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İnovatif ürünler, otomasyon çözümleri, CFD analizi gibi satış öncesi hizmetler sunan 
Samsung iklimlendirme sistemleri, satış sonrasındaki geniş ve kuvvetli servis ağıyla da 
tüm projelerinizde geleceğin teknolojisini yaşatıyor.

Samsung iklimlendirme sistemleri ile 
geleceğin teknolojisi bugün yanınızda

360 Kaset Klima

• Kanatsız Hava Yönlendirme:
 Hava akışında kayıp olmaz
• Mükemmel homojen    
 iklimlendirme
• Booster Fan sayesinde yatay   
 hava akışı: Soğuk cereyan yok

Tek Yöne Üflemeli Kaset DVM S Eco DVM S 30 HPDVM S  Water

• Yalnızca 135 mm yükseklik ile
 dünyanın en ince iç ünitesi
• Sessiz çalışma
• Dahili çek valf

• Kompakt Tasarım: 
 Yaklaşık %55 alan tasarrufu
• En geniş kapasite: 14 HP
• Yüksek enerji verimliliği
• 4 HP ve 5HP tek fanlı dış üniteler
• En geniş kapasite aralığı 4-14 HP

• Tek modülde maksimum  
 kapasite: 30 HP
• Oransal su debisi kontrolü
• Su tesisatı ekipmanlarında
 yaklaşık %40 tasarruf
• ‘Heat Pump’ veya 
 ‘Heat Recovery’ olarak   
 kullanım imkanı
• Tek modülde maksimum  
 kapasite

• Flaş Enjeksiyon Teknolojisi:
 Çok düşük dış ortam    
 sıcaklıklarında dahi üstün   
 ısıtma performansı
• Akıllı Defrost Özelliği: 
 Daha uzun süre kesintisiz ısıtma
• Asimetrik scroll tasarıma sahip
 Inverter kompresörler
• Tek modülde maksimum   
 kapasite 

İSTANBUL 3. HAVALİMANI PROJESİ

OVİT TÜNELİ PROJESİ

“EN İYİ”Yİ SEÇTİ...

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ  

Dünyanın en büyük havalimanı projesi

Dünyanın en uzun 3. karayolu tüneli (14,3 km)
Türkiye’nin en uzun tüneli

Yerli üretim özgürleştirir!

www.aironn.com.tr



Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde
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kampanyalardan yararlanın.
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HEP İSTANBUL

ANATOLIUM MARMARA

AVRUPA KONUTLARI BAŞAKŞEHİR ADANA OPTİMUM AVMÇAMLICA CAMİİ

MANİSA MERKEZ EFENDİ DEVLET HASTANESİ VADİPARK SEYRANTEPE

SIEMENS ORDU ÇEVRE YOLU PROJESİ - BOZTEPE VE ÖCELİ TÜNELLERİ



dergilerinize her yerden ulaşın...
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Pencere açma olanağı bulunmayan yüksek 
katlı iş merkezleri, abartılı hijyen talepleri 
ile sağlık açısından giderek daha tehdit-

kar hale gelen temizlik kimyasalları, periyodik 
bakımı yapılmayan iklimlendirme cihazları hava 
filtreleri, mobilya, boya, ev tekstili gibi endüst-
rilerde kullanılan kimyasallar ve daha pek çok 
etken, kapalı iç ortam havasını sağlıksızlaştırıyor. 
İnsanlar, vakitlerinin yaklaşık yüzde 90’ını iç 
ortamlarda geçiriyor. Yani aldığı her on soluğun 
dokuzunu, iç ortamda alıyor. İç ortam hava kali-
tesi ile ilgili sorunların sağlık üzerindeki etkileri 
konusunda, tüm dünya genelinde yapılan araş-
tırmalar ve çalışmalar olabildiğince yoğunlaşmış 
durumda. Araştırmalar, bina içi hava kalitesinin 
artırılmasıyla akıl yürütme becerilerinin iki katın 
üzerinde artırılabildiğini gösteriyor. İç ortam 
hava kalitesini; sıcaklık, nem ve CO2 gibi ana 
etkenlerin yanı sıra VOC (uçucu organik bile-
şikler), radon gazı, formaldehit gibi kimyasallar 
da olabildiğince etkiliyor. 
Genel olarak, IAQ Endeks araştırmasına göre 1 
ilâ 10 ppm aralığındaki VOC bileşiklerine maruz 
kalmanın bazı sağlık etkileri yaratacağı ve 10 
ppm’in üzerindeki maruz kalmaların ise, daha 
ciddi boyutta sağlık etkileri yaratacağı belirtiliyor. 
Radon gazının risk teşkil ettiği bölgelerde, inşaatı 

İç hava kalitesi sorunları öldürüyor, hasta ediyor, 
en azından aptallaştırıyor

yapılacak binaların temellerinin zemin ve top-
rak tabakasından tamamen kesilmesi için radon 
koruma membranları geliştirildi.
Radon gazı ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığımız 
tarafından “Evlerde Radon Gaz Ölçümü” çalış-
ması ile, 2 ay süre ile radon dedektörünün en çok 
vakit geçirilen alanlarda kalması ve sonrasında 
değerlendirme için geri alınmasını ve böylece 
81 ilde yapılacak ölçümlerde “Türkiye Radon 
Haritası” oluşturulması planlanıyor. 
Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği 
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Türk 
Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Der-
neği tarafından geçen yılın sonbaharında SALT 
Galata’da “Nefes Alamıyoruz: Hava Kirliliği & 
İklim Değişikliği & Sağlık” başlıklı sempoz-
yumda Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Aykaç Kongar, iç 
ortam hava kirliliği konusunda şunları söyledi: 
“Dünyada yılda iki-iki buçuk milyon kişi ev içi 
hava kirliliğine bağlı nedenlerle hayatlarını kay-
bediyor. Bu ölümlerin bir milyonu, beş yaş altı 
çocuklarda akut solunum sistemi enfeksiyonları 
ve kadınlarda da kronik obstrüktif akciğer has-
talığı (KOAH) ve akciğer kanserine bağlı. İç 
ortam hava kirliliği, önlenebilir risk faktörleri 
içinde 10. sırada.”
İç hava kalitesinin önemi ve iyileştirilmesi konu-

sunda farkındalık sağlamak için Eurovent Derneği ve 
yeni kurulan Eurovent Ortadoğu merkezi uzun soluklu 
bir kampanya başlattığını duyurdu. #IAQmatters pro-
jesi, Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU) İç Ortam 
İklim ve Yapı Fiziği Bölümü’nden Prof. Geo Clausen 
gibi önde gelen uzmanlarla yakın işbirliği içinde geliş-
tirildi. İlgilenen kuruluşlar www.IAQmatters.org adre-
sindeki formu doldurarak #IAQmatters kampanyasının 
bir ‘destekçisi’ olabilir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hava 
kalitesi yönetimine ilişkin mevcut durum ve yaşanan 
sorunların tartışılarak çözüm önerilerinin üretilmesi, 
mevcut uygulamaların güçlendirilmesi, yürütülen araş-
tırmaların çeşitlendirilmesi, uygulamaları/araştırmaları 
yönlendirecek ve destekleyecek kararların alınması ve 
tüm ilgili paydaşlarla sektördeki yeniliklerin değerlen-
dirilmesi amacıyla 8-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Afyonkarahisar’da 1.Ulusal Hava Kalitesi Yönetimi 
Çalıştayı düzenlenecek.
Ama görünen o ki; iç hava kalitesinin iyileştirilmesi, 
sağlığı tehdit eder seviyelere düşmesinin engellenmesi 
için sektörler arası işbirliği gerekiyor. Formaldehit-
siz, sıfır veya düşük VOC değerlerine sahip cilaların, 
tekstil, mobilya gibi sektörlerde kullanımının yaygın-
laşması, polibromlu difanil eterin (PBDE) kullanıl-
maması, düşük kimyasal emisyonlu yapı ürünlerine 
onay veren bağımsız kuruluşların verdiği, Green Seal, 
Green Guard gibi sertifikalı ürün kullanımının artması, 
sektörler üzeri bir seferberlik durumunda mümkün  
olabilecek. TM

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

Ayvaz’dan ARI-CONLIFT Mekanik Kondens Pompası

CONLIFT şamandıralı mekanik 
kondens pompası, yoğunluğu 0,85 
ilâ 1,15 kg/dm³ arasında olan grup 

2 akışkanlarının itici bir akışkanla pom-
palanması için tasarlanmıştır. İtici akışkan 
olarak doymuş buhar veya sıkıştırılmış hava 
kullanılabilir. Özellikle buhar kullanılan 
tesisatlarda kondensin tahliye edilemediği 
stall ve benzeri durumlarda kullanılması 
verimliliği ve tesisat ömrünü artırır. CON-
LIFT, standart olarak giriş ve çıkış tarafında 
ARI-CHECKO-D disk tip çek vanalar ve 
karşı flanşları ile birlikte tedarik edilir. İsteğe 
göre kondens pompası istasyonu olarak da 
tedarik edilebilir.
CONLIFT şu özelliklere sahiptir: Otoma-
tik çalışma, otomatik olarak kondens seviye-
sine uyum sağlama, dayanıklı tasarım, tüm 

iç parçalar paslanmaz çelik, aşınan parçalar 
sertleştirilmiş paslanmaz çelik, yüksek daya-
nıma sahip Inconel X-750 yaylar, yüksek 
tekrar yorulma dayanımı için tasarlanmış 
gövde, elle ayar gerektirmeyen tasarım, alçak 
dolum kafası yüksekliği, elektriksiz çalışma, 
opsiyonel L-profil kaide, opsiyonel strok 
sayacı, opsiyonel yalıtım ceketi.
CONLIFT mekanik kondens pompasının 
gövde malzemesi P235GH-P250GH-
P265GH, kapak malzemesi P250GH, 
çalışma basıncı min. -0,8 barg maks. 10 
barg, çalışma sıcaklığı minimum -10 °C 
maksimum 200 °C’dir. İzin verilen mak-
simum fark basıncı 10 bar ve anma çapı 
DN25/25,40/40,50/50,80/50 olan ürün 
flanşlı, kaynak boyunlu veya dişli bağlantı 
tiplerine sahiptir. TM

Şekil 1: CONLIFT Mekanik Kondens Pompası İstasyonu Şekil 2. Opsiyonel bileşenler
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ürünler

Baymak’tan Yeni Katı Yakıtlı Kazan Ailesi: Linyit Comfort

Belimo’dan Yeni Sensör Ailesi

Baymak, katı yakıt tüketiminde baş-
lattığı projesiyle, kazan ailesini yeni-
ledi. Mayıs ayında bayilerde satışa 

sunulan Linyit Comfort serisi katı yakıtlı 
kazan ailesi; enerji tasarrufu, ergonomi ve 
kolay kullanımıyla tüketici konforunu bir 
arada sunuyor. Yeni Linyit Comfort serisi 
kazanlar manuel, elle yüklemeli ve stokerli, 
otomatik yakıt yüklemeli olmak üzere iki 
farklı konfigürasyonda tasarlandı. 20 bin 
kcal/h ve 40 bin kcal/h kapasiteyle satışa 
sunulan kazanlar, kısa süre sonra yeni oto-
matik kül boşaltma ve otomatik ateşleme 
özellikleriyle de kullanıcıların konforunu 
artırmak adına tamamen otomatik hale 
getirilecek. Linyit Comfort serisi kazanlar; 
şık, kompakt tasarım, geniş yakıt yükleme 
ağzı, duman borulu geçiş sayesinde yük-
sek verim ve fonksiyonel kontrol paneli 
ile rakiplerine göre farklılaşıyor. Baymak 
Linyit Comfort, tüm Baymak bayileri ve 
Orange Store’larda satışa sunuluyor.TM

Belimo, otomasyon saha ekipman-
larında geniş sensör ürün ailesini 
pazara sundu. Sıcaklık, basınç, debi, 

nem ve hava kalitesi ölçümü için kullanı-
labilecek sensörler, otomasyon sistemlerine 
değer ve kalite katmak üzere tasarlandı. 

Belimo sensörleri kullanılarak sağlanacak 
bazı avantajlar şunlardır:

•	 1.sınıf hizmet ve destek ile birlikte en iyi 
kalite ve 5 yıl garanti

•	 Kolay devreye alma ve BACnet/Modbus 
haberleşme protokolleri ile entegrasyon

•	 Hızlı monte edilebilen kapağı ve 
çıkarılabilen alt plakası ile kolay montaj

•	 Zorlu ortam şartları için NEMA 4X/ IP 
65 ve UL uyumluluğu

•	 Kompakt klemens yapısı ile kablolama 
sırasında zaman ve maliyet tasarrufu TM
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ürünler

Form Şirketler Grubu’nun pazara sun-
duğu WCFX-V Su Soğutmalı Vidalı 
Soğutma Grupları, Dunham-Bush’un 

dik tip vidalı frekans kontrollü kompresör 
teknolojisinin en yeni ürünü olarak yüksek 
performans sağlayacak şekilde dizayn edildi. 
Dik vidalı kompresör teknolojisinin sağla-
dığı düzenli gaz akışı ve dengeli bir Tork 
üretimi ile cihazda tamamıyla titreşimsiz 
bir çalışma sağlandı. Çoklu kompresör tek-
nolojisi ile hem kapasitede yedekleme hem 
de kısmi yüklerde yüksek verime ulaşıldı. 
WCFX-V serisi AHRI 550/590 sertifikasına 
sahip olup, ASHRAE 90.1 standartlarına 
uygun enerji verimliliğine göre tasarlandı. 
WCFX-Vsoğutma grupları, son derece   

Dunham Bush WCFX-V Su Soğutmalı Vidalı Soğutma Grupları

küçük taban alanına sahip olduğundan çok 
kolaylıkla kazan dairelerine monte edile-
biliyor ve özellikle değişim projeleri için 
idealdir.

Özellikler

•	 Vidalı kompresörler ile 2.650 kW 
kapasiteye kadar tek grup imkânı

•	 Taşmalı evaporatör - DX evaporatöre göre 
çok daha yüksek verimlilik

•	 Geliştirilmiş yağ yönetim mantığı
•	 Yatay tip kompresörlere göre yüzde 20 

daha uzun çalışma ömrü
•	 Yeni teknoloji Vision 2020i kontrol paneli, 

elektronik expansion valve

•	 Kısmi yüklerde yüksek verimlilik için 
evaporatör yüzeyinin maksimum kullanımı

•	 Dunham Bush Ice-Cell buz depolama 
sistemleri ile çalışabilme özelliği. TM 
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Trane, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki 
su soğutmalı vidalı soğutma grupları 
XStream™ ürün serisini yüksek kapasi-

teli yeni RTHF üniteleriyle genişletiyor. 

Yeni üniteler büyük kapasiteli kritik soğutma 
sistemi kurulumlarında santrifüjlü soğutma 
gruplarına uygun maliyetli alternatif arayan 
bina sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. RTHF 
soğutma üniteleri XStream serisinin kapasite-
sini 3,2 megavata (MW) kadar artırarak şu an 
pazarda bulunan diğer vidalı soğutma grupların-
dan ayrılıyor. XStream RTHF standart olarak 6,3 
Enerji Verimlilik Oranı (EER) ve değişken hızla 
9,3 Avrupa Mevsimsel Enerji Verimliliği Oranı 
(ESEER)  kadar güvenilir, yüksek verimlilik per-
formansı sunuyor. Veri merkezleri, hastaneler, 
proses soğutma, büyük ofis binaları ve bölgesel 
soğutma gibi kritik uygulamalar ve binalar için 
uygun bir çözüm haline getiriyor. 

Yeni XStream RTHF vidalı soğutma gruplarının 
tasarım ve kontrol özellikleri şunları sağlar:
•	 Ağır koşullarda istikrarlı çalışma
•	 Evaporatör tarafında -12°C'ye kadar 

düşük koşullarda konfor ve endüstriyel 
süreç soğutma uygulamalarında işlem 
esnekliği

•	 İkili devre konfigürasyonu – sadece tek 
devreli santrifüjlü soğutma grupları 
kullanan piyasa segmentine ikili devreli 
soğutma gruplarını sundu. İkili devre 

Trane’den Yeni XStream™ RTHF Vidalı Soğutma Grupları

konfigürasyonu her devredeki soğutucu 
akışkan içeriğini azaltır ve güvenilirliği 
daha da artırır

•	 Azaltılmış güç kullanımı ve geliştirilmiş 
sistem verimliliği için değişken akış 
kullanımı ile tam uyumluluk.

 
Patentli algoritmalar ve çoklu tanılama özellikleri 
ile Trane Adaptive Control™, tesis yöneticilerinin 
önlem almasına ve anormal çalışma koşullarından 
kapanmayı önlemesine izin verir. Bu proaktif 

seçenek kritik uygulamalarda gereken güveni-
lirliğe dönüşür ve Trane’in kompresör teknolo-
jisindeki deneyimi ile desteklenir. Tüm XStream 
soğutma gruplarına, Fransa Epinal’deki son tek-
noloji test merkezinde tam bir fonksiyonel test 
ve doğrulama uygulanır. Bilgisayar tabanlı test 
programı sensörleri, kabloları, elektrikli bileşen-
leri, mikroişlemci fonksiyonunu, iletişim kapasi-
tesi ve genleşme vanası performansını kapsamlı 
olarak test ederek, en yüksek kalite standartlarını 
sağlar. TM

LOGIC kombiler termostatik vana veya oda 
termostatı ile kullanıldıklarında istenilen oda 
sıcaklığı (önerilen 20-22°C) üzerinde ihti-
yaç dışı sıcaklıklara çıkmazlar. Hatayı sıfıra 
yakın bir düzeye indiren 6 Sigma Yönetim 
Sistemi ile üretilen LOGIC, tüketiciye en 
az sarfiyat ile evinin tüm noktalarına ulaşan 
ısınma konforu ve yüksek sıcak su kapasitesi 
sunuyor. TM

Termo Teknik’ten LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi

Termo Teknik, İngiltere’de 110 yıl-
lık tecrübe ve 6 Sigma ile üretilen, 
yüzde 109’a varan enerji verimlili-

ğine sahip olan LOGIC Premix yoğuşmalı 
kombiyi sunuyor. LOGIC 26/35 yoğuşmalı 
kombiler (****) yıldız enerji verimine göre 
sınıfının en yüksek enerji verimliliğine 
sahiptir. Aynı zamanda en düşük atık gaz 
seviyesi olan Sınıf 5 NOx sınıfı ile çevrecidir. 
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DAF Enerji Yönetimi, markası ne olursa olsun, tüm ısı 
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Hizmeti” almak için 100.000 konuta hizmet 
sunan lider DAF Enerji Yönetimi’ni tercih edin.
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Coşkunöz Holding’in iklimlendirme sek-
töründeki markası COPA, 25. yılında 
ürün portföyünü genişletiyor. Duvar ve 

salon tipi klima modelleriyle COPA, kullanıcıla-
rına dilediği zaman dört mevsimi yaşama imkânı 
sunuyor. Güvenilir ve teknolojik komponentle-
riyle dikkat çeken COPA klimalar; kapasitesini 
ortamın ihtiyacına göre ayarlayan, bu sayede 
de enerji tüketimini minimuma düşüren Inver-
ter teknolojisine sahip. Pürüzsüz panel yüzeyi, 
gelişmiş elektronik kontrol sistemi, geniş çaplı 
çapraz akışlı fanı, yüksek verimli kompresörü, 
korozyona karşı dayanıklı gold fin evaporatörü 
ve diğer komponentleriyle; ısıtma ve soğutmanın 
yanında hava sirkülasyonu ve nem kontrolünü de 
sağlayarak her ortamda maksimum konfor şart-
ları oluşturur. ‘Follow Me’ teknolojisi, uzaktan 
kumanda yardımıyla hissetmek istenilen sıcaklığa 
kolayca erişim imkânı sunar. Daha sağlıklı hava 
sirkülasyonu için geliştirilen avantajlı özellik-
leri sayesinde daha fazla konfor ve daha fazla 
sessizlik sağlar. Kalıcı mıknatıslı (PM) motor 
kullanılarak daha yüksek çalışma verimliliği elde 
eden kompresör, güç kaynağı frekansının ayarlan-
masıyla gerçekleşen farklı soğutma kapasiteleri 
ile daha hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Geliş-
tirilen geniş çaplı çapraz akışlı fanı, asimetrik 
kanatları ve çok kanatlı santrifüj fanı sayesinde 
kütüphane ortamından daha düşük hava sesi ile 
çalışır. Bunun dışında Wi-Fi ile kontrol imkânı 
da sunarak cep telefonu ya da diğer akıllı cihazlar 
ile kontrol edilebilir.  
A++ enerji sınıfında yer alan COPA klimaların 
farklı hava temizleme teknolojileri de bulunuyor. 

COPA’dan Duvar ve Salon Tipi Klimalar

Yeni nesil Süper Elektrostatik Filtreli Temizleme 
Teknolojisi, temiz hava sağlayan kendiliğinden 
sirkülasyonlu temizleme özelliğiyle kirliliğin 
önüne geçer. Hava Filtreli Toz Çöktürme Tekno-
lojisi, tozları yakalayarak arınma oranını yüzde 
99.7’ye çıkartır. Formaldehit Sökücü Filtre ise 
formaldehit ve iç ünitedeki diğer zararlı gazları 
etkin, verimli, hızlı ve tam absorpsiyonlu olarak 
yüzde 92’nin üzerinde bir oranla giderir. 
Soğutma ve ısıtma verimliliğini artıran DC Inver-

ter kompresörleri ile yüzde 30’a kadar enerji 
tasarrufu sağlayan COPA klimaların; Salon Tipi 
modelinde 43000 BTU kapasitesi, Duvar Tipi 
modelinde ise 9000 BTU’dan 24000 BTU ara-
lığına kadar farklı kapasite alternatifleri, farklı 
özellikleri ve estetik tasarımlarıyla Soft Line ve 
Touch Line serileri bulunuyor. 
COPA, teknolojik özelliklere ve şık tasarımlara 
sahip yeni klimalarını yaygın servis ağı ve 5 yıl 
garanti imkânıyla birlikte satışa sunuyor. TM

Systemair Almanya fabrikasındaki 
ileri teknoloji Ar-Ge laboratuvarında 
geliştirilen AXCPV fanlar ile yeni 

kanat geometrisi ve hava çıkışına sabitlen-
miş olarak gelen kılavuz kanatlar sayesinde 
standart aksiyel fanların yenebileceği basınç 
artırıldı. Bu sayede aynı çalışma noktası için 
bir çap küçük fan seçilebilme imkânı sağ-
landı. Aynı zamanda fan verimi de standart 
AXC modeline göre yukarı çekilerek çalışma 
için gereken motor güçleri düşürüldü. Bu 

Systemair’dan AXCPV Kılavuz Kanatlı Aksiyel Fan Serisi

geliştirmeler ile ürünün montaj ve işletme 
giderleri de minimuma çekildi. Systemair 
aksiyel fanların tamamında bulunan G 6,3 
kanat balans kalitesi, Eurovent 1/2’ye uygun 
sıvama flanşlar, VDE sertifikalı IP65 termi-
nal kutusu gibi özellikler AXCPV serisinde 
de korundu.
AXCPV serisi yeni nesil aksiyel fanların 
performans testleri DIN ISO 5801, DIN 
24163 ve AMCA 210-99’a uygun olarak 
Systemair tesislerinde yapıldı. TM 
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“Tek Motorlu - Tek Milli” yüksek basınçlı 
AIR-AUTM serisi fanlar için patent başvurusu 

Aironn’dan Yeni Ürün: AIR-AUTM Tek Motorlu Tek Milli Fanlar

yapıldı. AIR-AUTM sektörün alışkanlıklarını 
değiştirecek.TM

cihazları ile kanal boyutlarının da küçülmesi 
sayesinde ses seviyesi optimize edilir. 
Çoklu rooftop klima cihazlarından birinin arı-
zalanması durumunda, sistemin tamamen dur-
durulmasına gerek yoktur. Bu sayede de arıza 
durumunda mağduriyet minimumda olacaktır. 
Üntes rooftop klima cihazlarının herbirinin tek 
tek kontrolleri olduğu gibi Modbus sistemi ile 
bina otomasyonu üzerinden tek merkezden de 
kontrol edilebilir. Her bir cihazın bölgesel oto-
masyonla kontrolü ile sezonluk enerji verim-
liliği ESEER de önemli avantajlar sağlanır. 
Büyük mekânların önemli sorunlarından biri 
de, dış ortamdan bağımsız ısı yüklerinin yük-
sek olmasıdır. Bu tür yapılarda Üntes rooftop 

Üntes’ten Rooftop Klima Cihazları

Geniş hacimli yapıların vazgeçil-
mez hava şartlandırma cihazı olan 
rooftop klimalar, Üntes tarafından 

modern çağımızın gereksinimlerini karşıla-
yacak şekilde yeniden yorumlandı ve market, 
alışveriş merkezi, spor salonu, fuar alanı, ofis 
binası, sinema, tiyatro ve konser salonları ve 
fabrika gibi geniş alanlardaki iklimlendirme 
için kullanıma sunuldu.
Büyük mekânların (AVM, Hipermarket, han-
gar, spor salonu, vb.) iklimlendirilmesindeki 
önemli sorunlar;
•	 İlk yatırım maliyetinin yüksekliği,
•	 İşletme maliyetinin yüksekliği,
•	 Büyük hacim işgalleri,
•	 Hava sesinin yüksekliği,
•	 Arıza riskleri şeklinde sıralanabilir.
Üntes rooftop klima cihazları ile bu sorun-
ların çözümü mümkündür. Çoklu rooftop 
cihaz kullanımı ile hava dağıtım kanallarının 
kesitlerini ve boylarını küçültüp ilk yatırım 
maliyetlerinde önemli azalmalar yapılabilir. 
Dağıtım kanallarının kesitlerinin ve boyları-
nın azaltılması, kanallardaki basınç düşüm-
lerinin ve işletme maliyetlerinin azalmasına 
olanak sağlayacaktır.
Büyük mekânlarda tek merkezi sistem klima 
santrali uygulaması büyük hava dağıtım 
kanallarına büyük hacim işgallerine neden 
olabilirken, Üntes rooftop cihazları kompakt 
tasarımı ile kullanıcılarına kolaylık sunar.
Tek merkezi sistemlerdeki büyük kanallarda 
hava hızının yüksekliği hava sesinin geomet-
rik olarak artmasına neden olur. Üntes rooftop 

A ironn Ar-Ge grubu yeni ürün tasa-
rımlarına bir yenisini daha ekledi. 
Yüksek basınçlarda tercih edilen çift 

motora sahip seri bağlı aksiyal fanların yerini 
Aironn’un yeni tasarımı tek motorlu tek milli 
fanlar alıyor. Aironn yeni tasarladığı fanlarla 
3000 Pa cihaz dışı basınçlara ulaşıyor. Bina-
larda yer problemini çözen bu ürünler, aynı 
zamanda elektrik motor gücünden de tasarruf 
sağlıyor. Tek mil üzerine bağlı iki kanat tek 
motor ile tahrik edildiği için senkronizasyon 
sorunundan kaynaklı problemler de ortadan 
kalkıyor. Aironn’un yaratıcı yeniliğe sahip 

klima cihazı kullanımının önemli bir avantajı 
da mevsim geçişlerinde dış havanın soğuk 
olduğu dönemlerde bu cihazlarda bulunan 
doğal soğutma ile önemli enerji tasarrufları 
yapabilme özelliklerine sahip olmalarıdır. TM





Türkiye distribütörü Atlantik Grup olan, 
dünyanın önde gelen çok fonksiyonlu 
soğutma grubu üreticilerinden İtalyan 

RC Group firmasının çok fonksiyonlu soğutma 
grupları 45-1304 kW aralığında farklı kapasi-
telerde üretiliyor. RC Group çok fonksiyonlu 
soğutma grupları; hava veya su soğutma konden-
serli olarak scroll ve vidalı kompresörlü üretiliyor 
ve 2-4-6 borulu alternatifleriyle çözüm sunu-
yor. Soğutma grupları soğutma işlemi yaptıkça 
bir başka yerde de ısıtma işlemi yapar. Genel-
likle bu atık ısı boşa gider ve çevreye bırakılır. 
Oysaki soğutma grupları kısmi ya da tam ısı geri 
kazanımı ile atık ısıyı bir başka yere aktarabi-
lir. Bunun en güzel örneği kullanım sıcak suyu 
elde edilmesidir, cihaz soğutma yaptığı sürece 
bir boylerdeki suyu da bedelsiz olarak ısıtabi-
lir. Özellikle endüstriyel tesislerde, otellerde 
ve villalarda kullanılan soğutma grubu yaz kış 
soğutmaya çalışır. Bu soğutma işleminin atığı 
olan ısı, kullanım sıcak suyu ya da idari bina 
ısıtmasında kullanılabilir. Plakalı ısı değiştirici 
(desuperheater) ile birlikte, sıcak kullanım suyu 
elde edilebilir. Göz ardı edilmemesi gereken diğer 
konu da sıcak kullanım suyu elde edildiğinde, 
cihazın ısıtma kapasitesi su rejimine bağlı olarak, 
yüzde 15-yüzde 30 dolaylarında azalır. Sıcak su 
elde etme modu, chiller cihazı sadece soğutma 
yaptığında veya hem soğutma hem ısıtma yaptı-
ğında kullanılabilir. Kullanıcı tarafından ısıtma 
ve soğutma modu, elektrik panosu üzerinden 
ayarlanabilir. 100 kW’lık bir soğutma grubunda 
desuperheater ile birlikte kapasitesinin yüzde 

20’si kadar fazladan ısıtma kapasitesi ve kulla-
nım suyu elde edilir. Çok fonksiyonlu soğutma 
gruplarının iç ve dış ortamda çalışmaya uygun 
modelleri bulunuyor. -10 ̊ C dış ortam koşulunda, 
ısıtma modunda çalışabilecek modelleri mevcut-
tur. Ayrıca 50 ˚C dış ortam koşulunda soğutma 
yapabilir. Sıcak kullanım suyu (sanitary water ) 
elde etmek için Partial Heat Recovery (kısmi ısı 
geri kazanım) veya Total Heat Recovery aksesu-
arları kullanılır ve soğutma grubu ile soğutma-
ısıtma (heat pump) ve kullanım suyu elde edilir. 
Sessizliğin çok önemli olduğu yapılarda düşük ses 
seviyeli modeller (LNO) kullanılır. Ayrıca opsiyo-
nel olarak EC motorlu (electronic comminucated) 

olarak da üretilebilir. Pompa grubu ve sıcak-soğuk 
su için akümülasyon tankı ile kompakt bir cihaz 
şeklinde üretilir. Ayrıca her bir gaz-su eşanjörü 
için antifrizli elektrikli ısıtıcı da kullanılabilir.
Soğutma gruplarında microprocessor (mikro 
işlemci) kontrol sistemi vardır. Bu kontrol sis-
temi ile birlikte, su rejimlerinin doğru çalıştı-
rılması, kompresörlerin çalışma durumları vb. 
gibi birçok paramatre ekran üzerinde görülür. 
Ayrıca arıza durumunda da hatalar ekranda görü-
lür. 10 adede kadar soğutma grubu paralel olarak 
bağlanıp kontrol edilebilir. Sistem BMS (Buil-
ding Management System) ile kontrol edilmeye  
uygundur. TM

ürünler

WC Öğütücüleri bodrum katı, çatı katı 
ve gider borusuna uzak kalan yer-
lere, 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 ve çok 
düşük seviyedeki sesle çalışıyor.  Basit montaj 
yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir 
bir sistem olup, restorasyon ve tadilat işlemle-
rinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 

RC Group Çok Fonksiyonlu Soğutma Grupları

SFA SANIHYDRO’dan Sanipro XR WC Öğütücü

Teknik Özellikleri: 

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

• Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
• Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, 
• Devreye girme seviyesi: 70 mm +/-15,
• Duş teknesi yüksekliği: 13 cm,
• Koruma Sınıfı: IP44
• Besleme voltajı ve frekans: 220-240 V/50 Hz,
• Elektrik tüketimi: 400 W, 
• Ortalama atıksu sıcaklığı: 35°C,
• Boyutlar (g x d x y): 413x180x263 mm. TM
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Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6
34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30
Faks: (0216) 660 01 33
info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30
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ürünler

TA-Slider aktüatör, BUS Haberleşme 
protokolü olan ya da olmayan tüm 
kontrol sistemleri için dijital olarak 

programlanabilir aktüatörlerdir. IMI Hydro-
nic Engineering, piyasaya sunduğu dijital 
olarak programlanabilir aktüatörlerin yeni 
inovatif ürünleri sayesinde işletmeye alma 
zamanından yüzde 50 tasarruf edebilme 
imkânı sağlar. Yeni TA-Slider aktüatör, 
kalite, kullanım kolaylığı ve işlevselliği açı-
sından bu yıl Plus X ödülüne layık görülerek 
endüstride kabul görmeye başlamıştır.

Esnek ve zaman tasarrufu sağlayan 
çözüm

Müteahhitlerin, montaj ve devreye almayı 
hızlıca yapmaları için geliştirilen TA-Slider 
aktüatör ürünleri Bluetooth yoluyla kablosuz 
ayar ve yönetim sunar. Hidronik balanslama 
ve uzaktan erişim imkânı sunan gelişmiş 
özellikleri sayesinde aktüatörlerin genel-
likle yerleştirildiği karanlık ve ulaşılması çok 
zor alanlarda yerinde ayar yapma ihtiyacını 
ortadan kaldırır. Ayarlar ayrıca bir ünite-
den diğer üniteye kopyalanabilir ve böylece 
birden çok aktüatörün devreye alınmasını 

Danfoss, daha geniş bir ürün portföyü 
ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşı-
lamak için hafif ticari kompresör 

segmentinde Danfoss marka kompresörleri 
pazara sunmaya başladı. Tüm kompresörler 
43˚C ortam sıcaklığında çalışabilecek sevi-
yededir.

Green Cooling

Danfoss hafif ticari kompresörler Green 
Cooling serisi ile kompresör COP’sini stan-
dart aralıklarla karşılaştırıldığında yüzde 
20 ilâ yüzde 30 arasında iyileştirir. Küresel 
ısınmaya doğrudan etki etmeyen soğutucu 
akışkanlar, kompresörün performansını 
artırır ve uygulamaların enerji tüketimini 
azaltır. R134a, R404A ve doğal soğutucu 

IMI Hydronic Engineering’ten TA-Slider Dijital Olarak Programlanabilir 
Aktüatörler

Danfoss’tan Hafif Ticari Kompresörler

hiç olmadığı kadar kolaylaşır. İlave esneklik 
sağlamak için TA-Slider ürün ailesi, ısıtma 
ve soğutma sistemlerini Bina Yönetim Sis-
temine dijital olarak bağlanacak veya bir 
BUS sisteminden bağımsız çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır.

Akıllı telefonla kontrol

Ürün portföyü, aktüatör ve seçilen cihaz 
arasında bir arayüz oluşturan Bluetooth 
TA-Dongle’a kablosuz bağlanan akıllı tele-
fon veya tabletler kullanılarak ayarlanır ve 
yönetilir. Sadece bir akıllı telefon, Apple ve 
Android için HyTune uygulamasını kul-
lanarak TA-Slider ayarlanabilir, hata hafı-
zası fonksiyonu sayesinde lojistik raporları 

R290 ve R600a ile çalışan en geniş serisi, 
hem HMBP hem de LBP uygulamaları için 
kullanılabilir. 

Değişken hızlı kompresörler

AC değişken hızlı kompresör serisi, COP’yi 
yüzde 50’ye kadar iyileştirirken kompresör 
hızını cihazın soğutma ihtiyacına elektronik 
olarak ayarlayarak en düşük enerji tüketimini 
sunar. Nakliye araçları için ise DC değişken 
hızlı mobil soğutma çözümleri 12-42V DC 
güç kaynağından çalışacak şekilde tasarlan-

görülebilir ve ilgili tüm verilere erişilebilir. 
HyTune ayrıca, TA-Slider’ın otomatik algı-
lanması, görsel kontrol, yeni konfigürasyon-
ların onayı ve fiili çalışma parametrelerinin 
genel görünüm özelliklerini sunar. Gelenek-
sel aktüatörlerde bulunan dip switchler ile 
sadece 20’den az ayar mevcut iken HyTune 
ile birlikte TA Slider’da 200’den fazla prog-
ramlama yapılabilir.

Sertifika

TA-Slider’ın IP54 sertifikası, su ve toza karşı 
koruma sağlayarak HVAC sistemlerini plan-
larken yerden tasarruf eden olağan dışı 360° 
montaj konumlandırılması sunar. TA-Slider 
standart olarak küçük (160 N / 500 N) ve 
büyük (750 N / 1250 N) sürümlerde; prog-
ramlanabilir dijital giriş, röle ve geri besleme 
sinyali gibi ilave özelliklerle mevcuttur. Daha 
fazla tasarruf için terminal ünite, oransal 
kontrollü basınçtan bağımsız çok hassas 
balans ve kontrol vanası TA-Modülatör 
ile birleştirilebilir. Bu inovatif vana hassas 
oda sıcaklığı ve son kullanıcıya yıllık enerji  
maliyetlerinde yüzde 18’e varan tasarruf 
sağlar.TM 

mıştır. Değişken hızlı kompresörlerin elekt-
ronik sürücüsü, kompresör hızını otomatik 
olarak kendi termal yüküne uyarlayan bir 
eklenti sistem olan The Smart Speed prog-
ramlama seçeneğini içerir.

Uygulamalar

Kompresörün kullanıldığı sistemin karak-
teristiğine göre kompresörler; Düşük Geri 
Basınç, Orta Geri Basınç, Orta/Yüksek Geri 
Basınç gibi farklı uygulama gruplarında 
sınıflandırılmıştır. TM 
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ürünler

CLINT CWW-TTY/CHA-TTY 
Manyetik Yataklı Santrifüj Kom-
presörlü Soğutma Grupları; pren-

sip olarak manyetizma içerisinde, sürtün-
mesiz ortamda, yağlama gerektirmeden 18 
bin- 48 bin rpm devir arasında çalışabi-
len entegre frekans invertörlü elektronik 
kompresörler olarak geliştirilmiştir. Man-
yetik yataklı santrifüj kompresörlerin 2001 
yılında piyasaya sürülmesinden bu yana 
sahada 45 bin manyetik yataklı kompresör 
sorunsuz olarak yüksek verimlerde çalışı-
yor. Retrofit uygulamalarında da kullanı-
labilen manyetik yataklı santrifüj komp-
resörlerin, çok büyük bir kısmı soğutma 
gruplarının imalatında kullanılıyor. Sayılı 
soğutma grubu imalatçısı tarafından imal 
edilen manyetik yataklı soğutma grupları-
nın Avrupa’daki öncü imalatçılardan biri 
de CLINT firmasıdır. CLINT markası-
nın ürün gamında su soğutmalı 292-3912 
kW, hava soğutmalı 248-1460 kW arası 
soğutma grupları mevcuttur. Heat recovery, 

CLINT CWW-TTY/CHA-TTY Manyetik Yataklı Santrifüj Kompresörlü Soğutma 
Grupları

remote kondenser ve free cooling model-
leri olduğu gibi, su soğutmalı modellerde, 
soğutma kulesi ve dry cooler’lar ile çalışa-
bilen ayrı modelleri de mevcuttur. 2007’den 
beri distribütörlüğü Klimateknik tarafından 
gerçekleştirilen CLINT soğutma grupla-
rının Türkiye’deki ilk turbocor uygulaması 
2012 yılında gerçekleştirildi ve geçen 5 
senede turbocor soğutma gruplarında ciddi 
bir tecrübe elde edildi. Türkiye’de çalışan 
tüm turbocor soğutma grupları Klimateknik 
tarafından temin ediliyor. Mevcut tüm tur-
bocor soğutma gruplarına, özel eğitimli, Kli-
mateknik merkez servisince hizmet veriliyor. 
CLINT manyetik yataklı soğutma gruplarını 
vidalı ve klasik santrifüj soğutma grupların-
dan ayıran en önemli avantajları;

1-Yüksek verim değerleri: Mevcut soğutma 
gruplarından yüzde 30 ilâ yüzde 50 arasında 
daha verimlidir. Yüksek verim; sürtünme-
siz kompresör dizaynı, DC elektrik motoru 
ve yüksek verimli soğutma grubu kompo-

nentleri ile sağlanmıştır. Hava soğutmalı 
gruplarda EER 4, ESEER 6; su soğutmalı 
gruplarda ise EER 6,5 ESEER 10,5 değer-
lerine ulaşılır. Yıllık çalışma saati 4 binin 
üzerindeki tesislerde diğer soğutma grup-
larına karşı amortisman süresi 1,5 yıl civa-
rındadır. Dolayısıyla fabrika, veri merkezi, 
otel, hastane ve AVM’ler için ideal soğutma 
gruplarıdır. 
2-Çok düşük ses seviyesi: Kompresörler 
sürtünmesiz ortamda ve titreşim üretme-
den çalışırlar. Montaj sırasında titreşim 
takozu gerektirmezler. Klasik hava soğut-
malı soğutma gruplarından 11 dba, klasik su 
soğutmalı soğutma gruplarından ise 6 dba 
daha sessizdirler.
3-Çoklu kompresör dizaynı ve yedekleme: 
Kapasite aralığına göre 1 ilâ 6 kompresör 
aralığında imal edilip herhangi bir kompre-
sör devre dışı kaldığında sadece arıza yapan 
kompresörün kapasitesi kadar kapasite kay-
bına uğrar. Oysaki tek kompresörlü santrifüj 
soğutma gruplarında, kompresör arızasında 
tüm soğutma grubu soğutma yapamaz. Dola-
yısıyla manyetik yataklı soğutma grupları 
kullanılması durumunda dizayn aşamasında 
büyük kapasitelerde yedekleme yapılmasına 
ihtiyaç yoktur.
4-Entegre frekans invertörleri: Her bir 
kompresörde ayrı ayrı entegre frekans 
invertörü mevcut olup, soğutma grubu çok 
düşük yüklerde kalkış yapabilir, ara yüklerde 
çok verimli çalışabilir. Her bir kompresör 
kapasitesini yüzde 15’e kadar düşürebilir, 
6 kompresörlü 3900 kW’lık bir turbocor 
soğutma grubunda kapasite yüzde 2,5’a 
kadar düşebilir. Ayrıca frekans invertörleri 
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için harmonik filtreler standarttır.
5-Surge koruması: Frekans invertörünün 
ve tüm kompresör elektronik donanımının 
kompresör üzerinde bulunmasından dolayı 
mekanik aksamla uyum içerisinde çalışabilir 
ve değişimlere anında tepki verebilir. Man-
yetik yataklı soğutma gruplarında santrifüj 
soğutma gruplarının aksine surge problemi 
yaşanmaz ve turbocor soğutma grubu mini-
mum yüklerde çalışabilir.
6-Çevreci soğutucu akışkan R 1234ze: ODP 
değeri 0 olan R 134 a’lı klasik modelle-
rin dışında, ayrıca ODP=0 ve GWP değeri 
1’in altında olan ve Kyoto Protokolü F-Gas 
2014’e uygun çevreci yeşil R 1234 ze kom-
presörlü hava ve su soğutmalı soğutma grup-
ları mevcuttur.
7-Bakım: Manyetik yataklı kompresörler 
mekanik olarak hiçbir bakım gerektirmez. 
Ayrıca yağ gerektirmedikleri için yağ, yağ 
filtresi değişimi maliyetleri de söz konusu 
değildir. Oysaki vidalı ve santrifüj kom-
presörlerin yüksek yıllık bakım maliyetleri 
mevcuttur. Özellikle santrifüj soğutma 
gruplarının overhaul bakımları 20 bin-25 
bin eurolara ulaşabilir.
8-Daha kompakt boyut ve düşük ağırlık: 
Turbocor kompresörler çok daha düşük 
boyutlarda ve yüksek verimle, diğer kom-
presörlerle aynı soğutma kapasitesini verir. 
En büyük turbocor kompresör 120 kg’dır. 
Bu doğrultuda diğer soğutma gruplarına 
göre boyutları çok daha kompakt ve ağırlık-
ları düşüktür. Kompresör ağırlığının düşük 
olması hem soğutma grubuna servis veril-
mesini hem de gerektiğinde değiştirilmesini 
kolaylaştırır. Ayrıca dar mahallere demonte 
olarak sevk edilip, sahada monte edilebilir.
9-Uzun ömür: Manyetik yataklı kompre-
sörlerde sürtünme ve titreşim olmadığın-
dan dolayı yıpranma çok yavaştır. İlk imal 
edildiği zamandan (16 yıldan) beri hiçbir 
mekanik arıza görülmemiş olup, manyetik 

yataklı kompresörlere henüz mekanik ömür 
öngörülememiştir.
10-Optimizasyon yazılımı: Birden fazla 
manyetik yataklı soğutma grubu kullanıl-
dığında, tüm soğutma gruplarını en verimli 
noktada çalıştıracak, soğutma gruplarını eş 
yaşlandıracak ya da soğutma gruplarının 
bir bölümünü yedekte tutacak, diğerlerini 
verimli noktalarda çalıştırabilecek, kullanı-
cının isteyeceği senaryoya uygun makineleri 
optimize edecek yazılım soğutma grubu ile 
beraber temin edilebilir.
11-Yüksek verimli ısı değiştirgeçleri: Flo-
oded evaporatörler ile evaporatör verimi 
artırılmıştır. Ayrıca basınç düşümü klasik 
evaporatörlere göre daha düşüktür. Hava 
soğutmalı cihazlarda hem microchannel 
kondenser hem de bakır boru alüminyum 
kanat kondenser opsiyonu bulunur. Mic-
rochannel kondenser daha verimlidir. Klasik 
kondenserlere göre, basınç düşümü yüzde 
25, soğutucu akışkan oranı yüzde 25 ve ağır-
lığı yüzde 65 daha düşüktür.
12-EC kondenser fanları: Standart, fre-
kans invertörlü ve EC kondenser fanlı hava 
soğutmalı chiller opsiyonları mevcuttur. EC 
kondenser fanları ile daha yüksek ara yük 
verimlerine ulaşılabilir.
13-Web monitoring: Tüm cihazlarda stan-
dart GPRS/EDGE/3G/TCP-IP protokol-

leri ile uzaktan kumanda ve görüntüleme 
imkânı mevcuttur. Soğutma gruplarına, ima-
latçı tarafından ulaşım imkânı olup servis 
ihtiyacı duyulduğunda gerektiğinde fabrika-
dan müdahale yapılabilir. Görüntüleme son 
kullanıcı tarafından da gerçekleştirilebilir.
14-Proses, endüstriyel soğutma ve veri 
merkezi uygulamaları: Turbocor soğutma 
grupları HVAC uygulamaları dışında; plas-
tik sektörü ya da veri merkezi gibi yük-
sek sıcaklık çıkış suyu uygulamalarında 
kullanılır ve çok yüksek verim değerlerine 
ulaşılır. 18 ˚C sıcaklığa kadar, çıkış suyu 
alınabilir. Yine bu tür uygulamalarda, free 
cooling turbocor soğutma gruplarıyla daha 
da yüksek verim değerlerine ulaşılabilir. Dış 
hava sıcaklığı istenen su sıcaklığının altına 
düştüğü zaman, kompresör kendini kısar 
ve su, free cooling bataryasında dış hava 
ile soğutulur. Hava daha fazla soğuduğu 
zaman kompresör tamamen durur ve gerekli 
soğutmanın tamamı free cooling ile yapılır. 
Turbocor soğutma grupları, 0 ̊ C’nin altında 
çıkış suyu gerektiren ilaç, gıda, kimya gibi 
endüstriyel soğutma uygulamalarında da 
kullanılır. Yüksek verim ve teknolojisi, sessiz 
tasarım ve servis kolaylığı ve bakım gerektir-
memesi ile manyetik yataklı turbocor komp-
resörler hızla klasik kompresörlerin yerini  
almaktadır. TM 
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söyleşi

Yüksel Açık
Açık Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı

Serdar Lülecioğlu
Boreas A.Ş. Genel Müdürü

İzzet Tanyol
Boreas A.Ş. Teknik Konulardan 
Sorumlu Gn. Md. Yrd.

Müge Lülecioğlu
Boreas A.Ş. Üretim Süreçlerinden 
Sorumlu Gn. Md. Yrd.

B  oreas, sektöre Türkiye’de üretilen, A+ segmentte bir klima santrali markası 
olarak girdi. Üretici kuruluş, Teknoklima idi. Teknoklima’da yakın zamana 
kadar devam eden Uğur Darcan ile Yüksel Açık ortaklığı noktalandı ve şirket 

Boreas A.Ş. adı ile tamamen Açık Grubu şirketleri bünyesine katıldı. Gelişmiş test 
olanaklarına sahip bir laboratuvarı da içeren yeni fabrika yatırımı, yeni pazar 
yapılandırmaları, stratejik işbirlikleri, yeni kadrosu ile Boreas A.Ş.’nin hedeflerini 
Açık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, Boreas A.Ş. Genel Müdürü Serdar 
Lülecioğlu, Boreas A.Ş. Teknik Konulardan Sorumlu Gn. Md. Yrd. İzzet Tanyol ve 
Boreas A.Ş. Üretim Süreçlerinden Sorumlu Gn. Md. Yrd. Müge Lülecioğlu anlattı.

“Boreas’ta yeni yönetim, yeni 
yatırımlar, yeni hedefler ile 
yepyeni bir dönem başladı”
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Yüksel Açık: Açık Grubu, iş dünyasına 
2000 yılında telekomünikasyon sektöründe,  
Mikrolink firmasıyla katıldı. Bugün bilişim, 
enerji, lojistik, inşaat, savunma teknolojileri, 
tarım-hayvancılık, iklimlendirme ve telekomü-
nikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren Açık 
Grubu’nun majör sektörü telekomünikasyondur.
2012’ye kadar sadece telekomünikasyon ala-
nında çalışmalarımızı sürdürdük, hâlâ bu 
sektörde faaliyetlerimiz devam ediyor. GSM 
operatörlerine baz istasyonu kurup işletmeye 
alan “sistem entegratörü” olarak, anahtar tes-
lim proje taahhüdü işi yapıyoruz. Bir ilin, bir 
ilçenin, büyük bir bölgenin hatta bir ülkenin 
GSM kapsamasını geliştirme (cep telefonları-
nın daha iyi çekmesi için ya da cep telefonla-
rının çekmediği yerlerde GSM kapsaması için 
çalışan) konusunda anahtar teslim yapabilen 
bir firmayız. Türkiye’de bu alanda pazar lide-
riyiz. Bizim segmentimizde Türkiye’de tüm 
operatörlere aynı anda eşit ve üstün hizmet 
verebilen tek firma olduğumuzu söyleyebi-
lirim. Türkiye’de baz istasyonlarında kulla-
nılan Kathrein antenlerinin Türkiye ve Türki 
Cumhuriyetleri distribütörüyüz. Ayrıca baz 
istasyonlarında kullanılan diğer aksesuarların 
da Türkiye distribütörlüğünü yürütüyoruz.
2008 ve 2011 yıllarında ekonomide çok ciddi 
bir yavaşlama yaşandı. Biz Açık Grubu olarak 
bu yavaşlamaları fırsat bildik. 2008 yılında 
telekom pazarımızı yüzde 65 büyüttük. Her 
krizde büyüme kaydettik. Krizlerde Türk 
yatırımcıları ve çalışanlarının bir pesimistliği 
ortaya çıkıyor ve geri çekilme yaşanıyor. Hal 
böyle olunca boş alan yaratılıyor. Biz de Açık 
Grubu olarak bugüne kadar bu boş alanları 
başarılı bir şekilde değerlendirdik. 2011 yılında 
da ekonomideki yavaşlamayı gördük ve bunu 
bir fırsat olarak değerlendirdik. O zamanlar 
Teknoklima’nın bir ortak arayışı vardı ve biz 
firmanın yüzde 50’sine ortak olduk. Yine aynı 
yıl içinde havacılık ve savunma sanayisinde 
faaliyet gösteren bir firmaya da yüzde 50 ortak 
olduk, 6 ay sonra firmanın yüzde 100’ünü 
aldık. Tarım ve hayvancılık tarafında da Trakya 
bölgesinde büyük bir süt üretim çiftliği kur-
duk. Lojistik de faaliyet gösterdiğimiz sektör-
ler arasında. Serban Lojistik, Açık Grubu’nun 
firmalarına ve grup firmalarının müşterilerine 
depolama, lojistik hizmeti veriyor, ayrıca grup 
firma müşterilerinin marka değerlerini artıran 
özel çözümler üretiyor. Yine Açık Grubu ola-
rak inşaat kısmında mevcut müşterilerimizin 
işlerini üstlendik. Açık Grubu, grup şirketle-

disiplin ve kalitede ürün üretme tecrübesine 
sahibiz. CES, havacılık ve savunma sanayi-
sinde akredite olmuş nadir firmalardan biridir 
ve 17 bin m2’lik bir üretim tesisine sahiptir. 
CES, havacılık tarafında yurt dışından Airbus, 
Boeing, Skorsky’e hizmet veriyor; Tai, Aselsan, 
Roketsan, Havelsan gibi firmalarla hem işbir-
liği içinde hem de onlar adına üretim yapıyor. 
Havacılıkta uçan araçların kompozitlerinin, 
savunma sanayisinde kara ve deniz araçlarına 
kompozit panellerinin, balistikte ise orduya 
yönelik kişisel koruyucu gereçlerin (balistik 
yelek, miğfer vb.) üretimini gerçekleştiriyor. 
Bu ürünler, hiçbir şekilde hata kabul etmeyen 
ürünlerdir. Bunların tamamının, çok yüksek 
kalitede makinelerle üretilmesi ve üretildikten 
sonra da lazer kontrolüyle en ufak bir çatlağa, 
defoya izin vermemesi gerekiyor. Dolayısıyla 
CES’in gerek Ar-Ge, gerek üretim tarafında 
ortalamanın çok üzerinde teknoloji yatırımı 
ve yüksek mühendislik altyapısı bulunuyor. 
Bu altyapı, Boreas’a da emsalsiz bir ayrıcalık 
kazandırdı, kazandırmaya da devam edecek. 

Boreas’ta yeni dönem

Ocak 2012 itibarıyla yüzde 50’sine ortak oldu-
ğumuz Teknoklima’nın tamamı, 24 Mart 2017 
itibarıyla Açık Grubu şirketleri arasına katıldı, 
Boreas markası, aynı zamanda şirketin adı 
oldu. Ortak olduktan sonraki dönemde şirke-
tin 7 milyon lira olan cirosu 45 milyon liraya 
çıkmıştı. Bu gelişmenin daha fazla ivmelen-
dirilmesine ihtiyaç duyduk. Açık Grubu’nun, 

rinin yarattığı sinerjiye çok iyi bir örnektir. Biz 
bir GSM operatörüne baz istasyonu kurulum, 
işletme ve denetim-kontrol hizmeti veriyor-
ken diğer taraftan da bir inşaat firmamızla veri 
merkezleri ihalelerini üstlendik. Veri merkez-
leri; telekom, inşaat ve hatta iklimlendirme 
sektörlerinin birleştiği yerdir. Bu bileşenlerin 
hepsinde A+ kuruluşlarımız bulunuyor. Ana 
amacımız, ağırlıklı olarak telekom sektörün-
den başlayarak Açık Grubu’nun tüm faaliyet 
alanlarında global bir oyuncu olmasıdır. Asla 
lokal bir firma olarak kalmayacağız. Güçlü 
global bir oyuncu olmak için yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam edeceğiz.
2011 yılından itibaren Ortadoğu ve CIS 
ülkelerinde ofisler açtık, dış pazarlara açıl-
dık, özellikle Kazakistan ve Arabistan’da çok 
büyük prestijli projelerde yer aldık. Suudi 
Arabistan’da halihazırda 55 milyon doların 
üzerinde bir projemiz devam ediyor. Yine 
Kazakistan’da telekom tarafında büyük 
tüneller, metrolar, AVM’ler gibi yerlerin iç 
kapsamasını yapıyoruz. Burada yapı içindeki 
alanlarda cep telefonlarının daha iyi çekmesi 
ve data trafiğinin daha iyi olması için ekstra 
anahtar teslimi projeler üretiyoruz.
Boreas Ar-Ge’sine büyük destek sağlayan şir-
ketimiz CES İleri Kompozit ve Savunma Tek-
nolojileri A.Ş.’dir. Biz CES ile Boreas’ın siner-
jisini bütünleştirmek istiyoruz. CES, 1996’dan 
beri kompozit parçalar tasarlıyor, geliştiriyor ve 
üretiyor. CES, karbon kompozitlerin, havacılık 
ve savunma sanayisine yönelik kompozitlerin 
üretimini yapıyor. Sıfır hata ile çok yüksek 
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söyleşi

grup şirketleri işbirlikleri ve finansal kabiliyeti 
ile Boreas’ı küresel pazarın güçlü bir oyuncusu 
haline getireceğine inanıyoruz. Yurt dışında 
kurduğumuz lokal şirketler ve işbirlikleri, 
Boreas için de pazar geliştirici itici güç ola-
cak. Açık Grubu’nun ofislerinin bulunduğu 
İngiltere, Kazakistan, Suudi Arabistan mer-
kezli olmak üzere tüm ofislerimizi Boreas’ın 
kullanımına açtık. Dolayısıyla bu bölgelerde 
Boreas’ın satış ve pazarlama faaliyetleri baş-
ladı. 2018’de telekom ağırlıklı olmak üzere 
Almanya, Katar ve Güney Afrika lokal firma-
larımızın açılışlarını gerçekleştirecek, küresel 
pazar ağımızı büyüteceğiz. Açık Grubu’nun 
diğer şirketlerinin bulunduğu ülkelerde ver-
diği hizmet kalitesinden kaynaklı ismimize 
ve şahsımıza zaten güven duyuluyor. Dolayı-
sıyla Boreas’ın hem ürün kalitesi hem de Açık 
Grubu’na duyulan güven sayesinde o pazarlara 
satışı çok daha kolay. 
Boreas, İzzet Bey ve ekibinin bilgi, deneyim 
ve özverili çalışmalarıyla zaten halihazırda 
en yüksek talep ve gereklilikleri karşılayan, 
en yüksek sınıfta bir ürün olarak geliştirildi. 
Dolayısıyla Avrupa pazarı başta olmak üzere, 
dünya genelinde yüksek kalitede yapı ve sis-
tem kurulumları için büyük talep görecek.
Boreas, hak ettiği dinamizme ve inova-
tif gelişime ve genişlemeye sahip olacak. 
Veri merkezlerinde daha fazla yer alacak.  
Samsung Sistem Klimaları’nın VRF sistem-
leri ile partnerliğimiz devam ediyor. Bununla 
beraber Boreas da müşterilerine sistem bazlı 
çözümler sunabilecek. Lojistik olanaklarımızla 
yurt dışından ihtiyaç duyulan bir malı daha 

uygun maliyetlerle getirebilecek. Müşterileri-
miz, yapıların iç donatılarında kullanılan fiber, 
enerji kabloları gibi ürünlerle ilgili distribütör-
lüklerimiz sayesinde Boreas’ın yanında bizden 
daha çok malzeme alabilecekler. Yani müşteri-
lerimiz, hem rekabetçi fiyat avantajı yakalaya-
cak hem de tek elden hizmet alabilecek. CES 
sayesinde ise Boreas’ı tamamen kompozit bir 
ürüne dönüştürebilmek ve özel ihtiyaçlar için 
tamamen özgün tasarım ve üretim yapabilmek 
mümkün olacak. Tabii ki Boreas ailesine yeni 
ürün grupları da katılacak.

İzzet Tanyol: Boreas klima santrali, meslek 
hayatımın birikimlerini değerlendirdiğim bir 
proje oldu. Herhangi bir klima santrali üret-

mek için değil, EN 1886 standardının her 
kategorisinde en yüksek derecelerine sahip 
ve Avrupalı ürünler ile rekabet edebilecek 
bir ürünü kendi olanaklarımız ile geliştirmek 
için yola çıktık. Üretim öncesinde, hiçbir gelir 
kaydı olmaksızın çok uzun soluklu bir Ar-Ge 
dönemimiz oldu. Klima santralleri için en 
önemli özelliklerin başında ısı köprüsüzlüğü 
gelir. Boreas için bu alanda en üst sınıf olan 
TB1 hedeflendi. Bu, çok iddialı bir hedef sayı-
lır. TB1 hedefi için CES’in geniş Ar-Ge ola-
nakları seferber edildi. Orada halihazırda yak-
laşık 10 mühendisimizin çalıştığı bir Ar-Ge 
merkezimiz bulunuyor. Burada tasarımların 
bilgisayar simülasyonlarını yaptık, sonuçla-
rına göre gereken revizyonları gerçekleştirdik, 
ürünü en iyi hale getirip üretim sürecinin baş-
lamasını sağladık. Henüz üretim süreçlerine 
girmeden, kalıpları yaptırmadan, ek maliyetler 
doğurmadan, bilgisayar ortamında simülasyon 
yapmanın faydasını gördük. Bu, hem süreci 
hızlandırdı hem de tek seferde doğru sonuç 
almamızı sağladı, sonucunda ise piyasada tak-
dir gören bir ürün ortaya çıktı. Neticede ilk 
klima santralimizi 2014 yılında ISK-Sodex 
Fuarı’nda sergiledik. Çok güzel tepkiler aldık, 
ürünümüz çok beğenildi. Tüm bu gelişmeler 
neticesinde yeni bir yapılanmaya girdik. Genel 
merkezimizi fabrikaya taşıdık ve satış ekibiyle 
çok daha iyi bir sinerji oluşturduk. Satış eki-
bine, fabrika ortamında klima santrali üzerine 
eğitimler verdik ve üretimin tüm aşamalarını 
görmelerini sağladık. Ürün ve fabrika yatırımı 
aynı anda yapıldı. Ürünümüz özellikle Axis 
İstanbul AVM, Bezmialem Vakıf Üniversi-
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tesi, Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, Bulvar 
216 AVM, Titanic Hotel Bodrum, DAP Yapı 
Burgu Tower, Namet Urfa Tesisleri gibi yük-
sek prestijli projelerde tercih edildi. 

Müge Lülecioğlu: Aynı süreç içerisinde serti-
fikasyonlarımızı tamamladık. ISO 9001 Kalite 
Belgesini aldık. Tamamladığımız Eurovent 
sertifikasyonunun yanı sıra hijyen konusu 
da bizim için çok önemliydi. TÜV-SÜD 
Almanya’dan, DIN 1946-4 ile VDA 6022 
olmak üzere iki standarda birden uygunluk 
gösteren Hijyen Belgesini aldık. Burada ayrı-
calıklı noktamız şu ki; bütün santrallerimiz 
standart olarak aynı özellikte üretiliyor. Yani 
öyle bir santral ki, hijyen klima santraliyle 
konfor klima santrali arasındaki tek fark; iç 
cidarlarının paslanmaz, bataryalarının epoksi 
kaplaması olması gibi detaylarda, ama kasa-
mız aynı. Konfor klima santrali kullanıcıları-
nın da hijyen hakkı var. Biz bunu gözeterek 
sertifikamızı aldık. Genel hatlarıyla baktığı-
mızda bakım ve temizlik kolaylığı, kenar köşe 
kıvrımlarının olmaması, çok büyük avantaj 
sağlıyor. Standart olarak üretilen klima san-
trallerimiz, bire bir hijyen santralindeki kadar 
olmasa dahi diğer konfor santrallerin üzerinde 
sağlıklı koşul sunuyor. Sadece hastane orta-
mında olanların değil, herkesin sağlıklı ve 
temiz bir havaya ihtiyacı olduğunu düşünü-
yoruz. Bunun dışında EAC Gümrük Birliği 
Deklarasyonumuz var. EAC de eski GHOST 
Belgesinin yerini tutan; Rusya, Belarus, Kaza-
kistan, Ermenistan ve Kırgızistan gibi ülkelere 
yapılan ihracatta gerekli olan bir belge. 
Önemli bir farkımız da, yurt dışında TB1 
sınıfı klima santrali üreten başka firmalar da 
var, ama onların ikinci veya üçüncü ürünleri 
bu. Bizim tek ürünümüz, ürettiğimiz ve üre-
teceğimiz santrallerin hepsi standart olarak 
TB1 sınıfında. Bu anlamda tekiz, başka bir 
benzerimiz yok. 

Serdar Lülecioğlu: TB1 sınıfı, bir santralin 
performansını gösteren en önemli özellikler-
den biridir. Bu kriterin çok önemli olmasının 
sebebi de, değişen dış ortam koşullarında san-
tralin içinde ve dışında kondenzasyon riskinin 
olmaması. Müteahhit ve proje firmaları için 
santralin ömrü önemlidir. Korozyon riskini 
önleyeceği için TB1, santralin ömrünü olumlu 
anlamda etkileyen bir faktör. 
Diğer taraftan santralin düşük TB sınıflarda 
olması, içeride olacak yoğuşmalarda bakteri 

ve mantar üremesine sebep olduğundan sağlık 
koşullarını da olumsuz etkiliyor. 
Boreas, enerji verimliliği açısından da oldukça 
iyi bir klima santrali. Özellikle bütün klima 
santrallerimizde, projelerde farklı olsa dahi, 
plug fan kullanıyoruz. Bu da kayış kasnaktan 
doğan bakım maliyetlerinin, enerji kayıpları-
nın ortadan kalkmasını sağlıyor. Kayışla ilgili 
bakım ve servis gerektiren hizmetleri ortadan 
kaldırıyoruz. Bu anlamda da kullanıcılara hem 
enerji tasarrufu hem de işletme maliyetleri açı-
sından avantaj sunuyoruz. Santralin bu özel-
liklerinden dolayı hem yurt içinde hem yurt 
dışında genellikle büyük ve prestijli projeler, 
şartnamelerde bu özellikleri şart koşuyorlar. 
Bu projelere katılan firmalar genellikle global 
firmalar. Biz lokal bir Türk firması olarak, bu 
global firmalarla da rekabet edebilme şansına 
sahibiz. Rekabet ettiğimiz firmalar, A segmen-
tinde olan firmalar ve bu firmaların standart 
ve kaliteleriyle eşit veya onlardan üst seviyede 
olmamıza rağmen, onlara göre fiyat avantajı 
sağlayabilecek durumdayız. 

İzzet Tanyol: Enerji verimliliği açısından şunu 
da söylemeliyiz: Seçimlerimizi yaparken fan-
ları maksimum enerji verimliliğinde seçiyo-
ruz ve seçim kriterlerinin gerektirdiği noktayı 
yakalayabilmek adına, AMCA’nın tarif ettiği 
değerlerde, maksimum enerji fan veriminin en 
fazla yüzde 10 altında düşük verimlerle, en üst 
verim noktasında seçim yapıyoruz. AB yönet-
meliklerinde tarif edilen verim sınıflarında, ısı 
geri kazanım verimlerimiz çok yüksek. Boreas 
EcoDesign ve ErP Yönetmeliklerinin tüm 
gereklerini karşılıyor. 

Özellikle bilgisayarla akışkanlar dinamiği ana-
lizi yapan programlar aracılığıyla, yaptığımız 
tasarımların doğrulanmasını sağlıyoruz. Yeni 
ürünlerde de bu iş modeli ile çalışarak mevcut 
ürünleri geliştirmeyi hedefliyoruz.
Yeni yatırım hedeflerimizin başında yeni fab-
rikamız var. Yeni fabrikamızda bir test labora-
tuvarını da geliştirerek bünyemize katacağız. 
Bu test laboratuvarı; hava debisi, basınç, ses 
ölçümleri yapabilecek. Güçlü ar-ge olanakla-
rımızdan faydalanarak Boreas’ın dışında yeni 
ürün gruplarını da bünyemize katacağız. 

Serdar Lülecioğlu: Dubai, Katar, Suudi 
Arabistan gibi GCC ülkelerinde, İran, Irak, 
Ürdün gibi Ortadoğu ülkelerinde, Azerbay-
can, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan 
gibi CIS ülkelerinde, Kuzey Afrika’da Libya, 
Tunus’ta, hem Doğu hem Batı Avrupa’da 
uzun zamandır çalışmakta olduğumuz müş-
teri portföyümüz bulunuyor. Bu firmalar hem 
distribütör ve partner şeklinde çalışabiliyor, 
hem de direkt olarak bizimle temasa geçip 
taleplerde bulunabiliyor. Buradaki avantajı-
mız, hem elimizde çok güçlü ve kaliteli bir 
ürünümüz var hem de ilişkilerdeki olgunluk 
ve tecrübeden kaynaklı karşılıklı bir güven 
var. Dolayısıyla Boreas olarak yurt dışında bu 
bölgelerde hem mevcut kaynaklarımızla, hem 
de yeni görüşmelerle ciddi bir satış ve pazar-
lama ağımız olacak. Özellikle yurt dışındaki 
global firmalarla sürekli ilişki içerisindeyiz. 
Bu ilişkilerin stratejik olarak geliştirebileceği 
birtakım işbirlikleri söz konusu olabilir. Bu 
konudaki gelişmeler, önümüzdeki dönemlerde 
şekillenecek. TM
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Veri merkezleri kendi aralarında 4 seviye 
veya katman (Tier) olarak gruplanabilir. Bu 
gruplamalar tesisteki Jeneratör, UPS, Güç 
Beslemesi, Soğutma Sistemleri vb. gibi alt 
sistemlerin tasarımına ve yedekliliğine göre 
yapılmaktadır. Bu yazıda soğutma sistem-
leri tarafındaki tasarım ve etkin otomasyon 
çözümleri hakkında bilgi verilecektir.

Günümüz sayısal dünyasında veri-
lerin saklanması için kâğıt yerine 
artık bilgisayarlar, tabletler ve cep 

telefonlarını kullanır olduk. Sayısal veri-
ler son 5 yıldır o kadar arttı ki artık büyük 
dosya boyutlarıyla işlemler yapmaya başladık. 
Gerek çalışma ortamımızda gerekse normal 
hayatımızda video, fotoğraf vb. gibi birçok 

verimizi telefonumuzda ve tabletimizde, artık 
depolayamaz hale geldik. Cihazların kapa-
siteleri artık yetmemeye başladı. Bir diğer 
ihtiyaç ise bilgiye her yerden farklı platform-
lardan ulaşma gerekliliği. Bu durumda imda-
dımıza artık “cloud” yani “bulut teknolojisi” 
yetişmeye başladı. Bu nedenle veri merkezleri 
sayısı, son yıllarda artmaya başladı.

sistem

Son yıllarda popüler hale gelen veri merkezi projeleri,  Alarko- Carrier tarafından sunulan 
Soğutma Sistem Yöneticisi ile şimdi daha verimli. 

Yazan: Mesut Karadağ/BYS Satış Şefi

Veri Merkezlerinde Soğutma 
Otomasyonu Çözümleri 
(Plant System Manager)
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Veri merkezlerindeki en büyük sorunlardan 
biri de cabinetlerde oluşan ısının atılması 
ve cihazların optimum bir sıcaklıkta çalış-
tırılma ihtiyacıdır. Bu nedenle genel olarak 
veri merkezlerinde CRAC (Computer Room 
Air Conditioner) diye adlandırılan cihazlar 
tercih edilmektedir. CRAC dediğimiz cihaz-
lar evlerimizdeki split klimalarla oldukça 
benzerdir. Soğutucu akışkanın olduğu bir 
devreye sahiptir.  
Tasarım aşamasında 2 yöntem tercih edi-
lebiliyor: 

1. CRAC + Kuru Soğutucu (Dry Cooler)
2. CRAC +Çiller

7/24 çalışacak veri merkezlerinde, her iki 
sistem tasarımında da mutlak suretle ser-
best soğutma altyapısı tasarım aşamasında 
düşünülmelidir. Binalarda olduğu gibi veri 
merkezlerinde de en büyük tüketim soğutma 
esnasında gerçekleşir. 

CRAC + DRY Cooler Tasarımı

Bu tasarımda CRAC’lar serbest soğutma 
eşanjörü ile donatılmalıdır. CRAC’lar bina 
dışına monte edilmiş kuru soğutuculara su 
boru hattıyla bağlanır. Dış hava sıcaklığı 
ve cihaza giren su sıcaklığına uygun olarak 
cihazlar kendi iç algoritmalarına uygun ola-
rak tam veya parçalı serbest soğutma moduna 
geçebilir. Serbest soğutma modunda komp-

resör çalışmayacağından, ciddi anlamda bir 
enerji tasarrufu yapılabilecektir. Soğutma 
otomasyonu bu çalışma mantığında CRAC 
cihazlarının kendi iç çalışma algoritmala-
rına müdahale etmeyecektir. Cihaz çalışma 
bilgileri, set değerleri, değişik modlardaki 
çalışma süreleri soğutma otomasyonu ekra-
nında izlenebilmeli ve raporlanabilmelidir. 
Bu raporlara uygun olarak sistemin sağlığı 
çalışıp çalışmadığı kolayca takip edilebilecek-
tir. Soğutma otomasyonu CRAC’lara tasarım 
sıcaklığına uygun olarak soğuk su üretmekle 
yükümlü kuru soğutucuları (dry cooler) sıralı 
çalıştırabilmelidir. CRAC girişlerinde seçi-
lecek motorlu vanalar hızlı açma/kapama 
özelliğine sahip olmalıdır. Vana pozisyonları 
soğutma otomasyonu tarafından izlenmelidir. 
Bu tasarımda, soğutma çevriminin olduğu 
kompresörler CRAC bazında olduğun-
dan, herhangi bir kompresör arızası sadece 
ilgili CRAC ünitesini etkileyecektir. Diğer 
CRAC’lar iç ortam sıcaklığına bağlı olarak 
kendi kapasitelerini otomatik olarak artırıp 
azaltabilecektir. 

CRAC+Çiller Tasarımı

Bu tasarımda CRAC’lar için gerekli soğuk 
su çiller tarafından üretilecektir. Bu nedenle 
CRAC cihazlarında soğutma çevrimi için ne 
bir kompresör ne de serbest soğutma eşan-
jörüne ihtiyaç olacaktır. Çiller genellikle su 
soğutmalı bir cihaz olarak seçilmelidir. Sis-

temde ayrıca 1 adet serbest soğutma eşanjörü 
de olmalıdır. Bu tasarımda soğutma oto-
masyonu, sistem çalışma senaryoları gereği 
daha fazla sorumluluğa sahiptir. Bir önceki 
tasarımda CRAC cihazının kendi iç algorit-
ması ile karar verilen tam veya parçalı ser-
best soğutma, bu sefer soğutma otomasyonu 
tarafından yönetilecektir. Tasarıma bağlı ola-
rak çiller sayısı 1’den fazla olabilecektir. Bu 
durumda tasarım soğuk su sıcaklığını çoklu 
çillerde üretmek için çiller üreticisi tarafın-
dan fabrika şartlarında test edilip geliştirilmiş 
algoritmalara sahip olan bir soğutma oto-
masyonu tercih edilmelidir. Soğutma kulesi, 
serbest soğutma eşanjörü, kondenser pom-
paları, evaporatör pompaları ve ilgili 2 ve 3 
yollu vanalar tamamen soğutma otomasyonu 
kontrolündedir. 

3 farklı çalışma modu olacaktır: 
•	 Serbest Soğutma, 
•	 Parçalı Soğutma, 
•	 Mekanik Soğutma

Dış hava sıcaklığına uygun olarak mod 
seçimleri, soğutma otomasyonu tarafından 
otomatik olarak yapılacaktır.
Bu tasarımda soğutma çevriminin olduğu 
kompresörler çillerlerde olduğundan her-
hangi bir kompresör arızasından ilgili çiller 
devre dışı kalacağından çillerler mutlaka 
yedeklenmelidir. Enerji tasarrufu açısından 
kule fanları frekans inverterli olmalıdır. 
Yüksek Tier seviyelerinde genel olarak Sis-
tem A ve Sistem B olmak üzere yedekli tasa-
rımlar gündeme gelmektedir. Bu tarz sistem-
lerde ise “Tamamen ayrı Tamamen izole” 
parolası dikkate alınmalıdır. Yani soğutma 
sistem yöneticisi, Sistem A için 1 adet, Sis-
tem B için 1 adet olmalıdır. Tüm yazılım 
bileşenleri (Database, Server vs.) tamamen 
ayrı olarak kurulmalıdır.  TM

Şekil 2.  Soğutma Sistem Yöneticisi Örnek Ekranı

Şekil 1. Veri Merkezi Soğutma Hava Akışı
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teknik

Borular içerisinde nakil olurken basınç 
düşüşü sebebiyle sirkülasyon pompa-
larına gereksinim duyulmadığı için, 

“buhar” uzun mesafedeki proseslere ısı ileti-
minde en çok kullanılan akışkan tipidir. Buhar 
yıllar içerisinde; gıda, tekstil, kimya, enerji ve 
ısıtma sektörlerinin ve birçok endüstriyel tesi-
sin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş-
tur. Buhar; “kazan” adını verdiğimiz basınçlı 
kap içerisindeki suyun ısıtılarak doymuş veya 
kızgın buhar olarak üretilip, kullanım nokta-
sına borular vasıtasıyla taşınabildiği; basınç, 
sıcaklık ve debi gibi özelliklerinin kontrol 
edilebildiği bir enerji olarak karşımıza çık-
maktadır. Çok farklı sebeplerden dolayı buhar 
ısı kaybına uğrar ve yoğuşarak ilk hali olan su 
fazına dönüşür. Oluşan bu su “kondens” olarak 
adlandırılır.

Proses veya ana nakil hatlarında oluşmuş kon-
densin tahliyesi kondenstoplarla yapılmak-
tadır. Kondenstoplar; hava, gaz ve kondensi 
(suyu) otomatik olarak tahliye eden, fakat 
buharı tutan cihazlardır. Artan yakıt maliyet-
leri, artarak devam eden rekabet koşulları, sağ-
lık ve emniyet tedbirleri, çevreye karşı alınması 
gereken önlemler üretici firmaları “üretim 
maliyetlerini azaltmaya yönelik” kontrol ve 
uygulamalara zorlamaktadır. 
Buhar sistemlerinde enerji tasarrufu yapılacak 
en önemli noktalardan biri kondenstoplar-
dır. Sistem ve prosesin verimli ve emniyetli 
çalışabilmesi için oluşan kondensin müm-

Kondenstop Kontrolü ve 
Buhar Kaçakları ile Oluşan 
Maliyet
Yazan: Serdar Ocaktan, Endüstriyel Ürün Müdürü, Ayvaz

kün olduğu kadar çabuk ve doğru şekilde  
prosesten alınıp kayıp olmaksızın kondens 
toplama noktası olan “kondens tankına” ile-
tilmesi gerekmektedir. Ayrıca kondensten 
oluşan flaş buhardan ısı geri kazanılacak “flaş 
buhar tank sistemleri” kurularak kullanma 
suyu, ısıtma radyatör suyu, duş alma suyu  
gibi durumlar için sıcak su elde edilebilir.

Kondenstoplar üç temel çalışma prensibine 
göre üretilirler.

1. Mekanik prensiple çalışan kondenstoplar: 
Buhar ile kondens arasındaki yoğunluk farkını 
algılar ve kondensi buhar sıcaklığında tahliye 
ederler. 
 
a) Ters kovalı kondenstop 
b) Şamandıralı kondenstop 
c) Yüzer şamandıralı kondenstop

2. Termostatik prensiple çalışan kondens-
toplar: Buhar ile kondens arasındaki sıcak-
lık farklarını algılayarak kondensi buhar 
sıcaklığının altında tahliye eder.  
 
a) Sıvı genleşmeli  kondenstop  
b) Bimetalik kondenstop 
 
3.  Termodinamik prensiple çalışan kon-
denstoplar: Kondens ile flaş buhar arasın-
daki dinamik farkları algılar ve kondensi 
buhar sıcaklığına yakın tahliye eder.

Kondenstop Buhar Kaçağı Kontrolü

Kondenstoplar arızalanmalarından veya yan-
lış seçilmelerinden dolayı ciddi enerji kayıp-
larına neden olabilir. Birçok farklı sebepten 
(Hatalı seçim, hatalı montaj, üretim hatası, 
proseste meydana gelen kimyasal veya fiziksel 
problemler vb) dolayı kondenstopta problem 
yaşanır ve karşımıza canlı buhar kaçağı veya 
proses verimsizliği çıkar. Doğru yere doğru 
kondenstop seçimi yapıldığında ise, (fiziksel 
ve kimyasal durumlar da sağlıklı olduğunda) 
sistemde ciddi bir enerji tasarrufu sağlanacak-
tır. Bu nedenle bir kondenstopun kontrolü ve 
bakımı, üretim bandındaki bir makine ile aynı 
derecede dikkate alınarak “periyodik olarak” 
yapılmalıdır. 

Kondenstopların kontrolü, en az satın alı-
nıp montajının yapılması kadar önemlidir. 
Kondenstoplar genelde işletmede montajı 
yapıldıktan sonra bakım personeli tarafından 
unutulan bir ürün olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Halbuki bu ürünler mutlaka arıza önleyici 
periyodik bakım programlarının içerisine dahil 
edilmelidir.

Periyodik bakım programlarında öncelikle 
kondenstopun kaçırıp kaçırmadığı ile ilgili 
ön kontrol yapılmalıdır. Kontroller; manuel 
kontrol, otomatik kontrol ve uzman kişi-
ler tarafından sıcaklık, ses ve ölçü aleti ile  
yapılır. 
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dir. Ölçüm esnasında kondenstop tipi, çapı, 
bulunduğu bölüm, buhar elde ederken kullanı-
lan yakıt birim fiyatı vb. değerler girilmektedir. 
Kontrol sonucu oluşan tüm datalar, cihazın 
kendine ait yazılımı ile bilgisayar ortamına 
aktarılabilir. Firma yetkilileri bilgisayara akta-
rılan bu veriler ışığında hazırlanan grafiklere 
göre net kararlar verebilir ve aylık olarak kont-
rol edip yıllık olarak süreci takip edebilirler. 

İdeal çalışan bir tesiste dahi yüzde 10 civa-
rında buhar kaçakları söz konusudur. Bunun 
da yüzde 4-6’sı kondenstoplardan kaynaklan-
maktadır. Eğer kontrol ve bakımlar yapılmazsa 
bu oran ciddi anlamda artış gösterecektir.  
Örnek bir çalışma yapacak olursak; arızalı, 
buhar kaçıran ½” şamandıralı bir kondentop 
6 bar basınçta orifis tam çapındaki kaçakta 
yaklaşık 18 kg/h buhar kaçırmaktadır. Firma 
çalışma mesaisini günde 8 saat, haftada 5 gün 
ve yılda 50 hafta olarak kabul edersek; 36 
bin  kg/yıl buhar kaybı oluşacaktır. Bu kayıp 
aslında yüzde 100 bir kayıp değildir. Kon-
dens tankına dönmesi sebebiyle bir miktarı 
70 c civarında geri alınmış olur. Biz burada 
yüzde 100 atmosfere veriyormuşuz şeklinde 
düşünürsek; 

Sanayi tesislerinde 1 kg buhar elde etmek için 
yaklaşık 0,077 NM3 doğalgaz tüketilmektedir. 
Bu durumda 36 bin kg/yıl x 0,077 NM3 = 
2772 NM3/yıl doğalgaz kayıp olarak tüketi-
lecektir. 1 ton buhar üretim maliyeti yaklaşık 
82 TL/tondur. Bu durumda parasal olarak 
kayıp buhar maliyeti 36 ton/yıl x 82 TL/kg = 
2952 TL/yıl olacaktır. 
Bu örnek, bir işletmedeki 1 adet kondenstop 
baz alınarak hazırlanmıştır. Kaçak kondenstop 
adedi arttıkça ciddi enerji kayıpları ve bunun 
sonucunda da yakıt maliyetlerinin arttığı 
görülecektir.

Milli enerji kaybımızın azaltılmasına yönelik 
olarak; buhar kullanan işletmeler büyük işçilik, 
yakıt ve diğer maliyetler harcanarak üretilen 
buharın enerjisinden maksimum seviyede fay-
dalanmalıdır. 
Buhar veriminin en yüksek noktada kalma-
sını sağlamak için kullanılan ve tesisatın en 
önemli armatürü olan kondenstoplar (Buhar 
kapanları) aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık peri-
yodik kontrol ve bakım programlarına dahil 
edilmelidir. TM

Manuel kontrol yönteminde; kondenstop 
sonrasına Ayvaz KTV-10 3 yollu vananın 
dağıtıcı prensibi ile çalışan, kontrol anında 
vana kapalı duruma getirilerek akışı atmosfere 
vermesi ile akışın gözle izlenerek buhar ya 
da kondens kontrolünün yapılmasına olanak 
sağlar. Burada, atmosfere açık test orifis çapı 
ile kullanılan kondenstop orifis çapının aynı 
olmasına dikkat edilmelidir. Bir diğer dikkat 
edilecek husus ise, atmosfere çıkan akışkanın 
buhar ya da flaş buhar olup olmadığını daha 
sağlıklı anlamak için, KTV-10 test vanasının 
kendinden önce kullanılan çekvalften yaklaşık 
20-30 cm ileriye montaj edilmesidir. 

Manuel kontrol metotlarından bir diğeri ise; 
kondenstop öncesine “gözetleme camı” monte 
edilerek, yine gözle kontrol yapılmasıdır. 
Gözetleme camından bakıldığında kondens 
görünüyor ise kaçak yok, eğer buhar görünü-
yor ise kaçak var demektir. 

Kondenstop öncesine monte edilecek kontrol 
gövdeleri ile “yarı otomatik” olarak kondens-
top kontrolü yapılır. Yoruma dayalı bir ölçüm 
olmadığı için kesin sonuç verir.

Fakat bu yöntemlerin hiçbiri kondenstopun 
ne kadar kaçırdığına dair bilgi vermez; sadece 
kaçırıp kaçırmadığı ile ilgili bilgi verir. Kaçak 
giderilmediği süre boyunca buhar üretim 
maliyetlerinin çok ciddi oranda artacağını 
söyleyebiliriz. 

Ayvaz’ın uzman personeli tarafından kon-
denstopların kontrolleri yapılabilmektedir. Bu 
kontrol için Dr Trap adlı cihaz kullanılmakta-
dır. Dr Trap; sıcaklık ve ses bilgilerini algıla-
yıp değerlendirerek sonuç bilgisini ekranında 
(Az, orta, çok kaçak) yazarak bize vermekte-
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Toni Timirci
Danfoss Soğutma Sistemleri 
Bölge Satış Direktörü

D  animarka’nın önde gelen sanayi kuruluşlarından Danfoss; Isıtma, Soğutma, 
Motor Kontrol Sistemler (Drives) ve Güç Elektroniği (Power Solutions) 
alanlarında çok geniş organizasyon yapısına sahip bir firma. Türkiye’deki 

faaliyetlerine 2003 yılında başlayan Danfoss 19 ülkede 65 farklı fabrikası ve 
yaklaşık 25 bin çalışanıyla 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Danfoss 
Soğutma Sistemleri Bölge Satış Direktörü Toni Timirci, Danfoss’un yenilikleri ve 
hedeflerini Tesisat Market okurlarıyla paylaştı…

“Hedefimiz 2017 sonunda 
3 kat büyümek ve her 
segmentte lider konuma 
yerleşmek”
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En güçlü yanımız, soğutma 
uygulamalarındaki uzmanlığımız

Danfoss 1933 yılında Mads Clausen tara-
fından kurulmuş, Isıtma, Soğutma, Motor 
Kontrol sistemler (Drives) ve Güç Elektro-
niği (Power Solutions) alanlarında çok geniş 
organizasyon yapısına sahip bir Danimarka 
firması. 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren, 
19 ülkede 65 farklı fabrikası ve yaklaşık 25 
bin çalışanı ile alanında bir dünya lideri. 2016 
yılında küresel çapta ciromuz 5,3 milyar euro 
olarak gerçekleşti.

Isıtma ve Motor Kontrol Sistemleri bölümü-
müz Türkiye’deki faaliyetlerine 2003 yılında 
başladı. Soğutma Sistemleri ise Türkiye’de 
65 yıl süren bir distribütörlük anlaşmasının 
ardından 2013 Ağustosu’nda soğutma piyasa-
sındaki yerini aldı ve o tarihten bu yana Dan-
foss bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor. 

Soğutma ve endüstriyel otomasyon bayileri-
miz ile direkt çalıştığımız gıda perakende ve 
iklimlendirme alanlarındaki üretici firmalar, 
endüstriyel soğutma alanındaki yüklenici/
taahhüt firmaları, yüksek basınç pompalarını 
kullanan üretici firmalar ile Türkiye, İran ve 
Pakistan’da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

En güçlü yanımız, soğutma uygulamalarındaki 
uzmanlığımız. Geniş uygulama ağı içerisinde 
50 bin ürün kodu ile geniş ürün portföyü-
müzle fark yaratıyoruz. Kayak pistinden gıda 
depolamasına, endüstriyel ısı pompalarından 
petro kimyaya kadar, içinde “soğuk” olan her 
türlü alanda varız. 

Her geçen gün genişleyen Danfoss 
ürün portföyü

2013 yılında Türkiye yapılanmamıza bayi 
kanalımızı düzenleyerek başladık. Sektörde 
güçlü ve gelişime açık distribütörler belirle-
dik ve 2014 yılının başında onlarla çalışmaya 
başladık. Bunlardan biri de 44 yıldır soğutma 
sektörünün bilinen markaları ile distribütör-
lük anlaşmaları yapan Frigoduman firma-
sıydı. Onların deneyimleri ile Danfoss ürün 
portföyünü birleştirdik. Çeşitli iş geliştirme 
projelerimiz, altbayi ve müşteri ziyaretlerimiz, 
teknik eğitimlerimiz ile iş ortaklığımızı güçlü 
bir şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca belirtmeliyim 
ki Frigoduman programlanabilir elektronik 

kompresörlerini de ekledik. Danfoss olarak, 
kompresör üretiminde 50 yıllık bir deneyime 
sahip Huayi firması ile hafif ticari kompre-
sörler konusunda işbirliği yaptık ve 2016’dan 
itibaren Huayi, Danfoss etiketi altında hafif 
ticari kompresör üretimine başladı. Hafif ticari 
kompresörlerimizin lansmanını da 23 Mart'ta 
gerçekleştirdik.

Türkiye’de 250 bin adetlik bir pazar olduğunu 
öngörüyoruz. Sabit hızlı ve değişken hızlı 

kontrol cihazları ve yeni ürün lansmanını 
yaptığımız hafif ticari kompresörler için tek 
yetkili bayimiz.

Kompresör üretiminde 50 yıllık bir 
deneyime sahip Huayi ile hafif ticari 
kompresörler konusunda işbirliği 
yaptık

Pistonlu, scroll ve invertörlü kompresörleri-
mize <2-4 kW aralığında çalışan hafif ticari 
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seçenekleri, 1/20 HP’dan 1 5/8 HP’a kadar 
kapasiteler ile hafif ticari kompresörlerimiz ile 
ticari kompresörler segmentinde güçlenmeye 
devam ediyoruz.

Değişken hızlı kompresörler, Colibri, EVRST 
gibi yenilikçi ürünlerimiz önümüzdeki 
dönemde gündeme gelecek

Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip ancak 
yarının mühendisliği iddiamız ile ürünlerimizi 
iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. 
Değişken hızlı kompresörler, Colibri, EVRST 
gibi yenilikçi ürünlerimiz önümüzdeki 
dönemde gündeme gelecek. Ayrıca, F-Gaz 
Yönetmeliği ve Ecodesign Direktifi’ne paralel 
olarak doğal soğutkanlara (CO2, Amonyak, 
Propan vb) uyumlu ürünler, portföyümüze 
dahil olmaya devam edecek, CO2 ejektörü 
gibi. 

Danfoss soğutma sektöründe faaliyet gösteren 
üretim, taahhüt ve proje firmalarına parça 
tedarik eden bir firma. Bu nedenle de nihai 
tüketiciye yönelik bir ürünümüz bulunmuyor. 
Ancak, Danfoss ürünleri çok büyük meyve-
sebze depolama tesislerinde, et-balık muha-
faza depolarında, süpermarket zincirlerinde, 
şarküteri ve pastane reyonlarında, havalan-
dırma ve iklimlendirme sistemlerinde, alışveriş 
merkezlerindeki konfor iklimlendirmesinde, 

ortaklarımız ve ilgili tüm sektör çalışanları ile 
paylaşıyoruz. Tüm soğutma sektörüne yöne-
lik düzenlediğimiz seminerlerimiz, OEM ve 
distribütör iş ortaklarımızla organize ettiğimiz 
ürün eğitimleri ve Danfoss personelinin bilgi 
birikimini artırmaya yönelik çeşitli eğitim 
ve seminerler Danfoss Akademi bünyesinde 
yapılan başlıca aktivitelerdir.

Danfoss Türkiye olarak en büyük organizas-
yonlarımızdan biri her sene düzenlediğimiz 
bayi toplantılarımız. Buradaki amacımız tüm 
segmentlerdeki bayilerimiz ile birlikte bir 
önceki yılı değerlendirmek, yeni yıldaki hedef-
lerimizi paylaşmak ve iş ortaklığımızı güç-
lendirmek. Soğutma Sistemleri olarak 2014 
yılından beri her sene bayilerimize ve üretici 
firmalarımıza yönelik hem müşteri özelinde 
hem genel katılıma açık eğitimler düzenliyo-
ruz. Danfoss’un sahip olduğu bilgi birikimini 
paylaşmak bizim için öncelikli. Ayrıca, her 
sene fabrika turlarımız ile müşterilerimizin 
bizi daha yakından tanımalarını ve konusunda 
uzman Danfoss çalışanları ile bir araya gelme-
lerini sağlamaya çalışıyoruz. 

Danfoss işine yatırım yapmaya 
öncelik veren bir dünya lideri

Danfoss Soğutma Sistemleri olarak 2017 
yılı sonunda Türkiye’deki 4. yılımız doluyor. 
Hedefimiz 4. yılın sonunda 3 kat büyümek ve 
her segmentte lider konuma yerleşmek. Mev-
cut bayilerimiz, perakende gıda, iklimlendirme 
ve endüstriyel soğutma alanlarındaki müşteri-
lerimiz ile büyümeye devam ederken yüksek 
basınç pompaları ve endüstriyel otomasyon 
ürünleri ile de farklı pazarlarda güçlenmek 
istiyoruz. 
Danfoss, işine yatırım yapmaya öncelik veren 
bir dünya lideri, geçen yıllarda dünyada ve 
Türkiye’de şirket satınalmaları yaparak yatı-
rımlar yaptı. Türkiye özellikle büyüme grafiği 
açısından gelişime açık ülkelerden biri. Bu açı-
dan Danfoss Global olarak Türkiye’ye güve-
niyoruz ve yatırımlar devam edecek. Bunun 
son örneği olarak da Türkiye 2017 yılı Ocak 
ayı itibarıyla Soğutma Sistemleri, Isıtma ve 
Motor Kontrol bölümlerinin ardından Güç 
Elektroniği bölümümüzün de Türkiye'ye yatı-
rım yaparak çalışmalarına başladığını söyle-
yebiliriz.TM

kayak pistlerinde ve daha burada sayamayaca-
ğım birçok tesiste kullanılıyor.

Ciromuzun yüzde 50’si bayi 
kanalımızdan geliyor

Soğutma sektöründe 3, endüstriyel otomasyon 
alanında 2 ve endüstriyel soğutmada 1 olmak 
üzere toplam 6 yetkilimi bayimiz bulunu-
yor. Danfoss Türkiye olarak ciromuzun yüzde 
50’si bayi kanalımızdan geliyor. Ayrıca uzun 
dönemde bizimle iş ortağı olabilecek, üretim 
yapan geniş ölçekli firmalar ile de çalışıyoruz. 
Alanında uzman satış ekibimizin yanı sıra 
gerek lokal teknik ve eğitimden sorumlu arka-
daşımız gerekse müşteri ziyaretleri ve devreye 
alma gibi işlemler için Danfoss Global’den 
gelen ürün müdürlerimiz ile müşterilerimizin 
çözüm ortağı olmak istiyoruz.

Bilgi birikimi ve tecrübelerimizi 
sektör ile paylaşmayı ilke edindik

Danfoss kurulduğu ilk günden beri bilgi biri-
kimi ve tecrübelerini sektör ile paylaşmayı ilke 
edinen bir firma. Bu bağlamda Soğutma Sis-
temleri olarak biz de elimizdeki sonsuz bilgi 
kaynağını çeşitli eğitimler düzenleyerek ve 
organizasyonlar yaparak Danfoss çalışanları, iş 
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söyleşi

Levent Tümay
Clariant Endüstriyel ve Tüketici Özel Ürünleri 
(ICS) İş Birimi Satış Müdürü

B  asel’de 1886’da kurulan kimya şirketi Sandoz’dan ayrılarak 1995 yılında 
kurulan Clariant, Türkiye’de 22 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Pek çok farklı 
sistemi donmaya ve korozyona karşı koruyan Antifrogen™ ısı transfer ürünleri 

serisini sunan Clariant’ın ürün portföyü çok yönlü uygulamaların yanı sıra geniş bir 
ısı yelpazesini de kapsıyor. “Clariant pazardaki mevcut varlığını geliştirmeye devam 
etmek, inovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik odaklı ekstra büyüme yaratma amacına 
bağlılığını korumaktadır” diyen Clariant Endüstriyel ve Tüketici Özel Ürünleri (ICS) 
İş Birimi Satış Müdürü Levent Tümay, Clariant’ın dünü, bugünü ve gelecek hedeflerini 
Tesisat Market okurlarına anlattı…

“Clariant, farklı sektörlerdeki 
müşterileri için inovatif ve 
sürdürülebilir çözümler sunuyor”
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2017, Clariant’ın Türkiye’deki 22. 
yılı olacak

Clariant, 1886’da Basel’de kurulan kimya 
şirketi Sandoz’dan ayrılarak 1995 yılında 
kuruldu. Doğrudan bağlı olduğu kökeni 
sayesinde, Clariant kimya bilimi ve kimya 
sektörüyle ilgili yaklaşık 150 yıllık bilgi ve 
deneyimiyle müşterilerine hizmet vermeye 
devam ediyor. Clariant, 2017 itibarıyla 53 
ülkede 110 şirketle faaliyet gösteriyor.

Clariant Türkiye, Plasticolor’un satın alın-
masından iki yıl sonra, 1992 yılında San-
doz Chemicals adıyla kuruldu. Sefaköy’de 
kurulan şirket, 90’lı yıllarda faaliyetlerini 
bu bölgede geliştirdi. 2008 yılında hem 
kimyasal üretimi hem de depolama faali-
yetleri Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, birçoğu 
GOSB tarafından temin edilen tesislere 
taşındı. 2004 yılında ise MasterBatch İş 
Birimi, yerel pazara daha iyi hizmet vermek 
amacıyla Gaziantep’te bir Acil Müdahale 
Birimi kurdu.

Sefaköy’de son kalan faaliyetler de (Satış 
ve İdare, MasterBatch fabrikası) 2011 sonu 
itibarıyla Gebze’ye taşındı. Aynı zamanda 
SüdChemie Türkiye ve Balıkesir ve Fat-
sa’daki 2 Bentonite tesisinin entegrasyonu 
da aynı sürelerde başladı. Clariant’ın kâğıt, 
tekstil, emülsiyonlar ve deri faaliyetlerin-
den yatırımlarını çekmesi ise 2013 ve 2014 
yıllarında gerçekleşti. Öte yandan, Balıke-
sir tesisi Fransa ve Singapur’dan kısa süre 
önce aktarılan faaliyetlerle güçlendirildi. 
Gebze’de ise yakın zamanda bir Kişisel 
Bakım ve Mahsul Koruma Çözümleri 
Uygulama Laboratuvarı açıldı. Bu faali-
yetlerle, 20 yıldan uzun bir süredir Türkiye 
pazarında yer almaya devam ediyoruz; 2017, 
Clariant’ın Türkiye’deki 22. yılı olacak. 

Orta sınıfın gelir düzeyinin, mobilitenin ve 
şehirleşmede görülen artış trendlerinden 
dolayı Kişisel Bakım, Ev Bakımı, İnşaat, 
Ambalaj, Tüketim Malları, Sağlık, Ulaşım 
ve Gıda gibi yüksek büyüme oranları sunan 
faaliyet alanlarına odaklanıyoruz. Özellikle 
Türkiye’de, Pigment, Fonksiyonel Mine-
raller (FM), Katkı Maddeleri, Petrol ve 
Madencilik Hizmetleri (OMS), Endüst-
riyel ve Tüketici Özel Ürünleri (ICS) ve 
Masterbatch İşletme Birimleri yer alıyor. 

bir koruma sağlıyor. Clariant’ın glikol bazlı 
çok yönlü ısı transfer sıvıları; endüstriyel 
sıcak sulu ısıtma sistemleri, soğutma ve 
klima sistemleri, ısı pompası sistemleri, 
rüzgâr türbinleri ve demiryolu araçlarına 
yönelik uygun maliyetli çözümler sunuyor. 
Clariant’ın ürün portföyü çok yönlü uygu-
lamaların yanı sıra geniş bir ısı yelpazesini 
de kapsıyor.

Antifrogen N, özellikle sıcak sulu kapalı 
ısıtma sistemlerinde, ısı pompalarında ve 
endüstriyel soğutma ekipmanlarında bir ısı 
transferi ve soğutma ortamı olarak gelişti-
rildi. Antifrogen N’in donma önleyici faali-
yeti ise yaklaşık 198°C olan yüksek kaynama 
noktası sayesinde buharlaşmadan kaynaklı 
kaybı engelleyen mono etilen glikole daya-
nıyor. Antifrogen N yoğunluğunun sabit 
kalması durumunda, karışımın don önleyici 
etkisi yıllarca kullanımdan sonra bile değiş-
miyor. Ürün; nitrit, amin, borat, silikat ve 
fosfat kullanımı olmadan inhibe ediliyor. 
Korozyon önleme sisteminin optimizasyonu 
ise CMR (kanserojen, mutajen, reprotoksik) 

Clariant’ın portföyü, oldukça 
spesifik ihtiyaçları karşılayacak 
biçimde tasarlanmış durumda

Clariant, farklı sektörlerdeki müşterileri için 
inovatif ve sürdürülebilir çözümlerle değer 
yaratımına katkıda bulunuyor. Clariant’ın 
portföyü, oldukça spesifik ihtiyaçları müm-
kün olduğunca tam ve kesin bir şekilde 
karşılayacak biçimde tasarlanmış durumda. 
Aynı zamanda devam eden araştırma ve 
geliştirme çalışmaları da enerji verimliliği, 
yenilenebilir hammaddeler, emisyonsuz ula-
şım ve sınırlı kaynakların korunması gibi 
dönemin başlıca trendlerini ele almaya 
odaklanıyor. ICS birimimizin en öne çıkan 
sektörleri arasında tüketim ürünleri, boyalar 
ve kaplamalar, havacılık, otomobil sıvıları ve 
ısı transfer sıvıları yer alıyor.  

Clariant, pek çok farklı sistemi donmaya 
ve korozyona karşı koruyan Antifro-
gen™ ısı transfer ürünleri serisini sunuyor. 
Clariant’ın Antifrogen ısı transfer sıvıları 
donmaya ve korozyona karşı mükemmel 

Antifrogen L
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söyleşi

catçı olarak Clariant’taki faaliyetlerimiz 
için önemli fırsatlar sunuyor. Örneğin, 
tanınmış bir sergide veya ticari bir fuarda 
ürünümüzü,sektörün önemli aktörlerine 
sunma fırsatını elde ediyoruz. Ürün tanı-
tımının yanı sıra, iş ilişkimiz olan kişilerle 
bir araya gelmek ve aynı zamanda da bazı 
yeni potansiyel ortaklarla veya alıcılarla 
tanışmak da bize ciddi fırsatlar sunuyor. 
Bilgimizi geliştirmek için bu tür fırsatları 
değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bil-
giler ışığında yeni fırsatlar arıyor ve iş ve 
pazarlama stratejilerimize uygun ilgili fuar 
ve şovlara katılmakla ilgileniyoruz. 

Clariant pazardaki mevcut varlığını 
geliştirmeye devam edecek

Clariant olarak 2017’den beklentimiz, 
Türkiye’nin gelişmiş kimya sektörü kapa-
sitesini artırma arzusunu, şirketimizin bilgi 
aktarımı ve sürdürülebilir yatırımlarıyla des-
tekleyerek bu hedefin bir parçası olmaktır. 
Clariant pazardaki mevcut varlığını geliş-
tirmeye devam etme ve inovasyon, yaratı-
cılık ve girişimcilik odaklı ekstra büyüme 
yaratma amacına bağlılığını korumaktadır. 
Türk kimya sektörü son 30 yılda ciddi 
anlamda gelişti ve Türkiye’yi bu sektör için 
önemli bir yer haline getirdi. Bu büyüme 
aynı zamanda, pek çok farklı sektörle iliş-
kili olarak Türkiye ekonomisindeki genel 
büyümeye de katkıda bulunuyor ve onlarca 
yıldır Türkiye ekonomisinin gerçekleştirdiği 
ilerlemeleri yansıtıyor. Türkiye kendisini 
ileri götürecek genç ve interaktif bir nüfusa 
sahip. Öte yandan Türkiye kimyasallar ve 
kimyasal ürünler pazarı son yıllarda çok 
güçlü bir büyüme içerisinde. Clariant bu 
büyümeyi hızlandırmak ve bu kararlılığın 
bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyu-
yor. Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip 
olduğuna ve kimya sektörünün büyümeyi 
destekleyen başlıca sektörlerden biri ola-
cağına kuvvetle inanıyoruz. 

Türk kimya sektörü, 2023 itibarıyla 50 
milyar dolara ulaşması öngörülen ihra-
catla önümüzdeki yıllarda olağanüstü bir 
büyümeye hazırlanıyor. Clariant olarak bu 
girişimde aktif bir rol oynamayı ve küresel 
uzmanlığımızla Türk kimya sektörünün 
gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. TM

rilmesine önemli katkıları bulunan eğitim 
ve araştırma kurumlarıyla stratejik bağ-
lara ve sağlam bir HVAC sektörüne sahip. 
Yurtiçindeki tüketim talebini karşılamak 
için pazarın 2022 sonuna kadar yüksek bir 
büyüme potansiyeline sahip olması öngörü-
lüyor. Müşterilerimizin risk potansiyellerini 
yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla, bu 
segmentteki deneyimimiz sonucu edindiği-
miz derin piyasa bilgimiz ve uzmanlığımızla 
teknik inovasyonumuzu sürekli olarak geliş-
tirmeye devam ediyoruz. 

İnovasyon ve müşteri odaklılığı 
önemli ilkelerimizin başlıcaları

Türkiye’de organizasyonumuzu beş strateji 
üzerine kurduk. Türkiye’deki üretim tesis-
lerimiz ve depolama kapasitemizin yanı sıra 
Türkiye’ye ve bölge ülkelerine hizmet veren 
satış ekiplerimiz bulunuyor. Aynı zamanda 
merkezi Türkiye’de bulunan ve Türkiye 
ve Ortadoğu ülkelerine hizmet veren bir 
müşteri hizmetleri ekibimiz var. Bunlara 
ek olarak Türkiye’de bulunan Tarım İlaçları 
Uygulama ve Geliştirme Laboratuvarları 
ve Kişisel Bakım Ürünleri Uygulama ve 
Geliştirme Laboratuvarlarımız Türkiye’nin 
yanı sıra Ortadoğu ve Afrika ülkelerine 
hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca, 
Gebze’de bulunan ICS Teknik Yetkinlik 
Merkezimiz, Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu 
ve Afrika genelindeki müşterilerimiz için 
daha yerelleştirilmiş çözümler geliştirme 
imkânı sağlıyor. Müşterilerimize rekabet 
gücü yüksek, inovatif çözümler sunmayı 
hedeflediğimizden bu tür yetkinlik mer-
kezlerinde yürütülen Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmaları, edindiğimiz stratejiler açısından 
büyük önem taşıyor. Sürekli yeni ve daha 
iyi ürünler ve hizmetler geliştirerek müş-
terilerimiz için katma değer yaratmayı ve 
onların çevreye etkilerini azaltmayı amaç-
lıyoruz. Dünya genelindeki 8 global Ar-Ge 
merkezimizde bin100 çalışanımız ve biri de 
Gebze’de bulunan toplamdaki 50 Teknik 
Yetkinlik Merkezimiz ile ürün ve inovas-
yonlarımızın kapsamını artırmaya devam 
ediyoruz. Bu noktada inovasyon ve müşteri 
odaklılığı önemli ilkelerimizin başlıcalarını 
oluşturuyor.
Ayrıca ticari fuarlara ve sergilere katılmak, 
gerek üretici gerekse ithalatçı veya ihra-

maddeleri kullanılmadan gerçekleşiyor.
Antifrogen L ise, ilaç ve gıda sektöründe, 
ısı transfer sıvısı seçiminin ciddi önem taşı-
dığı bira fabrikaları, mandıralar, dondurma 
fabrikaları, soğuk depolar ve balık işleme 
fabrikaları gibi tesislerdeki geri kazanım 
sistemlerine yönelik bir ısı transferi çözümü 
olarak geliştirildi. Antifrogen L, baz ürün 
olarak toksikolojik açıdan zararsız olan ve 
ABD gibi ülkelerde gıda katkı maddesi ola-
rak kullanılması FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) 
tarafından onaylanan propilen glikol içeri-
yor. Bu yönleriyle Antifrogen L, ilaç, gıda 
ve içecek sektörlerinde kullanımı planla-
nan ürünlerde, ısı transfer ortamının sanayi 
suyuna karışma ihtimalinin olduğu veya 
sıcak suyun dışarıda bırakılamadığı durum-
larda Antifrogen N’ye tercih edilmelidir. 
Bunların yanında Antifrogen L, ısı trans-
fer çözümü olarak çift işlev görüyor. Sulu 
solüsyonun gereken tuzlu su sıcaklığında 
sıvı halde kalmasını sağlayan Antifrogen 
L, aynı zamanda soğutma sistemlerindeki 
metal bileşenleri korozyona karşı koru-
yor. Yaklaşık 187 °C olan yüksek kaynama 
noktası, buharlaşmadan kaynaklanan kaybı 
engelliyor.

Türkiye’nin Isıtma, Havalandırma ve Klima 
(HVAC) pazarı ülkedeki yüksek şehirleş-
meden, inşaatta ve yerleşim yerlerinin yeni-
lenmesinde görülen artıştan dolayı ciddi 
anlamda gelişirken daha da dinamik bir 
pazar haline geldi. Pazarın, 2016-2022 
arasında hacim olarak yüzde 5,31’lik bir 
CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) ile 
büyüyeceği tahmin ediliyor. Türkiye, enerji 
tasarruflu HVAC teknolojilerinin gelişti-

Antifrogen N
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bazında yüzde 15.3 artış kaydedildi. 
Paket rooftop cihazlarda da iki haneli 
büyüme, 2016’da da devam etti. Artış, adet 
bazında yüzde 61.4, ciro bazında yüzde 53.3 
olarak gerçekleşti. Yoğuşmalı hava soğutma 
grupları hâlâ artış gösteren gruplar içinde 
yer almakla beraber en iyi sonuçlar; adet 
bazında yüzde 11.8, ciro bazında yüzde 14 
ile tersinir ısı pompaları ve sadece ısıtmalı 
cihazlar tarafında görüldü. Sadece soğutmalı 

Aassoclima’nın İtalya iklimlendirme 
sektörü cirosunu ele alan, üç aylık 
dönemleri kapsayan çalışmasına 

göre; iklimlendirme ekipmanlarının yedi 
kategorisinde, Ocak ayı başından 31 Aralık 
2016’ya kadar 1 milyon 688 bin 509 adet 
satış gerçekleştirildi. Bir önceki yıla kıyasla 
adet bazında yüzde 38.5, ciro bazında yüzde 
27.1 artış kaydedildi.
2016’nın ikinci yarısında, ilk yarıya kıyasla 

tüm ürünlerde, özellikle paket klimalarda ve 
taşınabilir klimalarda bir yavaşlama görüldü. 
2016 yazının ılıman geçmesi nedeniyle artış, 
bir önceki yılın aynı dönemine oranla ciro 
bazında yüzde 14.8, adet bazında yüzde 9.8 
mertebesinde kaldı. Tekli splitlerde adet 
bazında yüzde 54.1, ciro bazında yüzde 
27.4, multi splitlerde adet bazında yüzde 
53.1, ciro bazında yüzde 53.4, mini VRF ve 
VRF’lerde adet bazında yüzde 21.6 ve ciro 

pazar

İtalya 2016 İklimlendirme 
Endüstrisi ve Çevresel 
Uygulamalar*
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cihazlarda ise artış, adet bazında yüzde 1.9, 
ciro bazında yüzde 2.9’da kaldı.
Düşüş eğilimi gösteren ürün grupları ara-
sında yoğuşmalı su soğutma grupları bulu-
nuyor. Sadece soğutmalı cihazlarda adet 
bazında yüzde 16.3, ciro bazında yüzde 12.2 
düşüş kaydedilirken sadece ısıtmalı ve tersinir 
ısı pompalı cihazlarda bu düşüş, adet bazında 
yüzde 10.1’de kaldı, ciro bazında ise yüzde 
0.3’lük bir artış söz konusu oldu. 
Fan coil segmenti ise modellere göre önemli 
farklara sahip. Yüksek duvara monte edilen-
lerde adet bazında yüzde 22.7, ciro bazında 
yüzde 21.4 artış görülürken, standart model-
lerde ve kasalı modellerde adet bazındaki 
artış sadece yüzde 2.7’de kalırken, ciro 
bazında ise yüzde 0.2 düşüş görüldü. Kasa-
sız modellerde adet bazında yüzde 2.9, ciro 
bazında yüzde 0.1 düşüş kaydedildi. Kaset 
tip fan coil segmenti de adet bazında yüzde 
0 ile stabil kalırken ciro bazında yüzde 4.3 
düşüş yaşadı. 
Klima santralleri bir önceki yıla kıyasla 
büyüme eğilimini sürdürüyor, adet bazında 
yüzde 4.4, ciro bazında ise yüzde 30.1 artış 
kaydedildi. 

Çevre

Assoclima’nın üç ayda bir yapılan pazar 
araştırmaları, sadece İtalyan pazarına atıfta 
bulunmakta, üretim ve ihracatı içermemekte-
dir. Ulusal Çevre Durum Raporu’nda ele alı-
nan ana temalar ve sektörler 349/1986 sayılı 
yasaya uygun olarak belirlenmekte, İtalyan 
Çevre Bakanlığı, Çevre Durum Raporunu iki 
yılda bir parlamentoya sunmaktadır. Çevre 
Durumu Raporu’ndaki bilgilerin birçoğu, 
İtalya’nın bölge/vilayet çevre koruma kurum-
larının işbirliğiyle toplanmakta, ISPRA 
(Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü) 
tarafından her yıl yayımlanan Çevresel Veri 
Yıllığı’nda yer almaktadır. Çevresel Veri Yıl-
lığı-Anahtar Konuları, AB tarafından önce-
likli alanlar olarak kabul edilen çeşitli çevresel 
konularla ilgilidir. Bu konular;
•	 İklim değişikliği 
•	 Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem 
•	 Hava kalitesi 
•	 Ülke su kalitesi 
•	 Deniz ve kıyı bölgeleri 
•	 Fiziksel ajanlara maruz kalma 

•	 Nükleer etkinlikler ve çevresel 
radyoaktivite 

•	 Çevresel kirleticiler 
•	 Toprak ve kara 
•	 Atık 
•	 Kaynak kullanımı ve malzeme akışları 
•	 Çevre ve sağlık 
•	 Çevresel bilinç ve farkındalık 

enstrümanları 
•	 Çevre sertifikasyonları 
Çevre Durum Raporu’nun iklim değişik-
liği temel bulgularına göre, İtalya ortalama 
sıcaklık anomalisi (belirli bir yıldaki İtal-
ya’daki ortalama sıcaklığın, tarihsel, çok yıllı 
bir ortalamadan ne kadar farklı olduğu) son 
30 yılda, küresel hava sıcaklığı anomalisinden 
neredeyse her zaman daha yüksek çıkmıştır. 
2013 yılında, ortalama sıcaklık anomalisi, 
+0.88 °C küresel ortalamayla karşılaştırıldı-
ğında, İtalya’da +1.04 °C idi. CO2 eşdeğeri 
sera gazı salımları, LULUCF’tan (arazilerin 
kullanımı, iklim değişikliği ve ormanlaştırma 
faaliyetleri) kazanılanlar hariç, 1990 ilâ 2012 
yılları arasında yüzde 11,4 oranında azal-
mıştır. 
İtalya’nın Kyoto hedefi, baz alınan yıla göre 
(1990) 2008-2012 yılları arasındaki yıllık 
emisyon oranını yüzde 6.5 azaltmak (Söz 
konusu dört yıllık dönemde ortalama yıllık 
emisyon hesabına göre). 2008-2012 döne-
mindeki yıllık emisyonlar, baz alınan yıla 

göre yüzde 4.6 oranında azalmıştır. 2012’de 
İtalya’da hava kalitesi, kükürt dioksit ve ben-
zen ile ilgili tatmin edici seviyelere sahipti.
Bununla birlikte, PM10’un memnuniyet 
veremeyen konsantrasyonları (günlük sınır 
değeri, izleme istasyonlarının yüzde 40’ında 
aşılmıştır), ozon (insan sağlığı koruması için 
uzun vadeli hedefler, izleme istasyonlarının 
yüzde 93’ünde aşılmıştır) ve nitrojen diok-
sit (yıllık limit, izleme istasyonlarının yüzde 
17’sinde aşılmıştır) için aynı şeyi söylemek 
mümkün değil. 

Su kalitesi / Deniz ve kıyı alanları: 

İtalya ve Akdeniz’de deniz kıyı bölgeleri, 
en savunmasız ve en ciddi tehdit altında 
olan doğal ekosistemler arasındadır. Suyu 
yüzmeye elverişsiz hale getirebilecek birçok 
kirlilik kaynağı vardır, ancak en önemlisi 
mikrobiyolojik kirliliktir.
2012 deniz sezonu için İtalya’da 629 iç 
sularda, 4 bin 880 marinada, toplam 5 bin 
509 plajda tetkik yapılmıştır. 2012 deniz 
sezonunda yapılan gözlem sonuçları, bu sula-
rın yüzde 85’inin 76/160/EEC sayılı Direktif 
tarafından belirlenen yol gösterici değer ile 
uyumlu olduğu görülmüştür.
Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (2008/56/
EC) önemli ve yenilikçi bir araç oldu. Zira 
deniz çevresini korumak ve mümkün mer-
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tebe iyileştirmek için bağlayıcılığı olan ilk 
kaynaktır. İtalya MSFD Yönetmeliğini kendi 
denizlerinde uygulamaya başladı. Mevcut 
bilgi ve verilere dayanılarak deniz çevresinin 
durumunun ilk değerlendirmesini hazırladı. 
Ayrıca, biyolojik çeşitlilik ve kirlilik gibi 
konularda veriler içeren, deniz çevresinin 
onbir nitel tanımlayıcısı temelinde, ‘iyi deniz 
çevresel statüsü’ tanımını oluşturdu. İtalya 
deniz suları ortamının sürekli değerlendi-
rilmesi için bir izleme programı tasarlıyor.

Biyoçeşitlilik ve ekosistem 

İtalya, Avrupa’daki bitki türlerinin yarısını 
ve hayvan türlerinin üçte birini oluşturan 
en büyük biyoçeşitliliklerden birine sahip-
tir. Omurgalı türlerinin yaklaşık yüzde 31’i 
tehdit altında; amfibiler ve kıkırdaklı balıklar 
endişe kaynağıdır. Yüksek bitkilerin yaklaşık 
yüzde 15’i ve alt bitkilerin de (bryofitler ve 
likenler) yüzde 22’si tehdit altındadır.

Toprak ve araziler

ISPRA verilerine göre 2012’de toprak kayıp-
ları yüzde 7.3 seviyesindedir. Bu, 1950’den 
beri ortalama olarak, saniyede 7 m2 toprak 
kaybediliyor demektir. Süreç, son dönemde 
hızlandı. 2009-2012 aralığında, toprak kaybı 
saniyede ortalama 8 m2’yi buldu. Çevresel 
tehdit heyelanlar, İtalya’da en sık görülen 
doğal felaket türüdür. Mağdur sayıları ve 
hasar miktarı açısından depremlerden sonra 
ikinci sırada yer almaktadır. Her yıl toprak 
kaymalarına maruz kalabilecek nüfus, 21 
bin 182 km²’ye (ulusal toprakların yüzde 
7’si) dağılmış 995 bin 484 kişidir. 2013’te 
112 büyük heyelan olayı kaydedildi. Her yıl 
6 milyon 153 bin 860 kişinin İtalya’daki su 
baskını etkilerine maruz kaldığı tahmin edil-
mektedir. İtalya’daki seller 1951’den 2013’e 
kadar bin 557 kişinin hayatına mal oldu.
İtalya, toprak ve alt katmanın korunması ve 
iyileştirilmesini, toprak temelli su fonksi-
yonlarının ve yeraltı sularının korunmasını 
ve tehlikeli maddelerle kirlenmiş toprakların 
geri kazanımını sağlayan bir toprak koruma 
yasası çıkardı.

Atık

2013’teki toplam belediye atığı, 2012 yılına 

göre yüzde 1.3 daha düşük oranda, toplam 
29.6 milyon ton’du. Kişi başına atık üretimi, 
2012’de 505 kg’dan, 2013’te 487 kg’a düştü. 
2013’te, belediye atığının yaklaşık yüzde 37’si 
imha edildi, yüzde 39’u ise geri kazanıldı 
(biyolojik atıkların kompostlaştırılması ve 
anaerobik arıtım dahil). Farklı atıkların ayrış-
tırılarak toplanması, belediye atığının farklı 
bileşenlerini etkin bir şekilde geri kazan-
mak için gerekli olarak kabul edilmekte-
dir. 2013’te, toplam belediye atığının yüzde 
42,3’ü ayrıştırılarak toplanmıştır.
Atık yönetimindeki gelişmeler konusunda 
İtalya’nın farklı bölgelerinde önemli farklı-
lıklar görülüyor. 2008/98/EC sayılı Direk-
tifte belirtilen, özellikle belediye atığının 
önlenmesi ve geri dönüştürülmesine ilişkin 
hedeflere ulaşmak için daha fazla gayret sarf 
edilmeli. 2010 yılında İtalya, kaynağında atık 
azaltımı ve farklı atıkların ayrı toplanması 
için 2008/98/EC sayılı Direktifini uygula-
maya başladı. Bu yönetmelik, atık yönetim 
sektörünün geliştirilmesine ve atık yöneti-
minde yeni iş alanlarının yaratılmasına yar-
dımcı olacak.

Önemli çevre sorunları ve 
kaygıları konusunda temel politika 
yansımaları

Yakın geçmişteki gelişmelere rağmen İtalya, 
iklim değişikliği azaltımı, iklim değişikliği 
adaptasyonu, kentsel hava kalitesi, atık yöne-
timi, yeraltı suyu kirliliği, yeraltı sularının 
aşırı sömürüsü ve hidrojeolojik istikrarsızlık 
gibi önemli çevresel zorluklarla karşı karşıya.

İklim değişikliği

İklim değişikliğinin hafifletilmesine yardımcı 
olmak için İtalya, Avrupa emisyon ticaret 
sistemini benimsemiştir. Aynı zamanda, ulaş-

tırma sektöründe enerji tasarrufu önlemleri, 
yenilenebilir enerji ve düşük çevre etkisi olan 
yakıtları teşvik etmiştir. Uyum konusunda, 
Ulusal Uyum Stratejisinin benimsenmesi 
süreci devam etmektedir.

Çevreci gelişmeler

İtalya, ekonomik krizin ardından kayıpların 
geri kazanılması için ekonomi politikala-
rında çevresel konuları çıkış noktalarından 
biri olarak görüyor. Bunun için çevreci gün-
demlerinde şu konular yer alıyor: 
•	 Ekonomi politikaları ve çevre 
•	 Çevreci vergi sistemi 
•	 Çevre bağlantılı harcama ve yatırımlar 
•	 Çevre bağlantılı pazar yatırımları ve 

istihdam 
•	 Çevre teknolojilerinin teşviki ve ekolojik 

yenilikçi çevreci vergi sistemi. 
İtalya vergilendirme sisteminde, gelir vergi-
sinden daha düşük bir vergi geliri payı alır-
ken, kirletici faaliyetlerle ilgili olarak daha 
fazla vergi almayı istiyor.

Kaynaklar 
•	 IT, 1986, Law No. 349/1986, on 

Institution of Ministry of Environment 
and rules on environmental damage. (OJ 
No.162, 15.07.1986) 

•	 MATTM, 2009, Environmental 
Challenges, Summary of the State of the 
Environment in Italy, MATTM, Rome 

•	 State of the environment reports 
•	 ISPRA, 2014, Annuario dei dati 

ambientali, ISPRA, Rome 
•	 Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA) (Institute 
for Environmental Protection and 
Research) 

*İçerik, İtalyan Ticaret Odası Derneği’nden 
temin edilmiştir. TM
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proje

B aysaş İnşaat’ın İstanbul 216 2. 
Etap projesi İstanbul’da Anadolu 
Yakası’nın en hızlı gelişen ve yük-

sek talep gören Kadıköy Fikirtepe Kentsel 
Dönüşüm Bölgesi’nin prestijli projelerinin 
başında geliyor. Yapımı devam eden pro-
jede DAF Enerji’nin yüksek verimli Ther-
motherm Serisi ısı istasyonları ve yeni nesil 
Sonicheat+ kalorimetreleri kullanıldı. Top-
lam 12 bin 150 m² arsa üzerinde, 95 bin m² 
inşaat alanına sahip İstanbul 216 2. Etap 
projesinde 3 Blok, 584 daire ve ticari üniteler 
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. Termostatik kontrollü ısı 
istasyonlarında kontrol sıcaklığa bağlı yani 
termostatik olarak yapılır. Sistem, kullanım 
sıcak suyu öncelikli çalışır. Ancak kulla-

nım sıcak suyu tüketimi devam ederken de 
ısıtma işlevi de kısmi olarak sürdürülür. Ter-
mostatik kontrollü ısı istasyonlarında ısıtma 
hattı sürekli olarak devrededir. Kullanım 
sıcak suyu tüketiminden bağımsız olarak 
her koşulda daire ısıtması devam eder. Eğer 
kullanım sıcak suyu tüketimi yoksa kazandan 
gelen enerji doğrudan daire ısıtma hattına 
yönelir.
DAF Enerji’nin İstanbul 216 2. Etap 
projesinde kullanılan diğer ürünü olan  
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 kalorimetrenin 
bir diğer önemli özelliği EN 1434 Class 2’ye 
göre sınıfının en iyi doğruluk oran aralıkla-
rından birine sahip olması. Patentli gövde 
tasarımı ile de ön plana çıkan DAF Sonic-

İstanbul 216 2. Etap Projesinde 
Isı İstasyonları Sistemi

Heat+ bu sayede kendi sınıfındaki en düşük 
basınç kaybı değerlerine de sahip olurken 
özellikle ısı istasyonları ile kullanımda ön 
plana çıkıyor. 
Kirden, pastan ve korozyondan etkilenme-
yen bu tasarım sayesinde uzun kullanım 
ömrüne sahip olan SonicHeat+, özellikle 
kullanıcı tarafında da büyük memnuniyet  
yaratıyor. TM
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

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

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir

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

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

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!
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Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com

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

HEP İSTANBUL

ANATOLIUM MARMARA

AVRUPA KONUTLARI BAŞAKŞEHİR ADANA OPTİMUM AVMÇAMLICA CAMİİ

MANİSA MERKEZ EFENDİ DEVLET HASTANESİ VADİPARK SEYRANTEPE

SIEMENS ORDU ÇEVRE YOLU PROJESİ - BOZTEPE VE ÖCELİ TÜNELLERİ



AYDA BİR YAYIMLANIR • MAYIS 2017 • YIL: 21 • SAYI: 220 • 11 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com
İnovatif ürünler, otomasyon çözümleri, CFD analizi gibi satış öncesi hizmetler sunan 
Samsung iklimlendirme sistemleri, satış sonrasındaki geniş ve kuvvetli servis ağıyla da 
tüm projelerinizde geleceğin teknolojisini yaşatıyor.

Samsung iklimlendirme sistemleri ile 
geleceğin teknolojisi bugün yanınızda

360 Kaset Klima

• Kanatsız Hava Yönlendirme:
 Hava akışında kayıp olmaz
• Mükemmel homojen    
 iklimlendirme
• Booster Fan sayesinde yatay   
 hava akışı: Soğuk cereyan yok

Tek Yöne Üflemeli Kaset DVM S Eco DVM S 30 HPDVM S  Water

• Yalnızca 135 mm yükseklik ile
 dünyanın en ince iç ünitesi
• Sessiz çalışma
• Dahili çek valf

• Kompakt Tasarım: 
 Yaklaşık %55 alan tasarrufu
• En geniş kapasite: 14 HP
• Yüksek enerji verimliliği
• 4 HP ve 5HP tek fanlı dış üniteler
• En geniş kapasite aralığı 4-14 HP

• Tek modülde maksimum  
 kapasite: 30 HP
• Oransal su debisi kontrolü
• Su tesisatı ekipmanlarında
 yaklaşık %40 tasarruf
• ‘Heat Pump’ veya 
 ‘Heat Recovery’ olarak   
 kullanım imkanı
• Tek modülde maksimum  
 kapasite

• Flaş Enjeksiyon Teknolojisi:
 Çok düşük dış ortam    
 sıcaklıklarında dahi üstün   
 ısıtma performansı
• Akıllı Defrost Özelliği: 
 Daha uzun süre kesintisiz ısıtma
• Asimetrik scroll tasarıma sahip
 Inverter kompresörler
• Tek modülde maksimum   
 kapasite 

İSTANBUL 3. HAVALİMANI PROJESİ

OVİT TÜNELİ PROJESİ

“EN İYİ”Yİ SEÇTİ...

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ  

Dünyanın en büyük havalimanı projesi

Dünyanın en uzun 3. karayolu tüneli (14,3 km)
Türkiye’nin en uzun tüneli

Yerli üretim özgürleştirir!

www.aironn.com.tr


