
dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

Veri merkezleri verilerin saklanması, işlen-
mesi ve bu verilere insanların uzaktan 
erişimlerinin sağlanması için kullanılan 

kümelenmiş sunucuların ve ilgili donanımla-
rın yer aldığı pek çok odadan oluşan devasa 
yapılardır. Sürekli çalışan bu merkezlerde çok 
güçlü ve çok küçük sunucuların binlercesi bir 
araya geliyor. Veri merkezi bünyesindeki bil-
giler, standart boyutlardaki elektronik raf veya 
kabinler içerisinde yer alan bu sunucularda ve 
donanımlarda depolanıyor. Beyaz alan diye 
adlandırılan bu bölümün dışında tesiste yönetim, 
işletme ve destek hizmetleri altyapısına yöne-
lik bölümler yer alıyor. Bu birimlerde; tesisin 
yedek güç ihtiyacını sağlayan enerji kaynakları, 
haberleşme ve yedek donanım için gerekli kab-
lolama sistemleri, tesis içinde uygun ısı ve nem 
koşulları sağlayan iklimlendirme ekipmanları, 
yangın söndürme ve fiziksel güvenlik cihazları 
bulunuyor. Sunucular ve ağ donanımlarının yer 
aldığı kapalı ortamın, cihazların kesintisiz ve 
verimli çalışması için uygun sıcaklık, nem ve 
temizlikte olması gerekiyor. Sunucular çalışırken 
sürekli ısı ürettikleri için sıcaklığın 10 °C - 30 
°C arasında olması için soğutma sistemlerine 

Veri merkezlerinde de enerji 
tasarruflu iklimlendirme 
cihazları revaçta

ihtiyaç duyuluyor. Elektronik cihazların nemden 
dolayı oksitlenmesini engellemek için de ortamın 
yüzde 10 - 15 nem oranında tutulması gerekiyor. 
Bu da elbette oldukça hassas bir iklimlendirme 
gerekliliği anlamına geliyor. Veri merkezinde 
bulunan jeneratör, soğutma sistemleri, sunucular, 
ağ donanımları gibi ekipmanların (arıza olasılığı 
göz önünde bulundurularak ve kesintisiz çalış-
mayı garantilemek amacıyla) yedeklerinin bulun-
ması gerekiyor. Günümüzde şirketlerin kendi 
veri merkezlerini oluşturmak yerine büyük veri 
merkezlerinde sunucu kiralamayı tercih etmeleri, 
veri merkezleri arasında da rekabet anlamına 
geliyor. İklimlendirme cihazlarının verimliliği, 
müşterilerine uygun maliyetli hizmet 
sunabilmek için veri merkezlerinin 
birer rekabet avantajı olarak kar-
şımıza çıkıyor. 
İnternet üzerinde yapılan 
her işlem, ister istemez kar-
bon emisyonuna mâl oluyor. 
Google’da yapılan bir arama 
0.2 gram karbondioksit 
(CO2) salımına sebep olurken, 
Youtube’da 10 dakika boyunca 

bir video izlemek 1 gram karbondioksit ortaya 
çıkarıyor. Sadece bir Gmail hesabı bile yılda 
bin 200 gram CO2 salımı anlamına geliyor. 
Veri merkezlerinde toplam tesis enerjisinin, IT 
donanımlarının enerjisine bölünmesiyle bulunan 
uluslararası bir verimlilik değerlendirme birimi 
olan PUE değerinin 1’e yakın olması isteniyor. 
Bu durum tesisin enerji kaybının az olduğu anla-
mına geliyor. Daha çevreci bir dijital endüstri 
için veri merkezlerine önemli işler düşüyor. Bu 
konuda yapılan bir araştırmaya göre, yalnızca 
ABD’deki veri merkezleri tüm ülkenin elektrik 
tüketiminin yaklaşık yüzde 3’ünden sorumlu. Bir 
veri merkezinin en önemli maliyetlerinin başında 
gelen enerji kullanımının düşürülmesi, çevreye de 
doğrudan olumlu katkı sağlıyor.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezlerinden 
Radore, veri merkezlerinin en önemli maliyet-
lerinin başında gelen enerji kullanımının düşü-
rülmesinin çevreye de olumlu katkı sağladığına 
dikkat çekiyor. Radore, veri merkezinin iklim-
lendirmesinde suyun soğutulması için dış ortam-
daki düşük hava sıcaklığını kullanmayı mümkün 
kılan çevre dostu bir iklimlendirme metodu olan 
‘free cooling’ teknolojisi kullanıyor. Bu yöntemle 
özellikle kış aylarında enerji tüketiminde yüzde 
70 oranında tasarruf sağlıyor. Radore Veri Mer-
kezi içinde sıcak hava koridorlarına hapsedilen 

30-35 °C değerindeki sıcak hava, hassas 
klima üniteleriyle emiliyor ve soğu-

tuculardan (chiller) gelen soğuk 
su ile 16-23 °C'ye kadar soğu-
tuluyor. Soğutulan hava doğ-
rudan sunucu sistemlerinin 
soğuk hava girişlerine yön-
lendiriliyor. Kış aylarında bu 
işlem, dış ortamda bulunan 
soğutucu ünitelerinin kom-

presörlerini kullanmadan doğal 
soğuk hava ile gerçekleştiriliyor. 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
veri merkezlerinin ortalama PUE değeri 

1,85 olarak belirlenirken, Radore’nin yıllık 
PUE oranı ortalaması 1.43. Kullanılan enerji 
tasarruflu teknolojiler sayesinde Radore’nin yıl-
lık PUE oranı sektör ortalamalarının altında. 
Teknoloji sayesinde yüksek karbondioksit salı-
nımının önüne geçen Radore, sağladığı enerji 
verimliliği sayesinde sunucu kiralama, barın-
dırma maliyetlerini düşürüyor ve bu avantajı 
müşterilerine yansıtabiliyor.  TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

Panasonic’in en son nesil tavana monte 
PACi ve ECOi 90x90 kaset tipi iç 
üniteleri enerji tasarrufu, maksimum 

rahatlık ve daha sağlıklı hava sağlayan bir 
klima sistemi için müşteri taleplerini karşıla-
mak üzere geliştirildi. 
Panasonic’in 90x90 kaset tipi iç ünitesi son 
derece verimli bir performansa sahiptir. SCOP 
ve SEER değerleri önceki nesillere göre yüzde 
15 artmış ve bu üniteler her zamankinden 
daha verimli hale gelmiştir. 10 kW’ta çalışır-
ken ünitenin A++ SEER değeri 7.60 ve A++ 
SCOP değeri 4.80’dir.
Akıllı ECONAVI sensör teknolojisi, yeni 
90x90 kaset tipi ünitenin önemli bir özelli-
ğidir; ünitenin enerji tasarrufu yapmasını ve 
daha sağlıklı bir ortam sunmasını sağlar. ECO-
NAVI sistemi; biri harekete, diğeri ise zemin 
sıcaklığına odaklanan iki adet sensör içerir. 
Hareket sensörü kimsenin ortamda bulun-
madığını tespit ettiğinde, enerji tasarrufu için 
klimanın operasyonunu düşürür. Ardından, 
sensörlerin ortama insanların girdiğini tespit 
etmesi durumunda onlara en rahat sıcaklığı 
sunmak için kaset ünitesinin operasyonunu 
artırır. Zemin sıcaklık sensörü, insanların 5 m 
yüksekliğe kadar harekette bulunup bulunma-

Panasonic’ten PACi ve 
ECOi 90x90 Kaset Tipi 
İç Üniteler

dığını algılar. Sensör, ünitenin ortalama zemin 
sıcaklıklarını tespit etmesini ve sıcaklık çok 
düşük olduğunda sirkülasyon modunda çalış-
masını sağlar. Yeni nem sensörü, ortamdaki 
nem miktarını izler ve kontrol eder, havanın çok 
nemli veya çok kuru olmasını engeller.
Kaset ünitesindeki Nanoe™ arıtma sistemi, 
üniteden çıkan havanın temiz ve taze olmasını 
sağlar. Nanoe™ sistemi, havadaki bakterileri 
ve diğer partikülleri gidermek için onlar odaya 
girmeden önce sistemin ısıtma ve soğutma 
operasyonu ile aynı anda çalışabilir. Nanoe™ 
filtreleme sistemi, kullanıcılara daha sağlıklı 
ve daha rahat bir ortam oluşturmak için polen, 
çevre kirliliği, mantar ve hatta sigara dumanını 
hava girişinden uzaklaştırır.
Panasonic 90x90 kaset tipi iç ünite, düz panel 
tasarıma sahip olacak şekilde yeniden tasarlandı 
ve üniteye daha ince bir profil oluşturularak 
herhangi bir iç tasarım planına sorunsuz bir 
şekilde entegre edilebilmesi sağlandı.
Ünitenin 28dB(A) kadar düşük süper sessiz 
çalışma gürültü seviyeleri, özellikle ofis ortam-
larında önemli olan herhangi bir rahatsızlık 
yaratmadığı anlamına gelir.
Ünite, CZ-RTC5A kablolu uzaktan kumanda 
da dahil olmak üzere çeşitli Panasonic kon-

trolörleri ile çalıştırılabilir. Bu denetleyici, 
Nanoe kontrolü ve ECONAVI kontrolü de 
dahil olmak üzere, yükseltilmiş işlevler içerir 
(Sensörler aracılığıyla direkt, dolaylı hava akış 
kontrolü). 
İnce profili ve düşük ses seviyelerinin yanı 
sıra, gelişmiş enerji tasarrufu özellikleri, hava 
filtreleme teknolojisi ve kontrol esnekliği ile 
Panasonic 90x90 kaset tipi ünite otel, ticari ve 
perakende pazarlar için ideal seçimdir.

Özellikler
• Geliştirilmiş verimlilik değerleri - A++ 

SCOP ve A++ SEER 
• ECONAVI sensörü ile gelişmiş konfor ve 

enerji tasarrufu* 
• Nanoe™ teknolojisi ile hava arındırma* 
• 28dB(A)’dan itibaren süper sessiz çalışma
• Yeni düz panel tasarımı

*ECONAVI ve Nanoe isteğe bağlı aksesuar 
olarak mevcuttur.  TM

Arçelik’in A++ sınıfında yer alan  
ProSmart Inverter Klimaları, wifi 
uzaktan erişim özelliği sayesinde 

akıllı telefon, bilgisayar ya da tablet aracılığıyla 
herhangi bir yerde uzaktan erişimle çalıştırı-
labiliyor. ProSmart Inverter Klimalar, Enerji 
Kontrol özelliği sayesinde tek tuşla odadaki 
kişi sayısı, sıcaklık ve koşullara göre yüzde 60’a 
varan enerji tasarrufu sağlıyor. Ultra Ionizer+ 
özelliği sadece klimanın verdiği havayı değil, 
çevredeki mikroskobik partikülleri de temiz-
liyor. Ürün, yumuşak hava tuşu ile sıcaklık ve 
konforlu hava hacmini yönetiyor. Daha büyük 

gizli ekranlı şık iç ünite tasarımına sahip olan 
klimanın anlık olarak ne kadar enerji tükettiği 
klimanın iç ünitesi üzerinde görüntülenebi-
liyor. Kolay çıkarılabilir filtre ile klimanın 
temizliği tek adımda yapılabiliyor. 3M filtre 

mikroskobik partikülleri yakalayarak temiz bir 
ortam yaratıyor. Ionizer+ otomatik temizleme 
teknolojisi ile kendi kendini temizleyen bu 
ürün, sessiz mod özelliği ile de oldukça sessiz 
çalışıyor.  TM

Arçelik’ten Wifi Uzaktan Erişimli 
ProSmart Inverter Klimalar

www.danfoss.com.tr

1 Danfoss 
ürünü ekleyin
ısı pompanızın 
verimliliğinde 
fark yaratın!

Isı pompası sisteminizde 
ihtiyacınız olan herşey Danfoss’ta!
Kompresör, ısı eşanjörü, elektronik kontrol cihazı ve tüm hat bileşenleri, 
sisteminizin sorunsuz çalışmasına ve verimliliğine eşsiz bir katkı sağlar. 
Danfoss ile tedarikçi sayısını bire düşürün, sistem maliyetlerinizde 
muazzam bir fark yaratın!
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ürünler

Atlantik Grup’tan RC Group Çok 
Fonksiyonlu Soğutma Grupları

Avens Havalandırma Sistemleri’nden Vortice Vort HRW Mono Oda Tipi 
Isı Geri Kazanım ve Taze Hava Cihazları

ardı edilmemesi gereken diğer konu da sıcak 
kullanım suyu elde edildiğinde, cihazın ısıtma 
kapasitesi su rejimine bağlı olarak, yüzde 
15-yüzde 30 dolaylarında azalır. Sıcak su elde 
etme modu, chiller cihazı sadece soğutma yap-
tığında veya hem soğutma hem ısıtma yaptı-
ğında kullanılabilir. Kullanıcı tarafından ısıtma 
ve soğutma modu, elektrik panosu üzerinden 
ayarlanabilir.
100 kW’lık bir soğutma grubunda desuperhe-
ater ile birlikte kapasitesinin yüzde 20’si kadar 
fazladan ısıtma kapasitesi ve kullanım suyu 
elde edilir.
Çok fonksiyonlu soğutma gruplarının iç ve 
dış ortamda çalışmaya uygun modelleri vardır. 
-10 ˚C dış ortam koşulunda, ısıtma modunda 
çalışabilecek modelleri mevcuttur. Ayrıca 50 ̊ C 
dış ortam koşulunda soğutma yapabilir. Sıcak 
kullanım suyu (sanitary water ) elde etmek için 
Partial Heat Recovery (kısmi ısı geri kazanım) 

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

RC Group firmasının çok fonksiyonlu soğutma 
grupları 45-1304 kW aralığında farklı kapasi-
telerde üretiliyor. RC Group çok fonksiyonlu 
soğutma grupları; hava veya su soğutma kon-
denserli olarak scroll ve vidalı kompresörlü 
üretiliyor, 2-4-6 borulu alternatifleriyle çözüm 
sunuyor. Soğutma grupları soğutma işlemi yap-
tıkça bir başka yerde de ısıtma işlemi yapar. 
Genellikle bu atık ısı boşa gider ve çevreye 
bırakılır. Oysaki soğutma grupları kısmi ya 
da tam ısı geri kazanımı ile atık ısıyı bir başka 
yere aktarabilir. Bunun en güzel örneği kulla-
nım sıcak suyu elde edilmesidir, cihaz soğutma 
yaptığı sürece bir boylerdeki suyu da bedelsiz 
olarak ısıtabilir. Özellikle endüstriyel tesislerde, 
otellerde ve villalarda kullanılan soğutma grubu 
yaz kış soğutmaya çalışır. Bu soğutma işleminin 
atığı olan ısı, kullanım sıcak suyu ya da idari 
bina ısıtmasında kullanılabilir.
Plakalı ısı değiştirici (desuperheater) ile bir-
likte, sıcak kullanım suyu elde edilebilir. Göz 

Avens Havalandırma Sistemleri 
A.Ş.’nin distribütörlüğünü yaptığı 
tasarımlarıyla ünlü İtalyan markası 

Vortice, yeni ürünleriyle Türkiye HVAC sek-
törüne pratik çözümler sunuyor. Vort HRW 
Mono oda tipi ısı geri kazanım ve taze hava 
cihazları, merkezi kanallı sistemlerin uygu-
lanmayacağı mahaller için özel olarak dizayn 
edilmiştir. Vort HRW Mono oda tipi ısı geri 
kazanım ve taze hava cihazları, kompakt 
tasarımıyla cebinizi korurken, soluduğunuz 
havayı tazeler. İçinde bulundurduğu yüksek 
verimli (EN 308) seramik eşanjörü ile egzoz 
edilen havanın enerjisinin yüzde 93’nü geri 
kazandırır. Geçiş mevsimlerinde freecooling  
özelliğiyle hem taze hava hem de egzoz cihazı 
olarak kullanılabilir. Üstelik tüm bunları 
yaparken 16-23,6Db(A) düşük ses seviyesi 

ile konforu artırır. 30 bin saat sürekli çalışmaya 
uygun tasarlanan Vort HRW Mono; konut, 

otel, okul, hastane gibi tüm yapıların küçük 
hacimli mahallerinde kullanıma uygundur. TM

veya Total Heat Recovery aksesuarları kullanı-
lır ve soğutma grubu ile soğutma-ısıtma (heat 
pump) ve kullanım suyu elde edilir. Sessizliğin 
çok önemli olduğu yapılarda düşük ses seviyeli 
modeller (LNO) kullanılır. Ayrıca opsiyonel ola-
rak EC motorlu ( electronic comminucated) ola-
rak da üretilebilir. Pompa grubu ve sıcak-soğuk 
su için akümülasyon tankı ile kompakt bir cihaz 
şeklinde üretilir. Ayrıca her bir gaz-su eşanjörü 
için antifrizli elektrikli ısıtıcı da kullanılabilir.
Soğutma gruplarında microprocessor (mikro 
işlemci) kontrol sistemi vardır. Bu kontrol sis-
temi ile birlikte, su rejimlerinin doğru çalıştı-
rılması, kompresörlerin çalışma durumları vb. 
gibi birçok paramatre ekran üzerinde görülür. 
Ayrıca arıza durumunda da hatalar ekranda 
görülür. 10 adede kadar soğutma grubu paralel 
olarak bağlanıp kontrol edilebilir. Sistem BMS 
(Building Management System) ile kontrol 
edilmeye uygundur. TM

TM

30.000 hLONG LIFE
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ürünler

GF Hakan Plastik’ten Aquasystem PP-R Boru Sistemleri

Avrupa İçme Suyu Yönergesinin çıkış 
noktasını, içme suyunun musluktan 
akacağı son noktada mikrobiyolojik 

ve kimyasal olarak kullanımının ömür boyu 
insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde olması 
gerektiği oluşturuyor. Bu nedenle istenen su 
kalitesinin tesisat hammaddesinin özellikle-
riyle, suyun yapısıyla, montaj özellikleriyle ve 
işletme şartlarıyla bir bütün olarak sağlanması 
gerekiyor. GF Hakan Plastik Aquasystem 
ürünleri; suyun kokusunu, rengini ve tadını 
değiştirmeden kullanıcılara ulaşmasını sağla-

masının yanı sıra diğer teknik özellikleri ile de 
projelerin tercih ettiği ürünler arasında bulu-
nuyor.
Bina içi soğuk ve sıcak su tesisatlarının vazge-
çilmez ürünleri olan Aquasystem PP-R sistem-
leri, korozyona dayanıklı yapıları ile kireçlenme 
ve paslanma gibi etkenleri ortadan kaldırıyor. 
Yüksek sıcaklığa ve basınca karşı son derece 
dirençli olan ürünler 20 °C’de ve -20-25 Atü 
basınçlarda 50 yıl çalışma olanağı sağlıyor. 
Uygulama açısından ise kaynak yerlerinde çap 
daralması olmaması, yüksek kaynak perfor-
mansı, firesi olmaması ve montajda tasarruf 
sağlaması gibi özellikleri ile tercih ediliyor. 
Geniş bir ürün serisi olan GF Hakan Plastik 
Aqusystem; 
• Standart PPR Boru Sistemleri, 
• Cam Elyaf Takviyeli PPR Boru Sistemleri, 
• Cam Elyaf Takviyeli Klima Boru 

Sistemleri, 
• Stabil Alüminyum Folyolu PPR Boru 

Sistemleri - UV Dayanımlı PPR Boru 
Sistemleri - Aluplus Stabil Ortadan 
Folyolu PPR Boru Sistemleri 

ile bina içi sıcak-soğuk sıhhi tesisat sistemleri, 
bina içi ısıtma sistemleri, basınçlı hava sis-
temleri, klima sistemleri ve endüstriyel boru 
sistemleri için çözümler sunuyor. 

Standart boruların ve folyolu boruların avantaj-
larının birleştirilmesi ile oluşturulan Cam Elyaf 
Takviyeli Boru Sistemleri, 3 katmandan oluşu-
yor. İç ve dış katmanlar polipropilen (PP-R), ara 
katman ise cam elyaf ve PP-R hammaddesinin 
bileşiminden oluşan sistem, yüksek verimlilik 
ve kullanım avantajları sağlayarak traşlama gibi 
birçok dezavantajı da ortadan kaldırıyor. UV 
Dayanımlı Boru Sistemleri ise güneş altında 
ve yüksek ortam sıcaklıklarında içerdiği UV 
dayanımlı koruyucu katman sayesinde yüksek 
koruma sağlıyor. Türkiye’nin (TSE) yanı sıra 
DVGW (Almanya), SKZ (Almanya), Hijyen 
Enstitüsü (Almanya), TSE/TSEK (Türkiye), 
GHOST (Rusya), Hijyen Enstitüsü (Rusya), 
SEPRO (UKRAYNA), Hijyen Enstitüsü 
(UKRAYNA), AENOR (İspanya), WRAS 
(İngiltere), LR Lloyd’s Register (İngiltere), 
EME (Macaristan) ürün sertifikalarına da 
sahip olan sistem bu özelliği ile uluslararası 
projelerde de tercih ediliyor. TM

Form Şirketler Grubu güvencesiyle üre-
tilen FesKlima evaporatif soğutma 
üniteleri, Türkiye’de binden fazla açık 

ve kapalı mekânda düşük yatırım maliyeti ve 
minimum enerjiyle maksimum serinletme 
sağlıyor. Form Şirketler Grubu içerisinde yer 
alan Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş.’nin 
İzmir’deki fabrikasında üretilen FesKlima 
üniteleri; kompresör ve soğutma gazı olma-
dan sağladığı serinletme sayesinde fabrikalar, 
tekstil atölyeleri, iplik ve plastik enjeksiyon 
fabrikaları, dökümhaneler, sanayi mutfakları, 
tersaneler, çadırlar, düğün salonları, depolar 
gibi yoğun çalışılan mekânlardaki iş verim-
liliğinde artış sağlar. 

Çalışma prensibi
Bir fan vasıtasıyla dışarıdan alınan hava, 
küçük bir pompa ile ıslak tutulan petek yüze-
yinden geçirilir. Hava ile suyun teması sonucu, 
su buharlaşarak havadan ısı alır ve havanın 
sıcaklığı düşer. Soğutulmuş hava, fan vasıta-
sıyla mekâna iletilir.

Avantajlar
• Hızlı montaj, direkt üfleme veya kanallı 

montaj olanağı
• Munters Celdek soğutma petekleri ile 

yüksek verim ve uzun ömür
• Filtre edilmiş yüzde 100 taze hava ile 

yüksek konfor

• Düşük enerji tüketimi (1,1 kW), 
soğutma gazı ve atık madde 
olmadığından çevre dostu

• Paslanmaz çelik ve plastik dış gövde 
alternatifleriyle uzun ömürlü TM

Form A.Ş.’den FesKlima Evaporatif Soğutma Üniteleri
50’yi Aşkın AVM’de 5000’den Fazla Isı Pompası Referansı

EWH Serisi
Su Kaynaklı Isı Pompası

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

info@atlantikgrup.com   www.atlantikgrup.com“verimli sistemlerin adresi”

Genel Özellikler
• Termostat üzerinde 3 kademeli fan hız kontrolü
• Termostat üzerinde giriş-çıkış su sıcaklıklarının
 görülebilmesi
• Termostat üzerinden arıza tespiti
• Düşük ses seviyesi: 41-49 dB(A)
• 120 Pa’a kadar  cihaz dışı statik basıncı karşılayan fanlar
• Önden veya yandan üfl eme kanal bağlantısı imkanı
• Korozyon dayanımı yüksek fırın boyalı dış yüzey
• BTL onaylı BACNET kartı veya MODBUS kartı ile BMS sistemiyle haberleşme
• Standart olarak verilen yıkanabilir fi ltre, faz koruma rölesi ve vana kiti
• Stoktan teslim
• Türkiye çapında servis imkânı
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ürünler

IMI Hydronic Engineering’ten Çok Hassas Oransal Kontrol 
Çözümleri için TA-Slider ve TA-Modulator

HVAC müteahhitleri; IMI Hydronic 
Engineering’in piyasaya sunduğu, 
yeni nesil dijital olarak programla-

nabilir aktüatörler sayesinde işletmeye alma 
zamanından yüzde 50 tasarruf edebiliyor. Yeni 
TA-Slider aktüatör; kalite, kullanım kolaylığı ve 
işlevselliği açısından bu yıl Plus X ödülüne layık 
görülerek endüstride kabul görmeye başladı.

Hızlı ve esnek aktüatör ayarı

IMI Hydronic Engineering tarafından geliş-
tirilen TA Slider, BUS sisteminde bağımsız 
çalışması ya da bina yönetim sisteminin ısıtma 
ve soğutma sistemlerine dijital olarak bağlana-
bilmek için tasarlanmıştır. 
Müteahhit firmalar için şantiyede daha az 
zaman harcayıp işlerini hızlıca yapmaları için 
geliştirilen TA-Slider aktüatör ürünleri Blueto-
oth yoluyla kablosuz ayar ve yönetim sunuyor. 
Hidronik balanslama ve uzaktan erişim imkânı 
sunan gelişmiş özellikleri sayesinde aktüatör-
lerin genellikle yerleştirildiği karanlık ve ula-
şılması çok zor alanlarda yerinde ayar yapma 
ihtiyacını ortadan kaldırır. 
Ayarlar ayrıca bir üniteden diğer üniteye kop-
yalanabilir ve böylece birden çok aktüatörün 
devreye alınması hiç olmadığı kadar kolaylaşır.

TA-Modulator ile müşteri geri 
aramalarını önlemek

TA-Slider ile birlikte çalışan yeni TA-Modulator 
basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, 
gürültü ve aşırı debi gibi sorunları ortadan kal-
dırarak müşteri şikâyetleri ve geri arama riskini 
azaltır.
TA-Modulator ayrıca çok hassas basınçtan 
bağımsız kontrol özelliği sayesinde son kullanı-
cıya çok sayıda fayda sağlar. Hassas oda sıcaklığı 
ayarı sağlayan vana sayesinde yüzde 50 enerji 
tasarrufu ve hem chiller hem de kazanlar için 
yüksek enerji verimliliği sunulur. Toplam tasarruf 
yıllık enerji maliyetinin yüzde 18’ine kadar çıkar.

Uzaktan erişim

Ürün portföyü, aktüatör ve seçilen cihaz 
arasında bir arayüz oluşturan Bluetooth 

TA-Dongle’a kablosuz bağlanan akıllı tele-
fon veya tabletler kullanılarak ayarlanır ve 
yönetilir. Sadece bir akıllı telefon, Apple ve 
Android için HyTune uygulaması kullanı-
larak TA-Slider ayarlanabilir, hata hafızası 
fonksiyonu sayesinde lojistik raporları görüle-
bilir ve ilgili tüm verilere erişilebilir. HyTune 
ayrıca, TA-Slider’ın otomatik algılanması, gör-
sel kontrol, yeni konfigürasyonların onayı ve 
fiili çalışma parametrelerinin genel görünüm 
özelliklerini sunar. Geleneksel aktüatörlerde 
bulunan dip switchler ile sadece 20’den az ayar 
mevcut iken HyTune ile birlikte TA Slider’da 
200’den fazla programlama yapılabilir.

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

Aldağ A.Ş. Ar-Ge departmanının 2016 
yılında geliştirdiği yeni nesil radyal ve 
aksiyal fanlı ısıtma apareylerinde; ısıl 

verimi yükseltecek batarya ve üfleme mesafesini 
artıran panjur dizaynı için tasarım tescil patenti 
alındı. Yeni nesil radyal ve aksiyal fanlı ısıtma 
apareylerinde motor ve fan tasarımı değiştirile-
rek yüzde 35 tasarruf sağlandı. Hava jeti oluştu-
racak kanat dizaynı ile fabrika, depo alanları ve 
tavan yüksekliği 4 m’yi geçen kapalı alanlarda 
daha az apareyle daha fazla hacmin verimli 
şekilde ısıtılması hedeflendi. Isıtma apareyleri, 
bakım kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edildi. 
Fanın ve bataryanın ulaşılabilirliğini artırmak 
için kullanılan açılır kapak sayesinde batarya-
nın kolayca çıkarılabilmesiyle bakım kolaylığı 
sağlandı.
Yeni nesil aksiyal ve radyal fanlı ısıtma apa-
reyleri; fabrikalar, atölyeler, hangarlar, garajlar, 
spor salonları gibi yerlerde kullanılmak üzere 
geliştirildi. ALTA Aksiyal Fanlı Isıtma Aparey-

Aldağ A.Ş.’den Yeni Nesil Patentli 
Isıtma Apareyleri

leri, standart olarak 90 / 70˚C sıcak su çalışma 
şartlarında 7.9 - 31.9 kW ısıtma kapasitesi, 
1500 - 2250 m³/h hava debisi aralığında 8 tip 
olarak tasarlandı. ALDA Radyal Fanlı Isıtma 
Apareyleri, standart olarak 90 / 70 °C sıcak su 
çalışma şartlarında 7.5-35.8 kW ısıtma kapasi-
tesi ve 1350 -2650 m³/h hava debisi aralığında 
9 tip olarak dizayn edildi. Isıtma apareyleri 
istenildiği takdirde kızgın su ve buharlı olarak 
da üretilebiliyor. Isıtma apareyleri; galvaniz sac-
dan özel olarak şekillendirilmiş konstrüksiyonlu 
ve elektrostatik toz boyalı olarak imal ediliyor. 
Verimlilik esasına göre minimum ölçü ve ağır-
lığa sahip olan ısıtma apareyleri, tavan ve duvara 
kolayca monte edilebilecek şekilde tasarlanı-
yor. Aksiyal apareylerde kullanılan kendinden 
motorlu, sessiz ve güvenli olarak çalışan aksiyal 
fan ile hava sirkülasyonu sağlanıyor. Radyal 
apareylerde rotor motor tipi seyrek kanatlı 
ve geriye eğik santrifüj fan grubu bulunuyor. 
Koruma kafesi ile güvenlik önlemi artırılmış-

tır. 230 Volt 50 Hz şehir şebeke elektriği ile 
çalışır. Bakır boru alüminyum kanatlı ısıtıcı 
bataryalar kullanılır. Verimleri yüksek olan bu 
bataryalar ile istenilen ısı transferi kolaylıkla 
yapılabilir. İsteğe bağlı olarak buhar ve kızgın 
su seçenekleri için (0,5 Atü - 6 Atü), çelik 
boru, çelik kanatlı, elektro galvaniz kaplamalı 
ısıtıcı bataryalar da kullanılabilir. Elektrikli 
ısıtıcı opsiyonu da bulunur. Panjur dizaynı, 
havayı istenilen şekilde yönlendirmek üzere 
ayarlanabilir kanatlardan yapılmıştır. İstenildiği 
takdirde jet üfleme yapabilecek şekilde tasar-
lanmıştır. Isıtma apareyleri, enerji tasarrufu sağ-
lamak için termostatla kullanılabilecek şekilde 
dizayn edilmiştir. TM

Danfoss Isıtma, hidronik döşemeden 
ısıtma ve aktüatörlü diğer ısıtma 
çözümleri için Danfoss IconTM yeni 

230 volt oda termostatları serisini piyasaya 
sunuyor. Danfoss, IconTM modeliyle döşemeden 
ısıtma pazarında oda termostatlarına yeni bir 
tasarım standardı getiriyor. Nötr beyaz renkli 
dokunmatik ekranı sayesinde bir lamba anahtarı 
görünümünde olan ve kullanılmadığında ekranı 
sönen ürün, böylece iç mekân priz çerçeveleri ile 
uyumlu hale geliyor. Ürünle birlikte gelen çer-
çeve bir priz çerçevesi ile değiştirildiğinde Dan-
foss IconTM oda termostatı sadece iç mekâna 
uyum sağlamakla kalmıyor, onunla bütünleşiyor. 
Danfoss IconTM 230 volt gücünde termostatlar 
serisinin sıva üstü ve sıva altı kuruluma uygun 
iki modeli mevcut. Sıva altı modelin boyut-
ları 80x80x11 mm olup tüm standart elektrik 
bağlantı kutularına uyum sağlıyor. Sıva üstü 
modelin boyutları 86x86x25 mm olup bir bağ-
lantı kutusunun üzerine veya bağlantı kutusu 
yok ise doğrudan duvara monte edilebiliyor. 
Programlanabilir, ekranlı ve çevirmeli oluşuyla 

her tür çalışmaya uygun üç farklı modeliyle 
öne çıkan termostat, simgesel tasarımı ve kolay 
çalışmasıyla dikkat çekiyor. TM

Danfoss’tan IconTM Yeni 230 Volt Oda Termostatları Serisi
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ürünler

COPA, her mevsim tüketicinin yanında 
olmak için ürün portföyünü genişle-
tiyor. Yaz sezonuyla birlikte duvar ve 

salon tipi klimalarını satışa çıkaran COPA; farklı 
kapasiteler, yüksek performans ve şık tasarıma 
sahip Touch Line klimalarıyla tüketicinin bek-
lentilerini karşılamayı hedefliyor. A++ enerji 
sınıfında yer alan COPA Touch Line duvar tipi 
split klimalar, Wi-Fi Smart Kit’i sayesinde cep 
telefonu ya da diğer akıllı cihazlar ile kontrol 
edilebiliyor. COPA Touch Line klimaların; 9000, 
12000, 18000, 24000 BTU kapasiteleri bulu-
nuyor. Yaygın servis ağıyla 5 yıl garantili olarak 
satışa sunuluyor. 

Güvenilir ve teknolojik 
komponentler
COPA Touch Line klimalar; düz ve pürüzsüz 
panel yüzeye sahip şık tasarımının yanında, daha 
fazla akış hacmi sağlayan düşük sesli çapraz akışlı 
fanı, asimetrik kanatları ve çok kanatlı santrifüj 
fanı ile çok daha sessiz çalışıyor. Kalıcı mıknatıslı 
(PM) bir motor kullanılan kompresörü çalışma 
verimliliğini yükselterek tasarruf sağlıyor. Düz-
gün başlatma ve hız kontrolü sağlayan fırçasız 

iç ünite AC fan motoru ve gelişmiş elektronik 
kontrol sistemi güvenli ve sorunsuz bir kullanım; 
korozyonu önleyen ve kompakt tasarımıyla Gold 
Fin evaporatörü optimum ısı transferi sağlıyor. 
İç ve dış ünitede kullanılan bakır boruların iç 
kısımlarındaki yivler, düz borulara göre ısı verim-
liliğini yüzde 20 – 30 yükseltiyor. Elektronik 
genleşme valfi ile akıllı ve hassas ısı ayarı yaparak 
soğutma ve ısıtma sağlıyor. 

Hava sirkülasyon teknolojisi
COPA Touch Line klimalar, daha sağlıklı bir 
hava sirkülasyonu için geliştirilen ve uzaktan 
kumanda yardımıyla hissetmek istenilen sıcak-
lığa kolayca erişim imkânı sunan ‘Follow Me’ 
teknolojisine sahip. Entegre çift yönlü hava 
deflektör tasarımı ile geniş hava sirkülasyonu, 
yönlendirilmiş hava sirkülasyon teknolojisi ile 
konforlu hava sirkülasyonu, çoklu hava kanalı ile 
sessiz hava sirkülasyonu, 30 saniyede soğutma, 
2 dakika içinde ısıtma özelliği ile hızlı hava sir-
külasyonu sağlıyor. İç sıcaklık farkını azaltmak 
için tasarlanan geniş açılı stereoskopik hava 
sirkülasyon modu havayı odanın her köşesine 
kolayca ulaştırıyor. 

DC inverter ve temizleme 
teknolojisi
COPA Touch Line klimalar, inverter ve 
temizleme teknolojileriyle daha konforlu, 
daha verimli ve daha temiz hava imkânı sunu-
yor. Kapasitesini ortamın ihtiyacına göre ayar-
layan ve soğutma-ısıtma verimliliğini artıran 
DC inverter kompresörü enerji tüketimini 
minimuma düşürüyor ve yüzde 30’a kadar 
enerji tasarrufu sağlıyor. Son teknoloji süper 
elektrostatik filtreli temizleme teknolojisi, toz 
tortularına ulaşarak, ikinci kapağı sayesinde iç 
ünitedeki kirliliğin önüne geçiyor ve kolayca 
çıkarılıp temizlenebiliyor. Hava filtreli toz 
çöktürme teknolojisi sayesinde filtrede bulu-
nan 03 mikron parçacıklar tozları yakalaya-
rak arınma oranını yüzde 99.7’ye çıkarıyor. 
Renkli ekranlı Formaldehit giderici bulunan 
COPA Touch Line klimalar, formaldehit ve 
iç ünitedeki diğer zararlı gazları etkin, verimli, 
hızlı ve tam absorpsiyonlu olarak yüzde 92’nin 
üzerinde giderme oranına sahip. TM

COPA Touch Line Duvar Tipi Split Klimalar

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

tuvalet veya banyo monte etme imkânı sunuyor. 
Dikey yönde 7, yatay yönde 110 metreye kadar 
atıkları pompalayabilen öğütücüler; ekonomik, 
pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların 
tahliyesi 32 mm çaptaki PVC/PPRC borular 
aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku 
yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle çalı-
şıyor. 
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir sistem olup, restorasyon ve 
tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik 
sağlıyor. 

Teknik Özellikleri
• Bağlanabilen üniteler: Asma klozet + 

lavabo + duş kabini + bide 

SFA Sanihydro’dan Sanipack WC Öğütücü

• Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
• Yatay pompalama: 100 m’ye kadar,
• Devreye girme seviyesi: 75 mm +/- 15,
• Duş teknesi yüksekliği: 13 cm,
• Koruma Sınıfı: IP44
• Tahliye boru çapı: 32 mm,

• Besleme voltajı ve frekans: 220 - 240 
V / 50 Hz,

• Elektrik tüketimi: 400 W, 
• Ortalama atıksu sıcaklığı: 35 °C,
• Boyutlar (GxDxY): 462 x 146 x 295 

mm. TM

Bosch Termoteknik olarak öncü vizyonumuzla  yine bir 
ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin En iyi Kombi Ustası 
yarışmasını  gerçekleştiriyoruz. 
Kombi ustalığınıza güveniyorsanız, tek  yapmanız gereken 
10 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında  
www.eniyikombiustasi.com  adresine girerek 
yyarışmanın ilk etabına katılmanız.

3 etaptan oluşan bu yarışmaya katılanlar, hem ustalıklarını 
gösterecek hem de birbirinden değerli hediyeleri kazanma 
şansını yakalayacaklar.

Bosch Termoteknik 
2017
Türkiye’nin  En  İyi   Kombi  Ustaları  Yarışması 

Yarışmaya 
Hazır mısın? 

1.lik Ödülü

2.lik Ödülü
3.lük Ödülü

5.000 TL Değerinde Bosch
Beyaz Eşya Çeki Teknoloji Hediye Çeki  2000 TL Değerinde 

Bosch El  Aletleri Ürün Seti

www.eniyikombiustasi.com
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ürünler

Vaillant’ın VAI-6 inverter split klima 
cihazları; hem estetik, hem performans, 
hem de sağlık açısından klima sektö-

rüne yeni bir soluk getirdi. Vaillant bireysel 
klima sistemlerinin yanı sıra merkezi klima 
sistemlerinde bu yıl yeni nesil VVS 5 VRF 
sistemlerini piyasaya sundu. VVS5 VRF sis-
temler tek bir dış ünite sistemine bağlanabilen 
80 iç ünite ile küçük bir daireden yüksek bina-
lara kadar çözüm olanağı sağlayan esnek bir 
ürün gamı ile tüketicilere Vaillant konforunu 
yaşatıyor. VVS5 VRF sistemleri DC Inverter 
teknolojisini kullanarak hem soğutmada hem 
de ısıtmada çok yüksek verimlilik değerlerine 
ulaşıyor. Bütün ürün gamında Full-Inverter 
kompresörler kullanılıyor.
Vaillant VAI-6 model inverter split klima cihaz-
ları; aktif güç kontrollü DC inverter teknolojisi 
ile maksimum enerji tasarrufu sağlarken, düşük 
ses seviyesi, modern çizgileri ve yüksek SCOP 
ve SEER değerleri ile sınıfındaki diğer cihaz-
lara göre farklı bir noktada yer alıyor. Sahip 
olduğu verimli ürün sertifikası (ErP’ye uygun) 
ile 2014 yılında yürürlüğe giren yeni enerji 
verimlilik direktiflerine uygundur. (SCOP ve 
SEER; sezonsal performans katsayılarıdır, yük-
sek olması; harcadığınız enerjiye göre yüksek 
verim aldığınızın göstergesidir.)
Vaillant inverter klimalar, cihaz kumandası 
üzerinden tek tuş ile aktive edilen X-FAN 
temizleme fonksiyonu ile ünite içinde nem 
ve tozdan oluşan ve kötü kokuya sebep olacak 

küf ve partikülleri temizleyerek, kullanıcısına 
nemden arındırılmış temiz ve kuru hava kon-
forunu sağlar. Tüm bu özelliklere ilave olarak, 
ortama verilen hava aktif filtreleme sisteminden 
geçirilerek yaşam mahalline ulaştırılır: Önce toz 
filtresinden geçirilerek kaba partikülleri tutulur, 
ikinci olarak bakterilere kadar etki eden küçük-
lükteki mikroorganizmaları tutan antibakteriyel 
filtreden geçirilen hava, bakteri ve kötü kokula-
rından arındırılmış olarak ortama verilir. 
Estetik olarak şık ve modern bir görüntüye 
sahip inverter serisi VAI-6 klimalar, iç ünite 
üzerindeki LCD ekran ve LED göstergeli iç 
ünite dizaynı ile ortam sıcaklığını ve çalışma 
fonksiyonları ile ilgili bilgiyi kullanıcısına sunar. 
Vaillant VAI-6 serisi inverter klima cihazının 
diğer bir özelliği; bilgisayar ve server odaları 
gibi yaz, kış, ısı yükü olan, dış ortam sıcaklığının 
düşük olduğu yerlerde bile soğutma yapabilme-
sidir. Böylece 24 saat ve tüm yıl soğutma istenen 
ortamların iklimlendirilmesi de bu cihaz ile çok 
kolay sağlanabilir. 
Hızlı ısıtma ve soğutma sağlayan “TURBO” 
fonksiyonu, uyku modu ve 24 saat program-
lama, hızlı tekrar programlama için “REPEAT” 
fonksiyonu ve gece ekran ışıklarını kapatma 
“LIGHT” fonksiyonu seçenekleri ile diğer 
özelliklerine ek olarak kullanıcısına konfor ve 
performansı bir arada sunar.
Estetik, performans, kalite ve iyi servis hizmeti 
arayanlar için tasarlanmış VAI-6 serisi inverter 
klimalar Vaillant farkıyla satışa sunuluyor.

Vaillant, inverter split 
klimaların dışında aynı 
zamanda; küçük bir dai-
reden yüksek katlı büyük 
binalara kadar çözüm 
sağlayan, tek dış üniteye 
80 adet iç üniteye kadar 
bağlanabilir yeni nesil 
merkezi VRF klima sis-
temlerini bu yıl pazara 
sundu.
Esnek seçim ve uygulama 
özelliği ile projelendir-
meden başlayarak sahada 
montaj aşamasına kadar 
tasarımcısına avantaj sağ-
layan Vaillant VVS5 VRF 

Sistemleri, bütün kompresörlerinde DC Inver-
ter teknolojisini kullanarak yükseltilmiş COP 
ve EER verim değerlerine sahip. VVS5 VRF 
Sistemleri hem soğutmada hem de ısıtmada 
yüksek çalışma verimliliği ve yüksek konfor ile 
iklimlendirme sistemlerinde her türlü ihtiyaca 
çözüm sunuyor. Ozon dostu R410A soğutucu 
akışkan kullanımı ile çevreyle dost bu sistemler, 
“sessiz çalışma fonksiyonu” sayesinde düşük 
çalışma ses seviyeleri ile kullanıcısına yüksek 
konfor sunuyor. 12 kW ilâ 246 kW kapasite 
aralığında 23 farklı dış ünite seçeneği, 2,2 kW 
ilâ 28 kW kapasite aralığında 12 farklı tipte 
toplam 67 adet iç ünite seçeneği ile, iklim-
lendirme sistemleri çözümünde Vaillant VVS 
VRF sistemleri her mekâna ve dekorasyona özel 
çözümler sunuyor.
VVS ürün ailesinde MINI, Compact, Heat-
Pump, Heat-Recovery ve HOME serisi ürün-
ler bulunuyor. Küçük ve orta ölçekli projeler 
için MINI ve Compact VRF sistem ürünleri 
tüketicinin beğenisine sunuldu. Daha büyük 
ölçekli projeler için ise Heat-Pump ve Heat-
Recovery sistemler geniş kapasite aralığı ile 
ürün gamında yer alıyor. Ayrıca HOME serisi 
VRF dış üniteler ile bağlı VVS VRF iç üniteleri 
iklimlendirme görevlerini yerine getirirken yine 
dış üniteye bağlı Hydrobox sayesinde aynı anda 
sıcak su üretimi mümkün oldu.
Birden fazla dış ünitenin kaskad bağlantısı ile 
246 kW soğutma kapasitesine ulaşan Heat-
Pump VVS VRF sistemlerinde, dış üniteler-
den birinin arızalanması durumunda birbirini 
yedekleme özelliği ile diğer cihazları devrede 
tutarak kullanıcısına kesintisiz çalışma emni-
yeti sunuyor. Toplamda 1000 m’ye kadar boru 
tesisatlarında çalışabilme fonksiyonu sayesinde 
özellikle çok katlı yapıların iklimlendirme tasa-
rımında avantaj sağlıyor. TM
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söyleşi

Dr. Celalettin Çelik
Viessmann A.Ş. Genel Müdürü

Mevlana Balçık
Viessmann A.Ş. Ürün Müdürü

100. yılımızda yeni sloganımız 
‘Into a new century’ ile dijitalleşme ve 
enerji dönüşüm süreçlerini başlattık”

“

u yıl 100. yaşını kutlayan Viessmann, yeni sloganı “Into a new century” 
ile dijitalleşme ve enerji dönüşüm süreçlerini başlatmış durumda. Kararlı 
adımlarla yol alarak yeni teknolojilerini de sunmaya başlayacak olan 

Viessmann, bu dönüşüm süreci içinde büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Viessmann 
A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik ve Viessmann A.Ş. Ürün Müdürü Mevlana 
Balçık, Viessmann’ın dönüşüm sürecini ve yatırımlarını anlattı…

B
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100. yılımızdan itibaren, 
“dijitalleşme ve enerji dönüşüm 
süreci”ne girdik

Viessmann’ın kuruluşunun 100. yılı olması 
sebebiyle 2017 yılı, bizim için ayrı bir öneme 
sahip. Artık yeni bir yüzyıla giriyoruz ve sloga-
nımız da: “Into a new century.” Bu, bir anlamda 
bir aile şirketi olan Viessmann’ın 3. nesilden 
4. nesile yumuşak bir geçiş süreci de kabul 
edilebilir. Şirketimizin Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Martin Viessmann, 3. nesil temsilci 
olarak 1990’ların başında aldığı sorumluluğu 
halen sürdürüyor. Oğlu Maximilian Viessmann 
ise geçen yıldan itibaren aktif olarak şirket 
yönetiminde çalışmaya başladı. İlk önemli 
görevi de CDO olarak Viessmann’ın dijital 
dönüşüm sürecini yönetmek oldu. 100. yıl-
dönümümüzle birlikte, dijitalleşme ve enerji 
dönüşüm süreçlerine girdik. Bu yıl Mart ayında 
Frankfurt’da düzenlenen ISH Fuarı, özellikle 
Viessmann için 100. yılının lansmanı sebebiyle 
büyük önem arz ediyordu. Standımızı 100. yıl, 
dijitalleşme ve enerji dönüşüm süreci olarak üç 
ana tema üzerinde oluşturduk. 
Dijital dönüşüm sürecimizi şu şekilde özet-
lemek mümkün: Tüketiciler günümüzde her-
hangi bir konu hakkındaki bilgi talebini yüzde 
80 oranında internetten online olarak yapıyor. 
Dijital dönüşüm sürecinde, Viessmann olarak, 
ihtiyaç sahibi tüketiciyle Viessmann partner-
lerini buluşturacak online bir platform oluş-
turma konusunda çalışmalarımız var. Bu online 
platform; tüketicinin temel talepleri doğrul-
tusunda dolduracağı bir form ile çok hızlı 
bir şekilde ön teklif hazırlama faaliyetlerini, 

için kullanabiliriz, böylece evimizin ısıtma ve 
soğutma ihtiyacını hava kaynaklı ısı pompala-
rıyla karşılayabiliriz. Bugünün teknolojileriyle 
zaten bunu yapabiliyoruz. Şu andaki sıkıntı, 
fazla elektriği depolama ile ilgili. Viessmann 
lityum alaşımlı “Vitocharge” adlı yeni bir akü 
sistemini tanıttı. Vitocharge’ın 3,2 - 18,6 
kW aralığında sekiz farklı kapasitesi mev-
cut. Elektrik sistemlerinde en büyük optimi-
zasyon potansiyeli akülerde söz konusudur. 
Vitocharge’ın esas özelliği, diğer cihazlarla 
iletişim halinde olması, yani akıllı bir sistem 
olmasıdır. Vitocharge ile gündüz depolanan 
elektrik gece saatlerinde de kullanılabiliyor. 
Vitocharge, tüketilen elektrikten nasıl bir tüke-
tim profili olduğunu anlayıp diğer günlerde 
çalışma saatlerini optimize edebiliyor. 
Elektrik üretmenin en kolay yolu tabii ki 
PV paneller ama yakıt hücre sistemleri ya da 
elektriği ve ısıyı aynı anda üretebilen mikro-
kojenerasyon üniteleri (mCHP) ile elektrik 
üretmemiz de mümkün. O konularda da çalış-
malar yapıyoruz ancak çok daha verimli olan 
bu teknolojilerin tek olumsuz tarafı pahalı 
olması. Şu an için PV paneller daha pratik 
bir teknoloji olarak görülüyor ama bunun 
yanında mCHP’leri de kullanmak mümkün. 
Viessmann halen Avrupa’da seri üretime geçen 
mikrokojenerasyon yakıt hücre sistemi olan 
tek marka. 

partner firma-
nın hızlı bir 
şekilde teklif 
h a z ı r l a m a -
sını, bu teklifi 
haz ı r l a rken 
yapacağı projelendirmede kullanacağı tesisat 
şemaları ve komponentlerini kapsayan online 
kütüphaneyi içeriyor. Bu kütüphane, partner 
firmaya teklif hazırlama ve projelendirme süre-
cinde çok büyük destek sağlayacak. Online 
platform, tüketicilerin tesisatlarının uzaktan 
kontrol edilmesine de imkân tanıyor. Bu tabii 
ki tüketicinin izniyle olacak bir çalışma. Bu 
konuda “Vitoguide” adlı bir program oluş-
turduk. Vitoguide sayesinde tesisat firması, 
kombisini veya kazanını kurduğu bir müşteri-
nin sistemini uzaktan kontrol edebiliyor, hatta 
sistemdeki bir arızayı müşteriden önce göre-
biliyor ve müdahale edebiliyor. Viessmann bu 
alanda uzman firmalara ve tüketicilere yöne-
lik geliştirdiği akıllı telefonlara yüklenebilen 
uygulamalar da sunuyor.
Enerji dönüşüm süreci ise, fosil yakıtlardan 
yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğe 
dönüş olarak da tanımlanabilir. Bilindiği gibi 
gelecekte elektrik, fosil yakıtların önüne geçip 
ana enerji kaynağı olma yolunda ilerliyor. Tabii 
asıl önemli olan; bu elektriğin yenilenebilir 
kaynaklarla elde edilmesi, CO2 neutral olması 
ve yerinde üretilmesi. Zaten buna paralel 
olarak da gelecekte yapılar elektrik üretecek 
şekilde inşa edilecektir. Bugünkü teknolojiyle 
konutlara takılacak PV’ler ile elektriği ürete-
biliyoruz. Bu elektriği ısıtma-soğutma ve ısı 
pompalarının kompresörlerinin çalıştırılması 
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söyleşi

naklı ısı pompası projesini Riva Konakları’nda 
yaklaşık 150 villaya uyguladık. Daha sonra 
hava kaynaklı ısı pompaları gelişim gösterdi. 
Henüz doğalgazın gelmediği Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde ısı pompaları yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Avrupa’da da halen ağırlıklı 
olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Örneğin 
Almanya’da mevcut binalarda yüzde 80’e yakın 
doğalgaz, yüzde 10 ise ısı pompası kullanılıyor. 
Yeni binalarda ise ısı pompası uygulama oranı 
yüzde 25 mertebelerinde. Ancak yeni bina-
larda ısı yalıtımı daha iyi, ısı yükü daha düşük 
olduğu için daha çok yenilenebilir enerji tercih 
ediliyor, hatta devletin teşvik programları da 
bulunuyor. Doğalgazın olduğu bir yerde ısı 
pompasının kullanılması pek elverişli görül-
mediği için hem yurtiçi hem yurtdışında büyük 
şehirlerde şu anda yaygın olarak kullanılmıyor. 
Ama gelecekte ısı pompasıyla yoğuşmalı kom-
bilerin birlikte bir bütün oluşturdukları hibrid 
ünitelerin kullanılabileceğini düşünüyoruz. 
Enerji dönüşüm sürecinde aktif rol alan PV 
ve termik güneş enerjisi, Türkiye’de iyi bilinen 
teknolojiler. Bir sonraki aşamadaki hedef, bu 
komponentleri bir enerji yönetim sistemi ile 
entegre edip fazla elektriği depolayabilece-
ğimiz ekonomik ve pratik bir akü sistemiyle 
birleştirip bunun yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Viessmann’da yeni ürün ve sistemler

Avrupa’da kendi markasıyla en çok güneş 
kolektörü satışı yapan firma Viessmann. Güneş 
kolektörlerinde en büyük problem, sistemin 
buhara kalkmasıdır. Yani siz yazın güneşten 
çok fazla enerji alıyorsunuz ancak bu ısıyı bir 
yere aktaramıyorsunuz çünkü talep olmuyor ve 
sistem buhara kalkabiliyor. Böyle olunca sistem 
korozyona açık hale geliyor, antifriz katran-
laşabiliyor, sistemin kullanım ömrü kısalıyor, 
en kötüsü kolektör çalışamaz duruma geliyor. 
Viessmann bunu engelleyecek “ThermProtect” 
adlı yeni bir sistem geliştirdi. Viessmann 
patenti olan bu sistem, Fransa’da 5 yıllık bir 
çalışma sonucu geliştirildi. Bu sistem güneş-
ten gelen ısıyı algılıyor ve belli bir sıcaklığa 
ulaşınca sistem için fazla olan ısıyı yansıtıyor. 
Yani kolektör modülasyon yapıyor ve kendini 

farkıyla takip ediyor. Bundan iki sene önce ErP 
süreci Avrupa’da başladı ve yoğuşmalı kombi 
kullanım zorunluluğu getirildi. Türkiye’de 
özellikle yerli üreticilerin talebi doğrultusunda 
yoğuşma tekniği üretiminde komponentler-
deki yerlileşme oranını artırmak için Sanayi 
Bakanlığı ErP’de iki yıllık bir ertelemeyi uygun 
gördü. Kuvvetle muhtemel 2018’de Türkiye’de 
ErP uygulamasına geçeceğiz. Bu artık konvan-
siyonel kombilerin kullanılamayacağı anla-
mına geliyor. 2018 yılının hangi ayında ErP 
uygulamasına geçileceği henüz net değil. Bazı 
yönetmelikler henüz yayımlanmadı, onların 
yayımlanmasını bekliyoruz. Sektörel derneği-
miz DOSİDER olarak Bakanlık’la bu konuda 
görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sektör olarak 
talebimiz, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi 
için Bakanlığın geçiş tarihini minimum 6 ay 
önceden bildirmesidir. Çünkü ErP ile birlikte 
bütün altyapı, fabrikaların üretim konseptleri, 
komponentler, ürünler değişecektir. İki senelik 
ertelemenin de aslında faydalı olduğu kanısın-
dayız. Pek çok üretici bu konuda yerlileştirme 
oranını artırdı. Yerlileştirme oranı derken kast 
ettiğimiz şey; cihazı oluşturan komponentlerin 
ne kadarının Türkiye menşeli, ne kadarının 
ithal olduğudur. Bir cihazın Türkiye’de üre-
tilmesi yeterli değil, o cihazı oluşturan kom-
ponentlerin de mümkün mertebe yerli olması 
gerekiyor. Bakanlık da bunu teşvik ediyor. Son 
iki sene içinde pek çok üretici firma bu konuda 
kendisini geliştirdi. Aynı zamanda DOSİDER 
olarak Bakanlığın da yönlendirmesi doğrul-
tusunda İTÜNOVA bünyesinde bir proje 
merkezi oluşturduk. Dolayısıyla yerlileşme 
konusunda ar-ge sürecinde üniversiteden des-
tek almak isteyen DOSİDER üyeleri ve bu 
üyelerin tedarikçileri, oluşturduğumuz proje 
merkezinden faydalanabiliyor, firmalar üniver-
site imkânlarını kullanarak ar-ge faaliyetlerini 
geliştirebilecekler, bu da güzel bir gelişme.
ErP’nin bir sonraki aşamasında da, yoğuşma 
tekniğinde belirli azot oksit limitlerini sağ-
layacak emisyon sınırlandırmasına geçilecek 
ve ısı pompaları kullanımı artacak. Isı pom-
pası esasında Türkiye’de uzun yıllardır bilinen 
bir teknoloji. Biz Viessmann olarak, 2000’li 
yıllarda Türkiye’deki en büyük toprak kay-

Avrupa Birliği’nin enerji ve iklim politikaları 
kapsamında 2050 yılı için koymuş olduğu % 
80 daha az CO2 salım hedefine Viessmann, 
2005 yılında başlattığı stratejik sürdürülebilir-
lik projesi “Efficiency Plus” ile pazardaki mev-
cut teknolojilerle bugünden ulaşabileceğini 
kanıtlamıştır. Görünen o ki enerji dönüşümü 
denilen kavram, 2020’lerde çok daha hızlı bir 
şekilde hayatımıza girecek gibi görünüyor. Bir 
ısıtma firması, belki bundan 5-10 sene sonra 
çok farklı ürünler satıyor olacak. Halihazırda 
fosil yakıt kaynaklı ürün programı varken, 
elektrik kaynaklı ürün programına geçiş hız-
lanacak. Burada ısı pompalarının önü açılacak. 
Elektriği şu an ağırlıklı olarak ısı pompalarında 
kullanıyoruz ve evin ısıtma-soğutma ihtiyacını 
karşılayabiliyoruz.

Türkiye’de 2018 itibarıyla ErP’ye 
geçiş süreci başlayacak

Türkiye Avrupa’daki gelişmeleri belirli bir faz 
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tan söz edilemez. Isının ve elektriğin paralel 
üretimi varsa bu enerjilerin paralel tüketimi 
de olmalıdır.
Doğalgazla çalışan hem ısı hem elektrik üreten 
530 kWel/660 kWth’a kadar olan kojeneras-
yon sistemlerimiz mevcut. Bu sistemlerimiz 
orta ölçekte ve kamyonlarda kullanılan pis-
tonlu motor gibi çalışan kompakt sistemler. 
Bu sistemde bir taraftan doğalgaz veriliyor, 
diğer taraftan elektrik ve atık ısı alınıyor. Gaz 
yakıtlı bir ısı-güç kojenerasyon ünitesi (CHP) 
aynı anda ısı ve elektrik üretir. Gücü konut 
siteleri ve ticari işletmeler için tasarlanmıştır. 
Isı tarafında CHP bir kazana paralel olarak 
çalışır. Her iki ısı üreticisi de ısıtma ve sıcak su 
hazırlanması için ısıtma sistemine bağlanır. Bu 
tip paket kojenerasyon sistemlerinin normal 
yakma verimi yüzde 35-40 mertebelerinde. 
Viessmann kojenerasyon sisteminde atık ısı 
da kullanıldığı için verim yüzde 90’ların üze-
rine çıkıyor. Paket kojenerasyon sistemlerinin 
en önemli özelliği, elektriği yerinde üretmek. 
Kojenerasyon sistemlerimizde en düşük kapa-
site 5 kW, ki bu da domestik uygulamalar için 
yeterli. 
Bunların yanında ayrıca yakıt hücrelerimiz de 
var. Bu yakıt hücreleri, geleceğin teknolojisi 
olarak kabul ediliyor. Bu alanda da düşük ve 
yüksek sıcaklık sistemi denilen değişik sis-
temlerimiz var. Viessmann’ın Panasonic ile 
yaptığı işbirliği sonucu geliştirilen “Vitovalor” 

makinesi) tarafından harekete geçirilen senk-
ron jeneratör (iş makinesi) 400 V gerilimde ve 
50 Hz frekansında 3-Faz akım üretir. Bu elek-
trik genellikle sistemin kurulduğu tesis/bina 
tarafından tüketilir. Elektrik bağlantısı düşük 
gerilim şebekesine yapılır (0,4-kV-Seviyesi). 
Genellikle PTK elektrik dağıtım şebekesi ile 
paralel çalıştırılır. Senkron jeneratörler kul-
lanıldığından prensipte şebeke yedek işlet-
mesi de mümkün olabilir. Fazla üretilen veya 
kullanılamayan elektrik bir sayaç üzerinden 
elektrik dağıtım şirketinin şebekesine aktarıla-
bilir. Motor çalışırken ısı üretir; sırasıyla motor 
yağından, motor soğutma suyundan ve egzoz 
gazından ortaya çıkan atık ısı enerjisi, dahili 
soğutma devresi olarak tabir edilen bir devrede 
toplanır ve bir plakalı eşanjör üzerinden ısıtma 
sistemine 90 °C gidiş suyu sıcaklığı ile aktarıla-
bilir hale getirilir. Bu türdeki enerji üretimine 
kojenerasyon denir, aynı anda motor tarafın-
dan üretilen mekanik enerji (güç) ve açığa 
çıkan termik enerjiden (ısı) faydalanılır. PTK 
genellikle temel ısı yükünü karşılayacak şekilde 
seçilir ve bir pik yük kazanı ile kombine edilir. 
Üretilen elektrik, sistemin kurulduğu tesiste/
binada tüketilir. Temel olarak unutulmaması 
gereken nokta ise: Isı tüketimi (ihtiyacı) olma-
dan elektrik üretimi söz konusu değildir. Atık 
ısı kullanılmaz ise sistemin verimliliği düşer. 
Elektrik üretimi olmazsa yatırım ve işletme 
maliyetleri amorti edilemez ve bir tasarruf-

koruyor. Transmission oranı % 0.4’ten 40’a 
çıkıyor, yani absorbe edilen ısının yüzde 40’ını 
geri gönderiyor. Bu sistemde kolektör sıcak-
lığı 160 °C’nin üstüne çıkamadığı için buhar 
oluşmuyor. 
Fotovoltaik (PV), sadece Türkiye’de değil 
dünyada da çok ciddi bir şekilde büyüyen 
bir pazar. Bu konuda öncü ülkelerden biri de 
Almanya. PV pazarı inanılmaz hızda değişen 
bir pazar, fiyatları da devamlı değişim gös-
teriyor. PV paneller dik bir yapıda, yaklaşık 
1.6 m2 bir alana sahip. Verimleri de yüzde 
15-20 arasında değişiklik gösteriyor. Güneş 
pilleri doğru akım üretir, gelen elektrik evde 
kullanılamaz. Viessmann PV sistemlerinde 
doğru akımı alternatif akıma çevirmek için 
inverter sunabilmekte. Bu inverter çift taraflı 
sayaca bağlanıyor. Tek taraflı sayaca bağlandığı 
zaman şebekeye giden elektriği tüketim olarak 
algılıyor, böyle olunca müşteri tasarruf edeceği 
yerde zarara uğruyor. Bu nedenle inverterin çift 
taraflı sayaca bağlanması ve elektrik hizmet 
sağlayıcısı ile koordineli bir şekilde çalışması 
gerekiyor. Inverter, güneş pili, çatıya montaj 
seti ve çift taraflı sayaçtan oluşan PV sistemin 
kurulumu çok kolay. Bu konuda tecrübeleri-
mizle müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine 
uygun sürdürülebilir çözümler sunmaktayız. 
Paket tipi kojenerasyon sistemi ise (PTK) 
temel olarak bir motor, senkron jeneratör ve 
ısı eşanjöründen oluşur. Yanma motoru (güç 
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Lambda Pro Control teknolojisi hava farkla-
rını da algılayabiliyor, ona göre gaz miktarını 
kısıyor veya artırıyor. Bilindiği gibi şebekeler-
deki gaz, farklı ülkelerden alındığı için karışımı 
değişebiliyor. Bu cihazın üzerinde bir meka-
nizma var ve gaz kalitesindeki değişikliğe göre 
hava-gaz karışımını otomatik olarak düzenli-
yor. Cihazı 640 kW’a kadar Türkiye pazarına 
sunmaya başladık. Standart kazanlarda, kötü 
hava koşullarında baca çekişinden dolayı alev 
kopmaları olabiliyor ve bu durum zehirlenme-
lere sebep olabiliyor. Lambda Pro Control aşırı 
baca çekmesini hissettiği zaman ayarı kısıyor 
ve alev kopmalarını engelliyor.

Dönüşüm sürecinde Viessmann’ın 
yatırımları

Dijitalleşme ve enerji dönüşümü sürecinde 
Viessmann olarak ciddi yatırımlar yaptık ve 
yapmaya devam ediyoruz. Viessmann’ın tek 
seferde yaptığı en büyük yatırım olan 50 mil-
yon Euroluk Ar-Ge merkezi “Technikum” 
yatırımı, disiplinlerarası inovasyonların geliş-
tirilmesinde bir yapı taşı niteliğindedir. Tech-
nikum, gelecekte enerji dönüşümü ve diji-
talleşme alanındaki inovasyonlar için üretim 
merkezi olacaktır. Burada ürünün fikir aşa-
masından seri üretimine kadar tüm geliştirme 
süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 
Ayrıca Almanya ve Manisa fabrikalarımızda 
yenilenebilir enerji sistemlerimizin birçoğunu 
uyguluyoruz. Manisa fabrikamızda uygula-
dığımız PV, ısı pompası ve ısı geri kazanımlı 
konsept sayesinde son üç yılda çok sayıda pro-
jede çözüm ortağı olduk. Çevreci çözümlerde 
kazandığımız tecrübeler sayesinde Viessmann 
Türkiye olarak enerji dönüşümüne hazırız. TM

adlı ürün, yaklaşık 1 kW elektrik üretiyor ve 
yanında ürettiği ısı da 3 kW’ı bulmuyor. 1 kW 
elde etmek için ne kadar düşük ısı üretilirse 
sistem daha uygulanabilir olur. Çünkü CHP 
sistemin verimli olması ve geri dönüşünün 
hızlı olması için cihazın çok uzun süre çalış-
ması gerekir. 400 kW elektrik ürettiğiniz bir 
sistemden 500 kW ısı üretiyorsanız, o 500 kW 
ısının bir alıcısı olması, sürekli bir yere aktarı-
labilmesi lazım. Aksi takdirde ısıyı atamadığı 
için çalışamaz, çalışmadığı için de kullanıcı 
zarara girer. O yüzden kapasiteler uzun süre 
çalışacak şekilde küçük seçilir. Domestikte de 
3 kW belki düşük görülebilir ama cihaz sürekli 
çalıştığı için o 3 kW bir yerde depolanıyor. O 
yüzden ne kadar düşük kayıp ısı varsa o kadar 
iyi. Çünkü yeni yapılan binalara baktığımız 
zaman, ısı yalıtımından dolayı daha düşük bir 
ısı ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla yakıt hücreleri 
modern ve tercih edilebilen bir sistem ancak 
şimdilik maliyetleri yüksek. Belirli bir opti-
mum noktaya gelince biz de bu ürünlerimizi 
Türkiye’ye getirmeye başlayacağız. Sistemin 
çalışma prensibi şöyle; doğalgazdan öncelikle 
hidrojen elde ediyor, hidrojeni de elektrokim-
yasal reaksiyonla elektriğe ve ısıya çeviriyor. 
Bu sene Viessmann’ın piyasaya sunduğu 
yeni ürünlerden bir diğeri ise “Vitocal 200-
S” adlı yeni bir ısı pompası serisi. Bu cihaz 
Viessmann’ın tarihinde en çok yatırım yap-
tığı ısı pompası projesi niteliğinde. Bu cihazın 
en önemli özelliği, piyasadaki en sessiz cihaz 
olması. 3 metrede 35 db’nin altına inen Vitocal 
200-S, Türkiye’de Ağustos ayında satışa sunu-
lacak. Hem ses seviyesi hem de mimari açıdan 
üst düzey özelliklere sahip olan bu cihazın 
dış ünitesi, standart dış ünitelerden çok daha 

üstün nitelikte. Piyasadaki muadil cihazlar dış 
hava sıcaklığı 7 °C’ye göre COP değerini en 
yüksek şekilde yansıtıyor. Ancak bu yeni seri-
nin, dış hava sıcaklığı 7 °C’den düşük olduğu 
zamanlarda da COP değeri çok yüksek. Tür-
kiye şartlarında COP değeri 4 ve üzeri olduğu 
zaman doğalgazdan çok daha avantajlı oluyor. 
Bu seri çok düşük dış hava sıcaklıklarında da 
yüksek COP değeri sayesinde Türkiye iklim 
şartlarında doğalgaza karşı kendini amorti 
edebilecek yapıda. Isı pompaları Türkiye şart-
larında doğalgaza göre çok daha verimli ve 
kullanılabilir hale geliyor. 
Bir diğer yeni ürünümüz “Vitocrossal 100” 
yoğuşmalı kazan ise 70 cm genişliğiyle kom-
pakt bir yapıya sahip, taşınması ve montajı çok 
kolay. Bu kazanda da “Lambda Pro Control” 
denilen yanma kalitesini kontrol eden bir 
sistem var. Bu sistem, doğalgazın kalitesi 
düşerse veya fazla gaz olursa onu gözetleyerek 
kazanı üst düzey performansta çalıştırabiliyor. 

söyleşi

Viessmann Technikum Ar-Ge Merkezi

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

Sertifi kalı Yangın Pompa
İSTASYONLARI

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

EX26651 - End - Suction
EX26652 - Split - Case

Elektrikli Yangın Pompa İstasyonları Dizel Yangın Pompa İstasyonları

Jokey Yangın Pompa İstasyonları Su Depolu Paket Sistemler

FirePack
FireHouse

UL Pompa Seti
(Kendi Şasesinde Teslimat)

UL Pompa İstasyonu
(Paket Teslimat)
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• bağıl nem
• temizlik.

Konfor
Konfor tipi iklimlendirmenin amacı, işle-
nen havanın sıcaklığını koruyarak ve kontrol 
ederek iç ortamda yaşayan/çalışan insanla-
rın sağlıklı olmasını sağlamaktır. Bağıl nemi 
kontrol eden bazı klimaların pazara girmesi 
ancak son zamanlarda gerçekleşmiştir.

Temel Uygulamalar
Sağdaki listenin amacı farkların doğrulanma-
sıdır. Belli başlı hassas klima uygulamalarının 
ayrıntılı açıklamaları takip eden sayfalarda 
gösterilmiştir.

Özellikler
Her iki iklimlendirme sisteminin ihtiyaçları/
özellikleri sağda gösterilmektedir.

Klimaların Temel Özellikleri
Hassas iklimlendirme serisi ekipman versi-

Hassas iklimlendirme ile konfor tipi 
iklimlendirme arasındaki farkların 
anlatıldığı bu çalışmada, büyük/

orta/küçük veri merkezleri ve diğer hassas 
iklimlendirme uygulamaları için son tek-
noloji çözümler detaylı olarak irdelenerek 
uygulama örnekleri verilmiştir. 

Giriş
Hassas İklimlendirme (CCAC), 70’lerde 
ilk bilgisayarların çalıştığı odalarda termal-
higrometrik (sıcaklık ve bağıl nem) ve hava 
saflığı koşullarını katı sınırlar içinde tutmak 
için çok teknolojik ve özelleşmiş seçkin bir 
grubun ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluş-
turuldu. Bu cihazların büyük miktarlarda 
ısı yaydığı ve düzgün çalışmalarının ancak 
uygun iç ortam iklim koşullarında sağla-
nabileceği çok açıktı. Bu nedenle Hassas 
İklimlendirme, “konfor” tipi iklimlendirme-
den ayrılarak kendine özgü bu ismi aldı. Bu 
çalışmanın amacı, Hassas İklimlendirmeyi 
“konfor” tipi iklimlendirmeden ayıran temel 

özelliklerin yanı sıra RC Group’un sunduğu 
belli başlı uygulamalar ve hizmetler hakkında 
bilgi vermektir.

Hassas ve Konfor Tipi:

İki İklimlendirme Tipolojisi 
Arasındaki Farkların Altı Nokta 
Halinde Açıklanması

Tanım
Hassas ve konfor tip klimalar arasındaki 
farklar iki farklı iklimlendirme tipolojisinin 
hedefleri gösterilerek en anlaşılır şekilde aşa-
ğıdaki gibi açıklanabilir.

Hassas
Hassas iklimlendirmenin amacı, işlem gören 
havanın aşağıdaki parametrelerini kontrol 
ederek ve katı sınırlar içinde tutarak duyulur 
ısı yayan elektronik ve diğer tip cihazların 
doğru çalışmasını sağlamaktır:
• sıcaklık

teknik

Neden 
Hassas İklimlendirme
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yonu/konfigürasyonu/seçenekleri açısından 
daha kapsamlı olup en gelişmiş kontrol sis-
temlerini kullanmaktadır. (bkz. cihaz özellikleri 
tablosu)

Önemli
Konfor tipi klimalar aşağıdaki teknik ve ekono-
mik nedenlerle hassas kontrollü iklimlendirme 
uygulamalarına uygun değildir:

• 24sa/365g/yıl kullanıma uygun değil.
• Duyulur ısı oranı (SHR) değerinin düşük 

olması nedeniyle yüksek nemsizleştirme. 
Bağıl nemin nominal değerlere getirilmesi 
için nemlendirme gerektiğinden ek enerji 
maliyetleri.

• Düşük EER değerleri ve sonucunda 
yüksek enerji maliyetleri.

Konfor tipi bir klimayı düşük fiyata satın alma-
nın avantajı, amorti süresi olarak kolayca hesap-
lanabileceği gibi düşük enerji verimliliği nede-
niyle kısa sürede ortadan kalkar. Ayrıca, konfor 
tipi klimalar hassas iklimlendirmenin gerektiği 
kesintisiz kullanıma uygun olmadığından elek- 
trikli ekipman arızaları gibi önceden belirleme-
nin çok zor olduğu gizli bir maliyet de vardır.

Modern Teknoloji
21. yüzyılın başlamasıyla sanayi, iklimlendirme 
ve soğutma grubu üreticilerine enerji verimlili-
ğini en üst düzeye çıkaran elektronik sistemler-
den ve yeni ısı değişimi teknolojilerinden tam 
anlamıyla yararlanabilen yeni nesil bileşenler 
sağladı. Günümüzde RC Group tarafından 
veri merkezi için üretilen tüm iklimlendirme 
sistemlerinde sadece bu bileşenler kullanılmak-
tadır:
• Tümü EC fırçasız motorlarla donatılmış 

fişli fanlar ve aksiyal fanlar;
• İnvertör BLDC motorlu skrol 

kompresörler;
• Yağsız manyetik kaldırmalı santrifüj 

kompresörler;
• Hava/gaz mikro-kanal bataryalı ısı 

değiştiricileri;
• Elektronik genleşme valfleri;
• İki-yönlü soğuk su valfleri;
• PID mikroişlemcili kontrol sistemleri.

Mevcut RC Group iklimlendirme sistemleri 
tarafından sağlanan yüksek verimlilik, hassas 
kontrollü klimaların son teknoloji veri mer-
kezlerinde yanda belirtilen ihtiyaçlar doğrul-
tusunda kullanılmalarını sağlar.

Besleme Havası Sıcaklığına Göre 
Soğutma Kapasitesi Kontrolü
Yeni elektronik cihazlar veri merkezi içinde tek-
düze bir sıcaklığı korumak yerine, soğuk havanın 
önden girerek ve sıcak havanın arkadan çıkarak 
“sıcak ve soğuk koridorlar” oluşturmasını gerek-
tirmektedir. İklimlendirme açısından bu durum 
ekipman için sabit bir soğutma akımı (soğuk 
koridor sıcaklığı), 20°C ilâ 24°C arasında besleme 
havası sıcaklığı ve iklimlendirme ünitesine genel-
likle 35°C ve üzeri dönüş havası sıcaklığı sağlama 
(sıcak koridor sıcaklığı) anlamına gelir. Yuka-
rıda besleme havası sıcaklığına dayalı soğutma 
kapasitesi kontrolünün nedeni gösterilmiştir. 
Makine seçiminin öncelikle gereken hava akışı 
göz önünde bulundurularak yapılması gerek-
mekte olup, bu tür bir hava akışına uygun kabin 
boyutu belirlendikten sonra RC World seçim 
programı kullanılarak sürece devam edilebilir. 
Yüksek çalışma sıcaklıklarının enerji ve ekonomi 
açısından faydaları çok açıktır:
• DX klimalar: Yüksek evaporasyon 

sıcaklıklarında çalışma olanağıyla EER’nin 
artması ve makine boyutunun küçülmesi;

• CW klimalar: Daha yüksek giriş/çıkış soğuk 
su sıcaklıklarında çalışma olanağıyla boyutta 
küçülme ve soğutma grubu verimliliğinde 
artış. 

Bütün bu makineler MP.EVO mikroişlemcili 
yeni kontrol sistemiyle donatılmış olup ana 
özellikleri şunlardır:
• Besleme havası sıcaklığı set değerine dayalı 

soğutma kapasitesi kontrolü;

UYGULAMALAR

HASSAS KONFOR

• Veri Merkezleri • Evler

• Telekominikasyon odaları • Ofisler

• Mobil TLC konteynerleri • Hastaneler

• Güç odaları • Oteller

• Evler • Alışveriş merkezleri

• Ofisler • Sinemalar ve tiyatrolar

• Hastaneler • Havaalanları

• Oteller • Kongre salonları

SİSTEM İHTİYAÇ / ÖZELLİK

HASSAS KONFOR

• İnsan yok veya sınırlı sayıda • İnsan var

• Termal yük: • Termal yük:

- duyulur: %90 ila 100 - duyulur: %65 ila 70

- gizli: %0 ila 10 - gizli: %30 ila 35

• Çalışma: H24; 365 gün/yıl
• Çalışma: 10-12 s/g; 100 gün/yıl 
(Avrupa)

• Kontrol: Sıcaklık + Bağıl Nem • Kontrol: sadece Sıcaklık

• Yüksek filtrasyon verimliliği 
(min. G4)

• Filtrasyon verimliliği gereksinimi 
yok

• Bekleme ünitesi gerekli • Bekleme ünitelerine gerek yok

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

HASSAS KONFOR

• Tek veya çift soğutucu akışkan 
devresi

• Tek soğutucu akışkan devresi

• Yukarı üfleme/aşağı üfleme/
deplasmanlı hava dağıtımı

• Yukarı üflemeli hava dağıtımı

• Gelişmiş mikroişlemci • Temel mikroişlemci

• Besleme ve dönüş havasına 
göre kontrol

• Dönüş havası kontrolü

• Geniş opsiyonel kullanım • Sınırlı opsiyonel kullanım
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teknik

• “Sıcak nokta” durumunda sıralı/raflı 
kurulum.

Elektronik Ekipman Özellikleri
Odadaki sıcaklık dağıtım seçeneklerini belirleyin:
• Sıcak koridorlar/soğuk koridorlar; ekipman 

önden soğuk havayı alıp bunu arkadan 
sıcak olarak çıkaracaksa; “ayna” kurulum. 
Bu durumda klimalar soğutma kapasitesini 
besleme havası sıcaklığına dayalı olarak 
kontrol eder.

• Tüm odada aynı sıcaklık; ekipman soğuk 
havayı alttan alıp sıcak havayı üstten 
çıkaracaksa “geleneksel” kurulum. Bu 
durumda klimalar soğutma kapasitesini 
dönüş havası sıcaklığına dayalı olarak 
kontrol eder.

Odanın Özellikleri
Fiziksel/geometrik klima özelliklerini belirleyin:
• Alttan Üfleme (aşağı akışlı hava çıkışı), 

yükseltilmiş döşeme varsa,
• Üstten Üfleme (yukarı akışlı hava çıkışı), 

yükseltilmiş döşeme yoksa ve/veya odaya 
doğrudan hava dağıtımı gerekiyorsa,

• Deplasman (yer değiştirmeli hava çıkışı), 
değişken yükler söz konusuysa ve/veya 
klimaları yükseltilmiş döşeme bulunup 
bulunmadığından bağımsız olarak seçme 
ihtiyacı varsa.

Coğrafi Konum ve İklim Koşulları
Sistem enerji özelliklerinin seçimini belirleyin:
• Soğuk/karasal iklim bölgelerine kurulum 

için free cooling bölmeli klimalar veya 
soğutma grupları,

• Ilıman/sıcak iklim bölgelerine kurulum 
için konvansiyonel klimalar veya soğutma 
grupları. Bu seçimi enerji analizi belirler.

Yerin Normatif Özellikleri
İç veya dış ünite özelliklerinin seçimini belir-
leyin:
• Dağıtımda su kullanılması mümkünse, su 

soğutmalı mahal iklimlendirme cihazları ve 
soğutma grupları,

• Katı ses sınırlamaları mevcutsa düşük ses 
seviyeli versiyon hava soğutmalı soğutma 
grupları ve kondenserler/kuru soğutucular.

TIER Sınıflandırmaları ve Klimalar 
ve Soğutma Grubu Bileşenleri
Toplam makine sayısını ve çalışma modu seçi-
mini belirleyin:

• Dönüş havası sıcaklığı veya döşeme altı 
basınç set değerine dayalı fanların hız 
kontrolü;

• Eşanjör bataryasına dayalı çiğ noktası 
hesaplaması;

• Ana bileşenlerin seri yönetimi.
 
Standart Yük Dağıtımı (Yük Paylaşımı)
Her iki fanı ve kompresörü donatan EC (Elek-
tronik Komütasyonlu) ve BLDC (Fırçasız DC) 

elektrik motorların iki ortak özelliği vardır:
1. Termal yük değişimlerini kusursuz olarak 
takip etme olanağı;
2. Kısmi yüklerde yüksek enerji verimliliği. 
Sonraki nokta, “stand-by” anlamının tamamen 
değişmesidir: Artık bazı makineler %100’de ve 
diğerleri ise beklemede değildir, tüm çalışan 
makineler kısmi yüktedir. Soldaki şemalarda da 
açıkça gösterildiği gibi önemli enerji tasarrufları 
elde edilmektedir.

Veri Merkezinin İklimlendirme 
Sistemine İlişkin Seçim Faktörleri
Güvenilirlik seviyelerini koruyarak ve bağıl 
TIER sınıfı kullanılabilirliği sayesinde yüksek 
çalışma esnekliği, daha iyi enerji verimliliği ve 
kısa amortisman süreleri sağlayan iklimlendirme 
sisteminin seçilmesinde önemli rol oynayan bir 
dizi faktör bulunur. Bunların en önemlilerini şu 
şekilde sıralayabiliriz:

Toplam Termal Yük 
Sistem seçimini belirleyin:
• Yüksek veya ortak yüksek yükler için 

soğutulmuş su (> 400 kW – 500 kW);
• Düşük veya orta-düşük yükler için 

doğrudan genleşme (< 150 kW - 200 kW).
Soğutulmuş su kullanımıyla doğrudan genleşme 
kullanımı çok bariz olmadığından ve açık olma-
yan durumlar oluşabileceğinden her iki sistemin 
de dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

Termal Yük Düzeni ve Tipolojileri
Klima tipolojisi seçimini belirleyin:
• Yüklerin tekdüze olduğu durumda, çevresel 

kurulum,

Sıcak ve soğuk koridorlu kurulum ve besleme sıcaklığı kontrolü

Geleneksel sistem ve yük paylaşımı
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• Yük paylaşımı (bütün üniteler kısmi yükte 
çalışır), eğer: ünitelere EC fanlar, manyetik 
kaldırmalı yağsız kompresörler ve BLDC 
kompresörler takılıysa;

• Ünitelere geleneksel bileşenler takılıysa, 
geleneksel (bazı üniteler %100’de ve 
diğerleri bekleme durumunda).

Veri Merkezi İç Ortam Düzeni

Çevresel Kurulum
Klimalar veri merkezi duvarları boyunca veya 
koridor/teknik dış ortam boşluğuna yerleştirilir. 
İkinci çözüm, kontrol ve bakım işlemlerinin 
elektrikli ekipman alanına girilmeden yapıl-
masını sağlar.

Sıralı / Raflı Kurulum
Klimalar, soğuk koridordan hava beslemesi 
ve sıcak koridordan hava alacak şekilde (sıralı 
kurulum) veya hava beslemesi ve dönüşü doğ-
rudan rafın içinde olacak şekilde (raflı kuru-
lum), bir raf ile bir diğeri arasına kurulur.

Sıcak / Soğuk Koridor
Önden soğuk hava alan ve arkadan sıcak hava 
çıkaran elektronik cihazlar, veri merkezi içinde 
sıcak ve soğuk koridorların oluşmasını sağlar 
ve oda sıcaklığının tekdüze olmasının tek-
düze oda sıcaklığını (tüm odada) gereksiz hale 
getirir.

Muhafaza
Klimalar, soğuk koridordan hava beslemesi 
ve sıcak koridordan hava alacak şekilde (sıralı 
kurulum) veya hava beslemesi ve dönüşü doğ-
rudan rafın içinde olacak şekilde (raflı kuru-
lum), bir raf ile bir diğeri arasına kurulur.

Veri Merkezi Endeksi / 
Sınıflandırmalar

Endeks PUE/DCiE
Bir veri merkezinin enerji verimliliği, PUE 
endeksi tarafından veya kurulu altyapı toplam 
gücünü (IT sistemleri+ soğutma + koruma 
+ yedekleme + muhtelif ) IT ekipmanı tara-
fından veri işleme amacıyla kullanılan güçle 
karşılaştıran DCiE (ve tam tersi) tarafından 
tanımlanır.
• PUE (Güç Kullanım Etkililiği) = Altyapı 

toplam gücü / IT ekipmanı gücü [kW/
kW, mutlak değer].

• DCiE (Veri Merkezi Altyapı Verimliliği) 
= IT ekipmanı gücü / Altyapı toplam 
gücü [kW/kW, yüzde].

PUE veya DCiE başlangıç değeri, enerji 
verimliliğine ait bir referans değerini temsil 
eder ve tekrar eden diğer ölçümler için bir 
test ortamı belirler. Veri merkezi yöneticileri, 
başlangıç değerlerini son değerlerle karşılaştı-
rarak enerji verimliliğini artırmak için gereken 

Sıralı ve raflı kurulum

Odalarda ve teknik koridorlarda çevresel kurulumu

Sıcak koridor - soğuk koridor kurulumları

girişimlerin sonuçlarını analiz edebilir ve/
veya belirli çalışma koşulları altında enerji 
endekslerini değerlendirebilir (kısmi PUE ve 
DCiE). IT sistemlerinin bağlı gücünü altyapı 
tarafından kullanılan toplam güçle istendiği 
zaman karşılaştırmak mümkündür.

Diğer Hassas İklimlendirme 
Uygulamaları

Başta Avrupa’da olmak üzere doygunluk belir-
tileri göstermesine karşın Telekomünikasyon 
(TLC), hassas kontrollü iklimlendirme paza-
rındaki ikinci pazar olmayı sürdürüyor. Pazarı 
şu şekilde bölümlendirmek mümkündür:

Sabit Telekomünikasyon: Geleneksel küçük/
orta veri merkezleri ile kıyaslanabilen tele-
fon odaları, dönüş havası sıcaklık kontrollü 
ve sıcak/soğuk koridor mantığı bulunmayan 
çevresel makinelerle donatılmaktadır. RC 
Group tarafından üretilen tüm mevcut hassas 
klima serileri, telefon odalarının iklimlen-
dirilmesinde kullanılabilir. Free coolingli ya 
da free cooling olmaksızın yüksek verimlilik 
durumunda bir amorti süresi değerlendirmesi 
gereklidir.
Mobil Telekomünikasyon: Konteynerler ve 
küçük mobil telekomünikasyon istasyonları, 5 
kW’dan başlayarak 20 kW’ya çıkan tümü free 
cooling bölümüyle donatılmış küçük hassas 
klimalar kullanır.
Diğer hassas kontrol iklimlendirme uygula-
maları:
• Güç odaları
• Ölçüm odaları
• Radar odaları
• CAT odaları (Bilgisayarlı Aksiyal 

Tomografi) / NMR (Nükleer Manyetik 
Rezonans)

• Kontrol odaları
• UPS odaları (Kesintisiz Güç Kaynağı)
• Batarya odası
• Trafo odaları

Çoğu kurulumda belli sayıda hassas kontrollü 
iklimlendirme kullanmak gerektiğinden, mev-
cut tüm RC Group serileri kullanılabilir. Isı 
yükünün dağılımlı olacağı düşünülüyorsa en 
uygun olanı doğrudan genleşme çözümüdür. 
Ancak daha yüksek ısı yüküne sahip diğer 
odalarda soğutulmuş suyun isteğe bağlı kul-
lanılabilmesi ile chiller suyu soğutmalı has-
sas iklimlendirme, kurulumu daha rahat hale 
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teknik

getirir. Bu durum, veri salonlarında yaygın 
olarak kurulmuş olan chiller suyu soğutmalı 
hassas kontrol klimaların büyük veri merkez-
lerinin güç/UPS/batarya/trafo odalarındaki 
kullanım durumudur. Bir diğer ilginç fırsat 
ise, ofislerde yaz iklimlendirmesi için soğu-
tulmuş suyun mevsime bağlı olarak mevcut 
olmasına dayanır. Bu durumda en iyi çözüm, 
ofisler için gerekmeyen ve soğutma grubundan 
alınan soğutulmuş suyla beslenen ilave bir 
bobinli (ekstre devre EC) doğrudan genleş-
meli makinelerle temsil edilir. Klima sıcak 
mevsimde soğutulmuş su bataryasını kullanır, 
kompresörler beklemede kalır, gerektiğinde ve 
soğutma grubu durduğunda çalışır. Ayrıca tüm 
bu durumlarda bir amorti süresi değerlendir-
mesi yapılması gereklidir. TM

Referanslar
ASHRAE, https://www.ashrae.org
Green Grid, http://www.thegreengrid.org/
Uptime institute, http://uptimeinstitute.com/
*Kaynak: Alarko Carrier Teknik Bülten, Hava 
Koşullandırma, Sayı 71

Şirketinizin dijital dünyada yerini 
almış olması, onun reklama duyduğu 
ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Potansiyel 
müşterilerinizin sizi keşfetmelerini 
beklemeyin. Sektörel yayınlara reklam verin.

Bir sektörün profesyonellerine 
en kolay ulaşabileceğiniz yer 
dijital veya basılı sektörel yayınlardır.

bekledim de 
gelmedi

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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söyleşi

Yaman Aktuyun
DencoHappel Satış Müdürü

Y akın zamanda bir yatırım firması olan Triton tarafından satın alınan ve 
son olarak Fläkt Woods şiketi ile birleşme sağlayan DencoHappel, yeni 
yapılanması ile sektörde oldukça iddialı. Yer aldığı projeler ile oldukça 

dikkat çeken şirketin Satış Müdürü Yaman Aktuyun ile DencoHappel’in geçirdiği 
yeni yapılanma süreci, üretim teknolojileri ve özellikle veri merkezi havalandırması 
konularında konuştuk… 

Veri merkezi iklimlendirmesi, 
tam anlamıyla profesyonellerin 
işidir”

“
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Yeni yapılanma ile hedef, 
Avrupa’nın yeni pazar liderini 
yaratmak

Dr. Otto Happel tarafından 1920 yılında kuru-
lan DencoHappel, günümüzde FläktGroup 
bünyesinde 65 ülkede ve 3 bin 700 çalışanı ile 
hizmet veriyor. Isıtma, soğutma, havalandırma 
ve filtreleme alanlarında yenilikçi, özgün, çevre 
dostu tasarımları ve geniş ürün yelpazesi ile 
sektör lideri konumundaki DencoHappel’in 
merkezi Almanya, Herne’dedir. GEA Group’un 
stratejik yeniden düzenlenmesi sırasında, tüm 
hava şartlandırma segmentinin Avrupa merkezli 
holding şirketi Triton’a devredilmesinin ardın-
dan DencoHappel 2014’ten bu yana, Triton 
Ortaklığının bir parçası konumundadır. Triton, 
başta Avrupa merkezli olmak üzere sektöründe 
öncü orta ölçekli firmaları bünyesine katarak 
büyümesini ve gelişimini destekleyen bir ortak-
lık şirketidir. Halihazırda toplam 13,5 milyar 
euro ciroya sahip ve 60 binin üzerinde kişiye iş 
istihdamı sağlayan 29 şirketi bünyesinde bulun-
duruyor. İklimlendirme segmenti, 2015 yılının 
ortalarından itibaren “DencoHappel” markası 
altında üretim yapıyor. DencoHappel asırlık 
geçmişe sahip iki ana ürün hattı Denco® ve 
Happel®’i aynı daire içine alarak bu saygın iki 
markanın itibarını taze bir nefesle sürdürüyor.
DencoHappel Klima Sanayi A.Ş. (eski adıyla 
Gea Isısan) 2006 yılında grup bünyesine katıla-
rak İstanbul, Hadımköy’de bulunan klima san-
trali fabrikası ve satış ofisleriyle yurtiçinde ve 
yurtdışında hizmetlerine devam ediyor. Uzun 
yılların birikimi olan üstün yapım yöntemi 
bilgisi (know-how) ile sistem ihtiyaçları için 
en faydalı, en doğru ve en ekonomik ürün-
leri sunmayı kendine hedef edinen tecrübeli 
mühendisleriyle, en kritik ve en hassas konu-
larda özel proje çözümleri geliştiriyor. Triton 
yatırım şirketi, 13 Ekim 2016 tarihinde Fläkt 
Woods’u da satın aldı, böylece birleşen iki şirket 
FäktGroup adı altında güçlü bir ürün portföyü 
ile faaliyet göstermeye başladı. Bu birleşme 
Avrupa’nın en büyük klima santrali üretim 
tesisinin ortaya çıkmasını sağladı. Fläkt Woods 
ve DencoHappel birleşmesi, her iki şirketin 
tarihi açısından önemli bir kilometre taşı olarak 
görülüyor ve enerji tasarruflu hava teknolojisi 
çözümleri alanlarında müşterilerine gelişmiş 
hava konforu ve refahı için en yüksek kalite 
standartlarında hizmet verecek olan Avrupa’nın 
yeni pazar liderini yaratma konusunda bir baş-
langıç olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’deki fabrikamızda, Avrupa 
ile aynı yöntem ve malzeme kalitesi 
ile üretim yapıyoruz

Klima santralleri, fancoil cihazları, soğutma 
grupları, data centerlarda kullanılan has-
sas klima cihazları, endüstride yoğun olarak 
kullanılan apareyler, çatı fanları gibi ürünler 
ürün grubumuzda vardı. Fläkt Woods’un ürün 
gamında ise hava yönlendirme, hava dağıtma 
ve hava şartlandırma ürünleri var. Woods zaten 
Fläkt ile birleşmeden önce de fan üretimi yapı-
yordu, aynı üretim bugün hâlâ devam ediyor. 
Gerçekleşen satınalmalar ve birleşmeler sonu-
cunda tüm bu ürün gruplarını tek elden tedarik 
edebiliyor durumda olacağız. Dünya üzerinde 
toplam 17 fabrikamız var ve bunlardan biri 
Türkiye’de. Hadımköy’de yer alan fabrikamız 
yaklaşık 3 bin m2. Türkiye fabrikamızda klima 
santrali üretimi yapıyoruz. Ülkemizde klima 
santrali üreten çok değerli markalar var ama bizi 
rakiplerimizden ayıran en büyük fark, Avrupa 
know-how’ı (yapım yöntemi bilgisi) ile bu işi 
yapan tek firma olmamız. Neredeyse yüz yıllık 
bilgi birikimimiz var. Ürünlerimiz, Avrupa’daki 
fabrikalarımızla aynı yöntem ve malzeme kali-
tesi ile üretiliyor. Türkiye pazarına farklı ürünler 
sunuyoruz. Bu anlamda pazarı yönlendirebilen 
bir yapımız var diyebilirim. Örneğin rotorlu/

döner tekerlekli ısı geri kazanım sistemlerini ilk 
olarak Türkiye pazarına getirip sunanlardan biri 
biziz. Yeni ürünleri pazara sunarken özellikle 
bire bir görüşmelerin önemli olduğunu düşü-
nüyoruz. Ürünlerimizi yatırımcılara, projecilere, 
ana yüklenici firmalara yüz yüze görüşmelerle 
anlatmayı tercih ediyoruz. Eskiden sistemler 
önce yurtdışında üretilir, kullanılır, ancak belli 
bir süre sonra ülkemize gelebilirdi. Bugün 
internetin etkisiyle her yeni ürün anında tüm 
dünya tarafından görülebiliyor, incelenebiliyor, 
sertifikasyonlarına, teknik detaylarına ilgilenen 
herkes anında ulaşabiliyor. Bu bizler için de 
büyük kolaylık sağlıyor. Referans olarak gös-
terdiğimiz her ürün, anında müşterilerimizce 
incelenebiliyor ve ikna süreci böylece çok daha 
kısalmış oluyor. 

Veri merkezlerinde kullanılan 
cihazların verimi ve kalitesi çok 
önemli

Veri merkezlerinin (data center) havalandırıl-
ması da bizim profesyonelleştiğimiz alanlardan 
biri. Veri merkezlerinin havalandırılması, sıra-

Multi Flair Isıtma Soğutma Apareyi Hycassette-Geko Swirl Fan Coil Cihazı

Adia-DENCO Adyabatik Data Center Soğutma Cihazı
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dan bir binanın havalandırılması ile aynı değil. 
Çok daha hassas bir iş. Önceki yıllara kıyasla 
veri merkezlerinde kullanılan cihazların değiş-
tiği çok açık. Önceden daha küçük hacimli veri 
merkezleri kuruluyordu, doğal olarak cihazlar 
da daha küçük hacimli ve yeterliydi. Günü-
müzde ise veri merkezi binaları ciddi anlamda 
büyüdü. Hatta binalar doğrudan veri depolama 
alanı olarak kullanılmak için yapılmaya başladı. 
Öyle ki binada çalışan az sayıda kişi için küçük 
ofisler ayrılıp binanın geri kalan kısmı tamamen 
sunuculara (server) ayrılmaya başladı. Doğal 
olarak da cihaz kapasiteleri artmak zorunda 
kaldı. İşin bir diğer boyutu da şu; veri merkezi 
kiralama da artık ülkemizde ciddi bir iş kolu. 
Dolayısıyla bir de bu işi yapan şirketler arasında 
rekabet var. Yani olabildiğince işletme maliyet-
lerini düşürmek zorundalar ki müşterilerine 
avantajlı fiyat sunabilsinler. Tam da bu noktada 
veri merkezi soğutması için kullanılan cihazla-
rın verimi daha da önem kazanıyor. Artık veri 
merkezlerinde hassas klima cihazlarının öte-

sinde yeni sistem klima cihazları kullanılmaya 
başladı. Bunlar, yapısında daha yüksek verimli 
ısı geri kazanım sistemleri barındıran ve hatta 
adyabatik soğutma sistemlerinin de kullanıldığı 
büyük klima santralleri halini almaya başladı. 
Bu da tabii pazarın akışını, seyrini değiştirmeye 
ve bu kulvarda yarışan markaları etkilemeye 
başladı. Data centerlar için kullanılan cihaz-
larda iki kritik nokta var; biri tasarım diğeri 
ise otomasyon. Biz her iki noktada da pro-
fesyonel olduğumuzdan pazarın ihtiyaçlarına 
cevap verebilmemiz çok daha kolay oluyor. 
Data centerların soğutulması ile normal bir 
binanın soğutulması aynı değil. Veri merkez-
lerinde cihazın sadece kaliteli olması yetmiyor; 
sürdürülebilirlik de hayati önem taşıyor. Ofis 
binasında soğutma arızalanırsa camı açıp bir 
süre idare edebilirsiniz. Data centerda soğutma 
kesildiğinde veri kayıpları oluşuyor, cihazların 
işlem hızları düşüyor. Dolayısıyla data center-
larda sistemin üç dakika durması bile tahammül 
edilebilecek bir durum değil. Cihazlar mut-

laka yedekli yapılıyor 
ama yine de soğutma 
onlar için büyük 
önem taşıyor. Çünkü 
cihazlardan biri arı-
zalandığında yedeği 
ile devam ediyorlar 
ama bu aynı zamanda 
artık bir soğutucu 
yedeğinin olmaması 
demek. Bu nedenle 
soğutmayı sağlayacak 
firmaya güvenmek, 
data centerler için 
çok elzem bir durum. 
Kaliteli cihaz, hızlı ve 
güvenilir servis, yedek 
parçanın hemen teda-
rik edilmesi onlar için 
çok önemli. İşin bu 
kısmında rakipleri-
mizden ayrılıyoruz 
çünkü bu konuda pro-
fesyoneliz. Veri mer-
kezlerinin soğutulması 
söz konusu olduğunda 
sıfırdan yapılan bina-
larda yeni sistemleri 
kurmak çok daha kolay 
oluyor. Ama renovas-
yon projeleri için aynı 
şeyi söylemek pek 

mümkün değil. Yenilenen projelerde eski sistem 
olduğu gibi devam ediyor. Çünkü data centerlar 
için kullandığımız cihazların yapıları değişti. 
Bina dışına, bahçeye, çatıya konulmaya başladı. 
Dolayısıyla bina buna uygun yapılmadığında 
bu cihazları mevcut binaya uygulamak zor. 
Eskiden veri merkezlerinde bir cihazın yedek 
olarak tutulup stand by konumunda çalışması 
söz konusuydu; artık değil. Şimdi tüm cihazlar 
kullanılıyor; bekleme konumundaki cihaz da 
çalıştığından hiçbir cihaz pik yükte çalışmıyor. 
Sadece cihazlardan biri arızalanırsa diğerleri 
daha fazla kapasitede çalışıyor. Böylece tüm 
cihazlara daha az yük bindiriliyor ve hem cihaz 
ömrü uzuyor hem de enerji sarfiyatları azalı-
yor. Yeni sistemlerde önce dış havanın soğuk-
luğu ile içerisi soğutuluyor. Dış hava ılınmaya 
başladığı zaman, dış hava adyabatik olarak 
soğutulup soğutulan dış hava ile içerisi soğu-
tuluyor. Her ikisinin de yetmediği çok sıcak 
zamanlarda, mekanik soğutma yapılıyor. Eğer 
dışarısı soğuksa ve yaş termometre sıcaklıkları 
da düşükse, mekanik soğutmaya hiç ihtiyaç 
kalmıyor. Böylece ciddi anlamda enerji tasar-
rufu yapılıyor. 

Veri merkezlerinde makine 
mühendisleri de istihdam edilmeli

Data centerlarda elbette bilinçli kullanıcılar 
var ama bir konunun eksik olduğunu düşünü-
yorum. Veri merkezi çalışanları doğal olarak 
genelde elektrik elektronik mühendislerin-
den seçilmiş ama data centerların büyümesi 
ile birlikte soğutma sistemleri de büyümeye 
başladı. Dolayısıyla bir makine mühendisinin 
de istihdam edilmesi gerektiğine inanıyorum. 
İşin içinde olmalarından ötürü elektrik elek-
tronik mühendisleri de zaman içinde soğutma 
sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmuşlar 
ama bu birebir onların konusu değil. Sistemler 
büyüdüğünde data centerlarda ciddi anlamda 
makine mühendisi eksiği olduğu göze batmaya 

söyleşi
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başladı. Biz cihazlarla ilgili detayları anlatırken 
makine mühendisleriyle muhatap olsak, tam 
anlamıyla aynı dili konuşmuş olacağız. 

Bakım çok önemli

Servis hızı açısından firmaların talepleri çok 
farklı olabiliyor. 24 saat içinde de 6 saat içinde 
de müdahale edilmesi istenebiliyor. Söz konusu 
veri merkezleri olunca sadece hızınız yetmez, 
aynı zamanda arızalanması risk oluşturacak 
parçaları da daima stoğunuzda tutmanız gere-
kiyor. Hatta bazı kritik ekipmanları bina içinde 
tuttuğumuz uygulamalar bile var. Çünkü bu 
ekipmanların tedariği için depoya gidip geri 
dönmek de zaman kaybettiriyor ve bazı durum-
larda bu kadarlık zaman kaybı bile çok ciddi 
hasarlara sebep olabiliyor. Kullanıldıkları alan 
bu derece hassas olunca ekipmanlar da elbette 
olabildiğince uzun ömürlü ve kaliteli seçiliyor 
ama neticede hepsi insan yapımıdır ve arıza-
lanma riskleri vardır. Bu noktada bakım çok 
önemlidir. Bu konuda veri merkezleri çalışanları 
oldukça bilinçlidir ve bakım sözleşmesi teklifi 
bizden gitmeden talep onlardan gelir. Ama diğer 
ürünlerde bu kadar bilinçli müşteri ile karşı 
karşıya olduğumuz söylenemez ne yazık ki… 
Bazı işletmeler düzenli bakımı ekstra maliyet 
olarak değerlendirebiliyor. Cihaz ömrü göz 
önüne alındığı zaman bakımların işletme için 
büyük gider olmadığını, hatta kazanç olduğunu 
anlatmaya çalışıyoruz. Senelik masrafları var 
tabii ama örneğin 15 yıl çalışacak bir cihazın 
ömrü doğru bakım sayesinde 20 yıla çıkabilir. 
Cihaz maliyeti ile bakım maliyeti arasında bir-
biriyle kıyaslanamayacak uçurum var. Bu açıdan 
bakıldığında düzenli bakım çok daha ekonomik. 

Standart paket yazılım almak yerine 
kendi oluşturduğumuz yazılımı 
kullanıyoruz

Satış sonrası hizmetler alanında elimizi müm-
kün olduğunca güçlü tutmaya çalışıyoruz. Kendi 
bünyemizde bir teknik servis departmanımız 
var. Çünkü FläktGroup olarak kendi yazılım-
larımızı üretiyoruz ve bu yazılımlara dışarıdan 
müdahale yerine kendimiz müdahale etmeyi 
daha sağlıklı buluyoruz. Paket yazılımlar genel 
amaçla üretilmiştir. Biraz daha detaya girmek 

ve cihazı daha verimli çalıştırmak 
istiyorsanız daha ince ayara ihti-
yacınız var. Bunun için standart 
paket yazılım almak yerine kendi 
oluşturduğumuz yazılımı kulla-
nıyoruz. Bu da yatırımcıya enerji 
tasarrufu sağlıyor. Uzun vadede 
tüketicimizin kazancı için kendi 
üretimlerimizde de yatırımlar 
yapıyoruz. Son kullanıcı ya da 
yatırımcı, ürünü sadece fiyatına 
göre değil, getirilerine göre değer-
lendirmeli. Ürünün ömrüne, yıllık 
enerji sarfiyatına veya kendisine 
sunacağı enerji tasarrufuna, servis 
hizmetine, yedek parça tedarikine 
bakmalı. 

Veri merkezlerinin belli bölgelerde 
toplanması, enerji tasarrufu 
açısından avantaj sunabilir

Bugünün teknolojisiyle bir data center, iste-
nilen her yere kurulabilir. Çünkü veriyi aktar-
mak için data centerın yakınınızda olması 
gerekmiyor. Veriye her yerden ulaşılabiliyor. 
Türkiye’de bir firmanın sunucusu Hindistan’da 
olabiliyor, kişi oradan rahatlıkla hizmet alabi-
liyor. Adyabatik soğutma sistemlerinde sadece 
havanın kuru termometre sıcaklığı değil, yaş 
termometre sıcaklığı da önemli. Bu nedenle 
bir veri merkezinin kurulacağı yerde işletme 
giderleri açısından sadece soğuk değil, kuru 
olan yerler çok daha avantajlı bölgeler olmaya 
başlıyor. Veri merkezleri her yere kurulabilir 
ancak ortamın hem serin hem kuru olması 
avantaj sağlar. 
Ayrıca İngiltere’de hükûmet, veri merkezleri 
için organize sanayi bölgesi gibi bir bölge 
ayırdı, o bölgeye pek çok imkân sunuldu. Artık 
pek çok firma veri merkezi yatırımlarını o böl-
gede yapacak. Aynı şekilde Hollanda’da da veri 
merkezleri için hükûmet tarafından belli bir 
bölgenin ayrılması planlanıyor. Bunun sebebi, 
elektrik sarfiyatının kontrol altına alınması 
ve ihtiyaç duyulacak hizmetlerin daha rahat 
sağlanabilmesi. Türkiye’de de bu uygulanabilir. 

Multi-DENCO Hassas İklimlendirme Cihazı

Flex-Geko Fan Coil Cihazı
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işin en son noktasının da çok kaliteli olması 
gerekiyor ki aynı memnuniyeti mal sahibi de 
yaşasın. İmza attığımız bir diğer önemli proje 
de Ankara’da yer alan Türkiye Müteahhitler 
Birliği Binası. LEED sertifikalı ve çok özenli 
yapılmış bu binanın tüm mekanik cihazlarını 
biz verdik. Çok büyük bir bina değil ama Tür-
kiye’deki bütün müteaahhitlerin ana merkezi 
olması sebebi ile bizim için çok önemli ve 
prestijli bir proje. 

Her sene hem adet hem ciro 
bazında büyümeyi amaçlıyoruz 

Türkiye üzerinden yurtdışına ürün satışımız 
da var. Almanya’daki fabrikayla aynı ürünü 
ürettiğimiz için bütün DencoHappel satış 
firmalarına Türkiye’den satış yapabiliriz fakat 
klima santralinde şöyle bir dezavantajınız var; 
klima santralleri büyük ve nakliyesi çok tutan 
cihazlar. Dolayısıyla daha çok bize yakın olan 
veya deniz yolu ile sevkiyat yapabileceğimiz 
Avrupa ülkelerine, Rusya, Türki Cumhuriyetler 
ve Arap yarımadasına ürün satışımız oluyor. 
Bu sene Türkiye için soru işaretinin bol olduğu 
bir sene. Bilhassa özel yatırımlar rölantide 
gidiyor. Devlet teşvikli projeler ve yatırımlar 
daha hızlı bir seyir halinde. Hedefimiz her sene 
klima santrali, fancoil, veri merkezi pazarında 
büyüyebilmek ve bu pazarlardan daha fazla 
pay almak. Ağırlıklı olarak A sınıfı projelerin 
içinde yer alıyoruz ve her sene hem adet hem 
ciro bazında büyümeyi amaçlıyoruz.  TM

Büyük projelerde imzamız 
bulunuyor

Türkiye’de iki önemli veri merkezi projesinde 
bulunduk. Bunlardan biri bir banka projesiydi. 
Bu proje, onların yeni cihazlara adım atması ve 
bu işin yolunu açması açısından çok güzel bir 
adımdı. Akabinde de Ankara’da KKB’de (Kredi 
Kayıt Bürosu) yer aldık. KKB, on bankanın 
ortak kuruluşu olup ortak bir noktada kişiye 
kredi verilip verilmeyeceğinin kararını veriyor. 
Dolayısıyla verilerini güvenli tutmaları onlar 
için çok önemli. Bu tesiste de benzer teknoloji 
cihazlarımız kullanıldı. 
Havalandırma, hava şartlandırma, soğutma 
konularında sadece veri merkezleriyle değil 
örneğin beş yıldızlı veya zincir otellerle, A 
sınıfı hastanelerle çalışıyoruz. Veri merkez-
leri dışında güncel referanslarımız arasında 
Emaar yer alıyor, proje hâlâ devam ediyor. 
Emaar bilindiği gibi hem AVM hem rezidans 
hem otel şeklinde bir proje. Bu projede hem 
klima santrallerimizle hem de fan coil cihaz-
larımızla yer aldık. Klima santrali projelerinde 
iş malzeme satışının bir adım daha ötesine 
gidiyor. İşin taahhüdüne bile dokunuyorsunuz. 
Çünkü yatırımcı ve projeci işinin kalitesinin 
yüksek olmasını istiyor ve dolayısıyla işi bilen 
kişiden yani bizden destek bekliyor. Çünkü 
klima santralleri çok büyük cihazlar ve bir kere 

kurulduğunda üzerinde oynama yapabilmek 
mümkün değil. Dolayısıyla işin en başında iyi 
planlamak gerekiyor. Cihazın çok iyi olması 
önemli ama cihazın ömrü ve aynı verimliliğini 
taşıyabilmesi için o cihazın aynı özenle aynı 
kaliteyle montajının ve devreye alınmasının da 
yapılması gerekiyor. Burada da iş bize düşüyor 
ve işin bu tarafında bulunmayı seviyor, özel-
likle istiyoruz ki iş doğru yürüsün. Bu bizim 
için önemli. Kaliteli bir ürün veriyorsanız 

söyleşi
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Hassas klima seçimi ve uygulamasında dikkat 
edilmesi gereken bazı hususlar şöyledir:
• Hassas klimalar, sabit sıcaklık ve nemde 

çalışabilen, gerektiğinde nem alabilen 
yüksek kapasite ve debiye sahip cihazlardır. 
Duyulur ısı oranları, konfor için üretilen 
cihazlardan farklı olarak 0,9-1 arasındadır.

• Hassas klima cihazları iki ana üniteden; 
evaporatör (iç ünite) ve kondenserden (dış 
ünite) oluşur. İki ünite arasında soğutucu 
akışkan özelliği sağlayan ozon dostu 
R410A ve R407C gibi yeni nesil gazlar 
kullanılır.

• Belli tolerans aralıklarında nem ve 
sıcaklığı birlikte sağlayan bir tasarıma 
sahiptirler. Örneğin sistem odalarında 
önerilen sıcaklık aralığı 20 ilâ 22 °C, relatif 
nem ise yüzde 50-55 RH aralığındadır. 
Tekstil laboratuvarlarında ise istenen 
relatif nem oranı yüzde 60-80 RH 
aralığındadır.

• Sıcaklık +/- 1 °C ve nem +/- yüzde 5 
RH toleranslarında sabitlenebilmektedir. 

Günümüzde her ölçümün ve işleyişin 
mükemmel olması için çok çalışılsa 
da, gözle görülmeyen ve hissedi-

lemeyen bazı etkenler bu mükemmel işleyiş 
için sorun oluşturur. İnsanlar tarafından his-
sedilemeyen bu etkenler ancak bir makinenin 
kusursuz yaklaşımıyla yakalanabilir. En ufak 
farklılıkta büyük sonuçlar doğurabilen sıcak-
lık ve nem farkı bunlardan biridir. Özellikle 
hassas ölçümlerin yapıldığı laboratuvarlar, bil-
gilerin depolandığı, önemli belge ve eserlerin 
muhafaza edildiği müzeler, arşiv odaları, veri 
merkezleri, UPS odaları gibi mekânların hassas 
iklimlendirilmesi, en ufak hatanın büyük bir 
bilgi kaybı ve maliyetle sonuçlanması nedeniyle 
hayati önem taşır.
 
Veri merkezleri, sistem odaları, müzeler, 
arşivler, laboratuvarlar, UPS ve pano odaları, 
elektrik&elektronik ekipman odaları, bilgisayar 
ve telekomünikasyon sistemleri gibi mahaller 
insan konforunun ihtiyacından daha farklı tasa-
rım ve iklimlendirme kriterlerine sahiptirler.
 

Çalıştıkları süre boyunca bulundukları alana 
ısı yayan bu cihaz ve sistemlerde, doğru 
soğutma sağlanmaması halinde artan ısınma, 
veri kaybına ve sistemin kısa sürede ömrünü 
tüketmesine neden olur. Karşımıza çıkan diğer 
bir faktör olarak nem miktarında artış, elek-
tronik cihazlarda oksitlenmeye bağlı kayıplar 
yaratır.
Bu sistemler, yoğun ısı üretimi oluşturan ısı 
kaynaklarını modelleyen ısı kazancı hesabı 
yapılıp hassas ve değişken ihtiyaçlara göre 
programlanarak, devamlılığı garantili olacak 
şekilde soğutulmalı ve istenen ısıl şartlarda 
faaliyet göstermesi sağlanmalıdır.

Hassas kontrollü klimalar, bu tür mahaller için 
gerekli sıcaklık ve nem kontrolünü sağlamaya 
yarayan iklimlendirme cihazlarıdır. Yılda 365 
gün ve 24 saat çalışma esasına göre tasarlanan 
hassas kontrollü klima cihazları, gerekli sıcak-
lık, nem ve filtrasyonu sağlayarak elektronik 
ekipmanın çalışma ömrünü ve verimliliğini 
üst düzeye çıkarır.

sistem

Yazan: Alper Sendan, Makine Mühendisi, İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, Satış Departmanı

Hassas Kontrollü Klimalar

36 . tesisat market 07/2017



İnternet üzerinden izlenebilme ve bina 
otomasyon sistemlerine bağlanabilme 
özellikleri, sistemin uzaktan 
izlenebilmesini mümkün kılar.

• Hassas klimalar, -30 °C ve +45 °C sıcaklık 
aralığında rahatlıkla çalışabilir.

• Hassas klima ile iklimlendirilecek 
mahallerin, ısı değişikliklerini içeriye ve 
dışarıya hissettirmeyecek malzemeler ile 
yapılması sağlanmalıdır.

• Hassas kontrollü klimalar için önemli 
kriterler; optimum soğutma yükü ve 
kurulu güç, ilk yatırım maliyeti ve 
işletme maliyeti, homojen sıcaklık ve 
nem oranının sağlanması için yüksek 
ısı kaynaklarının mahal içinde homojen 
dağılımının sağlanmasıdır.

• Kapasite tayininin, hassas iklimlendirme 
yapılacak olan mahalin ölçülerine göre 
değil, ortamdaki ısı yüküne göre yapılması 
ve ortamda bulunan cihazların ısı 
yüklerinin doğru belirlenmesi gerekir.

• İklimlendirilen ortama uygun cihaz 
kapasitesi belirlendikten sonra, doğru 
kapasitede cihaz seçilmeli ve homojen 
hava sirkülasyonunu sağlayacak hava 
dağıtım sistemi tasarlanmalıdır.

klimlendirilecek alan ve cihaz seçimi, 
işletmenin ileriye dönük büyüme 
beklentileri göz önünde bulundurularak 
yapılmalıdır.

• Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri 
yedekli olarak planlanmalı, herhangi bir 
arıza durumunda yedek klimanın devreye 
girmesi sağlanmalıdır.

• Cihazlar, elektrik kesintilerinden sonra, 
önceki set edilen değerde tekrar çalışacak 
özellikte olmalıdır.

• Cihazların, elektromanyetik dalga 
yaymaması ve çevredeki elektronik 
cihazlara zarar vermemesi önemlidir. 

• Konfor uygulamalarında olduğu 
gibi hassas kontrollü iklimlendirme 
sistemlerinde de en büyük tüketim 
soğutma esnasında gerçekleşir. İşletme 
maliyeti düşük, yüksek verimli cihazlar 
avantaj sağlar.

• Cihazlarda; fanların EC plug tip, 
genleşme vanalarının elektronik sürücülü,  
kompresörlerin DC Inverter teknolojisine 
sahip olmaları önemlidir. Gelişmiş bir 
mikroprosesör ile kontrol edilmeleri, alçak 
ve yüksek basınç değerlerine doğrudan 
müdahale etme imkânı tanıması, yüksek 
enerji tasarrufu sağlaması ve zorlu çalışma 
koşullarında süreklilik sağlaması gerekir.

• Sistem tasarımında serbest soğutma 
(free-cooling) altyapısı, cihazın tasarım 
aşamasında düşünülmeli ve enerji 
tasarrufu sağlanmalıdır.

• İç ünite ile dış ünite arasındaki mesafe; 
performansı etkilemeyecek uzaklıkta, 
akışkan hızına ve yağ geri dönüşüne uygun 
çaplarda ve standartlarda, gerekli emniyet 
tertibatları ile tesis edilmelidir.  

• Mahallerin inşai ve altyapılarına paralel 
olarak üfleme metodları seçilmelidir.

• Şartlandırılmış havanın homojen dağılımı 
ve dağıtım sistemi hassas iklimlendirmede 
çok önemlidir.

• Sistem odasının hassas kontrollü 
iklimlendirme çözümlerinde, soğuk hava 
koridorları için mümkünse minimum 
30 cm yükseltilmiş döşeme uygulanmalı, 
hassas kontrollü iklimlendirme cihazının 
önden veya üstten emiş, döşeme altından 
üfleme modeli seçilmelidir. Bu şekilde 
döşeme altına üflenen soğuk hava, 
menfezler vasıtasıyla soğutmayı verimli 
olarak sağlayacaktır.

• Yapılacak döşemelerin antistatik özellikli, 
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min. 30 dakika yangın dayanımı olan, 
üstündeki kabinet ve donanım ağırlığını 
karşılayacak mukavemette olması 
sağlanmalıdır.

• Cihazların periyodik bakımlarının düzenli 
olarak yapılması sağlanmalıdır. Doğru ve 
periyodik olarak yapılan bakımlar, sistemin 
daha verimli çalışmasını ve daha uzun 
ömürlü olmasını sağlar.

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, 
1998 yılından bu yana, 6 ilâ 220 kW arası 
soğutma kapasitesine sahip hassas kontrollü 
klima cihazlarının üretimini gerçekleştiriyor.

İmbat hassas kontrollü klimalar, mahal sıcak-
lığını +/- 1 °C ve ortam bağıl nemini +/-yüzde 
2 RH tolerans hassasiyetinde sabit tutabilme 
özelliğine sahiptir.
EC plug fanlar ve isteğe bağlı olarak DC 
Inverter kompresör opsiyonları ile yüksek 
enerji tasarrufu sağlar.
Çift kompresörlü modellerde asimetrik 
soğutma devresi ile iki farklı kapasitedeki 
kompresör, üç farklı kademede çalıştırıla-
rak kısmi yüklerde de yüksek verime ulaşılır. 
Bunun yanı sıra kompresörlerin devreye girip 
çıkma sayıları düşer ve ömürleri uzar. 
İmbat hassas kontrollü klimalar, yüksek duyu-

lur ısı oranı ile mahalin ihtiyacı olan yüke 
doğru cevap verir ve minimum işletme mali-
yeti sağlar.
İmbat hassas kontrollü klimaların gelişmiş 
mikroişlemci kontrol paneli, günlük ve haf-
talık olarak programlama imkânı sunar. Tam 
otomatik çalışma özelliği ve İmbat tarafından 
geliştirilen özel yazılım ile cihazların soğutma, 
ısıtma, nemlendirme, nem alma ve filtrasyon 
fonksiyonları kontrol edilerek istenen hassas 
ortam şartları kolaylıkla sağlanır.
İmbat hassas kontrollü klimalar, ozon tüke-
tim katsayısı sıfır olan çevre dostu R-410a 
ve R-407c soğutucu akışkan opsiyonları ile 
hava soğutmalı veya su soğutmalı kondenserli 
olarak üretilir. 
İmbat hassas kontrollü klimalar, direkt gen-
leşmeli olarak üretilebildiği gibi soğuk su 
serpantinli veya direkt genleşmeli+soğuk su 
serpantinli olarak da üretilebilir.
Uzaktan kumanda ve cihaz kontrol sistemi, 
bina yönetim sistemlerine bağlanma imkânı 
sunar. Cihaz üzerinden görülebilen sıcaklık, 
nem gibi tüm değerler ile filtre kirliliği, hava 
akışının engellenmesi ve oluşabilecek diğer 
arızalar uzaktan kumanda ve kontrol edilebilir.
Yedekli ve eş yaşlandırmalı sistemlerle, uzun 
ömür sağlanır ve garanti sonrası düşük bakım 
maliyeti avantajı sunulur.
Müşteri ve mahal ihtiyacına göre geniş bir 
aralıkta tasarlanan İmbat hassas kontrollü 
klimalar; alttan, önden veya üstten üfleme ve 
emişli olarak üretilir.
İmbat hassas kontrollü klimalarda, dış hava 
koşullarına göre gerektiğinde kısmen veya 
yüzde 100 taze hava ile free-cooling yapıla-
rak minimum enerji sarfiyatı sağlanır. Düşük 
dış hava koşullarına uygun cihaz modelleriyle 
-45 °C’de bile istenen mahal şartlarına ulaşı-
labilir. TM
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söyleşi

lastomerik kauçuk köpüğü esaslı ürünleri ile hem dünyada hem de Türkiye’de 
öncü bir rol üstlenen Armacell Yalıtım, sektörde kalitenin yükseltilmesi 
konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri ve eğitim çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 

Armacell Akademi ile eğitim çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Armacell Yalıtım 
Teknik Pazarlama Müdürü Hakan Nayır, “En önemli hedeflerimizden biri de piyasada 
üzülerek varlığını gördüğümüz bilgi kirliliğini ve eksikliğini ortadan kaldırmak” diyor.

E

Hedefimiz piyasadaki bilgi kirliliği ve 
eksikliğini ortadan kaldırmak”

“

Hakan Nayır
Armacell Yalıtım 
Teknik Pazarlama Müdürü
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büyük takdir görüyor. Biz de Armacell Tür-
kiye olarak, bu çerçevede, rekabet içerisindeki 
bu firmalarımıza yakın teknik destek vere-
rek, zaten büyük ölçüde var olan etkinliklerini 
mekanik yalıtım konusunda daha da perçinle-
melerine yardımcı olabilmeyi umuyoruz. Bu 
amaç doğrultusunda gelecekte bu şirketlerin 
bünyesinde görev alacak mühendis, tekniker 
adaylarımızı, bu firmalarda uygulama işlerinde 
görev alacak ustalarımızı, işçilerimizi Armacell 
Akademi kapsamında ücretsiz eğitimlerimizle 
daha donanımlı hale getirebilmeyi hedef olarak 
benimsiyoruz.
En önemli hedeflerimizden biri de piyasada 
üzülerek varlığını gördüğümüz bilgi kirliliğini/
eksikliğini ortadan kaldırmak. Zira görüyoruz 
ki böylesine teknik donanım gerektiren bir 
piyasada, zaman zaman özel olduğu iddia edi-
len ürünler için dahi herhangi bir teknik veri-
den bahsedilmeden ve bu verilere dair ispatlar 
(test belgeleri) ibraz edilmeksizin ilerlemek 
istenebiliyor. Sertifikasyon bilgileri veya belge-
leri sadece satış amaçlı olarak eksik gösterilip, 
asıl önemli kısımları gizlenebiliyor. Bunları 
gördükçe ve tespit ettikçe sektörün halihazır-

"Elastomerik kauçuk 
ve yalıtım konusunda 
devamlı gelişen ar-ge 

faaliyetleri ve farklılaşan 
ürün paletimiz ile öncü 

bir misyonu da üstlenmiş 
vaziyetteyiz." 

Armacell olarak dünya çapında 
27 fabrikamızda, ısı, yangın ve ses 
yalıtımı alanlarında 100’ü aşkın 
ürün ile sektöre yön veriyoruz

Armacell olarak 1954 yılında Armaflex mar-
kası ile sektöre sunduğumuz Elastomerik Kau-
çuk Köpüğü esaslı ürünler ile dünyada lider 
konumdayız. O zamandan günümüze kadar 
elastomerik kauçuk ve yalıtım konusunda 
devamlı gelişen ar-ge faaliyetleri ve farklıla-
şan ürün paletimiz ile öncü bir misyonu da 
üstlenmiş vaziyetteyiz. Armacell 2000 yılında, 
yalıtım piyasasında edindiği haklı itibar ile o 
zamanlar bağlı bulunduğu Armstrong Şir-
ketler Grubu bünyesinden ayrılarak ayrı bir 
kurumsal marka haline gelmişti. Bu noktadan 
sonra artan bilinirliği sayesinde hızla büyüyerek 
dünyaya yayıldı ve 2015 yılında da ülkemizdeki 
potansiyeli görerek Das Yalıtım şirketini ve 
dolayısıyla Oneflex markasını da bünyesine 
katarak Türkiye’ye adım attı. Armacell olarak 
dünya çapında 27 fabrikamızda, ısı, yangın ve 
ses yalıtımı alanlarında yüzü aşkın ürün ile 
sektöre yön veriyoruz. Böylece çok geniş bir 
coğrafyada çalışabiliyor olmanın avantajı ile 
farklı ülke standartlarına uygun, test raporlarına 
sahip çok geniş bir ürün portföyü ile sektörü-
müzün hizmetindeyiz.

Armacell’in bilgi birikimini ve 
tecrübesini Armacell Akademi 
kapsamında sektörün hizmetine 
sunuyoruz

Armacell’in 2015 yılında Das Yalıtım’ı ve 
Oneflex markasını satın alarak Türkiye’ye 
girmesi yani Armacell Yalıtım şirketini kur-
masıyla geniş Armacell ürün portföyünü sek-
törün hizmetine sunabilir duruma geldik. Bu 
çeşitlenmenin sektörde büyük bir değişim ve 
devamında gelişim sağlayacağına inancımız 
tam. Armacell’in global liderlik vizyonu doğ-
rultusunda bu değişimin bayrağını taşıyoruz. 
Bu noktada Armacell’in tarihinden gelen büyük 
bilgi birikimini ve tecrübesini Armacell Aka-
demi kapsamında sektörün hizmetine sunmak 
en önemli hedeflerimiz arasında. 
Ayrıca Armacell Türkiye olarak sorumlu oldu-
ğumuz ihracat pazarlarında (Yunanistan, Kıb-
rıs, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, İsrail, Azerbaycan, Kazakistan, 
Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye) ve 

Avrupa’da aktif faaliyet gösteren Türk firmala-
rının bizim için önemi çok büyük. Zira Avrupa 
ve Asya’yı birbirine bağlayan bir ülkeyiz. İnşa-
atı, malzemeyi, beyin gücünü ihraç eden ve 
inşaat konusunda dünyanın önde gelen ülkele-
rinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Türk inşaat şirketlerinin ülkemiz dışında çok iyi 
bir imajı olduğuna ilk elden şahitlik ediyoruz. 
Pratik, çalışkan, hızlı olmaları çevre coğrafyada 
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söyleşi

daki ve gelecekteki üyelerini bu konularda eli-
mizden geldiğince uyarmanın ve bu hususlara 
dair tüm bilgilerimizi onlarla paylaşabilmenin 
önemini daha iyi anlıyoruz ve bu konudaki 
çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. 

Armacell yalıtım ürünlerinin 
özellikleri 

Armacell yıllar önce farklı durumlar, ihtiyaçlar 
ve kullanım alanları için farklı ürünlerin gerek-
tiği gerçeğinden yola çıkarak örneğin elastome-
rik kauçuk köpüğü yalıtım ürünlerinde farklı 
teknik özelliklere ve onay belgelerine sahip 
ürünler geliştirmiştir. Buna dair akredite labo-
ratuvarlar kalitesinde laboratuvarlar kurmuştur. 
Almanya Münster’deki Ar-Ge Merkezimizde 
ürünlerimize dair neredeyse tüm testleri yapa-
bileceğimiz imkânlarımız mevcut. Özellikle 
yangın laboratuvarımız son derece modern ve 
kapsamlı. Tabii ki bu yatırımın ve zihniyetin 

ürün gamına yansımasını da görebilmek müm-
kün. Örneğin Armacell olarak, özellikle duman 
oluşumunun hayati tehlike yaratabileceği kaçış 
tünelleri gibi mekânlar için TS EN 13501-1’e 
göre B-s1, d0 sınıfında Armaflex Ultima ürü-
nünü ortaya koyarken, agresif ortamlarda loka-
lize korozyon tehlikesi bulunan paslanmaz çelik 
hatlarda kullanılmak üzere halojen içermeyen 

NH/Armaflex ürününü öneriyoruz. Normalde 
110 santigrat dereceye kadar azami servis sıcak-
lığına sahip ürün paletini HT/ Armaflex gibi 
150 santigrat derece servis sıcaklığı limitine 
sahip bir ürün ile çeşitlendiriyoruz. 
Aslında konu bununla sınırlı değil. Zira Arma-
cell esasen sistem çözümleri konusunda çok 
ileri bir anlayışa sahip. Örneğin AF/Armaflex, 
NH/Armaflex ve Armaflex Ultima ürünleri için 
ayrı geliştirilmiş Armafix (AF, NH ve Ultima) 
yalıtımlı askı aparatlarımız mevcut. Arma-
Chek kaplama portföyümüzde ise Silver, D ve 
R gibi farklı özelliklerde kaplama malzeme-
lerimiz var. Isı yalıtımı yapılmış tesisatlar için 
yangın yalıtımı föyümüzün adı ise Armaprotect.  
Ses yalıtım ürünlerimiz ArmaSound ve Arma-
Comfort ile tesisatlarda ses yalıtımı istenen 
detaylarda çözümler sunuyoruz. Yakın zamanda 
Armacell bünyesine katılan Danmat serisi 
ürünler sayesinde PVC kaplamalarımız ve 
vana ceketlerimiz daha kuvvetli bir biçimde 
portföyümüze girdi. Bunlar ve bunlar gibi diğer 
ürünlerimiz ile sisteme dair paket çözümlerle 
müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Standartların ülkemizde kullanımı 
ve Armacell Yalıtım’ın standartlar ve 
sertifikasyonlar konusunda yaptığı 
çalışmalar

Elastomerik ürün portföyümüz hakkındaki 
teknik verileri söyleyebiliyor olmamızın sebebi, 
testlerle bu verilerin düzenli olarak kontrol 
ediliyor olması. Elastomerik ürünler için yürür-
lükte olan ürün standardı TS EN 14304. Fakat 
burada şunu belirtmemiz gerekiyor; TS EN 
14304, her ürün standardında görülebileceği 
gibi ürünlerin genel ve ortak özelliklerini 
inceliyor. Bu manada standarda baktığımızda 
olmazsa olmazlarının “ısıl iletkenlik değeri”, 
“su buhar difüzyon direnci” ve “yangın dayanım 
sınıfı” olduğunu görüyoruz. Herhangi bir ürü-
nümüze bundan ayrı bir özellik kattığımızda 
(örneğin halojensiz diyorsak) artık bunu say-
gın bir test kuruluşundan alınmış ayrı bir test 
raporu ile ispatlamak durumunda olmalıyız. 
Biz bu manada farklı olan ürünlerimiz için 
konuşurken her zaman test raporları ile konu-
şuyoruz fakat piyasada bu doğrultuda olmayan 
uygulamaları da görmek mümkün. Tüketicileri 
bu konuda hassas olmaları konusunda uyarmak 
isterim.
Bir başka konu da uygunluk beyanı hususu. 
Dünyanın farklı coğrafyalarında gereklilik-

"Ar-Ge Merkezimizde 
ürünlerimize dair 

neredeyse tüm testleri 
yapabileceğimiz 

imkânlarımız mevcut." 
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lere göre dizayn edilmiş birçok ülke standardı 
var. Avrupa Birliği şemsiyesi altında olan 
ülkeler birçok standardı aynı potada erite-
rek, bu manada ortak kriterler ve dolayısıyla 
ortak standartlar oluşturdular. Örneğin: EN 
13501-1 ürünlerin yangın davranışı standar-
dının Avrupa ülkelerinin eskiden kullanmakta 
olduğu (Almanya için DIN 4102, Fransa için 

NFP 92-503/504/505) standartlar ile geçiş 
tabloları bulunmakta ve bunlar bilimsel veri-
lere dayanıyor. Fakat örneğin EN 13501-1 ile 
Amerikan standardı ASTM E-84 arasında 
böylesine net bir geçişten bahsetmek mümkün 
olmayabiliyor. Böyle bir durumda, ürünün adı 
geçen standarda uygunluğu ancak test edilerek 
değerlendirilebilir. Bu tip durumlarda da dik-
katli olmak, doğru ve kaliteli ürün seçiminde 
oldukça önemlidir diye düşünüyoruz. 
Yukarıda bahsettiğim üzere standartlar ve 
sertifikasyonlar konusuyla ilgili olarak yine 
Armacell Akademi kapsamında özellikle üni-
versite ve yüksekokullarımıza yönelik eğitim 

programları planlıyoruz. Buradaki amacımız, 
bu manada ne yazık ki zayıf görünen müf-
redatın zenginleşebilmesi için az da olsa bir 
katkımızın olabilmesini sağlamak.

Armacell’in mevcut bilgi hazinesini 
olabildiğince şeffaf bir şekilde 
aktarıyoruz

Armacell Akademi ile üniversite öğrencilerine, 
genç mühendis adaylarına, ayrıca sektörümü-
zün proje tasarımcılarına ve uygulamacılarına 

bilgi aktarmak için ısrarlı bir çalışma için-
deyiz. 1954 yılından bu yana sektörde olan 
Armacell’in mevcut bilgi hazinesini olabil-
diğince şeffaf ve bütün bir şekilde aktarmaya 
gayret gösteriyoruz. Bu manada piyasadaki 
kalite olgusunu kuvvetlendirmeye, doğru tek-
nik bilgilerle desteklemeye çalışarak bilincin 
artmasını sağlamak en önemli amacımız. Esa-
sen zaman zaman mekanik tesisat yalıtımının 
hak ettiği önemi görmediğini tespit ediyo-
ruz. Oysaki özellikle günümüzde yatırımlarda 
kaliteli ve uzun ömürlü yalıtım malzemeleri, 
zamana göre yapılan hesaplarla değerlendiril-
diğinde büyük kazanç sağlıyor. Bu kazançları 
ilk elden tahsis edecek olanlarsa geleceğin 
proje tasarımcıları, mühendis ve mimar-
ları olacaktır. İşte bu yüzden de Armacell 
Akademi’nin çok önemli bir girişim olduğu 
kanısındayım. Bu doğrultuda Yıldız Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde 
genç arkadaşlarımızla buluştuk. Ayrıca yurtiçi 
ve yurtdışında tecrübeli eğitimcilerimiz ile 
düzenlediğimiz uygulama eğitimlerimizden 
ilkini gerçekleştirdik ve bunların devamını 
planladık. Bir taraftan diğer üniversitelerle 
ve saygıdeğer hocalarımızla amaca yönelik 
temaslarımız da hız kesmeden devam ediyor. 
Bu manada bizlere ulaşmak isteyen sektör 
profesyonellerine kapımızın her zaman açık 
olduğunu vurgulamak isteriz. TM

"... kaliteli ve uzun 
ömürlü yalıtım 

malzemeleri, zamana 
göre yapılan hesaplarla 

değerlendirildiğinde büyük 
kazanç sağlıyor." 
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proje

Mimari yapısı güneş ve rüzgârın etki-
lerine göre tasarlanan Adana Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi Sarıçam 

Kampüsünde Daikin VRV IV klima sistemleri 
kullanıldı.
Sarıçam ilçe sınırları içerisinde yer alan ve 1431 
dönüm arazi üzerine inşa edilen Sarıçam Kam-
püsünün ilk etabında rektörlük binası, mühen-
dislik ve doğa bilimleri fakültesi, spor salonu 
ve merkezi kafeterya yer alıyor. Müteahhitliğini 
Yıldızlar İnşaat ve Pilon Yapı’nın yaptığı üni-
versite projesinin mimari tasarımı ise Arikoğlu 
Arkitekt tarafından yapıldı. 

Adana sıcağına özel mimari 
Rüzgârdan ve güneşten en iyi şekilde faydalan-
ması düşünülerek yapılanan Adana Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi Sarıçam Kampüsünde 
binalar, farklı disiplinlerin birbirleriyle kolay 
iletişim kurabilmesini sağlayacak şekilde tasar-
landı. Tüm yerleşimin hâkim rüzgâr yönüne 
göre planlandığı kampüste, rüzgâr koridorları 
yaratılarak tüm açık alanların rüzgârdan fayda-
lanması sağlandı. Ayrıca, direkt batıdan gelen 
güneş ışığının Adana'da yapılacak bir yapı için 
olumsuzluk yaratacağı planlanarak, en doğru 

Adana Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Sarıçam Kampüsünde 
İklimlendirme Sistemi

yerleşimin kuzey-güney doğrultusunda olduğu 
tespit edildi. 

Farklı ihtiyaçlara farklı çözümler
Yeşili kucaklayan kampüste binaların yerleşi-
minde gösterilen bu özen, iklimlendirme konu-
sunda da gösterildi. Bu doğrultuda rüzgâr ve 

güneşin proje üzerine etkileri dikkate alınarak, 
verimlilik ve tasarruf değerleriyle öne çıkan, kul-
lanıcı tercihlerini ön planda tutan yenilenebilir 
enerji kaynaklı havadan havaya ısı pompası Dai-
kin VRV IV Heat Recovery ve VRV IV Heat 
Pump sistemleri kullanıldı. Enerji verimliliği, 
yatırım ve çalışma maliyeti konularına özen gös-
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terilen projede, bu beklentileri en üst seviyede 
karşılayacak cihazlara yer verildi. Daikin’in yeni 
nesil kullanıcı ve enerji dostu olan VRT (Değiş-
ken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı) teknolojisine 
sahip Daikin VRV IV klima sistemi ile iklimlen-
dirme konforunun yaşanacağı kampüste; rektör-
lük, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi, spor 
salonu ve merkezi kafeterya bölümlerinin farklı 
ihtiyaçları da dikkate alındı.  Isıtma ve soğutma 
yüklerini belirleyen en önemli faktörlerden biri 
de dış cephenin cam kaplama olmasından dolayı, 
ısı transferi ve güneş radyasyonundan etkilen-
mesi oldu. Bu yapılarda ihtiyaç duyulan farklı 
ısı yüklerine ve fonksiyonlarına yönelik Heat 
Recovery ve Heat Pump olarak iki farklı dış 
ünite seçeneği değerlendirildi. 

4 mevsim kesintisiz konfor
Cam alanları fazla olan mahallerde gün içinde 
güneşin konumuna göre değişen ısıtma ve 
soğutma ihtiyacına da çözüm sunan VRV IV 
Heat Recovery sistem dış üniteler, ara mevsim-
lerde 10’ları aşan ESEER sezonsal verimlilik 
değerleri ile yüksek verimlilik sağlıyor. Böylece, 
Daikin’in tüm VRV IV dış ünitelerinde bulu-
nan VRT teknolojisinin katkısı ile bu tür ara 
mevsimlerde çok yüksek verim değerlerine ula-
şılıyor. Ayrıca, avantajlı özellikleri ile sektörün 
yeni trendi olarak kullanılan DX bataryalı klima 
santralinin VRV klima sistemine entegrasyonu 
ile projedeki tüm mahallerin taze hava ihtiyacı 
çözümleri yüksek verimde ve yüksek perfor-
mansta sağlanıyor. Isı geri kazanımlı sistemde, 
içinde bölge kontrolünü gerçekleştiren bireysel 
tekli BS branşman seçme kutusuyla soğutma/

ısıtma modu değiştirme fonksiyonunun etkin-
leştirilebilmesine imkân tanıyor. 

Tavan yüksekliğine göre iç ünite 
seçimi
Rektörlük binası, mühendislik ve doğa bilimleri 
fakültesinin ofis bölümünde ses basınç seviyesi-
nin son derece düşük (düşük fan debisinde 27 
dbA) ve alçak asma tavan yüksekliğine uygun 
20 cm yüksekliğindeki FXDQ-P2 ince gizli 
tavan tipi iç ünite ve FXAQ duvar tipi iç ünite 
kullanıldı. Kat hollerinde, ofis ve toplantı odası 
gibi ortak alanlar için yalnızca 24,5 cm yüksek-
liğindeki FXSQ-A model orta statik basınçlı 
gizli tavan tipi iç ünite, 360 derece hava üfleme 
kabiliyeti ile eşit debi ve hava dağılımını sağla-
yan FXFQ-A dairesel atışlı kaset tipi iç ünite ve 
ince-hafif tasarımı sayesinde dar koridorlarda 
montaja uyumlu FXCQ-A 2 yöne üflemeli 
tipi iç ünite seçildi. Yüksek tavan yüksekli-
ğine sahip spor salonu ve merkezi kafeterya 
bölümünde ise 360 derece eşit hava dağılımı 
sağlayan FXFQ-A model dairesel atışlı kaset 
tipi iç ünite kullanıldı.

Düşük işletme maliyeti yüksek 
verimlilik
Kullanıcı dostu dokunmatik ekran kumandala-
rıyla tüm klima işlevlerine erişmenin mümkün 
olduğu VRV IV klima sistemi, kolay kullanımın 
yanı sıra akıllı enerji yönetimi de sağlıyor. Bu 
sayede enerji kaybı önlenirken, işletme maliye-
tinin düşürülmesi ve verimliliğin en üst düzeye 
çıkarılması hedeflendi. Yeni geliştirilen i-Touch 
Manager merkezi otomasyon ile enerji tüketimi 

ve faturalandırma, enerji kayıp kaynağını tanım-
lama, yerel olarak tam uzaktan internet erişimi, 
tüm iç-dış ünitelerin uzaktan arıza ve bakım için 
takibi, sistemin diğer sistemlerle uyumlu çalışa-
bilmesi, otomatik iç ünite kaydı sağlandı. TM
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ARI-STEVI
Üç-Yollu Kontrol Vanaların 
Uygulama Çözümleri
Yazan: Ersun Gürkan, Ayvaz ARI-Armaturen Türkiye Ürün Müdürü

ARI-STEVI 450 serisi üç-yollu 
kontrol vanalarda DN15-32 çaplar 
arası vanalar, standart karıştırıcı tip 

klapeye sahiptir. Dağıtıcı veya karıştırıcı 
olarak her iki şekilde de uygulamaya göre 
kullanılabilirler. Yapılması gereken sadece 
akış yönlerine göre vananın doğru monte 
edilmesidir. Karıştırıcı klapeli tasarım, vana 
karıştırıcı olarak kullanıldığında A-AB yolu 
açık, B-AB yolu kapalı kalacaksa; elek- 
trik aktüatör veya pnömatik aktüatör, vana 
milini aşağıya doğru hareket ettirmelidir. 
B-AB yolu açık, A-AB yolu kapalı kalacaksa 
aktüatör vana milini yukarıya doğru hare-
ket ettirmelidir. Pnömatik aktüatörde hava 
kesildiğinde veya hata emniyet fonksiyonlu 
elektrik aktüatörlerde elektrik kesildiğinde 
A-AB yolu açık, B-AB yolu kapalı kalsın 
isteniyorsa aktüatör, vana milini dışarı sür-
melidir. Tam tersi isteniyorsa aktüatör, vana 

milini içeri çekmelidir. Karıştırıcı fonksiyon 
iki akışkanın karıştırılarak daha düşük bir 
sıcaklığa sahip bir akışkan elde etmek ama-
cıyla kullanılır.

DN15-32 çaplar arasındaki vana karıştırıcı 
klapeye sahiptir ve dağıtıcı olarak kullanıl-
dığında uygun yönlerde monte edildikten 
sonra AB-A yolu açık, AB-B yolu kapalı 
kalacaksa, elektrik aktüatör veya pnömatik 
aktüatör vana milini aşağıya doğru hareket 
ettirmelidir. AB-B yolu açık, AB-A yolu 
kapalı kalacaksa aktüatör vana milini yuka-
rıya doğru hareket ettirmelidir. Pnömatik 
aktüatörde hava kesildiğinde veya hata 
emniyet fonksiyonlu elektrik aktüatörlerde 
elektrik kesildiğinde AB-A yolu açık, AB-B 
yolu kapalı kalsın isteniyorsa aktüatör vana 
milini dışarı sürmelidir. Tam tersi isteniyorsa 
aktüatör vana milini içeri çekmelidir. Karış- Şekil 1. Karıştırıcı klapeli karıştırıcı tip vana
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tırıcı fonksiyon iki akışkanın karıştırılarak 
daha düşük bir sıcaklığa sahip bir akışkan 
elde etmesi amacıyla kullanılır.

DN40-150 çaplar arasında sipariş aşama-
sında ürünlerin karıştırıcı veya dağıtıcı 

olarak kullanılacağının belirtilmesi gerekir. 
Bu çaplar arasında klape tasarımları uygu-
lamaya uygun olarak; karıştırıcı uygulama 
için karıştırıcı klape, dağıtıcı uygulama 
için dağıtıcı klape tasarımı kullanılmalı-
dır. Dağıtıcı uygulama için dağıtıcı klape 

tasarımıyla AB-A yolu açık, AB-B yolu 
kapalı kalacaksa elektrik aktüatör veya pnö-
matik aktüatör vana milini yukarıya doğru 
hareket ettirmelidir. AB-B yolu açık, AB-A 
yolu kapalı kalacaksa aktüatör vana milini 
aşağıya doğru hareket ettirmelidir. Pnöma-
tik aktüatörde hava kesildiğinde veya hata 
emniyet fonksiyonlu elektrik aktüatörde 
elektrik kesildiğinde AB-A yolu açık, AB-B 
yolu kapalı kalsın isteniyorsa aktüatör vana 
milini içeri çekmelidir. Tam tersi isteni-
yorsa aktüatör vana milini dışarı sürmelidir. 
Dağıtıcı uygulama, gelen akışkan ile bir ısı 
değiştirici vasıtasıyla başka bir akışkanı ısıt-
mak veya soğutmak için kullanılır. İstenen 
sıcaklık yakalandığında AB-B yolu açık, 
AB-A yolu kapalı konuma getirilir.

Elektrik aktüatörde oransal kontrol için 
yüzer kontrol gerilim beslemesi, 4-20mA 
analog sinyal girişi veya 0-10V dijital sin-
yal girişi, bazı durumlarda kutuplarının 
ters bağlanması veya proses kontrolörün-
den ters ayarlanması gerekebilir. Pnömatik 
aktüatörde oransal kontrol için elektro-
pnömatik pozisyonerin 4-20mA analog 
sinyal girişi kutuplarının ters bağlanması 
veya proses kontrolöründen ters ayarlan-
ması gerekebilir. TM

Şekil 4. Dağıtıcı tip üç yollu kontrol vanası / pnömatik ve elektrik aktüatörlü Şekil 5. Karıştırıcı tip üç yollu kontrol vanası / pnömatik ve elektrik aktüatörlü

Şekil 2. Karıştırıcı klapeli dağıtıcı tip vana Şekil 3. Dağıtıcı klapeli dağıtıcı tip vana
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Atmosfer Kontrollü 
Soğuk Muhafaza

G loballeşen dünya tarımında, tarımsal 
ürünlerin depolanması, depolamadan 
kaynaklanan kayıpların giderilmesi, 

ürünün en uygun sürelerde ve düzenli olarak 
pazara sevk edilmesi ve pazar taleplerinin 
karşılanması büyük önem arz etmektedir. Gıda 
maddelerinin bozulmadan uzun süre muhafaza 
edilebilmeleri konusu güncelliğini ve önemini 
her zaman korumuştur. Ayrıca dünya nüfusun-
daki hızlı artış ve buna paralel olarak insanların 
gıda ve diğer alanlardaki ihtiyaçlarında artış bu 
alanlarda çalışmalar yapmaya zorunlu kılmış-
tır. Bu çalışmaların esasını gıdaların kalitesini 
bozmadan daha uzun süre muhafaza edebilmek 
oluşturmuş ve bu ihtiyaç modern soğutma ve 
dondurma tekniklerinin gelişmesini sağlamış-
tır. Sebze ve meyveler toplandıktan sonra da 
gelişimlerini sürdürürler. Havadan oksijen alır, 
ortama karbondioksit verirler. Sebze ve meyve-
lerin bozulması, çürümesi bu sürecin sonucu-

dur. Kurulması düşünülen atmosfer kontrollü 
soğuk hava deposunda meyve ve sebzenin 
gelişimlerini sürdüremeyecekleri bir atmosfer 
ortamı yaratılır. Bu ortam, oksijenin neredeyse 
yok edildiği, azotlu bir ortamın oluşturulduğu, 
saklanan sebze ve meyveden üreyen zarar verici 
karbondioksit ve etilen gazının emildiği, ideal 
soğutma derecesinin sağlandığı bir ortamdır. 
Çevreye duyarlı, kimyasal ya da benzeri her-
hangi bir yöntem içermeyen Atmosfer Kon-
trollü Soğuk Muhafaza depolarında yaşam dur-
makta ve depolanan ürünlerde sürekli tazelik 
sağlanmaktadır. Soğutulmuş ve dondurulmuş 
gıdalar; düşük sıcaklıklarda gıdalarda bulunan 
mikroorganizmaların çoğalma ve faaliyetleri-
nin kesin olarak durdurulması, biyokimyasal 
reaksiyonların olabildiğince azaltılması ilkesine 
dayanarak soğutulan ve dondurulan, meyve-
sebze, et ve et ürünleri, su ürünleri ve unlu 
mamullere kadar geniş bir alanda dağılım gös-

teren bir ürün grubudur. Hasat edilen ürünlerin 
miktar ve kalitesine göre fiyatları da her yıl 
değişkenlik göstermektedir. Üretici firmalar, 
maliyetlerini önceden belirleyememekte ve bu 
durum; üretim planlamasını zorlaştırmaktadır. 
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Soğuk hava depolarının sağladığı çözümlerden 
biri de hasat edilen ürünlerin sağlıklı ve uygun 
koşullarda saklanarak, fiyat dalgalanmalarının 
getirdiği belirsizliklerden korunmaktır. Gıda 
ürünleri üreten firmalardan, soğuk muhafaza 
gerektiren ürün üreticileri; genellikle ya kendi 
tesisleri bünyesinde kendi ihtiyaçlarına yönelik 
depolarını kurarak veya soğuk hava depola-
rıyla anlaşarak belirli bir kira bedeli karşılığında 
ürünlerini bu depolarda muhafaza etme yolunu 
tercih etmektedirler. Ülkemizde soğutulmuş 
ve dondurulmuş gıda üretimi hızlı bir gelişme 
göstermektedir. Mevcut tesislerin önemli bir 
bölümü günümüzde teknolojik bakımdan 
batı ülkeleri standartlarında üretim yapmak-
tadır. Tarım sektörünün en büyük sorunları-
nın başında gelen ürünlerin çürümesi ve atıl 
duruma gelmesi soğuk hava depoları sayesinde 
minimuma indirilmiştir. Atmosfer kontrol sis-
temleri ise bu işi bir adım daha ileriye götürüp 
ürünlerin daha uzun süreler (hemen hemen 
iki katı bir süre) saklanmasını sağlamakta ve 
mevsimi dışında bile taze meyve ve sebzeleri 
nihai tüketicinin sofralarına sunmaktadır.
Atmosfer Kontrollü Soğutma Sistemi, oksijen 
seviyesinin düşürüldüğü ve genellikle karbon-
dioksitin yükseltildiği depolama tekniğidir. 
Sebze-meyvenin kalite ve tazeliği, kontrollü 
atmosfer koşullarında kimyasal maddeler kul-
lanılmadan korunmuş olur. Kontrollü atmosfer 
koşulları altında birçok ürün, normal soğutma 
sistemlerine göre, 2 ila 4 kat daha uzun bir 
süreyle depolanabilir. Sebze ve meyveler nefes 
alıp verirler (solunum); yani oksijen (O2) alır 
ve karbondioksit (CO2) verirler. Gaz sızdırmaz 
bir alanda sebze-meyve depolama ile havadaki 
oksijen seviyesi düşürülür ve CO2 seviyesi artar. 
Temelde uzun süreli sebze-meyve depolama 
işlemi, tat ve kalitenin korunması amacıyla 
olgunlaşma ve yaşlanmayı engellemeye indirge-
nebilir. Esasen olgunlaşma ertelenir. Bu, soğuk 
hava depolarındaki gaz koşullarına uyma ile 
gerçekleşir, böylece sebze-meyvenin solunumu 
önemli ölçüde frenlenir.

Atmosfer kontrollü soğutma 
sisteminde depolama için gerekli 
olan cihazlar

Atmosfer kontrollü soğuk hava depoları, klasik 
soğuk hava depolarına göre bazı ekipmanların 
kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu ekip-
manlar, deponun içindeki hava bileşiminin 
değiştirilmesini, değiştirilen hava bileşiminin 

sabitlenmesini ve kontrol edilmesini sağla-
maktadır. Dolayısıyla havadan azot üretmeye, 
karbondioksit tutmaya ve etileni ortamdan 
uzaklaştırmaya yarayan bu ekipmanlar sistemin 
ayrılmaz parçalarıdır. Tüm bu cihazların kontrol 
edilmesi için özel olarak geliştirilmiş bilgisa-
yar yazılımı kullanılmaktadır. Bu ekipmanların 
oluşturacağı hava bileşimini sürdürebilmek için 
soğuk odanın tavan, taban, duvar ve kapılarının 
gaz sızdırmaz olması zorunludur. 

Azot Jeneratörü 

Azot Jeneratörü, çevredeki normal havadan saf 
azot üretir. Havadan azot alındıktan sonra oksi-
jen dışarı atılır. Bir soğuk hava odasında oksijen 
miktarı azaltılırsa, solunum geciktirilir ve böy-
lelikle sebze veya meyvedeki önemli gıda mad-
delerinin yanması azalır. Oksijen miktarı, gıda 
maddelerini ve bununla birlikte kaliteyi koru-
yabilmek için mümkün olan en düşük düzeye 
(Alçak Düzeyli Oksijen-ADO) indirilir. Azot 
Jeneratörü, yüksek ölçekli MKE (Moleküler 
Karbon Elek) değerine sahip iki kaptan oluşur. 
Moleküler elek belli bir süre boyunca ve belli 
bir basınca kadar azot moleküllerini emer. Bir 
kap doyma noktasına ulaştıktan sonra, sistem 
otomatik olarak, vana yardımıyla diğer kabı 
devreye alır. Emilen oksijen molekülleri dışarı 
üflenerek doymuş olan kabın basıncı alınır ve 
yeniden kullanıma hazırlanır. Bu basit ilke saye-
sinde uzun bir kullanım süreci ve yüksek bir 
güvenilirlik sağlanır. 

Karbondioksit Tutucu 

Karbondioksit tutucular, soğuk hava depo-
sundaki CO2 değerlerini kontrol etmekte 
kullanılır. Depolama alanındaki hava, tutucu 
vasıtasıyla yönlendirilir ve CO2’den arıtılan 
hava geri verilir. Ürünlerin en iyi koşullarda 

saklanılması isteniyorsa, soğuk hava depoların-
dan CO2 ve etilen gazı tahliyesi yapılmalıdır. 
Bunun için CO2 tutucusu ya da ‘Gaz Temiz-
leyicisi’ kullanılır. Solunum sırasında oksijen 
(O2) kullanılır ve karbondioksit (CO2) açığa 
çıkar. CO2 fazlası meyve ve sebzelerde geri 
dönüşü olmayan hasarlara sebep olur ve bu 
nedenle ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bütün 
ürünler farklı miktarlarda CO2 üretir ve her 
birinin CO2’e hassasiyeti farklıdır. Merkezi bir 
gaz arıtma ekipmanı kullanarak farklı birçok 
meyve ve sebzeyi bir tek soğuk hava deposunda 
saklama imkânı elde ediyoruz. Her bir ürü-
nün kendine has özellikleri olduğundan, CO2 
tutucusunun da buna göre esnek bir işletim 
sağlaması çok önemlidir. CO2 tutucusunda 
bulunan aktif kömür CO2 moleküllerini emer. 
Aktif kömürden geçirilen hava CO2’den arın-
dırıldıktan sonra tekrar soğuk hava odasına 
gönderilir. Böylece CO2 soğuk hava odasından 
etkin şekilde uzaklaştırılmış olur. Tutucuya, her 
bir soğuk hava odası için ayrı programlanabilen 
kontrol panelinin yanı sıra, bir de gaz temizle-
yici ciğer dahil edilmelidir. 

Etilen Dönüştürücü 

Etilen gazı, özellikle solunum yapan ürünlerden 
çıkar. Ürünün gelişimini, büyümesini, olgunlu-
ğunu ve yaşlanma sürecini kolaylaştırır. Etilen 
Atıcısı, zararlı etilen gazını (C2H4), basit ve 
hızlı bir şekilde ortamdan uzaklaştırır. Böylece 
ürünün sürekli tazeliği korunur. Ham üründen 
olgun ürüne geçiş süreci ‘Klimakterium’ olarak 
adlandırılır. Bu dönemde depolanan ürünler 
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kendi kendilerine etilen gazı üretmeye başlarlar.
Ortaya çıkan etilen, meyveyi daha fazla eti-
len üretimine teşvik eder ve olgunlaşma süreci 
giderek hızlanır. Etilen seviyesinin denetim 
altında tutulması ile klimakterium geciktirile-
rek, daha uzun süreli depolama mümkün hale 
gelir. Yapılan araştırmalar, belli bir sıcaklık ara-
lığında, platin bir katalitik dönüştürücü kullanı-
mının üretilen etileni etkin şekilde ayrıştırarak 
ortamdan uzaklaştırdığını ortaya çıkarmıştır. 
Bu işlemin en önemli yan etkisi, ortamdaki 
bakterileri ve mantar üremesini engellemesi-
dir. Etilen atıcısı, her birinde bir ısı depolayıcı, 
bir katalitik dönüştürücü, ısıtma elemanları 
ve bir vantilatör bulunan 2 sütundan oluşur. 
Her bir sütunda bulunan soğuk oda havası, 
dönüşümlü olarak yukarı doğru yönlendirilir ve 
ısıtılır. Isınan hava, etilen gazının parçalandığı 
katalitik dönüştürücüye gönderilir. Son olarak 
2. sütundaki katalitik dönüştürücüye gönderilen 
hava, içerisinde az miktarda kalan etilenden 
de ayrıştırılarak tekrar soğutulur. Etilen atıcısı 
ortamdaki etilen miktarını, kimyasal madde 
kullanmaksızın, milyarda bir düzeyine indire-
bilir, bu nedenle yapılan işlem çevreyle dosttur. 
Isının geri kazanılması ve sürekli sıcaklık kont-
rolü sayesinde etilen atıcısının enerji harcaması 
en düşük düzeyde kalır. 

Elektronik Kontrol Sistemi 

Elektronik tabanlı bir kontrol sistemi O2 ve 
CO2’yi ölçüp kaydeder ve CO2- ile O2- tutucu-
larını kontrol eder. Ayrıca aynı kontrol sistemi 
ile soğutma da kontrol edilebilir (açma/kapama, 
çözülme ayarı, makine odası ayarı) ve gerekirse 
etilen ölçümü ile etilen dönüştürücünün kont-
rolü yapılabilir.

Nemlendirme 

Bir atmosfer kontrollü soğuk oda hücresinde 
muhafaza edilen meyve, her zaman nem kay-
beder. Bu nem kaybı, BN (bağıl nem) değerleri 
% 90’ın üzerinde tutuldukça azalır. Soğutma 
işlemi boyunca depolama süresi ve kalite-
sini sınırlayan su hava tarafından geri alınır. 
Rutubetlendirme sistemi ile bağıl nem istenen 
düzeyde tutulur. Atmosfer kontrollü soğuk oda 
kapıları, pencere ve panel birleşim noktalarında 
% 100 sızdırmazlık sağlayan özel şişme özelliği 
olan conta kullanılmaktadır. Atmosferli soğuk 
hava deposu kapısı, özel ray sistemi ile kapıların 

rahat bir şekilde 
açılıp kapatılma-
sını sağlar. Kont-
rollü atmosfer 
soğuk oda kapısı, 
-5 °C kadar olan 
odalar için uygun-
dur. Kapı kanadı 
panel kalınlığına 
göre ve atmosfer 
kontrollü oda kapı 
kanadında iki sac 
arasına 40/43 kg/
m3 yoğunluğunda 
poliüretan köpük bulunur.

Gaz Sızdırmaz Soğuk Hava 
Depoları

Gaz geçirmez şekilde üretilmiş izolasyon panel-
lerinden oluşur. Gaz sızdırmaz hale getirme, 
özel küf önleyici malzeme ve yün tıkama mater-
yalleriyle yapılır. Atmosfer kontrollü soğuk hava 
deposu, koridor veya deponun tavanı da gaz 
sızdırmaz kapı ve pencerelerle donatılır. Bu, 
örnek alma ve meyveleri izlemeyi mümkün hale 
getirir. Son olarak atmosfer kontrollü soğuk 
hava deposu, CA-depolama için gerekli olan 
birkaç aksesuarla donatılmıştır:
• Esnek bir hava tamponu (“ciğer" olarak 

da adlandırılır) soğuk hava deposundaki 
basınç değişikliklerini -odada oksijen 
akımı olmaksızın- bulur.

• Düşük ve aşırı basınç flapları, esnek 
hava tamponunun yakalayabildiğinden 
daha büyük basınç farklarını eşitleyebilir; 
böylece soğuk hava deposundaki hasar 
önlenebilir.

Atmosfer Kontrollü Soğuk 
Odaların Avantajları

• Muhafaza edilen ürünün doğallığının ve 
tazeliğinin uzun süre korunmasını sağlar.

• Uygulama neticesinde ürünlerin üzerinde 
herhangi bir kimyasal madde olmaz.

• Muhafaza edilen ürünün olgunlaşması 
yavaşlar.

• Muhafaza edilen ürünün su kaybı önlendiği 
için ürün ağırlığının korunması sağlanır.

• Ürünün uzun süre kalitesini kaybetmeden 
muhafazasını sağlar.

• Çevre dostu bir sistemdir.

• Ürünlerin mevsim dışında da pazarda yer 
bulmasını sağlar.

• Tarım ürünlerin de yetersiz saklama 
koşullarından dolayı ortaya çıkan kayıpları 
minimuma indirgeyerek ekonomiye katkı 
sağlar.

• Ürünün yurtiçi ve yurtdışı pazar bulma 
imkânını artırır.

• Herhangi bir hammaddeye ihtiyaç yoktur.
• Oksijen oranı düşürüldüğü için muhafaza 

ortamında haşere oluşumu da engellenmiş 
olur.

Kaynak
Kahramanmaraş Atmosfer Kontrollü Soğuk 
Hava Deposu Fizibilite Raporu; Türkiye Kal-
kınma Bankası A.Ş. İş Ürün ve Planlama Daire 
Başkanlığı ve Teknoloji İzleme ve Araştırma 
Müdürlüğü-Nisan 2016; Hazırlayanlar: Tek-
nik Değerlendirme - Halil Başarır Kd. Uzman 
(Makine Müh.), Ekonomik Değerlendirme - 
Metin Bayrak Kd. Uzman (Ekonomist), Mali 
Değerlendirme - Ahmet Cingöz Kd. Uzman 
(Mali Analist)
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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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