye’nin, 
plastik boruda da 1.1 milyon ton üretim kapa-
sitesi bulunuyor. 2016’da plastik boru üretim 
miktarı 890 bin tondan 935 bin tona çıkmış 
durumda. Plastik boru sektörünün 2017 yılı 
hedefi  ise 990 bin ton üretim. CTP boruda da 
2017’de yüzde 10’luk büyüme hedefl eniyor. Boru 
sektörü, 125’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. 
Hatta bazı yurt dışı taleplere yanıt veremediği 
bile oluyor. Nedenlerinden biri hammadde sıkın-
tısı. Çelik boru sektörü temsilcileri, sıcak hadde 
yassı çelik ürünlerin ithalatında uygulanan güm-
rük vergisinin kaldırılması halinde üretimin de 
ihracatın da artacağını öne sürüyor.
Plastik borular; yıllar öncesinde gelişmiş ülkeler 
tarafından genellikle tercih edilmez iken, plas-
tik boru endüstrisindeki teknolojik gelişmeler 
neticesinde dayanımlarının artmış olması, sağ-
lığa uygunluğunun kabul edilebilir seviyelere 
gelmesi, ürün çeşitliliği, ömür süresinin artması, 
ömürlerinin sonunda geri kazanılabilir oluşları ile 
çevresel artıları, hafi fl iği ile nakliyede, montajda 
avantajları gibi etkenler sayesinde tüm dünyada 
uygulama alanı buluyor.
CTP boruların hammadde bakımından yüzde 
85 oranında ithalata bağımlı olması, sektörün 
gelişimini engelleyen temel unsurlar arasında yer 
alıyor. Bu unsurlar arasında; enerjideki yatırım 
eksikliği, bürokratik ve hukuki süreçlerde yaşanan 
zorluklar, vergi ve ek yükleri de saymak gerekiyor.

Türkiye boru sektörü her 
şeye rağmen büyüyor

Buna karşın tecrübe ve güçlü referansları saye-
sinde Türkiye CTP boru sektörü, global pazarda 
gerek ürün kalitesi gerekse verdiği mühendis-
lik hizmetleri ile her ülkede rekabet edebilme 
gücüne sahip. Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 
verdiği bilgilere göre; 2016 yılında Türkiye 
CTP boru sektöründe faaliyet gösteren fi rma-
ların yaklaşık 700 milyon liralık ciroya ulaştığı 
tahmin ediliyor. Üstelik küresel ölçekte CTP 
boru fi yatlarının yaklaşık yüzde 40-50 arasında 
daha düşük fi yatla satış yapmalarına rağmen. 
Avrupa ortalama kilosu 1,5 euro olan ürünün 
Türkiye’deki ortalama kilogram satış fi yatı 0,9 
euro. Bir yandan tercih edilen, bir yandan daha 
düşük fi yatla elde edilmek istenen Türk malı 
ürünler, şirketlerin gelişimini engelliyor veya 
yavaşlatıyor. Bu tespit sadece boru endüstrisi 
için geçerli değil. Pompa ve kompresör ihracatına 
bakalım; 92 bin 518 tondan 96 bin 823 tona 
çıkmış, yüzde 4,7 artmış, 696 bin 603 milyon 
USD’dan 680 bin 738 milyon USD’a düşmüş, 
yüzde 2,3 azalmış, ortalama birim fi yat 7.5 USD/
kg’dan 7.0 USD/kg’a düşmüş.
Vana ihracatına bakalım; 55 bin 261 tondan 51 
bin 607 tona düşmüş, yüzde 6,6 azalmış, buna 
karşın geliri 484 bin 021 milyon USD’dan 437 
bin 074 milyon USD’a düşmüş, yüzde 9,7 azal-
mış, ortalama birim fi yat 8.8 USD/kg’dan 8.5 
USD/kg’a düşmüş. Ama ne yazık ki, bu yerli 
malının “ucuzlatılması” sadece dış pazarın değil, 
iç pazarın da gösterdiği tavır. En azından ülke-
miz içinde ulusal sanayimizi geliştirmeye, güç-
lendirmeye her açıdan mecbur olduğumuzu bir 
an önce hatırlamaya ve buna göre adım atmaya 
ihtiyacımız var.

Kaynaklar: Erkan Çakan (https://haber.tobb.org.
tr/ekonomikforum/2017/271/064_071.pdf ) ve 
POMSAD TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

• yüksek kalite
• yüksek verimlilik
• hızlı servis garantisi

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

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

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

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6
34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30
Faks: (0216) 660 01 33
info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

farklı malzemeler, farklı çözümler

Proses Pompalarında
İ LERİ TEKNOLOJİLER
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ürünler

Ayvaz’dan ARI-CONA All-in-one Buhar Kapanı İstasyonu

CONA All-in-one buhar kapanı 
istasyonu, ARI-Armaturen tara-
fından geliştirilmiş ve sahada per-

formansı kanıtlanmış “hepsi bir arada” bir 
üründür. CONA All-in-one; aynı gövde 
içinde buhar kapanı, giriş-çıkış kesme 
vanası, pislik tutucu, çek vana ve boşaltma 
vanasını barındırmaktadır. DIN EN 26554 
FTF-1’e göre dıştan-dışa uzunluk DN15 
ve DN20 çapta 150 mm, DN25 çapta ise 
160 mm’dir. Geleneksel buhar kapanı istas-
yonunda minimum şu bileşenler bulunur: 
Giriş tarafı kesme vanası, pislik tutucu, 

buhar kapanı, çek vana, çıkış tarafı kesme 
vanası. (Şekil-I) Geleneksel buhar kapanı 
tasarımı; minimum 5 bileşen, minimum 4 
fl anş veya 8 dişli/kaynaklı bağlantı, geniş 
yer gerektiren tesisat, bağlantı noktalarında 
yüksek kaçak riski, montaj için yüksek mali-
yet gibi özelliklere sahiptir.
CONA All-in-one kullanarak yüzde 80’e 
varan oranlarda boru işçiliği azaltılabilir. Az 
yer gereksinimi, bakım kolaylığı, uzun ömür 
ürünün avantajlarından sadece bazılarıdır. 
Ayrıca aynı gövde içinde termodinamik, 
termostatik, bimetalik kontrolörler ara-
sında dönüşüm kapan istasyonunu yerinden 
sökmeden kolayca gerçekleştirilir. CONA 
All-in-one; şamandıralı, termodinamik ter-
mostatik veya bimetalik tipte fl anşlı, dişli 
veya kaynak boyunlu bağlantı ile sunulabilir. 
Sahada montaj yerinde oluşan gereksinimler 
sonucu akış yönünün soldan-sağa veya sol-
dan-sağa çevrimi bütün tipler için çok kolay-
dır. Ek olarak şamandıralı tip için yataydan 
dikeye veya dikeyden yataya çevrim de çok 
kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Kapan istas-
yonu üzerindeki kesme vanaları standart ola-
rak baskılı tiptir. İsteğe göre metal körüklü 

olarak sunulabilir. Dişli kapak tasarımına 
sahip termodinamik, termostatik ve bime-
talik kontrolörün bakımı, kapan istasyonu 
yerinden sökülmeden çok kolay bir şekilde 
gerçekleştirilir (Şekil-II). Contasız kapak 
tasarımı, yedek kapak contası bulundurma 
ihtiyacını ortadan kaldırır ve bu sayede çok 
hızlı bir şekilde bakım, değişim ve farklı bir 
kontrolöre geçiş yapılır. TM

Opsiyonel olarak kapan istasyonu için aşa-
ğıdakiler sunulabilir:

Şekil I: Geleneksel buhar kapanı istasyonu

Şekil-III: CONA All-in-one Buhar Kapanı Tipleri

Şekil-II: CONA All-in-one kontrolör değişimi Şekil-IV: Ek bileşen seçenekleri 
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Geleceğin Teknolojisi  
MicroChannel Kondenser
MicroChannel Kondenser mükemmel ısı transferi ve minumum soğutucu 
akışkan kullanımı sayesinde, tüm hava soğutmalı sistemlerde yüksek verim 
sağlar. Bakır borulu-alüminyum kanatlı kondenserlere kıyasla 60% daha 
hafif olan kompakt yapısı ile nakliye masraflarını düşürür ve montaj işlemini 
kolaylaştırır.

www.danfoss.com.tr

70% 

daha az  
soğutkan şarjı

Başlangıç ve ömür boyu  
maliyetleri azaltır.



ürünler

Baymak Kombi Ailesinin Her Üyesi Tasarrufl u Isınma Sağlıyor

Alarko Carrier Isı Payölçer, Yakıt Masrafı Tartışmasına Son Veriyor

Baymak’ın kombi pazarına sunduğu 
çevre dostu modeller arasında yer 
alan idee, Novadens, Novadens 

Extra ve Duotec kombileri Avrupa tek-
nolojisini Türkiye’ye taşıyor. Bir kombiden 
beklenen tüm özelliklerin yanı sıra Pre-
mix ve Cold Burner Door (soğuk brülör 
kapak) teknolojisiyle de ısı kayıplarına karşı 
maksimum verim sunan kombi ailesinin 
yenilenen üyesi Duotec’in ise geniş ön 
paneli kullanım kolaylığının yanı sıra, sahip 
olduğu teknoloji ile yüksek verim sağlıyor. 
Almanya’nın “en iyi ürün” ödülüne sahip 
markalarından Brötje’nin Novadens ve 
Novadens Extra model kombileri, Premix 
yanma teknolojisi ve yüzde 109.1 verimlilik 
oranı ile yüksek enerji tasarrufu sunuyor. 
Brötje Novadens serisi aynı zamanda Cold 
Burner Door teknolojisi ile ısı kayıplarına 
karşı maksimum verim elde etme imkânı 

Alarko Carrier kalite ve güvencesiyle 
satışa sunulan ısı payölçer, merkezi 
sistemle ısıtılan konutlarda rad-

yatörlere monte edilerek bireysel tüketim 
değerlerini kaydediyor. Bu sayede gider pay-
laşımı, dairelerin gerçek kullanım oranlarına 
göre yapılıyor. Cihazlar, tüketicilerin konfor 
parametrelerinden vazgeçmeden istediği 
kadar ısınıp tükettiği kadar ödemesine 
imkân sağlayarak, anlaş-
mazlıkların önüne geçi-
yor. Bu sistemde cihazlar, 
monte edildikleri radya-
törlerin ısıl gücüne göre 
programlanıyor. İşletime 
alınan ısı payölçerler, 
tüketim değerlerini oku-
yucuya RF sistemi saye-
sinde iletiyor. Cihazlar, 
harici bir güç ünitesine 
veya elektrik şebekesine 
ihtiyaç duyulmadan, 
içerisinde bulunan uzun 
ömürlü bir pille çalışıyor. 
Cihazların üzerindeki 
LCD ekran, kullanıcıla-

sayesinde, evin en dar alanlarına zahmetsizce 
monte edilebiliyor. Oda termostatlarıyla 
opsiyonel olarak kullanılabilen idee’nin çok 
sayıda gelişmiş fonksiyona sahip Opentherm 
kontrol cihazları ise hassas kontrole olanak 
veriyor. Baymak yoğuşmalı kombi ailesinin 
üyeleri idee, Novadens, Novadens Extra ve 
Duotec tüm Baymak bayileri ve Orange 
Store’larda satışa sunuluyor. TM

hesaplar ve entegre radyo modülü 
sayesinde tüketim bilgilerini aktarır.

•	 Oda ve radyatör sıcaklığını algılayan iki 
sensörü aracılığıyla, radyatörün tükettiği 
ısı miktarını hesaplar.

•	 Entegre manipülasyon sensörü sayesinde, 
cihaza yapılan müdahaleleri okuyucuya 

bildirir.
•	10 + 2 yıllık pil ömrüne sahiptir.
•	Merkezi sistemle ısıtılan tüm binalar 
için uygundur.

Performans Özellikleri

•	Yazılım destekli manipülasyon 
ve demontaj algılama sistemine 
sahiptir.
•	Okuma tarihindeki tüketim 
değeri, istenildiği zaman kontrol 
edilebilir.
•	Isı payölçerlerin ürün kodlaması, 
tüketim göstergesi üzerinden 
optimum kontrol imkânı sunar.
•	Verilerin otomatik olarak 
paylaşım sistemine aktarılmasıyla, 
yüksek veri kalitesi elde edilir. TM

veriyor. Ayrıca Novadens Extra serisinin 
taşınabilir LCD kumanda paneli ile uzaktan 
kumanda ve yönetim imkânı, ortam ısısına 
duyarlı oda termostatı, günlük ve haftalık 
programlanabilir program saati ile tam kon-
for sunuyor. Yüksek performansı, küçük ve 
estetik tasarımı, sessiz çalışma özelliği ile 
idee, aranılan teknolojiyi ve estetiği bir araya 
getiriyor. Ürün ultra kompakt ve hafi f dizaynı 

rın tüketim değerlerini takip edebilmesini 
de sağlıyor

Isı Payölçerin Özellikleri

•	 Radyatörün harcadığı ısı enerjisini 
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Isı istasyonunuz ile konforunuz garantide

“Yıllık Bakım” 
anlaşmanız ile birlikte

satın alırsanız, 
ısı istasyonunun üzerindeki 
parasal değeri yüksek yedek 
parçaların değişmesi ileride 

bütçenizi sarsmaz.

ek garanti paketi

Merkezi sistemde ısı istasyonu evinizin enerji verimlilik 
merkezidir. Size ısınma kontrolü ve sıcak su sağlar. Ancak bu 
konforun sürekliliğini temin etmek istasyonunuzun düzenli yıllık 
bakımıyla mümkündür. Maksimum verimde çalışmayı garanti 
eden “yıllık bakım”, beklenmedik büyük çaplı arızaların meydana 
gelmesini önler, istasyonunuzun kullanım ömrünü uzatır.

Isı istasyonunuzun markası ne 
olursa olsun profesyonel servis 
hizmeti sunan tek firma:
DAF Enerji Yönetimi

Arayın gelelim, ücretsiz keşif yapıp tekliflendirelim: 444 5 323

ÜCRETSİZ KEŞİF VE TEKLİF



ürünler

Ölçüm teknolojisi uzmanı Testo, dört yeni 
model termal kamerayı pazara sundu. 
Cazip fi yat ve yüksek performans ile 

testo 865, testo 868, testo 871 ve testo 872 model-
leri, net bir şekilde “Alman” kalitesini gösteriyor. 
Termal kameralar 320 x 240 piksele kadar dedek-
tör çözünürlüğüne sahip. Standart olarak sunulan 
testo SuperResolution teknolojisi ile 640 x 480 
piksele kadar çıkıyor. Benzer termal kamera-
larda olmayan görüntü kalitesini kullanıcılarına 
sunuyor.

Akıllı ve ağ bağlantılı çalış

Giriş modeli testo 865 dışındaki tüm termal 
kameralar, testo Termografi  Uygulamasına bağ-
lanabilir. iOS ve Android için mevcut olan uygu-
lama, kullanıcıların akıllı telefonunu ikinci bir 
ekrana ve termal kamera için uzaktan kumandaya 

Yeni Termal Kameralar testo 865, testo 868, 
testo 871 ve testo 872

dönüştürür, sahada kompakt raporlar oluşturulma-
sını, raporların online olarak kaydedilmesini ve 
e-posta ile gönderilmesini sağlar.
Ayrıca testo 871 ve testo 872 modelleri, testo 605i 
termohigrometre ve testo 770-3 pens ampermetre 
ile kablosuz bağlantı sağlayabiliyor. Böylece bir 
binadaki nemli noktaların yeri ya da çalışan bir 
şalt dolabında ne kadar yük olduğu hızlı ve net 
bir şekilde belirlenebilecek.

Objektif karşılaştırılabilir 
görüntüler 

Sıcaklık ölçeği ve termal görüntülerin renklendir-
mesi özel olarak uyarlanabilir. Bu durumda da, 
örneğin bir binanın ısı yalıtımı davranışı yanlış 
yorumlanabilir. Yeni geliştirilen testo ÖlçekYar-
dım fonksiyonu, ölçüm yüzeyinin iç-dış sıcaklı-
ğını ve ikisi arasındaki farkı ölçeğe renk dağılı-

mını otomatik olarak ayarlayarak bu problemi 
çözer. Bir binanın ısı yalıtımı davranışı objektif 
bir şekilde karşılaştırılabilir ve hatasız termal 
görüntüler alınmasına olanak sağlar. 

Otomatik emisivite ayarı

Emisivite ve yansıyan sıcaklık ayarı, ikisi 
de hassas termal görüntüler için vazgeçil-
mez, şimdiye kadar zaman alıcı ve yansıyan 
sıcaklık açısından daha az doğruydu. testo 
ε-Yardım ile hepsi değişti. Bu fonksiyonu 
kullanmak için ölçüm nesnesine özel bir 
çıkartma (ε-işaretleyici) eklenir. Entegre dijital 
kameralarıyla, testo 868, testo 871 ve testo 
872 termal kameralar etiketi fark eder, emi-
sivite ve yansıyan sıcaklığı otomatik olarak 
belirler ve her iki değeri de otomatik olarak 
ayarlar. TM

•	 Bağlanabilen Üniteler: Maks. 10 klozet, 
banyo, mutfak ve çamaşır odasının 
atıksuları,

•	 Devreye girme seviyesi: 
180 mm +/- 15,

•	 Alarm devreye girme seviyesi: 240 mm 
+/- 15,

•	 Dikey pompalama: 10 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, 
•	 Maks. debi: 40 m3 / saat,
•	 Maks. basma yüksekliği (debi = 0): 13 m,
•	 Maks. partikül çapı: 50 mm,
•	 Giriş bağlantı çapı: 1 x 40 / 50 mm 
•	 4 x 40 / 50 / 100 / 110 mm,
•	 Tahliye boru çapı: 80 veya 100 mm, 
•	 Hava tahliye bağlantı çapı: 75 mm,
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35˚C,
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 70˚C (kısa süreli 

çalışmada - 5 dk. Maks.)
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 2 motor X 2000 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 913 x 713 x 404 mm,
•	 Hazne hacmi: 120 L,
•	 Cihazın net ağırlığı (aparatlar dahil): 88 kg,
•	 Cihaz donmaya karşı korumalıdır. TM

SFA Sanihydro’dan SANICUBIC 2 XL IP68

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

monte etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 
11 metreye, yatay olarak 110 metreye kadar 
atıkları pompalayabilen öğütücüler; ekonomik, 
pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların 
tahliyesi 32 mm çaptaki PVC/PPRC borular 
aracılığıyla yapılıyor. 
SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve çok düşük 
seviyedeki sesle çalışıyor. Basit montaj yöntemi 
sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir sis-
tem olup, restorasyon ve tadilat işlemlerinde 
kullanıcılarına esneklik sağlıyor.   

                                                            SANICUBIC 2 XL IP68 - Teknik 
Özellikleri: 

•	 SANICUBIC 2 XL toplu kullanımlarda 
atık suların tahliyesini sağlar. Vortex çark 
ile donatılmıştır, maksimum partikül 
çapı 50 mm’dir. Cihaz IP68 yüksek 
sızdırmazlık koruma sınıfındadır. Kafe, 
restoran, spor salonu, fabrika, otel vb. 
iş yerlerinde yerleri kırmadan kolay ve 
hijyenik bir çözüm sağlar.
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ürünler

Sektörün en geniş IoT altyapı çözüm-
leri sağlayıcılarından Dell Technolo-
gies, kullanıcılara esneklik ve bağlantı 

avantajları sunmanın yanı sıra zorlu ortam-
larda anlık olarak hizmet sunabilen Dell 
Edge Gateway 3000 Serisini duyurdu. 3000 
Serisi; endüstriyel otomasyon, enerji, ula-
şım ve dijital yayınla birlikte, bilgilendirme 
alanlarındaki kullanım ve gömülü çözümler 
için özel olarak tasarlanmış üç modelden 
oluşuyor. İşletmeler, 3000 Serisi Gateway 
ile fi ziksel dünyadan gerçek zamanlı bilgi 
akışı sağlamak için ağın en ucundaki önemli 
verileri güvenli bir şekilde aktarıp analiz 
edebilecekleri bir donanım ailesine kavuşu-
yor. Serinin kullanım alanları arasında;

•	 Araçlar,
•	 Frigofrik römorklar,
•	 Çölde dahi yer alabilen petrol platformları, 
•	 Asansördeki dijital ekranlar,
•	 Çatılardaki HVAC üniteleri gibi yerler de 

bulunuyor.

İşletmeler, hızlı ve akıllı kararlar verebilmek 
için ağlarındaki cihazlar tarafından üretilen 
büyük miktarda verinin daha hızlı ve gerçek 
zamanlı analiz edilmesini bekliyor. Ancak 
birçoğu için tüm verileri ağın bir ucundan 
veri merkezi yakınındaki cihazlara taşımak 
çok pahalı bir seçenek. Dell’in yeni ürün 
ailesi sayesinde, uç noktalarda hangi verilerin 
gerekli, hangi verilerin hangi konuyla ilgili 
olduğu belirlenebiliyor. Bununla birlikte 
hangi verilerin daha ileri analizler ve daha 

uzun süreli depolamaya ihtiyaç duyduğu, 
bant genişliği tasarrufu sağlamakla birlikte 
maliyet ile güvenlik endişelerini azaltma 
amacıyla veri merkezine ya da buluta geri 
gönderilmesinin gerektiğinin belirlenmesine 
de yardım ediyor. Dell; Edge Gateway’lerden 
güvenlik ve yönetilebilirlik çözümlerine, veri 
merkezi altyapısından bağlanabilirliğe kadar 
her şeyi kapsayan endüstriyel IoT çözümleri 
için uç noktadan merkeze, oradan da buluta 
kadar uzanan bir altyapı portföyü sunuyor.

Dell’in ödüllü IoT donanım ailesi 
genişliyor

Gateway 3000 Serisi, Edge Gateway 5000 
Serisi ve Embedded Box PC 3000 ve 5000 
Serisi Dell'in ödüllü IoT tabanlı donanım 
hattına katılıyor. Tüm çözümler, Temel 
Donanım Garantisi veya isteğe bağlı beş 
yıla kadar Dell ProSupport ve Dell Kuru-

Dell, IoT Ekonomisini Yeni Ürünleri ile Dönüştürüyor

lum hizmetleri de dahil olmak üzere Dell'in 
uçtan uca destek hizmetlerinden yararla-
nıyor. Gateway 3000 Serisindeki ProSup-
port; proaktif, otomatikleştirilmiş destek, 
ProSupport mühendislerine 24/7 erişim ve 
hızlı birim değiştirme ile kesintileri en aza 
indirgemek için Advanced Exchange içe-
riyor. Intel tarafından güçlendirilmiş Dell 
Edge Gateway 3000 Serisi, güçlü uç nokta 
analitiğini kompakt bir fi ziksel tasarım 
içinde sunuyor.

Üç modelin ortak özellikleri şu 
şekilde sıralanıyor:

•	 Intel Atom işlemci 
•	 2 GB RAM ve 8 GB eMMC 

depolama alanı (32 GB ve ek depolama 
seçenekleri için SD kart)

•	 Ethernet, USB, Wi-Fi sertifi kası, 
Bluetooth LE

•	 Seçilmiş ülkeler için tümleşik 3G ya da 
4G LTE hücresel seçenekler

•	 -30°C’den 70°C’ye kadar uç değerlerde 
destek

•	 Tümleşik dijital GPS, akselerometreler 
ve atmosferik basınç sensörleri

•	 12-57 VDC aralığında geniş bir giriş 
gücü aralığını destekler (araç geçici 
gerilim koruması ile birlikte)

•	 Ethernet üzerinden Güç (PoE) ile güç 
sağlama özelliği

•	 Aküyle çalışan bir cihaza bağlıyken 
kolaylıkla çalışması için kontak 
pimi TM 
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ürünler

Isı pompaları, dışarıdan alınan enerji ile 
düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan aldığı 
ısıyı, yüksek sıcaklıktaki ortama trans-

fer eden sistemlerdir. Kaynak sıcaklığının, 
yaz ve kış aylarında coğrafi  şartlardan etki-
lenmemesi önemlidir. Kaynak büyüklüğü 
bakımından, çevre havası, toprak, deniz, göl 
ve yeraltı suları ön plandadır. Kaynak temiz 
olmalı ve korozif olmamadır. Şehirlerde inşa 
edilen çok katlı binalarda, alıveriş merkez-
leri ve iş merkezlerinde toprak kaynağını 
kullanmak oldukça sınırlı, zor ve bu yüz-
den maliyetlidir. Çevrede su kaynağı (göl, 
akarsu vb.) bulmak da olanaksızdır. Bu tür 
binalarda, bina büyüklüğüne bağlı olarak, su 
soğutma kulesi ve doğalgazlı ısı iyileştirici 
kombinasyonlu “su kaynaklı ısı pompaları” 
tercih edilir. Aldapump standart ısı pompa-
ları, 1000 m³/h hava debisi ve 8.3 KW ısıtma 
kapasitesinden, 4500 m³/h hava debisi ve 
24.4 KW ısıtma kapasitesine kadar 7 tip 
olarak üretilir. Kapasitesi 1000 m³/h olan 
standart bir Aldağ “Aldapump Su Kaynaklı 
Isı Pompası”nın verimliliğine bakıldığında 
1.49 KW/h değerinde güç harcaması ile 
6.95 kW soğutma, 8.3 kW ısıtma enerjisi 
elde edilebilir, yani soğutma verim değeri 
EER 4.88, ısıtma verim değeri ise COP 6.67 
olarak ölçülür. Aldağ A.Ş. özellikle LEED 
sertifi kalı binaların taze hava gereksinimini 
de göz önünde bulundurarak “ısı geri kaza-
nım cihazı” ile “ısı pompası”nın kombinas-
yonundan oluşan bir cihaz dizayn etti. “Isı 

Aldağ Isı Geri Kazanımlı Isı Pompası ile Binalarda Yüzde 100 Taze Hava Konforu

kadar bağlayabilme özelliği ve uygun mali-
yeti ile öne çıkan Conext CL-60, sigortalar 
ve MC4 tip konnektörler ünite ile birlikte 
satıldığı için zaman ve para kazandırmanın 
yanı sıra uyumsuzluk sorunlarını da önlü-
yor. Yüzde 98,9’luk maksimum verimliliğe 
sahip yeni Conext™ CL-60 Dizi Inverter, 
dayanıklı olmasının yanı sıra, kolay kuru-
lumu ve rahat bakımı ile işletmenizden elde 
edeceğiniz geliri en üst düzeye çıkarmak 
amacıyla tasarlanmıştır. Conext CL-60, arazi 
kurulumlu projelerde yatırımcılar için akıllı 
bir tercihtir. TM

Schneider Electric’ten Yeni Dizi Inverter Conext CL-60

Enerji yönetimi ve otomasyonda glo-
bal uzman olan Schneider Electric, 
Conext™ CL serisine 60 kW çıkış 

gücüne sahip yeni inverteri dahil etti. Yeni 
Conext CL-60 ticari ve kamu hizmetleri 
ölçeğinde güneş enerjisi uygulamaları için 
uygun maliyetli ve son derece verimli dağıtık 
güç üretimi sağlıyor. Birçok yeniliği bera-
berinde getiren Conext CL 60, 66 kW’a 
kadar çıkış gücü sağlayabiliyor. String bazlı 
izleme imkânı veren ürün, türünün diğer 
örneklerine göre daha akıllı, ayrı bir kablo 
bağlantı kutusu gerektirmeden 16 diziye 

geri kazanımlı ısı pompası” sayesinde bina-
nın ısıtma ve soğutması yüzde 100 taze hava 
konforuyla yapılabiliyor. EC motorlu plug 
fanlar ile uzun havalandırma kanallarından 
kaynaklanan basınç kayıplarına cevap veri-
lebiliyor ve fi ltreler kirlense bile aynı sabit 
debide hava transferi gerçekleştirilebiliyor. 
1000 m³/h’lik bir “Aldapump Su Kaynaklı 
Isı Geri Kazanımlı Isı Pompası” cihazının 
verimleri de oldukça yüksek ölçülüyor. 1.64 
kW/h değerinde güç harcaması ile 8.24 kW 

soğutma, 12.38 kW ısıtma enerjisi elde edi-
lebiliyor. Soğutma verim değeri EER 5.02, 
ısıtma verim değeri ise COP 8.15 olarak 
ölçülebiliyor. Bu değerler, standart konvan-
siyonel cihazların ulaşamayacağı ölçektedir. 
Aldağ A.Ş. LEED sertifi kalı Hayat Kimya 
Ar-Ge binası projesinde kullanılan 61 adet 
ısı geri kazanımlı ısı pompası ile egzoz hava-
sının, su soğutma kulesi üzerinden egzoz 
edilmesi prensibini uygulayarak genel verim-
liliğin daha fazla artmasını sağlamıştır. TM 
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Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı 
tek parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

Yüksek gerilimli çelik tel ve polyester 
lamineli alüminyum kullanılarak imal 
edilmiş borunun üzerine elyaf şiltenin 
tam laminasyonlu olarak kaplanması 
ile ISO 9001-2008 sistemi ve TS EN 
13180 standardına uygun olarak 
üretilmiştir. 

İç boru, izolasyon malzemesi ve dış ceket 
tam lamineli olarak üretildiğinden ve 
izolasyon malzemesinin de özelliğinden 
dolayı toplanma ve tozuma yapmaz.

Alev yürütmez niteliktedir. Yangın 
esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz.

POLİETİLEN

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

EXIVA, esnek havalandırma kanallarının 
ana havalandırma kanalına, dağıtım 
noktalarına, her türlü fan, cihaz ve 
havalandırma ekipmanlarına montajını 
sağlayan bağlantı aparatıdır. Daha kısa 
sürede daha sağlam montaj imkanı sağlar.

www.flexiva.com.tr
Diğer Flexiva ürünleri için:
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ürünler

Ekin Endüstriyel Injecta markalı 
dozaj pompalarıyla gıda, kimya, 
su ve endüstri, temiz su ve atıksu, 

şişeleme, yıkama, petrol ve gaz, seramik 
endüstrisi ve ilaç sektörlerine çözüm sun-

Ekin Endüstriyel’den Injecta Markalı Dozaj Pompaları

Orp kontrollü, ph kontrollü, dijital ekranlı, 
seviye sensörlü, oransal kontrollü, analog 
gibi birçok farklı çeşidi mevcut. TM 

mayı hedefl iyor. Dozaj pompaları, asit, klor, 
sıvı gübre, enzim gibi kimyasalların doz-
lanarak verilmesi gereken alanlarda kul-
lanılmak üzere tasarlanmış hassas pompa 
türüdür. Injecta dozaj pompaları; solenoid, 
mekanik diyaframlı ve pistonlu olarak 3 
başlık altında toplanıyor ve yapısal olarak 
kendi içinde dağılım gösteriyor. Injecta sole-
noid tip dozaj pompaları kompakt yapısı 
sayesinde düşük dozajlarda PVDF pompa 
başlığı sayesinde yüksek dayanım göste-
riyor. Agresif akışkanların dozlanmasında 
dayanımı yüksek olan PVDF malzemeli 
pompa başlığı standart olarak kullanılıyor. 
Mekanik diyaframlı dozaj pompaları doz-
lanacak kimyasala göre SS316, PP, PVC ve 
PVDF kafalı olarak kullanıcılara sunuluyor. 
5,5– 500 L/saat arası debilerde ve 5-16 bar 
kapasitelere sahiptir. Piston diyaframlı dozaj 
pompaları dozlanacak kimyasala göre SS316 
ve PVC kafalı olarak kullanıcılara sunuluyor. 
1,5– 1000 L/saat arası debilerde ve 5-20 
bar kapasitelere sahiptir. Injecta pompaları 

Agon Mekanik tarafından pazara sunulan 
Hidros, endüstriyel nem alma ünitele-
rine yeni bir model ekledi. HMA modeli 

Hidros’tan Yeni Model HMA Endüstriyel Nem Alma Ünitesi  

ticari ve endüstriyel alanlar için yüksek perfor-
manslı üniteler olarak tasarlanmıştır. HMA bir-
çok değişik tipte uygulamada kullanabilir. Örnek 

olarak tekstil imalatında, ütü odalarında, peynir 
üretim tesislerinde, bodrum katlarda yer alan 
her tür depo alanlarında, arşivlerde, kitap kağıt 
depolarında gıda depoları şarap mahzenleri gibi 
çeşitli uygulamalarda çözüm sunar. HMA 6 farklı 
model ile 263 l/günden 940 l/sn’e kadar kapasite 
aralığında üretilir. HMA kolay kullanım ve bakım 
için tasarlanmıştır, bakım için her parçası kolay 
ulaşılabilir ve gerektiğinde kolay değiştirilebilir 
tasarıma sahiptir. HMA üniteleri otomatik def-
rost için gerekli sisteme sahip olduğundan 10 
˚C’ye kadar sıcaklıkta çalışabilir. Kanallı ve ser-
best üfl eme emiş olarak kullanılabilen HMA’nın 
kanallı uygulamada kullanılmak üzere özel tip 
fi ltre seçeneği bulunur. Opsiyonel tüksek verimli 
EC fanlar ile cihaz dışı statik basınç 300Pa’a 
kadar yükseltilebilir. Geniş aksesuar paleti için-
den BMS bağlantısı, paslanmaz gövde, uzaktan 
kumanda paneli de bulunur. TM
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ürünler

yağmur suyu toplama sistemi, direkt besleme 
ve sulama sistemi olmak üzere iki farklı uygu-
lamada kullanılabiliyor. Direkt besleme sistemi, 
şebeke suyunun kullanımının zorunlu olmadığı 
ev içi uygulamalarda uygulanırken, sulama sis-
temi ise araç yıkama ve bahçe sulamada kulla-
nılabiliyor. Bu sayede bir hanenin ortalama su 

ACO’dan Rain4me Yağmur Suyu Toplama Sistemi
ihtiyacının yarısına kadarının karşılanmasına 
olanak veren sistem, çatı inişlerinden gelen suyu 
ön filtreleme sonrası 25 yıl garantili tanklarına 
alarak, pompa vasıtasıyla besleme yapıyor.

Su tasarrufuna yardımcı sistem

Çatıdan toplanan yağmur sularının, tuvalet 
rezervuarlarında, araba yıkamada veya bahçe 
sulamada kullanılmasına olanak sağlayan sis-
tem, su tüketimini azaltarak tasarruf edilmesini 
amaçlıyor. Şehir şebekesinin yükünü azaltarak 
kaynakları daha verimli kullanmaya katkıda 
bulunan sistem, değerli su kaynaklarının korun-
masına yardımcı oluyor. Ayrıca ACO Rain4me, 
kanalizasyon yükünü azaltarak aşırı hava olayla-
rının sebep olduğu su baskınlarının oluşumunu 
da engelliyor. TM

Yağmur suyunun geri kazanımına 
büyük önem veren ACO, geliştirdiği 
Rain4me ürünü sayesinde yağmur 

suyunun geri kazanılmasını amaçlıyor. ACO 
Rain4me yağmur suyu toplama sistemi; yağmur 
suyunun toplanması, depolanması ve uygun 
yerlerde kullanılmasını sağlıyor. ACO Rain4me 
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Yüzde 40’ın üzerinde sağladığı enerji 
tasarrufu ile Zehnder radyant tavan 
ısıtma ve soğutma sistemleri, tahrik 

enerjisi için ekstra elektrik maliyeti çıkartmı-
yor ve kullanıcıları için çok ekonomik oluyor. 
Bakım ve servis maliyeti olmaması ve istenilen 
enerji kaynağına adaptasyonu sağlanabilen sis-
tem, her zaman uzun ömürlü çözümler sunu-
yor. Güneş ile aynı ısıtma prensibiyle çalışan 
Zehnder radyant tavan ısıtma ve soğutma 
sistemleri sayesinde, verimli mekân ısıtması 
sağlanır ve ortamda bulunan kişilerin her 
zaman dinç kalmasını sağlarken soğuktan ya 
da sıcaktan olumsuz etkilenilmesini engeller.

Isınmada maksimum fayda

Işınım ile ısı transferi ve tüm hacimde homo-
jen ısı dağılımı sağlayan Zehnder radyant 
tavan ısıtma ve soğutma sistemleri, ısıtma-
nın ve serinletmenin hemen hissedilmesine 
olanak sağlar. Tüm mekânlarda kullanılan 
bu sistem, tamamen sessiz çalışması ve toz 
sirkülasyonu olmaması ile her mekâna sağ-
lık, kalite ve verimlilik getiriyor. Modüler 
yapıya sahip Zehnder radyant tavan ısıtma 
ve soğutma sistemleri, sıcaklık değişimlerine 
de hızlı reaksiyon göstererek memnuniyeti 

Güneşten İlham Alan Ekonomik Isıtma: Zehnder Radyant Tavan Isıtma ve 
Soğutma Sistemleri

sabitliyor. Zehnder radyant tavan ısıtma 
ve soğutma sistemleri, hafif yapısı ile kolay 
montaj imkânı sağlarken, demonte sistemi 
ile de kullanıcılarına esnek montaj imkânı  
sağlıyor. Sulu seçenekleri ile de yüksek ısıtma 
ve serinletme kapasitesi sunan sistem, mekân 
sahiplerine mekân hacminden de maksi-
mum faydalanabilme imkânı sunuyor. 20 bin 
m²’den çok daha küçük mekânlara kadar her 
kapalı ortamı güvenle ısıtan Zehnder radyant 
tavan ısıtma ve soğutma sistemleri, doğalgaza 
oranla minimum yüzde 40 enerji tasarrufu 
sağlıyor ve sıcaklıkları 250 – 300 ˚C’ye kadar 
çıkan, gazlı çalışan tavan radyatörlerinin 
aksine, maksimum 120 ˚C’ye kadar çıkıyor 
ve insanları bunaltmadan kaliteli sıcaklık sağ-
lıyor. Isı izolasyonu fabrikada monte edilen ve 

DIN 50017’ye göre korozyon koruması olan 
Zehnder radyant tavan ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin bulunduğu ortamda gaz hattı 
bulunmadığından yangın riski de ortadan 
kalkıyor ve güvenli sıcaklık sağlanıyor. TM 



DemirDöküm’den Yüksek Teknolojili Çözüm: 
MaxiCondense Yoğuşmalı Kazan

DemirDöküm, merkezi ısıtmada yüksek 
kapasite ihtiyacını yenilikçi teknolojiye 
sahip MaxiCondense duvar tipi yoğuş-

malı kazan modelleri ile karşılıyor. Sahip olduğu 
ileri teknolojilerle bireysel konut veya işletme-
lerde maksimum sıcaklık, verimlilik, konfor ve 
minimum enerji tüketimi vadeden MaxiCon-
dense, 128 kW kapasiteli modeliyle verimlilik 
çıtasını yükseltiyor. Ergonomik tasarımının yanı 
sıra kolay kullanımıyla da ön plana çıkan Maxi-
Condense, kaliteli özellikleri ile yüksek enerji 
tasarrufu ve yüzde 109 enerji verimliliği sağlıyor. 
Kaskad uygulamalarda daha az sayıda cihazla 
istenilen kapasitede çalışma imkânı sağlayan 
MaxiCondense, hem sistem maliyetini azaltıyor 

hem de yer tasarrufu sağlıyor. Özel tasarımlı, 
premiks yanma teknolojili yoğuşmalı eşanjörü 
sayesinde maksimum verime ulaşarak ısı kay-
bının önüne geçen ürün, temiz yanma ve düşük 
emisyon değerleriyle de çevre dostu. 

DemirDöküm'ün MaxiCondense ürün gamına 
katılan yeni duvar tipi yoğuşmalı kazanın diğer 
özellikleri ise şöyle:

•	 128 kW kapasiteli modellerde 1280 kW’a 
kadar kaskad imkânı

•	 25 kW’a kadar modülasyon imkânı
•	 Master ve slave cihazlar kullanılarak 

kaskad olarak çalışabilme

•	 Master cihaz üzerindeki kontrol panosu ile 
boyler ve 2 ısıtma devresinin kontrolü

•	 6 bar işletme basıncı
•	 Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilme
•	 LCD ekran 
•	 Ergonomik boyut
•	 Fonksiyonel, kolay anlaşılır menü
•	 Panel üzerinden sistem durum 

değerlendirme bilgilerine erişim TM 



ürünler

E.C.A. Serel’in Hygiene Plus teknolojisiyle 
ürettiği banyo ve mutfak ürünleri kendi 
kendini temizleme özelliğiyle fark yara-

tıyor. Hygiene Plus teknolojisine sahip lavabo, 
klozet ve armatürler, temizlik anlayışındaki 
yerleşik kalıpları yıkıyor. E.C.A. Serel, “Hayatı 
kolaylaştıran parlak fi kirler” konseptiyle piya-
saya sunduğu banyo ve mutfak ürünleriyle daha 
az temizlik malzemesi tüketimi, daha sağlıklı 
bir yaşam ve daha kolay bir hayat vadediyor. 
Temizlik alışkanlıklarını değiştiren Hygiene Plus 
teknolojisi yüzde 40’a varan oranda su tasarrufu 

Çift eşanjörlü ısı istasyonlarında kazandan 
gelen su, ısıtma eşanjörünün primer hat-
tına yönlendirilir. 

Burada enerjisini bırakarak soğur ve kazana geri 
döner. Bu hattın üzerinde eşanjöre girmeden 
önce bir zon ventili ve termal aktüatör bulu-
nur. Zon ventili dairede ısıtma ihtiyacı kalmadı-
ğında kazan hattının sirkülasyonunu durdurur. 
Eşanjörün sekonder tarafı ise daire ısıtma dev-
resi için kullanılır. Isı istasyonunda ısıtılan su 
frekans invertörlü bir sirkülasyon pompası ile 
daire ısıtma hattına basılır. Dairede soğuyan su 
ısınmak üzere ısı istasyonuna geri döner. Sistem 
kapalı devre haline getirildiği için ısı istasyonu 
içerisine bir genleşme tankı dahil edilmiştir. 
Ayrıca yine kapalı devre üzerinde bulunan bir 
emniyet ventili 3 bar değerine ayarlanarak basın-
cın yükselmesi engellenir. Daire ısıtma hattının 

E.C.A. Serel’den Kendi Kendini Temizleyen Lavabo ve Klozetler 

DAF Enerji’den Çift Eşanjörlü (İndirekt) 
Isı İstasyonları

da sağlıyor. Hygiene Plus teknolojisi sayesinde 
temizlik kimyasalları kullanılmadan hijyenik bir 
ortam yaratılabiliyor. E.C.A Serel, teknolojiyi 
modern tasarımla birleştiren yeni ürünleriyle 
banyo ve mutfaklara yeni bir soluk getiriyor.

Kir tutmayan armatürler

E.C.A. Hygiene Plus kaplama teknolojisini arma-
türlere uyguluyor. Hygiene Plus özelliği saye-
sinde yüzeyler kir tutmuyor, banyolar kolayca 
temizlenirken, su ve deterjan kullanımı en aza 
indirgeniyor. 

Açma kapama için herhangi bir 
yerine dokunmak yeterli

E.C.A. Touch armatürler dokunma kontrolü tek-
nolojisi sayesinde armatürün herhangi bir yerine 
dokunulduğunda açılıyor ve kapanıyor. E.C.A. 
Touch dokunmatik özelliği sayesinde hijyenik ve 
pratik bir kullanım sağlıyor.

Su sıçratmadan hijyen sağlıyor

Serel fonksiyonellikte ve hijyende bir adım öne 
çıkmayı başarıyor. 4Life ve Poseidon klozetler 

Serel’in geliştirdiği EasyWash yıkama sistemi 
sayesinde suya yön vererek su sıçratma prob-
lemini ortadan kaldırıyor yüzde 100 temizlik 
sağlıyor. TM

sıcaklık kontrolü radyatör veya yerden ısıtma 
sistemine göre değişiklik gösterir. Bu kontrol 
primer devre üzerine konulan bir termostatik 
sıcaklık kontrolörü ile yapılır. 
Bunun dışında opsiyonel olarak sisteme dış hava 
sıcaklığına bağlı olarak daire ısıtmasına giden 
suyun sıcaklığını otomatik ayarlayabilen kontrol 
üniteleri koymak mümkündür. Dış hava kom-
panzasyonu opsiyonunun eklendiği projelerde 
amaç, enerji verimliliğini maksimize etmektir. 
Çift eşanjörlü ısı istasyonu kullanılan projelerde 
daire içerisine en az bir adet oda termostatı konul-
malıdır. Aksi halde daire içerisinde ısıtma ihti-
yacının kalmadığı durumlarda eşanjörün primer 
devresi çalışmaya devam eder ve enerji kaybına 
neden olur. 
Daire ısıtmasının radyatör ya da yerden ısıtma 
olması bu durumu değiştirmez. TM
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A Yangın’dan Yeni Ürün “Nanofi rex”
kullanılabiliyor. İçeriğinde bor ve nanotek-
nolojik ürün kullanılan Nanofi rex, yangına 
uygulandığı zaman ısıyla reaksiyona girerek 
dumansız bir şekilde yangını söndürmeye 
yardımcı oluyor. Diğer yangın söndürme alet-
lerine nazaran taşınması ve uygulama süresi 
açısından kolaylık sağlayan Nanofi rex’in kul-
lanım alanı oldukça geniş. Nanofi rex, duvara 
monte edilerek ya da kendine özgü yapışkan 
etiketle yapıştırılarak dekoratif görünüm sağ-
lıyor. Nanofi rex, her yaştaki insanın kolayca 
kullanabileceği (iş yerlerinde, evlerde, okul-
larda, fabrikalarda, araçlarda vb.) ve yangın 
oluşabilecek her yerde anlık müdahalede 
etkin bir nanoteknolojik üründür. A, B ve C 
sınıfı yangınlar için uygun olup yangına yak-
laşmayı gerektirmeden uygulama sağlar. TM 

AYangın, geniş ürün gamına bir yeni-
sini daha ekledi. AYG Yangın ve 
Yapı Kimyasalları, teknolojik proje-

lerinden biri olan bor minerali içeren Nano-
teknolojik Dumansız Yangın Söndürme ürü-
nünü piyasaya tanıttı. Ar-Ge çalışmalarına ve 
teknolojik inovasyonlara büyük önem veren 
A Yangın, Nanofi rex’in kullanım kolaylığın-
dan dolayı anlık müdahale ile yangının büyü-
mesini engellemeyi amaçlıyor. Çocuk kilidine 
sahip kapağı ve sert bir zemine çarptığında 
kolay parçalanabilen özel tasarım şişesiyle tek 
kullanımlık olmakla beraber, dolum, bakım 
ve servis gerektirmeden tavsiye edilen koşul-
larda muhafaza edildiği takdirde uzun süre-
ler kullanım imkânı sağlıyor. Nanofi rex, sert 
zemin olmayan yerlerde kapağı açılarak da 



söyleşi

Fatih Asal
Wavin Pilsa Genel Müdürü

W  avin Pilsa; 1971 yılından beri inşaat, altyapı ve telekoma yönelik geniş 
yelpazede boru sistemleri ve çözümleri sunuyor. 2008 yılında Wavin Group 
ailesine katılan firma, Güney Amerika’nın dev PVC hammadde üreticisi ve 

petrokimya şirketi Mexichem iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Wavin Pilsa 
Genel Müdürü Fatih Asal “Wavin’in faaliyetlerinin odağında ve bizim vazgeçilmez 
değerlerimizin en başında yenilikçilik geliyor. 2017 yılında da bu anlamda yeni 
ürünlerimizi sektörle tanıştırmaya devam edeceğiz” diyor. Asal, firmanın faaliyetleri, 
yenilikleri ve hedeflerini Tesisat Market okurlarıyla paylaştı…

“2017 yılında da yeni ürünlerimizi 
sektörle tanıştıracağız”
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Firmanızı tanıyabilir miyiz? Firma 
ne zaman ve nerede kuruldu? Firma 
yapılanmanız hakkında bilgi verir 
misiniz?

Wavin Pilsa, Türkiye plastik boru sektö-
ründeki lider firmalardan biridir. 45 yıl-
lık bir geçmişe sahip olan şirketimiz 1971 
yılında Adana’da kurulmuştur. İnşaat, alt-
yapı ve telekoma yönelik geniş yelpazede 
boru sistemleri ve çözümleri sunuyoruz. 
2008 yılına kadar Pilsa markası ile yolcu-
luğuna devam eden şirketimiz, bu tarihte 
Avrupa’nın sektöründeki en büyük şirketi 
Wavin Group ailesine katıldı. 2012 yılından 
itibaren Wavin Pilsa da dahil olmak üzere 
tüm Wavin şirketleri Güney Amerika’nın 
dev PVC hammadde üreticisi ve petrokimya 
şirketi Mexichem iştiraki olarak faaliyetle-
rini sürdürüyor.

Wavin Group hakkında bilgi 
verir misiniz? Wavin Group’un 
Türkiye’ye bakış açısı nedir? 

Şirketimizin dahil olduğu Wavin Group’un 
merkezi Hollanda’nın Zwolle şehrindedir. 
25 Avrupa ülkesinde direkt olarak faaliyet 
gösteren Wavin bu ülkelerde 40’a yakın 
üretim tesisine sahiptir. Yaklaşık 5 bin 500 
çalışanı vardır.
Wavin Pilsa’nın, grup içindeki yeri ve önemi 

tesisatta kullanılan Tigris ve Hep2O sis-
temlerimiz pres-fit ve push-fit birleştirme 
yöntemleriyle yüzde 100 sızdırmaz sistem 
sunarak, montaj sürelerini çok kısa sürelere 
düşürüyor. Geçen sene lansmanını yaptığı-
mız koku önleyici HepVO atık su diyaframı 
ile tesisatta adeta bir devrim gerçekleşti-
rerek koku problemini tamamen ortadan 
kaldırdık. HepVO ürünümüz içerisindeki 
özel membran sayesinde su barındırmadan 
kanalizasyondan yayılan kötü hava girişini 
engellemektedir. Altyapı temiz su sistemle-
rinde kullanılan dokuz canlı Apollo boru-
muz ise montaj kolaylığı ve sunduğu eşsiz 
özelliklerle geleceğin altyapı borusu olmaya 
şimdiden aday.

Yeni ürün ve sistemleriniz olacak 
mı? 

Wavin’in faaliyetlerinin odağında ve bizim 
vazgeçilmez değerlerimizin en başında 
yenilikçilik geliyor. 2017 yılında da bu 
anlamda yeni ürünlerimizi sektörle tanış-
tırmaya devam edeceğiz. Bu yılın başında 
lansmanını yaptığımız yerden ısıtma sis-
temleri ile Wavin Chemidro’nun yerden 
ısıtmadaki uzmanlık bilgisini Türkiye paza-
rına taşıyoruz. Uzun yıllardır, konvansiyonel 
sistemlere sağladığı Pe-xb ve Pe-RT boru-
ların önemli tedarikçisi konumunda olan 

yadsınamaz. Son yıllarda şirketimizin üretim 
hattının modernize edilmesi, otomasyonu 
gibi konulara yönelik 20 milyon euronun 
üstünde bir yatırım gerçekleştirildi. Bunun 
geri dönüşlerini müşteri memnuniyetin-
deki ve pazar payımızdaki artışla ortaya 
koyabilmemiz şirketimiz açısından oldukça 
sevindirici. Wavin Pilsa, Wavin şirketleri 
arasında satış ve operasyonel anlamda en 
ön sıralarda yer alıyor. 2016 yılında şirke-
timiz, grup içindeki stratejik ürünlerde en 
hızlı büyüyen ülke olarak “Golden Fitting 
2016”nın sahibi oldu. Böylesi bir başarıyı 
ülkemize yaşattığımız için çok gururluyuz. 

Ürün gruplarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?

Sıcak ve soğuk su tesisatı, atık su yönetimi, 
ısıtma, soğutma, yağmur suyu tahliyesi, 
altyapı sistemleri ve telekoma uzanan çok 
geniş ve yenilikçi ürün gamımızın oldu-
ğunu ifade edebilirim. Bina içi tesisatta ve 
atıksu yönetiminde sırasıyla pazara hâkim 
olan PPR ve PVC gibi standart ürünlerin 
yanında sektöre sunduğumuz birçok yeni-
likçi ürünümüz var. Atıksu sistemlerinde 
kullanılan SiTech+ sessiz borumuz, tasa-
rımı, siyah rengi ve sahip olduğu montaj 
üstünlükleri sayesinde sessiz boru pazarın-
daki çıtayı oldukça yükseltti. Yine bina içi 
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söyleşi

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

Üretim tesislerimiz Adana’da bulunuyor. 
Bunun haricinde burada üretmediğimiz fakat 
gruptaki diğer Wavin şirketlerinden tedarik 
ettiğimiz ürünlerimizi de pazara sunuyoruz. 
Adana dışında İstanbul Avrupa ve Anadolu 
yakalarında da depolarımız bulunuyor. Tüm 
Türkiye’ye dağılmış bir bayi kanalımız ile 
ürünümüzü kullanan mekanik taahhüt fir-
malarına, müteahhitlere, uygulamacılara ve 
ustalarımıza ulaşıyoruz. Yukarıda da bahsetti-
ğim gibi sadece ürün tedarikçisi olmanın çok 
ötesinde bir misyonumuz var. Hem projelen-
dirme evresinde hem uygulama hem de uygu-
lama sonrası hizmetlerimiz uzman mühendis 
ve teknik ekibimiz tarafından sağlanıyor.

Wavin Academy hakkında bilgi 
verir misiniz?

Tesisatın uzun yıllar sorunsuz olarak çalış-
ması, yapılan montajın kalitesiyle doğru 
orantılıdır. Hatalı yapılan uygulamalar 
maalesef büyük bir problem olarak sek-
törde karşımıza çıkıyor. Biz de bu soruna 
çözüm olarak 2014 yılında açtığımız Wavin 
Academy ile sektör temsilcilerine uygula-
malı eğitimler vermeye başladık. Toplam 2 
bin m2 alan üzerine kurulu Wavin Academy 
tesisinin   700 m2’lik   kapalı alanında   60 
kişilik büyük toplantı salonu, iki adet küçük 
toplantı salonu, 30 kişilik uygulama labora-
tuvarı, çeşitli etkinliklere uygun büyük bir 
fuaye ve yönetim ofisi bulunuyor. Açıldığı 
tarihten bu yana 12 bini geçen ziyaretçi sayısı 
ile rekora koşuyoruz. Henüz 3 yaşını bile 
doldurmayan Wavin Academy’nin geldiği bu 
nokta tahminimizin de ötesinde. Bu bizim 
için henüz bir başlangıç. 2017 yılında eğitim 
başlıklarımızın sayısını artırarak farklı mes-
lek gruplarındaki kursiyerlerimizin eğitim 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunacağız. 
Aynı zamanda Wavin Academy’i ülkemizin 
her noktasına yaymak amacıyla mobil eğitim 
aktivitelerimize de başlamış durumdayız.

Pazar payı/hedefl erinizden bahseder 
misiniz?

2017 yılı için başlıca hedeflerimiz yurt içi 

Silivri, Moment İstanbul, Ankara Loft Bul-
var, İzmir Atılgan Royal, İzmir Westpark 
AVM, Bursa Deniz Kabuğu Evleri, Mahall 
Ankara, Adana Metropol Towers, Adana 
Diamond Land. 

şirketimiz; bundan sonra proje desteğiyle 
birlikte komple sistem çözümcüsü olarak 
sektörde yer almaya hazırlanıyor. Yerden 
ısıtma sistemi; en konforlu ısıtma şeklini 
sunuyor olsa da doğru bileşenler ile doğru 
şekilde uygulanmadığı takdirde beklenen 
konforu sağlayamaz ve insan sağlığını teh-
dit edecek şartlar oluşturulabilir. İşte bu 
noktada; doğru bileşenler ve doğru pro-
jelendirme ile kurulmuş bir yerden ısıtma 
sisteminin önemi ortaya çıkmaktadır.
Bunun dışında yakın zamanda lansmanını 
yapacağımız altyapıya yönelik yağ ayırıcı ve 
petrol ayırıcı ürünlerimizin müjdesini de 
buradan vermek isterim. Hem zemin altı, 
hem de zemin üzeri modellerle, taleplere 
göre farklı kapasitelerde ve malzemeler-
deki ayırıcılarımızla çevrenin korunmasına 
katkı sağlarken, işletmelerin ve belediyele-
rin maliyetlerini düşürmelerine de hizmet 
edeceğiz.

Ürünlerinizin kullanıldığı referans 
projelerinizden bahseder misiniz?

Geçen dönemde yine birçok önemli pro-
jede yer almayı başarabildik. Bunu sadece 
ürün tedarikçisi olarak değil, sistem çözüm-
cüsü olarak yapabilmek bizim için oldukça 
önemli. Bu projelerden bazıları: Anka-
raTüik Merkez Binası, Nevşehir AVM, 
Trakhome Ütopya, Bureu Hilton Kartepe, 
Bolu Narven Termal Kasaba, Dream of 
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Kalitesi ve teknolojisi ile paket klimada 
dünyanın süper gücü olan Lennox, 

gücünü Form Grup güvencesi ve 
mühendisliğiyle birleştirerek, en verimli 

çözümlerle sorunsuz proje süreçleri 
yürütüyor; satış öncesi ve sonrası destek 

hizmetleri ile Türkiye’nin en önemli 
projeleri için tercih ediliyor.

 
Havasıyla projelere prestij katıyor.

İstanbul 
(0212) 286 18 38
info@formgroup.com

İzmir 
(0232) 459 02 70
izmir@formgroup.com

Antalya 
(0242) 317 11 20
antalya@formgroup.com

Ankara 
(0312) 220 10 30
ankara@formgroup.com

Bursa 
(0224) 249 95 26
bursa@formgroup.com

Adana 
(0322) 881 00 11
adana@formgroup.com

HAVASI
YETER! 
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söyleşi

hızıyla doğrudan ilişkilidir. TÜİK’in geçen 
aylarda 2016 yılının 3. çeyreği için açık-
ladığı büyüme rakamlarında neredeyse 
inşaat sektörü dışında büyümenin olma-
dığını görüyoruz. Ülkemiz için lokomotif 
olan ve cari fazlası veren inşaat sektöründe, 
büyümenin gelecek yıllarda artarak devam 
etmesini temenni ediyoruz.

Plastik boru sektöründe faaliyet 
gösteren bir firma olarak, 
Türkiye’de sektörün gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Plastik boru sektöründe hammadde girdisi 
şirketlerin maliyetlerini ciddi oranda etki-
liyor. Hammaddede sıklıkla yaşanan dal-
galanmalar, maalesef fiyatlara yansıtılmak 
durumunda kalınıyor. Plastik hammadde 
tedariği ülkemizde yüzde 90’larda ithalata 
dayanıyor. Dolayısıyla hammadde tedariği 
sürecinde sektörümüzde bulunan üreticiler 
zaman zaman çeşitli zorluklarla karşılaşa-
biliyor.
Sektörün bir diğer sorunu ise düşük fiyatın 
birçok durumda her şeyin önüne geçmesidir. 
Wavin Pilsa olarak, tesisat süresini kısaltan, 
yüzde 100 sızdırmaz sistemler sağlayan, 
dahası uygulama hatasını en aza indirgeyen 
sistem ve çözümler sunarak orta ve uzun 
vadede sektörde bir bilinçlendirme oluş-
turmayı amaçlıyoruz. TM

ve yurt dışı pazarlarda satışlarımızı artıra-
rak büyümemizi devam ettirmek, yenilikçi 
ürün ve uygulamalarımızı başarıyla hayata 
geçirmek, hedef kitle bazlı çeşitli kampanya 
ve etkinliklerle müşteri ilişkilerimizi kuv-
vetlendirmektedir. Türkiye’de sektörümü-
zün tüm temsilcileriyle fiziksel olarak bir 
araya gelmemiz mümkün olmayabilir. İşte 
burada dijital pazarlamanın önemi ortaya 
çıkıyor. Özellikle dijital mecraları ve Wavin 
Pilsa’nın sosyal kanallarını kullanarak tüm 
paydaşlarımıza online olarak ulaşmayı 
amaçlıyoruz. 
Bir diğer hedefimiz de yurtdışı pazarlarda 
etkinliğimizi artırmaktır. Geçmiş yıllarda 
ihracat anlamında çok güçlü olduğumuz 
fakat geçen yıllarda yaşanan kriz nedeniyle 
ihracat hacimlerimizin düştüğü Rusya 
pazarında yeniden aktif olmayı hedefli-
yoruz. Bunun dışında Güney Amerika ve 
Afrika bizler için alternatif olabilecek diğer 
pazarlardır.

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

Bu yıl yine önemli sayıda sektör temsilcisini 
Wavin Academy’de ağırlamayı planlıyoruz. 
Mühendis, müteahhit, tesisatçı, bayi kanalı 
ve devlet daireleri başta olmak üzere her kit-
lenin ihtiyacına yönelik farklı eğitim konu-
larını gündemimize aldık. Bunun yanında 
Wavin Academy’nin etkinlik alanını artır-
mak için bazı lokasyonlarda mobil akademi 
seminerleri yapmayı planlıyoruz. Şimdi-

den Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu’da 
bahsettiğim seminerlerimizi birkaç noktada 
gerçekleştirerek yüzlerce tesisatçı ustamızla 
temas ettik.
Eğitim ve seminerlerin yanında bu yıl 
Wavin Pilsa satış noktalarında gerçekleşti-
receğimiz “Wavin Pilsa ile Kim Tutar Seni” 
kampanyamızla ustalarımıza yönelik aktivi-
telerimizi hayata geçireceğiz.
Geçen yıl Antalya’da gerçekleştirdiğimiz 
bayi toplantımızın yenisini önümüzdeki 
haftalarda tekrardan gerçekleştireceğiz. 
Wavin Pilsa olarak mekanik taahhüt ve 
proje firmaları da önceliğimizde olan grup-
lardır. Buradaki hedef kitlemiz için firma-
ları kendi yerlerinde ziyaret ettiğimiz ve 
özellikle Wavin Revit paketlerini anlattı-
ğımız etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Geçen yıl pazara sunduğumuz Bim/Revit 
paketleri ile akıllı asistan özelliği sayesinde 
mühendislerin “as built” projeleri hızlı ve 
kolay şekilde tamamlayabilmelerine imkân 
sağlıyoruz. Henüz 1 yıl bile geçmemesine 
rağmen Revit paketlerimiz yüzlerce mühen-
dis tarafından web sitemiz üzerinden ücret-
siz olarak indirildi. Revit paketlerimizin 
tanıtımı ile ilgili proje ve taahhüt firmala-
rına yönelik bu tip aktivitelerimiz bu yıl da 
devam edecek.

2017 yılından beklentileriniz 
nelerdir?

2017 yılının her şeyden önce ülkemiz için 
huzurlu, barış dolu ve istikrarlı geçme-
sini diliyorum. Bulunduğumuz sektörün 
büyüme hızı inşaat sektörünün büyüme 
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1. Giriş

A B Binalarda Enerji Performansı 
Direktifine göre, (EPBD) yaklaşık 
sıfır enerjili binalar (nnZEB), yük-

sek enerji performansı veya düşük primer 
enerji (fosil tabanlı enerji) tüketimi olarak 
tanımlanır. Bu tür binalarda binanın enerji 
ihtiyacının bir bölümü binada üretilen yeni-
lenebilir enerjiden sağlanır. Net sıfır enerji-
nin anlamı ise binanın 0,0 kwh/m2yıl primer 
enerji (fosil tabanlı enerji) tüketimi, yaklaşık 
sıfır enerjinin anlamı ise binanın primer 
enerji tüketimi >0,0 kwh/m²yıl primer enerji 
tüketimine sahip olmasıdır. EPBD, 2018’den 
sonra inşa edilecek binaların yaklaşık sıfır 
enerjili binalar olmasını öngörüyor. Bina 
sınırları içindeki yapılması gereken hususlar 
EN 15603; 2008’de tanımlanmıştır. Binala-
rın havalandırma tarafında ise atılan ener-
jinin geri kazanılması mantığı ile çalışan ısı 

geri kazanımlı havalandırma ünitelerinin 
kullanılması, yaklaşık sıfır enerjili binaların 
yapılmasına destek sağlar [1].
Avrupa ülkelerinde, 2050 yılına kadar insan-
lar tarafından üretilen CO2 emisyonlarının 
kalıcı zararlarının önlenebilmesi için yüzde 
50 oranında azaltılması amaçlanıyor. Bu 
gelişmenin bina sektörüne yansıması ise 
enerji tüketiminin azaltılması, yaklaşık sıfır 
enerjili ve yeşil binaların yaygınlaştırılması 
ile olacaktır. Avrupa enerji hedeflerine göre, 
kamu binalarının 2018/2019, diğer binala-
rın da 2020/2021 yılına kadar sıfır enerjili 
binalar olması hedefleniyor. Ancak bunu 
pratikte, çeşitli verimlilik artışlarıyla enerji 
gereksinimi en aza indirilmiş konut ve ticari 
bina olarak algılayabiliriz [2].

2. Avrupa’da Konutlarda Enerji 
Tüketiminin Tarihi

Avrupa’da ısıtma ihtiyacı için enerji tüketimi  

konutlar bazında incelendiğinde; Grafik 1’de 
Avrupa’da konutlarda m² başına yıllık ısıtma 
ihtiyacının 100 yıllık süreçte nasıl değişti-
ğini görebiliriz. Isı Yalıtım Yönetmeliği ve 
Enerji Tasarrufu Yönetmeliklerinin çıkarıl-
ması, bina teknolojilerinin gelişmesiyle enerji 
tüketimleri görülür şekilde azaltmıştır. 2014 
yılı için konutlarda hedeflenen 45 kWh/m2 
olan ısıtma gereksinimi için enerji tüketi-
minin 2018 yılında Passive House Enerji 
Performansı Standartlarına göre 15 kWh/
m2’ye düşürülmesi hedefleniyor. Yaklaşık 
sıfır enerjili binaların temel özellikleri; ısı 
yalıtımlarının çok iyi olması, hava sızdır-
mazlığı ve yazın güneş ısı kazançlarından 
çok iyi biçimde korunuyor olmasıdır. Böy-
lelikle EPBD’ye göre "Yaklaşık Sıfır Enerjili 
Bina”ların yaygınlaştırılması sağlanacaktır 
[3].

Grafik 1’de verilen Avrupa’daki konutla-

Yazan: Sedat Taşkın, Systemair HSK Proje ve İş Geliştirme Mühendisi

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar 
ve Havalandırma Sistemleri
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rın enerji tüketim değerlerinin dağılımı, 
Almanya’da yapılan araştırma sonuçlarına 
göre Grafik 2’de  görülebilir. Bu grafikten, 
en fazla enerji kaybının binalarda yalıtımın 
yetersiz olmasından kaynaklandığı görülür. 
İkinci sırada ise havalandırma gereksini-
minden kaynaklanan enerji kayıpları yer 
alır. Teknolojinin gelişmesi ile, binalarda 
kullanılan yalıtım teknolojisi gelişmiş ve 
sızdırmaz binalar yapılmaya başlamıştır. 
Böylelikle binaların dış yüzeyinde oluşan 
kayıplar azaltılmıştır. Daha önceleri evlerde 
infiltrasyon ile doğal havalandırma olurken, 
artık sızdırmaz binalarda havalandırmanın 
mekanik olarak yapılma zorunluluğu doğ-
muştur. Pasif konut (yaklaşık sıfır enerjili 
bina) yapılabilmesi için yapılan mekanik 
havalandırmanın ısı geri kazanımlı olması, 
atılan enerjiden mümkün olduğunca fay-
dalanılması gerekir [4]. Böylelikle, verimli 
havalandırma konusunda EPBD’ye (Türkiye 
için BEP Yönetmeliğine) uyum sağlanmış 
olacaktır.
BEP Yönetmeliğine göre Türkiye’de Bina 
Enerji Performansının hesaplaması için 
BEP-TR adında bir program hazırlanmıştır. 
Programın şu an kullanılan mevcut versiyo-
nunda havalandırma modülü bulunmuyor. 
Şu anki hesaplama mantığında havalandır-
manın bina enerji sınıfına bir etkisi yok-
tur. Ancak, yeni geliştirilen metodolojide 
mekanik havalandırma da dikkate alınarak 
referans bina tanımlamasında yer almış-
tır. Bu sebeple ısı geri kazanımlı havalan-
dırma ünitelerinin kullanımı bina enerji  
sınıfının daha yüksek çıkmasına katkı  
sağlayacaktır.

3. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma 
Üniteleri Tipleri

Havalandırma ünitelerinde; ısı geri kaza-
nım yapılması için çoğunlukla ısı tekerleği 
(rotary), zıt akışlı (counter flow) ve çapraz 
akışlı (cross flow) tiplerinde ısı değiştiriciler 
kullanılır. Daha yüksek verimler elde edile-
bildiği için günümüzde daha çok rotary tip 
ve counter flow tip ısı değiştiricili ısı geri 
kazanım üniteleri tercih edilir.

3.1 Zıt Akışlı (Counter Flow) Isı 
Değiştirici
 
Zıt akışlı ısı değiştiriciler; alüminyum pla-

kalı ısı geri kazanım sistemleridir (Resim 1). 
Sistem, zıt akış mantığı ile çalışır. Taze hava 
ve egzoz havası iki ayrı tabakadan geçer. 
Plakalar, maksimum ısı transferini sağlamak 
üzere tasarlanmıştır. Hava akışını kontrol 
edebilmek, free-cooling ve donmayı önle-

mek amacıyla ısı geri kazanım hücresinde 
by-pass damperi ilave edilebilir. Zıt akışlı 
ısı değiştiricilerde çapraz akışlı ısı değiştiri-
cilere göre yüzey alanı artırıldığı için verim 
daha yüksek olup yüzde 90’a kadar ısı geri 
kazanım sağlanabilir. 

Grafik 1. Avrupa’da konutlarda enerji tüketim tarihi [3].

Grafik 2. Almanya’daki konutların enerji tüketiminin değişimi [4].

Enerji Tüketiminin Tarihi: 1918 - 2018

Binaların Enerji Tüketimi: 1918 - 2018
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3.2 Isı Tekerleği Tipi ( Rotary Type ) 
Isı Değiştirici

Isı tekerleği (rotor), havanın geçebilmesi 
için gözeneklere sahip dairesel bir alümin-
yum kütleden oluşur (Resim 2). Isı geri 
kazanımı, rotorun dönüşü ile sağlanır. Isı 
değiştirici rotorun dönüş hareketi ile egzoz 
havasının ısısını ve nemini rotorun kanatla-
rına aktarır. Aktarılan bu nem ve ısı enerjisi 
dönme hareketinin devamı sayesinde taze 
havaya yüklenir. Aynı cihaz ile kışın yapılan 
ısı transferi dışında yaz aylarında da enerji 
tasarrufu sağlamak ve nem alma prosesini 
gerçekleştirmek mümkündür. Isı tekerleği 
genellikle hız kontrollü olarak kumanda edi-
lir. Rotorlu ısı geri kazanım sistemlerde ısı 
geri kazanım oranı genellikle yüzde 70-85 
arasında değişir. Resim 2’de kış mevsimi için 
iç ortam sıcaklığının 20°C olduğu yüzde 70 
verimle çalışan rotorun İstanbul şartlarında 
çalışma sıcaklıklarını görebiliriz.
Mevsim geçiş dönemlerinde ısı geri kaza-
nımlı havalandırma ünitelerinde bulunan 
by-pass damperleri açılarak ve rotorun dön-
mesi durdurularak üniteler çalıştırılır. Bu 
işlem, binaların mevsim geçişlerinde daha az 
enerji harcayarak havalandırılmasını sağlar.
Ünitelerde frekans invertörlü veya EC 
motorlu fanlar kullanılarak ünitelerin enerji 
tüketim değerleri daha da azaltılabilir, daha 
verimli üniteler üretilebilir.
Binaların havalandırma ünitelerinin ısı geri 
kazanımlı olması; ısıtma ve soğutma kapa-
sitelerini büyük oranda azaltır, böylelikle; ısı 
geri kazanımsız duruma göre daha küçük 
kapasitelerde kazan ve soğutma grupları 
kullanılabilir, hem ilk yatırım maliyeti hem 
de enerji tüketimi tüm sistem için aşağılara 
çekilebilir.
Resim 3’te zıt akışlı ve rotorlu tip ısı değişti-
ricili ısı geri kazanım üniteleri görülür. Piya-

Resim 1. Zıt Akışlı (Counter Flow ) Tip Isı Değiştirici 
[5].

Resim 3. Zıt akışlı (soldaki) tip ve Rotorlu (sağdaki) tip ısı değiştiricili ısı geri kazanım üniteleri [5].

Resim 4. Isı Geri Kazanımlı Konut Havalandırma Ünitesi [5].

Resim 2. Isı Tekerleği (Rotary) Tip Isı Değiştirici [5].

Resim 1. Zıt Akışlı (Counter Flow ) Tip Isı Değiştirici [5].

sada, asma tavan arası, çatı arası, duvara 
monte edilen, zemine monte edilen dik tip 
gibi modeller mevcuttur. Ayrıca, Resim 4’te 
görüldüğü üzere konutlarda, mutfaklarda 
ocak üzerine duvara monte edilen dav-
lumbaz özellikli ısı geri kazanımlı konut 
havalandırma üniteleri de mevcuttur. Bu tip 
üniteler; davlumbaz ihtiyacı olduğunda dav-

lumbaz olarak kullanılır, diğer durumlarda 
havalandırma için çalışır. Böylelikle yerden 
de tasarruf edilebilir.

4. En Çok Uygulanan Yeşil Bina 
Sertifikasyon Sistemleri

Passive House: 1990 yılında Almanya’da 
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kurulan Passive House Institute tarafından 
oluşturulan sertifikasyon sistemidir. Çoğun-
lukla Almanya ve İskandinav ülkelerinde 
uygulanır. 

BREEAM (Building Research Establish-
ment Environmental Assessment Method): 
1990 yılında İngiltere’de oluşturulan bir ser-
tifikasyon sistemidir. Çoğunlukla Almanya, 
Hollanda, İskandinav ülkeleri ve Birleşik 
Krallık’ta uygulanır. 

LEED (Leadership in Energy and Environ-
ment Design): 1998 yılında Amerika’da Yeşil 
Binalar Konseyi (USGBC: en: U.S. Green 
Building Council) tarafından oluşturulmuş 
sürdürülebilir yeşil bina sertifikasyonudur. 
Dünyada en çok uygulanan yeşil bina ser-
tifikasyon sistemi olarak kabul görür.

MINERGIE: 1994 yılında İsviçre’de kuru-

ünitelerinin zorunlu olarak ısı geri kaza-
nımlı olması gerekliliği, enerji tüketimini 
düşürmesinin yanında CO2 salımlarını da 
minimize edebilecektir.

Kaynaklar
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5. Systemair Academy Documents TM

lan, bir sertifikasyon sistemidir. Çoğunlukla 
İsviçre’de uygulanır.
Tüm sertifikasyon sistemlerinde atılan ener-
jinin geri kazanılması amacıyla, binaların ısı 
geri kazanımlı havalandırma ünitesine sahip 
olması talep edilir.

Sonuç

Yukarıda belirtildiği üzere Avrupa’da 
2018’den sonra yeni binaların yaklaşık sıfır 
enerjili (nZEB) binalar olması hedefleniyor. 
Burada binaların sızdırmaz hale getirilmesi, 
yüksek verimli ısı geri kazanımlı ünitele-
rin kullanılmasıyla ısıtma, soğutma yükle-
rinin minimize edilmesi, özellikle konut-
larda genellikle görmezden gelinen insan 
sağlığı için büyük önem taşıyan taze hava 
ihtiyacı düzenli olarak sağlanacaktır. Yeşil 
Bina Sertifikasyon sistemlerinde de çevre 
dostu binaların yapılması için havalandırma 
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"Sistem Seçimi", "Medikal Gaz Tesisatı", 
"Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme", 
"Binalarda Güneş Enerjisinin Isıl ve Elekt-
riksel Kullanımı", "Yangından Korunmada 
Su Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç 
ve Hibrid Sistemler)", "Hastane Hijyenik 
Alanlar Proje Hazırlama Esasları", "Bina-
ların Performansının Değerlendirilmesinde 
Ekserji Bazlı Bütünleşik Yaklaşımın Kulla-
nılması ve Binalarda Ekserji Yönetim Sis-
tem Standardı", "Sanayide Enerji Verimliliği 
ve Uygulamalar" ve "Soğutma Sistemleri, 
Hesapları ve Modellemesi" olarak belirlendi 
ve bu kurslara katılım sınırlı olduğu için 
kayıtlar erken başladı. Tesisat Mühendisliği 
alanındaki sorunların ortaya konulduğu ve 
irdelendiği değişik platformları oluşturma 
amacına yönelik olarak da bu yıl Kongre 
kapsamında “Tasarım ve Proje Hizmetleri 
Sorunları ve Çözüm Önerileri” ve “Test Ayar 
Dengeleme (TAD) Sertifikasyonu ve Tür-
kiye’deki Durum” başlıklı iki panelin yanı 
sıra “BİM Özel Oturumu” ile gelinen süreç 
tartşılacak. 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru 
formuna http://teskon.mmo.org.tr adresin-
den ulaşabilirsiniz. TM

Tesisat mühendisliği alanında çalı-
şan mühendislerin, bilim adamla-
rının, sanayicilerin ve diğer meslek 

disiplinlerinin bir araya gelerek bilgi alışve-
rişinde bulunmalarını ve son bilimsel araş-
tırma sonuçları ile teknolojik gelişmeleri 
izleme olanağı sağlayan 13. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi, alanında en yay-
gın katılımlı ulusal platform olma özelliğini 
sürdürüyor. 13. Ulusal Tesisat Mühendis-
liği Kongresi bu yıl “Tesisat Mühendisli-
ğinde Bütünleşik Performans” ana teması 
ile gerçekleşecek. Teskon 2017 kapsamında 
hakem incelemesinden geçirilen toplam 179 
adet tam metin bildiri paralel oturumlarda 
sözlü olarak sunulmak üzere kabul edildi. 
Bu bildiriler “Bina Fiziği”, “Binalarda Enerji 
Performansı”, “Isıl Konfor”, “İç Hava Kali-
tesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı 
Ürün Geliştirme”, “Soğutma Teknolojileri” 
ve “Termodinamik” sempozyumları ve “Jeo-
termal Enerji"; “Hastanelerde Havalandırma 
Sistemleri”, “Bacalar” ile “Mekanik Tesisat 
Yalıtımı” seminerlerinde ve bilimsel/teknolo-
jik araştırma oturumlarda sunulacak. Teskon 
2017; 19 Nisan 2017 Çarşamba sabahı açılış 
konuşmalarının ardından düzenlenecek açılış 

konferanslarıyla başlayacak. İlk gün düzenle-
necek özel oturumda "Nikita Guber-Özden 
Ertöz Anma Programı" gerçekleçecek. Ulu-
sal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsa-
mında 2001 yılından itibaren düzenlenen 
Jeotermal Enerji Semineri, bu yıl da tekrarla-
nacak. Ülkemizdeki jeotermal enerji konulu 
çalışmaların tartışıldığı jeotermal enerji 
seminerlerinde bu yıl 16 bildirinin sunumu 
gerçekleştirilecek ve bu bildiriler basımı    
yapılan “Jeotermal Enerji Semineri Bildiri-
ler Kitabı”nda yayımlanacak. Kongrenin bir 
diğer amacı da kurslar aracılığıyla kongre 
delegelerinin doğru bilgilerle donanımına 
yönelik sürekli eğitimlerini sağlamak. Bu yıl 
kurs konuları "VAV (Değişken Hava Debili) 
ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri", 
"Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, İçeriği ve 
Havalandırma Hesapları", "Binalarda Koje-
nerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygula-
maları", "Havalandırma ve İklimlendirme 
Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları", 
"Mutfak Havalandırması", "Sprinkler Sis-
temleri Montaj Kuralları", "Yüzme Havuz-
ları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esas-
ları", "İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü 
Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları", 

kongre

Teskon 2017’nin Programı 
Belirlendi
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin taslak programı belli oldu. Hakem değerlendirmeleri 
sonucunda sempozyum, seminer ile bilimsel ve teknik oturumlarda toplam 179 bildiri sunulmak 
üzere programda yer aldı. 17 kursun düzenleneceği Teskon 2017’de açılış konferansları, panel ve 
sosyal etkinlikleriyle birlikte yoğun bir program, katılımcıları bekliyor.

32 . tesisat market 03/2017



tesisat market 03/2017 . 33



34 . tesisat market 03/2017



tesisat market 03/2017 . 35



36 . tesisat market 03/2017





teknik

Hava kirliliği insan sağlığı için en 
ciddi çevresel tehdittir1. Buna ek 
olarak, Parçacıklı Madde (PM), 

insanı çevre kirliliğine neden olan diğer bütün 
maddelerden daha çok etkileyen ve havada 
asılı duran tüm partikül ve aerosolleri ifade 
eden bir terimdir2. Parçacıklı Maddenin iki 
temel kaynağı olup, bunlar doğal ve antropo-
jenik (insan eliyle yapılmış) olanlardır (Bkz. 
Tablo 1).
İnsan eliyle yapılmış olanlar ile doğal kaynak-
lar sonucu ortaya çıkan parçacıklı maddeler 
arasında genelleştirilmiş ancak yine de önemli 
olan bazı farklılıklar bulunmaktadır. İnsan 
eliyle yapılmış olan Parçacıklı Madde boyut 
skalasının daha küçük birimlerinde bulunma 
eğilimi gösterirken, çok ince parçacıkların 
büyük bir kısmı ise dizel motoru emisyonla-
rından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, insan eliyle 
yapılmış PM'ler genellikle nüfus yoğunlu-

PM1: Küçük ama Tehlikeli
Çeviren-Hazırlayan: Pelin Aybay, Camfil Hava Filtresi

ğunun yüksek olduğu merkezlerde (örneğin, 
şehirler) üretilir; oysa doğal kaynaklı olanlar 
havada uzun mesafeler kat edebilir. 
Hava kirliliği neden insan sağlığı için bu denli 
büyük bir tehdittir? Hareket noktası olarak 
öncelikle, modern şekilde inşa edilmiş bir 
çevrede yaşayan standart bir yetişkin insa-
nın günlük ortalama 1 kilogram yiyecek ve 2 
kilogram sıvı tükettiğinin, fakat 15 kilogram 
hava soluduğunun farkında olmamız gerekir3. 
Bununla birlikte, gelişen dünyada insanların 
zamanlarının yaklaşık yüzde 90'ını düzenli 
olarak binaların içerisinde geçirdiği de bilinen 
bir gerçektir4. Ek olarak, binaların içerisin-
deki havanın dışarıdaki havadan 50 kata kadar 
daha fazla kirli olabileceğini de biliyoruz5. Bu 
durum binalardaki havalandırma sistemleri 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu sistem-
ler oksijen ikmali yapmak ve karbondioksit 
oranını azaltmak amacıyla dışarıdaki havayı 

Tablo 1. Parçacıklı madde kaynak ve örnekleri

Havada uçuşan parçacıklı maddenin (PM) 
türü veya kaynağı

Antropojenik 
(insan eliyle 
yapılmış) 
Kaynaklar

Doğal Kaynaklar

Araç egzozu Polen

İnşaat Orman yangını (pus)

Güç üretimi Rüzgarla savrulan 
toprak ve kum

Diğer endüstriler Yanardağlar
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(PAH) adı verilen bir kimyasal sınıf üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Bunlar araba yakıtı, ahşap ve 
kömür gibi organik malzemelerin yanması 
esnasında ortaya çıkmaktadır. Bu kimyasallar 
birçok farklı formda bulunabilir: ayrı molekül-
ler (gaz veya buhar), çok küçük partiküller ve 
genellikle PM1 gibi havada uçuşan küçük par-
tiküllerin yüzeyindeki kondansatlar. PAH’ler 
zehirli maddelerdir ve bazılarının mutasyona 
yol açtıkları bilinmektedir; örneğin insan 
DNA'sını bozma kabiliyetine sahiplerdir, 
potansiyel olarak tümör ve kanserlere neden 
olabilirler. Bu çalışmada, küçük partikülleri 
ve PAH'leri yok etmeye yönelik ticari hava 
filtreleme ortamlarının çeşitli kademelerinin 
kabiliyeti, yani şehir merkezindeki havanın 
mutanejitesinin azaltılması değerlendiril-
miştir. Çalışmadan elde edilen birincil sonuç, 
PM1'lere ilişkin filtre ortamının etkinliği ile 
şehir havasının mutajenitesini azaltma orta-
mının kabiliyeti arasında doğrudan bir ilişki 
bulunması olmuştur. Diğer bir deyişle, PM1'e 
ilişkin ortamın etkinliği arttıkça mutajenite-
deki azalma da o derece büyük olmuştur. 
İkinci çalışma ise7 insan beyninde bulunan çok 
küçük partiküllerin varlığı ile Alzheimer has-
talığının başlangıcı arasında bağlantı kurmuş-
tur. Araştırmacılara göre “insan beyninde çok 
fazla demir bazlı partiküller bulunmuştur ve 
bunlar kentsel alanlardaki yanma süreçlerinde 
oluşan partiküllerle birebir uyuşmaktadır.”
Kirliliği azaltmada ve insan sağlığını koru-

içine çekmekte, böylelikle de çevre kirletici 
maddeler binanın içerisine dolabilmektedir. 
Buna ek olarak bunlar, halı, insan cildi, giysiler, 
yazıcılar, mutfaklar ve temizlik maddeleri gibi 
çok çeşitli iç kaynaklar nedeniyle ortaya çıkan 
kirletici maddelerle birleşmektedir.  
Elbette hava kirliliğinin insan sağlığı üze-
rinde oluşturduğu tehdit gayet iyi bilinmek-
tedir. Büyük şehirlerde gerçek zamanlı hava 
kirliliği verilerinin internet ortamı ve sos-
yal medya üzerinden raporlanması tipik bir 
durumdur. Parçacıklı madde, en yaygın olarak 
PM2.5 (tüm partiküller 2,5 mikrometreden 
küçük boyuttadır) ile PM10 (tüm partiküller 
10 mikrometreden küçük boyuttadır) boyut 
fraksiyonları bazında raporlanır. 2005 yılında 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hava kali-
tesi kılavuzunu (AQG) yayımlamıştır. Bu 
kılavuz, PM2.5 ve PM10 için tavsiye edilen 
kısa dönemli ve uzun dönemli maruz kalma 
limitlerini içermektedir. Havadaki Parçacıklı 
Maddelerin boyutlarını ayarlamak için kul-
lanılan olağan konsantrasyon birimleri metre 
küp başına mikrogram'dır (µg/m3). Kirlilik 
raporlaması normalde PM'ye ek olarak nit-
rojen dioksit, sülfür dioksit ve ozon gibi kilit 
gazları da içerir. 
Her ne kadar PM bugüne dek geleneksel ola-
rak PM2.5 ve PM10 bazında raporlandıysa 
da, bilim ve tıp toplulukları artık çok daha 
küçük partiküller, özellikle de PM1 fraksiyonu 
üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu değişim 
için bazı geçerli sebepler vardır. İlk olarak, 
havada uçuşan 1 µm boyutundaki partikülle-
rin sayısı 10 µm boyutundaki partiküllerden 
çoğu büyüklük sırasına göre daha yüksektir. 
Modern araç motorlarının, özellikle de dizelle 
çalışan motorların çok küçük partiküllerin 
esas kaynaklarından biri olduğu anlaşılmıştır. 
Yirmi yıl önce, dizelle çalışan araçların egzoz 
emisyonları yoğun, kirli ve siyah bir duman 
bulutu şeklinde karakterize edilmiştir. Oysa 
motor teknolojisindeki değişiklikler nedeniyle 
bugün modern dizel motorlardan kaynaklanan 
emisyonlar çıplak gözle görülememektedir. 
Ancak gerçek şudur ki, günümüzde egzoz 
akıntısı büyük kirli partiküller içermekten 
ziyade oldukça yüksek oranda aşırı küçük par-
çacıklar (<1 µm) içermektedir. İnsan bedeni 
havada uçuşan büyük partiküllere karşı burun 
kılları ve mukoza zarı gibi birtakım doğal 
savunma mekanizmalarına sahiptir. Fakat 
bunlar daha küçük partiküllere karşı çok da 

etkili değildir. Bunun sonucunda da küçük 
partiküller bu savunma mekanizmalarını 
geçerek akciğerdeki alveoller adı verilen ince 
yapıya ulaşabilmektedir. Alveoller çok geniş 
bir yüzölçümü yapısına ve çok yüksek yoğun-
lukta ince damarlara sahiptir. Burası akciğer-
lerin birincil görevi olan oksijeni alıp yerine 
karbondioksiti verme işleminin gerçekleştiği 
yerdir. Akciğerlerin ince yapısına ulaşan par-
tiküller alveollerin yüzeyini bloke etme ve gaz 
alışverişini kısıtlama işlevi görür, bu da ciddi 
iritasyona ve enfeksiyon başlangıcına neden 
olabilir. Soluduğumuz havada da çok ince par-
tiküller bulunmaktadır. Bunlar aynı zamanda 
"çok küçük" partiküller (0,1 mikrometreden 
küçük) ve nano partiküller (0,05 mikrometre-
den küçük) olarak da bilinmektedir. Ayrıca bu 
partiküllerin alveollerden dolaşım sistemine 
geçebildikleri de bilinmektedir.
Bu partiküller, kana karıştıklarında bütün 
bedene yayılarak beyin, kalp, karaciğer ve iç 
salgı bezleri gibi önemli organlara da ulaşa-
caklardır. 
Yukarıda da belirtildiği gibi, çok küçük parti-
küller genellikle kirlilik açısından insan eliyle 
oluşturulmuş kaynaklar ve özellikle de motor-
lardaki yanma ve patlama süreçleri ile ilişki-
lidir. 2016 yılında araştırmacılar çok küçük 
partiküllerle (PM1) bunların insan sağlığı 
üzerindeki advers etkileri arasındaki bağlantı 
hakkında iki ilginç makale yayımlamıştır.
Birinci çalışma6 poliaromatik hidrokarbonlar 
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mada hava fi ltrelerinin görevi iyi bir şekilde 
anlaşılmıştır. Bugüne dek hava fi ltrelerinin 
test edilmesi ve sınıfl andırılması için iki 
temel standart kullanılmıştır. Avrupa'da 
EN779:2012, Amerika'da ise ASHRAE 52.2 
standardı yaygındır. Asya ve Ortadoğu'da 
ise her iki standart da kullanılmaktadır. Test 
etme prosedürü her iki standartta da labora-
tuvar tekniğidir ve bir test ekipmanında, fi lt-
relere meydan okuma adına yapay bir deney 
tozu kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Her 
iki standardın da büyük bir dezavantajı, sınıf-
landırma sisteminin esasen fi ltrelerin hava-
daki farklı boyuttaki parçacıkları yok etme 
kabiliyeti açısından gerçek dünyada ne derece 
başarılı olabilecekleri hakkında çok az bilgi 
sağlaması ya da hiç bilgi sağlamamasıdır. Bu 
eksikliğe hava fi ltrelerini test etme ve sınıf-
landırmada dünyaca kabul görmüş yeni bir 
standart olan ISO16890 standardının uygu-
lanmaya başlanmasıyla 2016 yılının Aralık 
ayında değinilmiştir. Bu yeni standardın mev-
cut standartlara kıyasla pek çok net avantajı 
bulunmaktadır:

•	 Filtre sınıfl andırma sistemi, PM10, 
PM2.5 ve en önemlisi PM1 boyutundaki 
parçacıkların yok edilmesi açısından fi ltre 
etkinliğini rapor etmektedir. 

•	 Filtre testi metotları diğer iki standarttan 
daha ince bir deney tozu kullanmaktadır 
ve bu da şehirlerdeki atmosfere 
ilişkin partikül kirliliğini daha iyi 
yansıtmaktadır.

•	 Bu standart, başlangıçta yapılan bir 
etkinlik testinden sonra fi ltrelere mekanik 
fi ltreleme mekanizmasını geliştirmek 
suretiyle uygulanmış tüm geçici 
elektrostatik yükün ortadan kaldırılmasını 
ve fi ltrenin yeniden test edilmesini 
öngörmektedir. 

•	 PM1 ve PM2.5 kategorilerindeki 
sınıfl andırma için izin verilen asgari 
etkinlikler ilk test ve boşaltmadan sonra 
tekrarlanan test için % 50'dir. 

Filtre Grupları:

1) ISO Kaba
2) ISO ePM10
3) ISO ePM2.5
4) ISO ePM1

  EN779:2012 ASHRAE 52.2 ISO16890

Filtre Test Metodu
Test; 0,4µm partikül 
boyutundaki 
verime göre yapılır

Test; 0,3- 10 µm 
partikül boyutundaki 
verime göre yapılır. 
Sınıfl andırma 
MERV- E1, E2 & E3 
verim sınıfına göre 
sonuçlandırılır.

Test; 0,3- 10 µm 
partikül boyutundaki 
verime göre yapılır. 
Sınıfl andırma PM1, 
PM2,5 & PM10'a göre 
yapılır.

Yük Boşaltma Metodu

Sadece filtre 
medyasının yükü 
boşaltılır. Yük 
boşaltma derecesi: 
Zor

Tüm filtrenin yükü 
boşaltılır. Yük boşaltma 
derecesi: Kolay

Tüm filtre yükü IPA 
buharı kullanılarak 
boşaltılır. Yük boşaltma 
derecesi: Zor

Filtre Yükleme Metodu

ISO ince tozu 
kullanılarak 
yükleme yapılır. 
Toz: İnce toz 
olmaktadır. 

ASHRAE tozu 
kullanılarak yükleme 
yapılır. Toz: Kaba toz 
olmaktadır. 

Dustloading with ISO 
fine dust
Fine dust

Sınıfl andırma Sistemi Sınıf Sınıf Farklı Grup ve 49 Sınıf 

Boyut ~ < 10 µm
Kaba 

Partiküller

Boyut ~ < 2.5 µm
İnce 

Partiküller 

Boyut ~ < 1 µm
Solunabilen 
Partiküller

Boyut ~ < 0.1 µm
Ultraince 
Partiküller
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PM1 Sınıflaması PM2.5 Sınıflaması PM10 Sınıflaması Kaba

ePM1[95%] ePM2.5[95%] ePM10[95%]

Toz tutuculuğu 
%5'ten başlayarak, 
%5'lik artışlarda 
rapor edilir.

ePM1[90%] ePM2.5[90%] ePM10[90%]   

ePM1[85%] ePM2.5[85%] ePM10[85%]   

ePM1[80%] ePM2.5[80%] ePM10[80%]   

ePM1[75%] ePM2.5[75%] ePM10[75%]   

ePM1[70%] ePM2.5[70%] ePM10[70%]   

ePM1[65%] ePM2.5[65%] ePM10[65%]   

ePM1[60%] ePM2.5[60%] ePM10[60%]   

ePM1[55%] ePM2.5[55%] ePM10[55%]   

ePM1[50%] ePM2.5[50%] ePM10[50%]   

        

Gereklilik: Gereklilik: Gereklilik:   

> 50% başlangıç verimi > 50% başlangıç verimi > 50% başlangıç verimi Yük boşalması 
zorunluluğu yoktur

> 50% yük boşalması 
verimi

> 50% yük boşalması 
verimi

Yük boşalması 
zorunluluğu yoktur   

Filtre Sınıfları: ISO16890 temel alındığında, şartname hazır-
layanlar ve hava filtresi kullanıcıları için en 
küçük ve en tehlikeli parçacık fraksiyonu olan 
PM1'e karşı yüksek verimlilik ortaya koyacak 
bir filtre seçilmesinin gerekliliği oldukça açık-
tır. Bu, Kapalı Alanlardaki Hava Kalitesi'nde 
(IAQ) ilerleme ve insan sağlığı bakımından 
gelişmiş bir koruma sağlanması için elzemdir. 
Birlikte uygulandıkları 18 aylık sürecin ardın-
dan ISO16890, 2018 yılının Haziran ayının 
sonunda EN779:2012 standardının yerini ala-
cak ve Avrupa Standardı yürürlükten kaldırıl-
mış olacaktır. ISO16890’ın ASHRAE 52.2'nin 
yerini alacağı sürece dair zaman cetveli ise 
henüz net değildir. 

1 Prof. Michael Brauer, British Columbia Üni-
versitesi, Nüfus ve Kamu Sağlığı Fakültesi, 
Vancouver, Kanada.

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs313/en/

3 Prof. Sven Erik Dahlén, Karolinska Enstitüsü, 
Çevresel Tıp Enstitüsü (IMM), Stockholm. 

4 Avrupa Birliği - Avrupa Birliği Sayıştayı 
(ABS) raporu no.23 Havalandırma, Kapalı 
Alan Havasında Yüksek Kalite ve Enerjinin 
Rasyonel Kullanımı. 2003

5 Avrupa Birliği - Avrupa Birliği Sayıştayı 
(ABS) raporu no.23 Havalandırma, Kapalı 
Alan Havasında Yüksek Kalite ve Enerjinin 
Rasyonel Kullanımı. 2003

6 “Binalardaki mekanik havalandırmalarda 
hava filtreleme malzemeleri kullanarak şehir 
havasındaki polisiklik aromatik hidrokarbon-
ların ve genotoksik bileşenlerin yok edilmesi”, 
Eser sahipleri: Ioannis Sadiktsis1, Gertrud 
Nilsson2,3, Ulf Johansson2, Ulf Rannug3 ve 
Roger Westerholm1. ASHRAE’nin araştır-
malara ilişkin yayını olan İnsan Ürünü Çev-
reler için Bilim ve Teknoloji'de yayınlanmıştır, 
Şubat 2016.

7 Prof David Allsop ve ark., Magnetite pollu-
tion nanoparticles in the human brain. Proce-
edings of the National Academy of Sciences, 
Eylül 2016. TM

Daha fazla bilgi almak için:
www.camfil.com.tr 
http://www.camfil.com/takeabreath/
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Güneş enerjili ısıtma ve soğutma 
(SHC) teknolojileri, termal ener-
jiyi güneşten toplar ve konut, ticari 

ve endüstriyel uygulamalar için sıcak su, alan 
ısıtma, soğutma ve havuz ısıtması sağlamak 
için bu ısıyı kullanır. Bu teknolojiler, elektrik 
veya doğalgaz kullanma ihtiyacının yerini 
alıyor. Bugün, tüm ülke genelinde Amerika-
lılar, ithal yakıtlara olan bağımlılığı önemli 
derecede azaltacak şekilde, güneş enerjili 
ısıtma ve soğutma sistemlerinin üretimi ve 
tesis edilmesi için çalışıyor. Hızlı büyüyen, iş 
alanı yaratan sektörü genişletmek için akıllı 
politikalara ihtiyaç duyuluyor.
ABD Güneş Isıtma ve Soğutma Birliği, 
engelleri azaltarak federal, eyalet ve yerel 

düzeydeki konuyla ilgili politikaları savuna-
rak güneş enerjili ısıtma ve soğutma paza-
rının büyümesine odaklanan SEIA’nın bir 
bölümüdür.

Güneş enerjili ısıtma serinletme 
konusunda hızlı gelişim eğilimi

•	 Güneş enerjili ısıtma sistemleri konutlar 
için uygun fiyatlıdır. Yatırım getirisi 
3-6 yıl kadar kısa sürede olabilir. Güneş 
enerjili ticari sistemler, şirketlerin enerji 
faturalarını azaltmasına ve uzun vadede 
maliyetleri yönetmesine yardımcı olur. 
Bununla beraber, fosil yakıt fiyatları 
önemli ölçüde dalgalanmakta ve 

önümüzdeki on yılda önemli fiyatların 
ölçüde artması beklenmektedir.

•	 2010 yılında ABD’de bir hanede 

Güneş Enerjisi ile 
Isıtma Soğutma 

George Washington Üniversitesi’nde vakum tüplü 
güneş enerjili su ısıtma sistemi 
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Hangi tür olursa olsun, düzgün tasarlanmış 
ve kurulmuş bir güneş enerjili su ısıtma sis-
teminin, binanın sıcak su ihtiyacının önemli 
bir yüzdesini (yüzde 40 ile yüzde 80 ara-
sında) sağlaması beklenir.

Güneş enerjisi ile su ısıtmasında 
yatırımın geri dönüşü

Güneş enerjisini kullanmak için en popü-
ler ve en ekonomik yol, güneş enerjisi ile 
su ısıtmasıdır. Az sayıdaki sistem bileşeni 
nedeniyle ve yatırım ve işletim maliyetleri 
nispeten düşük olduğu için, güneş ener-
jili su ısıtma sistemleri, 50 °C’nin altında 
düşük sıcaklık uygulamaları için uygundur. 
Temelde, iki tür güneş enerjili su ısıtma sis-
temi vardır: Aktif (pompalı) ve Pasif (pom-
pası yok). Genellikle aktif bir güneş sistemi; 
bir toplayıcı, depolama tankı, pompa, ısı 
eşanjörü ve yardımcı bir ısıtma sistemin-
den oluşur. Çalışma sıvısı, saf su, glikol veya 
yüksek bir özgül ısıya sahip başka bir sıvı 
olabilir. Genel uygulamalarda kullanılan 
güneş kolektörlerinin ana türleri; düzlemsel 
kolektörler ve vakum tüplü kolektörlerdir. 
Düzlemsel kolektörler, daha düşük fiyatı 
nedeniyle daha yaygın olarak kullanılır.
Doğal sirkülasyona sahip güneş enerjili su 
ısıtma sistemleri (pasif sistemler), güneş 
enerjisinin toplanması ve kullanımı için 
en basit ve en yaygın kullanılan cihazlardır. 
Evler için sıcak su sağlamak amacıyla, doğal 
dolaşım veya termosifon ilkesine dayanır. 
Bir güneş enerjili su ısıtma sistemi (SWH), 
elektrikli veya gazlı ısıtma suyu ihtiyacını 
azaltır, ancak ortadan kaldırmaz. Bu sis-
temlerin performansı güneş enerjisinden 
yararlanabilme oranı ile tanımlanabilir. Bir 
SWH sisteminin etkili güneşten yararlanma 
miktarı, güneş ışınımının yoğunluğuna, 

kullanılan enerjinin ortalama yüzde 
72’sini su ısıtma, alan ısıtılması, alan 
serinletilmesi oluşturuyordu. Bu, güneş 
enerjili ısıtma ve serinletme teknolojileri 
için büyük bir pazar potansiyelini 
göstermektedir.

•	 2010 yılında ABD’de 35 bin 464 adet 
güneş enerjili su ısıtma sistemi ve 29 bin 
540 adet güneş enerjili havuzu ısıtma 
sistemi kuruldu ve toplamda 65 binden 
fazla ev, işletme ve havuz güneş enerjisiyle 
ısındı. 

•	 2010 sonrasında, rekor sayıda güneş 
enerjili hava ısıtma sistemi tesis edildi. 
Ülke çapında bu sistemler, kurulu tek 
bir cephede 10 bin-50 bin ft2’ye kadar 
değişen çeşitli kapasitelerdedir. Bu ise 
alan havalandırma ile ısıtma konusunda 
ne kadar büyük enerji fırsatı olduğunu 
göstermektedir.

•	 Amerika’da her dört kişiden üçü (yüzde 
74) ‘güneş enerjisi ile su ısıtma sektörünün 
büyümesinin yeni iş fırsatları yaratacağını 
ve Amerikan ekonomisine yardımcı 
olacağını’ düşünüyor. Bu destek ülke 
çapında çok güçlüdür ve parti politikaları 
tarafından da beslenmektedir.

Güneş enerjisi ile su ısıtma 
teknolojisinin temelleri

Güneş enerjili su ısıtma sistemleri, ABD’deki 
çoğu evde kurulabilmektedir ve üç ana öğe-
den oluşur: Güneş kolektörü, yalıtımlı boru-
lar ve bir sıcak su depolama tankı. Elektro-
nik kontroller ve daha soğuk iklimler için 
bir donma önleme sistemi dahil edilebilir. 
Güneş toplayıcı, ısıyı güneş ışınlarından 
toplar ve suya aktarır. Bu ısıtılan su, kolek-
törden bir sıcak su tankına gönderilir ve 
gerektiğinde kullanılır. Gerekli görülmesi 
halinde sıcak su deposuna yardımcı bir ısıtıcı 
bağlanabilir.

Güneş enerjili hava ısıtma 
teknolojinin temelleri

Güneş enerjili hava ısıtma sistemi, ticari ve 
endüstriyel binalar için, güneş enerjisinin 
yakalanarak havanın ısıtılmasında kullanıl-
dığı, bir güneş ısıl teknolojisidir. Alan ısıtma 
sisteminde en büyük enerji kullanım yön-
temlerinden biridir. Ayrıca tarımsal kurutma 
için de kullanılır. 

Güneş enerjili hava ısıtma sistemi çoğun-
lukla cephe duvarına monte edilir. Bu da 
kışın maksimum miktarda güneş ışınının 
yakalanmasına olanak tanır. Özel perforajlı 
güneş kolektör panelleri, güneye bakan bir 
duvara, arasında birkaç inç boşluk bıra-
kılarak hava boşluğu oluşturacak şekilde 
monte edilir. Panellerin arkasında oluştu-
rulan negatif basınç ile deliklerden sızan 
dış hava, paneller tarafından emilen güneş 
enerjisi sayesinde ısıtılır. Isıtılan hava, bina-
nın mevcut havalandırma sistemine bağlantı 
yapılarak veya ayrı bir fan kanal sistemiyle 
binaya gönderilir. Böylece binanın mevcut 
ısıtma sistemi daha az çalışır; büyük yakıt 
ve para tasarrufu yapılır.

Geleceğin enerji güvenliği için 
güneş enerjili ısıtma, serinletme 
sistemleri

Donma sıcaklıklarına düşme ihtimali olan 
soğuk iklimlerde dolaylı bir sistem kulla-
nılır. Toksik olmayan propilen glikol gibi 
antifriz çözeltisi, güneş kolektöründe ısı-
tılır ve bir ısı eşanjörü aracılığıyla sıcak su 
deposuna gönderilir. Depolama tankındaki 
temiz su, antifriz ile dolu sıcak eşanjör ile 
ısıtılır ve ısıtılmış su, gerektiğinde kullanı-
labilir; soğumuş glikol, tekrar ısıtılmak üzere 
güneş kolektörüne geri döndürülür. Soğuk 
iklimler için güneş enerjili su ısıtma sistemi 
tasarımının bir diğer yaygın türü, geri akışlı 
sistemlerdir. Bu tür güneş enerjisi sistemi 
tipik olarak ısı transfer sıvısı olarak su kul-
lanır ve güneş kolektöründeki tüm suyun, 
binanın ısıtılmış bir bölümündeki bir tutma 
tankına “geri drenajı” söz konusudur. Isıtma 
için yeterli güneş ışığı yoksa, güneş enerjisi 
pompası kapanır ve yerçekimi vasıtasıyla su 
boşaltma deposuna akar.
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bireysel sistemin teknik özelliklerine ve yük 
özelliklerine bağlıdır. SWH sistemleri; geri 
ödeme süresi, fosil yakıtların fiyatı, sıcak su 
tüketimi, güneş ışınım miktarı vb. gibi bir-
çok faktöre bağlı olduğundan, bir bölgeden 
diğerine farklılık göstermektedir.
Çalışmaların çoğunluğu, sistemin ömrü 
boyunca kurulum harcamaları ve enerji 
maliyetleri açısından, performans analizleri 
sonuçlarına göre birçok evsel ve endüstriyel 
uygulama için maliyet etkin olduğu kanıt-
lanmıştır. Bu sistemlerin hem yerel hem de 
endüstriyel sektörlerde yaygın kullanımı ve 
uygulamaları için tercih sebebidir. Shukla 
(2013), SWH’nin çevre dostu olmasının 
yanı sıra, diğer güneş enerjisi uygulamala-
rına kıyasla bakım ve işletme masraflarının 
da minimum düzeyde olduğunu gösterdi. 
SWH sistemleri, sistemin türüne ve boyu-
tuna bağlı olarak 2-4 yıllık cazip bir geri 
ödeme süresi ile maliyet etkindir.
Sırbistan’da, Jovanovic ve arkadaşları (2011), 
biyokütle ve güneş enerjisi ile bir ısıtma 
tesisindeki sıcak su üretiminde kullanılan 
fosil yakıtın olası ikamelerini analiz etmek 
için çok kriterli bir analiz yöntemi geliştirdi. 
Ekolojik göstergenin önceliği olduğunda, 
Gaz + Güneş + Biyokütle ve Gaz + Güneş 
enerjisi seçenekleri sürdürülebilirliğin en iyi 
seviyesini gösterdi. Biyokütle enerji seçe-
neği, ekolojik göstergenin hesaplanması 
nedeniyle bu durumda sürdürülebilirlik 
düzeyinin düşük olduğu enerji seçenekleri 
grubundaydı ve çıkan CO2’nin atmosferik 
konsantrasyonları, kazanın ömrü boyunca 
biyokütlenin yakılması için hesaplandı ve 

biyokütleden gelen karbonun tamamen 
“biyojenik” olmadığı kabul edildi.
Polonya koşullarında, Chwieduk (2010) 
düzlemsel güneş kolektörleri ile birçok farklı 
uygulamada iyi bir verimlilikle kullanılabilen 
aktif sistemler üzerinde çalıştı. Polonya’da, 
ev tipi sıcak su sistemleri, bahar ve yaz 
aylarında, özellikle mayıs ayından ağustos 
sonuna kadar etkindir. O dönem içinde, 
toplam talebin yaklaşık yüzde 80-100’ünü 
sağlayabilir. Aktif SWH sistem yatırımının 
geri ödeme süresi ile ifade edilen ekonomik 
verimlilik, güneş enerjisi sistemi üreticisine 
ve yerine konan yakıt / ısı kaynağına bağlı 
olarak değişir ve bu süre 6 ila 16 yıl arasında 
değişebilir. SWH sistemlerinin ekonomik 
maliyet etkinliği analizinden Sawicka-
Chudy ve arkadaşları (2016), modernizas-
yonun basit geri ödeme süresinin yaklaşık 
16 yıl olduğunu bulmuştur. Argiriou ve 
arkadaşları (1997) Yunanistan için daha iyi 
bir maliyet-fayda oranı bulmuştur. SWH sis-
temleri için düşük bir geri ödeme süresinin 
yanı sıra Yunanistan’da CO2 emisyonlarının 
yüzde 40 oranında azaltılabileceğine dik-
kat çekmiştir. Martinopoulos ve Tsalikis’in 
(2014) Yunanistan’daki çalışmaları, geri 
ödeme süresindeki düşüşün; binanın iklim 
kuşağı ve yerine konan fosil yakıt türü tara-
fından büyük ölçüde etkilendiğini gösterdi. 
Her durumda, güneş sistemi toplam alanın 
ve su ısıtma yüklerinin en az yüzde 45’ini 
kapsarken, geri ödeme süresi 4.5 yıla kadar 
düştü ve en kötü senaryoda bile yıllık 50 ton 
CO2’nin azaltılmasının sağlanacağı görüldü.
Hırvatistan’da, Lugarić ve arkadaşları (2010) 

ülkedeki hane halkının gelir kategorilerine 
göre, evsel SWH sistemleri kurulumu için 
uygun yeri seçmek amacıyla bir çalışma 
geliştirdi. Elde edilen sonuçlar; krediler veya 
sübvansiyonlar kullanmadan, net bugünkü 
değerin 459.32 Euro ila 1197.40 Euro ara-
sında değişmekte olduğunu, bunun 11 ila 9 
yıl arasında basit geri ödeme süresine sahip 
olduğunu, iç verim oranının da yüzde 13 ila 
19 arasında değiştireceğini gösteriyor. Kre-
diler ve sübvansiyonlar dikkate alındığında, 
net bugünkü değer 1222.60 ve 2034.53 euro 
arasında değişiyor, basit geri ödeme süresi 
ise 9 ila 8 yıl arasında ve iç verim oranı 
yüzde 22 ila 52 arasında oluyor. Sırbistan’ın 
altı şehrinde SWH sistemlerinin finansal 
analizleri, SWH sistemlerinin CO2 azaltma 
potansiyeli açısından yüzde 20 sübvansiyonu 
hak ettiğini ve yüzde 50 sübvansiyonun ise, 
geri ödeme süresini 5.5-6 yıla düşürdüğünü 
gösterdi. Türkiye’deki pek çok araştırmaya 
ve sistem sağlayıcılarına göre SWH yatı-
rımlarının geri dönüş süresi 2 yılı geçmiyor.
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Economic and Environmental Analysis of 
Investing in Solar Water Heating Systems 
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Performans Testleri

EYLÜL-EKİM 
2015

53Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

İş Kazaları ve 
İş Güvenliği

Tesisat Akademisi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yücel Yorulmaz:

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

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

GÜNCEL
KKTC’NİN TEMİZ SU İHTİYACINA 
ÇÖZÜM GELDİ

MAKALE
GELECEK İSTANBUL DEPREMİ:
BİLİMSEL VE SOSYAL ÇERÇEVESİ

 

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

WILO, teknolojisini dünya için kullanıyor.
İleri teknoloji ile geliştirilen altyapı ürünleriyle yüksek 
tasarruf sağlıyor. 
Kusursuz bir şekilde çalışan ve minimum bakım ile 
maksimum performans sergileyen WILO altyapı ürünleri 
geleceğimizi garanti altına alıyor.

www.wilo.com.tr
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“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”

“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”
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CSUN TürkiyeTürkiye Rüzgar 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

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

Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek
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Yivli Mekanik Bağlantı 
Sistemlerinde Termal 
Boru Hareketinin 
Telafi Edilmesi ve 
Hesaplanması

Fan Verimlilik
Metrikleri

TCG Bayraktar
Suya İndi

Türkiye veTürkiye ve
İklim Politikası

DERGİLERİMİZE
ULAŞIN
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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
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Her proje kendine tıpatıp uyan çözümlere ihtiyaç duyar

www.aironn.com.tr

Aironn projenize tam uyan çözümler üretir. 
Ar-Ge departmanı, CFD modelleme ve fan test 
laboratuvarı ile size ihtiyacınız olanı sunar.
• CFD MODELLEME
• OTOPARK HAVALANDIRMA VE DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ
• MERDİVEN VE ASANSÖR KOVASI BASINÇLANDIRMA
• ATRİUM VE KORİDOR DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ 
• TÜNEL, METRO VE KAZI HAVALANDIRMASI  
• SIĞINAK HAVALANDIRMASI
• OTOMASYON SİSTEMLERİ

COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

Evaporators

Condensers

Sea Water Condensers

Oil Coolers

Customer Focused Solutions

www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

www.refkar.com

facebook.com/

instagram.com/refkar

HEAT 
TRANSFER 
EQUIPMENT

REFKAR Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Mevkii, Koskoop Org. San. Böl. Ömerli Mah. Seciye Sk. No:9 34555, Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 212 671 95 99 / Fax: +90 212 671 91 44
E-Mail: info@refkar.com www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar



Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com

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

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

HEP İSTANBUL

SIEMENS ORDU ÇEVRE YOLU PROJESİ - BOZTEPE VE ÖCELİ TÜNELLERİ

LEED Sertifikalı Proje

HEP İSTANBUL

Afganistan’nın Kuzey ile Güneyini Bağlayan En Önemli Tüneli

SÂLÂNK TÜNELİ, AFGANİSTAN

HEP İSTANBUL

BİLİŞİM VADİSİ
ANATOLIUM MARMARARÖNESANS ADANA OPTİMUM AVM

Aironn’u tercih ettiler...

Dünyada Tek Seferde Yapılan En Büyük Sağlık Kampüsü

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ

Boztepe ve Öceli Tünelleri Ordu Çevre Yolu Projesi içinde
Müşteri: SIEMENS

BOZTEPE VE ÖCELİ TÜNELLERİ




