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Avrupa Havalandırma Endüstrisi Birliği 
(EVIA), ısı geri kazanımının atık enerji 
teknolojisi olarak tanınmasını sağlayan 

ve iç hava kalitesini (IAQ) gözeten yasal düzen-
lemelerin güçlendirilmesini istiyor. Avrupa’nın, 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 
(EPBD) ve Yenilenebilir Enerji Direktifi (RED) 
hakkında gözden geçirme çalışmaları devam 
ediyor. EVIA, bu yasal düzenlemelerin gözden 
geçirilerek mevcut yapı stoğunda iyileştirmelerin 
yapılmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesinin 
önemine dikkat çekiyor. Söz konusu değişik-
liklerin, enerji tüketimini düşürürken iç ortam 
hava kalitesini iyileştiren sistem ve çözümleri 
içermesi gerektiğinin altını çizen EVIA; “Bun-
lar, iklim ve enerji hedeflerimizi karşılamak ve 
vatandaşlarımızın sağlığını korumak, konforunu 
ve verimliliğini artırmak için önemli araçlardır” 
diyor. Havalandırma sistemlerinin ısı geri kaza-
nımlı (HRV) olmasını öngören EVIA, mevcut 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 
çok başarılı olmadığı kanaatinde ve üye devlet-
lerin şu anki yönetmeliğin öngördüğü yenileme 
hızını (yılda yaklaşık % 1) sürdürmeleri halinde, 
yapı stoğunun iyileştirilmesi için 100 yılı aşkın 
süre gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle tetik-
leyici bir yenileme planı, akıllı binalara geçişi 
hızlandıracak bir “Akıllılık Göstergesi” öneriyor. 
Bir yapının akıllı sayılabilmesi için getirilecek 
tanımda; iç ortam kalitesinin yeterli düzeyde 
olduğunun kontrol altında tutulması ve bunun 
rutin olarak denetlenmesi koşullarının bulun-
ması, yani iç hava kalitesi güvenliğinin bir “Akıl-
lılık Göstergesi” olarak kabul edilmesini istiyor. 

İç hava kalitesi güvenliği bir 
“Akıllılık Göstergesi”

İşte EVIA’nın önerileri:
•	 Üye devletler, binalar veya bina birimleri 

için minimum iç hava kalitesi şartlarının 
sağlanması yolunda gerekli önlemleri 
almalıdır.

•	 Binanın kullanım amacı da hesaba 
katılmalı, herhangi bir kullanıcı 
faaliyetinden bağımsız olarak minimum 
havalandırma akışı sağlanmalıdır.

•	 Üye devletler, iç hava kalitesi seviyesini 
hesaplamak için bir metodoloji 
oluşturmalıdır: Bu metotla belirlenen iç 
hava kalitesi seviyesi, enerji performans 
belgesinde şeffaf bir şekilde raporlanmalıdır. 
Enerji performans belgesi, iç hava kalitesi 
(havalandırma oranı) ve kapalı iç ortam ısıl 
çevre koşulları (yaz ve kış) ile ilgili bilgileri 
de içermelidir.

•	 Akıllılık göstergesi, binanın iç hava 
kalitesine ve termal konfor koşullarına 
katkı sağlama kabiliyetini artıran özellikleri 
kapsar. Sağlıklı ve enerji verimli binalar 
elde etmek için havalandırma sistemlerinin 
düzenli denetimi yapılmalıdır.

•	 Gözden geçirilerek/yenilenecek “Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği (EPBD)” 
havalandırma dahil olmak üzere teknik yapı 
sistemlerinin düzenli denetimlerini zorunlu 
kılmalıdır. Aynı zamanda zorunlu düzenli 
denetimlere alternatif olarak aktif bina 
otomasyon ve kontrol sistemlerini kurma 
şartlarını içermelidir.

EVIA benzer biçimde Yenilenebilir Enerji 
Direktifi’nin (RED) yeni düzenlemesinde de 
ısı geri kazanımın bir atık enerji teknolojisi ola-
rak kabul edilmesini ve ayrıca ısı geri kazanımlı 
havalandırma ünitesinin (HRV) geri kazandığı 
enerjinin yenilenebilir bölümünün hesaplanabilir 
olmasını istiyor. Böylelikle yatırımcıların, karar 
vericilerin bu sistem ve teknolojilere yönlendi-
rilebilmesinin de kolaylaşacağını öngörüyor. TM
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ürünler

Alarko Carrier’dan Yeni Diamond Domestik Pompa Serisi 

Alarko Carrier, kirli ve atıksular için 
Diamond WSD serisi, keson kuyu 
ve sarnıçlar için Diamond SCM 

Serisi, atıksular ve yağmur suları için Dia-
mond VXM serisi dalgıç pompaları Türkiye 
çapına yayılmış desteği ile sunuyor.

Kirli ve Atıksular için Diamond 
WSD Serisi Dalgıç Pompa

Uygulama alanları
•	 Atıksular için Shrouded sistem taşınabilir 

tip dalgıç pompa.
•	 Kirli ve atıksuların boşaltılmasında, septik 

tanklardaki işlemlerde, küçük arıtma 
uygulamalarında.

Güvenilir, verimli
•	 1,5 - 54 m³ / saat debi aralığında.
•	 6,5 - 25 metre arasında basma yüksekliği.
•	 Hafif: 15 - 27 kg.
•	 Kompakt: Boyu 43 - 51 cm

Pompa özellikleri
•	 Basma ventili, pompa gövdesi ve üst kapak 

döküm demir.
•	 Fan Noryl, 32 mm. çapında katı 

maddelerin geçmesine uygun.
•	 Grafit / Seramik mekanik salmastra.
•	 Motor yuvası ve taşıma sapı paslanmaz 

çelik, AISI 304.

Motor özellikleri
•	 1x230 V, 50 Hz. Akım: 5,2 - 15 A. Güç: 

1- 3 HP.
•	 Asenkron, iki kutuplu.
•	 IP 68 koruma.
•	 F sınıfı yalıtım.

•	 Sürekli çalıştırmaya uygun.
•	 WSD: Flatörsüz.
•	 WSD (F): Dahili flatörlü.

Keson Kuyu ve Sarnıçlar için 
Diamond SCM Serisi Dalgıç 
Pompa

Bahçelerde, turistik tesislerde yağmurlama 
ile sulama işlerinde, kuyudan, sarnıçtan, 
derin sondaj kuyularından (4”) temiz su 
sağlanmasında ve basınçlı su sistemlerinde 
kullanılır. 

Pratik, güvenilir
•	 Fişe tak çalıştır.
•	 Çok hafif: 15 - 24 kg.
•	 Kompakt: Boyu 53 - 69 cm.
•	 Seviye flatörü standart.

Uygulama alanları
•	 Açık kuyu ve derin sondaj kuyuları.
•	 Minimum kuyu çapı 125 mm-4” için çok 

kademeli, monoblok dalgıç pompa.
•	 Maksimum daldırma derinliği:  

20 - 50 m.
•	 Bahçe ve sera uygulamaları.

Verimli, sağlam
•	 0,3 - 3,6 m³ / saat debi aralığında 3 tip.
•	 14 - 102 metre aralığında basma 

yüksekliği.
•	 Grafit / Seramik mekanik salmastra.

Pompa özellikleri
•	 Pompa gövdesi, ventil gövdesi, filtre, 

motor gövdesi AISI 304’e uygun 
paslanmaz çelikten.

•	 Motor şaftı AISI 420’ye uygun paslanmaz 
çelikten.

•	 Difüzör ve Fan Noryl’den (polimerli cam 
takviyeli).

•	 Yağlı tandem tip mekanik salmastra.

Motor özellikleri
•	 230V besleme gerilimi, tek fazlı, 50 Hz.
•	 Akım: 5,2 - 10 A.
•	 Güç: 1- 2 HP.
•	 Asenkron, 2 kutuplu.
•	 IP 68 koruma.
•	 F sınıfı izolasyon.
•	 Sürekli çalışmaya uygun.
•	 Su soğutmalı.
•	 Tek fazlı motorlarda dahili ısıl koruma ve 

iç kapasitör.

Atıksular ve Yağmur Suları için 
Diamond VXM 12-1 Serisi Dalgıç 
Pompa

Uygulama alanları
•	 Atıksular için Vortex sistem taşınabilir 

dalgıç pompa.
•	 Aşındırıcı atıksuların boşaltılmasında, 

yağmur suyunun yeniden kullanımı veya 
drenajı uygulamalarında.

Güvenilir, verimli
•	 1,5 - 21 m3/saat debi aralığında.
•	 1 - 11,7 metre arasında basma yüksekliği.
•	 Çok hafif: 8,4 kg.
•	 Kompakt: Boyu 41,5 cm.

Pompa özellikleri
•	 Basma ventili, pompa gövdesi ve üst kapak 

AISI 304.
•	 Fan AISI 304 olup, 35 mm katı parça 

geçimine uygun.
•	 Grafit / Seramik mekanik salmastra.
•	 Motor yuvası ve alt ayaklar paslanmaz 

çelik, AISI 304.

Motor özellikleri
•	 1x230 V, 50 Hz.
•	 Akım: 5,2 A.
•	 Güç: 0,75 kW.
•	 Asenkron, iki kutuplu, sarılabilir tip.
•	 IP 68 koruma.
•	 F sınıfı yalıtım.
•	 Sürekli çalıştırmaya uygun.
•	 VXM 12-1: Flatörsüz.
•	 VXM 12-1 (A): Dahili Flatörlü.
•	 Daldırma Derinliği: Maks. 10 m. TM

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

• Şık Tasarım
• Homojen İklimlendirme
• Daha Fazla Hava Akışı
• Yenilikçi Booster Fan
• Soğuk Cereyan Yok

• İnce ve Kompakt Tasarım
• Sessiz Çalışma
• Dahili Çek Valf

Tek Yöne Üflemeli Kaset DVM S Eco 

• Maksimum Alan Tasarrufu
• Kompakt Tasarım, 
 Kolay Kurulum
• Çok Yönlü Bağlantı İmkanı
• Üstün Isıtma Performansı
• En Geniş Kapasite Aralığı 
 4 – 14 HP

DVM S 30 HPDVM S  Water

• Tek Modülde Maksimum   
 Kapasite
• Daha Fazla Enerji Tasarrufu*
• Düşük Bakım ve Enerji   
 Maliyetleri**
• Enerji Verimli Hızlı Isıtma ve   
 Soğutma
• Düşük Ses Seviyesi
• Oransal Su Debisi Kontrolü

• Üstün Isıtma Performansı
• Asimetrik İnvertör Scroll   
 Tasarım
• Geliştirilmiş Flash Enjeksiyon
• Akıllı Defrost Özelliği
• Alan Tasarrufu
• Tek Modülde Maksimum   
 Kapasite

* Samsung DVM Water serisine göre daha yüksek COP ve EER değerlerine sahiptir. ** 20HP ve 30HP’lik tek modül sayesinde sağlanmaktadır.
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ürünler

Baymak Isı Pompası Serisine İki Yeni Model

Buderus’tan Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazanlar

Baymak, havadan aldığı enerji ile dört 
mevsim iklimlendirme sağlayan ısı 
pompası serisine iki yeni model daha 

ekledi. Baymak’ın en son DC inverter tek-
nolojisine sahip yeni Split ve Monoblok 
ısı pompaları düşük enerji tüketimi, çevre 
dostu teknolojisi, ekonomik mod özelliği 
ve taşınabilir paneli sayesinde kullanıcıla-
rına konfor sunuyor. Baymak, ısı pompası 
serisinin iki yeni modeli enerji sınıfı ısıtma 
- soğutmada A++ değeri ve EN 14511’e 
göre 4,4 ilâ 4,8 arasında değişen yüksek 
COP değerleri sayesinde yüksek verim 
sunarken düşük enerji tüketimiyle de fark 
yaratıyor. Baymak’ın havadan aldığı ener-
jiyi ısıtma ve soğutma için farklı ihtiyaçlara 
göre kullanıma sunan Split ve Monoblok 
modelleri Mayıs ayı içinde satışa sunuldu. 
LCD ekrana sahip kontrol paneli kablo ile 
taşınarak harici bir şekilde de kullanıma ola-
nak sağlayan Baymak’ın yeni nesil Split ve 
Monoblok ürünleri, kontrol altyapısı ve ErP 
uyumlu düşük enerji tüketimli sirkülasyon 
pompası ile verimlilik değerlerinde öne çıkı-
yor. Baymak’ın yeni nesil ısı pompaları, -2°C 
dış hava sıcaklığında 60°C gibi yüksek çıkış 
suyu sıcaklığı, düşük sesle çalışma özellikleri 

Geniş ürün gamı ile her türlü ihti-
yaca çözümler sunan Avrupa’nın 
önde gelen termoteknoloji markası 

Buderus, tasarımı ile ön plana çıkan Bude-
rus Logamax plus GB172i yoğuşmalı kombi 
ve kazanlarının kapasitesini çeşitlendirerek 
tüketicilerin beğenisine sundu. Logamax plus 
GB172i yoğuşmalı kombi ve kazanlar, tüketici-
lerin estetik beklentilerini fazlasıyla karşılarken 
maliyet yönetimi açısından da birçok avantaj 
sağlıyor. Ön kapağı tamamen dayanıklı ve kırıl-
maz camdan yapılan Buderus Logamax plus 
GB172i yoğuşmalı kombi ve kazanlar siyah 
ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçene-
ğiyle dikkat çekiyor. Açılır alt kapağın altında 
gizli kumanda ünitesi bulunan Logamax plus 
GB172i yoğuşmalı kombi ve kazanlar, baca 
gazı içinde bulunan su buharını yoğuşturarak 
konvansiyonel kombilere kıyasla aynı miktarda 

ile en zorlu hava koşullarında bile konfor ve 
yüksek performans sunuyor. Monoblok tip 
ürünler akışkan borulaması gerektirmeyen 
kompakt bir tasarıma sahipken, split tip 
modeller ise hafif dış ünite tasarımıyla kul-
lanıcılara kolay montaj imkânı sağlıyor. En 
son DC inverter kompresör teknolojisine 
sahip Baymak ısı pompaları, ne kadar ısıtma 
yüküne ihtiyaç olduğunu hassas bir şekilde 
hesaplayarak yalnızca evin ihtiyacı kadar 
elektrik tüketiyor. Baymak ısı pompaları 6, 8, 
10, 12, 14 ve 16 kW kapasiteleri ile apartman 

dairesinden villaya kadar farklı mekânlarda 
hem ısıtma hem de soğutma için merkezi 
sistem konforunu tek çatı altında sağlıyor. 
Dört mevsim ideal iklimlendirme konforunu 
yaşatan yeni nesil Baymak ısı pompaları, iki 
farklı ortam için gerekli olabilecek çıkış suyu 
sıcaklıklarını birbirinden bağımsız olarak 
ayarlayabiliyor. Kullanım sıcak suyunda ise 
kullanıcı tercihine göre boylerde oluşabi-
lecek bakterilerin öldürülmesi için suyun 
sıcaklığını aniden çok yüksek seviyelere 
çıkartabiliyor.TM

yakıttan daha fazla ısıtma enerjisi üreterek eko-
nomik bir kullanım sağlıyor. Ayrıca Buderus 
Logamax plus GB172i yoğuşmalı kombi ve 
kazanlar, Buderus mühendisleri tarafından 
geliştirilen eşanjör sayesinde kolay kirlenme-
diği gibi kolayca temizleniyor. Böylelikle bakım 
aralıkları uzarken maliyetler de minimuma ini-
yor.  Buderus Logamax plus GB172i yoğuşmalı 
kombi ve kazanlar, hem oda sıcaklığı hem de dış 

hava sıcaklığına göre ayarlanabilen kumandalar 
ile kullanılabiliyor. Bu sayede ısıtma sezonu 
boyunca gerekli olan ısıtma ihtiyacı kadar ısı 
üretilirken, hem yakıt tasarrufu hem de ısınma 
konforunu bir arada sağlanıyor.TM

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

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

Foseptik Tahliyesinde
İ LERİ TEKNOLOJİLER

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

GEORIT
Mini Foseptik Tahliye Cihazları

GEO 230/500
Kendinden Depolu Koku Yapmayan Foseptik Tahliye Cihazları

GEOCLEAN
Mini Foseptik Tahliye Cihazları
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Kl�ma Santral� Çözümler�
Kl�ma santraller� �ç�n programlanab�l�r kontrolörler

 

 

Dah�l� web sayfası, graf�k yönergel� web yapılandırma 
arayüzü sayes�nde hızlı ve doğru yapılandırma �mkanı.

İnovat�f yapılandırma s�h�rbazı �le hızlı ve akıllı 
parametre programlama �mkanı.

Gen�ş sensör, transm�tter ve aksesuar seçenekler�.

Fonks�yon Blok 
temell� yapısı �le
her t�p santrale 
çözüm sunab�lme �mkanı.ALARMS
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ERCAN TEKNİK A.Ş. Tarlabaşı Bulvarı No:64 Beyoğlu - İstanbul / Türkiye.  Tel: +90 212 237 4132, Fax: +90 212 237 4179 info@ercanteknik.com - www.ercanteknik.com.tr

Emura, 3 yöne hava üfleme sistemi sayesinde 
sıcak ve soğuk havayı dikey ve yatay olarak 
üfleyerek odanın her köşesine eşit miktarda 
yayabiliyor. Bunun yanı sıra ortamda insan-
ları algıladığı zaman havayı üstlerine değil, 
farklı noktalara üflüyor. Emura, 19 desibele 
kadar inebilen üfleme sesi ile fısıltı derece-
sinden daha sessiz çalışırken, gece ayar modu 
ile daha konforlu bir uyku için aşırı ısınmayı 
veya aşırı soğumayı önlüyor. 

Tasarım ve teknoloji bir arada 

Beyaz ve gümüş renk seçenekleri sunan 
eğimli tasarımı ile her türlü dekora uyum 
sağlayan, şık iç ünitesi kadar performanstan 
ödün vermeyen özellikleri ile de sadece yaz 
aylarında değil 4 mevsim konforlu ortam 
sunuyor. Ultra ince, şık, kavisli ön panele 
sahip tasarımı ile benzerlerinden ayrışan 
Emura, tasarım odaklı ödüllerin yanı sıra 
işçilik, malzeme seçimi, üretim verimliliği, 
çevreye duyarlılık, fonksiyonellik, ergonomi 
gibi kriterlerin hem uzmanlar hem de tüke-
ticiler tarafından değerlendirildiği birçok 
ödülün de sahibi.  Emura, bugüne kadar IF 
Design Award, Red Dot Award, German 
Design Award, Focus Open Award ve Good 
Design Award gibi tasarım dünyasının say-
gın ödüllerini almayı başardı.TM

Daikin’den Yeni Nesil Emura Klima

Daikin, geniş ürün gamı ile yaz sezo-
nunu açarken, yeni nesil cihazları 
ile klima konforunu bir üst noktaya 

taşımayı hedefliyor. Daikin’in en beğenilen 
klimalarından biri olan Emura, sahip olduğu 
yüksek standartlara yeni özellikler ekleyerek 
hem verimlilik hem de tasarruf değerlerini 
yükseltiyor.
Emura, ultra ince şık görünümü kadar, per-
formansı, verimlilik değerleri, teknolojik 
özellikleri ve çevre dostu oluşu ile de beğeni 
topluyor. Yeni nesil soğutucu akışkan R32 ile 
çalışan Emura, diğer klimalarda opsiyonel 
olarak sunulan online kontrol uygulamasını 
standart olarak uyguluyor. Böylece tüm yeni 
nesil Emura sahiplerine, cep telefonu ve tab-
let ile uzaktan kontrol etme imkânı veriyor. 
Bu sayede Emura kullanıcıları, istedikleri 
zaman ve istediklerini yerden klimasını 
yönetebiliyor. Online kontrol ile klimasını 
kontrol edebilen Emura sahipleri, açma, 
kapama, nem alma, sadece fan çalıştırma 
gibi komutlarla daha ortama girmeden kendi 
konfor alanını oluşturabiliyor. 

Çevre ve tüketici dostu

Pek çok klima kullanıcısının evden çıktıktan 
sonra aklına takılan “Acaba klimayı kapattım 
mı?” sorusuna anında yanıt veren yeni nesil 
Emura klimalarda kullanılan diğer gazlara 
göre daha çevre dostu olan soğutucu akışkan 
R32 ile de verimliliği artırırken, enerji kul-
lanımından tasarruf sağlıyor. Daikin’e özel 
titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme 
ve gümüş alerjen filtresine sahip olan Emura, 
havadaki toz partiküllerini temizlerken bak-
teri, virüs gibi organik kirleticileri emiyor ve 
kötü kokuları gideriyor.

‘Akıllı göz’ teknolojisi 

Emura’nın dikkat çeken bir başka özelliği 
ise iki bölgeli akıllı göz teknolojisi. Ortam-
daki insan varlığını algılamak üzere kulla-
nılan yerleşik bir hareket sensörüne sahip 
olan Daikin Emura, bu teknolojisi ile 20 
dakika boyunca kimseyi algılamazsa otoma-
tik olarak tasarruf moduna geçiyor. Odaya 
bir kişinin girmesinden sonra klima, hemen 
bir önceki ayarlarına geri dönüyor. Ayrıca 

ürünler
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ürünler

Türkiye’nin PP koruge boru üreticisi 
GF Hakan Plastik, tescilli markası 
DURAMAX boru sisteminin kali-

teli özellikleri ile tüm drenaj sistemleri için 
güvenli ve ekonomik çözümler sunuyor. Tüm 
yerüstü ve yeraltı boşaltma sistemleri, kana-
lizasyon sistemleri, endüstriyel atıksu drenaj 
sistemleri, yağmur suyu tahliye sistemleri gibi 
alanlarda kullanıma uygun olarak geliştirilen 
DURAMAX çok katmanlı boru sistemi, TS 
EN 13476-3-A1 sistem standartlarına göre 
HDPE’den (Yüksek Yoğunlukta Polietilen) 
ve PP'den (Polipropilen) üretiliyor. 

Hem hafif hem güvenli

Beton borulara oranla 30 kat daha hafif olan 

GF Hakan Plastik’ten DURAMAX Boru Sistemi

DURAMAX, nakliye, kurulum ve kulla-
nım konularında kolaylıklar sağlıyor. Çift 
katmanlı yapısı ile sızdırmazlık, sağlam ve 
kırılmaz fiziksel özellikleri ile dayanıklılık, 
yüksek kimyasal direnci ile atıksulardaki 
aşındırıcı kimyasallara karşı direnç özel-
likleri ile suların güvenli şekilde transfer 
edilmesine imkân sunuyor. Aşınmalara karşı 
dayanıklılık gösteren sistem, PP malzeme-
den üretildiğinde 60-65 °C kadar, HDPE 
malzemeden üretildiğinde 30-35 °C sıcak-
lıklara kadar sıvı transferine imkân tanıyor. 
150 mm’den 1000 mm’ye kadar muflu veya 
mufsuz borular ve ek parçalardan oluşan 
sistem, sızdırmazlık özelliği ile boru içindeki 
atıksuların yeraltı su kaynaklarına karışma-
sını önlüyor. Bu özelliği ile çevrenin korun-

masına katkı sağlayan DURAMAX, ayrıca 
geri dönüşebilir olma özelliği ile de çevre 
dostu bir ürün.TM 



Vaillant, ısı pompaları ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına verdiği önemi her 
geçen gün artırıyor. 

Vaillant; 8, 11 ve 15 kW’a sahip üç farklı kapa-
site ile pazara sunduğu çevre dostu aroTHERM 
monoblock ısı pompaları ile kullanıcılarına kon-
for ve tasarruf sağlıyor. Gün geçtikçe tükenen ve 
doğaya olan kalıcı etkileri tartışılan fosil yakıtlar 
yerine sadece elektriğe ve doğada var olan ener-
jiye ihtiyaç duyan aroTHERM monoblock ısı 
pompaları, solar sistemlerle adapte edilebilme-
siyle çevre dostu olduğunu gösterirken, yüksek 
verimliliği sayesinde daha az kaynağa ihtiyaç 
duyuyor. Yüksek verimli sirkülasyon pompa-

sıyla, daha az elektrik tüketen ürün, doğalgaz 
olmayan yerlerde de kullanılıyor, gaz salımı 
yapmadığı için çevreyi kirletmeyen aroTHERM, 
R410 gazı sayesinde ozon tabakasına da zarar 
vermiyor. Vaillant aroTHERM monoblock ısı 
pompası, 63 °C’ye kadar sıcak su sağlarken, zorlu 
dış hava koşullarında bile yüksek performansta 
çalışarak kalitesini ortaya koyuyor. Kompakt 
boyutu ve kolay kurulumuyla pratik kullanım 
sağlayan aroTHERM monoblock ısı pompaları; 
düşük ses seviyesi, geniş aksesuar seçeneği, mev-
cut ısıtma sistemine adapte edilebilir olması ve 
sahip olduğu ekstra koruma ile paslanmaya karşı 
yüksek direnç göstermesiyle de öne çıkıyor. TM

Vaillant'tan aroTHERM Monoblock Isı Pompaları
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Systemair FL NG serisi klima santralleri 
çelik profillerden oluşan özel gövde 
tasarımı ile rijitlik sağlar. En zorlu nakliye 
ve operasyon koşullarında dahi rijitliğini 
koruyarak sürdürülebilir kullanıma imkân 
verir. 

•	 L1 Sınıfı Gövde Sızdırmazlığı & 
F9 Filtre By-pass Sınıfı: Hijyen 
uygulamalarında filtreleme çok 
önemlidir ve filtrelenmemiş havanın 
mahale verilmesi uygun değildir. Bu 
nedenle klima santralleri, fanlar ve 
damperlerden yüksek sızdırmazlık 
performansı beklenir. Özellikle 
klima santrallerinde negatif basınç 
altındaki hücrelerde filtrelenmemiş dış 
havanın santral içine sızması son filtre 
performansını etkileyecektir. Filtre by-
pass kaçakları ise çerçeveden bir miktar 

Systemair HSK’dan Flexline NG Modüler Klima Santrali

havanın filtrelenmeyerek sızmasını 
etkileyen faktördür. Bu nedenle yüksek 
gövde sızdırmazlık ve filtre by-pass 
verim sınıfında santraller hijyenik 
iklimlendirmede avantaj sağlar.

•	 Standart 275 g/m2 galvaniz yoğunluğu ile 
yüksek korozyon dayanımlı panel yüzeyi 
ve çelik profiller

•	 Konfor, endüstriyel ve hijyen uygulamaları 
için tek gövde yapısı

•	 Akıllı kontrol sistemi opsiyonu ile 
optimum enerji tüketimi, fabrika çıkışı 
entegre otomasyon

Flexline NG serisi klima santralleri Systemair 
İstanbul fabrikasında modern ve makineleşmiş 
bir üretimden çıkıyor. Systemair’in patentli 
web tabanlı yazılımı olan Airware ile seçilen 
santrallerin performans değerleri Eurovent 
tarafından da doğrulanmıştır. TM

Systemair HSK; lokomotif ürünü Flex-
line klima santrallerinin 3. jeneras-
yonu olan Flexline NG’yi pazara sun-

maya başladı. Flexline NG’de serinin kaliteli 
mekanik özellikleri korunurken, yeni eklenen 
fonksiyonlar ve estetik geliştirmeler ile çıta 
daha da yukarı taşındı. Yenilenen panel tasa-
rımı sayesinde Flexline NG; konfor, hijyen 
ve endüstriyel uygulamaların tamamına tek 
bir yapıyla cevap verebilecek şekilde üre-
tilmeye başladı. Bu noktada, klima santrali 
TÜV SÜD tarafından hem DIN 1946-4 hem 
de VDI 6022’ye göre sertifikalandırılmıştır. 
Systemair klima santrali ailesinin en yeni 
üyesi olan Flexline NG, Türkiye dışında Orta-
doğu, Doğu Avrupa ve CIS ülkelerine de ihraç 
ediliyor. Ürün, bu ülkelerin tamamının ihti-
yaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. 
Flexline NG klima santralleri RLT (Alman 
Klima Santrali Üreticileri Birliği) tarafından 
da Guideline-01’e göre sertifikalandırıldı ve 
RLT enerji etiketleri ile pazara sunulabili-
yor. Ağırlığı Alman üreticilerden oluşan ve 
sadece 22 sertifikalı üyesi bulunan RLT, klima 
santrallerinin hem mekanik özellikleri, hem 
enerji verimi hem de hijyenik ve fonksiyonel 
özelliklerini değerlendiriyor.

Systemair Flexline NG’nin teknik 
özellikleri 

• EN 1886 Normuna Göre;  
•	 D1 sınıfı sağlam ve güvenilir yapı: 



ürünler

DemirDöküm, kavurucu yaz sıcak-
ları bastırmadan duvar tipi A4 
inverter kliması ile “Yaz aylarında 

serinliği evinizde yaşayın” çağrısı yapı-
yor. Göze hitap eden modern tasarımıyla 
DemirDöküm A4 inverter klima, yeni nesil 
teknolojisiyle ise minimum elektrik tüke-

WC öğütücüleri; bodrum katı, 
çatı katı ve gider borusuna 
uzak kalan yerlere, tuvalet veya 

banyo monte etme imkânı sunuyor. Dikey 
olarak 7, yatay olarak 110 metreye kadar 
atıkları pompalayabilen öğütücüler; eko-
nomik, pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. 
Atıkların tahliyesi 32 mm çaptaki PVC/
PPRC borular aracılığıyla yapılıyor. SFA 

DemirDöküm A4 Inverter Klimalar

SFA Sanihydro’dan Sanispeed Pompa

tiyor. Anti toz filtresiyle ortamdaki toz ve 
partikülleri tutan, sessiz çalışma teknolojisi 
ile bulunduğu ortama serinlikle birlikte taze 
hava ve konforu bir arada sunan DemirDö-
küm A4 inverter klima, çevre dostu özel-
likleriyle de ön plana çıkıyor. Çevre dostu 
R-410a gazı sayesinde ozon tabakasına zarar 

öğütücüleri koku yapmıyor ve çok düşük 
seviyedeki sesle çalışıyor. Basit montaj yön-
temi sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir 
bir sistem olup, restorasyon ve tadilat işlem-
lerinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü 
özelliğine sahip değil. Yine kanalizasyona 
uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot 
farkı olan yerlerde, atık suların tahliyesini 
sağlıyor. 60-70 ˚C sıcaklığındaki sıvıya ve 
sabunlu sulara dayanıklı olarak üretildik-
lerinden, kafe, restoran, otel, iş yerleri gibi 
birçok alanda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Sanispeed Pompa Teknik 
Özellikleri
 
•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Bulaşık 

makinesi, çamaşır makinesi, evye, 
duşakabin, banyo küveti, bide, lavabo

•	 Maks. dikey pompalama: 7 m’ye kadar
•	 Maks. yatay pompalama: 70 m’ye kadar
•	 Devreye girme seviyesi: 110 mm +/- 15
•	 Duş teknesi yüksekliği: 17 cm

vermeyen DemirDöküm A4 inverter klima, 
enerji taşıma kapasitesiyle klimanın daha az 
enerji ile daha fazla iklimlendirme yapmasına 
yardımcı oluyor. Sezonsal verimlilik direk-
tifine (ERP Lot10) uygun olan A4 inverter 
klima, jet-cool özelliği sayesinde bulunduğu 
ortamı çok kısa bir sürede istenilen konfor 
şartlarına ulaştırıyor. Sahip olduğu akıllı tek-
nolojilerle kullanıcısına hem tasarruf etti-
ren hem de ortam ısısına göre hareket eden 
DemirDöküm A4 inverter klimalar, program 
saati özelliği ile klimanın istenilen zamanda 
çalışması veya durdurulması konusunda tam 
bir konfor sağlıyor. Elektrik kesintileri son-
rasında otomatik olarak kesinti öncesindeki 
konumunda çalışmaya başlayan A4 inverter 
klima, sıcak kalkış modu sayesinde sadece 
yazın değil, soğuk kış sabahları için de ideal 
bir çözüm sunuyor.TM 

•	 Tahliye boru çapı: 32 mm
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 75°C (kısa süreli 

çalışmada – 5 dk. maks.)
•	 Koruma sınıfı: IP44
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz.
•	 Elektrik tüketimi: 400 W
•	 Boyutlar (g x d x y ):  

412 x 185 x 280 mm TM 

Teknik
düzenleme
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ürünler

Akıllı ev sistemleri ve enerji teknolo-
jileri için çözümler geliştiren Nuvia 
firması tarafından tasarlanan Cosa 

Akıllı Klima Paketi ile ev ya da ofislerdeki 
klimalar, istenilen yerden cep telefonu ile 
kontrol edilebilir, kullanıcının konumuna, 
haftalık rutinine ve evinin olmasını istediği 
sıcaklığa göre yönetilebilir. 
Örneğin Cosa Akıllı Klima Paketi, kişi-
nin sabah evden çıkıp işe gittiğini ya da 
işten çıkıp eve geldiğini, cep telefonlarının 
konum özelliği sayesinde algılayarak kişi 
henüz yoldayken klimayı kendiliğinden 
çalıştırır. Çıkarken açık bırakılan klimaları 
da kapatarak tasarruf sağlar. Cosa Klima 
Paketi uzaktan kumandalı tüm klimalara 
uyumludur.

Cosa Klima Paketi, yüzde 40’a kadar 
tasarruf sağlar

Klimayı yönetebilen programlanabilir mod-
ları sayesinde Cosa Klima Paketi, kişi evi 
terk ettiğinde kendiliğinden devreden çıkar. 
Buna benzer olarak kişinin uyku zamanı 
durumuna göre klimayı optimum düzeyde 
ayarlayabilir. Önerilen şekilde uyku zama-

KSB, yüksek basınçlı kompakt  
Movitec pompaların ürün gamını 
yeni bir yatay montajlı versiyon 

olarak ilave H(S)I tipi ile genişletti. Bu 
alanda yaygın olarak dizayn edilen inline 
tipte pompa türlerinin aksine, tıpkı santrifüj 
pompalarda olduğu gibi, pompanın emme 
ağzı ve basma ağzı aralarında 90 derecelik 
bir açı ile konumladırılarak tasarlanmıştır. 
Basma ağzı solda, sağda ya da altta olacak 
şekilde konumlandırılabilir. Bu konfigüras-
yon, OEM (Özel Makine Üreticileri) ve 
mekanik tesis yüklenicilerine, bu çok yönlü, 
yüksek verimli pompaların kullanımının 
daha fazla seçeneğini sunar. Bu tarz pompa-
ların en ideal kullanım alanları; su temini ve 
iletimi, soğutma suyu temini, kazan besleme 
ve de başınç yükseltme uygulamaları olarak 

Cosa Akıllı Klima Paketi

KSB’den Kompakt Yüksek Basınçlı Pompalar

nında klimanın nem alma moduna geti-
rilmesi elektrik tasarrufu sağlar. Bu kolay 
ayarlanabilir yöntemler sayesinde; “uyku 
modu”nda yüzde 10’a, “ev modu”nda yüzde 
30’a, “dışarı modu”nda ise açık unutulan 
klimaları kapatarak yüzde 40’a kadar tasar-
ruf sağlamak mümkün. Ayrıca Cosa, yaşam 
alanlarındaki nem oranını da ölçerek hava 
kalitesinin de kontrol altına alınabilme-
sini sağlıyor. Raporlama özelliği sayesinde 
saatlik, günlük, haftalık ve aylık bazda evin 
sıcaklığı ve nemi nasıl değişmiş, kombi ya 

gösterilebilir. Pompaların akışkanla temas 
eden bütün parçaları ise yüksek seviye kali-
tede paslanmaz çelikten imal edilir. Movitec 
ailesinin diğer tipleri gibi, yeni H(S)I serisi 

da klima ne zaman ne kadar çalışmış kısaca 
evde neler olup bitmiş görülebiliyor. Cosa 
ayrıca dış hava koşullarını da dikkate alıyor 
ve kullanıcıları bilgilendiriyor. Ayrıca kul-
lanıcılar her gün sıcaklık ayarlamak yerine, 
programlama seçeneği ile haftalık rutin-
lerine göre bir planlama yapabiliyor. Cosa 
buna göre evin istenilen gün, istenilen saat, 
istenilen sıcaklıkta olmasını sağlıyor. Cosa 
Akıllı Klima Paketi, iOS ve Android ile 
çalışan tüm cep telefonlarında kullanılabi-
liyor.TM 

pompalar da hidrolik olarak optimize edil-
miş kademe gövdeleri ve çarklar ile karakte-
rize edilmiştir. Bu, pompaları özellikle enerji 
maliyetleri açısından ekonomik hale getirir. 
Kolay değişebilen kartuş salmastralar, bakım 
kolaylığı sağlar. Bu kartuş salmastraların çok 
geniş bir malzeme kombinasyonuna sahip 
olması, operatörlere pek çok uygulamada 
en uygun salmastra seçiminde yardımcı olur. 
Uzun ve sorunsuz çalışma sağlanır. 
Bu yeni pompalar, 5 farklı boyutta ve farklı 
kademelerde temin edilebilir. Pompalar 
kapasite olarak maks. 26 m3/h, basma yük-
sekliği olarak ise maks. 195 m’de çalışabilir. 
Akışkan sıcaklık aralığı olarak -20 °C ilâ 
+140 °C’dir. Aynı zamanda isteğe bağlı ola-
rak yüksek verimli IE5 motorlu olarak da 
temin edilebilir. TM

Tam ekipmanlı Movitec H(S)I pompa: KSB SuPremE IE5 
motor, PumpDrive 2 değişken hız kontrol sistemi ve 
PumpMeter görüntüleme ünitesi ile donatılmıştır.  
(© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal, Almanya) 

14 . tesisat market 06/2017



Türkiye’nin ileri gelen markaların-
dan E.C.A. ve Serel 2017’ye yepyeni 
bir lansmanla giriş yaptı. E.C.A ve 

Serel, ıslak zeminlerde hijyenin ve kolay 
temizlenebilirliğin önemine dikkat çekiyor. 
Kampanyada inovatif çözümlerini bir arada 
sunmak isteyen Elginkan Topluluğu marka-
ları E.C.A. ve Serel’in beş yeni teknolojisinin 
özellikleri ise kısaca şöyle;

Hygiene Plus Teknolojisi şimdi de 
armatürlerde

Nano teknoloji ile üretilen özel hijyen 
kaplama sayesinde, artık armatürlerde 
de hijyen güvenliği yaşanacak. Elginkan 
Topluluğu’nun seramik sağlık gereçleri mar-
kası Serel’in tüm ürünlerinde standart hale 
getirdiği Hygiene Plus teknolojisi arma-
türlere de özel olarak geliştirilerek E.C.A. 
armatürlerinde uygulandı. Ev ve toplu yaşam 
alanlarında kullanılan armatür ve batarya-
lardaki hijyen problemine E.C.A. sayesinde 
çözüm bulunuyor.

Hijyen değil; Hygiene Plus

Serel, tüm segmentlerdeki ürünlerinde, 
Hygiene Plus teknolojisini kullanıyor. Yani 
tüm segmentlerdeki Serel’ler Hygiene Plus 
özelliği sayesinde maksimum temizlik ve 
maksimum tasarrufu bir arada sunuyor. 
Hygiene Plus özelliği sayesinde yüzeyler kir 
tutmuyor; banyolar kolayca temizlenirken 
aynı zamanda hijyenik koruma da sağlanıyor. 
Güvenilir temizlik sunan yeni nesil Hygiene 
Plus teknolojisi su ve deterjan kullanımını 
en aza indiriyor. Böylelikle hem tasarruf 

E.C.A. Serel’den Hayatı Kolaylaştıran Teknolojiler

sağlıyor hem de kimyasal kullanımı azaldı-
ğından doğayı koruyor. Ayrıca bu teknoloji 
için Serel fiyat farkı uygulamıyor. Üstelik 
kullanıcılar ömür boyu bu özellikten yarar-
lanabiliyor.

Klozetlerde Easywash dönemi

Serel, klozetlere özel geliştirdiği teknoloji ile 
fonksiyonellikte ve hijyende dikkat çekiyor. 
4Life ve Poseidon klozetler Serel’in geliş-
tirdiği EasyWash yıkama sistemi sayesinde 
suya yön vererek su sıçratma problemini 
ortadan kaldırıyor. Serel, temizleme suyuna 
tam hükmederek, klozetin iç yüzeyinin 
yıkanmasını sağlarken, EasyWash sistemi 
ile kanal kısmının temizlik sorununa ve sıç-
ratma problemine de çözüm sunuyor.

Kendi kendini yıkayabilen lavabo

Maksimum temizlik konsepti ile yola çıkı-
larak tasarlanan Serel Easywash lavabolar 
banyodaki temizlik anlayışındaki bir ihtiyacı 
da karşılıyor. Kendi kendini temizleyen, yeni 
nesil “Easywash” lavabolar, kişi uzaklaştıktan 
sonra devreye girerek lavabo iç yüzeyini 360º 
yıkama teknolojisine sahip.

Dokunma kontrollü armatür

Geliştirdiği yenilikçi ürünler ile tüketici-
nin hayatını kolaylaştıran E.C.A.’dan yeni 
bir yenilik daha: Touch/Dokunma kon- 
trollü lavabo ve eviye bataryaları. E.C.A., 
armatürün açma ve kapamasının kumanda 
koluyla sınırlı olduğu devri bitiriyor. Batar-
yanın herhangi bir noktasına dokunarak açıp 

kapayabilme ya da kendi kendine kapana-
bilme ayrıcalığı, E.C.A. kalite ve güvence-
siyle tüketicinin beğenisine sunuluyor. TM
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ürünler

Climate Master’ın 1993 yılından beri 
temsilciliğini yapan Form Şirketler 
Grubu, çevre dostu ürünüyle ofislerin 

hem soğutma hem de ısıtma ihtiyacını aynı anda 
sağlıyor. Sadece bina dış kabuğu ve temel tesisat 
sistemi yapılarak, yaygın tabiriyle içi tamamlan-
mamış olarak teslim edilen iş merkezleri Shell 
& Core Ofisler olarak adlandırılır. Ülkemizde 
özellikle son yıllarda bu tarzda inşa edilen ofis 
binalarına talepte artış gözlenirken, buna paralel 
olarak ofis binalarında su kaynaklı ısı pompası 
kullanımı da hızla yaygınlaşıyor.

WSHP (su kaynaklı ısı pompası), 
aynı anda bağımsız olarak soğutma 
ve ısıtmayı 2 borulu sistem ile 
sağlıyor

Günümüzde ofis projeleri sadece çalışma alanları 
olarak değil kafe, restoranlar, mağazalar, spor 
salonları gibi diğer sosyal olanakları da içinde 
barındıran yaşam kompleksleri şeklinde kurgu-
lanıyor. Bu tip karma ofis projelerinde, su kay-

Ofis Projeleri için Climate Master Su Kaynaklı Isı Pompaları
naklı ısı pompası kullanımı avantaj sağlıyor. Bina 
içerisinde aynı anda farklı iklimlendirme ihti-
yacı (ısıtma veya soğutma) talep eden mahallerin 
sayısının artması, sistem içindeki ısı geri kazanı-
mını da artırarak daha verimli bir sistem sunar. 
Ayrıca su kaynaklı ısı pompalarının düşük enerji 
tüketimi, ısıtma-soğutma konusundaki maliyet 
minimuma indirir. Isı pompası kullanılan ofis pro-
jelerinde, yatırımcı sadece soğutma kulesi, kazan 
ve borulamayı içeren ekipmanları alırken; ofisler 
mimari çözümlerine uygun şekilde cihazlarını 
kendileri alır. Her ofis mimari çözümünü özgürce 
yapar ve buna uygun şekilde ısıtma – soğutma 
cihazlarını kendi temin eder. Yatırımcı açısın-
dan değerlendirildiğinde, ısı pompalarının ofisler 
tarafından alınıyor olması mekanik olarak ilk 
yatırımda yüzde 50’nin üzerinde tasarruf sağlar-
ken, mimari açıdan bakıldığında çözüm esnekliği 
sağlar. Bu durum, satış ve kiralama için de ciddi 
bir avantaj oluşturur. Sistem, mimari değişiklik-
lere kolayca uyum sağlayarak önemli bir avantaj 
sunar. Çalışan diğer cihazlar hiç etkilenmeden 
ünite değişimi ve ilavesi kolaylıkla yapılabilir, 
sistemin bütünlüğü ve konforu bozulmamış olur. 
Isı pompası sisteminde her birim harcadığı enerji 
bedeli kadar fatura öder. Bu sayede birbirinden 
bağımsız alanlara sahip mekânların iklimlendi-
rilmesinde kullanıcılara önemli enerji tasarruf 
avantajları sağlar. Sürdürülebilir enerji kaynak-
larına sahip çevre dostu bina tasarımına uygun 
olan su kaynaklı ısı pompası sistemi; yıl boyunca 
bağımsız sıcaklık kontrolü, en düşük ilk yatırım 
maliyeti ve düşük bakım ve işletme maliyetleri 
ile ofis, AVM, fabrika, hastane, plaza gibi büyük 

hacimli binalarda özellikle tercih ediliyor.

Su kaynaklı ısı pompası sisteminin 
kiracı ve mülk sahiplerine sunduğu 
avantajlar

•	 Maliyet açısından etkin başlangıç ve 
yüksek satış değeri

•	 Hızlı kurulum ve erken yatırım getirisi
•	 Güvenilirlik
•	 Merkezi olmayan yaklaşım nedeniyle arıza 

durumunda minimum kesinti
•	 Düşük bakım
•	 Verimlilik ve azaltılmış işletme maliyetleri
•	 LEED sertifikası alınmasına katkı
•	 Gece geri bildirimi ile işletme ekonomisi 

için kontrol imkânı
•	 Enerji tasarrufu için gündüz programlı 

kontroller
•	 Ekonomi ve rahatlık için saat dışı kullanım 

kontrolleri
•	 Bölümleme esnekliği.
•	 Ofis ekipmanı ve insanlar tarafından daha 

fazla kullanım için yerden tasarruf sağlar
•	 Sessiz, rahat çalışma imkânı
•	 Tasarımda esneklik, çeşitli alanların 

yalnızca gerektiğinde tamamlanmasına 
olanak tanır

•	 Ayırma ölçümü
• Basit, iki borulu su hattı uygulaması 

ile 4 borulu sistem konforu elde etme 
imkânı. Ayrıca, bakır borulu bir sistem 
olmadığından, bakır boru maliyetinden de 
tasarruf sağlar. TM

Tesisattaki hava ve kiri ayırmaya yarayan 
seperatörlerin üretimini yaparak ürünle-
rini birçok ülkeye dağıtan Vira, şimdi de 

yüksek basınçlı tesisatta gezinen gazları vakum 
yöntemi ile daha etkili ayırmayı sağlayan “vakum 
degazörü”nün üretimini gerçekleştirdi.
Günümüzde yüksek enerji verimliliği sağlayan 
ısıtma ve soğutma sistemleri, sistem suyundaki 
havayı olabildiğince azalttığımız zaman optimum 
performans sağlar. 
Hava genellikle, korozyon, verim kaybı ve yük-
sek maliyetli arızalara neden olur. Tesisat dolu-
munda ilk hava alma işlemi gerçekleşse dahi 

Vira’dan VIRADEG Vakum Degazörü
ısıtma, soğutma veya proses sistemleri hâlâ mikro 
kabarcıklar ve çözünmüş gazlar içerecektir. Hatta 
hava tesisat çalışırken, üzerindeki bileşenler saye-
sinde sisteme girmeye devam edecektir. Vakum 
degazörleri, gazların daha hızlı giderilmesiyle 
sistemin maruz kalacağı hasarları mümkün oldu-
ğunca sınırlandırır, gereksiz arızaları ve pahalı 
onarımları önler ve sistemin kullanım ömrünü 
uzatır.
Vira’nın geliştirdiği vakum degazörleri VIRA-
DEG V4-V6-V10 modelleri, ana ısıtma ve 
soğutma sisteminde bir by-pass olarak monte 
edilir. Sistem alınan sıvıya vakum yaparak gazları 

otomatik hava atıcı yardımıyla ayrıştırır ve hava-
dan arındırılmış sıvı tekrardan sisteme dahil edilir. 
Bu işlem tesisatta hava kalmayıncaya kadar tekrar 
edilir. Havası alınan sıvı, sistemde optimum per-
formans sağlar. Maksimize edilmiş sistem verim-
liliğinin yanında VIRADEG’in tüm modellerinde 
bulunan akıllı switch sayesinde ekstra enerji tasar-
rufu sağlar. Bu teknolojik ürün ile Vira, ISH 2017 
Fuarında dikkat çekmeyi başardı ve şimdiden üç 
ülke ile anlaşarak ürünlerini 2018’de bu ülkelere 
satışını gerçekleştireceğini açıkladı.TM

BRC Soğutma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Akzambak Sok. Uphill Towers B Blok 18.Kat No:104 Atasehir / İSTANBUL
Tel: 0216 455 96 25 Faks: 0216 455 96 31 E-mail: info@brcsogutma.com.tr

www.brcsogutma.com

Su ve enerji tasarruflu sistemler

Uzman lokal servis ağı

Kolay kurulum ve bakım

• Uzaktan takip ve kontrol

• Tüm dünyada yaygın satış ve servis ağı
• En yüksek verim değerleri

• Yüzlerce seçkin referans
• CE sertifikalı ürünler

• Uzman yerel teknik servis ağı

• Açık Tip Soğutma Kuleleri

• Buz Tankları

• Kapalı Tip Soğutma Kuleleri
• Adyabatik ve Hibrit Soğutma Kuleleri
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söyleşi

Hikmet Köse
IŞIL Mühendislik A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı

E  snek hava kanalları üreticisi olarak faaliyetlerine 1998 yılında başlayan 
IŞIL Mühendislik A.Ş., İstanbul-Pendik’te bulunan 5 bin 800 m2 kapalı alana 
sahip tesisinde kendi markası Flexiva esnek hava kanallarının üretimini 

gerçekleştiriyor. İnovatif ürünleri sayesinde aldığı patentlerle adından söz ettiren IŞIL 
A.Ş., esnek hava kanalı alanında geliştirdiği teknolojilerle sektör liderliğine oynuyor. 
“Ayırt edici en önemli farklarımızın başında çok güçlü mühendislik altyapımızın 
olduğunu düşünüyorum. Sağlam bilgi ve inovatif bakış açısı, başarılı bir iş için öncelikli 
gereklilikler. Şimdilik alanımızda sektör liderliğine oynuyoruz, ama nihai hedefimiz 
dünya liderliğidir” diyen IŞIL Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köse, 
firmanın inovatif çalışmalarını ve hedeflerini Tesisat Market okurlarıyla paylaştı…

“Hedefimiz; uluslararası patentlere 
sahip yaratıcı yenilik taşıyan 
ürünlerimizle, dünya HVAC pazarında 
sektöre yön veren lider firma olmak”
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IŞIL Mühendislik’i, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Makine Fakültesinden dört sınıf arkada-
şımla birlikte 1986 yılında limitet şirket for-
munda kurduk. Önceleri sadece havalandırma 
projeleri yapıyorduk, zaman içinde projecilik 
yetmez oldu ve mekanik taahhüt işleri almaya 
başladık, yurtdışına da açıldık. Yurt içinde de 
McDonald’s restoranları ve banka şubeleri 
gibi devamlılık arz eden pek çok işin anahtar 
teslimini yaptık. Bu süreçte ortak yapımız da 
değişti, nihayetinde IŞIL A.Ş. aile şirketim 
olarak yoluna devam ediyor. 
Üretim tarafı, aslında önceleri benim kişi-
sel hobim diyebileceğim çalışmalarım için 
Kaynarca’da 150 metrekarelik bir atölyede 
başladı. O yıllarda ithal ettiğimiz, Türkiye’de 
üretilmeyen bazı ürünler konusunda “biz 
neden yapamayalım ki” merakım ile bu atöl-
yede deneysel çalışmalar gerçekleştiriyordum. 
Yani, bir tür Ar-Ge hobisi…
Sonra, uygulamalarımız için yurtdışından 
getirdiğimiz esnek hava kanalları, ilgi alanı-
mın adeta odak noktası haline geldi. Üzerinde 
çalışmaya başladım. O sırada 1998 ekonomik 
krizi patlak verdi. Bu krizden biz de etkilen-
dik, hakedişlerimizi, alacaklarımızı almakta 
zorlandık ve sıkıntı çektik. Benim için adeta 
bir rehabilitasyon merkezi gibi olan o atölye, 
işte bu krizden çıkmak için kapı açtı. 
1999 Depreminin ardından prefabrik yapı 
ihalesi işini almış bir firmadan işi devraldık. 
Bu iş, şirketin finansal yapısını oldukça güç-
lendirdi. Güçlenen finansal yapımız sayesinde 
esnek hava kanalları alanında yatırımlarımız 
başladı. Bu dönem itibarıyla IŞIL A.Ş. sürekli 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir yüzde 
ile büyüme sürecine girdi ve bu süreç ivme 
kaybetmeden devam ediyor.
Ayırt edici en önemli farklarımızın başında, 
çok güçlü mühendislik altyapımızın olduğunu 
düşünüyorum. Zira bir anlamda kendiliğin-
den başlayan ve gelişen teknoloji geliştirme 
süreci içinde kendimize özgün üretim tekno-
lojimiz, dünyada benzeri olup olmadığından 
emin olmadan geliştirdiğimiz tasarımları-
mızla dünya genelinde patent almaya hak 
kazanan inovatif ürünlerimiz, toplamda -şim-
dilik- 11 patentimiz, bu alanda kullandığı 
tutkalı üreten dünyadaki iki şirketten biri 
oluşumuz, başka nasıl açıklanabilir ki?
Kendi üretim teknolojimizi geliştirirken, 
açıkçası rakip kuruluşların üretim teknoloji-
lerini detaylı incelememiştik. Biz “en efektif 
nasıl yapabiliriz” sorusunun yanıtına odakla-

ediliyor. Latin Amerika’dan Asya ülkelerine, 
Ortadoğu ve Körfez coğrafyasından Avrupa’ya 
kadar güçlü bir dış pazar yapısına sahibiz.
Verimlilik, aslında çok geniş bir kavram, 
sadece üretimde enerjinin, malzemenin ve 
diğer kaynakların verimli kullanılması anlamı 
ile sınırlı değil. Her yapılan işin, başka alan-
larda bile olsa katma değer taşıyan çıktıları 
olması da bir “verim”dir. Örneğin, biz kendi 
çalışma verimliliğimizi artırmaya yönelik 
araştırma yaparken ve algoritmalar geliştirir-
ken ortaya tamamen bize ait bir yazılım çıktı. 
Bu yazılımla beyaz yakalı çalışanlarımızın 
verimliliği rasyonel olarak takip edilebiliyor 
ve geliştirilebiliyor. Rasyonel parametreler 
kullanıldığının altını çizmek isterim, çünkü 
bu yönü ile yöneticileri zan altında bırakma-
dığı için yazılımımıza “anti-zan” adını verdik. 
Bu yazılımı ticari bir ürüne dönüştürdük. 
Şu an Bağcılar Belediyesi, Erzurum Elektrik 
Dağıtım başta olmak üzere pek çok yerde bu 
yazılım kullanılıyor, Türkiye’nin pek çok güçlü 
kuruluşunda da test aşamasında kullanılıyor.

Ürün geliştirirken maliyet ve 
uygulama avantajlarının yanı sıra 
toplumsal faydayı da gözetiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun yakın 

narak geliştirdiğimiz sistemin, rakiplerimiz-
den yüzde 33 daha az alüminyum kullanarak 
emsal boruyu, çok daha hızlı bir üretim bandı 
içinde üretebildiğimize olanak tanıdığı ortaya 
çıktı. Tabii ki bunun, en uygun maliyetle üre-
tim yapabilmemize ve ürettiklerimizi sata-
bilmemize çok büyük desteği oldu. Neticede 
kendi alanımızda teknolojisini üreten tek 
kuruluş olduk diyebilirim.
Anladık ki başarılı bir girişimcilik için gere-
ken ilk ve tek şey para değilmiş. Sağlam bilgi 
ve inovatif bakış açısı, başarılı bir iş için daha 
öncelikli gereklilikler. Şimdilik alanımızda 
sektör liderliğine oynuyoruz, ama nihai hede-
fimiz dünya liderliğidir. 
Halihazırda 50’den fazla ülkeye ihracatımız 
bulunuyor. Toplam üretimin yüzde 70’i ihraç 

Sağlam bilgi ve 
inovatif bakış 

açısı, başarılı bir 
iş için öncelikli 

gereklilikler.
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söyleşi

takibe aldığı camyünü, bilindiği gibi esnek 
hava kanalları yalıtım malzemesi olarak sıkça 
talep görüyor. Camyünü için “yeşil ürün” ser-
tifikaları alan camyünü üreticileri var. Ancak 
o sertifikalar, belirli bir özelliğin test sonuçla-
rına göre alınabiliyor. Yani kansere sebep olan 
formaldehit içerip içermediği test ediliyor ve 
içermediğine dair test sonuçları ile birlikte 
bu sertifika alınabiliyor. Ama tek risk kanser 
değil elbette. Camyününün ana hammaddesi 
silisyum dioksittir. Bu madde, akciğer sıvı-
sında çözünmeyen, kalıntı bırakan ve ciddi 
solunum hastalıklarına sebep olma riski olan 
bir madde. Düşünün, solunum sistemi için 
risk içeren bir malzeme havalandırma kanal-
larında kullanılıyor. Ne kadar özenle üretilse 
de uygulama esnasındaki bir defo, bu riski 
sağlık açısından bir tehdide dönüştürebilir. 
Bu nedenle geliştirilen Artist serisi ürünleri-
mizde elastomerik kauçuk köpük kullanarak 

ısı kayıpları daha az, hijyenik ve diğerlerine 
göre pek çok açıdan üstün bir alternatif geliş-
tirdik ki Acıbadem Hastaneleri, Okan Üni-
versitesi Hastanesi, BM Medikal Park başta 
olmak üzere sağlık sektöründe yoğunlukla 
tercih ediliyor. Kıbrıs Limak gibi otellerden, 
hatta İzmir Bölge Adliyesi gibi titiz kamu 
yapılarından bile talep görüyor.

Artist Elyaf, ezber bozacak 
ve pazarın alışkanlıklarını 
değiştirecek

Camyünü ile üretilen alternatiflerine göre 
fiyatı rekabetçi bulmayanlar, camyününde 
ısrar etti. Biz de onların talep ve beklenti-
lerini karşılamaya çalışırken sağlıklı koşulu 
da sunabilmek için çalışmalarımıza devam 
ettik, yeni malzeme alternatiflerini kalite/
fiyat optimizasyonu çerçevesinde araştırdık. 
Bu çalışmalarımızın sonucunda camyünü ile 
üretilen alternatiflerinin karşısında rekabetçi 
fiyat sunabilirken onların özellikleri itibarıyla 
çok üzerinde niteliği bulunan ‘Artist Elyaf ’ı 
ürettik. Bu ürün, pazarın alışkanlıklarını 
değiştirecek. Tecrübeli veya hiçbir tecrübesi 
bulunmayan alıcının karşısına benzer fiyat 
aralığında her iki alternatif çıkarıldığında 
Artist Elyaf, kendi kendisini satabilir bir ürün 
olduğunu ispatlayacak.

Exiva esnek hava kanalı bağlantı 
aparatı, dünya patentine sahip 
gururumuz

Esnek hava kanalları montajı, Exiva’dan 
önce ve Exiva’dan sonra çok değişti. Esnek 
hava kanallarının bağlantıları, klasik olarak, 
dünyanın her yerinde yapıştırıcılar, bantlar 
kullanılarak, Exiva karşısında ilkel yöntem-
ler diyebileceğimiz metotlarla yapılıyor. Bu 
montaj şekli daha maliyetli, daha uzun sürede 
tamamlanan ve hata payı içeren bir yöntem-
dir. Exiva, esnek havalandırma kanallarının 
ana havalandırma kanalına, dağıtım nokta-
larına, her türlü fan, cihaz ve havalandırma 
ekipmanlarına montajının daha kısa sürede, 
daha sağlam, daha az ekipman ile yapılabil-
mesine olanak tanıyan kompakt bir üründür. 
Dar alanlarda bile Exiva ile sorunsuz mon-
taj yapılabilir. Exiva, esnek hava kanalının 

Japonya’nın dünyaca ünlü markalarından Mitsubishi Heavy 
olarak; üstün teknolojimiz, kalitemiz ve uzun ömürlü ürünlerimizle 

Türkiye iklimlendirme sektörüne ağırlığımızı koyuyoruz.

iKLiMLENDiRMEYE AĞIRLIĞIMIZI 
KOYUYORUZ

VRF Klima Sistemleri
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söyleşi

maksimum seviyede gerdirilmesine olanak 
sağlayarak yüksek basınç kaybı ve kanalda toz 
partiküllerinin birikmesinin önüne geçiyor. 
Hatta klapeli tipleri ile sistemde balans ayarı 
yapılabiliyor. Exiva, havalandırma ekipmanla-
rında kullanılan ayrık (süreksiz) ürün ve akse-
suarlarında “Isı ve Görünür Duman Oluşumu 
için Yangın Testi”nin başarıyla geçildiğini 
ifade eden UL 2043 sertifikasına sahip.

Dikey büyüme modelini 
benimsiyoruz

Belli bir ürün grubuna, sisteme odaklı üretimi 
doğru buluyoruz. Eğer belli bir alanda dünya 
lideri olmak istiyorsak, tüm enerjimizi birkaç 
farklı ürün grubuna dağıtmadan bir noktaya 
odaklamak zorundayız. Gerçek inovasyon-
lara imza atmak, teknoloji geliştirmek, güçlü 
bir Ar-Ge yapısı tesis etmek, pazarımızı en 
küçük ayrıntısına kadar analiz edebilmek için 
öngördüğümüz büyüme modeli bu.

Dürüstlük, günün sonunda 
kazandırandır

Türkiye genelinde, altı bölgede 18 bayimiz 
bulunuyor. Bunlar güven üzerine inşa etti-
ğimiz ilişkilerimizdir. Ankara bayim bilir, 
Ankara’dan bir firmanın doğrudan bize gele-
rek satın alma yapamayacağını, bize gelen 
firmanın kendisine yönlendirileceğini… Biz 
satışımızın özellikle güven temeli üzerine inşa 
edilmiş bayilerimizin aracılığıyla ilerlemesini 
istiyoruz. Yurtdışı pazarlarımızda da benzer 
bir modele sahibiz, düzenli iş yaptığımız, 
satıcı kuruluşlarımız gibi çalışan iş partner-
lerimiz bulunuyor.
IŞIL A.Ş.’nin asla vazgeçemeyeceği, ödün 
veremeyeceği konuların başında dürüstlük 
gelir, tahammülsüz olduğumuz konu yalandır. 
Her çalışanımız bilir “asla yalan söylemeye-
ceksiniz” kuralımızı. İş yaptığımız partner-
lerimizde de ilk aradığımız özellik budur. 
Yalan, doğurgandır. Herkese söylediğim şey 
şu; ilk yalan, ardıllarını getirir ve o kadar 
çok yalan söylemek zorunda kalırsınız ki 
an gelir, kendinizi evde, hane halkına bile 
kolayca yalan söylerken bulursunuz. Yalan, 
kişiliğinizin yerine geçer. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed, şaka yollu olsa bile asla yalan 
söylenmemesi gereğini gayet net biçimde dile 
getirmiştir. Dürüstlük temelli ilişkilerinizde, 
ticari açıdan başarınızın olumsuz etkile-

nebileceğini düşünmeyin, sabredin, günün 
sonunda kazanan dürüstlük olacaktır.

Türkiye iklimlendirme sektörü, 
kullanıcılarını bilinçlendirmek için 
daha fazla çaba sarf etmeli

İklimlendirme sektörünün fıtratından kay-
naklanan bir handikapı var. İklimlendirme 
sektörü işini gayet başarılı bir şekilde yaptı-
ğında, insanlar konfor ve sağlık koşullarına 
sahip olduğu için hiç kimse farkında bile 
olmuyor, adı geçmiyor. İklimlendirme sektörü 
ancak insanlar ısıl koşullardan ötürü rahatsız 
olursa, iç ortam havası ağır, boğucu bir hale 
gelirse hatırlanıyor, anılıyor. Hal böyle olunca 
bu sektörle ilgili gelişmeler, sektörün insan 
yaşamı üzerindeki önemi göz ardı ediliyor, 
bilgi eksikliğinden hatalı seçimler yapılıyor. 
Meslek örgütlerimizde “iç hava kalitesi”, 
“okullarda havalandırmanın önemi” gibi çok 
önemli konularda birçok çalışma yapılıyor 
ama bu çalışmaların çıktıları, sistem tercihi 
yapacak alıcılara yeterince ulaştırılamıyor. Bu 
konuda daha aktif olmak zorundayız. Aksi 
takdirde yapılan çalışmalar karşılığını bulmaz, 
geliştirilen daha başarılı ürünler için hak edi-
len talebi doğuramayız. 

IŞIL A.Ş., bünyesi yüksek gelişme 
hızına yatkın bir firma

IŞIL A.Ş. yıllık, beş yıllık, on yıllık pazar 
geçmişlerinin sayısal grafiklerini bir arada 
tutarak düzenli olarak analiz eden bir  
firmadır. 
Veri yönetimine büyük önem veriyoruz. 
Analitik dökümanlarımız, yol haritalarımızı 
ve hedeflerimizi belirliyor. Her yıl için bu 
veri analizleri ile iki kademeli hedef belir-
liyoruz. Demokratik bir yapımız olduğunu 
söyleyebilirim. Herkes, her IŞIL A.Ş. çalı-
şanı, bu hedef belirleme sürecinde yorum 
yapabilir, yaklaşım getirebilir ve her birini 
değerlendirmeye alarak bir hedef belirleriz. 
Ardından “vizyon hedefi” adını verdiğimiz, 
belirlenen hedefin aşılmasına yönelik “vizyo-
ner fikri” odağa alarak, bir üst hedef belirler 
ve genellikle de bu hedefi aşarız. 2017 yılı 
için de şimdiden böyle olduğu görülüyor. 
Bu nedenle 2018 için yeni yaklaşımlarımız 
olacak. 
Dediğim gibi hedef dünya liderliği, hedef 
uluslararası patentlere sahip yaratıcı yenilik 
taşıyan ürünlerimizle, dünya HVAC paza-
rında sektöre yön veren lider firma olmak, 
bunun gereğini de yerine getirmeliyiz. TM
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proje

İstanbul Avrupa Yakası’nda inşaat sektö-
rünün yüksek talep gören Kayaşehir böl-
gesinin en prestijli projelerinin başında 

gelen, Tahincioğlu İnşaat ve Emlak Konut 
ortaklığı ile inşaatı devam eden Nidapark 
Kayaşehir projesinde DAF Enerji’nin yüksek 
verimli Thermotherm serisi ısı istasyonları ve 
yeni nesil DAF Sonicheat+ kalorimetreleri 
kullanıldı. DAF Enerji’nin 20 binin üzerinde 
ısı istasyonu halihazırda Kayaşehir bölgesinde 
kullanılıyor. Nidapark Kayaşehir; Zümrüt, 
Elmas ve Yakut etaplarında toplam 843 daire, 
28 cadde dükkânı, ofis bloğu ve AVM’den 
oluşuyor. 

Özel MicroPlate tasarımlı yüksek verimli 
eşanjörleri kullanan DAF Enerji Isı İstasyon-
ları, yazın düşük kazan sıcaklıklarında çalışma 
imkânı sağlamakla kalmayıp kışları da verimli 
ve konforlu bir kullanım sıcak suyu üretiyor. 
DAF Enerji ısı istasyonları merkezi sistemle 
ısınan konutlarda kullanım sıcak suyunun 
hazırlanması ve daire ısıtmasının balanslan-
ması için kullanılır. Hızlı termostatik vana 
sayesinde kayıplar minimumdur. EPP eşanjör 
izolasyonu standarttır böylece ısı kayıpları 
minimuma indirilmiştir. Kompakt yapısı ile 
montajı pratik ve kolaydır. İlk yatırım mali-

Nidapark Kayaşehir Projesinde 
Isı İstasyonları Sistemi

yetleri düşüktür. AISI 316L paslanmaz çelik 
eşanjör ve borulamasıyla yüksek dayanıma 
sahiptir. Konfor anlamında kullanım suyu 
sıcaklığı 20-70 °C arasında istenilen sıcaklığa 
ayarlanabilir. DAF Enerji, debi değişiminden 
bağımsız olarak sabit kullanım suyu sıcaklığını 
garanti eder. Sağlık anlamında kullanım sıcak 
suyu ihtiyaç anında hazırlandığı için "lejyo-
nella" riski yoktur. Daire içinde bir yanma 
prosesi gerçekleşmez ve baca bulunmadığı için 
zehirlenme riski oluşmaz. İşletim ve bakım 
maliyetleri konusunda korozyon ve kireç taşı 
oluşumuna karşı koruma altına alınmış, ulus-
lararası normlara uygun eşanjörler kullanılır. 
Tüm borular AISI 316L kalite paslanmaz 
çelikten ve montaj ekipmanları MS58 pirinç 
malzemeden üretilir. Yatırım olarak incelendi-
ğinde boyler, sıcak su pompası, pompa panosu, 
boyler kalorimetreleri, sıcak su sayaçları gibi 
ekipmanlara gerek kalmaz.

DAF Enerji’nin Nidapark Kayaşehir proje-
sinde kullanılan diğer ürünü DAF SonicHeat+ 
ultrasonik kalorimetre de yenilikçi özellikleri 
ile dikkat çekiyor. Kalorimetre pazarında yeni 
bir bakış açısı oluşturan DAF SonicHeat+ yeni 
nesil Cortex işlemcisi sayesinde yüksek per-
formans 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 doğru-
luk oran aralıklarından birine sahip olması. 
Patentli gövde tasarımı ile de ön plana çıkan 
DAF SonicHeat+ bu sayede kendi sınıfındaki 
en düşük basınç kaybı değerlerine de sahip 
olurken özellikle ısı istasyonları ile kullanımda 
ön plana çıkıyor. Kirden, pastan ve koroz-
yondan etkilenmeyen bu tasarım sayesinde 
uzun kullanım ömrüne sahip olan SonicHeat+, 
özellikle kullanıcı tarafında da büyük mem-
nuniyet yaratıyor. TM
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rolü ve görüntüleme,
2. Set Değeri; set değerlerini görüntüleme 
ve değiştirebilme,
3. Alarmlar; mevcut alarmları ve alarm geç-
mişini görebilme,
4. Zamanlayıcı; takvime bağlı zamanlayı-
cıyı görüntüleme ve parametrelerine erişim 
imkânı,
5. I/O; cihazın giriş ve çıkışlarının aktif ola-
rak izlenebilmesi,
6. Sihirbaz; cihazın interaktif olarak, görsel 
öğelerle ihtiyaç doğrultusunda yapılandı-
rılması,
7. Şifre; web arayüzüne giriş yapacak kişilerin 
yetkilendirilmesi,

Sihirbaz:

Bir klima santrali kontrolörünün yapılan-
dırılması ve üretilen santrale uygun hale 
getirilmesi zor, uzun süren ve konu hak-
kında ileri seviyede bilgi sahibi olan kişi-
ler tarafından yapılabilecek bir işlemdir. Bu 

Klima santralleri günümüzde hemen 
hemen her yerde konfor şartlarını 
sağlamak için kullanılır. 

Ayrıca birçok endüstriyel uygulamada da 
istenilen hava şartını sağlamak da klima sant-
rallerinin görevidir. Klima santralleri geniş 
kullanım alanlarına ve buna bağlı olarak da 
geniş bir yapılandırma aralığına sahiptir. 
Sadece havalandırma yapan ürüne de, ısıtma-
soğutma-hava kalitesi yönetme-ısı geri 
kazanımı-nemlendirme-nem alma yapan 
ürüne de “Klima Santrali” adlandırılması-
nın yapılması, bir santralin ne kadar farklı 
kombinasyonlarda oluşturulabileceğini göz-
ler önüne sermektedir. Her yapılandırma için 
ayrı bir otomasyon yazılımı veya kontrolörü 
gereksinimi, imalatçı firmaları da taahhüt fir-
malarını da karmaşık bir satın alma sürecine 
ya da geniş bir stok çeşitliliğine zorlamakta-
dır. Yazılım desteğini dışarıdan alan firmalar 
ayrıca bir de yazılımcı kaynaklı gecikmeler 
veya sıkıntılarla başa çıkmak zorunda kal-
maktadır. Emerson – Dixell, bu noktadan 

yola çıkarak, bugüne kadar geliştirilmiş en 
basit arayüze sahip, modüler yapıda “AHU 
Controller” ürününü geliştirmiş ve kullanıma 
sunmuştur. Donanım olarak Dixell’in PLC 
platformu olan iProGenius kullanılmıştır. 2 
temel ürün “IPG208D” ve “IPG215D” ana 
PLC olarak temel ihtiyaçlar doğrultusunda 
geliştirilmiş, ihtiyaç doğrultusunda kulla-
nılmak üzere de çeşitli genişleme modülleri 
ürün gamına eklenmiştir. Ürünlerle kulla-
nılması için geliştirilen LCD grafik ekran 
da anlık olarak tüm bilgilerin izlenebilmesi 
için kullanıma sunulmuştur.

Yenilikler:

Cihazın en inovatif özelliği, sahip olduğu 
WEB sunucusu üzerine yazılan ve kontrol 
programıyla etkileşimli olarak çalışabilen 
WEB arayüzüdür.

Web arayüzünden yapılabilecekler:
1. Kontrol Paneli; temel fonksiyonların kont-

sistem

Yazan: Armen Hüsüman, Genel Müdür, Ercan Teknik ve İklimlendirme Tic. ve San. A.Ş.

Klima Santrali Yönetiminde 
Yeni Bir Anlayış

26 . tesisat market 06/2017



işlem için yazılımcı ve cihazı geliştiren kişi 
ya da kişiler işbirliği içinde çalışıp yapılan-
dırmayı tamamlarlar. Emerson-Dixell AHU 
Controller’da bulunan Sihirbaz, bu işlemi 
uzman bir ekipten alıp projeyi bilen tek bir 
kişinin birkaç saat içinde çözebileceği bir 
hale getirmiştir. AHU Controller Ethernet 
porttan bilgisayarınıza ya da ağa bağlandı-
ğında ulaşabileceğiniz Web arayüzü ve Sihir-
baz üzerinde; üretilmiş ya da üretilecek olan 
santral, sanal olarak görsel bir şekilde oluş-
turulabilmektedir. Santralin her bir modü-

lünü oluşturma aşamasında, sihirbazın size 
sunacağı olası uygulama tipleri arasından 
kolayca uygulamanızın tam karşılığını bula-
rak, kısa sürede modülü yapılandırabilirsiniz. 
Örneğin soğutma hücresini yapılandırırken 
karşınıza çıkacak DX batarya, sulu batarya 
vb. seçeneklerden, ısıtma hücresinde DX, 
sıcak sulu, buharlı, elektrik ısıtıcılı ısıtma 
vb. seçeneklerden, nemlendirme hücresinde 
elektro-buharlı, adyabatik, ultrasonik nem-
lendirme vb. seçeneklerinden birini seçebi-
lirsiniz. Sihirbazda modülleri gerçek santrali 
oluştururmuş gibi yan yana getirerek santrali 
oluşturabilir, böylelikle kullanmayacağınız 
özelliklere ait parametreleri hiç ortaya çıkar-
madan, sadeleştirilmiş bir parametre yapısına 
sahip olabilirsiniz. Santrali oluşturduktan 
sonra da her bir hücre üzerinden o hücre ile 
alakalı parametrelere ulaşıp gerekli ayarları 
yapabilirsiniz. Ayarladığınız her bir para-
metre, kullanmayacağınız kesin olan özellik-
lere ait parametrelerin listeden çıkmasını ve 
parametre listesinin her bir adımda daha da 
kısalmasını sağlayacaktır. Örneğin aspirasyon 
fanının oransal olarak kontrol edilmesi için 
ayar yapmaya başladığınızda on/off kontrolü 
ile ilgili parametreler kapanacak ve görüntü-

lenmeyecektir. Tüm hücresel parametreleri 
ayarladıktan sonra sistemin geneliyle alakalı 
parametreleri de ayarlayarak yapılandırmayı 
tamamlayabilir ve sihirbazın yapılandırma 
denetleyicisi ile yapılandırmanızı hatalara 
ya da kaynak çakışmalarına karşı kontrol 
edebilirsiniz. Yeşil ışığı gördüğünüzde artık 
yapılandırmayı kaydedebilir ve aynı yapı-
landırmaya sahip istediğiniz sayıdaki AHU 
Controller’a gönderip zamandan tasarruf 
edebilirsiniz.

Olası Sistem Yapılandırmalarında Kullanılabilecek Donanım Örnekleri

(T = sıcaklık sensörü – P = basınç sensörü – H = nem sensörü – Q = hava kalite sensörü – S 
= hava hızı sensörü)

1. Sadece Taze Hava Ünitesi:

Taze hava üniteleri için IPG208D kontrolörü ile örneğin ısıtma - soğutma yönetimi, taze 
hava damper yönetimi, oransal besleme fanı ile akış yönetimi yapılabilir. Çözümümüz tek 
akışlı santrallerin ve sıcaklık kontrolünün en verimli şekilde yapılmasını garanti etmektedir.

Çözüm: IPG208D + V2IPG

2. Çift Akışlı Ünite:

Çift akışlı santraller için IPG215D kontrolörü ile ısıtma – soğutma, 
buharlı nemlendirme, ilave ısıtma ve çift yönlü oransal hava akışı 
kontrol edilebilir. Fan kontrol yöntemine örnek olarak sabit basınç 
kontrolüne bağlı oransal kontrol verilebilir. Çözümümüz dönüş hava 
damperlerini, atık hava ve taze havayı (minimum taze hava regülas-
yonunu, hava kalite kontrolünü, free-cooling veya free-heating ayrıca 
entalpi modunda da olmak üzere) karışım hücresinin en verimli şekilde 
yönetilmesini garanti etmektedir.

Çözüm: IPG215D + V2IPG
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sistem

3. Isı Geri Kazanımlı Çift Akışlı 
Ünite:

Isı geri kazanımlı çift akışlı santraller için 
IPG215D ve ek olarak IPX206D genişleme 
modülü kullanımı ile sıcak su bataryası, DX 
soğutma bataryası, buharlı nemlendirici, 
ilave ısıtma kontrolü, çift yönlü oransal fan 
yönetimi yapılabilmektedir. Çözümümüz bu 
kaynakların en verimli yönetimini garanti 
etmektedir.

Çözüm: IPG215D + IPX206D + 
V2IPG

4. Komplike Santral Yönetimi:

Komplike santrallerde yeterli I/O sayısına 
ulaşmak için IPG215D cihazına ilave olarak 
bir veya birden fazla olmak üzere IPX06D 
veya IPX215D genişleme modülleri ekle-
nebilmektedir. U yapıdaki cihaz ve ilgili 
çözümümüz, oldukça esnek bir yapıya sahip 
olup, tüm ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde 
yapılandırılabilmektedir. 

Çözüm: IPG215D + IPX206D / 
IPX215D + V2IPG

Donanım Özellikleri:

Ana Kontrolör:

IPG208D
4 DIN model programlanabilir kontrolör. 6 prob girişi, 4 analog çıkış, 11 dijital giriş, 
8 dijital çıkış, RS485 ModBUS, genişleme modülü bağlantısı için LAN portu, 
uygulama güncelleme, LOG çekme ve TCP/IP bağlantısı için USB portu.

IPG215D

10 DIN model programlanabilir kontrolör. 10 prob girişi, 6 analog çıkış, 20 dijital 
giriş, 15 dijital çıkış, RS485 ModBUS, genişleme modülü bağlantısı için CAN portu, 
uygulama güncelleme ve LOG çekme için USB portu, TCP/IP bağlantısı için 
Ethernet portu.

Genişleme Modülleri:

IPX206D 4 DIN genişleme modülü. 7 prob girişi, 3 analog çıkış, 3 dijital giriş, 6 dijital çıkış, 
Ana PLC ile bağlantı için LAN ve CAN portları.

IPX215D 10 DIN genişleme modülü. 10 prob girişi, 6 analog çıkış, 20 dijital giriş, 15 dijital 
çıkış, Ana PLC ile bağlantı için LAN ve CAN portları.

Bu ürün tüm aksesuarları ve sensörleriyle bir-
likte, çok yakında Emerson – Dixell Türkiye tek 
yetkili temsilcisi ve distribütörü Ercan Teknik 
İklimlendirme A.Ş. stoklarına girecek. TM
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Dah�l� web sayfası, graf�k yönergel� web yapılandırma 
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söyleşi

Sunay Gençer
Honeywell Çevre ve Enerji Çözümleri 
Genel Müdürü

Seçil İskender
Honeywell Çevre ve Enerji Çözümleri 
Pazarlama Müdürü

Çağlar Şakaklı
Honeywell Çevre ve Enerji Çözümleri Bayi 
Kanalı Ülke Satış Müdürü

Y  üzyılı aşan tecrübesini uzun yıllardır Türkiye’deki iş ortakları ile paylaşmaya 
devam eden Honeywell daha güvenli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir 
dünya için çalışmalarını sürdürüyor. Günümüzde Honeywell, uzman yazılım ekibi 

ile Nesnelerin Interneti (IoT) dünyasına öncülük yapıyor ve geliştirdiği ağa bağlı 
teknolojiler ile uçaklardan hava alanlarına, dev petrol rafinerilerinden konutlara 
kadar hayatın hemen her alanında IoT temelli çözümler sunuyor. Honeywell Çevre ve 
Enerji Çözümleri Genel Müdürü Sunay Gençer, Honeywell Çevre ve Enerji Çözümleri 
Pazarlama Müdürü Seçil İskender ve Honeywell Çevre ve Enerji Çözümleri Bayi 
Kanalı Ülke Satış Müdürü Çağlar Şakaklı ile Honeywell gelecek vizyonunun yanı sıra 
yakın zamanda Türkiye’de lansmanını yapacağı Lyric Platformu ve Akıllı Daire Ünitesi 
hakkında konuştuk…

“Türkiye’deki 25. yılını kutlayan 
Honeywell, değişen dünyayı 
yakından takip etmeye devam ediyor”
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Sunay Gençer: Bu sene Türkiye’deki 25. 
yılımızı kutluyoruz. 1992 yılından önce 
Türkiye’de distribütör vasıtasıyla temsil 
ediliyorduk, daha sonra Honeywell Tür-
kiye kuruldu ve 25 yıldır sektörde çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. 1992’de 15 kişilik 
bir kadro ile çalışmalarımıza başlamıştık 
ve o günden bugüne 300 kişiyi aşan bir 
kadroya ulaştık. Türkiye’de “Bina Tekno-
lojileri”, “Uzay ve Havacılık”, “Performans 
Materyalleri ve Teknolojileri” ve “Güven-
lik ve Verimlilik Çözümleri” olmak üzere 
Honeywell’in 4 ana iş kolunu temsil eden 
bir yapımız var. Türkiye’deki geçmişimiz 
1992 yılıyla sınırlı değil elbette. 1940’lı 
yıllardan itibaren, başta TBMM, Atatürk 
Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve Tüpraş 
Batman Rafinerisi olmak üzere çözümleri-
miz Türkiye’de yaygın bir şekilde kullanıl-
maya başlamış. Günümüzde ise Honeywell, 
uzman yazılım ekibi ile Nesnelerin İnterneti 
(IoT) dünyasına öncülük yapıyor ve geliş-
tirdiği ağa bağlı teknolojiler ile uçaklardan 
hava alanlarına, dev petrol rafinerilerinden 
konutlara kadar hayatın hemen her alanında 
IoT temelli çözümler sunuyor.

2015 yılının Aralık ayında Honeywell’in 
Elster’i satın almasıyla birlikte Türkiye’de 
gaz sayaçları üreten Elsel firmasının yüzde 
50 ortağı olduk. Honeywell Türkiye olarak 
Orta Asya ve Kafkaslar’ın da yönetim mer-
kezi durumundayız. Hızlı gelişen bölgeler 
anlamında Honeywell’in dünyada çeşitli 
merkezleri var. Bu merkezlerden biri olarak, 
Orta Asya ve Kafkasların sorumluluğu da 
bizde. 

Özellikle son zamanlarda Nesnelerin İnter-
neti odaklı çözümlerin artmasıyla birlikte 
Honeywell de bu konuda kendine bir vizyon 
oluşturdu. Honeywell’in global anlamda 
değişimi, Türkiye’deki 25. yılına denk geli-
yor. Bu değişimde Honeywell artık öncü 
bir endüstriyel yazılım şirketine dönüşüyor. 
Honeywell’in çok geniş yelpazede sistemler, 
fiziksel ekipmanlarla ilgili bilgi birikimi ve 
uzmanlığı var. Bu uzmanlığın bir kısmı da 
yazılım alanında; 23 bin ar-ge mühendisi-
mizin yarısı yazılımda çalışıyor. Bu yazılım; 
bir termostattaki veya uçaktaki sistemlerin 
yazılımı da olabilir, proses kontrollerindeki 
veya bina otomasyonunun izleme progra-
mındaki bir yazılım da olabilir. Bu anlamda 

Honeywell’in ağ bağlantılı sistemler konu-
sunda Connected Home (Bağlantılı Evler), 
Connected Building (Bağlantılı Binalar), 
Connected Worker (Bağlantılı Çalışanlar) 
ve Connected Aircraft (Bağlantılı Uçaklar) 
ana başlıkları altında yatırımları mevcut. 
Ayrıca Honeywell’in bunların hepsini bir 
araya getirdiği “Sentience” denilen bir ortak 
platformu var. Bu ortak platformun temel 

yazılım konusunda güçlüyüz, sahadaki ekip-
manlar ve uygulamalar açısından bilgiliyiz. 
Dünyadaki siber dönüşümle, nesnelerin 
internetinin popülaritesiyle biz de dijital 
değişime yöneldik. Şirketimizin yazılım 
ve yazılımla birlikte sağladığı tüm sistem-
lerin ağa bağlı olarak çalışması yönünde 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu amaçla  
Honeywell bu sene, Atlanta’da sadece yazı-
lıma yönelik yeni bir Ar-Ge Merkezi kur-
duğunu duyurdu. Burada özellikle ağa bağlı 
sistemlerle ilgili yazılımlar geliştirilecek. 
Ürünlerdeki uzmanlığımızı yazılımdaki 
uzmanlığımızla birleştirerek logomuzu 
“Honeywell The Power of Connected” ola-
rak değiştirdik. “Honeywell’in gücü bağlan-
tılı olmaktan gelir” anlamını taşıyor.
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söyleşi

Daha çevreci, güvenli ve verimli 
bağlantılı binalar

Kentlerin giderek daha da büyüdüğü ve 
kalabalıklaştığı günümüz dünyasında bina-
ların maksimum verimlilikle kullanılabil-
mesi kritik önem taşıyor. Honeywell’in Bağ-
lantılı Bina Çözümleri; yazılım platformları 
ve bulut (SaaS) uygulamalarını, kurulum, 
yönetim ve bakım kolaylığını, bulut bağ-
lantılı uzaktan erişim ve önleyici bakımı, 
kapsamlı veri analizi ile katma değerli hiz-
metleri kapsıyor. Akıllı binaların ilk yatırım 
maliyetleri geleneksel binalara göre göreceli 
olarak daha yüksek olsa da, akıllı binaların 
yaşam boyu maliyetleri çok daha düşük ve 
yatırımın geri dönüşü çok daha hızlı oluyor. 
Farklı sistemlerin ve farklı tedarikçilere ait 
cihazların Bina Yönetim Sistemleri ile bulut 
üzerinden entegrasyonu güvenlik, konfor 
ve operasyonel faydayı artırıyor, verimliliği 
yükseltiyor. Honeywell çözümleri; binala-
rın işletme maliyetlerinin düşürülmesine, 
verilerin anlamlı analizi ile bina gelirlerinin 
artırılmasına ve ölçülebilen süreçlerle yatı-
rımların doğru alanlara yönlendirilmesine 
olanak sağlıyor.

Binalarda da benzer şekilde Bağlantılı 
Binalar ile bulut üzerinden servise yöne-
lim oluyor. Hem Niagara tabanlı hem de 
diğer Connected Building konseptindeki 
yeni yazılımlarımız, bulut üzerinden servis 
hizmetlerinin verilmesini kolaylaştırıyor.  
Connected Home ve Connected Building’in 
enerji verimliliğine de büyük faydası var. Bu 
faydalar (oda sıcaklık kontrolüyle, zaman 

Sadece görüntü almıyor aynı zamanda sesten 
çıkarımlar yaparak sorunlara çözüm buluyor. 
Örneğin evde su kaçağı var ve su damlama 
sesi geliyor. Bu sesi duyduğunda kullanıcıyı 
alarm vererek uyarıyor. CO dedektörleri, 
hırsız alarm dedektörleri, görüntüyü bulut 
üzerinde saklayan video kameralar, Türkiye 
pazarına çok yakın zamanda girecek olan 
ürünlerimiz arasında. Lyric T6 termostat 
ile entegre çalışan Honeywell Akıllı Daire 
ünitesi evde, işte ya da yoldayken kullanı-
cıların evlerinin sıcaklığını kolayca kontrol 
etmesini sağlayarak sıradan daire ünitelerini 
daha verimli ve daha konforlu hale getiriyor. 
Akıllı cihazlar aracılığıyla istenilen zamanda 
istenilen yerden kontrol edilebilen sistemin 
anlık sıcaklık ayarlarında değişiklik yapmak 
ya da zaman programı oluşturmak mümkün 
hale geliyor. TPI algoritması kullanan sis-
temle kullanıcılar ideal sıcaklığa çok daha 
az enerji harcayarak ulaşabiliyorlar.

Termostatlar sadece “uzaktan aç kapa” 
şeklinde düşünülmemeli. Biz Opentherm 
protokolü aracılığıyla kombilerin yanma 
verilerini, hata bilgilerini termostat aracılı-
ğıyla bulut üzerinden servis platformlarına 
iletebiliyoruz. Eğer son kullanıcı bir servis 
şirketiyle bu yönde bir anlaşma sağlarsa, ser-
vis şirketi, kullanıcının kombisinin yanma 
verimliliğini, son bir günde/haftada hangi 
hataları ne sıklıkla verdiğini görüp kulla-
nıcıyı kombi bakımı yaptırması konusunda 
uyarabiliyor. Yanma tekniği ve kombi kazan 
üreticilerine sağladığımız elektronik kontrol 
çözümlerindeki alan bilgimizin, uzmanlığı-
mızın ve uygulama bilgimizin, herhangi bir 
ağ bağlantılı termostatın dışında ek bir hiz-
met oluşturabilmek açısından artı değeri var.

Honeywell’in amacı her şeyi tek başına 
yapmak değil. Nesnelerin interneti mantı-
ğında, birbirinden farklı ürünlerin beraber 
etkileşimli çalışabilmesi yatıyor. Akıl biraz 
da oradan geliyor. “Akıl” dediğimiz şey, bir 
sensörden sıcaklığı okuyup ona göre kli-
mayı çalıştırıp durdurmanın ötesinde bir 
şey olmalı. Bu nedenle Honeywell yeni seri-
lerinde IFTTT gibi protokoller kullanarak 
farklı platformlarla iletişim kurabildiği için 
Samsung Smart Things, Apple HomeKit, 
Google, Amazon, Alexa, Siri ile entegre 
çalışabiliyor ve sesli olarak iletişimde bulu-
nabiliyor.

fonksiyonları aynı ve tüm internet bağ-
lantılı ürünlerimiz için kullanılıyor. Plat-
form, sahadaki ekipmanların ağa/buluta 
bağlanma yöntemlerini, bulutun güvenlik 
önlemlerini, buluta giriş-çıkış için gereken-
ler standartları belirliyor. Bulutun içinde de; 
bulut mantığında yapılabilecek data analizi, 
büyük verinin işlenmesi, yapay zeka, çok 
sayıda cihaza aynı anda data yazıp okuya-
bilme veya onların yazılımlarını güncelle-
meyle ilgili fonksiyonlar var. Aynı platform; 
bir rafinerinin otomasyonunun izlenmesi ve 
optimize edilmesi, bir uçağın internete bağlı 
olmasını sağlayan altyapı veya konut, bina 
ve diğer uygulamalar için de kullanılıyor. 
Bu nedenle de Sentience platformu, siber 
güvenlik açısından da çok güvenli.

Sentience geleceğin platformu ama günü-
müzde de Türkiye pazarına sunduğumuz 
ve sunacağımız ürünlerde de bu platformu 
kullanıyoruz. Connected Home tarafında 
bulut üzerinden çalışan termostatlarımız 
mevcut. Termostatlarımıza yeni nesil Senti-
ence altında çalışan “Lyric Platformu” dedi-
ğimiz Lyric termostatlarımızı ekliyoruz. 
Lyric platformuna güvenlik sistemleri ve 
aksesuarlarını da eklemek mümkün. Böy-
lece evin hem güvenlik hem sıcaklık hem 
de su kaçak kontrolünü içeren çözümleri 
sağlıyoruz. Akıllı telefon ya da cihazlarla 
uzaktan erişim sağlayabilen ve coğrafi sınır-
lama (geo-fencing) teknolojisi ile maksi-
mum kontrol sunan Lyric Platformu, bağ-
lantılı ev kontrol teknolojilerini bir sonraki 
adıma taşıyor. Lyric T6 termostat, su kaçak 
dedektörü ve C1 kamera ile entegre olabili-
yor. C1 kameraların evi dinlemek gibi ilginç 
bir özelliği var. Duyduğu seslerden algıladı-
ğını yorumlayarak alarmlar oluşturabiliyor. 
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önemli ama proseslerden de tasarruf etmek 
gerekiyor. Yani sadece enerjiyi verimli kul-
lanmak değil, mekândan da zamandan da 
tasarruf etme anlayışı olmalı. 

Sunay Gençer: Connected Building kon-
septi işte tam da bu noktada kendini gös-
teriyor. Connected Building konseptinin 
içinde ofis alanından dahi tasarruf etmek 
var. Mekânı daha verimli kullanabilmek, 
insanların giriş-çıkışlarını ve toplantı prog-
ramlarını, mekanik otomasyon ve aydınlat-
mayla entegre ederek gerekli toplantı salonu 
sayısını bile düşürebilecek bir sistemden 
bahsediyoruz. Bulut üzerinde çalışacak 
Connected Building teknolojileriyle sadece 
enerjiden değil, mekân ve zamandan dahi 
tasarruf sağlanabilir. 

Örneğin, Vocollect ismini verdiğimiz 
sistemimiz, bir kulaklık, bir mikrofon ve 
taşınabilir bir tarayıcıdan oluşuyor. Depo 
otomasyonu açısından, depo çalışanlarına 
iletilen toplanacak malzemeler listesini, 
kulaklıktan otomatik olarak kendisine bil-
diriyor. Hangi kutudan, nereden kaç tane 
alacak, hangi kutuya kaç tane koyacak, 
hangi koridora gidecek, hangi raftan ne 
alacak şeklinde, tüm bilgiler depo çalışa-
nına kulaklıkla bildiriliyor. Depo çalışanı 
da kulaklıktan aldığı bilgilere göre, işini çok 
kısa sürede yapabiliyor, mikrofonla Vocol-
lect ile konuşuyor. Scanner’dan da alınan 
ürünün barkodu okutuluyor. Bu ve benzer 
entegrasyonlarla yüzde 25-35 arası verim-
lilik sağlanıyor. Yeni gelen çalışanın eğitim 
süresinde ise yüzde 50 tasarruf sağlanıyor. 
Burada insanla makine birlikte çalışıyor ki 
geleceğin teknolojilerinin temelinde bu var. 

Honeywell’in global yönetiminin en önem 
verdiği konulardan biri Honeywell’i endüs-
triyel bir yazılım şirketine dönüştürmek ve 
hızla değişen, gelişen dünyanın standart-
larını belirleyecek bir şirket yaratmak. Bu 
nedenle Türkiye, hızla değişen, dönüşen 
dünyanın en değer verilen ve hızlı gelişen 
pazar olarak adlandırılan ülkeleri arasında 
yer alıyor. 
Türkiye stratejilerimiz, dünya stratejilerine 
paralel olarak yazılım, nesnelerin interneti 
konusunda mevcut bilgi birikimimizi geniş-
letmek ve büyümek. Yani değişim devam 
ediyor. TM

törümüz için katma değer sağlayacak bir 
diğer nokta. Ağ bağlantılı sistemlerle sadece 
büyük ölçekli değil, orta ve küçük ölçekli 
binalara da ulaşabiliyoruz. Sistem, servise 
yapılan yatırımın maliyetini de düşürüyor; 
Hem işletmeci hem üreticiler avantajlı 
oluyor. Jenerasyon değiştikçe ve son kul-
lanıcının teknolojiyle ilişkisi geliştikçe, bu 
ürün ve sistemlere olan talep de artacaktır. 
Profesyonel sistemlerimizin yanı sıra son 
kullanıcı tarafından kurulabilecek tarzda 
ürünlerin gelişeceğini ve Türkiye pazarında 
da önemli bir yer alacağını düşünüyoruz. 
İnsanlar kendi evlerinde alıştıktan sonra, 
yeni evlerde de benzer şekilde bu sistemleri 
talep edecektir. 

Çağlar Şakaklı: Bu ürün ve sistemlere olan 
talebin artması, jenerasyonun değişmesi-
nin yanı sıra binalarda enerji kimlik belgesi 
konusuna da bağlı. Binalar için enerji verim-
liliği sertifikası 2011 yılında çıktı. 2011 
yılından önceki binalar “eski bina”, 2011 
yılında sonraki binalar ise “yeni bina” olarak 
kabul ediliyor ve A’dan G’ye kadar enerji eti-
keti sınıflandırması var. Bunun yeni binalar 
için en düşük C sınıfında olması bekleniyor. 
Değişim ve dönüşümün çok hızlı olmaya-
cağının bilincinde olmakla birlikte, belirle-
nen enerji verimliliği politikalarının biraz 
daha hızlı devreye alınması ile tüketiciler 
de daha hassas davranacaktır. Dolayısıyla 
pazardan gelebilecek talep daha hızlı bir 
şekilde artacaktır. Yine de Türkiye’nin çok 
kısa bir sürede enerji verimliliği açısından 
çok hızlı yol aldığını düşünüyorum. Çünkü 
enerji verimliliği yüksek olan ürünlerin 
kullanılması için tüketiciler teşvik ediliyor. 
Artan enerji maliyetlerinin de göz önünde 
bulundurulmasıyla, bu önümüzdeki dönem-
lerde daha da artacaktır.
En önemli şey aslında yatırım yaparak 
tasarruf etmek. Enerji tasarrufu muhakkak 

programıyla, havalandırmanın kontrol algo-
ritmalarıyla ilgili her fonksiyonun enerji 
verimliliğine etkisinin nasıl hesaplandığı), 
bina otomasyonu ile ilgili norm olan EN 
15232’de detaylı olarak anlatılıyor.

Seçil Kızanlık: Amacımız sadece Honey-
well ürünlerinin ve çözümlerinin kullanıl-
dığı binaları takip ve kontrol etmek değil, 
“third party” dediğimiz, yani başka ürün ve 
sistem tedarik eden firmaların ürünlerini 
ve bilgilerini, öncelikle kendi açık platfor-
mumuzda ardından kapalı platformumuz 
Honeywell Sentience’ta toplayıp buradan 
takip ve kontrol etmek. Bu bize hep olma-
sını istediğimiz şeyleri; “konforda iyileşme, 
işletme giderlerinde azalma, bakım maliyet-
lerinde azalma”yı sağlayacak.

Genelde bakım anlaşmalarında “6 ayda bir 
filtre değişimi”, “Senede bir kombi bakımı” 
gibi standart cümleler vardır. Bunlar, ezbere 
söylenen şeylerdir. Ağa bağlı sistemlerle 
servisi tek elden sağladığımız zaman, bu 
bakım maliyetinden tasarruf ederken kes-
tirimci bakımı da mümkün kılacak. Çünkü 
kullanıcı kombisini belki senede bir ay kul-
lanıyor, kombisi 2 yılda bir servis gerekti-
riyor, bu ufak ama çok önemli bir örnek. 
Ancak bina otomasyonu dediğimiz zaman 
sektörümüz tedirgin oluyor. Bir kısım bu 
sistemi işletemeyeceğini, diğer bir kısım 
da bina yönetim sisteminin gerekmediğini 
düşünüyor. Ağ bağlantılı çözümler dolayı-
sıyla binanın küçük ya da orta ölçekli olması 
fark etmiyor. Binaya geniş çapta IT altya-
pısı kurmak veya bina yönetim sisteminin 
takibi için bir kişinin çalışması gerekmiyor. 
Bina yönetim sistemi bulut sistemiyle ağa 
bağlanıyor ve servis sağlayan firma uzak-
tan binayı kontrol ediyor. Çok büyük bir 
binadaki otomasyon sistemi, orta ve küçük 
ölçekli binalar için de geçerli. Bu da sek-
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uygulama

Kapalı Devre Nedir?

Kapalı devre, devri daim bir devre olup 
içindeki su sadece kalori transferine 
yarar. Kapalı devrede su hiçbir buhar-

laşmaya ve konsantrasyon değişmesine maruz 
kalmaz. Bu yüzden konsantrasyonu ayarlamak 
için blöf yapılmaz. Teorik olarak ihmal edi-
lebilir boyutta destek suyuna ihtiyaç vardır. 
Su ilaveleri, genellikle, kaçak problemlerin-
den, kontrol harici su almalardan, tamirat 
gibi durumlardan ileri gelen eksilmelerden 
olur. Kapalı devrede daha ziyade kaliteli ve 
şartlandırılmış su gerekir.

Suyun Tanımında ve Kapalı Devre 
Limitlerinin Belirlenmesinde 
Kullanılan Terimler

a) Sertlik: Su iyi bir çözücü olduğundan 
geçtiği ortamda karşılaştığı tuzları çözerek 
bünyesine alır. Böylelikle suda Ca+2, Mg+2, 
Fe+2 gibi iyonların varlığı suya sertlik olarak 
adlandırılan bir özelliği verir. Sertlik derecesi 

Kapalı Devre (Isıtma ve 
Soğutma) Su Şartlandırma 
Uygulamaları
Yazan: Zeynep Güngördü, Gıda Mühendisi, Selzey Kimya Tic. San. Ltd. Şti.

(+2) değerlikli minerallerin ifadesidir.
1 Fr sertlik derecesi 1 lt suda çözünmüş 10 mg 
CaCO3’ı belirtir.
10 mg/lt CaCO3 (ppm) = 1 Fr
Diğer bir sertlik derecesi de Alman sertlik 
derecesidir. (°dH)
1 dH sertlik derecesi 1 lt suda çözünmüş 10 
mg CaO’yu belirtir.
b) pH: Suyun pH derecesi, su içindeki hidro-
jen iyonları konsantrasyonunu gösterir.
Suda çözünmüş tuzlar, asitler, bazlar, asit 
oksitler suyun pH derecesinin değişmesine 
sebep olurlar. Ancak yine de her zaman pH + 
pOH = 14 değeri sabit kalır. pH değeri 7 olan 
sular nötr karakterdedir. pH değerinin 7’nin 
altına düşmesi ortama asit, üzerine çıkması ise 
alkali özellik verir.
Yapılan su analizlerinde pH değerinin kon-
trolü aşağıdaki amaçlar için yapılır;
1- Korozyonun önlenmesi
2- Kazan suyu şartlandırmasının kontrolü
3- Yaşama ortamını bozarak sudaki hayvansal 
ve bitkisel çoğalmayı kontrol etmek
C) İletkenlik ve TDS (Total dissolved solids): 
Suda çözünmüş tuzlar suyun elektriksel ilet-

kenliğini artırır. Suyun elektriksel iletkenliği-
nin ölçülmesi içinde çözünmüş bulunan tuzla-
rın miktarı hakkında bilgi verir ve kazan suyu-
nun kontrolünde önemli bir faktördür. TDS 
değeri suda çözünmüş bulunan toplam katı 
madde miktarını gösterir. Belirli bir hacimde 
alınan su ısıtılıp buharlaştırıldığında geriye 
kalan kuru madde suyun içinde çözünmüş katı 
miktarını belirler. TDS değerinin belirlenmesi 
suların korozyon ve kışır oluşturma kabiliyeti-
nin anlaşılması ve suların şartlandırılmasında 
kullanılacak kimyasalların miktarlarının tayini 
açısından önemlidir.

Yeni Devreye Alınan Sistemlerde 
Yapılacaklar 

Yeni devreye alınan bir kapalı devre sisteminin 
uzun yıllar sağlıklı çalışabilmesi için yapılabi-
lecekler aşağıda sıralanmıştır:
•	 Flushing uygulamaları: Tüm tesisat, 

armatürleri ve kazan & soğutma 
ekipmanları içinde koruyucu kimyasallar 
veya yağlı çözeltiler ile sevk edilir. Ayrıca 
montaj esnasında tesisat içinde çapak veya 
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Devrenin İç İncelemesi

Tortulaşmaların önemini görmek için demon-
taj, temizleme ve tamir işlemlerinden yarar-
lanmak ve metalik yüzeylerin özellikle ısı 
değiştiricilerin durumunu incelemek gerek-
lidir.

* Tortuların analizleri

Tortulardaki demir oksit yüzdesiyle devrede 
korozyon olup olmadığı çok iyi belirlenebilir. 
Bu analiz özellikle pH’ı yüksek olan devre-
lerde kullanılır. Çünkü bunlar için çözülmüş 
demirin miktarı, demir tortulaştığı için önemli 
değildir.

* Korozyon test kuponları

Korozyonu hesaplama yöntemidir. Devrenin 
seçilen yerlerine önceden hazırlanmış ve tar-
tılmış şahit korozyon test kuponları (üstteki 
resim) yerleştirilir. Bu kuponlar aralıklı süre-
lerle (45 veya 90 gün) çıkarılıp tekrar ölçülür 
ve tartılır. Böylece ölçülen ağırlık kaybıyla 
bir devredeki korozyon hızı tespit edilebilir. 
Deney kuponları ile elde edilen korozyon hızı 
değerleri üniform bir korozyona aittir, ağırlık 
kaybı bütün metalik yüzeye dağılmıştır. 

kaynak kalıntıları kalır. Bunların sisteme 
verebileceği zararları önlemek için sistem 
önce yumuşak su ile doldurulup seyreltik 
uygun çözelti oranları ile bir kimyasal 
yıkama işlemine tabi tutulmalı, gerekli 
durulama işlemleri yapılmalıdır.

•	 Tesisatın dolumu: Sistemde ileriye dönük 
kireçlenme problemlerinin yaşanmaması 
için devre yumuşak su ile doldurulmalıdır. 
Yumuşatma sistem detayları aşağıda 
açıklanmıştır.

•	 Tesisat içi filtrasyon uygulamaları: Sistem 
ileriye dönük tortuların kabuk tabakası 
oluşturmaması için zamanla oluşan 
tortuların atılması amaçlı çeşitli böbrek 
filtrasyon uygulamaları yapılmalıdır. 
Sistem detayları aşağıda açıklanmıştır.

Kapalı Devrelerde Olası Sorunlar

a) Korozyon

Kapalı devre sistemleri su şartlandırma uygu-
lamalarında amaç korozyonun minimize edil-
mesidir. Bu amaçla metal yüzeyi pasivize ede-
cek korozyon inhibitörleri uygulanır. Böylece 
su içinde oksijenin neden olabileceği sorunları 
en aza indirmek ve Ph değeri tamponlanarak 
istenen aralığa getirmek hedeflenir.
Kapalı bir devrenin suyu devamlı olarak oksi-
jenle doymuş durumda olmadığından koroz-
yon probleminin küçük olduğu düşünülebi-
lir. Uygulamada oksijen sık ve hafif miktarda 
olduğu için en sıcak noktalarda derinlemesine 
oyuklar halinde korozyon olur. Ayrıca kapalı 
devrelerde farklı metallerin sebep olduğu gal-
vanik korozyona da rastlanır.
Oksijenin sistemden atılması için sistemde 
hava oluşmasına imkân vermemek gereklidir. 
Ayrıca kullanılan inhibitör kimyasallar, su ile 
metal arasındaki teması keserek sudaki oksi-
jenin sisteme verebileceği zararların önüne 
geçebilir.

* Devre suyundaki demir miktarı

Korozyon açısından önemli bir faktördür. 
Eğer bir devrede bulunan demir önemli bir 

korozyona uğramışsa korozyon hızıyla, kon-
santrasyon miktarıyla ve pH ile demirin mik-
tarını belirtmek imkânsızdır. Çünkü demir 
çözülmüştür veya tortulaşır.
pH < 7.5 ise demir çözelti halindedir ve dev-
rede 1 ppm demir olursa korozyon ihmal edi-
lemez boyuttadır.
pH > 8.0 ise çözelti halindeki demir tortulaşır 
ve miktarın hiçbir anlamı yoktur.
  
b) Kışır Oluşumu

Kalsiyum ve magnezyum bazlı kireç taşlarının 
oluşumunu önlemek için destek suyu mutlaka 
yumuşatılmalıdır. Kışır problemi ve bunun 
sonucu olan enerji kayıpları ihmal edilemez 
boyutlarda olduğu için gerekli önlemlerin alın-
ması zorunludur. Bu amaçla yapılacak işlemler 
şu şekildedir: 
a) Oluşmuş kışırın kimyasal temizliği: İşlet-
menin çalışmaya başlaması ile gerekli tedbirler 
alınmamış ya da eksik ıslah sistemi sonucu 
kışır oluşmuştur. Yapılacak temizlik işlemi tüm 
ısı transfer yüzeylerinde homojen bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Mekanik temizlik işle-
minin tüm ünitelerde uygulanması mümkün 
değildir. Bu nedenle işlemin kimyasal metot 
ile yapılması zorunludur. Yapılacak kimyasal 
temizlik işleminde oluşmuş kışırın yapısı, sis-
temin özellikleri dikkate alınmalı, uygulamada 
sistemdeki metallerin zarar görmemesine dik-
kat edilmelidir.
b) Sistemin yeni olması veya sistemin kimyasal 
temizlik işlemi ile temizlenmiş olması halinde 
gerekli önlemlerin alınması ile sistemde kışır 
oluşumu önlenmelidir (yumuşatma + kimyasal 
şartlandırma + filtrasyon uygulamaları).
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* Korozimetre

Hem enstantane korozyon hızını hem de 
çukurcuklara olan eğilimi ölçmeye yarayan 
aletler vardır. Bu aletler, korozyon hızını dev-
reye konan elektrotlardan geçen elektrik akımı 
ile ölçer.

Kapalı Devrelerde Uygulanabilecek 
Koruma Yöntemleri

1. Su Yumuşatma Sistemleri

Bu uygulamada amaç, ilk dolumda veya tak-
viye su ihtiyacı olan durumlarda tesisata düşük 
sertlik değerinde yumuşak suyun beslenme-
sidir. Şebeke suyu veya kuyu suyu ile dolum 
yapılan tesisatlarda sıcaklığın da etkisi ile 
sudaki mineraller çökelti oluşturur ve kireç 
tabakasına sebep olur. Bu da sistemde ciddi 
enerji kayıplarına sebep olur.
Sistem kapasitesi seçiminde devrenin toplam 
hacmi ve ne kadar süre içinde dolum yapılması 
gerektiği önemlidir. Ayrıca sistemin önünde 
veya arasında yapılması planlanan transfer 
veya rezerv depo uygulamaları kapasiteyi etki-
ler. Genel uygulamalarda tüm tesisatın en 
fazla 1 günde dolumu yapılacak ve doğrudan 
hat üzerine monte edilecek şekilde seçimler 
yapılır.
 

2. Kimyasal Koruma Uygulamaları

Bu uygulamada amaç, suyun metale verebi-
leceği zararlı etkilerin (özellikle korozyon) 
önüne geçmektir. Kimyasal metal ile suyun 
temasını keserek istenen etkiyi gösterir.
Uygulamalardan önce tesisattaki sudan 
numune alınarak su değerleri uygunluğu kon- 
trol edilmelidir. Sonrasında tesisattaki top-
lam su hacmine göre uygun miktarda koru-
yucu kimyasal dozajlaması yapılarak sistem 
devreye alınır. Tam sirkülasyon sağlandıktan 
sonra tekrardan su numunesi alınıp değerlerin 
istenen aralığa gelip gelmediği ve kimyasal 

miktarı kontrol edilir. Uygunluk sağlandıktan 
sonra sistem kontrol amaçlı belirli aralıklarda 
yeniden numunelerle test edilmelidir. Değer-
lerde bir uygunsuzluk tespit edilirse hızlı bir 
şekilde önlemleri alınmalıdır.
 
3. Filtrasyon Uygulamaları

Tesisatta dolaşan suyun belirli bulanıklık sevi-
yesinin altında olması gerekir. Zaman içinde 
tesisat içinde tortu oluşumları ve fiziksel kir-
lilikler gözlenir. Oluşan bu tortular sıcaklık 
değişimleri etkisiyle kabuk oluşumlarına, çök-
melere sebep olur. Aşağıda filtre edilmeyen bir 
sistemde biriken tortu görülür. Suyun sirkülas-
yon hattında bu tortular filtrelenerek içeride 
devamlı temiz suyun dolaşması hedeflenir. 
Bu amaçla sistem üzerinde pislik tutucular 
hariç ayrı bir böbrek filtrasyon uygulaması 
olması gerekir.
 

Uygulama Örnekleri

Kimyasal yıkama öncesi & sonrası pislik 
tutucu filtreler

Kapalı devre şartlandırma limitleri

Parametre 
Kontrol 
limitleri 

Ortalama 
Şebeke 

Suyu 
Değerleri 

Birim 

Toplam Sertlik < 5 15 – 25 
O Dh (alma 

sertliği) 

M (toplam) 
Alkalite 

≤Bağımsız 200 – 500 Ppm 

pH 8,3 - 9,5 7 – 8

İletkenlik 
Max. Besleme 

suyu X 3 
300 – 700 μS/cm 

Klorür Max. 1000 150 – 300 Ppm 

Toplam demir Max. 0,5 Yok Ppm 

Aktif Fosfonat 5 - 8 Yok Ppm 

Serbest klor Olmamalı 0,3 – 0,5 ppm 

•	 Bazı kimyasallar alkalite ve pH değerine 
bağımlı etki gösterir, yani limitler üzerine 
çıkıldığında veya yüksek dozajlama 
uygulamalarında kimyasal kendisi çökerek 
kışır tabakası oluşumuna neden olur.

•	 pH değeri 8,3 altında korozyon riski söz 
konusudur. Bu konuya yazıda ayrıntılı 
olarak yer verilmiştir.

•	 Şebeke suyu dolumlarında suyun içinde 
bulunan klor zaman içinde tesisattaki 
korozyon hızını artırma eğilimindedir.

İşletmecilerin yıllık yapması gereken kon-
troller:
•	 Tesisattaki suyun basınçları kontrol edilip 

herhangi bir düşüş, su eksilme durumu 
kontrol edilmeli, eksilen miktarda su 
yumuşak su hattından doldurulmalıdır.

•	 Eksilen su tamamlandıktan sonra suyun 
kimyasal parametreleri yeniden ölçülmeli 
(sertlik, pH, iletkenlik, etken kimyasal 
oranı) buna göre suyu istenen değerlere 
çekmek için eksik miktar kadar kimyasal 
uygulama yenilenmelidir.

•	 Sistemlere eklenen antifrizler zamanla 
suyun değerlerini değiştirir. Uygulamadan 
önce mutlaka su şartlandırma 
uygulamaları firmalarından destek 
alınmalıdır. TM

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

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

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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Buhar kapanı arızası nedir?

Buhar kapanları, globe vanalara nazaran 
daha yüksek oranda aşınma ve yıpran-
maya tabi oldukları için çeşitli neden-

lerden dolayı çalışmayabilir. Buhar kaçakları 
nedeniyle hatalı açılabilir veya kondensle dol-
ması nedeniyle hatalı kapanabilir.

Buhar kapanları neden arızalanır?

Normal aşınma, yıpranma ve sürüklenme ile 
oluşan tabaka, kapanı bloke edebilir. Pislik 
tutucu filtre bakımının yapılmaması, koroz-
yona neden olan asidik kondens, koç darbesi, 
donma, yanlış montaj, yetersiz bakım, yan-
lış çaplandırma veya yanlış tip seçimi buhar 
kapanlarının arızalanmasına neden olan diğer 
sebepler arasındadır.

Kaçıran buhar kapanları ile oluşan 
problemler

Bir buhar kapanı hatalı açılırsa:

Buhar Kaçaklarının Önemi, 
Buhar Kapanlarının İzlenmesi 
ve Pratik Yöntemler
Yazan: Ersun Gürkan, ARI-Armaturen Türkiye Ürün Müdürü, Ayvaz

Boşa Harcanan Buhar = Boşa 
Harcanan Yakıt = Boşa Harcanan 
Para

Tesis ekipmanlarındaki yüksek hız, kondens 
hattında buhar, kondens hattında basınç artışı, 
diğer kapanlara etki eden fazla karşı basınç, 
sabit basınç ve sıcaklığı sürdürme sorunu, iyi 
durumdaki buhar kapanlarında azalan fark 
basıncı ile oluşan kondens tahliye miktarında 
düşüş ve görünmeyen buhar kaçakları ortaya 
çıkabilecek problemler arasındadır.

Boşa harcanan buharın ağır maliyeti

Örneğin, 6 bar basınçta 7,5 mm delikten geçen 
kaçak buhar ile 110 kg/saat buhar boşa har-
canmış olur. Bir yıl için 8 bin 400 saat çalış-
mada 700 bin kWh/yıl kayıp meydana gelir. 
Kaçıran buhar kapanları, buhar ve besi suyu 
tüketiminin artmasına neden olur. Kondens 
sistemlerinde artan basınç ve sıcaklık, kapan ve 
vana gövdeleri üzerinde hasarların oluşmasına 
neden olur. İki-fazlı akış nedeniyle kavitasyon, 

kaçıran buhar kapanları nedeniyle ise kondens 
tankında kaynama oluşur.
Buhar kapanlarının hatalı kapanması; su dol-
masına, düzensiz sıcaklık kontrolüne, üretim 
kayıplarına, ısı çıkışında düşüşe, hasar görmüş 
tesis ekipmanına ve koç darbesine neden olur.

Buhar kapanlarının görsel test 
yöntemleri

Muayene için kapan ve kapağı sökülerek iç 
aksamın durumu kontrol edilir. Blöf vanası 
ile kapanı atmosfere tahliye edilir, gözetleme 
camı ile izlenir.

Çift pencereli gözetleme camı

Isı değiştiricilerin ve buhar kapanlarının kon- 
trolü için gözetleme camı kullanılabilir. 
Kapanların giriş tarafına monte edilmesi 
önerilir. Kondens hatlarında akış koşullarının 
görsel olarak izlenmesi için DN15 ile DN150 
çaplar arasında demir döküm, karbon çelik ve 
paslanmaz çelik malzeme ile talep edilebilir.
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Şekil 7: ARImetec-S ile bimetalik buhar kapanı ölçümü

Tablo 1: Ölçüm değerlerinin 
yorumlanması

Ultrasonik 
gürültü Sıcaklık Sonuç

Gürültü yok Düşük 
sıcaklık Kapan bloke

Düşük gürültü Yüksek 
sıcaklık

Kapan iyi 
durumda, kapalı

Yüksek 
dalgalanan 

gürültü

Makul 
sıcaklık

Kapan iyi 
durumda, tahliye

Yüksek sabit 
gürültü

Yüksek 
sıcaklık Kapan kaçırıyor

 
Buhar kapanı testi

ARImetec-S test cihazı, kombine sıcaklık ve 
ultrasonik gürültü ölçümü yapar. Aydınlatıl-
mış ekran ile sürekli olarak sıcaklık ve gürültü 
değerlerini gösterir. Tanımlı periyod üzerin-
den tek ve sürekli ölçüm yapabilir. Ölçümler 
cihazda saklanabilir ve USB ile bilgisayara 
aktarılabilir. Dahili hoparlörden veya takılabi-
lecek bir kulaklık ile ultrasonik ses dinlenebi-
lir. Sahip olduğu bilgisayar yazılımı ile ölçüm 
sonuçları gözlemlenebilir ve raporlanabilir. 

Şekil 1: ARI-CONA Fig.:660 çift pencereli gözetleme 
camı

Bir gözetleme camı boyunca akış 
koşulları

Şekil 2: Gözetleme camı alanı kondens ile dolu

Şekil 3: Buhar akışı esnasında sıvı seviyesi giriş 
borusunun kenarının altına düşer

Görsel yöntemlerin dezavantajları

Çoğu kez atmosfere tahliye edilen kapanın 
izlenmesine ihtiyaç duyulur. Canlı buhar ve 
buhar-kondens karışımını ayırt etmek zor-
dur ve sonuçları yorumlamak yüksek tecrübe 
gerektirir. Atmosfere açılan blöf vanasını kul-
lanmak uzmanlık gerektirir; bu ihtiyaç sürekli 
olacağı için de nispeten pahalı bir yöntemdir. 
Kapanın atmosfere açılması ve karşı basıncın 
ortadan kalkması kapanın yanlış çalışmasına 
neden olabilir.

Ultrasonik gürültü ölçümü ve 
sıcaklık ölçümü kombinasyonu

Şekil 5: ARImetec-S çok-fonksiyonlu buhar kapanı 
ölçüm cihazı

Şekil 6: ARImetec-S ile şamandıralı buhar kapanı 
ölçümü

Şekil 4: Gözetleme camının kondens cebinde kullanımı
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Grafik 1: ARImetec-S sınır değer eğrisi

* “Merkezi durum göstergesi” kullanılırken hata kaydedilir ve “Kapan arızalı” LED’i yanıp söner.

Şekil 8: Test odası paneli üzerinden LED ışıklar               

Sistem çalışmıyorken/buhar beslemesi yokken
Sensör soğuk hava/buhar içinde ve sıcaklık tanımlı
değerin altında 

Buhar kaçağı
Sensör buhar içinde ve sıcaklık tanımlı sıcaklığın 
üstünde

Bloke olmuş buhar kapanı
Sensör soğuk kondensin içinde, kondens tanımlı 
sıcaklığın altında

Buhar kapanı doğru çalışıyor
Sensör. kızgın kondens içinde

Sahada ön hazırlık olarak kapanların üze-
rine numaralandırılmış metal plaka takmak 
ve ölçümü bu numara üzerinden adlandır-
mak akıllıca olacaktır. Cihaz ekranından buhar 
kapanlarının ölçümü ile ilgili kayıt edilmiş 
değerler ve grafikler teker teker kolayca ince-
lenebilir.

Buhar kapanı ölçümü ve faydaları

Tüm kapanlar listelenir ve etiketlenir, monte 
edilmiş kapanların bilgisi alınır. Monte edil-
miş kapanlar içerisinde yanlış tipte olanlar ve 
yanlış çapta olanlar ortaya çıkarılır. Uygun 
olmayan borulama/tesisat düzeltilir. Arızalı 
kapanlar tespit edilir. Yılda iki ve üç defa yapı-
lan düzenli kapan testi, 2-3 yıl sonra kapanla-
rın arıza oranını yüzde 10‘un altına düşürebilir.

Yerel ve merkezi buhar kapanı 
izleme teknolojisi

CONA-Control teknolojisiyle, istenen buhar 
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kapanlarına eklenecek test odaları ile 3 sani-
yede bir buhar kapanı testi yerinde gerçekleş-
tirilir. Kontrol odasına monte edilmiş panel 
üzerinden LED ışıklar okunarak buhar kapanı 
durumu belirlenir.

CONA-System teknolojisi sayesinde, ASI-
veriyolu ağı ile yazılım yüklü bir bilgisayarda 
3 saniyede bir tüm buhar kapanlarının testi 
sürekli olarak yapılır ve sonuçlar sürekli kayıt 
altına alınır.
                                            
Tüm buhar kapanlarını 3 saniyede bir kon-
trol eden bu sistem sayesinde arızalı olanların 
değişimi mümkün olan en kısa sürede yapı-
larak zamandan ve enerjiden azami seviyede 
tasarruf sağlanır. TM

Şekil 11: CONA-System Yapısı    

Şekil 9: Harici test odası                                                Şekil 10: Dahili test odası 
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söyleşi

Fatih Tuna
Elco Türkiye 
Ticari Ürünler Müdürü

İ  sviçre’de 1928 yılında kurulan Elco, Avrupa’nın ticari ve toplu ısıtma çözümleri 
alanında önde gelen markalarından biri. Konutlardan ve ticari komplekslerden 
endüstriyel tesislere kadar çeşitli uygulamaları kapsayan geniş bir uygulama 

yelpazesinde ısıtma çözümleri sunan Elco, 2016 yılının Kasım ayında Türkiye 
pazarında yerini aldı. “Elco bir ürün tedarikçisi değil, bir sistem çözümü tedarikçisi. 
Elco’nun tüm dünyada aynı işleyişi var. Dolayısıyla biz de Türkiye’deki yapılanmamızı, 
proje çözümü konusunda tecrübeli makine mühendisi arkadaşlarımızdan bir 
profesyonel satış ve satış sonrası ekibi oluşturarak kurduk” diyen Elco Türkiye Ticari 
Ürünler Müdürü Fatih Tuna, Elco Türkiye’yi, faaliyetlerini ve hedeflerini anlattı…

“Elco bir ürün tedarikçisi değil, 
bir sistem çözümü tedarikçisi”
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Elco, hem domestik hem ticari 
ısıtma çözümleri alanlarında üst 
segment ürünleri ile Avrupa’nın 
lider markası

Avrupa’nın ticari ve toplu ısıtma çözümleri 
alanında önde gelen markalarından Elco, 1928 
yılında İsviçre’de kuruldu. Daha sonra merke-
zini Almanya Stuttgart’a taşıyan Elco, hem 
domestik hem ticari ısıtma çözümleri hem de 
sıcak su hazırlama çözümleri alanlarında üst 
segment ürünleri ile Avrupa’nın lider marka-
larından biri oldu. Elco, 1975 yılında ilk vakum 
borulu güneş kolektörünü sunmasından 2003 
yılında serbest alev teknolojisini kullanan ilk 
sıvı yakıt brülörünü sunmasına kadar, ısıtma 
endüstrisinde liderlik etmeye devam ediyor.
Elco’nun Türkiye’deki faaliyetlerine başlayalı 
yaklaşık 1 yıl oldu. Fakat Elco’nun özellikle 
yüksek kalite ve verime sahip brülörleri uzun 
yıllardır Türkiye’deki bazı tedarikçiler tarafın-
dan kullanıldığından dolayı, Türkiye ısıtma 
pazarı için Elco yeni bir marka değil, aksine 
özellikle projeciler tarafından bilinen bir marka. 
Elco bir ürün tedarikçisi değil, bir sistem 
çözümü tedarikçisi. Elco’nun tüm dünyada 
aynı işleyişi var. Dolayısıyla ekibimizin şirketi, 
ürünleri ve üretim felsefesini anlaması için eği-
timler ve Almanya’ya teknik geziler düzenle-
dik. Biz de Türkiye’deki yapılanmamızı, proje 
çözümü konusunda tecrübeli makine mühen-
disi arkadaşlarımızdan bir profesyonel satış ve 

kullanıcılar hem de uygulayıcılar çağrı merke-
zimiz aracılığıyla bizimle iletişim kurup destek 
alabiliyor.

Elco’nun ürün felsefesi; ömür boyu 
yüksek verim, sağlamlık, kompakt 
ölçüler, düşük ağırlık ve modüler 
konsept

Elco’nun tüm ürün gruplarındaki ortak fel-
sefesinden bahsetmek isterim. Elco’nun ürün 

satış sonrası ekibi oluşturarak kurduk. Satış 
tarafında benimle birlikte toplam beş kişilik 
bir ekibiz. Bir binanın projesinin tasarlanması 
aşamasından başlayarak, cihazlarımızın devreye 
alınarak tüketiciye teslim aşamasına kadar arka-
daşlarımızla birlikte iş ortaklarımıza hizmet 
veriyoruz. İşte bu sistem çözümü tedarikçisi 
olduğumuzu kanıtlıyor. Cihazlarımızın devreye 
alım aşamasından sonra ise farklı bir profes-
yonel ekip son kullanıcılara 7/24 çalışan çağrı 
merkeziyle hizmet vermeye başlıyor. Hem son 
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söyleşi

hem ısıtma ihtiyacını karşalayabilen kojeneras-
yon ürünleridir. 
Şu an için Türkiye pazarına duvar tipi ve yer 
tipi yoğuşmalı kazanlar ile giriş yaptık.
Duvar tipi yoğuşmalı kazanlarımız ve yer tipi 
yoğuşmalı kazanlarımız çok yeni ürünler. Fakat 
tabii ki biz de hem globalde hazır olan diğer 
ürün gruplarımızı hem de yeni geliştirdiği-
miz ürünleri Türkiye pazarına en kısa sürede 
sunacağız. Elco’nun tüm ürünlerinin dijital 
anlamda da altyapısı tamamlanmış durumda. 
Elco, hem uzaktan bağlantı hem bina otomas-
yonuna uygun hem de internet ve cep telefonu 
üzerinden kontrol altyapısına sahip. 

Her iki ürün grubunda da iddialı olduğumuz 
konular var. Öncelikle tüm ürünlerimiz, pas-
lanmaz çelik ve yüksek verimle yüksek enerji 
tasarrufu sağlayan premix yoğuşma teknolo-
jisine sahip. 
Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlarda 65 kW, 
105 kW ve 130 kW’lık 3 farklı kapasitede 
modellerimiz bulunuyor. Yüzde 113,9 verim-
lilik ile pazarda lider durumdayız. Bir ısıtma 
sisteminde kazandan sonra en çok mali yüke 
sahip olan ürünler primer devre pompası, kas-
kad kontrol paneli ve baca klapesidir. Elco’da 
frekans konvertörlü primer devre pompası, 
8 kazanlı kaskad sistemi yönetebilen kontrol 
paneli ve baca klapesi cihazın içine entegredir. 
Bu hem mali açıdan tasarruf hem de montaj 
kolaylığı sağlar. 
Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan Grubunda 150 
kW’dan 1900 kW’a kadar 23 farklı kapasitede 
paslanmaz çelik eşanjörlü ve premix yoğuşmalı 
kazanlarımız bulunuyor. Tüm kazanlarımız 8 
bar çalışma basıncına sahip. Bu ürün grubu-
muzda kazanın boyutları ve ağırlığı konusunda 
çok iddialıyız. Kazan ölçülerimiz oldukça kom-
pakt. 250 kW kapasiteli yer tipi yoğuşmalı 
kazanımızın eni sadece 46 cm. Kazanlarımız 

düşük su hacmi teknolojisine göre üretiliyor, 
bu sayede enerjiden yüksek miktarda tasar-
ruf sağlıyoruz. 1900 kW’lık yer tipi yoğuşmalı 
kazanımızda sadece 123 lt su bulunuyor. 

Prestijli projelerde Elco imzası

Elco globalde çok önemli referans projelere 
sahip. 2008 yılında Çin’de düzenlenen olimpi-
yatlarda Elco’nun da bir rekoru var. Sadece 6 
haftalık bir süre içinde 18 bin atlete günlük 860 
bin lt sıcak su sağlayan 2 bin 187 adet güneş 
kolektörü montajı yapılmış ve yüzde 65 enerji 
tasarrufu sağlanmış. Şu an Türkiye pazarına 
sunduğumuz duvar tipi ve yer tipi yoğuşmalı 
kazanlar ise; İngiltere Premier Ligi’nin önemli 
takımlarından Tottenham Hotspur’un inşa-
atı devam eden yeni stadyumu, Chelsea’nin  
antrenman tesisleri, Hollanda 1. Lig takımla-
rından Roda’nın futbol stadyumu, Basel Hava-
limanı, Lyon hükümet binası, Brüksel Shera-
ton Hotel gibi birçok önemli referansa sahip. 
Türkiye’de ise 1 yıl içerisinde birçok prestijli 
projeye imza attık. Türkiye’de önemli inşaat 
projelerine imza atan Sinpaş’ın Ankara’da ger-
çekleştirdiği Marina Ankara projesi, İstanbul’da 
La Vie Konut projesi, İzmir’de Bornova Kültür 
Merkezi, Denizli’nin prestijli konut projele-
rinden Sky City projesi, yine Ankara’da yapı-
lan Avrupa’nın 2. büyük, Türkiye’nin ise en 
büyük Botanik Parkı, doğalgaza yeni kavuşmuş 
şehirlerden Aydın’ın prestijli konut projlerinden 
Melissa Park bunlardan bazıları. 

Merkezi sistem ürünlerinde satış 
sonrası hizmet çok önemli

Özellikle merkezi ısıtma sistemi ürünlerinde 
satış sonrasında verdiğiniz hizmet çok önemli. 
Bunu 2 ayrı noktada değerlendirebiliriz: “Satış 
ile kazanların devreye alımı arasında geçen 
zaman” ve “devreye alım sonrası”. Satış aşama-

felsefesi; ömür boyu yüksek verim, sağlamlık, 
kompakt ölçüler ve düşük ağırlık ve son olarak 
modüler konsept diye adlandırabileceğimiz 
demontaj imkânından oluşuyor. 
Elco, küçük ölçekli konutlardan ticari binalara 
ve endüstriyel projelere kadar geniş bir pazarın 
ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılamak için 
sıvı, gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanabilen ürünlerini bu felsefeyle üretiyor. 
Bu ürünler; kombi, boyler, duvar tipi yoğuşmalı 
kazan, yer tipi yoğuşmalı kazan, güneş kolek-
törleri, ısı pompaları ve binanın hem elektrik 
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sından itibaren ekibimiz müşterilerimize cihaz-
ların binanın ısıtma sistemi ile en iyi şekilde 
entegre edilmesi için teknik danışmanlık hiz-
meti veriyor. Cihazların devreye alınmasından 
sonra tüketicilerimizin 7/24 ulaşabileceği ve 
servis hizmeti alabileceği çağrı merkezi numa-
ramız mevcut. Bünyemizde profesyonel servis 
hizmeti veren firmalarımız var. Halihazırda 
Türkiye’de 25 servisimiz mevcut. 

Elco, üst segment ürün pazarında 
yerini alıyor

Öncelikle geçen yılın sonunda çok başarılı bir 
lansman toplantısı ile Türkiye pazarına giriş 
yaptık. Bu toplantıda Türkiye’nin dört bir 
yanından sektörün nabzını tutan önemli proje 
firmalarına Elco’yu anlattık ve ürünleri tanıttık. 
Mayıs ayı başında ise mekanik tesisat firmaları 
ve proje tasarımcılarından oluşan 25 kişilik 
bir grup ile Elco’nun Almanya Stuttgart’ta 
bulunan, cihazların hem sanal hem de ger-
çek şartlarla test edildiği Ar-Ge ve Labora-
tuvar Merkezine bir ziyaret gerçekleştirdik. 
Çok keyifli ve verimli bir gezi oldu. Yıl içeri-
sinde benzer ziyaretlere devam edeceğiz. Aynı 
zamanda önümüzdeki aylarda tanıtım ve eğitim 
toplantılarına da ağırlık vereceğiz.   

En temel hedefimiz tüm dünyada olduğu gibi 
Elco’yu son kullanıcıların ısıtma ve sıcak su 
ihtiyaçlarını yüksek kalite ile çözen ve part-
nerlerinin işlerini alışık olmadıkları şekilde 
kolaylaştıran bir marka olmasını sağlamak. 
Buna ilave olarak üst seviyede bir kullanıcı 
deneyimi sunmak. Elco, üst segment ürün 
pazarında yerini alıyor ve İsviçre’de pazar lideri. 

Elco Türkiye olarak hem eğitimler 
ile sektörü destekleyeceğiz hem de 
iş ortaklarımıza uzun ömürlü ve 
yüksek verimli bir ısıtma sistemi 
sunacağız

Öncelikle 2016 yılındaki olumsuzlukları top-
lum olarak tekrar yaşamamak umudu ile 2017 
yılının 2016 yılına göre daha pozitif ve hareketli 
bir yıl olmasını bekliyoruz. İlk 5 aylık sonuçlar 
bunu gösteriyor. Hem kamu tarafında hem 
de özel sektör tarafında önemli yatırımlar var. 
Bunlar pazarı ve sektörümüzü olumlu etkile-
yecektir. 

Türkiye ısıtma sektörü özellikle Avrupa ülkeleri 

ile kıyaslandığında hem hacim olarak hem de 
paydaş sayısı olarak önemli büyüklükte bir sek-
tör. Sektörümüzde rekabet de oldukça yüksek. 
Fakat bu rekabetin kalitede son kullanıcıya 
pozitif yansıması gerekirken pek öyle olmuyor 
ne yazık ki, burada tüm inşaat sektörünün iyi-
leşmesi gereken noktalar var. Yanlış tasarımlar, 
yanlış ürün ve ekipman seçimleri tüketiciye 
yüksek doğalgaz faturası, yüksek servis masraf-
ları, düşük ısıtma konforu ve cihazların ömür-
lerini kısaltarak çok kısa zaman içerisinde bir 

ürün değişim faturası çıkartıyor. Sektörün bu 
konuda sürekli eğitime ihtiyacı var. Biz Elco 
Türkiye olarak bu noktada dikkatli davranıp 
hem eğitimler ile sektörü destekleyeceğiz hem 
de iş ortaklarımıza projenin tasarım aşamasın-
dan itibaren danışmanlık yaparak uzun ömürlü 
ve yüksek verimli bir ısıtma sistemi sunacağız. 
Ürün satışı açısından telaşımız yok, bu zaten 
Elco’nun felsefesine ters. Biz, müşterilerimize 
iyi ve kaliteli hizmet sunmak için, kalıcı bir 
marka olmak için çalışıyoruz. TM
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yüksek sonuçların ortaya çıkartılabilmesine 
imkân tanır.

Climatix 400 Klima Santrali 
Uygulaması 

Climatix POL424.50 ve POL424.70 (dahili 
LCD ekranlı), Climatix AHU uygulaması 
ile birlikte gelir. 
•	 Dahili Modbus RTU ile 3'üncü parti 

cihazlar ve Bina Yönetim Sistemleri ile 
uyum içerisinde çalışabilen,

•	 Yerel ve uzak HMI bağlantısına imkân 
veren (process bus),

•	 Limitli Giriş / Çıkış sayısına sahip, 
•	 5 tip temel tip klima santralini kontrol 

edebilecek bir uygulamadır. 

Climatix 600 Klima Santrali 
Uygulaması 
Climatix 400 Klima Santrali Uygulamasına 

Siemens Climatix POL63x ve POL42x 
kontrol cihazları klima santrali uygu-
lamaları konusunda oldukça esnek 

konfigüre edilebilir bir yazılım paketi ile 
birlikte gelir. Climatix STD AHU V.3.08 
tüm OEM’ler için ücretsiz şekilde sunulur 
ve harcanan mühendislik zamanını büyük 
ölçüde azaltır. 

Haberleşme ve entegrasyon detayları için de 
hazırlanmış şekilde gelen STD AHU yazılım 
paketi doyurucu dökümantasyon içeriği ile 
de OEM’lerin otomasyon yazılımı konusun-
daki detaylara ayırması gerekebilecek zamanı 
hatrı sayılır derecede azaltır.
Climatix 400 ve 600 ürün grupları için kulla-
nılabilir olan klima santrali uygulaması, daha 
kompakt küçük cihazlarda ve giriş çıkış sayı-
sının daha az olduğu uygulamalarda Climatix 
400 serisi ile kullanılabilir, daha kompleks ve 
çeşitli haberleşme imkânlarına gerek duyul-
duğu durumlarda ise Climatix 600 serisi 
ile kullanılarak, maliyet/performans oranı 

teknik

Climatix Klima Santrali 
Uygulamaları
Yazan: Salih Baydan, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bina Teknolojileri

Resim 1. Climatix POL600 ve POL400 Kontrol Cihazları
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ek olarak tamamen esnek bir şekilde para-
metrik ayarların yapılabileceği bir uygulama 
yazılımı paketidir. 
Haberleşme modülleri ile BACnet, Modbus, 
Mbus, LON gibi HVAC sektörünün popüler 
haberleşme protokolleriyle entegrasyon için 
hazır durumdadır. 

Dahili TCP/IP portu üzerinden MODBUS 
TCP haberleşmesine hazır olmasına ek ola-

rak, endüstriyel tesislerdeki SCADA sistem-
lerine entegre olabilmek için OPC Server 
için entegrasyon da sağlanabilir.

Climatix AHU Uygulaması, geniş bir dökü-
mantasyon ile OEM’ler için ekstra zaman ve 
personel ayırmaya ihtiyaç duymadan cihazla-

rını çalıştırmayı mümkün hale getirir. 
Siemens HVAC Laboratuvarı'nda tama-
mıyla test edilmiş olan bu yazılım paketi;

•	 Hiçbir programlama aracına ihtiyaç 
duymadan adım adım fonksiyonları 
konfigüre etme imkânı tanır.

•	 Bina yönetim sistemlerine entegrasyon 
için standart bir konfigürasyonu destekler. 

•	 Yazılım dosyalarının kontrol cihazlarına 
yüklenmesi için çeşitli yöntemleri 
destekler. (SD kart, USB, TCP/IP, KNX 
ve LON haberleşmeleri üzerinden ya da 
RS232 GSM modem aracılığı ile)

•	 Siemens Factory Tool ve Siemens 
SCOPE yazılımları ile test ve devreye 
alma aşamasındaki adımlarda OEM’ler 
için gerekli araçları sunar. 

•	 Donanım Giriş/Çıkışlarının atanabilir 
olması sayesinde gerçek zamanlı olarak 
değişiklikler yapılabilir ve elektrik 
panosunda değişiklik yapmadan G/Ç 
yerleri değiştirilebilir.

•	 Özel olarak hazırlanmış Excel 
tablosu ile IO atamalarına program 
konfigürasyonuna başlamadan ve donanım 
teklifi aşamasında karar verilebilir.

•	 Cihaz fonksiyonlarının atamaları ve 
donanım konfigürasyonları birden fazla 
yol ile yapılabilir. Cihaz üzerindeki dahili 
HMI’dan eğer pano içerisine fiziki olarak 

Resim 2. Climatix POL400 ve POL600 Uygulama 
Örnekleri

Resim 3. Climatix POL400 Topoloji

Resim 4. Climatix POL600 Topoloji
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ulaşım zor bir noktada ise harici HMI’dan, 
herhangi bir HMI mevcut değilse ya da 
tek tek tüm cihazlar için sahada gezilmek 
istenmiyorsa, sistem odasından IP 
bağlantısı kullanarak WebHMI üzerinden 
erişim sağlanarak, Climatix Factory Tool 

ya da SD Kart ile yapılabilir. 
•	 Ayarlamalar tek bir cihaz için yapıldıktan 

sonra parametre dosyası olarak 
kaydedilerek diğer cihazlar için tek tek 
ayar yapma gereksiniminin önüne geçilir. 

•	 Alarm listesi ve alarm konfigürasyonu 

teknik

Resim 5. Climatix AHU Uygulaması Dökümantasyon ve Kılavuzları

Resim 6. Climatix AHU Uygulaması Giriş Çıkış Konfigurasyon Ayarları

Resim 7. Climatix Factory Tool

Resim 8. Klima Santrallerinin alışılagelmiş saha ekipmanı 
kablolaması

Resim 9. Climatix Dijital AHU Topolojisi

Resim 10. Climatix Dijital AHU ve saha ekipmanları
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konusunda oldukça esnek olan Climatix 
AHU uygulaması ile alarm sınıfları 
değiştirilebilir, herhangi bir alarmın cihazı 
durdurup durdurmayacağı ya da manuel 
olarak reset gerektirip gerektirmeyeceği 

gibi detaylar kolayca seçilebilir. 
•	 Trend ve veri arşivi için gerekli tüm 

ayarlamalar halihazırdaki yazılım altyapısı 
içerisinden kolayca konfigüre edilebilir 
durumdadır. 

Climatix Dijital AHU-Climatix IC 
ve Ağa Bağlı Saha Cihazları

Klima santrali uygulamalarında alışılagelmiş 
kablolama şekli ve saha ekipmanı yerleşimi 
Resim 8’deki gibidir.

Bu kablolama şekli esnek olmayan karmaşık 
ve yıldız topolojiye sahip bir kurulum şekli-
dir. Climatix AHU yazılımı en son güncel 
versiyonu ile klima santrali saha cihazları 
kablolamalarına yeni bir bakış açısı getiriyor. 

Tüm saha cihazlarının modüler, esnek, tak-
çalıştır ve düz bir topolojiye sahip, kablolama 
ve işçilik giderlerini azaltan yeni djital AHU 
versiyonu OEM’ler için pek çok avantajı da 
beraberinde getiriyor. 

•	 Standart yaklaşımın aksine saha cihazları 
ile ilgili tüm verilere tek bir kablo hattı 
üzerinden ulaşılarak, uygulamalarda 
kullanılacak olan giriş çıkış sayısı 
minimize edilir.

•	 Tek bir kablo hattı üzerinden kontrol 
sinyalleri, pozisyon geri bildirimleri, 
alarmlar, hatalar gibi pek çok bilgiye 
ulaşılabilir ve bu bilgi klima santrali 
cihazının çalışmasında değerlendirilir.

•	 Climatix AHU yazılımı ile ön tanımlı 
saha ekipmanları kolay bir şekilde devreye 
alınabilir, OEM’lere ekstra yazılım 
hazırlama yükü getirmez.

•	 Tüm bunlara ek olarak Climatix IC Bulut 
tabanlı uzaktan servis sistemi ile de bir 
araya getirildiğinde tam dijitalleşmiş bir 
klima santrali uygulaması ortaya çıkar.

Örnek: POL424.70 için örnek bir klima 
santralinin konfigure edilmesi
1) Öncelikli olarak POL4xx donanım özel-
liklerine bakılmalıdır. Örnekte POL424.70 
üzerinden ilerlersek,
a. B1, B2, B3 girişlerinin LG-Ni1000/
PT1000 sensör girişi 
b. X1, X2 girişlerinin NTC10K sensör, kuru 
kontak ya da 0-10V giriş
c. X3, X4, X5 çıkışlarının sadece 0-10V çıkış 
d. X6, X7 nin sadece kuru kontak giriş 
e. X8'in kuru kontak ya da pulse girişi ola-
rak atanabildiğini tablodan da teyit ederek 
görebiliriz.

Resim 11. Climatix IC Bulut Tabanlı Uzaktan Servis Sistemi

Resim 12. Climatix POL400 Donanım Özellikleri
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teknik

2) Climatix Factory Tool aracılığıyla yazı-
lımı konfigüre etme adımlarına başlayabiliriz. 
AHU tipi, tip 2 olarak seçildiğinde, bazı 
diğer seçimler ve varsayılan ayarlar otomatik 
olarak atanır. 

Cihaz resetlenip ayarlar uygulandıktan sonra, 
izin verilen kadarıyla konfigürasyonlarda 
değişiklikler yapılabilir.  
3) Bu adımda ise varsayılan olarak ata-
ması yapılmış Giriş Çıkışlarda değişiklikler  

yapılabilir.
4) Bu adımda ise varsayılan olarak atanmış 
ayarlar değiştirilebilir, sıcaklık set değerleri, 
damper açılma kapanma zamanları vb. değiş-
tirilebilir. TM

Resim 13. Climatix Factory Tool Adım 1 Resim 14. Climatix Factory Tool Adım 2 Resim 15. Climatix Factory Tool Adım 3
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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