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Birçok sanayileşmiş ülkede, şehir siluetine, 
cam cepheler ve beton veya çelik gök-
delenler hâkim. Bu ihtişamlı yapıların 

bir dezavantajı var - genellikle yaz aylarında 
çok sıcak oluyor, bu yüzden çoğunlukla pahalı 
klima sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu yapı-
lar Almanya’nın yıllık enerji tüketiminin yüzde 
14’ünü oluşturuyor. Uzmanlar, binaların top-
lam soğutma gereksinimlerinin 2020 yılında üç 
katına çıkacağını  düşünüyor.
Freiburg’daki Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistem-
leri Enstitüsü ISE’den araştırmacılar soğutma 
için kullanılabilecek çok miktarda su buharı 
depolayabilen yenilikçi sorbentler üzerine çalı-
şıyor. Metal-organik karkas bileşikler (MOF), 
kristal halinde bir materyal sınıfıdır. Gaz depo-
lama, safl aştırma ve ayrıştırma uygulamaları için 
kullanılabilen MOF’ler için Fraunhofer ISE’den 
Dr. Stefan Henniger, “Bu malzeme çok gözenekli 
ve kendi ağırlığının 1.4 katı fazla suyu adsorbe 
edebiliyor” diyor.
MOF’ler ayrıca termal olarak tahrik edilen ısı 
pompalarında da kullanılabiliyor. Elektrikli ısı 
pompalarında elektrikli bir kompresör bulunur-
ken, bu pompalarda soğutucu olarak su kullanı-
lıyor, adsorbent performansı “termal kompresör” 
görevini yerine getiriyor. Gazlı soğutma sıvısı 
sorbent tarafından adsorbe ediliyor, böylece gaz 
fazından çıkıyor. Maddenin gözenekleri içinde 
bu adsorpsiyon sonucu oluşan ısı bir ısı eşanjörü 
yardımıyla ısıtma için kullanılabiliyor. Bunun 
için, sorbent, ısı eşanjörünün yüzeyine, sorbent 
doyma noktasına ulaşana kadar sürekli olarak 
buharlaşacak şekilde uygulanıyor. Maksimum 
adsorpsiyon kapasitesine erişildiğinde, depola-
nan soğutkanı atmak ve sıvılaştırmak için bir 
işlem uygulanıyor. Proseste ortaya çıkan yoğuşma 
ısısı da ısıtma için kullanılabiliyor. Fraunhofer 
ISE’de uzmanlar, patent için başvurdukları yeni 
bir kaplama tekniği geliştirdi. Bu teknik, yeni 
sorbentlerin ısı ve kütle transferini engellemeden 
ısı eşanjörleri gibi ekipmanlara uygulanmasını 
sağlıyor.

Enerji ve Ekserji Verimli 
Yenilikçi Teknolojiler

Stuttgart’taki Fraunhofer Enstitüsü Arayüz 
Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsündeki 
bilim adamları da, zeolit termal depolama sis-
temlerini geliştirme ve optimize etme üzerinde 
çalışıyor.
Zeolitler, su gibi diğer maddeleri adsorbe eden 
gözenekli bir yapıya sahip kristalin minerallerdir. 
İç yüzey alanları gram başına 1000 metrekare 
olabilir. Zeolit su buharı ile temasa girdiğinde, su 
moleküllerini gözenekleri içine bağlar ve işlem 
sırasında ısıyı serbest bırakır. Materyali kurutmak 
ısı depolamanın bir yoludur; bu su buharı tekrar 
adsorbe edilir edilmez enerji alır. Fraunhofer IGB 
uzmanları, şu anda bu ısı depolama sistemi için 
teknoloji geliştiriyor.
Günümüzde soğurum (sorption) enerji depola-
ması ile ilgili yapılan bu araştırmalar, yenilikçi ve 
sürdürülebilir soğutma ve ısıtma alanında yeni 
gelişmelerin önünü açabilir.
Ülkemizde de enerji, ekserji verimli sistemler 
üzerine çalışmaların yükselişte olduğu görülüyor.
Bahçeşehir Üniversitesi, Virginia Tech Üniver-
sitesi Advanced Research Institute işbirliğiyle 
açılan BAU-Bemoss Enerji Yönetimi Laboratu-
varında; binalarda enerji verimliliğinin artırılması 
için akıllı teknolojiler konularında lisans öğren-
cilerine eğitimlerin verilmesi ve aynı konuda 
araştırma çalışmalarının yapılması hedefl eniyor. 
Ayrıca binalarda enerji yönetiminin sağlana-
bilmesi için Virginia Tech Üniversitesi Advan-
ced Research Institute tarafından geliştirilmiş 
açık kaynak kodlu Bemoss yazılımı üzerinden, 
aydınlatma, priz ve ısıtma-soğutma sistemleri 
gibi farklı fonksiyonları uzaktan yöneterek enerji 
tasarrufu sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi de 
amaçlanıyor.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-
03/f-ses031814.php 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:



ürünler

Alarko Carrier'dan 4’’ Dalgıç Pompa Motorları 
Diamond HI-TECH Serisi

Alarko güvencesiyle yüzde 100 stan-
dartlara uygun olarak test edilmiş 4” 
Diamond Hi-Tech serisi motorlar, 

yüksek performans ve uzun motor ömrü 
sunuyor. Hi-Tech seri Alarko dalgıç pompa 
motorlarında 200 m’ye yükseltilmiş dal-
dırma derinlik sınırı, 35 ˚C’ye yükseltilmiş 
ortam sıcaklık sınırı, artırılmış eksenel yatak 
güçleri yüzde 100 test ile rakip motorlardan 
farklı özellikler, yüksek dayanım ve motor 
ömrü bulunuyor. Nema standardında ve 
sarılabilir tipte üretilen Performance seri-
lerinde soğutma ve yağlama amaçlı toksik 
olmayan özel dielektrik yağ kullanılıyor. 

Rotor ve stator tasarımlarında yapılan iyi-
leştirmelerle verimleri artırılmış, çektiği 
akımlar nispi olarak azaltılmıştır. Yeni seri 
Hi-Tech 4” dalgıç motorlarda kullanılan 
özel membran ve yeni tasarım membran 
kapağı ile servis süresi kısaltılırken değişim 
işlemleri kolaylaştırılmıştır. Yeni seri motor-
larda stokta bekleme süresince motor yağı-
nın motor dışına sızmasını engelleyen özel 
sızdırmazlık bantları kullanılıyor. Alarko 
4” Diamond Hi-Tech serisi motorlar yüzde 
100 standartlara uygun olarak test ediliyor 
ve Alarko güvencesiyle kullanıcılara sunu-
luyor. TM

Daikin, soğutma sektöründeki iddiasını 
ısıtmaya taşıyarak, ürün gamına kom-
biyi de ekledi. Daikin markasını taşıyan 

ilk kombi olarak Türkiye’de üretilen cihazın, sek-
törünün en küçük hacimli kombisi olduğu belir-
tildi. Daikin, Sakarya’daki tesislerinde ürettiği ilk 
kombisini ISH’17 Fuarı ile birlikte Avrupa’da da 
satışa sundu. Tasarımından kullanılan parçalara 
kadar tüm süreçlerinde Daikin üretim felsefesi 
(PDS- Production of Daikin System) ile geliş-
tirilen Daikin Kombi, kullanıcı ve çevre dostu 
özellikleri ile sektörüne yeni bir soluk getiriyor. 
Estetik tasarımıyla dikkat çeken Daikin Kombi; 
0,06 m3’lük hacmi ile Avrupa’nın en küçük kom-
bisi olurken, 40 cm eni, 59 cm boyu ve 25,5 cm 
olan derinlik ölçüleri ile yepyeni bir kulvar açı-
yor. Sadece 27 kg olan Daikin Kombi, kullanım 
alanlarında yerden tasarruf sağlarken estetik ve 
şık ön paneli ile de beğeni topluyor. Minimal 
Japon teknolojisi ile üretilen Daikin Kombi, ön 
panelinde bulunan LED ekran sayesinde kulla-
nım kolaylığı sağlıyor. Klimalarında kullandığı 
Daikin Eye özelliğine kombisinde de yer veren 
Daikin, kombinin ön panelinde bulunan göz ile 
kombinin çalışma durumunu izleme olanağı 
sunuyor. Kombi stand-by bekleme modunda iken 
mavi ışığın yanıp söndüğü Daikin Eye, çalıştı-
ğında mavi, olası bir arıza durumunda ise kırmızı 
ışıkla durumunu gösteriyor. 

Kombi için özel tasarımlı eşanjör

Hem verim hem de tasarruf artışı sağlayan tam 

Daikin, Ürün Gamına Tam Yoğuşmalı Kombiyi de Ekledi

yoğuşmalı Daikin Kombiyi, benzerlerinden 
ayıran bir özelliği de, sahip olduğu eşanjör sis-
temi. Japon teknolojisi ile Sakarya’daki Ar-Ge 
Merkezi’nde geliştirilen özel tasarım premix 
eşanjörü ile verimlilik ve performans değerle-
rini yukarı taşıyor. Avrupa ERP Standartları’na 
uygun, A enerji sınıfı eşanjörü sayesinde Daikin 
Kombi, kullanıcılarına yüzde 109’a kadar yüksek 
verim sunuyor. Gücü estetikle birleştiren yeni 
nesil dizaynı kadar, kış aylarında ısıtma, 4 mev-
sim de sıcak su sağlayan performansı ile de göz 
dolduruyor. Bunun yanı sıra 49 dB* ile sessizlik 
içinde çalışan Daikin Kombi, 17 ayrı emniyet 
sistemi ile güvenliği ön planda tutuyor. Daikin 
Kombi, 3 yıl garanti süresi ile kullanıcılarına 

mekânlar için küçük, soğuklar için büyük çözüm 
sunarken, bir Daikin klasiği olarak yüksek verim 
ve tasarrufu aynı anda sunuyor. Sınıfının en kom-
pakt kombisi olarak Daikin ürün gamına katılan 
Daikin Kombinin bazı diğer özellikleri ise şöyle:
   
•	 Yüksek sezonsal verimlilik frekans 

kontrollü fan yapısı sayesinde 1/8 oranında 
modülasyon oranı sağlıyor. Böylece 
kombinin dur/kalk çalışması engellenerek 
ısıtma konforu arttırılarak tasarruf sağlıyor. 

•	 Daikin kombi, kullanıcılarına 1/8 
modülasyon oranı ile istedikleri odayı 
istedikleri ısıda tutabilme imkânı veriyor. 

•	 Güvenli yanma teknolojisi olan Scott 
kontrol sistemi hatasız hava ve gaz 
karışımı ile yanma kontrolü sağlayan 
kombi, farklı gaz tiplerine hızlı ve 
otomatik adaptasyon ve yüksek kullanım 
ömrü sunarak cihazdaki yanma 
tutarsızlıklarının önüne geçiyor. 

•	 Daikin kombi, metal-fi ber alaşımlı brülör 
teknolojisi sayesinde kombi sürekli 3 kW 
minimum kapasitede çalışabiliyor. 

•	 Daikin, kombi kullanıcılarına pirinç 
hidrolik grup ve Daikin tasarım sifon ile 
yüksek malzeme kalitesi sunuyor. 

•	 Otomatik gaz adaptasyonu ile de cihazın 
her türlü koşulda verimliliğini korumasını 
sağlıyor.

*EU standartlarına uygun enerji etiketi ses gücü 
değeridir. Ses basıncı 39 dB’dir. TM
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ürünler

Ayvaz’dan Yüzer Şamandıralı Kondenstop

Bu tip kondenstopların içinde adın-
dan da anlaşılacağı üzere herhangi 
bir kaldıraç yoktur. Hareket eden 

tek parça şamandıradır. Bu kondenstopta 
kullanılan şamandıra; yüksek kaliteli, hassas 
yüzeyli paslanmaz çelikten imal edilmiştir 
ve ölçü toleransı çok düşük seviyededir.

Yüzer Şamandıralı Kondenstop’un 
Maliyete Yönelik Avantajları

•	 Ekipman ve montajdan dolayı daha düşük 
maliyetli

•	 Boyutlarından ötürü aş yer işgali söz 
konusudur.

•	 Kendi üzerinde fi ltresi vardır. İlave fi ltreye 
gerek yoktur.

•	 Maks. Çalışma Sıcaklığı: 220 °C
•	 Maks. Basınç Farkı: ∆P 4,5/8/10/13 bar

Çalışma

Buhar kondenstoba geldiğinde, hava buha-
rın önünden sürüklenerek soğuk olan hava 
tahliye elemanının açtığı o-rifi sten serbestçe 
kondenstop dışına tahliye edilir. Havanın 
arkasından soğuk kondens kondenstoba 
girer ve serbest şamandıranın yükselme-
sini sağlayarak kondensin orifi sten tahliye 
olmasını sağlar. Soğuk kondens tahliye 
edildiğinden kondenstobun kullanıldığı 
cihaz (Eşanjör vb.) çalışma sıcaklığına 
ulaşmıştır. Bu durumda kondens miktarı 
azalır fakat sıcaklığı artar. Kondens ile bir-
likte buhar kondenstoba girmiştir. Isınan 
hava tahliye elemanı sitini kapatarak buhar 
kaçışını engellemiştir. Bundan sonra gelen 
kondens debisine göre yüzer şamandıra 
kendini ayarlayabilir. Yüzer şamandıralı 
kondenstopta buhar kaçağını önlemek için 
metal-metale sızdırmazlık yanında tahliye 
orifi sinin üzerinde kalacak şekilde bir su 
seviyesi tutulur. Silindir kurutucuların kon-
dens tahliyesi yapıldığı durumlarda oluşan 
buhar kilitlemesini önlemek amacıyla kapak 
üzerinden by-pass hattı yapılarak vaktinden 
önce kondenstoba ulaşan buhar tahliye edi-
lir ve kilitleme çözülerek kondens tahliyesi 
gerçekleştirilir. TM

•	 Tek hareketli parça olmasından dolayı 
arıza oranı çok düşüktür.

•	 Bakım maliyeti çok düşüktür.
•	 Kaldıraç ve bağlantı olmadığından koç 

darbesi dayanımı yüksektir.

Ürün Özellikleri

•	 Gövde ve Kapak: GGG 40.3 Sfero 
Döküm (Opsiyon Çelik Döküm)

•	 İç Parçalar ve Şamandıra: Paslanmaz Çelik
•	 Bağlantı Tipleri: Dişli, Flanşlı ve Kaynak 

Boyunlu
•	 Bağlantı Şekli: Yatay
•	 Maks. Çalışma Basıncı: 16 bar
•	 Maks. Çalışma Fark Bas.: 13 bar

Özellik Avantaj 
Tek haraketli parça Bakımı kolay, yedek parça maliyeti düşük 
Kolay açılan kapak Bakım için hattan sökmeye gerek yoktur
Hassas yüzeyli paslanmaz çelik 
şamandıra Daha az aşınma ve uzun ömür 

Tahliye orifisine kolay erişim Hattan sökmeden kontrol ve müdahale kolaylığı

Şamandıra orifisten dönerek uzaklaşır Kondens yükü değişimlerine cevap verir ve kondens 
oluştuğu gibi tahliye etme özelliği

Şamandıra/orifis ilişkisi Karşı basınçtan etkilenmez.
Orifis su seviyesinin yeterince 
altındadır Buhar kaçağı önlenir
Termostatik hava tahliye elemanına 
sahiptir Hava kilitlemesi olmadan ekipman çabuk devreye alınır

Dahili filtreye sahiptir Kondenstobu pisliklerden korur

Buhar kilitleme çözücü seçeneği Buhar kilitlemesi oluştuğu durumlarda tercih sebebidir. 
Tesis verimliliğini ve üretkenliği artırır

Yüzer Şamandıralı Kondenstop Montaj Uygulaması

Yüzer Şamandıralı Kondenstopun Özellikleri

6 . tesisat market 04/2017
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Patentli Gövde Tasarımı,
Sınıfındaki En Düşük 
Basınç Kaybı Değerleri

Değiştirilebilir 
Pil Özelliği

Kirden, Pastan ve 
Korozyondan 
Etkilenmeyen Tasarım

Android ve IOS 
Uygulamaları ile Kablosuz 
Optik Arayüz, Hızlı ve Kolay 
Servis Çözümleri

Yeni Nesil Cortex İşlemci 
Yüksek Performans ve 
Düşük Pil Tüketimi

EN 1434  Sınıf 2’ye göre 
Doğruluk Oran Aralığı

Geniş Dinamik Ölçüm 
Aralığı Qp/Qi=100 
Sınıfının En Başarılı ve 
Doğru Değeri

Büyük Ekran ve 
Kolay Menü İçeriği

Isı tüketimi ölçümüne çağ atlatan dijital teknoloji

DAF Sonicheat+ ULTRASONİK KALORİMETRE



ürünler

Bir Ingersoll Rand markası olan küre-
sel bina içi konfor çözüm ve hiz-
metleri tedarikçisi Trane, şimdi de 

XStream™ eXcellent su soğutmalı soğuma 
gruplarını piyasaya sürerek Avrupa’daki ticari 
bina sahiplerine sürdürülebilirlik amaçlarını 
gerçekleştirebilmeleri için yeni bir çözüm 
seçeneği sunuyor. Bu yeni modelde müşte-
rilere yüksek verim, düşük çevresel etki ve 
yüksek güvenilirlik bir arada sunuluyor. Yeni 
eXcellent modeli, küresel ısınma potansiyeli 
(GWP) düşük yeni nesil soğutucu akışkanlar 
ve yüksek verimli işleyişiyle çevresel etkiyi 
azaltmak için tasarlanan Ingersoll Rand 
EcoWise™ ürün portföyünün bir parçasıdır. 
Bu model, yeni nesil Honeywell Solstice®   
ze soğutucu akışkanla kullanılabilir (bu tasa-
rımda kullanıldığında R-1234-ze’nin GWP 
değeri < 1).

XStream eXcellent serisi, 290 kW ilâ 2600 
kW arasında değişen kapasitelerle veri mer-
kezleri, hastaneler, geniş ofi s binaları veya 
endüstriyel proses merkezleri gibi kritik bina 
içi ortamlara uygundur. Bu yeni model aşa-
ğıdaki özellikleri sayesinde güvenilirlikten 

Trane'den Yeni XStream™ Su Soğutmalı Soğutma Grubu 

ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. Basit 
montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir sistem olup, restorasyon ve 
tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik 
sağlıyor. 

Sanitop WC Öğütücü - Teknik 
Özellikleri: 

Bağlanabilen Üniteler: Klozet + lavabo 
Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, i
Devreye girme seviyesi: 95 mm +/- 15,
Koruma Sınıfı: IP44
Tahliye boru çapı: 32 mm,
Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 
50 Hz,
Elektrik tüketimi: 400 W, 
Ortalama atık su sıcaklığı: 35°C,
Boyutlar (g x d x y): 330 x 163 x 263 mm. TM

SFA Sanihydro’dan Sanitop WC Öğütücü 

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

dökmeden tuvalet veya banyo monte etme 
imkânı sunuyor. Dikey yönde 7, yatay yönde 
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 

ödün vermeden minimum soğutucu grubu 
yüküyle optimum verim sunuyor:

•	 Endüstri lideri verimli ısı eşanjörleri 
•	 Patentli düşük şarjlı Trane CHIL 

evaporatör tasarımı
•	 Yağsız manyetik yataklar ve yüksek hızlı 

santrifüj kompresörler
•	 Bütünüyle ayrı iki soğutma grubu devresi
•	 Trane Adaptive Control™, sektöründe 

lider patentli algoritmalar ve çoklu tanısal 
özellikler

Trane XStream eXcellent serisi, Ingersoll 

Rand’in 2020 yılına kadar ürün ve operas-
yonlarında çevresel etkiyi önemli ölçüde 
azaltma ve enerji verimliliğini artırma hede-
fi ne katkıda bulunuyor. Bu yeni çözüm, gün-
cel F-Gaz yönetmeliği koşullarının ötesine 
geçerek müşterilerin sera gazı emisyonlarını 
ve enerji masrafl arını azaltmaya yardımcı 
oluyor. Bu, 9,3 Avrupa Mevsimsel Enerji 
Verimliliği Oranı (ESEER) ve 6,2 enerji 
verimliliği oranı (EER) değerlerine ulaşan 
olağanüstü verimlilik ve Honeywell Sols-
tice®  ze (R-1234ze) soğutucu akışkan kul-
lanımıyla sağlanıyor. TM 

Teknik Düzenleme
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Konforunuz için çifte garanti:
size hem güvenilir bir ısı gider paylaşımı hizmeti,
hem de ısı istasyonu bakım anlaşması teklif ediyoruz.

UZMAN
TEKNİK
KADRO

444 5 323
www.dafenerjiyonetimi.com

0216 339 43 12  •  0216 339 43 15
satis@dafenerjiyonetimi.com

Isı istasyonunuzun
“yıllık servis ve 

bakım anlaşması” ile 
konforunuz garantide!

Gider paylaşım 
raporlarınız her ay 

düzenli olarak elinizde

1
2

DAF Enerji Yönetimi, markası ne olursa olsun, tüm ısı 
istasyonlarına servis veren ilk ve tek firmadır. Düzenli 
bakımını yaptırarak ısı istasyonunuzun ömrünü uzatın, 
verimli ve sorunsuz çalışmasını sağlayın.

“Merkezi Sayaç Okuma ve Gider Paylaşımı 
Hizmeti” almak için 100.000 konuta hizmet 
sunan lider DAF Enerji Yönetimi’ni tercih edin.

 Ölçüm ve Kontrol Cihazları Tedariki ve Montajı
 Haberleşme Sistemi Kurulumu ve Devreye Alma Hizmetleri
 Tarif (Süpervizörlük) Hizmetleri
 Teknik Servis Hizmetleri
 Sayaç Okuma ve Gider Paylaşımı Hizmeti

ISI GİDER PAYLAŞIM SİSTEMİ HİZMETLERİMİZ



ürünler

Tesisat uygulamalarında çatı üzerinde 
taşıtılan tesisat birleşenlerinin sayısı gün 
geçtikçe artıyor. Çatı tipi klima üniteleri 

ve bu ünitelere bağlı tesisat elemanları, çatıda 
yer alan ısıtma tesisatı ve buna bağlı tesisat ele-
manları, hava kanalı tesisatı ya da su tesisatları 
bu tür uygulamalara örnek olarak verilebilir. Çatı 
üzerinde taşıtılması gereken bu tür tesisat bileşen-
lerinde cihazların yanı sıra bunlara bağlı tüm boru 
tesisatının da taşıtılması söz konusudur. Bu tür 
cihazların projelerin son safhalarında, özellikle 
çatı izolasyonu tamamlandıktan sonra yerleşti-
rilmesi, cihazlar ve bunlara bağlı tesisat eleman-
larının taşıtılması konusunda izolasyona zarar 
vermeyecek şekilde imalat yapılmasının önemini 
ortaya çıkarır. Çatı izolasyon uygulamalarında 
dünya markası olan Sika fi rması Caddy Pyramid 
sisteminin Sarnafi l ya da Sikaplan gibi membran 
uygulamaları için uygunluğu belgelenmiştir.
Caddy Pyramid çatı üstü konstrüksiyon sistem-
leri modüler yapısı ile bu tür uygulamaların çok 
kısa zamanda imalatına izin verir. Sahip olduğu 
zemin bağlantı sistemi en homojen yük dağılı-
mını sağlayarak çatıda bulunan izolasyon ya da 
membran uygulamasına zarar vermeden imalat 
imkânı sağlar.
Caddy Pyramid ile çatıda bulunan cihaz kaidele-
rinin imalatı rahatlıkla yapılabileceği gibi, çatıda 
yer alması gereken yürüme yolu, duvar geçişleri 
ya da cihaz çevresi panyollar da imalata hazır 
kitler sayesinde kolaylıkla yapılabilir. 
Caddy Pyramid sistemi sadece mekanik tesi-
sat uygulamaları değil çatı üstü elektrik tesisatı 
uygulamaları için de rahatlıkla kullanılabilecek 
modüler bir sistemdir.

Caddy Pyramid Modüler Çatı 
Support Sisteminin Avantajları

•	 Çabuk ve güvenli montaj imkânı sağlar
•	 Yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
•	 Tüm elektromekanik teçhizat 

birleşenlerinin modüler olarak 
taşıtılmasına imkân sağlar

•	 Çatı üzerinde kurulacak kedi yolu, panyol 
ya da duvar geçişleri için hazır montaj 
kitleri mevcuttur.

•	 Homojen yük dağılımı sağlayarak çatı 
zeminine yerleştirilmiş izolasyon ve 
membran uygulamalarını korur.

Tüm uygulama ihtiyaçlarına yönelik kitleri mev-

Darhan’dan Caddy Pyramid Modüler Çatı Üstü Support Uygulamaları

cut olan Caddy Pyramid sistemi ile çatı üstü ihti-
yaç duyulan support uygulamalarının tamamına 
çözüm üretilebilir. TM

multi sistemlerle, birden fazla odada iklim-
lendirme talebini karşılayacak kaliteli çözümü 
sunuyor. Bu sistemlerdeki tek bir dış ünite, 2, 
3, 4 hatta 5 iç üniteyi aynı anda çalıştırabiliyor. 
Böylece tüketicilerin hem maliyetten hem de 
alandan tasarruf etmeleri mümkün oluyor. Tos-
hiba multi sistem klimaların hafi f ve kompakt 
yapıya sahip dış ünitesi, diğer sistemlere oranla 
daha sessiz çalışıyor. Ürünlerdeki ileri teknoloji 
optimum performans sunarak yaşam kalitesini 
iyileştiriyor. Farklı kapasitelerde tasarlanan dış 
üniteler, tüketicinin ihtiyacını, hem ekonomik 
hem de konfordan ödün vermeden karşılama-
sını sağlıyor.TM

Toshiba’nın Multi Sistem Klimaları, Aynı Anda 
Birden Fazla Odayı Serinletiyor

A larko Carrier’ın pazara sunduğu 
Toshiba multi sistem klimalar saye-
sinde, tek bir dış üniteyle, aynı anda 

evin farklı odalarında, isteğe uygun sıcaklık 
değerlerini sağlamak mümkün oluyor. A++ 
enerji sınıfında yer alan Toshiba klimalar, 
enerji tüketiminde tasarruf da sağlıyor. Yaz 
aylarında meydana gelen sıcaklık artışı, bir-
den fazla odada klima ihtiyacını beraberinde 
getiriyor. Eskiden lüks olarak görülen klima, 
günümüzde artık olmazsa olmaz bir ihtiyaca 
dönüştü. Tüketiciler tek bir odada değil, aynı 
anda evin birkaç bölümünde birden klima 
kullanmak istiyor. Alarko Carrier, Toshiba 
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Havuz Nem Alma Santralleri
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ürünler
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tasarrufu yapılmasını sağlar. RVS kaskad 
kontrol panosu, Lectus Plus 160’ın ısıtma, 
kullanım sıcak suyu veya farklı zonlarda ayrı 
ayrı kontrol edilebilmesine ve hem günlük 
hem de haftalık olarak programlama yapılabil-
mesine imkân verir. Lectus duvar tipi yoğuş-
malı kazanlar “pahalı enerjiye karşı” ve “daha 
temiz bir doğa için” yaklaşımı ile Doğalgaz 
ve Propan ile kullanıma uygun olarak üretil-
miştir. 600x602x1045 mm (GxDxY) kompakt 
ölçüleri sayesinde sınıfında farklılaşan Lectus 
yoğuşmalı duvar tipi kazanlar, kazan dairesi 
kurulumunda kolaylıklar yaratarak beklenti-
lere tam anlamıyla cevap veriyor.

Teknik Özellikler

•	 15 Kazana Kadar Kaskad Çalıştırma 
•	 RVS Serisi Kaskad Kontrol Panelleri
•	 Geniş LCD Ekran

Baymak’tan Lectus Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan

•	 CE Belgeli, TS-EN-ISO 9001, TS-EN-
ISO 10002, TS-EN-ISO 14000, TS-EN-
ISO 50001 ve İSG-OHSAS TS 18001 
Belgeli

•	 Geri Akım Klapesi ile Yüksek Güvenlik
•	 Yüzde 108,5 Yüksek Verim 
•	 Al-Mg-Si Döküm Isı Eşanjörü
•	 Paslanmaz Çelik Brülör
•	 Premix yanma teknolojili, Modülasyonlu
•	 Sessiz Çalışma, 63 dB 
•	 Donma Korumasına Sahip
•	 Yüzde 21-100 Modülasyon Aralığı 
•	 Dogalgaz ve Propan ile Çalışma İmkanı
•	 Kompakt Ölçüler
•	 Düşük Emisyon Değerleri ile Çevre Dostu 
•	 0,8-4 Bar Arası Kazan Su Basıncı TM

ve Android için mevcut uygulama ile sahada 
hızlı kompakt raporlar oluşturulabiliyor, online 
olarak kaydedilebiliyor ve e-posta ile gönde-
rilebiliyor.**

Objektif karşılaştırılabilir 
görüntüler 
testo ÖlçekYardım fonksiyonu ile testo 865 ve 
testo 868 termal kameralar binaların objektif 
karşılaştırılabilir termal görüntülerini kay-

detmeye olanak sağlıyor. Yeni 
geliştirilen testo ÖlçekYardım 
fonksiyonu, ölçüm nesnesi-
nin iç-dış sıcaklığını ve ikisi 
arasındaki farkı ölçeğe renk 
dağılımı olarak ayarlayarak bu 
problemi çözüyor. Bir binanın 
ısı yalıtımı davranışını objek-
tif karşılaştırılabilir ve hata-
sız termal görüntüler şeklinde 
sunuyor. 

Otomatik emisivite 
ayarı
testo 868 modeli sağladığı 
daha fazla avantaj ile öne 
çıkıyor. testo ε-Yardım ile 

Yeni Termal Kameralar testo 865 ve testo 868
emisivite ve yansıyan sıcaklık ayarı otomatik 
olarak ayarlanıyor. Her iki değer de hassas 
termal görüntüler için vazgeçilmezdir, ancak 
bu değerlerin belirlenmeleri zaman alıcı ve 
özellikle yansıyan sıcaklık açısından daha az 
doğrudur. testo ε-Yardım ile hepsi değişiyor. 
Bu fonksiyonu kullanmak için ölçüm nesne-
sine özel bir çıkartma (ε-işaretleyici) ekle-
niyor. Entegre dijital kameralarıyla, termal 
kameralar etiketi fark ediyor, emisivite ve 
yansıyan sıcaklığı belirliyor ve her iki değeri 
de otomatik olarak ayarlıyor.

*  Super Resolution teknolojisi, çekim esnasında, görün-
tülerin, cihazın tarama hızına göre, tetiğe basıldığı anda 
çekilen belirli sayıda (en az 9 adet) görüntünün üst üste 
bindirilerek, optik çözünürlüğü, dijital olarak arttırma 
teknolojisidir. Bu sayede, örneğin 160x120 piksel bir 
optik görüntü, 320x240 piksele çıkartılır. 4 kat artan 
piksel sayısına karşılık gelen, boşluklar, üst üste bindiri-
len resimlerdeki pikseller ile doldurulur. Bu teknolojinin 
etkin ve doğru kullanımı için cihazların yapısal olarak, 
tripod gibi araçlar ile sabitlenmesi gereklidir. Aksi tak-
dirde, bu fonksiyon işlevsizdir.
** Uygulamanın kullanılması için kullanılacak akıllı 
aygıtın (cep telefonu veya tablet), istenen sürüme sahip 
olması gereklidir. TM

Termal kameralar radyatör performan-
sını test etmek, sızıntıları tespit etmek 
ya da binaların enerji kayıplarını 

değerlendirmek için vazgeçilmez araçlardır. 
Şimdiye kadar, tek dezavantajları maliyetli 
ve kullanımlarının karmaşık olmalarıydı. 
Tüm bunlar testo 865 ve testo 868 ile artık 
değişiyor.

Sınıfının en iyi termal görüntü 
kalitesi
Yeni termal kameralar 160 x 120 
piksel çözünürlüğe sahipken, stan-
dart olarak sunulan testo Super-
Resolution* teknolojisi ile bilgi-
sayarda 320 x 240 piksele kadar 
çıkıyor. Yani kameralar, sınıfının 
en iyi görüntü kalitesine sahip.

testo Termografi 
Uygulaması
testo Termografi Uygulaması, 
tamamen yeni bir uygulama. Uygu-
lama, kullanıcının akıllı telefon ya 
da tabletini ikinci bir ekrana ya da 
testo 868 termal kamera için bir 
uzaktan kumandaya çeviriyor. iOS 

Baymak, BDR Thermea tarafından 
geliştirilen ve Türkiye için özel ola-
rak uyumlandırılan Lectus duvar tipi 

kazanlar serisine Lectus Plus 160 modelini 
ekledi. Pahalı enerjiye karşı ve temiz doğa 
için tasarlanan Lectus Plus 160, yüzde 108,5 
verimliliği ile yakıt tasarrufunu en üst nok-
taya taşıyor. Lectus serisinin 65, 90 ve 115 
modellerinde olduğu gibi yeni Lectus Plus 
160 modellerinin de en önemli özelliklerin-
den biri “Premix” yanma teknolojisi. Premix 
yanma teknolojisine sahip Lectus Plus 160 
eski tip kazanlarla karşılaştırıldığında min. 
yüzde 30 daha verimli performans gösteri-
yor. Lectus Plus 160 geniş renkli LCD ekranı 
sayesinde kullanım kolaylığı sunar. Baymak 
tarafından Lectus serisi için özel olarak hazır-
lanan RVS kaskad kontrol panosu sayesinde 
15 adede kadar kazan, modülasyonlu çalışa-
rak ihtiyaç kadar enerjinin harcanarak yakıt 
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ürünler

Özel kimyasallar alanında faaliyet gös-
teren Clariant, işletmelerin ısıtma ve 
soğutma sistemlerini donma ve koroz-

yona karşı korumak üzere Antifrogen™ ısı trans-
fer ürünlerini geliştirmiştir. Clariant’ın glikol 
bazlı çok yönlü ısı transfer sıvıları; soğutma sis-
temleri, ısı pompaları, sıcak su ısıtma sistemleri, 
klima sistemleri, ısı geri kazanımı, demir yolu 
araçları, rüzgar türbinleri gibi sistemlerle birlikte 
endüstriyel birçok uygulamada maliyet avantajlı 
çözümler sunuyor.

Antifrogen N: Önemli endüstrilere 
yönelik çok amaçlı ısı transfer sıvısı, 
antifriz ve korozyon önleyici

Antifrogen N, özellikle kapalı devre sıcak su 
ısıtma sistemleri ve ısı pompalarında ısı transfer 
ortamı olarak, endüstriyel soğutma tesisatlarında 
soğutma sıvısı olarak kullanılmak üzere gelişti-
rilmiştir. Donmayı önleyici işlevi, monoetilen 
glikole dayalıdır ve yaklaşık 198 °C olan yüksek 
kaynama noktası, buharlaşma yoluyla oluşan 
kayıpları önler. Antifrogen N konsantrasyonu 
sabit kaldığı sürece, karışımın donma direnci 
uzun yıllar etkisini korur. Antifrogen N’in içer-
diği korozyon önleyici paketi, nitritler, aminler, 
boratlar, silikatlar ve fosfatlar içermez. Korozyon 
önleme systemi, CMR (kanserojen, mutajen ve 

Teknoloji artık hayatımızın ayrılmaz bir 
parçası haline geldi. Kullanılan birçok 
eşya, gelişen teknoloji ile akıllı hale 

gelerek hayatı kolaylaştırıyor. Yaşam alanları 
da şimdi yeni sistemlerle konfor kazanıyor. Bina 
otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası 
Somfy, TaHoma® Akıllı Ev Sistemi ile hayat 
standardını yükseltiyor. 

Konfor, güvenlik ve enerji tasarrufu

Somfy’nin Tahoma® Akıllı Ev Sistemi; moto-
rize panjurlar, tenteler, ışıklandırmalar, ısıtma 
sistemleri, bahçe ya da garaj kapıları dahil tüm 
ekipmanlarınızı birbiriyle bağlantılı hale getirip 
istediğiniz zaman, evinizden ya da dışarıdan 
kontrol etmenizi olanaklı hale getiriyor. Böylece 
yaşam alanlarında daha konforlu, güvenli ve 

Clariant Isı Transfer Sıvıları, Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Maliyet 
Avantajlı Çözümler Sunuyor

Somfy’den TaHoma® Akıllı Ev Sistemi

reprotoksik) maddeler kullanılmadan en etkin 
şekilde formüle edilmiştir. 

Antifrogen L: Toksikolojik açıdan 
zararsız olan propilen glikol bazlı 
endüstriyel soğutma sıvısı 

Antifrogen L, ısı geri kazanım sistemlerinde, 
güvenli çalışma açısından doğru ısı transfer 
sıvısı seçiminin çok önemli olduğu ilaç sektö-
ründe, bira imalathanelerinde, mandıralarda, 
dondurma fabrikalarında, soğuk hava depoları 
ve balık işleme tesisleri gibi gıda endüstrisinde 
kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Antifrogen L, 
ana bileşen olarak toksikolojik açıdan zararsız 
olan ve mesela ABD’de FDA (Amerikan Gıda 
ve İlaç Dairesi) tarafından gıda katkısı olarak 
kullanılması onaylanmış olan propilen glikol 
içermektedir. Bu sebeple Antifrogen L, ürünün 
ilaç, gıda ve içecek sektörlerinde veya ısı transfer 
sıvısının proses suyuna veya sıcak suya karışma 
ihtimali olan durumlarda Antifrogen N yerine 
tercih edilmelidir. Antifrogen L, ısı transfer ortamı 
olarak iki işleve sahiptir. Sulu çözeltinin, istenen 
akışkan sıcaklığında sıvı olarak kalmasını ve 
soğutma sistemindeki metal aksamın korozyona 
karşı korunmasını sağlar. Yaklaşık 187 °C olan 
yüksek kaynama noktası, buharlaşma yoluyla 
oluşan kayıpları önler.TM

tasarrufl u bir hayat sağlıyor. Örneğin akşamları 
ışık istendiği kadar yanarken, garaj ve bahçe 
kapıları evden çıkıldığında otomatik olarak 
kapanabiliyor. Evlerdeki kamera ve dedektörler 
yardımı ile alarm durumunda evde olunmasa bile 
anında bildirim almak mümkün oluyor. Enerji 
tasarrufu için ısıtma sistemi ile panjurlar birlikte 
çalışabiliyor ve güneş sensörleri sayesinde pan-
jurlar güneş ışığı seviyesine göre otomatik olarak 
kontrol edilebiliyor. Üstelik TaHoma®, kullanıcı 
dostu arayüz, bulunulan her yerden kolay ula-
şım, pratik kurulum ve kullanım özellikleriyle 
de fark yaratıyor. TaHoma®, 100’den fazla cihaz 
ile uyumlu çalışıyor. Somfy Tahoma® Akıllı Ev 
Sistemi için io-homecontrol güvenlik protoko-
lünü kullanıyor. Sistem ayrıca yüksek perfor-
manslı SySS güvenlik sertifi kasına sahip bulu-
nuyor. TM
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ürünler

Türkiye ısıtma pazarına 2016 yılında 
Ariston Th ermo Group bünyesinde 
giren ve yenilikçi ürün serisine 

Th ision L Eco yoğuşmalı duvar tipi kazan 
ile başlangıç yapan ELCO, yeni nesil yer 
tipi kazanı Trigon XL ile Türkiye’de de sis-
tem çözümleri sunmaya başlıyor. Kompakt 
tasarımı ile fark yaratan ELCO Trigon XL 
yer tipi kazanlar, 466 milimetreden başlayan 
genişliği ile en dar yerlerde dahi premium 
ısıtma çözümleri sunuyor. 
Hafi f yapısı, pratik taşıma tekerleri, esnek 
kurulum ve kolay ilk çalıştırma özellikleri 
ile ihtiyaçlara özel esnek çözümler sunan 

ELCO’dan Yeni Nesil Yer Tipi Kazan: Trigon XL

Trigon XL yer tipi kazanlar, Avrupa’nın yeni 
nesil ısıtma sistemlerini inovatif mühen-
dislik tasarımları ile buluşturuyor. Kolay 
anlaşılır kaskad kontrol paneli ile kulla-
nıcı dostu sistem çözümleri sunan Trigon 
XL, gelişmiş brülör teknolojisi ve optimize 
edilmiş özel tasarıma sahip yanma odası 
ile düşük NOx ve CO emisyon değerleri 
sunuyor. 
Trigon XL’in sahip olduğu ve en zorlu şart-
larda çalışmak üzere yüksek kalite standart-
larında üretilmiş ısı eşanjörü ile ömür boyu 
yüzde 110’a varan yüksek verim değerlerine 
ulaşmak mümkündür.TM 
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ürünler

Mitsubishi Electric, yeni dört 
yöne üfl emeli kompakt kaset 
tipi SLZ-KF serisi klimalarla 

profesyonellere ve son kullanıcılara birçok 
yenilik ve avantaj sunuyor. Enerji verimli-
liği değerleri bir önceki seriye göre yüzde 
14’e varan artışa sahip yeni SLZ-KF serisi 
klimalarda, soğutma verimi A++ ve ısıtma 
verimi A+ sınıfına yükseltildi. Az enerji 
ile yüksek verim sağlayan çevre ve kulla-
nıcı dostu yeni SLZ-KF serisi klimalarda, 
önceki serinin 2.5 kW, 3.5 kW ve 5 kW 
kapasite seçeneklerine 6 kW kapasite alter-
natifi  de eklendi. Mitsubishi Electric’in 
yeni SLZ-KF dört yöne üfl emeli kompakt 
kaset tipi klimaları, yapay zeka teknolojisini 
klimaya taşıyan üç boyutlu sensör tekno-
lojisi ile ortamda 1.856 farklı noktadan 
ölçüm alıyor. Bu ölçümleri mekândaki farklı 
sıcaklıklardan kaynaklanabilecek konforsuz 
durumları ortadan kaldırmak için değerlen-
diriyor. Ortamda bulunan insan sayısını ve 
yerini tespit eden 3D i-See Sensör tekno-
lojisi, iklimlendirilen havayı sadece ihtiyaç 
duyulan bölgeye yönlendiriyor. Bu sayede 
klimanın diğer bölgeleri iklimlendirmek 
için fazladan çalışması engellenerek enerji 
tasarrufu sağlanıyor. Kişilerin yerlerini 
algılayan sensör teknolojisi, soğutulan ya 
da ısıtılan havanın isteğe göre ortamdaki 
kullanıcıların üzerine veya başka bir yöne 
yönlendirilmesine imkân tanıyarak konforu 
artırıyor. 

Klima ortamdaki kişi sayısına göre 
çalışıyor
Ortamın doluluk oranını da kontrol ede-
bilen 3D i-See Sensör teknolojisi saye-

Mitsubishi Electric’ten Yenilenen Profesyonel Seri Klima

sinde özellikle ofisler, toplantı odaları gibi 
değişken kalabalığa sahip mekânlarda kli-
maların daha ekonomik kullanılması müm-
kün oluyor. Sensör zaman içinde mekânın 
maksimum insan sayısını kaydederek kişi 
sayısına göre çalışma modunu belirleyebi-
liyor. Doluluk oranı yüzde 30’a düştüğünde 
klimanın sıcaklık ayarı otomatik olarak bir 
derece yukarı veya aşağı çekilebiliyor. Ayrıca 
doluluk oranı her üç dakikada bir kontrol 
edilerek odada 60 dakikadan fazla süre 
içinde kimsenin bulunmaması durumunda 
ayar sıcaklığı otomatik olarak iki derece aşağı 
ya da yukarı alınabiliyor. İstenildiği takdirde 
ise ortamda kimse olmadığında 10 dakika ilâ 
3 saat arasında seçilebilecek bekleme süresi 
sonrasında klima otomatik olarak kapatı-
labiliyor. 

Üç boyutlu turbo fan ile en düşük ses 
seviyesi 
Mitsubishi Electric tarafından patenti alınan 
çift kademeli bıçak yapısına sahip 3D turbo 
fan sayesinde SLZ-KF serisi klimaların iç 
üniteleri, sektörde benzer ürünler arasındaki 
en düşük ses seviyesi değerlerine ulaştı. 

Yeni nesil binalar için ideal kompakt 
yapı
Günümüzde değişen bina tasarımları ve aza-
lan kat yükseklikleri nedeniyle mekânlarda 
daha düşük asma tavan mesafesi bulunuyor. 
İşte bu noktada Mitsubishi Electric’in yeni 
SLZ-KF serisi klimaları, ince gövdesi ve 
şık panel yapısı sayesinde yeni nesil binalar-
daki asma tavanlara ve 60x60 karolaj uygu-
lamalarına ideal ebatlarıyla cevap veriyor. 
Panel ve iç ünite toplam yüksekliği 255 mm 

olan SLZ-KF serisi, tavandan sadece 10 
mm dışarıda kalan panel tasarımı sayesinde 
sektördeki en kompakt klimalar arasında 
yerini alıyor. 

Homojen hava dağılımı 
Hava atış kanallarının tasarımı ve hareket 
kabiliyetiyle de farklılaşan yeni SLZ-KF 
serisi klimalar, yatay hava akışı özelliği 
sayesinde iklimlendirilen havanın tavana 
çok yakın bir açıyla üflenebilmesine ola-
nak sağlıyor. Böylelikle kullanıcıların hava 
çarpmalarına maruz kalmaları engelleniyor 
ve ortamda homojen hava dağılımı oluştu-
rulabiliyor.

Uzaktan kumanda ile her şey kontrol 
altında
Mitsubishi Electric, dört yöne üfl emeli 
kompakt kaset tipi klimaların gelişen özel-
liklerini kolaylıkla kontrol etmeye imkan 
tanıyan yeni bir kablosuz uzaktan kumanda 
tasarladı. Ergonomik ve fonksiyonel şekilde 
geliştirilen yeni kumanda, led ekran aydın-
latmasıyla karanlık ortamlarda bile kullanı-
cıların klimayı rahatlıkla kontrol etmelerini 
sağlıyor. Kablosuz kumandayla cihazın hava 
yönlendirme özelliklerini de kontrol edile-
bilen kullanıcılar, tercihlerine uygun olarak 
seçebilecekleri 28 farklı komutla haftalık 
programlama yapabiliyor. Kumanda üzerin-
den her bir kanatçığın ayrı ayrı açık ya da 
kapalı olma durumu ve üfl eme açısı belirle-
nebiliyor. Opsiyonel olarak sunulan kablolu 
kumanda ile de yine her kanatçık için bir-
birinden bağımsız direkt veya indirekt 3D 
i-See Sensör hava yönlendirme fonksiyonu 
tanımlanabiliyor. Bu sayede ortak alanlardaki 
farklı kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlara 
cevap vermek mümkün oluyor.TM 
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söyleşi

Rebii Dağoğlu
Aldağ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

A  ldağ Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş., bu yıl 50. yaşını kutluyor. 
Pazarlama ve Satış departmanlarını Pendik’te faaliyete geçen ikinci üretim 
tesislerinin ofis binasına taşıyan Aldağ, güçlü kurum kimliğini pekiştirerek 

“değer yaratma kültürü” oluşturma süreci içinde kararlı adımlarla yol alıyor. Bu 
süreci, Dağoğlu ailesinin üçüncü kuşağı; Rebii Dağoğlu yönetiyor. Rebii Dağoğlu 
Aldağ’ın yeni yol haritasını anlattı…

“Değişim; kararlılık, sabır ve  
 süreklilik gerektirir”
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Aldağ, 50 yıldır güven duyulan bir 
marka

Aldağ, Alarko A.Ş. ve Dağoğlu Ailesi ortak-
lığıyla birlikte 1967 yılında kuruldu. Tekstil 
sektörünün içinde olan dedem ve babam Prof. 
Dr. Temel Dağoğlu’nun amcaları, Üzeyir ve 
İshak Bey ile ortaklık yaptı ve Aldağ serüveni 
Topçular fabrikamızda; su soğutmalı gruplar, 
salon tipi soğutma cihazları, konvektör ve 
evaporatör üretimiyle başladı. O dönemde 
imalatlarımız Rami’deki fabrikamızda yapı-
lırken, satış faaliyetlerimiz ise Karaköy’de 
Necatibey caddesi üzerinde bulunan Alarko 
ile beraber kiraladığımız dört katlı binada 
yapılıyordu. Binanın ilk üç katında Alfenaş 
yer alırken, dördüncü katında Alarko’ nun 
Taahhüt Grubu ve Aldağ yer alıyordu. 70’li 
yılların sonunda o zamanlar Alsaç’ta genç bir 
Ar-Ge Şefi olan bugünkü Genel Müdürümüz 
Tevfik Akannaç’ın Aldağ’da görevlendirilme-
siyle ürün gamında ciddi oranda genişleme 
oluyor. Bu dönemden sonra kademeli olarak 
; klima santralleri, soğutma kuleleri, fancoiller 
ve ısıtma apareyleri Aldağ’ ın ürün portföyü 
içine giriyor. Alarko ile olan ortaklık süreci 
1992 yılına kadar devam ediyor. O yıl Dağoğlu 
ailesinin, Alarko’nun Aldağ’daki yüzde 50 
hissesini devralmasıyla şirket, holding çatısı 
altından çıkarak, bağımsız faaliyet göstermeye 
başlıyor. 
Aldağ olarak değerli çalışanlarımız, güvenini 
kazandığımız müşterilerimiz ve sektör pay-
daşlarımız ile birlikte Türkiye iklimlendirme 
sektöründe 50 yılı geride bıraktık. 50 yıl 
boyunca sağlam ve emin adımlarla ilerlemeyi 
tercih ettik. Babam Temel Dağoğlu her zaman 
şunu söyler: “Gayet tabii ticari bir faaliyet 

idare edilmesi gerekiyor. Değişim sürecine 
adapte olurken bizi biz yapan 50 yıllık ilke ve 
prensiplerimize yüz çeviremeyiz. Ancak bu 
uzun vadeye yayılmış süreç içerisinde hızlı ve 
çabuk kararlar almamızı gerektiren durumlar 
da ortaya çıkabilir. Şirket içinde değişime ayak 
uyduramayan unsurları tolere edersek evrim-
sel olmasını istediğimiz süreç, durağan bir 
sürece dönüşür. Herkes değişimin bir parçası 
olmalı. Hatta değişim çalışanlarımızdan gel-
meli. Sürekli ve kontrollü bir şekilde yapılan 
değişiklik, zamanla içselleştirilir. Değişim; 
“kararlılık”, “sabır” ve “süreklilik” gerektirir. 
Yukarıda da söylediğim gibi 50 yılı devirme-
mizi sağlayan bazı ilkelere sahibiz. Bu ilke-
lerden taviz vermeden bir değişim sürecine 
girdik. Değişmek için, değişimi de bir alış-

yürütüyorsunuz, kurumun devamlılığı açısın-
dan cirolarınızdaki yükseliş ve kârlılık önemli 
faktörlerdir; ancak bundan daha önemli olan 
şey saygın olmaktır.” Bu şirkette kısa vadede 
sayısal değerlerde hızlı artışlar elde etmek 
adına tutulamayacak sözler vermek ve ucu açık 
taahhütlerde bulunmak asla kabul edilemez.
Değişim dediğimiz olgu aslında bizim şirket 
içi sürecimiz değil. Şirket dışı dünyada yerelde 
ve küreselde bir değişim durumu söz konusu. 
Son derece dinamik ve talepkâr bir süreç. 
Bizim yapmaya çalıştığımız şey, değişimden 
ziyade değişime uyum sağlamak. Zira değişen 
dış ortama uyum sağlamakta zorlanan firma-
ların ayakta kalmaları mümkün değil. Değişim 
sürecinin hızlı ve ani alınan kararlardan ziyade 
uzun vadeye yayılmış evrimsel bir süreç içinde 
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söyleşi

bulunan fabrikalarımızdan sonra hiçbir kredi 
almadan, kendi öz sermayemizle kuracağımız 
Manisa fabrikamızın kazandıracağı güç ile 
geleceğin iklimlendirme çözümlerini kurgu-
lamaya hazırlanıyoruz. 2017 yılının son çeyre-
ğinde imalata hazır hale getirmeyi öngördüğü-
müz Manisa fabrikamızın devreye girmesiyle, 
İstanbul’daki fabrikalarımızla beraber toplam 
41 bin m2 üretim alanına sahip olacağız. Fab-
rika yatırımı için Manisa’yı tercih etmemiz-
deki sebep; Ege Bölgesi’nin, iklimlendirme 
sektöründe bir üs haline gelmeye başlaması, 
bölgede oturmuş bir yan sanayinin olması ve 
kalifiye eleman bulma konusunda herhangi bir 
sıkıntının yaşanmamasıdır. Manisa fabrika-
mızda, kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. 
Böylece sürdürülebilir büyüme modelini ilk 
önce Manisa fabrikamızdan başlatmış ola-
cağız. Manisa fabrikamız, güneş panellerinin 
kullanıldığı, enerji verimliliğinin gözetildiği 
çevre dostu kimliği ile LEED adayı olacak. 
Manisa fabrikamızda kuracağımız test labo-
ratuarımızın uluslararası kuruluşlar tarafın-
dan akredite edilmesini hedefliyoruz. Bu 
test istasyonunun sadece Aldağ’a değil, tüm 
sektöre fayda sağlayacak nitelikte olacağını 
düşünüyorum. 
180 kişilik eğitim salonumuzda düzenli bir 
eğitim takvimi söz konusu olacak. Manisa 
fabrikamıza ciddi oranda makine yatırımı 
yapacağız. Makine tercihlerimizi yaparken, 
üretimde esnekliğe adapte olabilecek yapıda 
üretim mekanizmaları kuracağız. Yani ciha-
zın fizyolojik yapısındaki değişikliklere rahat 
adapte olabilecek sistemler kuracağız. BMS 
sistemlerine uyumlu cihazlarımız var ve bunu 
orada üretilecek tüm cihazlarımıza yayacağız. 
IoT teknolojisini de makinelerimize adapte 
edeceğiz. Aldağ olarak Manisa fabrikamızda 
klima santrali, paket tip hijyenik klima san-

bulundurmasını sağlamalıyız. Dağıtım kanal-
larını iyi organize ederek son kullanıcıya hitap 
etmeli ve kendimizi iyi anlatmalıyız. 
Müşterilere doğru ürünü sunmak, doğru hiz-
metin de önünü açar. Müşteri için güvenilir 
bir çözüm ortağı olmanın yolu; müşterinin 
ne istediğini anlamak kadar “gerçekte” neye 
ihtiyacı olduğunu tespit etmek ve bu doğ-
rultuda müşteriyi yönlendirebilmekten geçer. 
İşte bunu sağladığı için Aldağ, 50 yıldır güven 
duyulan bir marka.

Sürdürülebilir büyüme modelini 
ilk önce Manisa fabrikamızdan 
başlatacağız

Aldağ olarak oldukça yüksek tempoda gir-
diğimiz bu değişim sürecinde birçok yatırım 
planımız bulunuyor. 32 bin m2 açık alan üze-
rine 24 bin m2 kapalı alan olacak şekilde inşa 
edilen yeni Manisa fabrikamız, bu yatırımların 
başında geliyor. İstanbul Kartal ve Pendik’te 

kanlığa dönüştürmek gerekir. Bunu gerçekleş-
tirmenin yolu eğitimden geçer. Sürdürülebilir 
büyümenin kapısını açan anahtar, eğitimdir. 
Aldağ olarak, sektörün okulu Alarko kültü-
rüyle yoğurulduk, eğitime verdiğimiz önem, 
Alarko’dan bize miras kalmış bir gelenektir. 
Yeni dönemde de eğitime çok büyük bütçe 
ayırıyoruz. Sürdürülebilir büyümenin dina-
mosu; müşteri sadakati ve memnuniyetidir. 
Bu da değer yaratma süreçlerinden geçiyor. 
Çalışanımızı bir maliyet unsuru olarak gör-
mekten ziyade bizim en önemli kaynağımız 
ve asetimiz olarak değerlendiriyoruz. Firma 
adına farklılık yaratacak ve katma değer sağ-
layacak olanlar çalışanlarımız. Dolayısıyla en 
büyük yatırımı onlara yapıyoruz. 
EBRD (Avrupa Kalkınma Bankası)’nin 
süpervizörlüğü kapsamında hem imalat hem 
de satış-pazarlama süreçleriyle ilgili bazı 
danışmanlık programlarımız başladı. Bu deği-
şim sürecinde hem şirket içi hem sektörel 
eğitimlere hem de son kullanıcı eğitimlerine 
yoğunlaştık. Çünkü müşterilerimize dünya-
daki inovatif değişimleri, yeni teknolojileri 
iyi anlatmamız, onları bilinçlendirmemiz 
gerekiyor. Bu şekilde marka değerine de kat-
kıda bulunacağımıza inanıyoruz. Müşterinin 
markaya duyduğu güvenin temelinde; ürünlere 
katılan artı değer ve satış öncesi-satış-satış 
sonrası verilen hizmetlerde ürünlerin arka-
sında durmak yatar. 
Gelişmek için fiyat rekabetini bir kenara 
bırakıp, inovatif ürünler geliştirmeli, fark 
yaratmalı ve hizmete artı değer katmalıyız. 
Alıcı tarafında ise cihazın ilk yatırım maliye-
tini değil, ömür boyu maliyetini göz önünde 
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Ayrıca herkesin aynı gemide yer aldığını bil-
mesi, güçlü bir takım ruhu oluşması için de 
katkı sağlıyor. Ortak belirlenmiş olan hedefe 
inanmaları, verimliliği artırıyor, çalışanlarımızı 
motive ediyor. Ayrıca şunu da belirtmek isti-
yorum, mavi yakalı çalışanlarımızın yaratıcı-
lığına, gözlem, analiz ve sorun çözme yetene-
ğine hayranım. Son derece faydalı fikirlerinin 
olduğunu görüyorum ve inisiyatif almaktan 
korkmuyorlar. Aldağ olarak bu ortamı sağla-
dığımızı düşünüyorum.
Bilgi ve gelişim sürecinin sistematik bir hale 
dönüşmesi çok önemli. Bu sayede şirket içe-
risine yeni katılan bireyler bile bu gelişim 
sürecine çok daha çabuk adapte olabilirler. 
Şunu da vurgulamak isterim; Aldağ çalışan 
sadakati çok yüksek bir firma, üç nesil boyunca 
çalışanlarımız var. Öyle ki evladının buraya 
gelmesini isteyenler, 40 küsur yılını Aldağ’a 
adamış çalışanlarımız var. Bu bizim için gurur 
kaynağı. Genç arkadaşlarımızın enerjisini 
eski çalışanlarımızın tecrübesiyle harmanla-
yıp bir sinerji yarattık ve başarılı olduğumuza 
inanıyorum. Bu başarı herkesin başarısı ve 
başarmanın verdiği haz kadar da güzel bir şey 
yok. Bu şirketin çalışanları, yaptıkları işleri 
sahiplenmeselerdi Aldağ 50 yaşında olmazdı. 
Başarımız, çalışanlarımızın sorumluluğu saye-
sindedir. Onlara minnet borçluyuz. 

trali, fancoil, su kaynaklı ısı pompası, ısıtma 
apareyi ve endüstriyel hava perdesi üretimi 
yapacağız. Pendik fabrikamız için 6 milyon 
USD, Manisa üretim tesisimiz için de -şu ana 
kadar- 12 milyon USD yatırım yaptık. Son iki 
yılda 18 milyon USD bir katma değeri sek-
töre kazandırdık. Yeni tesislerimizle birlikte 
istihdamımızı iki katına çıkarmış olacağız. 
Bu, Aldağ için olduğu kadar Türkiye için de 
önemli bir kazanımdır, katma değer yaratmak-
tır. Korumacı politikalar tekrar popüler hale 
geldi, neredeyse tüm ülkeler “daha çok ihracat, 
daha az ithalat” hedefleri belirledi. Dolayısıyla 
bizim de hem ülkemiz hem sektörümüz hem 
de firmalar bazında yeni planlamalar yapma-
mız gerekiyor. 

Yurt dışında katma değer talebi daha 
yüksek olabilecek pazarlara açılmayı 
hedefliyoruz

Bu yıl piyasanın bazı olumsuz koşullarına 
rağmen hem ihracatımızda hem de iç pazarda 
inanılmaz bir talep artışı oldu. Bu talebin 
karşılanmasında 2016 yılında faaliyete geçen 
Pendik fabrikamız bize çok büyük bir avantaj 
sağladı. Geçmişte Kartal’da hep kapasite üstü 
çalıştığımız için geri çevirdiğimiz, teklif vere-
mediğimiz çok fazla iş olurdu. Pendik tesisi-
mizin devreye girmesi, büyük işleri almamız 
konusunda bizi çok rahatlattı. 2015’i, 2016 
ile kıyasladığımızda dolar bazında ciromuzda 
yüzde 47 artış oldu, daha da önemlisi 2016’da 
kârlılığımız yüzde 65 oranında artış gösterdi.              
Bu, yurt dışında ve yurt içinde aldığımız büyük 
işlerden kaynaklandı. Bu anlamda hem ciro-
muz hem kârlılığımız açısından, 2016 bizim 
için çok verimli geçti. Bu sene ciromuzun 
yüzde 30’unu ihracattan sağladık. Bu başarı; 
İran, Mısır, Rusya, Kazan, Cezayir, Kazakistan, 
Türkmenistan ve Nijerya’da aldığımız büyük 
çaplı işlerden kaynaklandı. Kafkas ve Kuzey 
Afrika ülkelerinde oluşmuş bir pazarımız var, 
bu pazarlar dışında katma değer talebi daha 
yüksek olabilecek pazarlara açılmayı hedefli-
yoruz. Ciromuzun yüzde 30’unu ihracattan 
karşılama seviyemizi, 2017 yılında da koru-
mak istiyoruz. Bu, ancak küresel piyasalarda 
yerelleşerek gerçekleştirilebilir. Ortadoğu, 
bizim için yeni bir ihracat alanı yaratacak. 
Aldağ olarak Türkiye’nin her yerinde varsak, 
o bölgelerde de yatırımlar yapıp kuracağımız 
ortaklıklar veya kendi açacağımız ofislerle 
yerelleşebilmeliyiz. İklimlendirme sektörü 

olarak, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde faa-
liyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla veya 
sektörel kuruluşlarla iletişim halinde olmalı, o 
bölgelerde gerçekleştirilen seminerlere, fuar-
lara katılmalı ve firmamızı tanıtıcı faaliyetler 
yapmalıyız. Bu bölgelerde “Türk malı” algısı-
nın gelişmesi çok önemli. Sadece Türkiye’nin 
Aldağ’ı değil, yabancı ülkelerin de Aldağ’ı 
olmalıyız. İhracat hedeflerimiz, cihazlarımızda 
ve üretim süreçlerimizde niteliksel olarak bazı 
değişiklikler gerektiriyor. Girmek istediğimiz 
pazarlar; alışkanlıklarıyla, değerleriyle birlikte 
analiz edilmeli. Her pazar, başlı başına bir iş 
modeli olarak ele alınmalı. 
İhracatı geliştirmek için proje firmalarının 
desteklenmesi gerektiğini de düşünüyoruz. 
Fiyata dayalı rekabetin dışında katma değeri 
yüksek ürünler üretmek ve bu katma değeri 
talep eden müşteri kitlesini bulma ve ikna 
etme sürecinde projecilerle faal işbirliklerine 
girmek çok önemli. Biz bugün yabancı proje 
firmalarının ülkemizde son derece aktif olduk-
larını görebiliyoruz. Ama şu da bir gerçek 
ki, yerli projecilerimiz de son derece yetkin-
ler. Aldağ olarak hem sektörel bazda hem de 
sivil toplum nezdinde projecilerimizi dışarıya 
açılma süreçlerinde destekleyeceğiz. Bu bir 
ticari sorumluluktan ziyade, vatani görevdir. 
Yabancı ülkelerde kendini kabul ettiren ve 
prestijli projelere imza atan proje firmalarımı-
zın sektörümüze sağlayacağı fayda büyüktür.

“…daha az şey imal edelim ama imal 
ettiğimiz ürünlerin en iyisi olalım”

İklimlendirme sektöründe, önceleri “her şeyi 
üreteyim” mantığı, şirketlerin verimlilikleri-
nin önünde engeldi. Alarko ile ortaklığımız 
döneminde Üzeyir Bey’in “Üretim proseslerini 
basitleştirmemiz ve bize ihracat pazarlarında 
da avantaj sağlayacak ürünlere odaklanmamız 
gerekiyor. Her şeyi imal etmek yerine, daha az 
şey imal edelim ama imal ettiğimiz ürünlerin 
en iyisi olalım” sözlerini anımsarım. Bu anla-
yışın, şirket stratejisinden ziyade ülke stratejisi 
de olması gerektiğini düşünüyorum.

Aldağ çalışan sadakati çok yüksek bir 
firma

Mavi ve beyaz yakalı tüm çalışanların -bir 
şekilde- karar alma sürecinde görev alması, 
bunun bilincinde olması; verimliliği de, ino-
vatif fikir gelişimini de olumlu yönde etkiliyor. 
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söyleşi

biz yapan unsurları, farklı kültürlere ve gele-
cek nesillere aktarmamızın önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bunların hepsi değer yaratma 
kültürümüzün bir parçası.

50. yılımıza yakışır en önemli 
faaliyet, sürdürülebilir büyümeye 
ve geleceğe yönelik yaptığımız 
yatırımlardır

Bu yıl Aldağ 50. yaşını, çeşitli etkinliklerle 
kutlayacak. Bu etkinlikler; 20, 30 hatta 40 
yılını dolduran çalışanlarımıza teşekkürleri-
mizi dile getireceğimiz bir kutlama ile baş-
layacak. Ancak 50. yılımızı taçlandıracak en 
önemli kutlama, yeni fabrikamızın açılışıyla 
olacak.  Bu fabrika yatırımı 50 yıllık emeğimi-
zin, tecrübemizin Türkiye iklimlendirme sek-
törüne armağanıdır. Çalışanlarımızı ödüllen-
direceğiz. Ayrıca müşterilerimiz, iş ortakları-
mız, tedarikçilerimiz ve sektör paydaşlarımızla 
büyük çaplı bir etkinlikte buluşmak istiyoruz. 
Bizi bugünlere getiren en başta çalışanlarımız, 
ardından müşterilerimiz, iş ortaklarımız, teda-
rikçilerimiz ve sektör paydaşlarımıza bunu 
borçluyuz. Bugüne kadar ne onlar bizi yalnız 
bıraktı ne de biz onları. 

50 yıllık “know-how”ı ile Aldağ, 
bizatihi akademi demek

Sektör paydaşlarımız bazen “Aldağ 
Akademi”yi kurmayı düşünüyor musunuz?” 
sorusunu yöneltiyorlar. Aldağ Akademi baş-
lığında bir yapılanmaya ihtiyacımız yok, 50 
yıllık “know-how”ı ile Aldağ, bizatihi akademi 
demek. Bizde çalışan, süreç içinde kendi fir-
masını kuran ve hatta rakibimiz olan kimse-
den hiçbir zaman rahatsız olmadık, aksine 
gurur duyduk. Sektörde eğer bir farklılık, bir 
değer yaratıyorlarsa ve Aldağ prensiplerini 
aynı şekilde iş hayatlarında uygulayabiliyor-
larsa, bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Bu 
Aldağ’ı Aldağ yapan unsurlardan biridir. Biz-
den eksiltmez, bize katkı sağlar ve bizi güçlen-
dirir. Aldağ’ın 50 yılı ardında bırakmasında, 
bugün bizimle olan ve olmayan çalışanlarımı-
zın katkısı çok büyük. Her birine bu vesileyle 
teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Aldağ A.Ş.'nin kurulmasında fikir-
sel öncülük yapan, eski ortaklarımız ve aile 
dostlarımız merhum Üzeyir Garih ve İshak 
Alaton Beyefendileri de saygı ve minnetle 
anıyorum.TM

Sektöre katma değer yaratacak 
yatırımlara hayat verdik

Kurumsal idari yapılanmamızı değiştirecek, 
herkesin fikrini almak suretiyle daha hızlı ve 
esnek karar alabilen kurumsal bir yapıya dönü-
şeceğiz. Çünkü içinde bulunduğumuz ortam 
hem ekonomik hem teknolojik hem de siyasi 
açıdan o kadar hızlı değişiyor ki, bu değişik-
liklere hızla adapte olabilen bir yapı, ancak 
uzun yıllar verimli bir şekilde ayakta durabilir. 
Zaten bir işletmenin başarısı, duruma uygun 
entegre çözümler üretebilmesine bağlıdır. 
Aldağ olarak bugünlere bu felsefeyle geldik. 
Buna ek olarak beş yıllık kalkınma planımız 
çerçevesinde mevcut ürünlerimizdeki geliş-
tirmeleri tamamlamayı, büyüme potansiyeli 
olan ve niş pazarlar olarak bilinen pazarlara 
yatırım yapmayı planlıyoruz. 
Enerji verimliliği, yıllardır dünya gündeminde 
ve bu süreç devam edecek. Çünkü enerji kay-
naklarını çok hızlı tüketiyoruz ve artık geri 
dönülmez bir sürecin içine girdiğimizi düşü-
nüyorum. Enerji tasarrufu ve verimliliği ile 
çevreye saygı, en önemli konuların başında 
geliyor. Bunların her biri de birbirini tetik-
leyen faktörler. Biri olmadan diğeri olmuyor. 
Katma değerli ürünler talep eden pazarlara 
ihracat yapabilmemiz, EcoDesign ve ErP 
yönetmeliklerinin gözetilmesi yoluyla oluyor. 
Yeni Manisa tesisimizin üretim programı, bu 

yönetmeliklere uygun biçimde yapılandırılıyor.
Klima santrali üretimimiz ciromuzun yüzde 
55’ini oluşturuyor. Yıllık 17 bin adet fancoil 
cihazıyla da Türkiye’de en fazla imalat yapan 
firmalardan biriyiz. Isıtma apareylerinde de 
adetsel bazda pazarın yüzde 60’ını elimizde 
bulunduruyoruz. Ticari hava perdeleri yeni 
girdiğimiz, fakat iddialı olduğumuz bir alan. 
Endüstriyel ve ticari tip hava perdesi üre-
timi yapıyoruz. Aldağ olarak bu sene ciromu-
zun yüzde 5’ini Ar-Ge’ye ayıracağız. Ar-Ge 
süreçlerimize; çalışanlarımızı, tedarikçileri-
mizi, hatta müşterilerimizi dahil ettiğimiz bir 
“bütünleşik Ar-Ge” yapısı oluşturacağız. Bu 
süreçte yaptığımız ve yapacağımız çalışma-
lar, marka değerimize ve kârlılığımıza olumlu 
yönde etki edecektir. Çünkü sektöre hem 
istihdam hem verimlilik hem Ar-Ge hem de 
inovasyon anlamında katma değer yaratacak 
yatırımlara hayat verdik. 

Ortak payda, ortak doğruya götürür

Aldağ’ın önem verdiği başka bir konu daha 
var; sosyal sorumluluk projeleri. Bu bağ-
lamda kadın istihdamının artırılması ve çok 
kültürlülüğün gelişmesine yönelik projeleri-
miz bulunuyor. Hem şirket bazında hem de 
sektörel bazda kadın çalışan oranını artırıcı 
programlarımız olacak. Şu an yüzde 10 kadın 
çalışanımız bulunuyor. Bu oran sektörümüzün 
geneline uyumlu olsa da, biz bunu yeterli gör-
müyoruz. Hedefimiz, ilk etapta kadın çalışan 
oranımızı yüzde 20’lere çıkarmak. Ayrıca çok 
kültürlülüğün gelişmesine yönelik projeleri-
miz de bulunuyor. Aldağ’da profesyonel olarak 
çalışması için aynı sektörde farklı şirketlerden 
veya farklı sektörlerden gelen insanlara açık 
bir kurum kültürüne sahibiz. Farklı ülkelerden 
gelen arkadaşlarımıza, staj programlarımızda 
yer vermeye başladık. Bunların sayısını daha 
da artıracağız. Aldağ olarak üniversitelerin 
mühendislik fakültelerinin iklimlendirme 
bölümünde öğrenim gören öğrencilere yönelik 
faaliyetlerimiz de var. Bu faaliyetleri çoğalta-
cak ve yabancı üniversitelere de yayacağız. Şir-
ket kültürü, bu ortak kültürden ortaya çıkmalı. 
Farklı kültürlerden, farklı sektörlerden, farklı 
şirketlerden insanların ülkemize gelip ortak bir 
paydada birleşmesi şirkete dinamizm kazan-
dırır. Ortak payda, bizi ortak doğruya götürür. 
Şirketleri başarıya taşıyan evrensel kriterler 
var. Dolayısıyla bu kriterleri benimsememiz ve 
kendimize adapte etmemiz çok önemli. Bizi 
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proje

İstanbul Avrupa Yakası’nda, inşaat sek-
törünün yüksek talep gören Başakşe-
hir bölgesinin en prestijli projelerinin 

başında gelen Avrupa Konutları Başakşehir 
projesinde DAF Enerji’nin yüksek verimli 
Hydrotherm serisi ısı istasyonları ve yeni 
nesil Sonicheat+ kalorimetreleri kullanıldı. 
Artaş Grubu ve Emlak Konut ortaklığı ile 
inşaatı devam eden, toplam 72 bin 706 m² 
arsa üzerinde yükselen, 3 parselden oluşan, 
244 bin 325 m² inşaat alanına sahip Avrupa 
Konutları Başakşehir projesinde 11 Blok, 
941 daire ve 27 ticari ünite bulunuyor. 
Özel MicroPlate tasarımlı yüksek verimli 
eşanjörleri kullanan DAF Enerji Isı İstas-
yonları, yazın düşük kazan sıcaklıklarında 
çalışma imkânı sağlamakla kalmayıp kışları 

da verimli ve konforlu bir kullanım sıcak 
suyu üretiyor. Diğer verimlilik unsuru ola-
rak Oransal Kontrol Özelliği ile kullanım 
sıcak su ihtiyacı bittiğinde regülatör, eşan-
jöre yönlendirmeyi durdurur ve enerji kaybı 
engellenir, daha düşük fatura değerleri ortaya 
çıkar. DAF Enerji’nin Hydrotherm serisinin 
diğer bir öne çıkan özelliği ise hidrolik denge 
performansı. Hidrolik kontrollü ısı istas-
yonlarında kazan dönüş hattında kullanılan 
DN25 fark basınç vanası sayesinde her daire 
bazında balanslama yapılır ve bina katlarında 
ekstra bir balans vanasına gerek kalmaz.
DAF Enerji’nin Avrupa Konutları Başak-
şehir projesinde kullanılan diğer ürünü  
SonicHeat+ ultrasonik kalorimetre de yeni-
likçi özellikleri ile dikkat çekiyor. Kalori-

metre pazarında yeni bir bakış açısı oluşturan 
DAF SonicHeat+ yeni nesil Cortex İşlemcisi 
sayesinde yüksek performans ve düşük pil 
tüketimine sahip. Ayrıca değiştirilebilir pil 
özelliğine de sahip olan yeni kalorimetre-
nin bir diğer önemli özelliği ise EN 1434 
Class 2’ye göre sınıfının en iyi doğruluk oran 
aralıklarından birine sahip olması. Patentli 
gövde tasarımı ile de ön plana çıkan DAF 
SonicHeat+, bu sayede kendi sınıfındaki 
en düşük basınç kaybı değerlerine de sahip 
olurken özellikle ısı istasyonları ile kullanı-
mında ön planda. Kirden, pastan ve koroz-
yondan etkilenmeyen bu tasarım sayesinde 
uzun kullanım ömrüne sahip olan Sonic-
Heat+, özellikle kullanıcı tarafında da büyük 
memnuniyet yaratıyor.TM

Avrupa Konutları Başakşehir’de 
Isı İstasyonları Sistemi
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• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
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• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

HVAC
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• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

SU TEMİNİ

• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
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• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

DALGIÇ POMPALAR

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi
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teknik

Normal şartlarda kondens tahliyesi, 
geleneksel buhar kapanları ile P₁ > 
P₂ olduğu sürece yapılabilir ve şun-

larla garanti altına alınır; yüksek fark basıncı, 
dolum ağzı yüksekliği ile atmosfere tahliye, 
sürekli çalışmada yüksek karşı basınca sahip 
olmayan tesisat, daha yüksek bir noktaya kal-
dırılmayan kondens, kondens tarafında kont-
rollü ısı değiştirici kullanımı.
Buhar tarafında bir kontrole sahip proses-
lerde kondens boşaltma problemleri nedenleri 
şunlardır; kapanan kontrol vanası nedeniyle 
basınç düşümü, sıradışı bir durumda ısı değiş-
tirici içinde vakum oluşması, kesikli çalışma, 
değişken kondens yükü, P₁’in P₂’nin altında 
düşmesiyle sistemde ‘stall’ durumu oluşması, 
kondensin boşaltılamaması ve ısı değiştirici 
içine dolması. 
Not: Stall kelimesi; hız kaybedip düşme, dura-
ğan hale gelme, durma anlamına gelmektedir.

Buhar Tüketen Cihazlarda 
Kondens Tahliyesi Sorunları 
(Stall) ve Çözüm Yöntemleri
Yazan: Ersun Gürkan, ARI-Armaturen Türkiye Ürün Müdürü, Ayvaz

Şekil 1.Normal durumda bir kontrole sahip olmayan 
proseste geleneksel kondens tahliyesi

Şekil 2. Normal durumda bir kontrole sahip proseste 
geleneksel kondens tahliyesi
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Buhar tarafında kontrollü proseste kondensin 
geri gelmesi durumunda, kondens boşaltıla-
maz veya kaldırılamaz; statik yükseklik nede-
niyle buhar kapanı önünde yetersiz basınç ve 
yüksek karşı basınç ile P₁ ≤ P₂ olduğunda ‘stall’ 
durumu oluşabilir. Kondens boşaltılamaz ve ısı 
değiştirici içine dolar (su bloğu), sistem kon-
trol dışına çıkar. Koç darbesi riski nedeniyle 
ısı değiştirici zarar görebilir.
Şekil 4’te ısı değiştirici sisteminde ikincil dev-
redeki akışkanın istenen sıcaklığa çıkarılabil-
mesi için buharın gereken seviyede geçmesi 
kontrol vanasının tam açılması ile sağlanır. 
Bunun sonucu olarak buhar kapanının kon-
densi tahliye edebilmesi için gereken fark 
basıncı oluşturulabilir.
Şekil 5’te ısı değiştirici sistemi, ikincil dev-
redeki akışkanı istenen sıcaklığa çıkarmıştır. 
Sistem, çok fazla buhar girişine ihtiyaç duy-
maz ve kontrol vanasını neredeyse tamamen 
kapalı konuma getirir. Bunun sonucu olarak 
buhar kapanı, kondensi tahliye etmeye yetecek 
fark basıncına sahip olmadığı için kondens Şekil 3. Bir kontrole sahip proseste kondens tahliyesi sorunu

Şekil 4. Bir kontrole sahip proseste normal kondens tahliyesi 
durumu (kontrol vanası açık durumda)
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Şekil 5. Bir kontrole sahip proseste kondens tahliyesi sorunu (kontrol vanası neredeyse tamamen kapalı durumda)

Tablo 1: Toplayıcı ve bağlantılar önerilen ölçüler

Pompa çapı DN 25/25 DN 40/40 DN 50/50 DN 80/50

Toplayıcı hacmi 65 Litre 65 Litre 80 Litre 80 Litre

Taşma DN 40 DN 50 DN 65 DN 80

Toplayıcı için havalık DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Pompaya gelen kondens hattı DN 25 DN 40 DN 50 DN 80

Pompadan sonra kaldırma hattı DN 25 DN 40 DN 50 DN 50

Pompa egzos hattı DN 25 DN 25 DN 25 DN 25

İtici basınç hattı DN 15 DN 15 DN 15 DN 15

Atmosfere açık pompa sistemleri – 
toplayıcı

Tahliye döngüsü esnasında, kondens pompa 
içine akmayabilir. Tahliye döngüsü esnasında, 
kondens yükü için tampon olarak toplayıcı 
gerekli olabilir. Değişik tahliye noktalarından 
kondens ve flaş buhar toplanabilir. Çok sayıda 
kullanıcıdan gelenler tahliye edilebilir. Flaş 

geri gelir ve kondens uzaklaştırılamaz. Bu 
da ısıl verimsizliğe ve koç darbesi sonucu ısı 
değiştiricinin zarar görmesine sebep olabilir.
‘Stall’ problemi çözümü; itici basınçlı  
CONLIFT mekanik kondens pompası 
ile kondensin kaldırılarak tahliye edilmesi 
sonucu gerçekleştirilir. Karşı basınç ile itici 
basınç arasındaki fark maksimum 2 bar, 
dolum ağzı yüksekliği ise minimum 600 mm 
olması önerilir. 
CONLIFT şamandıra kontrollü kondens 
pompası (elektriksiz), akışkanları düşük sevi-
yeli bir noktadan düşük basınçla daha yüksek 
bir noktadaki daha yüksek basınca sahip alan-
lara ve tesisatlara kaldırmak için kullanılır. 
Gaz fazındaki akışkanların itici basıncı kul-
lanılarak (taşıma ilkesi) gerçekleştirilir. itici 
basınç için akışkan; buhar, sıkıştırılmış hava, 
inert gaz (örn. azot)

Atmosfere açık sistemler; pompa havayı 
atmosfere gönderir, kondens basınçsızdır ve 
havalığa sahip bir toplayıcıya toplanır. Pompa 
önündeki kondens basıncı, pompa çıkışındaki 
karşı-basıncı aştığında uygulanmamalıdır.

Atmosfere kapalı sistemler; egzoz hattı tesi-
sat içine döndürülerek dengelenmiştir (top-
layıcı veya ısı değiştirici çıkışı). Manometre 
basıncından vakuma ve tam tersi değişken 
basınç koşulları oluştuğunda, buhar alanı (ısı 
değiştirici) tahliye edilir. Pompa önündeki 
kondens basıncı, pompa çıkışındaki karşı-
basıncı aşabilir. Vakum durumunda buhar ve 
diğer akışkanların buharlarından kondensin 
uzaklaştırılabilir.
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buhar ve gazlar havalık ile tahliye edilir. Kon-
dens yer çekimi etkisi ile pompaya akar. Mini-
mum doldurma ağzı yüksekliği göz önünde 
bulundurulmalıdır ve pompa performansı için 
bu durum önemlidir. 
Tablo 1’de önerilen ölçüler bulunmaktadır.

Pratik öneriler

Pompaya gelen kondens hattı, kısa ve anma 
çapı pompa giriş çapından ufak olmamalı-
dır. Dolum kafası yüksekliği: CONLIFT’in 
taban seviyesinden toplayıcının çıkışına ve 
ısı değiştiriciye tanımlanmış bir yüksekliktir. 
Yer çekimi ile hidrostatik basınç, pompa içine 
kondens akışına izin verilmesi ve giriş çek 
vanasının açılması için gereklidir. Daha büyük 
dolum ağzı mesafesi pompa debisini artırır. 
Pompadan sonra kaldırma hattı, kısa ve anma 
çapı pompa çıkış çapından ufak olmamalıdır. 
Aksi halde uzun dönüş hatlarında sürtünme 
kayıpları göz önünde bulundurulmalıdır.

Doğru kondens pompasının seçimi

Doğru pompa çapı seçimi için gereken veri; 
toplam karşı basınç (kondens basıncı + kal-
dırma yüksekliği + boru hattı sürtünme kaybı), 
itici basınç, akışkan, gereken akış miktarı (kon-
dens yükü), dolum ağzı yüksekliği.
Çapın belirlenebilmesi için  4’te 3’ünün bilin-
mesi gerekir. İtici basınç toplam karşı basınç-
tan maks. 2 bar büyük olmalıdır. 

Örnek seçim, açık sistem - kısa 
kondens hattı

Kaldırma yüksekliği (H2): 10 m

Kondens dönüş hattı içindeki basınç (4): 0,5 
bar(g)

Boru hattı sürtünme kaybı: ihmal edilebilir 
(kısa kondens hattı)

İtici basınç (pT): 6,0 bar(g)

İtici akışkan: doymuş buhar

Kondens yükü: 1.800 kg/saat

Dolum ağzı yüksekliği (H1): 1.000 mm 
Toplam karşı basınç: pG = 10 m x 0,0981 
bar/m +  0,5 bar(g) =  1,48 bar(g)

Sonuç: DN40/40

Alternatif: DN 50/50

Şekil 6. Atmosfere açık sistem kondens pompası istasyonu şeması

Tablo 3. Pompalanan akışkanın 1000 litresi basına tükettiği itici akışkan miktarı

Tablo 2. CONLIFT kondens tahliye kapasiteleri

İtici basıncın 2,5 bar’a düşümü ile talep edilen 
kondens tahliyesi gerçekleştirilir. Tablo 2’den 
tahliye kapasiteleri kontrol edilebilir.

Tablo 3’te 1000 litre kondens başına karşı 
basınca bağlı CONLIFT’in ihtiyaç duyduğu 
buhar tüketimi görülebilir. TM
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Alkan Demircioğlu
ELK Motor Satış ve 
Pazarlama Müdürü

E  LK Motor, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde, Yılmaz Redüktör A.Ş. ana 
hissedarları tarafından, ürün ailesinin devamı olarak kuruldu. Toplamda 100 bin 
m2 açık alan üzerine kurulu 40 bin m2 kapalı alanda elektrik motorları üretiyor. 

ELK Motor Satış ve Pazarlama Müdürü Alkan Demircioğlu, ELK Motor'un yenilikleri 
ve hedeflerini Tesisat Market okurlarıyla paylaştı...

“ELK Motor, marka 
bilinirliğini günden güne 
artırıyor”
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ELK Motor Fabrikamız, Çerkezköy Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde, Yılmaz Redüktör 
A.Ş. ana hissedarları tarafından, ürün aile-
sinin devamı olarak 2013 yılında kuruldu. 
Yılmaz Redüktör bünyesinde üç adet fab-
rikamız var. 60 sene önce ilk kurulan fab-
rika, Esenyurt’taki dişli kutusu fabrikamız. 
Ardından Çerkezköy’de 2013 yılında ELK 
Motor fabrikamız kuruldu. 100 bin m2 açık 
alan üzerine kurulu bu fabrikamızda 40 
bin m2 kapalı alanda elektrik motorlarımızı 
üretiyoruz. Yine aynı alan içerisinde MES 
döküm fabrikamız var. Kendi redüktör-
lerimizde kullanmak amacıyla üretimine 
başladığımız elektrik motorlarımızı artık 
piyasaya da yüksek hacimlerde sunmaya 
başladık. 
0,18 kW’tan 30 kW’a kadar üretimini 
gerçekleştirdiğimiz  tüm motor serimizde, 
Avrupa standartlarına uygun olarak tasar-
lanmış,  IE2 ve IE3 verimlilik sınıflarında 
elektrik motorları üretip müşterilerimizin 
kullanımına sunuyoruz. Hâlihazırda 250 bin 
adet motorun üretildiği fabrikamız, senede 
1 milyon adet elektrik motoru üretim kapa-
sitesine sahiptir. Ürettiğimiz 250 bin adet 
motorun yaklaşık yarısını Yılmaz Redüktör 
dişli kutularında kullanıyor, diğer yarısı da 
pompa, fan, kompresör, konveyör bantları, 
vb. sektörlerin hizmetine sunuyoruz. Stan-
dart imalatımız sırasıyla 2, 4 ve 6-kutuplu 
3 fazlı sincap kafesli asenkron motorlarımız 
ile başlıyor. Çift hızlı, dahlander sargılı, 
S3-kesintili çalışmalı, kompakt gövdeli, özel 
milli, vb. özel tasarım AC motor imalatla-
rımızı da müşterilerimizden gelen farklı 
ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. 
Ülkelerin birbirinden farklı şebeke şart-
larında çalışabilecek özel sargılarda AC 
motor imalatlarımız da yoğun bir biçimde 
mevcut. Motor hız kontrol cihazları (inver-
ter) ile birlikte olan uygulamalara da daha 
yüksek performanslarda çözüm sunabilmek 
amacıyla özel 87 Hz uygulamalı elektrik 
motorları imalatlarımızı gerçekleştiriyoruz. 

IE3 verimliliği ile ilgili “VDE Kalite 
Onay Belgesi”ne sahibiz

Üretimin yanında sertifikasyon konusu da 
önemli. IE3 süper yüksek verimli motor-
larımıza ilişkin bugün itibarıyla başka hiç-
bir yerel rakibimizin sahip olmadığı IE3 

şekli gibi tüm koşullara muhakkak dikkat 
ediyoruz. Ancak bundan sonra en uygun 
ürünü seçip müşterilerimize teklif ediyor 
ve ardından da tedarik ediyoruz. 2017 yılı 
içinde, motor imalat gövde aralığımızı 
sürekli olarak büyütmeyi hedefliyoruz. Şu 
an bünyemizde 200 gövde 37 kW’a kadar 
motor üretimi mevcut. Fabrikamız ürün 
gamımızı büyütmek için gece gündüz çalı-
şıyor. 2017 yılı sonuna kadar 90  kW’a kadar 
ulaşmayı hedefliyoruz. Teknik ve imalat 
planlamalarımız açısından mümkün ola-
bilecek en kısa sürede ise 315 gövde (200 
kW) motorumuzu da ELK Motor ürün 
yelpazemize dâhil edip sanayimize çözüm-
lerimizi sunmaya hız kesmeden devam ede-
ceğiz.  ELK Motor olarak hedeflerimizin en 
başında, yakın gelecekte, ülke sanayimizin 
en çok tercih edip güven duyduğu elektrik 
motoru markası olabilmek geliyor.

Elektrik motoru, hayatımızın her 
anında karşımıza çıkıyor

Ana sektörlerimiz; fan ve pompa tahriki, 
kompresörler, konveyör bant sistemleri, zin-
cir tahrik sistemler, asansörler, vinçler… 
Günlük hayat akışını düşündüğümüzde; 
yüzünüzü yıkamak için musluktan akan su, 
elektrik motorunun tahrik ettiği pompalar-
dan geliyor. Su, barajlardan büyük motor-
lar ve pompalarla şebekeye, apartmanınızın 

verimliliği ile ilgili “VDE Kalite Onay 
Belgesi”ne sahibiz. VDE, Almanya porta-
lında bağımsız bir laboratuvar ve bu belge 
imalatçı olarak ürettiğimiz elektrik motoru 
ile kataloğumuza yazdığımız teknik veri-
lerin birbirleriyle tam uyumlu ve doğru 
olduğunu belgelemiş ve ispatlamış oluyor. 
Müşterilerimiz, bizi tercih ettiklerinde, 
tesislerinde kullandıkları AC motordan, 
verim değerinden, kendilerine sağlayacağı 
enerji verimliliğinden yüzde 100 emin 
olmuş oluyorlar. Bu, aynı zamanda yurt dışı 
projelerimizde de önümüzü açıyor. Global 
ticarette en önemli kriterler; ürünün yüksek 
kalitesi, normlara uygunluğu ve uluslararası 
sertifikasyon. İmalatımızda yer alan tüm 3 
fazlı sincap kafesli AC motor üretimimizi, 
yüzde 100 Türk mühendisliği ve emeğiyle, 
kendi fabrikamızda ve kendi tasarımımızla 
gerçekleştiriyoruz. ELK Motor Ailesi ola-
rak tüm sektörlere en uygun çözümleri 
sunabilen, geniş ürün yelpazesini kendimize 
sürekli hedef alıyoruz. İmalat ve tasarım 
planlarımızı sürekli bu yönde geliştiriyoruz. 
Sektörlere yanıt verebilecek, yüksek perfor-
manslı, yüksek verimli elektrik motorları 
imal ediyoruz. Ortam şartlarına, sıcak-
lığa, rutubete, iş makinesinin ihtiyacı olan 
moment değerine, motor ile makine ara-
sındaki mekanik bağlantı şekline, motorun 
şebekeden veya inverter üzerinden çalışıp 
çalışmadığı durumlara, motorun yapı inşa 
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ve performans açısından en iyi seviyelere 
ulaşıyor. Tüm bu işlemler sonrasında, ürün 
reçetelerine uygun olarak montajı yapılan 
motorlarımız, yüzde 100 son kontrol ve test 
aşamalarını geçtikten sonra ambalajlanarak 
sevkiyata hazır hâle getiriliyor.

İç pazar satışlarımızın yanında 
ihracatımızı da güçlendiriyoruz

ELK Motor ve Yılmaz Redüktör Ailesine 
yeni katılan profesyoneller olarak elbette 
tüm sektörleri kendimize hedefliyoruz. 
Birbirinden güçlü çok çeşitli sektörlerde 
çok büyük kurumlar, makine imalatçıları, 
fabrikalar ve nihai tüketiciler var. İlerleyen 
zamanlarda ürün gamımızı daha da büyü-
terek çimento, rafineri, demir-çelik, kağıt, 
arıtma gibi sektörlere de tüm gücümüzle 
hitap ediyor olacağız.  
Fabrikamızın imalat gücü ve esnekliği, 
özel imalatlarımız ve tekliflendirme gru-
bumuz ile bir bütün olarak fabrikamızdan 
özel mühendislik ürün ve çözümlerimizi de 
sürekli artırarak değerli müşterilerimizin 
faydasına sunmaya devam edeceğiz. 
İç pazar satışlarımızın yanı sıra, ihracatı-
mızı da sürekli olarak güçlendiriyoruz. Batı 
Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya 
pazarlarına ihracatlarımız mevcuttur.
ELK Motor olarak amacımız yerelde ve 
globalde marka bilinirliğimizi ve tercih edi-
lirliğimizi artırmaktır. 
Mart ayında İstanbul Tüyap WIN Oto-

ve kapaklar tam otomatik CNC tezgâhlarda, 
sürekli kalite kontrol denetiminde üreti-
lirken, rotor ve stator paketleri otomatik 
kilitlemeli laminasyon kalıplarında basılı-
yor. Rotor paketleri otomatik enjeksiyon 
makinelerinde basılarak rotor mil grubu 
hâline getirilirken, stator paketleri de 
otomatik sargı makinelerinde sarıldıktan 
sonra ihtiyaca ve kullanım sahasına bağlı 
olarak otomatik daldırma yöntemi ya da 
VPI (Vacuum Pressure Impregnation) ola-
rak anılan yöntemle verniklenerek montaja 
hazır hâle getiriliyor. Bu sayede ürettiğimiz 
tüm elektrik motorlarımız her zaman kalite 

zeminindeki elektrik motorunun kullanıl-
dığı hidrofor pompadan da musluğunuza 
geliyor. Asansörü elektrik motoru harekete 
geçiriyor.  AVM, plaza ve hastane gibi yapı-
larda hareketli kapıları elektrik motorları 
açıyor. Merkezi klima sistemini açtığınızda 
elektrik motorunun harekete geçirdiği fan-
lar devreye giriyor.  Fabrikalarda kompre-
sörler, vinçler, konveyörler, robotlar, işleme 
merkezleri ve preslerde elektrik motorları 
kullanılıyor. Kısacası, elektrik motoru hare-
ketin olduğu her yerde mevcut.

Müşterilerimize performans ve 
maliyet açısından avantaj sağlayacak 
özel motorlar üretiyoruz

ELK Motor olarak elektrik motorlarımızı 
temel tasarım ve teknolojisi itibarıyla IE3 
verimlilik sınıfını da karşılayacak şekilde 
tasarladığımızdan; hâlihazırda zorunlu olan 
IE2 verimlilik sınıfından IE3 verimlilik 
sınıfına geçişte, mekanik boyutların aynı 
kalması sebebiyle, müşterilerimize sorunsuz 
bir geçiş imkânı sağlıyoruz. Avrupa stan-
dartlarına uygun olarak ürettiğimiz stan-
dart motorlarla beraber müşterilerimize 
performans ve maliyet açısından avantaj 
sağlayacak özel motorlar da üretiyoruz. 
ELK motorları; mühendisliğinden talaşlı 
imalata, dökümden sac işleme ve motor 
sarımına kadar tüm süreçleriyle Çerkez-
köy’deki fabrikamızda üretiliyor. Mil, gövde 
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içinde hem de yurt dışında yüzde 100 güven 
duyulan globalde güçlü bir marka olma 
yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. 

Türkiye elektrik motoru sektörünün 
en büyük sorunu, ihtiyaçtan fazla 
üretimin olması

Türkiye elektrik motoru sektörü oyuncu-
larının teknolojik çıtalarını yükseltmeleri 
gerektiğini düşünüyorum. Türkiye piyasa-
sına ihtiyaçtan fazla motor servis ediliyor, 
yani arz talepten çok daha yüksek seviye-
lerde. Türkiye elektrik motoru sektörünün 
en büyük sorunu, ihtiyaçtan fazla üretimin 
olması. Hâl böyle olunca kârlılıklar düşü-
yor. Bu ortamdan en doğru çıkış yolunun 
teknik kapasitelerimizi, ürün çeşitliğimizi 
ve teknik imkânlarımızı artırarak ihracat 
kanallarımızın güçlendirilmesiyle olacağını 
düşünüyorum. Yapılması gereken; ürüne 
katma değer sağlamak, niş pazarlara adım 
atmak ve motor ihracatlarını bu bağlamda 
mümkün olabildiğince artırabilmektir. ELK 
Motor olarak biz, üzerimize düşeni yap-
maya tüm gücümüzle çalışıyoruz. Başarılı 
olacağımıza inancım tam.

risinde birleşik bir sistem ile yer almasını 
hedefliyoruz. Motor, Redüktör ve Döküm 
Fabrikalarımızla, yol haritamızı üç ayaklı 
güçlü üretim anlayışıyla oluşturuyoruz. 
Motorlarımızda IE3 süper yüksek verim-
lilik sınıfında Alman VDE Kalite Onay 
Belgesi’ne sahibiz ve kendisine hem yurt 

masyon Fuarı'ndaydık. Fuar’da Yılmaz 
Redüktör’ün kendi motorunu ELK Motor 
markasıyla üretmeye başladığını öğrenen 
ziyaretçilerimizden çok olumlu tepkiler 
aldık. Fuar bizim için çok verimli geçti. 
Mevcudiyetimizin temel sebebi, elektrik 
motorlarımızı piyasaya yaymak, farklı satış 
kategorileri yaratmak ve basın yayın vası-
tasıyla sektörde adımızı her an her yerde 
duyurmaktır. Buradaki en büyük avantajı-
mız ürünümüzün kaliteli, yüksek verimli ve 
son derece sağlam olması. Yılmaz Redük-
tör, Türkiye’de sektörünün lider markası ve 
insanların bu markaya güveni tam. ELK 
Motor’a da bu gözle bakıyorlar, “Yılmaz 
Redüktör’ün ELK Motor markasıyla üret-
tiği motor, en az redüktörü kadar kalitelidir” 
görüşü çok yaygın. Bu da elbette bizler için 
büyük bir avantaj sağlıyor. 
Bugün ülkemizde sürücüden elektrik 
motoruna, elektrik motorundan redüktöre 
ve redüktörden de iş makinesine tek çatı 
altında komple çözüm sunabilen bizden 
başka hiçbir yerli üretici firma mevcut 
değildir. Bu gücü, bu avantajı kullanıyoruz, 
tüm müşterilerimize anlatıyoruz.  
 
Hem vizyon hem de icraat açısından 
kabuk değiştiriyoruz

Hem vizyon hem de icraat açısından kabuk 
değiştiriyoruz. Yakın dönemde fabrikala-
rımızın Çerkezköy’de aynı ortak tesis içe- Yılmaz Redüktör Otomasyon Bölüm Müdürü Özgür Biliz ve ELK Motor Satış ve Pazarlama Müdürü Alkan Demircioğlu (Soldan sağa)
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söyleşi

Yılmaz Redüktör Otomasyon Bölüm Müdürü Özgür Biliz

Yılmaz Redüktör, birbirini tamamlayan iki 
ürün olan motor ve redüktörü, yerli imalatçı 
olarak tek çatı altında üreten tek firma-
dır. Ancak kullanıcılarına komple çözüm 
sunma konusunda bir seviye daha yukarı 
çıkmak adına, kısa süre önce Otomasyon 
Bölümü’nü kurarak motor hız kontrol 
cihazlarını da ürün yelpazesine eklemiş 
bulunuyor. Motor hız kontrol cihazları 

(inverterler) otomasyonun kalbinde diyebi-
leceğimiz cihazlardır. Tek elden, tek marka 
altında çözüm sunma noktasında önemli 
bir konumdadır. Bunun sebebi; sürücüle-
rin bir taraftan elektrik motoruna, varsa 
redüktörüne ve mekanik yüke bakıyorken, 
diğer taraftan elektrik şebekesi yani enerji 
beslemesi tarafına dönük bir yüzü olması 
ve ayrıca otomasyon anlamında da kontrol 

merkezine, sistemlerine (PLC, DCS vb.) 
açılan bir kapısı da olmasındandır.
Portföyümüzde sunduğumuz sürücü ailesini 
dört segmentte sınıflandırabiliriz. Motorun 
klemens kapağına monte edilen bir mode-
limiz var. Bu ürünün, aile içindeki diğer 
tüm ürünlerden ayrılan en önemli özelliği, 
fiziksel olarak elektrik motorunun üzerinde 
takılı olmasıdır. Motorun mekanik olarak 
konumlanması gereken yerde olma zorunlu-
luğu, bu cihazların koruma sınıfının da IP65 
gibi, diğer pano tipi ürünlere kıyasla çok 
yüksek olmasını mecbur kılıyor. En büyük 
avantajı sürücü-motor arası kablonun orta-
dan kalkmasıdır. Bu motor besleme kablosu 
yüksek gerilim ve yüksek akım seviyele-
rinde, üstelik tetiklemeli (PWM) bir güç 
sinyali taşıdığı için, olası elektromanyetik 
gürültü problemlerinin maalesef çoklukla 
baş aktörü olmaya adaydır. Bu seride bu 
kablonun sıfır denebilecek kadar kısalması 
da bu bakımdan bir avantajdır. Dezavantaj 

1958 yılında Mesut Yılmaz tarafından kurulan Yılmaz Redüktör A.Ş. 1963 yılından 
itibaren sadece redüktör konusunda uzman bir kuruluş olarak seri, standart, ekonomik 
ve kaliteli redüktörler üretiyor. Günümüzde Esenyurt fabrikası ile birlikte, Çerkezköy'de 
yeni kurulan ELK Motor fabrikası, MES Döküm fabrikası üretimini sürdürüyor. Yılmaz 
Redüktör Otomasyon Bölüm Müdürü Özgür Biliz ile Yılmaz Redüktör’ün yenilikleri ve 
hedeflerini konuştuk…

“Motor hız kontrol cihazları, 
otomasyonun kalbindedir”
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“Motor hız kontrol cihazları, 
otomasyonun kalbindedir”

noktasında da uygulanabilen güç aralığının 
çok büyük rakamlara çıkamaması sayılabilir. 
Biz Yılmaz Redüktör olarak portföyümüze 
bu segmentte entegre sürücü ürünlerimizi 
7.5 kW’a kadar koymuş bulunuyoruz. Aynı 
güçteki klasik bir pano tipi sürücü ile kar-
şılaştırıldığında koruma sınıfının yüksek 
olmasından dolayı fiyatlandırma konu-
sunda az ya da çok dezavantajlı görüne-
biliyor ancak öteki taraftan baktığımızda 
da zaman zaman sırf sürücünün ihtiyacı 
için pano yapılması gereken durumlarda 
panoya gerek kalmaması ya da çoklu sürücü 
uygulamalarında motor kablosunun ortadan 
kalkması gibi endirekt avantajları oluyor. 
Portföyümüzdeki pano tipi sürücülerde 
ise Temel (Basic), Gelişmiş (Advanced), 
Uzman (Expert) olmak üzere üç segmentte 
ürün sunuyoruz.
YB1000 adını verdiğimiz temel seri ürün-
lerimiz; ağır şartlar uygulamalarına uygun-
luğu ile, kaplamalı – korumalı kartları ile 
güvenilir ve dayanıklı bir yapı sunmakla 
beraber, adı üzerinde sahip olduğu fonk-
siyonlar itibarıyla en temel ve sade uygu-
lamaları hedefliyor. 37 kW’a kadar motor 
güçlerine hitap eden bu serimiz, hafifletil-
miş özellikler seti sayesinde bir taraftan da 
en kolay kullanımı olan, en yüksek seviyede 
kullanıcı dostu diyebileceğimiz cihazları-
mızdır.

YA10 serimiz ise gelişmiş seri olarak 
konumlanmış durumdadır ve güç aralığı 
180 kW’a kadar çıkmaktadır. Sınırlı kapa-
siteye sahip olsa da PLC benzeri mantıksal 
blokların birbirlerine bağlanması ve birlikte 
standart dışı birtakım kontrol mekaniz-
malarının kurulabilmesi adına daha fazla 
kumanda imkânı sunuyor. Son olarak YE30 
serisi cihazlarımız ise uzman serimiz olarak 

adlandırdığımız segmenttedir, güç aralığı 
250 kW’a kadar çıkmaktadır ve bu cihazları 
aslında sürücü + PLC (programmable logic 
controller – programlanabilir mantıksal 
denetleyici) olarak düşünmek hiç de yanlış 
olmaz. IEC61131 standardında tarif edilen 
ve PLC programcılarının son derece aşina 
olduğu bu programlama dilleri (Ladder, ST, 
FBD, CFC vb.) ile PLC programı dahili 
olarak yazılarak, istenen her türlü kontrol 
mekanizması direkt YE30 tipi sürücü içe-
risinde kurgulanabiliyor.
Bu ürünlerimizi 16-19 Mart 2017’de düzen-
lenen Win Automation Fuarı’nda sergiledik. 
Yurt dışında da birçok fuar, takvimimizde 
yerini almış durumdadır. Örneğin Hannover 
Messe, SPS gibi. Ayrıca partnerlerimizin de 
çeşitli fuar ve farklı platformlarda bu tarz 
aktiviteleri oluyor. Söylemek gerekirse yurt 
içinde 50’ye yakın ve yurt dışında da 30’a 
yakın bayi ve özel anlaşmalı iş ortaklarımız 
var. Bu ürünlerle alakalı olarak pratik ve teo-
rik olmak üzere tüm partnerlerimize eğitim 
seferberliğimiz devam edecektir. Amacımız 
en doğru mühendisliğin ve çözümün son 
kullanıcıya kadar eksiksiz gitmesi. İletişim 
imkânları açısından baktığımızda; her yer-
den erişimin ve ışık hızının desteklendiği 
günümüz teknoloji devrinde, mevcut bilgi 
ve tecrübelerin eksiksiz bir şekilde gelişti-
rilmesi ve faydalı işe dönüştürülmesi önemli 
misyonlarımızdan biri olmuştur. TM
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Bu, bir soğutma grubunun ortalama kısmi 
yük verimliliğini göstermek için geliştirilmiş 
bir verimlilik sayısıdır.
IPLV değerinin hesabı, en yaygın bina tip-
lerinin ağırlıklı ortalaması ve hava tarafı 
ekonomizeri olsun olmasın Amerika’daki 
29 şehrin ortalama hava verilerini kullanan 
tekli soğutma grubu uygulamasına dayalıdır. 
Belirli bir coğrafi bölge, uygulama veya kon-
trol düzeni için fiili kısmi yük performansını 
temsil etmez. Ayrıca IPLV, bir adet soğutma 
grubunun çalıştığını öngörerek paralel ya da 
seri kullanılan çoklu soğutma gruplarının 
yüksüzleştirilme karakteristiğini değerlen-
dirmeye almaz, ki bu su soğutma tesislerinde 
çok kullanılan bir kurulum şeklidir.
Aslında AHRI buna 550/590 Standardında 
özellikle işaret eder.
Hava şartları, bina kullanımı ve çoklu 
soğutma grubu yük dağılımındaki farklı-
lıklar, fiili soğutma grubu işletme şartlarını 
büyük oranda etkileyecektir. Daha da kötüsü, 

Soğutma gruplarının kısmi yük verim-
liliği, genellikle basit bir yöntem olan 
IPLV veya ESEER hesaplanarak 

değerlendirilir.
Avrupa ve ABD’de çıkarılan yasalar ve 
yönetmelikler ile her geçen gün enerji tüke-
timine daha fazla odaklanılıyor ve tüketimin 
ölçümle doğrulanması isteniyor. Ölçülen per-
formans değerlerinin öngörülen değerlerden 
düşük olması, danışmanları açıklamalar ara-
mak durumunda bırakıyor. Buna sebep olan 
birçok nedenden tasarım aşamasında daha 
doğru verilerin sağlanması ile kaçınılabilir.
Özellikle değişken frekans sürücülerin kulla-
nımının artmasıyla endüstri, soğutma grup-
larının kısmi yüklerde veya tasarım koşul-
ları dışında oluşan çalışma saatlerinin büyük 
çoğunluğunu tanımlayan IPLV kısmi yük 
değerine yönelmiştir.
IPLV, AHRI tarafından iyi tanımlandığı için 
tedarikçiler arasında tutarlılığı garanti eder. 
Ayrıca tek bir değer olması sebebiyle üreti-

ciler arasındaki enerji tüketimini kıyaslamak 
için kullanılması kolaydır. Fakat tüm kolaylı-
ğına karşın IPLV’nin kullanımı, enerji per-
formansı tahminlerindeki hataların yaygın ve 
önemli bir kök nedeni olabilir. Daha düşük 
IPLV değerine sahip olan soğutma grupları, 
fiili çalışmada daha fazla enerji tüketebilir. 
Bu senaryo “Düşük IPLV Tuzağı” olarak 
tanımlanır.
Amerikan Soğutma Enstitüsü buhar basınç-
landırma çevrimi kullanan paket tip su 
soğutma gruplarına yönelik 550/590 stan-
dardını gözden geçirmiştir. Bu revizyon 
kontrollü bir uygulamada kurulabilecek tek 
bir soğutma grubunun performansını yan-
sıtır. Gözden geçirilmiş standart, çalışma 
koşullarını daha genel anlamda kapsarken, 
yine de birçok yerde ve uygulamada karşılaşı-
labilecek koşulları kapsamayabilir. Ayrıca, tek 
bir soğutma grubu gösteriminin de kesinlikle 
eksik yönleri vardır. Bunlardan biri IPLV 
(Tümleşik Kısmi Yük Değeri) formülüdür. 

sistem

Soğutma Sistemlerinde Daha Doğru Bir 
Performans Öngörüsü için IPLV Yerine 
SPLV Kullanılması
Bu çalışma, soğutma grubu kullanılan tesislerde cihaz ve sistem performansının daha doğru 
öngörülebilmesi için bilgiler içeriyor. Çalışmada, IPLV değerinin hesabı ile fiili işletme koşulları 
arasındaki üç anahtar farklılık ve bu farklılıkları göz önünde bulundurarak değerlendirme 
yapılabilmesini sağlayan “SPLV” Sistem Kısmi Yük Değeri anlatılıyor.
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soğutma grupları yük veya basınç oranların-
daki değişikliklere verdiği yanıtlar açısın-
dan evrensel değildir. Soğutma gruplarının 
en etkili noktalarının tip ve üreticiye göre 
değiştiğini anlamak kolaydır. Yani belirli bir 
soğutma grubunun çalışma şartları tipik tek 
soğutma gruplu bir bina ile iyi ayarlanmışsa, 
onun aynı zamanda birden fazla soğutma 
grubu kullanılan bir bina için en verimli 
çözüm olduğunu varsayabilir miyiz? Cevap, 

uygulamalar arasındaki farklılıkları hesaba 
katan daha ileri bir analiz yapılmadan açıkça 
evet olamaz. Ancak bu analiz için tek başına 
bir standart mevcut değildir ve IPLV hesabı 
gibi kolay olmadığı da bir gerçektir.
Kullanılan enerjinin kapsamlı analizi, su 
soğutma sistemi alternatiflerinin çok daha 
doğru değerlendirilmesini sağlar. Bu analiz 
aşağıdaki kriterleri yansıtmalıdır:
•	 Gerçek hava durumuna ilişkin bilgi

•	 Binanın yük karakteristikleri
•	 Sistem oluşturmak için tek ya da çok 

sayıda soğutma grubunun kullanımı
•	 Sistemdeki her soğutma grubunun çalışma 

saatleri
•	 Sistemin yüksüzleştirilmesi ve kontrol 

mantığı
•	 Pompaların ve varsa soğutma kulelerinin 

performansı
Bu çalışma, IPLV değeri ve fiili işletme 
koşulları arasındaki üç anahtar farklılığın 
çözümünü hedef almaktadır. Bu çözüm, 
IPLV yaklaşımını benimsediğini yansıtacak 
şekilde ve belirli bir sisteme bu üç farklılığı 
uyarlayarak değerlendiren “SPLV” (Sistem 
Kısmi Yük Değeri) olarak adlandırılmıştır.
1. Hava Şartları: İşletme sahibi tipik koşul-
lardaki değil, binanın gerçek konumundaki 
performans ile ilgilenir. Sıkıştırma oranları 
havanın yaş termometre sıcaklığından yüksek 
derecede etkilenen su soğutmalı kondenserli 
soğutma gruplarının performansında hava 
şartlarının önemli bir etkisi vardır. IPLV, 
yerel havayı hesaba katmaz.
Yerel havayı gözardı etmek, soğutma grup-
larının enerji tüketimlerinin değerlendiril-
mesinde belirgin bir hata kaynağı olabilir ve 
IPLV değerine göre optimal cihaz alınması, 
fiili performansın öngörülen seviyelerin çok 
altında kalmasıyla sonuçlanabilir. Tarafsız 
kaynaklardan temin edilebilen yerel hava 
verileri mevcuttur ve enerji değerlendirme-
sinin hassasiyetini artırmak için kullanılabilir.
SPLV yönteminde sistemin enerji tüketimi 
hesaplanırken yerel hava verileri kullanılır.
2. Soğutma Grubu Yük Profili: Bir soğutma 
grubunun yüzde 100, 75, 50 ve 25 yüklerde 
çalışma süresi bina yükünü karşılamak üzere 
kullanılan soğutma gruplarının sayısıyla 
belirgin olarak değişir.
Sistemdeki cihaz sayısı artarken, soğutma 
gruplarının düşük yükteki çalışma süreleri 
azalır. Örnek olarak; üç cihaz kullanılan bir 
sistemde çalışan en son soğutma grubunun 
kapasitesi yüzde 50’ye inmeden önce bina 
yükü yüzde 17’den daha az olmalıdır. IPLV 
ise sistemde tek soğutma grubu kullanımına 
dayalı bir yöntemdir ve yüzde 50 veya daha 
az yüklerde çalışma sürelerinin yüzde 57’sini 
dikkate alacaktır. Tabii ki bir tesisin yüzde 17 
yükte veya zamanın yüzde 57’sinden daha az 
çalışmasını beklemeyiz. Tek soğutma grubu 
ile çalışan tesisler için uygun olan IPLV hesa-
bındaki yük ve zaman ağırlıklandırmasını 

Tipik Su Soğutma Sistemlerinin Yüksüzleştirilmesi için Referans Tabloları
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çoklu soğutma grubu kullanılan tesislere 
uygulamak, enerji tüketimi değerlendirme-
lerinde büyük bir hata kaynağı olabilir.
SPLV yönteminde sistemin enerji tüketimi 
hesaplanırken, kullanılan soğutma grupla-
rının çalışma karakteristiği de dikkate alın-
maktadır.
3. Ekonomizer Kullanımı: IPLV formülü, 
hava veya su tarafı ekonomizerlerinin kul-
lanımına bağımlı değildir. Ancak ekono-

mizerler, su soğutmalı kondenserli soğutma 
gruplarının soğuk hava şartlarına maruz kal-
dığı zamanlarda düşük yük sayısını belirgin 
şekilde azaltabilir. Çalışma karakteristiği gibi 
ekonomizerler de her bir soğutma grubunun 
yük ağırlıklarına etki edebilir. Bir soğutma 
grubu yüzde 25 yük ve soğuk kondenser suyu 
ile çok iyi bir performans gösterebilir; fakat 
eğer sistem su tarafı ekonomizeri kullanı-
yorsa, gerçekte o şartlarda hiç çalışmayabilir. 

Eğer aynı soğutma grubu daha yüksek yük-
lerde zayıf performans gösteriyorsa; IPLV’ye 
dayalı bir değerlendirme, sıklıkla değerlendi-
rilen diğer soğutma gruplarından daha fazla 
enerji tüketen bir cihaz alınması ile sonuçla-
nabilir. Diğer soğutma grupları daha düşük 
IPLV değerine sahip olsa bile.
SPLV de IPLV gibi spesifi k kondenser su 
giriş sıcaklıklarındaki çalışma sürelerini 
dört yük aralığına bölerek (yüzde 100, 75, 
50 ve 25) tek bir verim değeri hesaplar. Fakat 
IPLV’den farklı olarak; soğutma gruplarının 
miktarına, yük profi line, yerel hava şartla-
rına ve ekonomizer kullanımına bağlı dört 
yük aralığının her birine atanmış ağırlıkları 
hesaplamak için basit bir program kullanır. 
Aynı zamanda SPLV, dört yük aralığının her 
birine ortalama kondenser su sıcaklıklarını 
atamak için AHRI’nin önceden belirlenmiş 
standart kondenser sıcaklıklarını kullanmak 
yerine yerel hava verilerinden faydalanır. 
Sonuç olarak SPLV, IPLV’nin belirli bir 
proje için özelleştirilmiş halidir.

Çoklu Soğutma Grubu Tesis 
Kontrolü

Soğutma grubu kullanılan bir tesiste 
Carrier’ın kontrol sistemi sekiz adede kadar 
scroll, vidalı ve santrifüj; tek tip ya da karışık 
soğutma grubunun koordinasyon ve opti-
mizasyonunu sağlar. Carrier’ın Su Soğutma 
Grubu Sistem Yöneticisi önceden tasarlan-
mış algoritmalar ile yüklüdür. Aynı ya da 
değişen kapasiteleri ile makinelerin mevcut 
soğutma yükünü en verimli şekilde karşıla-
masını garanti eder. 

Kaynak: Alarko Carrier Teknik Bülten, Hava 
Koşullandırma, Sayı 88, Mart 2017 TM

sistem
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teknik

Özet

S anayileşme ve teknolojik gelişme-
ler arttıkça, geniş uygulanabilirliğe 
sahip, çevre dostu, yüksek sıcaklığa 

dayanıklı ve fonksiyonel malzeme arayışı da 
artmaktadır. Coolflex HT, tüm bu ihtiyaç-
lara cevap verebilecek stratejik öneme sahip 
bir ürün olma özelliği taşımaktadır. EPDM 
esaslı Coolflex HT’nin en önemli özelliği 
yüksek sıcaklığa dayanıklı ve bu sıcaklıklarda 
üstün performanslı ısıl yalıtım özelliklerini 
kaybetmeyen bir elastomerik kauçuk köpüğü 
olmasıdır.

1- Giriş

Dünya üzerinde bulunan sınırlı kaynaklar 
ve günden güne artan enerji ihtiyacı, ancak 
enerjinin daha verimli kullanılmasıyla sür-
dürülebilir kılınacaktır. Gelişen teknoloji 
ve oluşan yeni sektörler yenilikçi, akılcı ve 

fonksiyonel yalıtım malzemelerine olan ihti-
yacı sürekli olarak ortaya çıkarır. Isıdem Yalı-
tım, standartların gerekliliklerini göz ardı 
etmeksizin, her türlü sektör gereksinimlerine 
yönelik çevreci ve inovatif ürünler geliştir-
meyi sürdürmektedir. Bu çalışma alanların-
dan biri de, yüksek sıcaklık ve zorlu fiziksel 
koşullarda üstün performans dayanımına ve 
yüksek yalıtım özelliğine sahip EPDM (eti-
len-propilen-dien monemer) esaslı Coolflex 
HT ürünleridir. 

2- Isı Yalıtım Malzemelerinin 
Başlıca Özellikleri

Mekanik tesisat yalıtımı, bir sistemin ısıtıl-
ması, soğutulması veya sahip olduğu ısının 
korunması için harcanan enerjinin düşürül-
mesinde oldukça önemlidir. Sistemin gerek-
liliklerine uygun malzeme seçimi, doğru 
yalıtımın olmazsa olmazlarındandır. Enerji 
tasarrufu, akışkanın geçtiği yüzeyin büyük-

lüğüne, yalıtılmak istenen yüzeyle ortam 
arasındaki sıcaklık farkına, ortamın bağıl 
nemine ve ısı yalıtım malzemesinin özel-
liklerine bağlıdır. Bir yalıtım malzemesinde 
kullanım alanına göre göz önünde bulundu-
rulması gereken özellikler sıralanacak olursa;

•	 Isıl iletkenlik katsayısı
•	 Su buharı difüzyon direnci
•	 Maksimum çalışma sıcaklığı
•	 Yangın sınıfı 
•	 Duman yoğunluğu
•	 Standartlara uygun toleranslı boyutlar
•	 Uygulama kolaylığı

Tüm bu özelliklerin bir arada sağlanabil-
mesi ancak yüksek sıcaklık dayanımına 
sahip EPDM esaslı Coolflex HT ürünleri 
ile mümkün olur. Birçok yalıtım malzemesi 
yukarıda bahsedilen bu özelliklerden bazı-
larını karşılarken, sıcaklık dayanımı bakı-
mından istenilen performansı karşılayamaz. 

Yazan: Cansu Ece Kılınç, Eren Dağoğlu, Isıdem Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye

EPDM-Bazlı Esnek 
Elastomerik Köpük
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Sektörde kullanılan bazı yalıtım ürünlerinin 
sıcaklık dayanım bilgileri Tablo 1’de görü-
lebilir.

3- EPDM Esaslı Coolflex HT 
Ürünlerinin Özellikleri 

EPDM, etilen ve propilenin kopolimeri-
zasyonu sırasında bir dien monomerinin 
ilave edilmesiyle elde edilen kauçuk türüdür. 
[1] Isıya, oksidasyona, ozona ve atmosfer 
koşullarına dayanıklı olması sebebiyle ter-
cih sebebidir. EPDM bazlı Coolflex HT, 
hamur karışımında farklı koajan türlerinin 
kullanılmasıyla, ürünlerin reolojik, fiziksel 
ve yaşlanma özellikleri iyileştirilmiş, yüksek 
sıcaklık dayanım yeteneği kazandırılmıştır. 
Isıdem laboratuvarlarında ve uluslararası 
akredite laboratuvarlarda TS EN 14707 
standardına göre gerçekleştirilen analiz-
lerde, 150 ˚C sıcaklıkta, kalınlıktaki yüz-
desel değişim standardın belirlediği azami 
değerin oldukça altındadır. Bu sıcaklıkta 
elastikiyet özelliğini koruyarak uzun yıllar 
boyunca tesisatın güvenli ve verimli şekilde 
çalışmasını sağlar. EPDM esaslı Coolflex 
HT ürünler, özel kükürtlü pişirme metotları 
ile vulkanize edildiklerinde, yüksek yırtılma 
direncine sahip olurlar. Coolflex ürünler, 
özel olarak geliştirilen Coolfix yapıştırıcı 
ürünleriyle uygulandıklarında ise yaşlanma, 
ozon, ultraviyole ışın, atmosferik şartlar, su 
buharı ve yüksek sıcaklıklara mükemmel 
dayanım gösterirler. Ayrıca, fosfat ve ester 
bazlı akışkanlara, glikol esaslı yağlara karşı 
dirençleri oldukça iyidir. Bu bahsedilen 
özelikleri sayesinde, EPDM esaslı Coolflex 
HT, NBR esaslı Coolflex ürünlerine göre 
daha yüksek sıcaklıklarda çalışılan uygulama 
koşullarında kullanılmak için tasarlanmıştır.

EPDM esaslı Coolflex HT ürünleri uygu-
lama sırasında yüksek elastiklik kabiliyeti 
sayesinde her alanda diğer yalıtım malze-
melerine göre çok büyük avantaj sağlar. EPS, 
XPS, Poliüretan köpük, cam yünü gibi sert 
yalıtım malzemeleri, uygulama sırasında 
uzun mekanik sistemlerin birleşme alan-
larında ve köşelerde zorluklara, kopmalara 
ve yırtılmalara neden olur. EPDM esaslı  
Coolflex HT ürünleri üstün elastik özellikle-
riyle ve yüksek kopma dayanımları ile hızlı ve 
kolay uygulama sağlar. Yapısı ve standartlara 
uygun ebat toleransları sayesinde uygulama 
yapılan yüzeye tam temas eder, boşlukların 
oluşmasını engeller ve verimli yalıtımı sağ-
lar. Mekanik tesisatların kurulumunda veya 

mevcut tesisatlarda kolayca uygulanabilir.  
Daha yüksek sıcaklıklara kadar dayanabilen 
mineral esaslı ısıl yalıtım malzemeleri, insan 
sağlığı göz önüne alındığında Coolflex ve 
EPDM esaslı Coolflex HT ürünleri düşük 
toksik etkisi ile ön plana çıkarır. Mineral 
bazlı yalıtım malzemeleri, ortamda partikül 
oluşumuna, gözde ve deride tahrişe neden 
olur [2]. Bu malzemeler arasında bulunan 
hava boşlukları, uygulandıkları alanlarda 
neme ve suya maruz kaldığında, bu hava 
boşlukları su ile dolar ve suyun ısıl iletkenlik 
katsayısı nedeniyle yalıtma özelliğini kay-
beder [3].

Tablo 1. Yalıtım Malzemelerine Ait Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Malzeme Adı Maksimum Servis Sıcaklığı °C 

EPS 80 *

XPS 80 *

Polietilen Köpük 95 *

Poliüretan Köpük 110 *

Elastomerik Kauçuk Köpük (Boru) 105 **

Elastomerik Kauçuk Köpük (Levha) 85 **

Coolflex Boru 120 **

Coolflex Levha 110 **

Coolflex HT 150 *** 

Cam Yünü 250 *

* İzoder, Tesisatlarda Isı Yalıtımı 
** NBR esaslı yalıtım malzemesi
*** EPDM esaslı yalıtım malzemesi

Yine birçok yalıtım malzemesinde olmayan düşük su 
tutma kabiliyeti ile nem, küf ve bakteri oluşumunu 
engelleyen Coolflex ve Coolflex HT ürünleri bu özelliği 
ile aynı zamanda düşük ısıl iletkenlik katsayısını uzun 
yıllar korumasını sağlar.
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teknik

Hava, içerisinde bir miktar su buharı bulun-
durur. Su buharı, sıcaklık ve bağıl neme bağlı 
olarak, kısmi basınç ile yüksek nem ora-
nına sahip ortamdan, düşük nem oranına 
sahip ortama akar. Bu akış gerçekleşirken 
malzemelerin yapısı gereği buhar bir direnç 
ile karşılaşır. Havanın buhar geçirgenliğinin 
malzemenin buhar difüzyon direncine ora-
nına su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) 
denir [4]. Buhar difüzyon direnci, tesisatta 
yoğuşma olup olmayacağını doğrudan etki-
leyen faktörlerin başında gelir. 

Son yıllarda ısı yalıtım altındaki korozyon 
(CUI: Corrosion Under Insulation) mekanik 
tesisat yalıtımlarının hayati konu başlıkla-
rından biri olmuştur. Bu, mekanik tesisat-
ların öngörülen kullanım ömrünü düşüren, 
çalışma alanlarında hayati risklere ve çok 
büyük maddi kayıplara neden olabilen bir 
durumdur [5]. Açık gözenekli ve düşük 
su buharı difüzyon direncine sahip ürün-
ler bu kayıpları artırırken, yüksek su buharı 
difüzyon direncine sahip kapalı gözenekli 
ürünler, nemin ve suyun tesisatla temasını 
keserek korozyonu önler. Mekanik tesisat-

larda açık gözenekli ısı yalıtım malzemele-
rinin kullanılması durumunda, yoğuşmanın 
engellenmesi için ekstra olarak dıştan buhar 
kesici bir malzeme ile kapatılması gerekir. 
[6] Coolflex, kapalı gözenekli yapıları saye-
sinde fazladan bir işleme gerek olmaksızın 
yoğuşma ve korozyon oluşumunu engel-
ler. Coolflex HT ürünler ise, bu özellikleri 
sayesinde, yüksek sıcaklıklarda yoğuşma ve 
korozyon oluşumunu engellemek için geliş-
tirilmiştir.

Isıl iletkenlik katsayısı, bir yalıtım malzeme-
sinde öncelikli aranan özelliktir. Ancak, iyi 
ısı yalıtım malzemesinin sadece düşük ısıl 
iletkenlik katsayına sahip olması değil, aynı 
zamanda bu özelliğini uzun yıllar boyunca 
tüm zorlu fiziksel şartlara rağmen koruya-
bilmesi gerekir. Bu da ancak düşük ısıl ilet-
kenlik katsayısı-yüksek su buharı difüzyon 
direnci katsayısı kombinasyonuyla müm-
kündür.

Bazı malzemelerin ısıl iletkenlik katsayısı ve 
su buharı difüzyon direnci katsayısı değer-
leri Tablo 2’de gösterilir. 

Coolflex HT, en uygun µ ve Λ değerleriyle 
ısının en verimli şekilde korunmasını sağ-
larken, yüksek sıcaklıklardaki başarılı per-
formansıyla mekanik tesisatları korozyona 
karşı korur ve uzun ömürlü kullanımıyla 
tasarruf sağlar. Enerji tasarrufunu ve doğa-
nın korunmasını hedefleyen yeşil binaların 
mekanik tesisatlarında da güvenle kullanılan  
Coolflex HT, LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) sertifikalı tesis-
lerde üretilir. Bu sayede, enerji maliyetini 
düşürerek bina sahiplerine ekonomik bir 
yarar sağlar. Ayrıca, lif içermeyen yapısı 
sayesinde çevre ve insan sağlığı için oldukça 
uygundur.

4- Sonuç

Bir ısı yalıtım malzemesinin tüm fiziksel 
ve kimyasal özellikleri bir bütün halinde 
birbirlerini destekleyici ve optimum değerde 
olmalıdır. Coolflex HT, düşük ısıl iletkenlik 
katsayısı, yüksek çalışma sıcaklığı, yüksek su 
buharı difüzyon direnci, uygulama kolaylığı 
sağlayan elastikiyeti ve çevre-insan sağlığına 
uygun yapısı ile alternatifi olmayan bir ısı 
yalıtım malzemesidir.  

Kaynakça
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Tablo 2. Yalıtım Malzemelerine Ait Mü Değerleri

Yalıtım Malzemesi µ Λ (W/mK) Maksimum Servis 
Sıcaklığı (°C)

Mineral Yünler 1-1,2 0,035-0,050 * 250

Poliüretan Köpük 40-100 0,025-0,040 * 110

XPS 100-400 0,030-0,035-0,040 * 80

Coolflex HT 3.000 0,038 (0 °C) 150

Coolflex Levha 10.000 0,034 (0 °C) 110

Coolflex Boru 7.000 0,034 (0 °C) 120

NBR bazlı Elastomerik Kauçuk 
Köpük (Levha) 7.000 0,036 (0 °C) 85

NBR bazlı Elastomerik Kauçuk 
Köpük (Boru) 5.000 0,036 (0 °C) 105

*EN 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
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itibarlı sektörel yayınların adresi SEYAD’tır. 
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veya
doğru adrese

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır

48 . tesisat market 04/2017



Reklamınız hedef kitlesine ulaşıyor mu? 
Sizi profesyonel okurlarla buluşturacak 
itibarlı sektörel yayınların adresi SEYAD’tır. 
Reklam verdiğiniz yayın kuruluşunun 
SEYAD üyesi olmasına dikkat edin ki,
reklam bütçeniz çöpe gitmesin.

veya
doğru adrese

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır



koşullarının sağlanmış olmasının önemi 
biliniyordu. Ama bugün temiz oda olarak 
adlandırılan sistemlerden bahsedebilmek 
için 20. yüzyıla kadar beklemek gerecekti. 
1865’te Joseph Lister, ameliyat aletlerine, 
hasta yara ve kesiklerine, kıyafetlere karbolik 
asit (fenol) uygulayarak cerrahi müdahale 
sonrasında enfeksiyonu azalttı ve bu alandaki 
gelişmelere hız kazandırdı. Onun antisepsi 

Hastaneler, laboratuvarlar, ilaç, gıda, 
elektronik, kimya, tıbbi aletler, 
kozmetik, yarı iletkenler, optik 

endüstrileri, havacılık sanayi, veri merkezleri 
gibi yerlerde gereken hijyenik, steril koşulla-
rın sağlanması, kontaminasyonun engellen-
mesi için “temiz odalar” inşa edilmektedir.
Ortamdaki partikül/parçacık sayısının 
kontrol altında tutulduğu ve bununla bir-

likte ortamın sıcaklık ve nem değerlerinin 
belirli bir aralıkta korunacağı özel alanlar, 
temiz oda (clean room) olarak adlandırılır. 
Kontrol altında tutulan parçacık sayısına göre 
uluslararası standartlarca belirlenmiş sınıfları 
mevcuttur.
Tarihte, Mısır’da mumyalama işlemlerinin 
yapıldığı ortamlarda olsun, sırlı veya cilalı el 
sanatı kapların yapımında olsun belirli ortam 

araştırma

Temiz Odaların Gelişimi
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tezi, Lois Pasteur’ün bir makalesine konu 
oldu. Ancak ameliyathaneler bir süre daha 
mikrop barındıran ortamlar olmaya devam 
etti; ellerin antiseptiklerle yıkanması, eldiven 
ve özel giysilerin kullanılması gibi uygula-
maların standart prosedür haline geldiği 20. 
yüzyılın başlarına kadar.
Temiz odalar için dönüm noktası ise II. 
Dünya Savaşı oldu. Belki de savaşın akibeti 
üzerinde önemli rol oynayan Norden bom-
bardıman vizörü, endüstriyel temiz odada 
geliştirildi. ABD ordusunun bombardıman 
konusundaki başarısının ardında Norden’in 
uçakların yerdeki hızını ve yönünü doğrudan 
ölçmesine izin veren kanonik ve takometrik 
tasarımı vardı. Bu hassas üretim ortamı için 
yüksek verimli partikül filtreleri olan HEPA 
filtreler geliştirildi. Benzeri görülmemiş has-
sas üretim gerektiren karmaşık analog bil-
gisayarlar sayabileceğimiz Norden’ler, temiz 
oda teknolojilerinin gelişimine ivme kazan-
dırdı. Savaş sonrasında, HEPA filtre tekno-
lojisi, pek çok NASA projesinde ve Soğuk 
Savaş dönemi silah sistemlerinde kullanılan 
jiroskoplar ve elektronik aksam imalatının 
hassasiyetle yapılmasına olanak tanıdı. 
Birçok teknoloji, savunma sanayi için gelişti-
rildikten sonra diğer alanlara aktarılır, temiz 
odalar için de böyle oldu. 1946’da Bourdillon 
ve Colebrook, havalandırması kötü olan oda-
larda enfeksiyon riskinin daha yüksek oldu-
ğunu öne sürdü ve pozitif basınç altındaki bir 
odaya cebri olarak filtrelenmiş hava verilmesi 
halinde kirliliğin azalabildiğini ortaya koydu.
1950’lerde temiz odalar, havacılık ve elek-
tronik gibi birçok endüstri için önem kazan-
maya başladı.
Laminar hava akışının partikül azaltımı 
sağladığı konusunda ve özel giysilerin geliş-
tirilmesi gibi, temiz odalarda kontrolü güç-
lendirmek üzerine pek çok araştırma 1960’lı 
yıllara kadar hızla devam etti.
Blowers ve Crew 1960’taki araştırması, aşağı 
doğru tek yönlü, doğrusal hava deplasmanı-
nın türbülanslı havaya kıyasla, kirleticilerin 
kontrolünde daha etkili olduğunu kanıtladı. 
Kontrolsüz türbülanslı hava kirleticilerin 
temiz yüzeylere konmasına yol açtığı, doğ-
rusal laminar akışlı havanın ise tutarlı ve 
öngörülebilir olduğu görüldü. Bu çalışmada, 
hava hareketini izlemek için duman testleri 
ile birlikte HEPA filtreli tavan plenumları 

kullanıldı.1961’de John Charnley MD ve 
Hugh Howorth, küçük bir ameliyathanede, 
hastayı çevreleyen alanda laminara yakın bir 
akış alanı yarattı. Bu ortam, Dr. Charnley 
tarafından yapılan kalça protezi ameliyatla-
rında başarı oranını önemli ölçüde artırdı ve 
antibiyotik kullanımını azalttı.
1970’lerin başında laminar akışlı temiz oda-
lar, kritik üretim koşulları gerektiren; yarı 
iletkenler, elektronik, tıbbi gereçler, ilaç ve 
gıda endüstrileri için de kurulmaya başladı. 
Nükleer bilimlerdeki uygulamalar, Sandia 
Lab tarafından alınan HEPA filtrasyonlu 
ilk temiz oda patenti için öncü oldu. San-
dia Lab tarafından geliştirilen temiz oda 
ortamında Mercury uzay aracı inşa edildi. 
1980’lerin başında enfeksiyon önleme konu-
sunda uzman, Ohio eyaletinden Steris şirketi, 
temiz odalarda hidrojen peroksit gazı kulla-
nımı yeniliğini getirdi. Multi-Zon’lu (amaç-
larına göre farklı alanlara bölünmüş) temiz 
oda patenti ise Hugh Howorth tarafından 
1978’de alındı ama bu sistemler 1987’de ticari 
olarak pazara sunuldu. Geçişlerin, giyinme 
odalarının, materyal hazırlama alanlarının 
ayrılması, kontrollü ortam koşullarını daha 
etkin hale getirdi. Pazarı ivmelendiren bir 
diğer önemli gelişme, modüler temiz oda 
sistemlerinin geliştirilmesi oldu. 

Temiz odalar alanında ilk standart ABD’de 
“ulusal standart” olarak geliştirildi. 2001’de 
uluslararası standart haline geldi. ISO 
14644-1’de temiz odalar partikül filtras-
yonu, partikül sayısı, hava değişimi gibi 
kriterlere göre Class1’den Class9’a sınıf-
landırıldı. Benzer biçimde FDA ve AB’de 
de gıda ve farmasötik üretim alanları için 
adapte edildi. 2006’da uluslararası standarda 
havadaki kimyasal kontaminasyon ile ilgili 
ek getirildi (ISO 14644-8). Zamanla farklı 
standartlar da temiz oda kriterlerini, sınıf-
larını tanımladı. US FED 209 Sınıfı Temiz 
Odalar (Class 100-100.000), GMP Sınıfı 
Temiz Odalar (Grade A-B-C-D) standart-
ları da yaygın olarak kullanılmaya başladı. Bu 
süreçte ULPA (Ultra Low Particulate Air) ve 
Super ULPA gibi çok yüksek oranda partikül 
giderimi sağlayan temiz oda filtreleri gelişti-
rildi. 2015 yılına gelindiğinde kurulu temiz 
oda alanı 180 milyon feet kareyi bulmuştu.

Beyaz Oda, Temiz Odaya Karşı

Uygulanacak temiz oda sınıfı amaca uygun 
olarak belirlenmelidir. Örneğin steril bir üre-
timle aseptik bir tablet aynı şartlarda üretil-
mez. Bir temiz oda tasarımı için öncelikle; 
ortamlarda istenen temizlik sınıfı (class) 
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nedir ve ortamlarda istenen fiziksel şartlar 
nelerdir soruları yanıtlanmalıdır.
Bir üretim ortamı açısından “temiz oda” 
dendiğinde, çoğumuz hava kontrol ünite-
lerinin bakteri ve tozu en aza indirgediği 
kontrollü bir alan olduğunun bilincindeyiz. 
Ama ortamda yapılacak işleme göre, temiz 
odamız ne kadar “temiz” olmalıdır? Bir temiz 
oda içinde yapılacak işlemlere göre kabul 
edilebilir hava partikülleri seviyesi açık bir 
şekilde tanımlanmıştır. Tasarımın, “kabul 
edilebilir” partikül sınırını gözetecek sınıfta 
yapılması, maliyetler açısından büyük önem 
taşır. 
Beyaz Oda (White Room); toz ve mikropları 
en aza indirgemek ve kontrol etmek için 

temiz odaya benzer uygulamaların yapıldığı, 
ancak rutin kontrollerin, testlerin yapılmadığı 
bir üretim alanıdır (Kontrollü Ortamla aynı – 
Controlled environment). Temiz Oda (Clean 
Room); hava kaynaklı partikül konsantras-
yonunun kontrol edildiği, partiküllerin oda 
içine girişini, oda içinde oluşmasını ve tutul-
masını minimize etmek için inşa edilen ve 
kullanılan, ayrıca ısı, nem ve basınç gibi diğer 
ilgili parametrelerin gerektiği şekilde kont-
rol edildiği odadır. Bir temiz oda; partikül 
kirliliği, sıcaklık ve gerekirse nemin kontrol 
altında tutulmasını sağlamak için tasarlan-
mıştır. Odadaki partikül girişini, oluşma-
sını ve tutulmasını kontrol eder; ürünü veya 
işlemi, hava veya insan kaynaklı bulaşmalar-
dan korur. Temiz oda ve kontrollü ortamlar 
(Beyaz Oda) arasındaki temel fark, temiz 
odaların bağımsız bir kuruluş tarafından ser-
tifikalandırılması gerekliliğidir. Buna karşılık, 
kontrollü bir ortam, öncelikle bir veya daha 
fazla fiziksel, kimyasal veya biyolojik değiş-
kenleri kontrol eden belirli bir çalışma alanı-
dır. Kontrollü bir ortam bir kontrol odasına 
benzemekle birlikte, kontrollü ve izlenmekte 
olup, belgelendirilmemektedir.  Bazı üretim 
veya paketleme alanları için de kontrollü bir 
ortam yaratılması gerekebilir. Bu durumda 
temiz oda gerekliliklerinden bazıları, söz 

konusu kontrollü ortam için de aynıdır, ancak 
tamamı gerekmeyebilir. Bunun ayrımının 
dikkatlice yapılması önemli oranda maliyet 
avantajı sağlayacaktır. Ayrıca bu kontrollü 
ortam için ilaç veya yarı iletken mikro elekt-
ronikler için gereken temiz odaların aksine, 
mutlaka son derece sofistike ürünlerin, cihaz-
ların kullanımı da gerekmeyecektir.
Temiz bir ortama ihtiyaç duyulduğunda, 
gereken temizlik seviyesi göz önüne alın-
malıdır. Hem temiz odalar hem de kontrollü 
ortamlar düzenli bakım ve temizlik gerektirir. 
Her biri, kontrol edilen parametrenin belir-
lenmiş sınırları karşılamaması durumunda 
uygun düzeltici eylemi gerektirir.

Not: ISO 14644 Temiz Oda standardı, temiz 
odalar ve bu odalarla birlikte kontrol edilen 
ortamlar için hazırlanmıştır. Bu standardın 
temelini 209E standardı oluşturmaktadır. TS 
11605 standardı, bu standardın TSE tarafın-
dan tercüme edilen ve ülkemiz koşullarına 
uygun hale getirilen standarttır.

Kaynak:

•	Terra	Universal	ve	Portafab
•	Medical	Device	&	Diagnostic	 Industry	
Magazine TM

araştırma

Kronoloji
1867
Joseph Lister karbolik 
asiti antiseptik olarak 
kullandı.

II. Dünya Savaşı: 
Bombardıman vizörü 
Norden’in üretimi için 
temiz oda ve hepa 
filtreler geliştirildi.

1946
İyi havalandırmanın 
enfeksiyon 
tehlikesini 
engellediği 
anlaşıldı.

1960
Hepa filtrelerle 
tavan 
plenumlarının 
laminar akış ilk 
kez test edildi.

1961
Charnley & 
Howorth, 
ameliyatta 
laminar akış 
kullandı.

1962 
Whitfield 
ultra-temiz 
oda yaptı.

1966
J. Whitfield, 
ilk laminar akış 
kabini patentini 
aldı.

1978
Çok-bölgeli 
(multi-zone) 
temiz oda 
konsepti 
geliştirildi.

1980’ler
Sterilize odada 
hidrojen 
peroksit gazı 
kullanıldı.

1985-
FFU (Fan Filter Unit) 
(temiz odalar için 
fan filtre ünitesi) 
geliştirildi.

1990-
Modüler temiz 
odalar popüler 
olmaya başladı.

1999
ISO standartları 
geliştirildi.

2000-
Ulpa filtreler 
kullanılmaya 
başladı.
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“Sektörü buluşturacak  
 yepyeni bir platform: 
 Tesisat Akademisi  
 Derneği”

TRV Avantajları, 
Çeşitleri ve Montajı

Makale

Ev Tipi Buzdolaplarına 
Ait Standartlar ve 
Performans Testleri

EYLÜL-EKİM 
2015

53Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi
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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.
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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
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Tel. :  (0216) 327 80 10
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Aironn’un Ar-Ge’si ile 
geliştirdiği ürünler 
Türk Mühendisliğinin
gücünü gösteriyor

Aironn, üretim yaptığı 
segmentlerdeki yazılım 
çözümleri ile de her zaman 
müşterisinin yanında

Aironn, TÜV-SÜD Onaylı 
AMCA Standartlarındaki 

Fan Test Laboratuvarı ile
ürünlerinin kalitesini 

kanıtlıyor

•   FAN S EÇİ M  YA Z ILIM
I  

 •
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NN FAN MÜHENDİSLİĞ
İ

TÜV-SÜD ONAYLI

www.aironn.com.tr

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 2 D: 12 
Şerifali - Ataşehir / İstanbul 
T: (0216) 594 56 96 F: (0216) 594 57 17 • info@aironn.com.tr

Avantajlı alışveriş
Ayvazonline’da!

Ayvazonline’dan alışveriş yapanlar yüzlerce ürün ve 
binlerce seçeneğe kolayca ulaşıyor, ücretsiz kargo ve 

kredi kartına vade farksız 4 taksit seçeneğiyle 
alışveriş keyfini ikiye katlıyor.

Siz de Ayvazonline.com’a gelin,
avantajlı alışverişin tadını çıkarın!

info@ayvazonline.com
/Ayvazonline
/ayvazonline
/company/ayvaz-online

Yoksa siz hala Ayvazonline ile tanışmadınız mı?Ayvazonline ile tanışmadınız mı?
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Yerli üretim özgürleştirir!

• 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

0212 482 08 45

www.bgtmuhendislik.com

FBR Kalitesi Türkiye’de
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11 kW ile 17.442 kW aralığında
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