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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)



kolaylaştıran
yazılımlar

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

altyapısı
güçlü üretimgüçlü

Ar-Ge
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Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde
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kampanyalardan yararlanın.
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dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz 
Havzası, küresel iklim değişikliğine 
karşı yerkürenin en hassas bölgelerin-

den biri. Akdeniz Havzası’nda gerçekleşecek 
2 °C’lik bir sıcaklık artışı, beklenmeyen hava 
olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının 
sayısında ve etkisinde artış, kuraklık ve bun-
lar dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm 
gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı ve en 
önemlisi kuraklık olarak etkilerini hissettirecek” 
(http://www.wwf.org.tr).
Yukarıda okuduklarımız hiçbirimiz için yeni 
değil. Ama hiçbirimiz için de dehşet verici 
değildi; ta ki 27 Temmuz’da doğa bizleri ciddi 
şekilde hırpalayana kadar. İstanbul’un 27 Tem-
muz’daki fırtınada yaşadığı maddi kayıp, yaralan-
malar, can kayıpları ve korku, bir nebze olsun ber-
bat ettiğimiz doğanın pek de şakacı olmadığını 
gösterdi. Yaklaşık 20 dakikada yaşananlar, övüne-

Kentsel kentsel bir garabete dönüştük…

rek bahsettiğimiz ‘dev’ projelerin de doğanın gücü 
karşısında aciz kaldığını ispatladı. Zira Avrasya 
Tüneli kapandı, Atatürk Havalimanı'ndan uçak-
lar kalkamadı, deniz ulaşımı felç oldu. 
Aşırı sıcaklar ve sanayi üretimindeki artış, 
elektrik tüketimini patlattı. Geçen ay, ilk tüke-
tim rekoru 928 milyon 136 bin kilovatsaatle 3 
Temmuz'da görülürken, ay içerisinde beş kez 
daha zirve görüldü (Termodinamik, Ağustos 
2017). Her yerde dile getiriliyor: “Türkiye’nin 
en büyük problemi enerjide dışa bağımlılık” diye. 
Yani tüketim arttıysa, cari açığımızda da koca bir 
gedik oluştu demek bu...
Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine 
göre 2017 yılı Ağustos ayına kadar tam 100 
orman yangını çıkarmışız (Ben bu verilere 15 
Ağustos’ta baktım, ay sonuna kadar dilerim bu 
sayı artmaz). 
Bu aralar bir de “Kirpiler yeryüzüne çıkmış, 
deprem mi olacak” muhabbetleri var. İstanbul 
Veterinerler Odası Başkanı ve İstanbul Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Arslan 
konuyu izah etti: “Kirpiler, hızlı yapılaşma, inşa-
atların yarattığı titreşimler nedeniyle yeni yaşam 
alanı arayışına girdi. Kirpiler adapte olmakta 
zorlanan canlılardır. Yeşil alan yok edildikçe soy-
ları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor”. 
Yani kentsel dönüşme çabalarımız, kirpileri bile 
rahatsız ediyor… 
Üstelik her yağmurda caddelerin, altgeçitlerin, 
metroların durumu, yakında sokaklara “yağışlı 
havada yüzme bilmeyen sokağa çıkamaz” tabe-
laları astırabilecek kadar iddialı.  Bu durumun 
turizm sektörüne katkısı da olmuş (!) Yağmurda 
İstanbul Caddebostan’da, Mersin’de bir alt 

geçitte, yine İzmir caddelerinde deniz yatağı ile keyif 
yapılabiliyor. Hele Üsküdar’da, bildiğiniz minibüsler, 
deniz taşımacılığı konusunda vapur ve teknelere rakip 
olabiliyor…
Tüm bunlardan daha kötüsü de var… WWF-
Türkiye’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin Yarınları Pro-
jesi Sonuç Raporu’na göre bizi şunlar bekliyor: “Sıcaklık 
artışı 2030’lu yılların sonuna kadar sınırlı kalacak, bu 
dönemden sonra hızlı bir artış gözlenecek. Mevsimsel 
ve bölgesel farklılıklar göstermekle beraber sıcaklık 
artışının kış mevsiminde 4 °C, yazın ise 6 °C civarına 
ulaşması bekleniyor (1960-1990 döneminde göre). Kış 
yağışlarında Türkiye’nin genelinde azalma görülürken 
bir tek Kuzey Anadolu’nun doğu yarısında yağışlarda 
artış görülecek. 2011 yılında yayımlanan İklim Deği-
şikliği Ulusal Eylem Planı da, Türkiye’de yıllık ortalama 
sıcaklığın gelecek yıllarda 2,5-4 °C artacağını, artışın 
Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 4 °C’yi, iç bölge-
lerinde ise 5 ˚C’yi bulacağını öngörürken, Türkiye’nin 
yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açı-
sından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını 
ortaya koyuyor. Türkiye’nin özellikle su kaynaklarının 
azalması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme, bun-
lara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuzluklardan 
önemli ölçüde etkileneceği öngörülüyor.
Acilen tedbir almamız, güneşimizden, rüzgarımızdan 
bol bol faydalanmamız, muhteşem lüks projelerimizi 
altyapı ve çevre düzenlemeleri ile birlikte yapmamız, 
doğayı katletmememiz, çevreye duyarlı ürünleri ve 
üretim yöntemlerini tercih etmemiz, iklim değişikliği ile 
mücadeleyi bireysel yaşamımızdan üretim bantlarımıza 
kadar her noktada ciddiye almamız şart.  TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

Mutlu Bayramlar 
Dileriz...
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ürünler

Vaillant’tan ecoTEC Pure Yoğuşmalı Kombi

Vaillant, pazara sunduğu yeni tam 
yoğuşmalı kombi ecoTEC Pure ile 
yoğuşmalı kombi ailesini genişletti. 

Vaillant, ecoTEC Pure ile kullanıcılarına 
farklı alternatifler sunarken, ihtiyaçlarını mak-
simum seviyede karşılamayı başarıyor. Tüketi-
ciler Vaillant yoğuşmalı kombi seçenekleri ile 
konforun ve tasarrufun keyfini sürüyor.
ecoTEC Plus, ecoTEC Pro ve ecoFIT 
Start’dan oluşan yoğuşmalı kombi ailesini eco-
TEC Pure ile genişleterek 4 farklı modeliyle 
tüketicilere yoğuşmalı kombi alternatifi sunan 
Vaillant, sektörde önümüzdeki dönemde 
hayata geçmesi beklenen ve sadece yoğuşmalı 
kombi satışına izin veren ErP (Enerji İle İlgili 
Ürünler) regülasyonuna hazır olmasıyla da 
dikkat çekiyor.
Ailenin yeni üyesi ecoTEC Pure, yüzde 108’e 
varan enerji verimliliği ile kullanıcı ekono-
misine katkıda bulunurken, 2 farklı kapasite 
seçeneği, modern ısıtma teknolojisi, uzun 
kullanım ömrü sağlayan paslanmaz çelik 

eşanjörü, sıcak su performansı ve şık Vaillant 
tasarımı ile öne çıkıyor. TM

FORM’un İzmir Pancar Organize 
Sanayi Bölgesindeki fabrikasında 
ürettiği TROKE Duman Tahliye 

Kapakları, Türkiye’deki ilk yerli CE Sertifikalı 
duman tahliye kapaklarından biri olma özelli-
ğini taşıyor. TROKE pnömatik duman tahliye 
kapağının yapısı “nanojel dolgulu” polikarbon 
olduğundan ısı iletimi düşüktür. Bu özelliği 
ile iklimlendirme sistemine ek yük getirmez. 
Güneşin olumsuz etkilerini binaya yansıtmaz. 
EN12101-2 sertifikalı duman tahliye kapağı 
TROKE; endüstriyel tesisler, lojistik depo-

FORM A.Ş’den TROKE Duman Tahliye Kapakları
lar, ticari binalar, turizm tesisleri, kültür ve 
spor merkezleri için yangınlara karşı güvenli, 
mimari açıdan da estetik çözümler sunar. 

Özellikleri:

•	 EN12101-2 standartlarına uygun CE 
belgelidir.

•	 Yangın durumunda 140˚ veya 165˚ açıyla 
açılan tek kanatlı kapak sistemidir.

•	 Tetikleme ünitesi teknolojisi pnömatik 
(silindir) veya elektrik (24V piston) 
olabilir.

•	 Günlük havalandırma için 230 V veya 24V 
elektrikli piston takılabilir.

•	 Opak polikarbonat veya aerojel dolgulu 
paneller kullanıldığında doğal aydınlatma 
sağlanır (Çatıdan yapılan doğal 
aydınlatma, yan cephelerden sağlanana 
göre beş kat daha etkilidir).

•	 Tüm profiller yüksek mukavemetli extrude 
alüminyum malzemeden oluşur.

•	 Ağırlığa ve darbelere dayanıklılığı 
sertifikalarla kanıtlanmıştır.

•	 Yapının rengine uyum sağlayabilmesi için 

istenilen RAL kodunda boyalı olarak imal 
edilebilir.

•	 Düşük bakım maliyetine sahiptir.
•	 Ürünler hiçbir zararlı madde içermez ve 

geri dönüştürülebilir.
•	 Sistem kendinden su drenajı sağlar 

(self drenaj). Kapakların dışında hiçbir 
silikon conta vb. sızdırmazlık elemanları 
bulunmaz. Bu sayede güneşten etkilenecek 
hiçbir sızdırmaz eleman malzemesi yoktur.

•	 2 x 3 metreye kadar olan ölçülerde 
üretilebilir.TM

4 . tesisat market 08/2017





ürünler

HIZIR, treyler üzerine monte edilmiş 
uygun dizel motora direkt elastiki 
kaplin ile bağlanmış yüksek perfor-

manslı bir pompadır. Egzoz gazının emiş sağ-
lama düzeneğine yönlendirilmesi ile pompa 
emilecek suyu, pompanın emme borusuna su 
doldurmadan, suyu kolay ve çabuk basabilme 
özelliğine sahiptir. Pompa ile birlikte emme 
hortumu, basma hortumu, su püskürtme lansı, 
köpük basılması istendiğinde köpük mikseri 
(opsiyonel) yakıt tankı, motoru çalıştırma ve 
kontrol panosu, aküleri verilmekte bütün ekip-
manlar iki lastikli treyler üzerine konmuş çalış-
maya hazırdır. 

ETNA’dan HIZIR Mobil Yangın Söndürme 
ve Su Baskını Boşaltma Pompası  

Çalıştırma 

Yangın veya su boşaltma amaçlı kullanılabilir. 
Her iki durumda da treyler kullanılacağı yere 
bir araç ile getirilir. Emme hortumu ve basma 
hortumları pompanın emme ve basınç fl anş-
larına kurt ağızı kaplinler yardımıyla kolayca 
bağlanır. Emme hortumu ya bir havuza, göle 
veya su rezervuarına sarkıtılır veya su tankerine 
bağlanır. Dizel motor marş yardımıyla çalıştı-
rılır, egzoz yönlendirme kolu kapatılarak egzoz 
gazı venturi vanası vasıtasıyla pompa içinde 
vakum oluşturulur, bu işlemden 30-40 saniye 
sonra pompa içine su gelir ve pompa su basmaya 
hazır olur. Bu durumda egzoz yönlendirme kolu 
eski konumuna getirilir ve hortum ağızından su 
püskürtmeye başlanır. İstendiği takdirde köpük 
mikseri kullanılarak parlayıcı yanıcı maddele-
rin meydana getirdiği yerlerde su yerine köpük 
sıkmak suretiyle yangın söndürme amaçlı da 
kullanılabilir.
Pompa su baskını için kullanılacaksa emme 
hortumu su baskını olan yere sarkıtılır ve aynı 
işlem yapılarak hızlı bir şekilde su boşaltma 
işlemi başlatılır. Pompa fosseptik çukurların-
dan su çekmeye müsait değildir. Pompa içinde 
fazla partikül olamayan kirli su veya baskın-
dan zarar gören yerlerdeki suyu boşaltmak için 
kullanılır. TM 

Kullanıldığı Yerler

Belediyelerde, fabrikalarda, marinalarda, askeri 
tesislerde, yakıt depolama tesislerinde, afet işleri 
ile uğraşan kurumlarda, sabit yangın söndürme 
veya su boşaltma ihtiyacının olduğu tüm yer-
lerde çabuk ve kolayca kullanılır. Bir su tanke-
rinin arkasına bağlanarak yangın müdahale veya 
herhangi bir aracın arkasına takılarak su baskını 
ile mücadelede başarıyla kullanılır. 

Treyler 

İki tekerlekli, elektrik donanımlı, karayolunda 
gitmeye müsait (karayolu için belge opsiyonlu) 
çeki demirli, fren donanımlıdır. 

Çalıştırma Panosu 

Dizel motoru çalıştırmak için konan pano üze-
rinde, yağ basıncı, su sıcaklığı, yakıt göstergesi, 
motor devir saati, motor çalıştırma anahtarı, gaz 
verme kolu vardır.

Aksesuarlar 

İki adet 2” emme hortumu 3 m, iki adet. 2” 
basma hortumu 20 m, kurt ağızı bağlama rekor-
ları, su püskürtme lansı, pompa üzerinde iki 
yollu klapeli emme ağzı, iki yollu vana kontrollü 
basma ağzı dahildir. 
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İnovatif ürünler, otomasyon çözümleri, CFD analizi gibi satış öncesi hizmetler sunan 
Samsung iklimlendirme sistemleri, satış sonrasındaki geniş ve kuvvetli servis ağıyla da 

tüm projelerinizde geleceğin teknolojisini yaşatıyor. 

Samsung iklimlendirme sistemleri ile
geleceğin teknolojisi bugün yanınızda

360 Kaset Klima

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

• Homojen İklimlendirme
Daha Fazla Hava Akışı
Yenilikçi Booster Fan

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

Tek Yöne Üflemeli Kaset 

• İnce ve Kompakt Tasarım

Tek Yöne Üflemeli Kaset DVM S Eco 

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

DVM S 30 HP

• Maksimum Alan Tasarrufu

• Çok Yönlü Bağlantı İmkanı
• Üstün Isıtma Performansı
• En Geniş Kapasite Aralığı 

DVM S 30 HPDVM S  Water

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

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

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



ürünler

Aironn Havalandırma kendi bünyesinde 
ürettiği jet fanları farklı motor güçleri, 
fan çapları, itki güçleri, farklı kanat 

tasarımları ve aksesuarlarıyla geniş bir ürün 
yelpazesinde müşterilerine sunuyor. Aironn, 
AR-GE ve üretimin kendi bünyesinde olması-
nın verdiği güç ile müşterilerinden gelen farklı 
taleplere de kısa sürede cevap verebiliyor. Jet 
fanlar, yüksek sıcaklıklarda çalışmaya uygun 
ekipmanlarla donatılmış olup, aynı şekilde yük-
sek sıcaklıkta çalışabilen motorlarla sürülmek-
tedir. Hem fanların hem de fanlarda kullanılan 

Aironn ailesinin yeni üyesi “Paslanmaz Tünel Fanı”

motorların EN-12101-3 standardına göre F300 
ve F400 sertifikaları bulunuyor. EN12101-3 
standardına göre F300 sertifikalı EN 1.4404 
kalite paslanmaz çelikten imal ürün serisi de 
Aironn ailesine katıldı. Yeni ürün grubunun 
dikkat çeken bazı özellikleri ise şöyle:

•	 Gövde, bütün cıvatalar, somunlar, somun 
bağlantıları ve contalar paslanmaz çelik 
(EN 1.4404) malzeme,

•	 Motora ulaşım sağlayan ve elektrik 
bağlantısını kolaylaştıran bakım  

kapağı seçeneği,
•	 Dökme alüminyumdan imal, ISO 1940-

1 Q=6,3 statik ve dinamik balanslanmış 
iki yöne de performans kaybetmeden 
çalışabilen kanatlar,

•	 L-10 ömür sınıfına sahip motor 
rulmanları,

•	 Ses seviyesini 1.5 metrede 85 dB altında 
tutan paslanmaz çelikten imal susturucular,

•	 IP 65 koruma sınıfına sahip paslanmaz 
çelik buat kutusu. TM
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Rf-T marka KAMOUFLAGE duman 
tahliye kapakları; özellikle otel, iş 
merkezi, rezidans koridorlarında 

duman tahliye damperi ve menfez uygulama-
sının yerine kullanılan alternatif bir üründür. 
Kapak Ca-Si malzemeden yapılmıştır ve yan-
gın esnasında yangın algılama sisteminden 
gelen sinyal doğrultusunda şaftın içine doğru 
açılır. Kapaklar yangına 120 dakika daya-
nımlı olup, EN   1366-10 standardına göre 
test edilmiş EN  12101-8 ürün standardında 

Vivavent’ten Rf-T KAMOUFLAGE 
Duman Tahliye Kapakları

EI 120 (Vde i <-> o) S 1500 AA MULTI ve 
EI 120 (Vho i <-> o) S 1500 AA MULTI 
özelliğini sağlar. Kapağın üzeri boyanabilir, 
duvar kağıdı, seramik gibi dekorasyon mal-
zemeleri ile kaplanabilir özellikte olduğundan 
dekoratiftir ve mimari açıdan estetik görü-
nüme sahiptir. Kapaklar tek kapak (300x385 
mm-700x1075 mm) ya da çift kapak (350x385 
mm-1100x1105 mm) olarak imal edilebilir. 
Ürün ayrıca “Fransız Janus I'Industrie” ödül-
lüdür.TM 

Yangına Karşı Dayanımda GF Hakan Plastik SILENTA FR

Yapıların tasarım aşamasındaki, estetik, 
işlevsellik, konfor ve ekonomik olma 
gibi kriterlerin yanı sıra güvenlik de en 

hassas konulardan biridir. Yangın ise, can ve 
mal kaybının yaşanabildiği güvenlik madde-
lerinden. Yapıların yangına dayanım gücünü 
artırmak, kolay müdahale ederek kontrol 
altına alabilmek, bilinçli malzeme seçimini 
gündeme getiriyor.
Yapı Mevzuatı ve Yangın Yönetmeliğine 
uygun olarak GF Hakan Plastik tarafından 
geliştirilen SILENTA FR yangına karşı daya-
nıklı sessizboru sistemleri, olası yangınlarda 
alev iletiminin en aza indirgenmesi için kali-
teli özellikler taşıyor.
TS EN 13501, DIN 4102 yanıcılık ve DIN 

4109, EN 14366 sessizlik standartlarına uygun 
olarak geliştirilen SILENTA FR, atıksu ve 
asidik sıvı transferleri için kullanılabiliyor. 
Mineral katkılı özel bir formülasyonla üretilen 
boru sistemi, Almanya Fraunhofer Enstitüsü 
tarafından yapılan ölçümlerde EN 14366’a 
göre 4lt/s akış hızında sadece 12 dB ses şiddeti 
seviyesine ulaşıyor.
İçerdiği mineral takviyeli yapı sayesinde yük-
sek katlı yapılarda yangınlara karşı yüksek 
direnç gösterirken yangının katlar arasına 
geçişini önlüyor. Yüksek dayanım özelliği ile 
95 °C sıcaklığa kadar kısa süreli dayanım (örn: 
çamaşır ve bulaşık makinaları atıksu gideri) 
gösteriyor.
50 mm’den 250 mm’ye kadar çaplarda ve 150 

mm’den 3000 mm kadar boylarda üretilen 
boruların montaj kolaylığı sağlayan conta 
yuvası ve dudaklı contası, su sızdırmazlığını 
garanti ediyor. Contalar ısıl genleşme nede-
niyle borunun hareket etmesini de kolaylaş-
tırıyor. Boruların pürüzsüz iç yüzeyi, kaliteli 
bir akış performansı yaratıyor. Aynı zamanda 
kimyasal dayanımı sayesinde boru içerisinde 
oluşacak korozyonu önlüyor. Birçok asit, alkali 
ve kimyasal konsantrelerin taşınmasına olanak 
tanıyor. Darbelere ve yanmaya dayanıklı dış 
yüzeyi ise özel mineral yapısı ile alevin iletil-
mesini engelliyor.
SILENTA FR yangına karşı dayanıklı sessiz 
boru sistemleri tüm bu özellikleri ile konut, 
hastane, okul, endüstriyel mutfaklar gibi farklı 
alanlarda drenaj sistemlerinde kullanılabiliyor. 
Ayrıca merkez vakumlu temizlik sistemleri, 
endüstriyel alanlarda atık gaz taşınması ve kısa 
süreli kimyasal madde taşınmasında da tercih 
edilebiliyor. TM
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ürünler

OR-FA tarafından pazara sunulan 
santrifüj pompalar (salyangoz pompa, 
yatay pompa, tek kademeli pompa)   

uçtan emişlidir. Standard olarak kapalı çarklı, 
mekanik ve yumuşak salmastralı olarak üre-
tilmektedir. Santrifüj pompalar yatık spiral 
gövdeli, (salyangoz pompa, yatay pompa, tek 
kademeli pompa)  arkadan çekip çıkarılabilen 
tip santrifüj pompalardır. Dizaynı optimize 
edilmiş çark ile yüksek verimlilik ve düşük 
enerji sarfiyatı sağlanmıştır. Bazı modellerde 
mil, salmastra bölgesinde değiştirilebilir mil 
koruma burcu ile korunmuştur. Spiral gövde 
ve çark üzerinde aşınma halkası vardır. Santri-
füj pompalar; içinde aşındırıcı olmayan, büyük 
katı parçalar barındırmayan, temiz, çok hafif 
ve düşük vizkoziteli sıvılar için kullanılan 
pompalardır. Yağ, tuzlu su, alkol, su, petrol, 
benzin, alkali çökeltiler gibi sıvılar için de kul-
lanılmaktadır. Temel boyutlar ve anma debileri 
EN 733’de (DIN 24255) önerilen değerlerle 
uyumludur. Çarka etki eden eksenel kuvvet, 
aşınma halkası ve dengeleme delikleri aracılı-
ğıyla dengelenmektedir. Motor ve pompa iki 
ayrı ünite olup, iki ayrı mil mevcuttur. Motor 
mili pompa miline kaplin ile bağlanmaktadır. 
Bakım-onarım işlemleri, geri çekilebilir (back 
pull-out) tasarım sayesinde çok kolaydır. Tahrik 
için standart asenkron motorlar kullanılmakta-
dır. Santrifüj pompaların yataklamaları, derin 
oyuklu bilyeli rulman, gres yağlamalıdır. Sant-
rifüj pompaların mil sızdırmazlığı, EN 12756 
ya uygun, mekanik salmastra veya yumuşak 

Legrand, KNX aydınlatma yönetim 
sistemleri ile müşterilerini kontrol, 
güvenlik ve tasarrufla buluşturuyor. 

Enerji tüketiminde tasarruf ve optimizasyon 
sağlayan Legrand, KNX ürünleri ile; enerji 
tasarrufu ve düşük güç tüketimi için gelişti-
rilmiş yapılarda aydınlatma yönetimi, perde 
kontrolü, priz kontrolü ve iklimlendirme 
alanlarında çözümler sunuyor. Legrand KNX 
çözümleri, yüksek performansı sayesinde 
ticari yapılarda bina yönetim sistemlerine 
entegrasyon gibi özel isteklere kolaylıkla yanıt 
verebiliyor. KNX ile müşterilerine optimum 
esnek ve birbiriyle konuşabilen bir sistem 

OR-FA’dan Santrifüj Pompalar

Legrand ile Enerji Tüketiminde Tasarruf ve Optimizasyon

salmastra kullanılmaktadır. “Blok tipi pompalar 
serisi”nde mil sızdırmazlığı mekanik salmast-
rayla sağlanmaktadır. Tüm radyal ve eksenel 
kuvvetler motor rulmanları tarafından taşın-
maktadır. Belli bir gücün üzerindeki motorlar 
için pompa  ile motor mili ayrı bir rijit kaplinle 
bağlanmaktadır.

Santrifüj Pompaların Kullanım 
Alanları
•	 Su temini
•	 Soğutma suyu
•	 Tarımsal sulama
•	 Yangın söndürme sistemleri
•	 Yüzme havuzu suyu
•	 Yağmurlama
•	 Deniz suyu
•	 Az kirli su drenaj
•	 Isıtma
•	 Kondens
•	 Havalandırma sistemleri
•	 Tuzlu su
•	 İçme suyu
•	 Yağlar
•	 Servis suyu
•	 Temizleme maddeleri
•	 Sıcak su
•	 Kazan bası suyu
•	 Sirkülasyon 

Santrifüj Pompaların Teknik 
Özellikleri
•	 Mil sızdırmazlığı: EN 12756’ya uygun 

sunan Legrand, enerji izleme ve yönetimi 
çözümleri ‘Smart Grid Ready’ Akıllı Şebeke 
Yönetimi'ne uygun olarak tasarladı. Bu sayede 
Legrand, yapım aşamasından tamamlanma 
aşamasına kadar olan tüm prosedürlerde 
verimli tüketim ve yönetim çözümleri sağ-
lıyor. Legrand KNX çözümleri aydınlatma 
ürünlerinde tüm yük tiplerini yönetebili-
yor. Aynı zamanda aydınlatma yönetimiyle 
KNX, gün ışığı algılama sensörleri, dimleme 
ve senaryolarla günlük yaşamı kolaylaştırdığı 
gibi yaşam alanlarına özel çözümler de sunu-
yor. Ayrıca basit bir programlama ile Legrand 
KNX çözümleri, konfigürasyona ve senaryo-

mekanik salmastra.
•	 Salmastra tipi: Standart max. 140 °C su 

için mekanik salmastra
•	 Debi: 600 m3/h’e kadar.
•	 Basma Yüksekliği: 160 m’ye kadar.
•	 Pompa Çıkış Ağzı: 32-150 mm
•	 Çalışma Basıncı: 16 bar’a kadar.
•	 Test Basıncı: 21 bar’a kadar.
•	 Çalışma Sıcaklığı: -30˚C ile +140˚C arası.
•	 Kaplin Koruyucu: EN 294’e uygun kaplin 

koruyucu.
•	 Kaplin: Elastik kaplin veya opsiyonel 

olarak aralıklı kaplin.
•	 Kaide: Pompa ve motor için çelik kaide.
•	 Geniş Malzeme Alternatifi:  Gri dökme 

demir, bronz, sfero dökme demir, döküm 
krom molibden çeliği.

•	 Basınç Ceketi: Yüksek çalışma güvenliği 
için, standart 16 bar basınca dayanacak 
şekilde dizayn edilmiştir.

Motor
•	 Üç faz sincap kafesli asenkron motor  

(150 kW’a kadar).
•	 Gerilim: 380-420 V/660-725 V
•	 Dizayn: IMB 3
•	 Koruma sınıfı: IP 55
•	 İzolasyon sınıfı: F (opsiyonel olarak 3 

termistörlü¸)
•	 Çalışma modu: Sürekli S1 TM 

lara olanak sağladığı için kullanıcıların zaman 
tasarrufu yapmalarını ve yaşam konforunu 
artırmayı sağlıyor. TM 
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ürünler

Wilo Yangınla Mücadele Uygulamaları: FFS Sstemi

deposu ve akü
7. Sesli / ışıklı alarm
8. Tamamlayıcı tesisat ekipmanları
a. Kesme vanaları
b. Çekvalf
c. Her bir pompa için basınç şalteri
d. Manometre/Vakummetre
e. Eksantrik (emiş) ve Konsantrik (basma) 
redüksiyonlar
f. Kollektör (çok pompalı sistemlerde)

Kontrol panoları

Yangınla mücadele uygulamalarında kontrol 
panoları sistemin işleyişini yönetiyor. FFS-E ve 
FFS-D kontrol panoları, elektrik ve dizel motor 
tahrikli her bir yangın pompasının bağımsız 
olarak kontrolünü sağlıyor. Kontrol panoları, 
basıncın düşmesiyle basınç şalterinden gelen 
sinyal ile çalışmaya başlıyor. Basıncın normal 
seviyeye gelmesinden belli bir süre sonra oto-
matik veya manuel olarak pompanın durdurul-
ması gerçekleşiyor. Dizel motorlarda bu işlem 
manuel olarak yürütülüyor. Kontrol panolarında 
ayrıca, haftalık test fonksiyonu ile birlikte birey-
sel hata ve işletim sinyalleri yer alıyor.

Jokey hidroforlar ile enerji tasarrufu

Yangın hattının sürekli basınç altında tutulma-
sını sağlayan jokey hidroforlar, yangınla müca-
dele sistemlerinin önemli bir parçası olarak 
dikkat çekiyor. 
Wilo yüksek verimli MVI / Helix V serisi dikey 
milli, çelik şase üzerine monte ediliyor. Komple 
paslanmaz santrifüj pompayla olası sızıntıları 
karşılayarak ana pompaların gereksiz devreye 
giriş-çıkışları önlenirken enerji tasarrufu da 
sağlanabiliyor. FFS-COJ serisi jokey hidrofor-
lar kontrol panosu, kapalı tip genleşme tankı, 
küresel vana, çekvalf, manometre, basınç şalteri 
ve seviye flatörü ile birlikte bir bütün olarak 
test edilerek sevk ediliyor. Jokey pompasının 
debisi, ana yangın pompası debisinin %1’inden 
küçük olmamak üzere, devreye girme basıncı 
ana yangın pompasının devreye girme basın-
cından asgari 5 mSS yüksek olması gerekiyor. 

Global standartların güvencesi

Türkiye genelinde artan konut satışı oranına 

Konutların, iş merkezlerinin, büyük spor 
komplekslerinin veya dev ulaşım proje-
lerinin tamamında bütünsel çözümler 

geliştiren Wilo, yangınla mücadele alanında da 
yenilikçi, hızlı, etkili sistemler sunuyor. Wilo 
yangınla mücadele uygulamalarını; pompa, 
motor, kontrol panosu, alarm donanımı ve 
diğer hidro-mekanik aksamları kapsayan “FFS 
sistemi” (Fire Fighting System) başlığı altında 
topluyor. FFS serisi ile bir yangın sisteminde 
ihtiyaç duyulan debinin, istenilen basınç ile 
transferinin gerçekleştirmesi sağlanıyor. Bu seri 
her türlü yangın tesisatının basınçlandırılması 
için kullanılan otomasyon, kontrol ve alarm 
olanakları kompakt kullanımı kolaylaştıran ve 
ön montajı yapılmış sistemler olarak hizmet 
veriyor. 

Yangın pompalarının özellikleri

Wilo’nun FFS sistemlerinde ana yangın pom-
pası olarak 4 değişik pompa tipi kullanılıyor. 
Yatay milli uçtan emişli (NL-NP serisi), yatay 
milli blok tip (BP serisi), yatay milli ayrılabilir 
gövdeli (SCP-ASP serisi) ve yatay milli çok 
kademeli (WRH serisi) olarak sınıflandırılan 
bu pompalar, kullanıcıların talebine göre elekt-
rik veya dizel motor tahrikli olarak geliştiriliyor. 
Pompalar şu özellikleri taşıyor: 
NL-NP serisi: NL-NP serisi elastik kaplinli, 
yatay milli, eksenel emişli pompalar anma debi 

ve basma yüksekliğine göre 2 kutup (2900 rpm) 
/ 4 kutup (1450 rpm) olarak maksimum 500 
m3/h, basma yüksekliğinde ise maksimum 130 
mSS değerlerinde çalışabiliyor. 
BP serisi: BP serisi blok tip, yatay milli, eksenel 
emişli pompalar anma debisi maksimum 500 
m3/h ve maksimum 100 mSS yükseklik kapa-
sitelere kadar modellere sahip. 
ASP/SCP serisi: ASP/SCP serisi yatay milli, 
bölünebilir gövdeli santrifüj pompalar maksi-
mum 1000 m3/h, basma yüksekliğinde maksi-
mum 180 mSS değerlerinde çalışabiliyor. 
WRH serisi: Yatay milli, çok kademeli WRH 
serisi, maksimum 700 m3/h ve maksimum 350 
mSS yükseklik kapasitelere kadar modellere 
sahip. Wilo, ürün kalitesini kullandığı malzeme 
kalitesine de yansıtarak gövde malzemesi ola-
rak GG25 pik döküm malzeme kullanırken, 
tercihen GGG 40/AISI 304/AISI 316/Bronz 
gövdeli olarak da alternatif ürün sunabiliyor.

Sistemin bileşenleri

FFS sisteminin bileşenleri şunlardan oluşuyor: 

1. Elektrik motor tahrikli ana pompa
2. Dizel motor tahrikli yedek pompa
3. Jokey hidrofor
4. Elektrikli pompa kontrol panosu
5. Dizel motorlu pompa kontrol panosu
6. Dizel motor tahrikli pompaya ait yakıt 
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Doğu İklimlendirme A.Ş. 2015 yılında 
yangın damperi için aldığı EN serti-
fikasına, 2016 yılı sonunda duman 

damperini de ekleyerek bu alandaki sertifikas-
yonunu tamamladı. 
EN standartlarına göre yapılan testlerden başa-
rıyla geçen yangın damperi, standardın istediği 
yangına ve dumana karşı bütünlük, yalıtım ve 
sızdırmazlık şartlarını 120 dakika boyunca 
yerine getiriyor. Ürünler aynı zamanda EN 
15650’e göre CE belgesine de sahip. 2016 yılı 
sonunda Doğu İklimlendirme, yangın anında 
ortamdan dumanın tahliyesini ve kontrolünü 
gerçekleştirmek için kullanılan duman dam-
perleri için de EN -1366/2 sertifikasına baş-
vurdu. Testlerden başarıyla geçen damperler, 
600 oC sıcaklıkta, 500 Pa basınç altında 90 
dakika yangına dayanıklı olarak sertifika almaya 
hak kazandı. 
Yangın Yönetmeliği gereği kullanılması zorunlu 
alanlarda, hava kanalından yangının diğer 
mahallere geçişini engellemek için kullanılan 
yangın damperleri, normalde açık pozisyonda 
bulunurken yangın esnasında otomatik kapa-
nacak şekilde üretiliyor. 
Yangın damperleri 200x200 mm’den 1500x800 
mm’e kadar tek parça, bu ölçülerden daha büyük 
değerler için ise modüler olarak üretiliyor. Kasa 
1,5 mm galvaniz sacdan, kanatlar kalsiyum 
silikat kullanılarak üretiliyor. Yangının çıktığı 
andan itibaren sızdırmazlığı sağlamak için 
kanat çevresinde silikon conta yer alıyor. Bunun 
haricinde yüksek sıcaklıklarda sızdırmazlığın 
bozulmadan sürdürülmesi için kasa içerisinde 
gizli intumescent (ısıyla kabaran) conta bulu-

Doğu İklimlendirme’den EN -1366/2 ve EN -1366/10’a Uygun Yangın ve 
Duman Damperleri

nuyor. Kanadın kapanma mekanizması, eri-
yen sigortaya bağlı yay torku ile (manuel) ya 
da 24V/230V güç beslemeli yay geri dönüşlü 
damper motoru ile çalışıyor. Müşteri tercihleri 
doğrultusunda dış kasa elektrostatik toz boya ile 
boyanabiliyor ya da AISI 304 kalite paslanmaz 
sacdan üretilebiliyor.  
Yangının başladığı ilk anlarda kanal içinde iler-
leyen duman, binanın çok farklı alanlarına ulaşır 
ve zehirli gazlar insanlara zarar verebilir. Bu 
durum yangın damperinden farklı bir dam-
perin kullanılmasını gerektirir. Yangın anında 
ortamdan dumanın tahliyesini ve kontrolünü 
gerçekleştirmek için kullanılan duman damperi, 
kanatları üzerinde bulunan damper motoru ile 
yangın senaryosuna göre açılarak ya da kapa-
narak yangının meydana geldiği mahalden 

dumanı uzaklaştırır. Ağır şartlarda çalışması 
beklenen duman damperinin kasa ve kanatları 
galvaniz sacdan kaynaksız olarak üretilir. Bu 
sayede korozyon dayanımı yüksektir. Kanat-
ların ucuna silikon esaslı yangına dayanıklı 
conta monte edilir. Kasa ve kanatlar arasında 
304 kalite paslanmaz sacdan sızdırmazlık sacı, 
damper kanatlarının içinde ise 70 kg/m3 yoğun-
luğunda taş yünü bulunur. Damper motoru 
Ca-Si (Kalsiyum Silikat) kutu içerisindedir. 
Doğu İklimlendirme damper imalatı için 2016 
yılında CNC punta kaynak makinesi ve kalıp 
yatırımları yaparak üretim kapasitesini yaklaşık 
yüzde 50 oranında artırdı. Yangın damperinde 
5 bin adet/yıl, duman damperinde ise 2 bin 500 
adet/yıl değerine ulaşarak sektörün hizmetine 
sundu. TM 

paralel olarak, yapılan prestijli projelerde 
güvenlik konusu öne çıkıyor. Güvenliğe büyük 
önem veren Wilo, müşterilerine ekonomik ve 
kullanıcı dostu yangınla mücadele çözümleri 
sunuyor. 
Wilo, hızlı ve verimli bir şekilde, yangınla 
mücadele ihtiyaçları için doğru sistem 
çözümlerini öneriyor ve en uygun sistemi 
kolaylıkla kurduktan sonra, müşterilerinin 
hizmetine sunuyor. Yangın felaketi ile karşı-
laşma riskinin azaltılmasında yangın pom-

palarının seçimi, montajı ve bakımı büyük 
önem taşıyor. Binalarda yangınla mücadele 
sistemlerini projelendirirken, yönetmeliklere 
azami duyarlılıkta uymak ve bunu yapmak 
için sistem bileşenlerinin hangi amaçla kul-
lanıldıklarını bilmek veya konusunda uzman 
kişilere danışmak gerekiyor. Yangın pompa-
ları, diğer pompa sistemlerine kıyasla çok 
nadiren kullanılan, hatta yıllarca hiç kulla-
nılmayan bileşenlerdir. Bu nedenle yangınla 
mücadele pompalarının her zaman çalışır 

durumda olduğundan emin olunmalıdır. 
Wilo’nun yangınla mücadele pompa sistem-
leri, bu alanda gerekli tüm global standartları 
karşılıyor. 
Türk Standartları Enstitüsü tarafından belir-
lenen TS EN 12845/10.4.2007 ürün standar-
dının yanı sıra, FFS sistemlerini oluşturan 
bileşenleri kapsayan ISO 9001 sertifikası, 
dünyada yangın ile ilgili kabul gören NFPA, 
EN 12845 (Wilo-SiFire) gibi standartlar 
Wilo tarafından sağlanıyor. TM

tesisat market 08/2017 . 13



ürünler

WILDEBOER, FK90 mutfak tipi 
yangın damperleri 90 dakika yan-
gın dayanımlıdır.  275x275 mm ile 

1500x800 mm arasındaki ölçülerde imal edilir.
•	 EN 1366-2, EI90 (ve, ho, i <-> o)S yangın 

dayanım sınıfındadır.
•	 VDI 6022-1, VDI 2167-1, VDI 3803, 

DIN EN 13779 standartlarında hijyen 
sertifi kalıdır.                                                                                                         

•	 Sürtünme kayıplarını en aza indiren 
aerodinamik tasarıma sahiptir.

•	 Sıcaklık hissedicisi damperle akuple 
haldedir.                                    

•	 Damper açma işlemi modeline göre, elle 
kontrollü veya motorludur. 

•	 Elektrik kesintisinde, kapatma 
mekanizması 2 saniye gecikme ile 
devreye girer, böylece anlık kesintilerden 
etkilenmez.

•	 Damper kapatma mekanizması tam 
kapalı ve bakım gerektirmeyen tiptedir. 
Mekanizma elemanları paslanmaz 
çelikten, yatakları pirinçten imal edilmiştir.

•	 Duvar ve tavanların yapısına göre farklı 
kasa çerçeveleri sayesinde her ihtiyaca göre 
montaj yapılabilir.

•	 Damper gövdesi yekpare olarak galvanizli 
sacdan üretilmiştir ve epoksi fırın 
boyalıdır. 

İmco’dan WILDEBOER FK90 Endüstriyel Mutfaklar için Hızlı Tepkimeli Yangın 
Damperi

•	 Damper kanadı,  paslanmaz çelik çerçeve 
içerisine yerleştirilmiş kalsiyum silikattır.

•	 Damper kanadı sızdırmazlık contalıdır. 
EN 1751 e göre B sınıfı sızdırmazlığa 
sahiptir.

Muayene ve Temizlik

Yangın damperlerine ulaşılabilmelidir.

Kontrol ve temizlik için hava kanalı üzerinde 
yeterli ölçülerde kontrol kapağı olmalıdır. 
Yangın damperi kapattığında egzoz fanı devreden 
çıkmalıdır.

Damperlerin temizliği, klasik olarak silinerek ya 
da CO2 kuru buz püskürtülerek yapılabilir.
Temizlik periyodik olarak altı ayda bir yapılma-
lıdır. TM

Montaj Şekli
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DemirDöküm, VRF Sistemlerinde yeni ürünü “DVS5” 
ile çevre dostu iklimlendirme çözümleri sunuyor. 

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ  



ürünler

Geçen yıla kadar ithal olarak Tür-
kiye pazarında satılan S&P TJHU / 
TJHT serisi aksiyel jet fanlar, artık 

S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş’nin 
İstanbul’daki fabrikasında yerli iş gücüyle 
üretiliyor. S&P’nin fan üretimi konusundaki 
bilgi ve teknolojisini yerli üretimin getirdiği 
maliyet avantajıyla buluşturan fanlar, tünel 
ve kapalı otopark havalandırma projeleri için 
yönetmeliklere uygun, güvenilir ve yüksek 
kaliteli çözümleri rekabetçi fiyatlarla sunuyor.

Alev İçinde Bile 2 Saat Çalışıyor

EN 12101-3 standardına uygun olarak F200, 
F300 ve F400 sertifikalarına sahip olan TJHU 
/ TJHT serisi fanlar, yangın sırasında 200 °C, 
300 °C ve 400 °C sıcaklıkta 2 saat boyunca 
kesintisiz çalışabilen motorlara sahip. Bu 
özellikleriyle alev içinde kalsa bile çalışmayı 
sürdürerek dumanı tahliye eden fanlar, yangın 
mahalinin güvenli şekilde boşaltılmasına ve 
itfaiyenin verimli bir müdahale gerçekleştir-
mesine imkan sağlıyor.

Gerçekçi Testler Sonucunda Verilen 
CE Belgesi

Üretimi tamamlanan her bir fan tek tek çalış-
tırılarak aşağıdaki elektriksel güvenlik testle-
rinden geçiriliyor:
•	 Toprak sürekliliği testi
•	 Delinme testi (500V, DC akım altında)
•	 İzolasyon testi (1500V, AC akım altında)

S&P TJHU / TJHT Serisi Jet Fanlar

•	 Kaçak akım testi
•	 Start-up
•	 Yüksüz çalıştırma
Yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak fanlara 
CE belgesi veriliyor. Böylelikle S&P AFS’de 
üretilen tüm diğer fanlarda olduğu gibi, TJHU 
/ TJHT serisinde de CE deklerasyonu, gerçek 
temeller üzerine oturtuluyor.

Standartların Üzerinde Balans 
Ayarı

ISO1940 standartlarına göre, fanlar için G6.3 
Balans Kalitesi Derecesi yeterli olmasına rağ-
men, TJHU / TJHT serisinin balans ayarı 
G2.5 Balans Kalitesi Derecesi içerisinde kala-
cak şekilde yapılıyor.

Tek Yönlü ve Çift Yönlü Motor 
Seçenekleri

315 mm ile 630 mm arasında 7 farklı çapta 
üretilen silindirik gövdeli aksiyel jet fanların 
TJHU modelleri tek yönlü motora, TJHT 
modelleri ise çift yönlü motora sahip. Fanların 
emiş ve atış ağızlarında koruyucu tel kafes 
bulunuyor.

Yüksek Kaliteli Gövde ve Susturucu 
Yapısı

Fan gövdeleri ve montaj ayakları EN 
1491:1999 standardına uygun, sıcak daldırma 
galvanizli ve EN 10130-99 standardına uygun 
çelikten üretilirken, fanın iki tarafındaki çan 
ağzı girişli, akustik malzeme dolgulu silindirik 
susturucular yüksek kalite galvanizli levha 
çelikten üretiliyor. 

Opsiyonel Özellikler

Elektrik bağlantı terminali fan gövdesinin 
üzerinde bulunan TJHU / TJHT serisi, isteğe 
bağlı olarak IP65 korumalı akım kesici, emiş 
veya atış ağzına monte edilebilen deflektörler 
ve boyalı dış gövde ile temin edilebiliyor. 
S&P kalitesiyle Türkiye’de üretilen TJHU / 
TJHT serisi aksiyel jet fanları, S&P’nin artı-
rılmış gerçeklik uygulaması Arvent’i mobil 
cihazınıza indirerek ya da sanal gerçeklik 
uygulaması V-Realvent’i kullanarak incele-
yebilirsiniz. TM 
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TORK’tan Yeni Nesil Termoplastik Diyaframlı Patlaç Valfler

Dunham Bush WCFX-V Su Soğutmalı Vidalı Soğutma Grupları

Yenilenen tasarımıyla TORK Pat-
laç Valfler artık daha güçlü. TORK 
Ar-Ge departmanı tarafından geliş-

tirilen termoplastik diyaframlı patlaç valfler 
eski tip diyaframa göre daha uzun ömürlü, 
yağlara ve kimyasallara dayanımı daha yük-
sektir. -30 ˚C ilâ 130 ˚C aralığındaki ısı-
larda güvenle çalışan yeni nesil TORK patlaç 
valfler, ısı ve kimyasal dayanımı iyi olduğu 

ürünler

patlaç valf gövdesinde güvenle kullanılabilir.

Patlaç valfler nasıl çalışır?

TORK Power Patlaç Solenoid Valfler   de 
diğer iki yollu solenoid valfler gibi çalışır. 
Ancak giriş ve çıkış bağlantıları 90 derece 
açı oluşturur. Bu nedenle havayı darbe (şok) 
şeklinde gönderme özelliği vardır. Bu yüzden 
hava şoklama (patlaç valfler) adı ile bilinir. 
Yalnız enerji verilince normalde açık konuma 
geçer ve basınçlı hava darbesini çok kısa bir 
süre darbe şeklinde verir. Enerji verilmeye 
devam edilse bile geçirgenlik darbe şeklinde 
devamlı değildir. Bu nedenle kısa süre ve 
belirli aralıklarla enerji verilerek çalıştırılır.
Patlaç Solenoid Valfler genellikle çimento, 
seramik, boya, yem termik santraller, beton 
santralleri, deterjan, cam ve demir çelik sana-
yisinde jet filtrelerde (torbalı filtre) biriken 
tozları silkeleme veya bunkerlerde biriken toz 
maddelerin katılaşmasını önlemek amacıyla 
kullanılır. TM

serisi AHRI 550/590 sertifikasına sahip 
olup, ASHRE 90.1 standartlarına uygun 
enerji verimliliğine göre dizayn edilmiş-
tir. WCFX-V soğutma grupları son derece   
küçük taban alanına sahip olduğundan çok 
kolaylıkla kazan dairelerine monte edilebilir. 
Özellikle değişim projeleri için idealdir.

Özellikler

•	 Vidalı kompresörler ile 2.650 kW 
kapasiteye kadar tek grup imkânı

•	 Taşmalı evaporatör - DX evaporatöre göre 
çok daha yüksek verimlilik

•	 Geliştirilmiş yağ yönetim mantığı
•	 Yatay tip kompresörlere göre %20 daha 

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

elektronik expansion valve
•	 Kısmi yüklerde yüksek verimlilik için 

evaporatör yüzeyinin maksimum  
kullanımı

•	 Dunham Bush Ice-Cell buz depolama 
sistemleri ile çalışabilme özelliği TM

için viton diyafram kullanılan proseslerde 
kullanılabilir. Ömrü viton diyaframlardan 
çok daha yüksektir. Buna ek olarak, kauçuk 
diyaframlarda (kord bezinden veya perçin-
leme bölgesinden) oluşabilen hava kaçakları 
termoplastik diyaframda oluşmaz. Kauçuk 
diyafram arkasındaki destek sacının ve önün-
deki plastik contanın kırılma riski yoktur. 
Yeni tasarım diyaframlar eski tip TORK 

WCFX-V Su Soğutmalı Vidalı 
Soğutma Grupları, Dunham-
Bush’un dik tip vidalı frekans 

kontrollü kompresör teknolojisinin en yeni 
ürünü olarak yüksek performans sağlayacak 
şekilde dizayn edilmiştir. Dik vidalı kom-

presör teknolojisinin sağladığı düzenli gaz 
akışı ve dengeli bir Tork üretimi ile cihazda 
tamamıyla titreşimsiz bir çalışma sağlan-
mıştır. Çoklu kompresör teknolojisi ile hem 
kapasitede yedekleme hem de kısmi yük-
lerde yüksek verime ulaşılmıştır. WCFX-V 
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ürünler

Panasonic’ten Etherea Konut Tipi Klima

Systemair’dan Yeni VOClean Ekoloji Ünitesi

Panasonic, Avrupa’daki kullanıcıla-
rın evlerinde kullanacağı yeni nesil 
R32 klima ünitelerinin tanıtımı için 

Etherea konut tipi ürün serisini yeniledi. 
Yakın zamanda 2017 IF Tasarım Ödülünü 
kazanan yeni seri; enerji tasarrufu, verimli 
performans, sağlıklı hava ve şık tasarım özel-
likleriyle ön plana çıkıyor. 

Özellikler

•	 Hem ısıtma hem de soğutma modunda 
A+++ verim derecelendirmesi

•	 Düşük çevresel etki ve yüksek verimlilik 
için R32 soğutucu gaz kullanımı

•	 ECONAVI ve Nanoe™ teknolojisi
•	 19 dB (A) süper sessiz çalışma
•	 2 kW’tan 7,1 kW’a kadar uzanan altı 

farklı kapasite
•	 iF Tasarım Ödülü 2017

Panasonic'in yeni ve geliştirilmiş Etherea 
ürün serisi, çevre dostu R32 soğutucu gazı 
kullanarak, yüksek verimlilik ve tasarruf 
artışı sağlar. R32, tek bileşenli bir soğutucu 
gaz olduğundan kolayca geri dönüştürü-
lebilirdir ve küresel ısınma üzerinde diğer 

Son yıllarda sayısı hızla artan “hepsi 
bir arada” projeleri ile birlikte, büyük 
şehirlerde ticari mutfaklar ile konutlar 

birbirlerine daha da yakın konumlandırılmaya 
başladı. Bu da, tek noktadan atılan ağır ve yağlı 
yemek kokularının çevre sakinlerini rahatsız 
etmesi sorununu beraberinde getirdi.
Ekoloji üniteleri, yağı ve kokuyu egzoz ederken 
yok eden havalandırma cihazlarıdır. Bir ekoloji 
ünitesi seçim ve tasarımında en önemli kriter, 
mutfağın özelliklerine göre doğru konfi gü-
rasyonun belirlenmesidir. Böylece mutfak ve 
pişirme tipine göre elektrostatik ayrıştırıcı fi ltre 
(ESP), aktif karbon fi ltre, UV-C veya HEPA 
fi ltre modüllerinden oluşan farklı konfi güras-
yonlar ile optimum egzoz ve koku fi ltrasyonu 
sağlanır. 
2.500 - 40.000 m3/h aralığında üretilen yeni 
Systemair VOClean üniteleri; elektrik panosu 

gazlara kıyasla çok daha az etkisi vardır.
İç mekân havasını temizleyip daha sağlıklı 
ve temiz bir ortam oluşturmayı ve optimum 
konfor sağlamayı amaçlayan yeni Panaso-
nic Etherea serisi, 2017 IF Ürün Tasarım 
Ödülü’nü kazandı.
Artık Etherea serisinde 2 kW’tan 7,1 kW’a 
kadar uzanan altı farklı kapasite mevcut. Bu 
yeni üniteler hem ısıtma hem de soğutma 
modunda A+++ verim derecelendirmesine 
sahiptir. 
Panasonic’in Etherea serisi, ısının eşit dağı-
tımı ve soğutma için modern Aerowings 
teknolojisini kullanıyor. Bunun yanında hava 
temizliğini sağlamak için de elektrostatik 
olarak atomize edilmiş su nanoparçacıklarına 
sahip Nanoe™ teknolojisinden faydalanıyor. 
Bu teknolojinin; saç ve cilt hidrasyonunu 
önlemek için küf ve alerjenleri gidermek, ilaç 
kalıntılarını azaltmak ve havadaki virüs ve 
bakterileri minimuma indirmek gibi birçok 
avantajı vardır. 
Nanoe™ hava temizleme sistemi soğutma ve 
ısıtma modlarından bağımsız olarak kulla-
nılabilir. Yani alerjenlerin daha etkin olduğu 
mevsimler de dahil olmak üzere bütün yıl 
boyunca kullanılabilir.

Akıllı ECONAVI sensör teknolojisi, bu 
ürün serisinde de klima ünitesinin gücünü 
tüm oda koşullarına uyacak şekilde ayarla-
yarak enerji tüketimini azaltır. ECONAVI, 
ileri sensör teknolojisiyle, geleneksel sistem-
lere kıyasla %38’e kadar daha fazla enerji 
tasarrufu sağlar. 
Yeni seri, evlerin iç bölümlerinde kullanıma 
uygun yepyeni ince tasarımıyla ön plana 
çıkıyor. Bu şık üniteler mat beyaz ve gümüş 
renklerde mevcut. 

Etherea 2017 yeni modeller: 
•	 Etherea Mat Beyaz: KIT-Z20-TKE, KIT-

Z25-TKE, KIT-Z35-TKE, KIT-Z42-
TKE, KIT-Z50-TKE, KIT-Z71-TKE 

•	 Etherea Gümüş: KIT-XZ20-TKE, KIT-
XZ25-TKE, KIT-XZ35-TKE, KIT-
XZ50-TKE TM

üzerinde, tak ve çalıştır modeller olup, ihti-
yaç bazlı mutfak havalandırması için gelişmiş 
otomasyon opsiyonlarına sahiptir. Systemair 

VOClean üniteleri İngiliz Defra Mutfak Hava-
landırma Yönetmeliğine uygun olarak tasar-
lanmıştır.TM
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ürünler

Samsung’un Wind-Free rüzgârsız serin-
lik teknoloji özelliğine sahip kliması 
hem sağlık hem de dekoratif özellik-

leriyle sektörde bir ilke imza atıyor. Wind-
Free rüzgârsız serinlik teknolojisi ile Samsung 
Wind-Free klimalar, rahatsız edici bir rüzgâr 
oluşturmadan konforlu bir serinlik düzeyi sunu-
yor ve soğuk havayı tek bir noktadan üflemiyor. 
Böylece rahatsız edici hava akımlarından uzak, 
insanı üşütmeyen gerçekten konforlu bir iç 
mekân elde ediliyor.
Samsung’un yaptığı tüketici araştırmalarında 
klima kullanıcılarının yüzde 86.6’sı, baş ağrısı 
yapması ya da klima rüzgârının doğrudan vur-
ması gibi nedenlerle klimayı boş alana üfleyecek 
şekilde ayarladıklarını belirtiyor. Bu doğrultuda 
tasarlanan Samsung Wind-Free klima, tüketici 
taleplerine yanıt veriyor ve tüketici memnuniye-
tine odaklanıyor. Özel tasarımı ile şık bir görü-

Yivli boru bağlantı elemanları, askı destek 
sistemleri, sismik koruma ve titreşim 
yalıtım ürünleri konusunda sektörün 

öncü firmalarından Darhan, Platinflex markalı 
esnek metal hortumları piyasaya sundu. Tama-
men yerli sermaye ile üretim yapan Platinflex 
ile güçlerini birleştiren Darhan, dünya stan-
dartlarında kalite ve geniş ürün gamı ile esnek 
metal hortumlar konusunda da sektörün önde 
gelen oyuncuları arasında yer almayı hedefliyor. 
Platinflex ürün grupları arasında her çeşit esnek 
metal hortum uygulaması için ürün grupları 
bulunmakla beraber, Darhan bu ürün grupları 
arasında özellikle “Sprinkler Flex Hortumları” 
ürün grubunda iddialı. FM onayına sahip olan 
Platinflex markalı sprinkler flex hortumlarının 
yanı sıra, fancoil hortumları, güneş enerjisi panel 
hortumları ve boyler hortumları gibi ürün grup-
larının da satışını gerçekleştiren Darhan, opti-
mum fiyat politikası ile piyasada uzun soluklu 
bir yer edinmeyi hedefliyor. 316 paslanmaz 
çelikten üretilen Platinflex Sprinkler Hortum-
ları, ticari sprinkler tesisatı uygulamaları için 

Samsung’un Rüzgârsız Serinlik Teknolojisine Sahip Yeni Kliması: 
Wind-Free

Darhan’dan Platinflex Markalı Esnek Metal Hortumlar

nüme sahip olan Samsung Wind-Free klimalar 
aynı zamanda bir dekorasyon unsuru olarak ev 
ve iş yerlerinde yer alıyor.

Wind-Free Modu ile enerji tüketimi 
yüzde 72’ye düşüyor

Samsung Wind-Free, rahatsız edici bir rüzgâr 
oluşturmadan konforlu bir serinlik düzeyini 

DN20 ve DN25 hortum çaplarında üretilir. 
Örgü malzemesi olarak da paslanmaz çelik kul-
lanılan Platinflex Sprinkler Bağlantı Hortumları 
AISI standartlarında malzemelerden üretilir. 
EPDM izolasyonlu ya da izolasyonsuz olarak 
üretilen Platinflex markalı fancoil hortumları 
-270 ˚C ile 600 ˚C 
sıcaklık aralığında 
çalışabilir. Uluslararası 
standartlarda hidrolik 
basınç, burulma ve 
sızdırmazlık testlerini 
gerçekleştiren Platinf-

muhafaza ediyor. Serin hava, klima üzerinde 
yer alan 21 bin mikro hava deliğinden dağılı-
yor. Wind-Free, önce odayı ‘Normal Soğutma 
Modu’nda soğutuyor ve oda sıcaklığı istenilen 
düzeye ulaştığında otomatik olarak ‘Wind-Free 
Rüzgârsız Serinlik Modu’na geçiyor. Böylece 
rahatsız edici hava akımlarından uzak, insanı 
üşütmeyen gerçekten konforlu bir iç mekân elde 
ediliyor. Bu sistem, Hızlı Soğutma Sistemi ile 
kıyaslandığında enerji tüketimini yüzde 72’ye 
kadar düşürüyor. 
Wi-Fi erişimi olan Wind-Free klima, 
Samsung’un sağladığı Akıllı Ev (Smart Home) 
uygulaması ile her yerden kontrol edilebiliyor. 
Böylelikle kullanıcılar kolaylıkla sıcaklığı düzen-
leyebiliyor, ayarları yapabiliyor, performansa ve 
günlük enerji kullanımına ilişkin gerçek zamanlı 
güncellemeleri ya da gerektiğinde tamir işlemi 
için çözüm önerilerini alabiliyor. TM 

lex, ISO 9001:2008 üretim sertifikalarına uygun 
üretim yapıyor. Darhan, esnek metal hortum 
kullanımının gerekli olduğu endüstriyel ya da 
ticari tüm uygulamalar için özel üretim esnek 
metal hortum ürünlerinin de tedarikini gerçek-
leştiriyor. TM 
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Parçalayıcı bıçak veya vortex çark ile 
donatılmış olan tahliye istasyonları; 
doğal akışlı tahliyenin imkânsız 

olduğu durumlarda (kanalizasyon borusun-
dan uzak kalan yerlere, kot farkı, bodrum 
kat...) yerleri kırıp  dökmeden, kolayca bir-
den fazla tuvalet (Maks. 10 klozet), banyo, 
mutfak veya çamaşırhanenizden gelen atık-

SFA Sanihydro’dan Yeni Nesil SANICUBIC 2 CLASSIC® IP68 Tahliye İstasyonu
suların 50 veya 80 mm çaptaki PVC borular 
aracılığıyla tahliyesini sağlar. Dikey olarak 11 
m, yatay olarak da 110 m’ye kadar atıksuları 
pompalayabilen tahliye istasyonları; pratik, 
güvenilir ve hijyen standartlarına uygun bir 
çözüm sağlar. Harici kontrol panosu saye-
sinde bakımı kolaydır. Kafe, restoran, otel, 
fitness salonu, AVM gibi yerlerde, yerleri 
kırmadan kolay ve hijyenik bir çözüm sağlar.

Teknik Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Maks. 6 klozet, 
banyo, mutfak ve çamaşırhanenin  
atıksuları

•	 Dikey pompalama: 11 m’ye kadar
•	 Yatay pompalama: 110 m’ye kadar
•	 Devreye girme seviyesi: 145 mm +/- 15
•	 Alarm devreye girme seviyesi: 210 mm 

+/- 15

•	 Maks. debi: 12 m3/saat
•	 Maks. basma yüksekliği (debi=0): 13,50 m
•	 Cihaz koruma sınıfı: IP68
•	 Panel koruma sınıfı: IPX4
•	 Hazne hacmi: 45 L
•	 Tahliye boru çapı: 50 mm (dış çap 50 mm)
•	 Giriş bağlantı çapı: 1 x 40/50 mm; 4 x 

40/50/100/110 mm
•	 Hava tahliye bağlantı çapı: 50 mm
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz
•	 Elektrik tüketimi: 2 motor x 1500 W
•	 Maks. amper: 13 A
•	 Koruma sigortası: 20 A
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 70°C (kısa süreli 

çalışmada – 5 dk. Maks.)
•	 Net ağırlık: 35,50 kg (Aparatlar dahil)
•	 Norm: EN 12050 – 1 
•	 Boyutlar (g x d x y ):  

688 x 515 x 440 mm. TM

Daikin, kullanıcılarının farklı iklim-
lendirme ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılayan geniş ürün gamını, yeni 

teknolojiler ile donatıyor. Türkiye’nin sezonsal 
verimlilik kriterlerine uygun klimalarından 
olan Shira’yı, yazın sıcak ve nemli havasını bir 
konfor ortamına dönüştürecek şekilde yenile-
yen Daikin, Shira+ ve Shira Eco olmak üzere 
yenilenen iki modelini kullanıcıların beğeni-
sine sundu. Daikin, Shira serisi ile kullanıcı-
larına yeni nesil klima keyfi yaşatıyor. Soğut-
manın yanı sıra ısıtma performansı ile de dört 
mevsim kesintisiz konfor sunan Shira serisi 
klimalar, inverter klimaların bütün avantajla-
rını kullanıcılarına yaşatıyor. Özel titanyum 
apatit hava temizleme filtresine sahip Shira 
klimalar, havadaki toz partiküllerini temiz-
lerken bakteri, virüs gibi organik kirleticileri 

Daikin’den Yeni Klimalar: Shira+ ve Shira Eco

emiyor ve kötü kokuları gideriyor. Bu özellik-
lerinin yanında opsiyonel çevrimiçi kuman-
dası ile de yönetilebilen Shira serisi klimalar, 
istenilen yerden istendiği gibi ayarlanabiliyor. 
Estetik görünümü ile öne çıkan Daikin Shira 
serisi klimalar, mekânın bütünlüğünü bozma-
yacak kompakt yapısı sayesinde her ortama 
ve farklı dekorasyon stillerine uyum sağlı-
yor. Düşük ses seviyesi ve gece ayar modu ile 
uyurken de konforu üst seviyede tutan Shira 
klimalar; yatak odası, çocuk odası gibi ortam-
larda dahi rahatlıkla kullanılabiliyor.

Shira+ R32 ile daha çevreci

Daikin, yeni nesil kliması Shira+ ile kullanı-
cılarını yeni nesil soğutucu akışkan R32 ile 
de tanıştırıyor. Shira+ mevcut özelliklerinin 
yanı sıra sıfır ODP (Ozon Tüketme Potansi-
yeli) ve düşük GWP (Küresel Isınma Potan-
siyeli) değerlerine sahip bu çevre dostu gaz 
ile A+++’a varan enerji tasarrufu sunuyor. Akıllı 
göz teknolojisi ile iki kademeli çalışan Shira+ 
bu teknoloji ile ortamdaki kişileri algılayarak 
havayı üzerlerine değil, farklı açılara üflüyor. 

Ortamda 20 dakika boyunca hareket algıla-
madığında otomatik olarak ekonomi moduna 
geçen Shira+ yatay ve düşey kanat salınımı 
ile üç yöne hava akışı sağlayabiliyor. Shira+ 
Daikin’e özel Flash Streamer teknolojisi ile 
otomatik filtre temizleme özelliğine de sahip. 
Shira+ aynı zamanda haftalık ve günlük prog-
ramlama özelliği ile kullanıcılarına istenilen 
zamanda istenilen konfor ortamını yaratıyor. 
Bu arada multi (çoklu) bağlantısına da sahip 
olan Shira+, böylece birden fazla odada iklim-
lendirme gereken durumlarda aynı dış üniteye 
bağlanabilen çok sayıda klima kullanımına 
olanak tanıyor.

Her bütçeye uygun Shira Eco

Serisinin bütün özelliklerini barından Shira 
Eco ise verimlilik değerlerinden taviz ver-
meden daha ekonomik bir klima arayanlara 
ideal bir çözüm sunuyor. Standart zamanlayıcı 
özelliği ile istenilen zamanda açılıp kapana-
bilen Shira Eco, A++’a varan enerji tasarrufu 
ile oturma odalarından yatak odalarına kadar 
konforlu bir ortam sağlıyor.TM 
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ürünler

Mekanik tesisatlarda karşımıza 
çıkan uygulama hatalarının 
önemli bir kısmının askı nokta-

larında olduğu aşikârdır. Özellikle de soğuk 
uygulamalarda, boru kelepçeleri doğru yalı-
tılmadıkça potansiyel zayıf nokta haline gelir. 
Zira bu noktalarda, ne yazık ki çoğu zaman, 
uygulamada yalıtım boğulabilir (ezilebilir), 
böylece bu noktada yalıtım kalınlığının azal-
tılması suretiyle yoğuşma ve dahi buzlanma 
problemi ile karşılaşılabilir ya da uygulamada 
kelepçenin geldiği noktada yalıtım kullanıl-
mayarak çok net bir ısı köprüsü problemi 
ortaya çıkabilir. Bu da; artan bir enerji kay-
bına, korozyon riskinin artmasına ve maliyeti 
yüksek ikincil hasar tehlikesine sebep olur. 
Bunun yanında uygulama esnasında zorluklar 
ve dolayısıyla vakit kaybı ortaya çıkar. Zira bu 
noktalarda dikkatli bir iş çıkarmayı hedefl e-
yen çalışanların da ekstra bir vakit harcaması 
gereği de ortadadır.
Bu manada, sektördeki bu sıkıntıyı tespit eden 
Armacell, çözümü Armafi x yalıtımlı boru askı 
aparatı sistemleri ile sunuyor. Armafi x yalı-
tımlı boru askı aparatı, termal olarak boruyu 
ve kelepçeyi birbirinden ayırarak ısı köprüsü 
problemini ortadan kaldırır. Armafi x yalıtımlı 
boru askı aparatı, ezilme dayanımı yüksek, 
çevre dostu PET stoperlerle bu noktada yalı-
tımın ezilmesine mani olunmasını sağlar. 
Armafi x’in yalıtımlı kısmı ise Armafi x’in 
parçası olduğu sistemin çözümünde kulla-
nılan yalıtım malzemesinden oluşur. Böylece 
tam bir bütünleşik sistem çözümü sağlanır. 
Bu şekilde ilgili Armafi x ürününün adı da 
şekillenir ve hazır fabrika çıkışlı Armafi x NH, 
Armafi x Ultima, Armafi x AF ve Armafi x X 
yalıtımlı askı aparatları sistemleri karşımıza 
çıkar. Bu manada halojen içermemesi gereken 
bir sistemde sistem çözümü NH/Armafl ex 
ve Armafi x NH’den oluşur. Duman oluşumu 
çok sınırlı bir sistem dizaynında, örneğin bir 
tahliye tünelinde veya bir yoğun bakım üni-
tesinde, TS EN 13501-1’e göre BL-s1, d0 
sınıfı Armafl ex Ultima tercih edilirken, askı 
noktalarında da sistem çözümünün bütünlüğü 
açısından Armafi x Ultima tercih edilmelidir. 
Daha genel uygulamalarda güçlü fi ziki veri-
leri sayesinde güçlü bir yoğuşma kontrolü ve 
enerji sarfi yatı sağlayan AF/Armafl ex ürünün 

Armacell’den Armafi x Yalıtımlı Boru Askı Aparatları

yanında Armafi x AF yalıtımlı askı aparatları 
bütünleşik bir sistem çözümü ortaya koyar. 
Armafi x X ise diğer elastomerik ürün grupları 
için dizayn edilmiş bir yalıtımlı askı aparatıdır. 
Hazır fabrika çıkışlı Armafi x AF, Armafi x NH, 
Armafi x Ultima ve Armafi x X yalıtımlı boru 
askı aparatının dışında ise elastomerik yalıtım 
malzemesinin çevresine 
yapıştırılmış, boyalı alü-
minyum sacdan yapıl-
mış kabuk bulunur. Bu 
kabuk ağırlığın homojen 
olarak dağıtılmasını sağ-
lar, ayrıca ek bir buhar 
bariyeri görevi görür. 
Armafix boru des-
teği mümkün olan en 
yüksek güvenilirliği; 
kolay, çabuk ve düzgün 
bir montaj ile beraber 
sunar. Standart kelepçe-
leri kullanırken, boruyu 
kelepçelerin üzerinden 
yalıtmak, yalıtım malze-

mesinin uçlarını boruya yapıştırmak ve sonra 
da Armafl ex elastomerik kauçuk yalıtımını 
askı aparatı üzerine uygulamak gereklidir. 
Bunun aksine, Armafi x yalıtımlı boru askı 
aparatı basitçe borunun çevresine yerleşti-
rilir ve kendinden yapışkanlı bant ek yeri ile 
montajı kolaylaştırılır. Daha sonra ise Armafi x 
elastomerik yalıtıma yine Armafl ex Adhesive 
serisi ürünlerle yapıştırılarak, soğuk kaynak 
metodu ile kimyasal olarak birbirine kuvvetle 
yapışan bir bağ elde edilir. Armafi x kullan-
mak; zaman, malzeme ve maliyet bakımından 
avantaj sağlar. TM 
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Erdal Özüntürk
Bahçıvan (BVN) Operasyon Direktörü

H avalandırma sektörünün önemli oyuncularından Bahçıvan (BVN), yirmi beşinci 
yılını kutluyor. Yirmi beşinci yılı sebebiyle kapsamlı bir yenilenme süreci geçiren 
BVN, faaliyetlerine hızla ve yepyeni bir görünümle devam ediyor. İlk olarak 

2016 yılının son çeyreğinde 50 milyon TL’lik yatırımla İstanbul, Hadımköy bölgesinde 
30 bin m2’lik kapalı alana sahip yeni fabrikasına taşınan firma, ürün gamına duman 
tahliye fanları, ısı geri kazanım cihazları ve hücreli fanlar dışında soğutma fanlarını 
da ekledi. Bahçıvan (BVN) Operasyon Direktörü Erdal Özüntürk ile BVN’in yirmi 
beşinci yılındaki yenilikleri ve yatırımları hakkında konuştuk…

“Yeni yatırımlarımızın katkılarıyla 
güçlenmeye devam edeceğiz”
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Dünden bugüne Bahçıvan’ın 25 
yıllık hikâyesi

Bahçıvan (BVN) köklü bir şirket. Ömer 
Faruk Bahçıvan, Mehmet Yaşar Bahçıvan ve 
Mehmet Fethi Bahçıvan kardeşler tarafın-
dan 1992 yılında İstanbul’da kuruldu. Katma 
değer yaratmanın ancak üretmek ile mümkün 
olacağına inanan Bahçıvan, endüstriyel ütü 
makinelerinde vakumlama görevi yapan Sal-
yangoz Fan üretimine başladı. 1996 yılında 
ürün gamına havalandırma fanları, sanayi 
aspiratörleri, kapaklı ve baca aspiratörleri gibi 
dönemin yeni çözümlerini ekleyen Bahçıvan, 
yurtiçi fuarlarda ön plana çıkmaya başladı. 
1999 yılında Bahçıvan tamamen üretime 
odaklanma kararı alarak tüm ticari operas-
yonlarını, tamamı kendi üretim bantların-
dan çıkan ürünler ile destekler hale geldi. 
Adını tüm dünyaya duyurmak için beklenen 
zamanın geldiğine inanan Bahçıvan, ihracat 
hedeflerini ortaya koyduğu ilk yıl olan 2005’te, 
küresel operasyonlarında adından söz ettirecek 
kalite ve çeşitliliği sunan birçok havalandırma 
fanı ile dünya pazarlarına açıldı. 2005 yılında 
Bahçıvan ilk yurtdışı fuar katılımını gerçek-
leştirdi ve geliştirdiği fan ve motorları dünya 
pazarının beğenisine sunmaya başladı. Aynı 
dönemde kendini teknik altyapı olarak da 
geliştiren Bahçıvan, teknik üniversiteler ile 
ortak proje çalışmalarını başlattı. Yenilikçi-
lik anlayışını somut çıktılarla ortaya koymayı 
amaçlayan Bahçıvan, TÜBİTAK onaylı pro-
jeler ile iklimlendirme sektörüne yeni bakış 
açıları kazandıran işleri hayata geçirmeye 
başladı. Dinamizmi tüm birimlerine yaymayı 
amaçlayan Bahçıvan, ekibini havalandırma ve 

liğini sürdürdü. 2012 yılında T.C. Ekonomi 
Bakanlığı tarafından verilen İhracat Başarı 
Ödülü’nü aldı. 2013 yılında Türkiye ve 
İtalya’dan satın alınan 2 büyük motor üretim 
tesisinin Bahçıvan bünyesine katılması ile 
Bahçıvan, DRM motor serisini çeşitlendire-
rek uluslararası rekabet gücünü önemli ölçüde 
artırdı. 2008 yılında Bahçıvan mühendisleri 
tarafından başarıyla hayata geçirilen AMCA 
standartlarına uygun “Fan Performans Test 
Tüneli” şu anda da ikinci bir Test Tüneli Pro-
jesi ile destekleniyor. Bahçıvan, T.C Ekonomi 
Bakanlığı tarafından 5. kez üst üste İhracat 
Başarı Ödülü’ne layık görüldü. ERP verimlilik 
çalışmaları başlatıldı. 2014 yılında Bahçıvan 
fanları 5 kıtada 65 ülkeye ulaştı. 2015 hedefleri 
doğrultusunda ürün çeşitliliğini artırmak için 
Ar-Ge ve Ür-Ge anlamında önemli yatırımlar 
yapıldı ve bunlarla ilgili projeler hayata geçi-

soğutma alanında ihtisaslaşmış yeni bireyler 
ile destekleyerek, en iyi ekibi kurma hedefini 
gerçeğe dönüştürmüş oldu. Kusursuzlaştırma 
gayretlerini 360 dereceye yayan Bahçıvan, tüm 
sektör tarafından “En İyi Yerli Fan Üreticisi” 
olarak benimsendi. 2010 yılına kadar operas-
yonlarını Ateş Tuğla tesislerinde yürütürken, 
genişleme hedeflerine paralel ortaya çıkan ek 
kapasite ihtiyacını Güneşli Üretim Merkezi 
ile desteklemeye başladı. 2011’de artan küresel 
taleplere cevap verebilmek amacıyla büyüme 
hedeflerini revize edip Hadımköy-İstanbul’da 
bulunan fabrikasına taşındı. 300’ün üzerinde 
çalışanı ve 20 bin m2’lik tesisi ile motor ve fan 
üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmış 
oldu. Aynı yıl içerisinde İSKİD’in (Isıtma 
Soğutma Klima İmalatçıları Derneği) aktif 
üyelerinden biri oldu. 50 ülkeye ihracat faa-
liyetleri yanında Türkiye’deki açık ara lider-

tesisat market 08/2017 . 27



söyleşi

daha yüksek verimlilikte motorlar ve fan-
lar geliştirip güçlenmeye devam edeceğiz. 
Ürün gamımıza duman tahliye fanları, ısı geri 
kazanım cihazları ve hücreli fanlar dışında 
soğutma fanlarını da ekledik. Bu ürünün 
hedef kitlesi de soğutma grubu üretici firma-
ları. Aksiyel soğutma fanları da yine bizim 
çok büyük yatırımlar yaparak uzun süredir 
Ar-Ge ve tasarım olarak üzerinde çalıştı-
ğımız bir ürün grubu. Bu ürün grubunda 
da iddialı olduğumuzu yakında göstereceğiz 
inşallah, bunun heyecanını yaşıyoruz.

Prestijli projelerde BVN imzası

Güncel referanslarımız arasında yurtdı-
şında, Emaar’ın Dubai’deki Oasis Village 
projesi, Katar Yeni Havalimanı, Umman’dan 
Pakistan’a, Uruguay’dan Almanya’ya kadar 
birçok ülkede projelerin seçimi bizden yana 
oldu ve artan bir ivmeyle de seyrediyor. 
Türkiye’de de İhlas Holding’in İstanbul Bizim 
Evler 7 projesinde jet fanlı otopark havalan-
dırma sistemi BVN tarafından yapıldı. Sur 
Yapı’nın İlkbahar 1 ve İlkbahar 2 projelerine 
duman tahliye, merdiven basınçlandırma, çatı 
ve kanal tipi fanlarını biz temin ettik. Yine 
Sur Yapı’nın Mirage Residence projesinde 
jet fanlı otopark havalandırma sistemini ger-
çekleştirdik ve çatı tipi, kanal tipi, hücreli fan-
larımızla yer aldık. Ankara’da TOKİ/YDA 
İncek 2. Etap 1585 konutluk projede duman 
tahliye ve sığınak fanlarımız kullanıldı. Ayrıca 
Akhisar Stadyumu’na malzeme tedarik ettik, 
projesinin devreye almasını gerçekleştirdik ve 
Akhisar 1. Lige çıktı. BVN olarak Akhisar’a 
şans getirdik. 

üst segment premium jet fan ürün grubunu 
ortaya koyduk. Bu ürün grubuna, jet fanlarda 
bakım kolaylığı sağlayan yeni bir sistem ile 
dünyadaki diğer jet fanlardan ayıran önemli 
bir özellik katarak, bu inovasyonu patent ile 
taçlandırdık. Marka değerimizi artırmak ve 
farklı projelere imza atmak için sadece duman 
tahliye konusunun yeterli olmadığını anladık, 
ısı geri kazanım cihazları ve hücreli fanlara 
da yatırım yaptık. Havalandırma tarafında, 
paketi tamamlamak için hamleler yaptık ve 
bunun doğrultusunda da fabrika yeterli gel-
memeye başladı. Müşterilerimize daha iyi 
hizmet sunabilmek için 2016 yılının son çey-
reğinde 50 milyon TL’lik yatırımla İstanbul, 
Hadımköy bölgesinde 30 bin m2’lik kapalı 
alana sahip yeni fabrikamıza taşındık. Fabrika 
ve makine yatırımlarının yanında, Ar-Ge ve 
laboratuvar bütçeleri de 2017 yılında geçmiş 
senelere oranla 2.5 kat artırıldı. Ayrıca fabri-
kamızın her katında araç girişi var, bu bizim 
için büyük bir avantaj sağlıyor çünkü her katta 
üretim yapabiliyoruz. Yakın zamanda birçok 
yeni makine yatırımı da yaptık, fabrikamıza 
makine yatırımlarımız artarak devam ediyor. 
Önceki mavi yakalı çalışan sayımız 160’ken, 
şu an 270’e çıkmış durumda. Beyaz yakalı 
çalışanlarımızla birlikte 350 kişiye istihdam 
sağlıyoruz. Ürün gruplarımızın birçoğunu ErP 
verimlilik hedeflerine göre yeniden tasarla-
yarak geliştirdik, bunun yanında başarıyla 
tamamladığımız TÜBİTAK projelerimize 
yenilerini ekleyerek inovatif ve daha verimli 
ürünler ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza 
durmadan devam ediyoruz. Yeni yatırımları-
mızın da katkılarıyla yakın gelecekte yurtiçi 
piyasada da hem daha etkin olacak hem de 

rildi. 2015 yılında ise Bahçıvan logosunu BVN 
olarak değiştirdi. Ar-Ge faaliyetleri yürüten 
Bahçıvan Mühendislik’i kurdu. Yangın fanları 
ve duman kontrol mühendisliği alanına odak-
lanan “Armovent” serisini beğenilere sundu. 

BVN’de yeni yatırımlar

BVN, bu zamana kadar fan üretimiyle yol aldı. 
Yaklaşık 4 yıl önce hem marka değerini artır-
mak hem de farklı projelerde yer alabilmek 
için duman tahliye fanlarına büyük miktarda 
yatırım yaptı. O yıllarda ben farklı bir şirkette 
danışman olarak görev yapıyordum. BVN’e 
duman ve ısı tahliye konusunda danışman-
lıktan öte, görev olarak bir birlikteliğe gitme 
kararı aldık. Duman tahliye konusunda aktif 
olarak çalışmaya başladığımız yıllardan iti-
baren patentleri alarak tasarım yapmaya baş-
ladık. İç piyasaya standart bir ürün yeterliydi 
ancak biz yüksek standartları hedefleyerek 
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piyasada yer almaması gerekiyor. Maliyet ve 
etik arasındaki denge belki bu şekilde koru-
nabilir. Keza standartlardaki eksikliklerin de 
giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yangın 
sektöründe hayatına devam eden firmaların 
da bu eksikliklerin giderilmesinde yardımcı 
olmaları lazım ki yorum kabiliyetleri gelişsin. 
Çünkü her bir mimari proje farklı çözüm ve 
sistemleri bünyesinde barındırıyor, her proje, 
farklı bir yorum. 

Düzenleyeceğimiz webinarlarla, 
sektörü bilinçlendirmek ve sektörde 
bir tartışma ortamı yaratmayı 
hedefliyoruz

25 yıllık “know-how”ımız ile BVN Akademi’yi 
kurmayı düşünüyoruz. Hatta kendi içimizde 
bunun çalışmalarına da başladık. Öncelikle 
üretimden, satış ve montaj ekibine kadar tüm 
çalışanlarımızı bilinçlendireceğiz. Üretimdeki 
çalışanlarımız, ürettiği ürünlerin ne işe yaradı-
ğını, nerelerde kullanıldığını biliyor ve bize bu 
doğrultuda yenilikçi fikirler sunuyor. Özellikle 
montaj ekibinden çok yararlı öneriler alıyoruz. 
O yüzden öncelikle personelimizin konuya 
hâkim olmasını sağlayacağız. Sonrasında ise 
webinar düzenlemeyi planlıyoruz. 
Bu webinarlarla, sektörü bilinçlendirmek ve 
sektörde bir tartışma ortamı yaratmayı hedef-
liyoruz. TM

Ülkemizde henüz “duman kontrol 
mühendisliği” kavramı oluşmadı

Yurtdışında “duman kontrol mühendisliği” 
uzmanlık alanı var. Bu mühendisler çoğunlukla 
itfaiyelerin içinde yer alıyor. Tabii ülkemizde 
henüz “duman kontrol mühendisliği” kavramı 
oluşmadı. Bu sebeple duman kontrol mühen-
disliğini tedarikçiler karşılıyor. Bunun dışında 
ayrıca fan üretimi de, duman kontrol sistemleri 
de, bunun uygulaması ve devreye alınması da 
birer uzmanlık alanıdır. Bunların tamamının 
doğru yapılması ve doğru denetlenmesi gere-
kiyor. Denetleme ne yazık ki doğru yapılmıyor. 
Dolayısıyla iş doğru yapılsa da bunun ayrımını 
yapamayan firmalar çoğunlukta, yapan var 
tabii ki ama azınlıkta. Müşterileri bilinçlen-
dirmemiz gerekiyor çünkü kimse bir ev alır-
ken “Acaba burada duman tahliye sistemi var 
mı?” diye sormuyor. Bir yapıda duman tahliye 
sistemi olsa bile bu sistemlerin bakımı yapıl-
mıyor. Bu da madalyonun bir başka yüzü. Bu 
devam ettiği müddetçe eksiklikler de devam 
edecektir. Bu sorunu aşmak, yangın bilincini 
oluşturmak gerekiyor

Sürdürülebilir başarı, hızlı 
kazançtan üstün tutulmalı

Günümüzde sektörümüzde işini layıkıyla 
yapan firmalar da, işe sadece fiyat odaklı bakan 
firmalar da var. Bu, konut satışının azalma-
sından kaynaklı olabilir. Bazı firmalar daha 
verimli hale gelmek için bir yerlerden kısıyor. 
Yatırımcı projeci ve mekanikçiden, mekanikçi 
sektör firmalarından kısıyor. Belli bir standar-
dizasyonu olmayan, en alt seviyelere düşü-
rülmeye çalışılan belirsiz bir ücret politikası 
neticesinde kalitesiz işler ortaya çıkıyor. Az 
kârlı olmayı göze alıyoruz ancak öyle teklifler 
geliyor ki maliyetimizin altında. Her projenin 
kalitesini koruyabilmesi için fiyatlar konu-
sunda en azından bir taban limitinin belirlen-
mesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü uzun 
vadede elde edilecek sürdürülebilir başarıyı, 
kısa vadede hızlı kazançtan üstün tutmalıyız. 
Sektörümüzde etik eksikliği var, etik olmalı ki 
doğru ve başarılı işler yapılsın. Maliyetle etik 
arasındaki dengenin kaybolması konusunda 
kaygılıyım. O dengeyi sağlamanın bir yolunu 
bulmalıyız. Ayrıca şunun da altını çizmek iste-
rim; ülkemizde test and commissioning (test 
ve devreye alma) hâlâ aktif değil. Test edilip 
doğru sonuç vermeyen ürünler ve sistemlerin 

BVN’in Türkiye yapılanması

Yurtiçi satış ve ihracat olmak üzere iki depart-
manımız var. İhracat departmanımızda Can 
bey ve ekibi yer alıyor. Türkiye’yi bölgelere 
ayırdık, bu bölgelerde bölge satış temsilcileri, 
dağıtıcılarımız ve OEM müşterilerimiz var. 
BVN’de bayi ve tedarikçilerini kendi içinden 
çıkarma kültürü vardır, Türkiye’deki birçok 
bayimiz ve bazı tedarikçilerimiz bu şekilde 
oluştu. Son olarak Yurtiçi Satış Müdürü-
müz Esat Bey ve İhracat Müdürümüz İlhan 
Bey Güney, Marmara Bölgesi’ndeki proje ve 
mekanik firmalarına hizmet vermek için Mar-
mara Hava firması ile BVN ve diğer tamam-
layıcı ürünlerin bayiliğini yapıyor. İhracat, 
merkezden gerçekleşiyor. Ayrıca Dubai’de 
sene başında bir ofis açtık. Önümüzdeki ay 
da Almanya ofisimizi açacağız inşallah. Ame-
rika ve Rusya’da ofis açmak da hedeflerimiz 
arasında. Firmamız zamanla daha da glo-
balleşecek, hazırlıklarımız ve çalışmalarımız 
tüm dünyada etkisini daha da hissettirecek bir 
marka haline gelmek için. Logomuzu BVN 
olarak değiştirmemiz ve BVN ismini kullan-
mamızın sebeplerinden biri de bu. 

25 yıldır üretici kimliğimizle 
sektörümüze hizmet ediyoruz

BVN olarak 25 yıldır üretici kimliğimizle 
sektörümüze hizmet ediyoruz. Yabancı fir-
malardan elbette teklifler geliyor. Ömer Faruk 
Bahçıvan her zaman “Biri şirketimizi satın 
almak veya şirketimize ortak olmak istiyorsa, 
bunu sadece maddi bir şeyler sunarak yapa-
maz, mutlaka Türkiye’ye bir know-how getir-
meli veya istihdam sağlamalı” der. Kendisi bu 
konuya sadece maddiyat olarak bakmaz, ülke-
mizin yararına olması gerektiğini söyler. Biz 
de onun izinde, onun tecrübeleriyle ilerliyoruz. 
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sistem

Günümüzde veri merkezleri yangın 
korunum sistemlerinde öne çıkan 
gazlı söndürme sistemleri, kullanı-

lan sistemdeki gazın boşalması ile oluşan ses 
seviyesinin sabit diskler üzerinde oluşturabi-
leceği veri kaybı ve zarar bakımından incelen-
mekte ve araştırılmaktadır. Modern sabit disk 
kapasiteleri artık daha yüksek olup titreşim ve 
gürültülere olan hassasiyeti de bu doğrultuda 
artmıştır. Gazlı yangın söndürme sistemlerinde, 
gazın boşalmasında oluşan yüksek basınç ile 
ortaya çıkan gürültü ve ses dalgalarının yaydığı 
titreşim, bu sabit diskler üzerinde veri kaybı ve 
zarara neden olabilmektedir.

Veri Merkezleri 
Yangın Korunumu için 
Tyco Akustik Nozul Çözümü
Yazan: Murat Topuz, Teknik Müdür Türkiye – Türki Cumhuriyetler, Johnson Controls

Yangın Söndürme Sistemlerinde 
Nozul Ses Karakteristiği

Yangın söndürme sistemlerinin ses çıkışı bir-
çok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin başında; 
gazın boşalma süresi, gazın en yüksek akış 
değeri ve sistemde kullanılan vana teknolojisi 
gelmektedir.
Uzun yıllar Inert gazlı yangın söndürme 
sistemlerinde standart gaz boşalma kontrol 
yöntemi olarak nozul orifisleri üzerinde durul-
muştur. Bu orifis teknolojisinde ses seviye-
sinin orifisten geçen en yüksek akışta 145 
dB seviyesini aştığı görülmüştür. Tyco iFlow 

teknolojisi ile bu ses seviyesini 138 dB değerle-
rine düşürebilmektedir. Michigan Teknolojik 
Üniversitesi (MTU) Dinamik Sistemler grubu 
ile yapılan testler sonucunda günümüz sabit 
diskleri performansı gözden geçirilirken, sabit 
disklerde hasarı ve veri kaybını önlemek için 
nozullardaki ses seviyesinin daha düşük bir 
seviyeye indirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 

Tyco Akustik Nozul Çözümü ve 
Performansı

Tyco, düşük ses gücü ile yeni bir inert gazlı 
söndürme sistemi nozulu geliştirmek için 
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Ses seviyesi Tyco tarafından geliştirilen akus-
tik hesaplama programı ile nozul yerleşimi, 
adedi ve en yakın kabine olan mesafe, mahal 
duvar bilgileri girilerek hesaplanır. Bu sayede 
verilerin veya cihazların zarar görebileceği 
seviyelerinden düşük değerler elde etmek 
amaçlanır.
Yenilikçi Akustik Nozul, veri merkezi ala-
nında faaliyet gösteren üreticileri ve ürün tasa-
rımcılarını ödüllendirmek üzere her yıl veri-
len DCS Ödülleri 2017 töreninde, Yılın Veri 
Merkezi ICT Yeniliği ödülü kategorisinde, 10 
finalist arasından ödüle layık görüldü.
Tyco, inert gazlı yangın söndürme sistemleri 
ve Akustik Nozul Çözümü ile günümüz veri 
merkezlerinde verilerin, hem yangından hem 
de sistemin çalışmasından kaynaklı doğabile-
cek zararlardan korumayı hedefleyen çalışma-
ları ve ürünleri ile sektöre yenilikler getirmeye 
devam edecek. TM

kapsamlı bir araştırma yaparak akustik nozul 
çözümüne ulşatı. Tyco Akustik Nozul veri 
merkezleri için önemli bir gelişme olup, hassas 
sabit disklerde ses maruziyetini azaltabilen ve 
daha az boru ve nozul ile çözüme ulaşılmasını 
sağlamaktadır. Bu tescilli tasarım, ses azaltma 
yöntemi ve nozul dağıtım performansı elde 
etme yeteneği hakkında patentli bir çözüm-
dür. Nozul içerisindeki ses emici malzemeler, 
Tyco tarafından yapılan kapsamlı bir araş-
tırma ve fiziksel akustik testlere dayanarak 
seçilmiştir. Akustik Nozul, Tyco tarafından 
titizlikle, yüzlerce kez gaz boşaltma testine 
tabi tutulmuştur.  
Sonuç olarak, standart nozullara göre üstün 
ses gücü performansı ve söndürme kapasitesi 
sağlamaktadır.
Tyco iFlow yangın söndürme sistemi ile ANSI 
UL 2127 nozul performans testlerine göre 
ve NFPA 2001 uygun koruma alanı ve akı 
kapasitesi aşağıdaki gibidir:
Maksimum koruma alanı: 9.75m x 9.75m 
(32’x 32’)
Maksimum nozul yüksekliği: 6.1m (20’)
Nozuldaki maksimum akış: 142m3/dk 
(5000cfm)
2017 yılı başında lansmanı yapılan Tyco’nun 
Akustik Nozul Çözümü, hassas sabit disk 
sürücülerini içeren alanlarda yer alan gazlı 
söndürme sisteminin boşalmasıyla oluşan yük-
sek ses seviyesini azaltma imkânı sağlarken, 
veri merkezlerinde kullanılmak üzere özel 
olarak tasarlanmış bir nozul çözümüdür. 

Akustik nozul çözümü benzersiz bir kapsama 
alanına sahiptir ve düşük ses seviyesi ile sabit 
disk sürücülerinde oluşabilecek hasarların 
önüne geçmeyi sağlar. Nozul tasarımı 150, 
200 ve 300 Bar Inergen yangın söndürme 
sistemleri ile kullanılmak üzere geliştirilmiş-
tir. Tyco iFlow teknolojisi ile birlikte akustik 
nozul kullanımı, oluşabilecek ses seviyesini 
105 dB altına düşürebilmektedir. Sabit disk-
lerden performans alabilmek için 110 dB ses 
seviyesinin altı hedeflenmelidir.
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proje

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 
yapılan yeni Hilton Amsterdam 
Airport Schiphol Hotel, şehrin 

çarpıcı bir simgesi olma özelliğine sahip. Bu 
etkileyici bina kompleksinde, test edilmiş 
AF/Armaflex ve Armafix AF birleşimi ve  
Armaflex Sistem Garantisi altında gerçekleş-
tirilmiş yalıtım ürün ve sistemleri kullanıldı. 
Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel’in 
dış cephesi, kıvrımlı kübik yapıda olup elmas 
şeklinde dış cepheye sahip. Gri ve beyaz 
unsurlara sahip dağınık cam düzenlemesi ile 
yapı, uzaktan dev bir elmasa benziyor. 433 
yatak odası ve 23 konferans odasına sahip olan 

Hilton Amsterdam Airport 
Schiphol Hotel Projesi Yalıtım 
Sistemleri

otelde 42 metre uzunluğunda cam çatılı avlu 
ve azami 640 davetli etkinlikler için uygun 
olan balo salonu mevcut. Schiphol Havaalanı, 
otele sadece 5 dakika yürüme mesafesinde 
olup havaalanına ulaşım kapalı bir yaya geçidi 
ile sağlanıyor.

Hollanda’nın BIM’e Uygun Öncü 
Projesi

Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel, 
Yapı Bilgi Modellemesine (BIM) uygun, sanal 
model olarak tasarlanmış ilk büyük projeler-
den biridir. Schiphol Hotel Property Com-

pany (Schiphol Real Estate’in bir alt kuruluşu) 
ile birlikte Deerns ve ABT (Velp) Mühen-
dislik şirketlerinin Delft mimari Mecanoo 
uygulaması başarılı olmuştur. Otelin, BIM’e 
uygun olarak tasarlanması, binayı yönetmek 
ve bakımlı tutmak için de avantaj sağlıyor.

Sürdürülebilir Enerji Konseptinde 
Bir Otel Binası

Otel planlanırken, yapının dayanıklılığına çok 
önem verilmiştir. Enerji tüketimi, Hollanda’da 
yasal olarak gerekli Enerji Performans Kat-
sayısından yüzde 10 oranında daha azdır. 
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Yüksek Performanslı Yalıtım 
Sayesinde Daha Yüksek Enerji 
Etkinliği

Binanın ısıtma ve soğutma gereksinimleri; 
ısı pompaları, ısı çarkları, hava dolaşımı ve 
ısı kazanımı için kurulmuş ikiz sarmallı veya 
çapraz akışlı dönüştürücüler ile karşılanıyor. 
Düşük dereceli ısıtma sistemlerinin havalan-
dırma ve pompalarının yüzde 95’i frekans 
kontrollüdür. Unica Installatietechniek, yarısı 
binanın iklimlendirme sistemine ait olmak 
üzere bina kompleksinde toplam 31 km boru-
lama yapmıştır. Bu borular, 10 °C besleme 
sıcaklığına ve 18 °C dönüş sıcaklığına sahiptir. 

Deerns’in uzman mühendisleri bu özelliği, 
bir dizi enerji tasarrufu sağlayan ölçümü har-
manlayarak sağlamıştır. Bunun için 130 metre 
derinliğindeki su taşıyan katmanlarda sıcak 
ve soğuğu depolayıp, düşük ısıda soğutma ve 
iklimlendirilmiş havadan ısı geri dönüşümü 
yapma teknikleri kullanılmıştır. Isıtma için ısı 
pompalarının kullanımı ile yüksek verimliliğe 
sahip MEP sistemi tercih edilmiştir. Aynı 
zamanda enerji verimliliği yüksek olan ışık-
landırma ve optimize edilmiş havalandırma ile 
sürdürülebilirlik konusunda da büyük kaza-
nımlar sağlanmıştır. Atriyum bu bileşende 
kilit rol oynamaktadır. Burası, doğal ışığın 

binaya girişini sağlar aynı zamanda iklim 
kontrolü için önem teşkil eder. Dışarıdaki 
hava atriyuma girmeden önce, otel odaları için 
süzülüp ön işleme tabi tutulur. İç hacmin çok 
sıcak olmasını önlemek için de çatıda güneş 
geçirmez cam kullanılmıştır.

Yeşil Otel

Hollanda BREEAM-NL standardında 
“Mükemmel”i amaçlayan Hilton Amsterdam 
Airport Schiphol Hotel, dünyanın en büyük 
seyahat sitelerinden TripAdvisor tarafından 
“Green Leader Gold” sertifikasına layık görül-
müştür.
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proje

Deerns’in uzman mühendisleri soğuk hatları, 
yoğuşma ve enerji kaybına karşı korumak için 
AF/Armafl ex yalıtım malzemesinde karar kıl-
mıştır. Tesis odalarının borularında ve diğer 
bileşenlerinde izolasyon üstlenicisi Riweltie 
Bv’nin çalışanları 16 ve 19 mm kalınlığında 
boru ve levha yerleştirmiştir. Ortalama sıcak-
lıkları kış ortalamasının üstünde ve yaz orta-
lamasının altında olan, dış mekân hava girişi 
boruları da yoğunlaşmaya karşı AF/Armafl ex 
ile korunmaktadır. Yalıtımcılar, borularda 25 
mm kalınlığında 4000 m2 AF/Armafl ex levha 

kullanmıştır. Yüksek ısı yalıtım özelliği olan ve 
su buharı geçişine güçlü bir dayanıklılık gös-
teren AF/Armafl ex, yalıtılmış teçhizatın tüm 
hizmet hayatı süresince yüksek etki verimlili-
ğini ve düşük bakım maliyetini garanti ediyor. 

Projede Kullanılan Armacell 
Ürünleri

AF/Armafl ex Levhaları

Elastromerik yalıtım malzemeleri, kapalı 
mikro hücreli bir yapıya, çok düşük termal 
iletkenlik katsayısına (yüksek ısı yalıtımı) ve 
çok güçlü bir su buhar difüzyon direncine 
sahiptir. Bu özellikler yalıtımın, yoğuşma ve 
enerji kaybına karşı uzun süreli korunmasını 
garanti altına alır.

AF/Armafl ex Boruları

Esnekliği oldukça yüksek olan malzemelerin 
montajı da hızlı ve kolaydır. Hilton Amster-
dam Airport Schiphol Hotel’de kullanılan 
standart boruların yanı sıra, AF/Armafl ex’in 
hazır-kesikli ve kendinden yapışkanlı versi-
yonları da mevcuttur.

Armafix AF Boru Destekleri

Armafi x AF boru desteklerinin termal köp-
rülerin oluşabileceği durumlarda kullanımı 
özellikle tavsiye ediliyor. Bu durum, özellikle, 
soğuk hatlarda yoğuşmanın gerçekleştiği boru 
ve askı noktası arasında büyük önem taşıyor.

Armafix Boru Destekli Sistem 
Çözümü

Soğuk uygulamalarda, boru kelepçeleri doğru 
yalıtılmadıkça potansiyel bir zayıf nokta haline 
gelir. Eğer boru, kelepçesinden termal bir 
şekilde izole edilmezse, termal köprüler olu-

şur ve yoğuşma meydana gelir. Bu da; artan 
bir enerji kaybına, paslanma riskine ve pahalı 
ikincil hasar tehlikesine sebep olur. Arma-
fi x yalıtımlı boru askı aparatı, termal olarak 
boruyu ve kelepçeyi birbirinden ayırır. Boruya 
eklenen diğer Armafl ex malzemeleri ile bir-
likte soğuk hatlar için uzun süreli bir yalıtım 
sistemi oluşturur. Yalıtımlı boru askı aparatı, 
basınç dayanımı yüksek, çevre dostu PET sto-
perlerle basınca ve ezilmeye karşı korunan AF/
Armafl ex’ten mamüldür. Boru askı aparatının 
dışında ise elastomerik yalıtım malzemesinin 
çevresine yapıştırılmış, boyalı alüminyum sac-
dan yapılmış kabuk bulunur. Bunlar ağırlığı 
homojen olarak dağıtır ve ayrıca ek buhar 
bariyeri görevi görür. Armafi x boru desteği 
mümkün olan en yüksek güvenilirliği sağlar 
ve kolay, çabuk ve düzgün bir şekilde monte 
edilebilir. Standart kelepçeleri kullanırken, 
boruyu kelepçelerin üzerinden yalıtmak, yalı-
tım malzemesinin uçlarını boruya yapıştırmak 
ve sonra da Armafl ex’i askı aparatı üzerine 
uygulamak gereklidir. Bunun tam tersine, 
Armafi x basitçe borunun çevresine yerleştiri-
lir ve kendinden yapışkanlı kapak ile montajı 
kolaylaştırılır. Daha sonraki işlem sırasında, 
yalıtım uçları, boru yalıtım malzemesine yapış-
tırılır. Armafi x kullanmak; zaman, malzeme ve 
maliyet bakımından büyük kazanımlar sağlar.

Armafl ex Sistem Garantisi ile Daha 
Fazla Güvenlik

Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel’de 
yalıtım işlemi, Armafl ex garantisi altında ger-
çekleştirilmiştir. Bu projenin eğitimli ve onaylı 
yüklenicileri, yasal olarak verilen iki yıl yerine 
on yıla kadar uzayabilen garantiden yararlanır. 
Armafl ex sistem garantisi; onaylı fi rmalara 
direkt rekabet avantajı, şartname belirleyi-
cisi, toptan satış imkânı sunmakla kalmaz 
aynı zamanda kalite mühründen yararlanma 
imkânı sunar. Çünkü kalite ve güvenilirlik, 
soğuk uygulamalarda büyük önem taşır. Yalı-
tım müteahhitleri birçok pazarda düzenli 
olarak Armacell eğitim kurslarına katılır ve 
birçoğu da şimdiden yetişmiş Armafl ex yalıtım 
şirketleri olarak onaylanmıştır.
Armafl ex Sistem Garantisi ile geçen Ara-
lık ayında açılan Hilton Amsterdam Air-
port Schiphol Hotel’de, kalite ve güvenilirlik 
bakımından en yüksek standartlarda 10 yıllık 
garanti ile soğuk tesisat yalıtımı gerçekleşti-
rilmiştir. TM

Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı 
tek parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

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

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

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

POLİETİLEN

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

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

www.flexiva.com.tr
Diğer Flexiva ürünleri için:
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Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı 
tek parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

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

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

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

POLİETİLEN

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

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

www.flexiva.com.tr
Diğer Flexiva ürünleri için:
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Özgür Gürer
Türkiye IMI Hydronic Engineering 
Genel Müdürü

I  MI Hydronic Engineering (IMI HE), diğer iş kolları IMI Critical Engineering ve IMI 
Precision Engineering ile birlikte, 1862 yılında kurulan, uluslararası bir mühendislik 
firması olan İngiliz IMI plc grubunun bir parçası. Türkiye IMI Hydronic Engineering 

ise 2010 yılından itibaren, 15 kişilik kadrosu ile teknik destek ve son teknoloji ürün 
tedariki sağlayarak müşterilerine minimum enerji tüketimi ile mükemmel iç ortam 
kalitesine ulaşmaları konusunda destek veriyor. 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren 
Türkiye IMI Hydronic Engineering Genel Müdürü görevini yürüten Özgür Gürer, 
firmanın 2017 yılına damga vuracak çok sayıda yeni ürün hazırlığı içinde olduğunu 
söylüyor. Gürer, IMI HE’nin yeni teknoloji ürünlerini ve hedeflerini anlattı.

“IMI HE, hidronik sistemler ve oda sıcaklık 
kontrolü konularında dünya çapında bir lider 
ve uzman olarak kabul görüyor”
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Türkiye IMI HE olarak, 
müşterilerimize minimum enerji 
tüketimi ile mükemmel iç ortam 
kalitesine ulaşmaları konusunda 
destek veriyoruz

IMI Hydronic Engineering (IMI HE), diğer 
iş kollarımız IMI Critical Engineering ve IMI 
Precision Engineering ile birlikte, 1862 yılında 
kurulan, hisseleri Londra borsasında işlem 
gören uluslararası bir mühendislik firması olan 
İngiliz IMI plc grubunun bir parçasıdır. IMI 
plc dünya çapında 20’den fazla ülkede üretim 
merkezi bulunan ve 12 bini aşkın çalışanı ile 
hassas akışkan kontrolü sağlayan yenilikçi, en üst 
kalitede mühendislik ürünlerinin tasarım, üretim 
ve servis hizmetlerini sunmaktadır. 
Dünyanın en büyük mühendislik firmaların-
dan biri olan IMI HE’nin mühendislik hari-
kası ürünlerinin temellerini attığı; İsveç, İsviçre, 
Almanya, Polonya, ABD ve Slovenya’daki fab-
rikalarında yerleşik, merkezi bir yönetime sahip 
ve her yıl en az 15 yeni ürün & patent hedefi 
bulunan çok büyük bir Ar-Ge ekibi mevcut-
tur. 2014 yılından bu yana hedeflerine başarıyla 
ulaşmış ilgili departmanımızın; 2016 yılı içinde 
yürüttüğü ve 2017 yılına yine damga vuracak 
çok sayıda yeni ürün hazırlığı bulunmaktadır. 
IMI HE’nin ürün gamında; IMI TA (Tour & 
Andersson) marka İsveç menşeli balans ve 2/3 
yollu kontrol vanaları, IMI HEIMEIER marka 
Alman menşeli termostatik radyatör-kontrol 
vanaları, yerden ısıtma kollektörleri ve IMI 
PNEUMATEX marka İsviçre menşeli kom-
presörlü/pompalı genleşme tankları, otomatik 
su besleme üniteleri ve hava-tortu ayırıcıları gibi 
birçok fonksiyonel ürün mevcuttur. 
6 ülkede üretim tesisi, 2 binden fazla çalışanı ve 
100 binden fazla referans proje çözüm deneyimi 
ile IMI HE; hidronik sistemler ve oda sıcaklık 
kontrolü konularında dünya çapında bir lider ve 
uzman olarak kabul görmektedir. 
Türkiye IMI HE olarak, 2010 yılından itibaren, 
15 kişilik kadromuz ile teknik destek ve son 
teknoloji ürün tedariki sağlayarak müşterileri-
mize minimum enerji tüketimi ile mükemmel 
iç ortam kalitesine ulaşmaları konusunda destek 
veriyoruz. Bünyemizde bulunan servis depart-
manımız; tedarik ettiğimiz ekipmanların devreye 
alma işlemini sahada ücretsiz olarak yapıyor ve 
akabinde müşterilerimize tüm teknik değerleri 
içeren bir rapor teslim ediyoruz. 

bağlantısı olmasa bile çalıştırılabiliyor ve taşı-
nabilir bir TA Dongle ile bluetooth üzerinden 
devreye alınabiliyor. 
Bilindiği üzere, 2 borulu sistemlerde tek bir 
kontrol vanası ile hem ısıtma hem de soğutma 
yapılıyor. Ancak sistemin ihtiyacı olan debi 
miktarları ısıtma ve soğutma modlarında 
birbirinden farklıdır. Standart vana-aktüatör 
uygulamalarında, vananın ön ayarı daha yüksek 

IMI HE’de yeni ürünler

Geçen yıl ilk kez katıldığımız ISK-Sodex İstan-
bul ve yine bu sene ISH Frankfurt fuarlarında 
15 yeni ürünümüzü sektör temsilcileri ile buluş-
turduk. Bu ürünlerden bazılarının eşsiz özellik-
lerinden bahsetmek istiyorum;

TA Slider: TA-Slider’ın aktüatör dünyasında 
çığır açacak ürünlerden biri olduğuna inanı-
yoruz. Haberleşme protokolü olan veya olma-
yan bütün kontrol sistemleri ile uyumlu “dijital 
konfigürasyonlu aktüatör” TA-Slider, elektrik 
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olan soğutma debisine göre yapılır ve ısıtma 
modunda da vana bu ön ayar değeri ile çalıştırılır. 
TA-Slider aktüatöre “Split Range” özelliği saye-
sinde, 2 farklı çalışma modu için farklı debiler 
tanımlayabiliyoruz. Bu sayede kontrol vanası, 
sistem hangi modda çalışırsa çalışsın otomatik 
olarak gerekli olan sit-sübap açıklığına geliyor ve 
böylece ısıtma & soğutma çalışma modları için 
gerekli olan debi değerleri sağlanarak önemli 
ölçüde enerji tasarrufu sağlanıyor.
TA-Slider, gelişmiş teknolojisi ile 200’den farklı 
programlama imkânı sağlarken, sahada devreye 
almak için harcanan süreyi de ciddi oranda azal-
tıyor. Dijital olarak programlanabilir TA-Slider 
serisi aktüatör ailesinin kopyalama özelliği ile 
aynı konfi gürasyona sahip aktüatörleri devreye 
almak sadece saniyeler sürüyor.

TA Modulator: Basınçtan Bağımsız Kombine 
Balans Vanası TA Modulator’un özel dizayn 
edilmiş eşit yüzdelikli vana karakteristiği, lineer 
vana karakteristiğine sahip vanalara kıyasla 6 
kata kadar daha büyük vana stroğu ile bizlere 
kusursuz oransal kontrol imkânı sağlıyor. Bu 
sayede minimum pompa enerji tüketim değerle-
rine ulaşabiliyoruz. Vana üzerinden debi, basınç 
değerlerini ölçebildiğimiz; ametal ve paslan-
maz çelik malzemeden üretilen TA Modulator, 

yüksek korozyon dayanımı ile kaçak riskini de 
ortadan kaldırıyor. 

Heimeier Eclipse: Termostatik radyatör vana-
sında devrim niteliğinde olan otomatik debi 
kontrolü (AFC) özelliğine sahip Eclipse, stan-
dart radyatör vanası boyutlarındadır. Eclipse, 
basınçtan bağımsız olarak debiyi kontrol ederek 
hassas sıcaklık kontrolü sağlarken aynı zamanda 
dinamik olarak balanslama yapabiliyor ve stan-
dart vanalar için yapılan karışık hesaplamala-
rın tamamını bertaraf ediyor. Tesisattaki diğer 
vanalar kapansa dahi vana içinden geçen debi, 
ayarlanan set değerlerini geçmez. Bu sayede 
sistemde ilave bir fark basınç kontrol vanasına 
ihtiyaç duymadığımız için hem işçilik hem de 
yatırım maliyetini düşürüyoruz. 

Heimeier Dynacon Eclipse: Otomatik Debi 
Kontrolü (AFC) teknolojisine sahip paslanmaz 
çelik Dynacon Eclipse kollektör ile her bir ısıtma 
devresinin debisi ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Bu 
sayede, hidronik balanslama tek bir operasyon 
ile kolaylıkla sağlanıyor. Diğer devreler kapansa 
dahi devrenin dizayn debi set değeri değişmi-
yor. Dynacon Eclipse debiyi sürekli set değe-
rinde tutarak ve yüzde 20 mertebesinde enerji 
tasarrufu sağlıyor. Bu sayede Dynacon Eclipse 

kollektörleri ile sistem devreye alma süresini 
de kısaltarak toplam maliyetleri önemli ölçüde 
azaltıyoruz.

Pneumatex Zeparo G-force: Tesisatta bulunan 
kir ve magnetit ayrıştırmada 9 kat daha etkili 
bir çözüm sunan yenilikçi Zeparo G-Force tortu 
ayırıcı, benzersiz siklon teknolojisi sayesinde 6 
çevrimde tesisattaki suda bulunan partiküllerin 
yüzde 96’sını temizleyebiliyor. Zeparo G-Force 
tesisata dik ve yatay takılabiliyor ve montaj yönü-
nün ayrışma verimine herhangi olumsuz bir 
etkisi olmuyor. Bu sayede müşterilerimize sahada 
gerekli olan uygulama revizyonları için montaj 
esnekliği sağlayabiliyoruz.  

Pneumatex Transfero Connect: Entegre siklonik 
vakum-gaz alma sistemine sahip tek basınçlan-
dırma sistemi olan Transfero Connect, su içe-
risindeki çözünmüş oksijeni ayrıştırarak tesisatı 
korurken, aynı zamanda kusursuz sistem basınç 
kontrolü sağlayarak tek bir cihazda benzersiz iki 
özelliği birden sunuyor.
İstendiği takdirde üniteye otomatik su besleme 
cihazı da entegre edilebilir ve besleme suyunun 
debi, zaman ve frekans parametreleri ölçülüp 
izlenebilir.
8 MW kapasiteye kadar ısıtma ve solar sistem-

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25

www.dogayayin.com • www.dsygkitabevi.com

ISK sektörü ile ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En güncel sektör haberleri  www.termodinamik.info’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!
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ler, 13 MW kapasiteye kadar soğutma sistem-
lerinde kullanılabilen, diğer vakum gaz alma 
sistemlerine kıyasla yüzde 50’ye varan verimlilik 
farkı ile Transfero Connect; yüksek performans, 
kompakt dizayn ve hassasiyet istenen projelerde 
tercih ediliyor. 
Cihazın üzerinde bulunan gelişmiş ve kullanıcı 
dostu menü dizaynına sahip Braincube paneline 
internet ya da otomasyon sistemleri ile uzaktan 
erişim sağlanarak çalışması izleniyor ve sistemde 
meydana gelebilecek problemler anında görü-
lebiliyor.

Geliştirdiğimiz yeni teknoloji 
ürünlerini, geniş kitlelere ancak 
eğitim ile doğru şekilde aktarabiliriz

Eğitim, IMI Hydronic Engineering için olmazsa 
olmaz temel unsurlardan biridir. Tüm dünyada 
“Hydronic College” adlı çatı organizasyonu ile 
eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Geliştirdi-
ğimiz yeni teknoloji ürünlerini, geniş kitlelere 
ancak eğitim ile doğru şekilde aktarabileceği-
mize inanıyoruz. Türkiye ofisimizde bulunan 
uygulamalı eğitim salonumuzda ayda minimum 
4 kez tasarımcı, yüklenici ve işveren firmaları 
ağırlıyoruz. Teorik eğitimin akabinde çalışan 
tesisat üzerinde yapılan uygulamalar ile eği-
timler çok daha verimli geçiyor. Uygulamalı 
eğitim salonumuzun dışında tasarımcı, yüklenici 
ve şantiye ofislerinde proje özelinde de teknik 
sunum ve eğitimler düzenliyoruz. 
İş ortaklarımız için düzenli olarak yılda 1 kez 
3 günlük Sertifika Eğitimleri düzenliyoruz. Bu 
eğitimler sonunda yapılan sınav sonucunda katı-
lımcılara sertifika veriyoruz. Bu sayede partner-
lerimiz bünyesinde IMI Hydronic Engineering 
Sertifikalı mühendisler bulunuyor.
Teknik departmanımız aracılığıyla Türkiye’deki 
birçok elit proje firmasına mühendislik hizmeti 
sağlıyoruz. Bununla birlikte iş yoğunluğumuza 
göre ihtiyaç durumunda, proje üzerinde gerekli 
çalışmaların yapılabilmesi için Macaristan’da 
bulunan ve tüm dünyadaki IMI ofislerine des-
tek veren 15 kişilik ESC (Engineering Support 
Center) ekibimizden de destek alabiliyoruz. 

Sektörümüz, derneklerimiz ile 
birlikte gelişecektir

IMI Hydronic Engineering olarak üye oldu-
ğumuz bir sektörel kuruluş bulunmuyor ancak 
İş Geliştirme Yöneticimiz Görkem Kızıltan 
Ustalı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nde 

(TTMD) geçen 2 yıl süresince Seminer Komis-
yonu Başkanlığı görevini başarıyla yürüttükten 
sonra bu dönem İstanbul İl Başkanlığı görevini 
üstlenmiştir.
Sektörümüzün, derneklerimiz ile birlikte geli-
şeceği ilkesinden yola çıkarak TTMD İstanbul 
ve Ankara seminerleri, MTMD gibi çeşitli der-
nek ve organizasyonlara sponsor olarak destek 
oluyoruz.

Birçok elit projede ürünlerimiz 
tercih edildi

Son dönemde Vadi İstanbul, Medical Park Pen-
dik, Park Mavera, OryaPark, Do&Co Sabiha 
Gökçen, Capitol AVM renovasyon, Metro-
mall, Nida Kule Levent, Mersin Entegre 
Hastanesi, Metropol, Yüksek Hızlı Tren, 
Lösev, Zorlu Center, Akasya Park, Bul-
var İstanbul, Piazza, Iconova, Piyalepaşa, 
Avrupark, NG Residance, Sarp Güm-
rük Kapısı, Özgün Gıda, Kardem 
Keşan gibi birçok elit projede 
ürünlerimiz tercih edildi. 
Önemli projelerde 
ürünlerimizin ter-
cih edilmeye 
devam etmesi 
için gerekli 
iş geliştirme, 

satış ve servis faaliyetlerimizi aralıksız sürdü-
rüyoruz. 

Sektörün bilgilendirilmesi ve enerji 
tasarrufu sağlayan son teknoloji 
ürünlerin tercih edilmesine katkı 
sağlıyoruz

Ürün gamımızda bulunan balanslama & kon-
trol, basınçlandırma & su kalitesi ve termostatik 
kontrol tarafında Türkiye’deki birçok bilinçli 
yatırımcı, müteahhit ve proje ofislerinin hali-
hazırda çözüm ortağıyız. 
Bu konularda son yıllarda yaptığımız yoğun 
çalışmalar ile sektörün bilgilendirilmesi ve enerji 
tasarrufu sağlayan son teknoloji ürünlerin tercih 
edilmesine katkı sağlıyoruz. Yeni teknolojiler 
özelinde eğitim, seminer, fuar ve yurtdışı fabrika 
gezileri ile sektöre katkı sağlamayı aynı heyecan 
ile sürdüreceğiz. Özellikle basınçlandırma & su 
kalitesi alanlarında Türkiye’de kat edecek yolu-
muz olduğuna inanıyorum. Tesisat içerisindeki 
oksijenin nasıl oluştuğu ve tesisat malzemeleri 
için ne kadar zararlı olduğu konusunda bilgilen-
dirme çalışmalarımızı hızlandıracağız. Oksijen 
geçirgenliği minimum seviyede butil kauçuk 
torba, entegre gaz alma (degassing) sistemleri, 
yüksek verimli tortu ayırıcı vb. kullanımın fay-
dalarını her platformda dile getireceğiz. Birçok 
projede mekanik ekipmanlar için yer sıkıntısının 
var olduğunu ve projelerde her bir metrekarenin 
çok değerli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda 
yaptığımız teknik çalışmalar ile kompresörlü ve 
pompalı genleşme tankları kullanarak projelerde 
yer kazandırmaya aynı zamanda da işletme mali-
yetlerini düşürmeye devam edeceğiz.TM
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pazar

Geçen günlerde yayımlanan küresel 
klima (AC) pazarındaki BSRIA 
pazar araştırmasına göre, 2016 

yılındaki daralma önceki iki yıla kıyasla yavaş-
ladı. Son göstergeler, 2017’de birçok bölgede 
büyümenin devamının beklendiğini göste-
riyor.
İklimlendirme pazarı, 2015’te yaşanan ciro 
bazındaki %5’lik düşüş ile karşılaştırıldığında 
2016 yılı daha iyi bir sonuçla, %1’lik düşüşle 
kapandı. Çin pazarı, sıcak havaların etkisi ve 
hükümetin yeni bir beş yıllık planı ile des-

BSRIA Küresel İklimlendirme 
Araştırması 2016’da Pazarda Bir 
Daralma Olduğunu Gösteriyor

teklenen satış artışı ile geç bir iyileşme yaşadı. 
Negatif büyümenin nedenleri arasında, Bre-
zilya ve Suudi Arabistan pazarları bulunuyor. 
Küresel iklimlendirme pazarı 92,6 milyar 
ABD doları değerinde bulunuyor; paket 
cihazlar (pencere tipi cihazlar, portatif cihaz-
lar, splitler, çatı tipi ve dahili paket tipler) 
bu cironun yaklaşık %85’ini oluşturdu. Asya 
Pasifik ülkeleri paket cihazlar pazarından adet 
bazında %60 ile en büyük payı aldı.
2016 yılında pazar bir önceki yıla göre bek-
lenenden daha küçük bir oranda düştü; yılın 

ikinci yarısında Çin’de yaşanan olumlu geliş-
meler piyasanın daha fazla düşmesini engel-
ledi.
Merkezi cihazlar (chiller, klima santrali, fan 
coil), -Amerika dışında- kötü performans gös-
terdi. İkinci en büyük merkezi cihaz pazarı 
olan ABD, ılımlı bir büyüme gösterdi. Yeni 
endüstriyel tesis yatırımlarındaki yavaşlama, 
sağlık ve eğitimde düşük büyüme hızı, pazarın 
daha fazla genişleyebilmesini kısıtladı. Öte 
yandan, ticari kesim, ofis yapıları ve turizm 
sektöründeki talep, güçlü seyrini sürdürerek 
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2016’da küçük bir düşüş kaydetti. İklimlen-
dirme pazarının toplam cirosu 13 milyondan 
fazla oldu. Bölgedeki en büyük pazar, %8 ora-
nında büyüme kaydeden Hindistan’dı, ancak 
Suudi Arabistan pazarı, hükümet yatırımları-
nın eksikliği ve %25 oranında daralma nede-
niyle sıkıntı çekmeye devam ederek bölgenin 
tamamını %1 oranında aşağı çekti. Hindis-
tan’daki büyüme, konut segmentinde iklim-
lendirme düzeylerinin hızla artması, mayıs 
ayında sıcaklığın yükselmesi ve istikrarlı bir 
Rupi ile daha iyi iş planlaması yapılması ve 
doğrudan yabancı yatırımlara izin verilmesiyle 
kaydedilebildi.”

Taşınabilir klimalar

2016’da taşınabilir klima pazarı, 2015 yılına 
göre %15 artışla yaklaşık iki milyon adet 
hacime ulaştı ve 563 milyon USD ciro kay-
dedildi. ABD, en büyük taşınabilir klima 
pazarı oldu. Küresel satışların yarısından faz-
lası ABD’ye ait. ABD bu alanda %29 gibi 
büyük oranda da büyüme kaydetti. Bu sonuçta, 
olumlu hava koşulları kadar, çok rekabetçi 
fiyatlı cihazların olması rol oynuyor. Taşına-
bilir klimalar yerel yaz sıcaklık koşullarına 
çok bağlı, satın alma talebi değişken olabilen 
bir ürün grubudur. Avrupa ve Güneydoğu 
Asya’da ılımlı artışlar görülürken, pazarın da 

bir miktar büyüme sağladı.
BSRIA Uluslararası Pazar Araştırmaları’nın 
Uzman Danışmanı Şaziye Dickson, küresel 
iklimlendirme pazarı hakkında şu bilgileri 
veriyor:
“Genel olarak, 2016, Avrupa ve Güney Doğu 
Asya bölgesinde iyi bir yıl oldu. Yoğun sıcak-
lık ve özellikle güney Avrupa’da devam eden 
büyüme, iklimlendirme pazarını olumlu yönde 
etkiledi ve özellikle İtalya’da pazarın yük-
seldiği görüldü. Güneydoğu Asya, doğrudan 
yabancı yatırımlar, yeni inşaat faaliyetleri, 
turizm ve kamu yatırımları ile ekonomik 
büyümenin geliştirdiği iklimlendirme pazarı, 
sıcak iklimin de etkisiyle yüzde yedi oranında 
bir büyüme sağladı.
Amerika bölgesinde, 2016’da yaklaşık 27 mil-
yon cihazla, adet bazında %5 büyüme kayde-
dildi. Brezilya, (-%46) ve Arjantin pazarları 
(-%15) düşerken ABD, Kanada ve Meksika’da 
güçlü büyüme görüldü. Düşüşlerin arkasın-
daki ana nedenler; siyasi istikrarsızlık ve 
genel ekonomik daralma oldu. 2016’da ABD 
iklimlendirme pazarındaki genel büyüme, 
yüzde sekizlik bir artış ile umut vericiydi. 
Avrupa iklimlendirme pazarı, son birkaç yıl-
dır gösterdiği durgunluğun ardından 2016 
yılında %13 oranında büyüdü. Çoğu Avrupa 
ülkesinde ekonomik iyileşme, güney Avru-
pa’daki sıcak hava dalgası ve stokların yeni-
lenmesi ile birlikte güçlü bir büyüme sağlandı. 
Büyüme, İngiltere dışında Avrupa’nın büyük 
iklimlendirme pazarlarının çoğunda belir-
gindi. Avrupa Birliği’nden ayrılma oylaması, 

belirsizliğe neden oldu ve İngiliz sterlini son 
31 yıldaki en düşük seviyesine geriledi. Genel 
olarak, ofis alanları için güçlü bir talep olmadı 
ve tamamlanma aşamasına gelmiş olan proje-
ler, kiracı taleplerinin belirsizliği, bu belirsiz-
liğin ofis yapılarının tamamlanma tarihlerini 
etkilemesi ve bunun sonucunda klima satın 
alımı ve montajı ertelendi. 
MEIA bölgesi, iki yıllık büyümenin ardından 
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pazar

düşük fiyatlı rekabetle bölündüğü görülüyor.

Pencere tipi (ve duvardan geçirilen 
üniteler)

Küresel pencere/duvardan geçirilen cihazlar 
pazarı adet bazında %2’lik bir düşüş kaydetti. 
Pazarın 2016’da 12 milyon adete ve 2.4 mil-
yar dolar ciro hacmine geriledi. Ancak, bu 
ürün birçok ülkede demode hale gelip yerini 
splitlere bırakırken pazardan pay almaya 
hâlâ devam ediyor. Bu ürün grubunda dün-
yanın en büyük pazarı ABD, adet bazında 
yüzde 60 paya sahip bulunuyor. ABD’deki 
olumlu ekonomik iklim, pazarın 2016’da %9 
büyümeyle 7 milyon adede ulaşmasına yar-
dım etti. Diğer büyük pazarlar Hindistan ve 
Suudi Arabistan ise 2016’da düşüş kaydetti. 
Bu pazarın, tahminen 2021 yılına kadar 
mütevazı bir büyüme göstermesi bekleni-
yor ve bunun da tamamen ABD pazarındaki 
büyümenin sonucu olacağı öngörülüyor.

mede en fazla büyüyen pazarlar, sıcak bir yaz-
dan yararlanan, Güney Kore (%35), Vietnam 
(%16), Hindistan (%11) ve ABD (%6) oldu. 
İnverter teknolojisinin gelişimi 2016 yılında 
birçok pazarda hızlandı. Avrupa mevzuatının 
motivasyonuyla, mevzuatın invertörleri teşvik 
etmediği Rusya’nın haricinde klimaların nere-
deyse %100’ü invertörlü oldu. Zorlu ekonomik 
koşullar pazarda düşük maliyetli ürünlerin 
hâkim olması sonucunu getiriyor.
Dickson, “2016 multi splitler için de VRF’ler 
için de inanılmaz bir yıl oldu ve her iki 
pazarda da çift haneli büyüme kaydedildi. En 
çok büyüme kaydedilen üç büyük multi split 
pazarı; İtalya (%49), Güney Kore (%2) ve 
ABD (%27). Konutsal alanda da ticari seg-
mentte de multi split pazarı, tekil splitlerle 
20 kW kapasite altındaki mini VRF’ler ara-
sındaki talebi karşılıyor. VRF pazarı, en zorlu 
zamanlarda bile bir büyüme kaydetmeyi başar-
dığından durgunluğun yaşanmadığı bir pazar 
olarak benimsendi. Hem yeni konutların ve 
hafif ticari uygulamaların hem de yenileme 
pazarında ürünün uyumluluğu, son yıllarda, 
bir değişimin anahtarı oldu. VRF’lerin bina 
otomasyon kontrol sistemleri ile donatılma-
sıyla artan yetenekleri, VRF pazarının gelişimi 
için yeni fırsatlar yaratıyor. VRF sistemleri, 

Avrupa’daki ekonomik iyileşme bu büyümenin 
temel dayanaklarını oluşturuyor. Bölgeye göre 
en büyük büyümenin Ortadoğu, Hindistan 
ve Afrika bölgesinde olması bekleniyor” diye 
ekliyor.

Rooftop (Çatı üniteleri)

Küresel rooftop pazarı 2015 yılına göre %1’lik 
düşüşle yaklaşık 1,2 milyon adet hacminde. 
ABD ve Kanada, 2016’daki küresel satışla-
rın neredeyse %90’ını oluşturan en büyük iki 
pazar. Bu ürün, perakende zincirleri ve fast 
food servis restoranları gibi bazı alanlarda 
ağırlıklı olarak tercih edilmektedir. Küre-
sel pazarın, 2015-2021 yılları arasında adet 
bazında %2.6’lık ılımlı bir büyüme göstermesi 
bekleniyor.

Merkezi cihazlar (Chiller, klima 
santrali, fan coil)

Global chiller ve hava tarafı ürünler pazarı, 
2015 yılına kıyasla %2 düşüşle 14.5 milyar 
ABD doları olarak gerçekleşti. 2016’da chiller 
gruplar, merkezi cihazlar pazarının yaklaşık 
%50’sini oluşturdu. Amerika bölgesi, ABD 
pazarındaki güçlü performans sayesinde 
büyüme kaydeden tek kıta oldu.
Birçok bölgede ekonomik büyümenin belir-
ginleşmesine rağmen, inşaat hizmetlerinin 
alım aşamasına geçmeleri zaman alıyor ve 
pazar, yeni ticari yapıların eksikliği nedeniyle 
sıkıntı yaşamaya devam ediyor.
Merkezi cihaz pazarının en büyük bölgesi  
%35 ile Asya Pasifik. Avrupa %26 ile ikinci 
sırada, onu Amerika Bölgesi %25 ve MEIA 
(Ortadoğu-Hindistan-Afrika) bölgesi ise %14 
oranı ile izliyor. Büyüme seviyeleri, %1 ile 
5 arasında değişiyor. Bununla birlikte, küre-
sel olarak, chiller pazarındaki eğilim, küresel 
pazarın %45’ini temsil eden iki dev, ABD ve 
Çin tarafından yönlendiriliyor.
Chiller pazarındaki en büyük gelişmeler, özel-
likle Avrupa’da ısı pompası uygulamalarının 
yanı sıra invertör teknolojisinin yükselişi ile 
bağlantılı oldu. Enerji verimliliği yasaları ve 
DX sistemlerinden gelen zorlu rekabet, chiller 
şirketlerini pazarda önemli hale getiriyor.
Genel olarak, merkezi sistemler pazarının 
tüm bölgelerde 2015-2021 yılları arasında 
ciro bazında yaklaşık %3’lük ılımlı bir büyüme 
göstermesi bekleniyor.
Ayrıntılı bilgi için: www.bsria.co.uk/wmi TM

Split sistemler (kanalsız ve kanallı 
tekil splitler, multi splitler ve VRF)

Split sistemler, dünya klima pazarının en 
büyük bölümünü temsil ediyor ve adet açısın-
dan piyasanın %80’inden fazlasını oluşturu-
yor. 2016’da splitler arasında multi splitler %3, 
VRF ise %14’lük bir paya sahip oldu. Toplam 
split pazarı, 2015 yılına kıyasla %1 düşüşle 100 
milyon ünite üzerinde bir seviyede kaldı ve 
2016 yılında 70 milyar ABD doları değerinde 
bir ciroya ulaştı. Dünyanın en büyük pazarı 
olan Çin, küresel büyümeyi frenlemeye sebep 
olan %5’lik bir düşüş kaydetti. İklimlendir-

havalandırma cihazlarıyla beraber kuruluyor 
ve böylece taze havanın gerekli olduğu uygula-
malarda da VRF’ler, chiller çözümleri ile daha 
iyi rekabet edebiliyor. Küresel split ve VRF 
pazarlarının 2015-2021 yılları arasında adet 
bakımından %2 oranında ılımlı bir büyüme 
göstermesi bekleniyor. Özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde klima kullanımının artması ile 

Amerika
%22

Avrupa
%7

MEIA
(Ortadoğu, 
Hindistan, 
Afrika) %10

Asya Pasifik 
%61

Amerika
%25

Asya Pasifik
%35

MEIA
(Ortadoğu, 
Hindistan, 
Afrika) %14

Avrupa
%26

Bölgelere göre paket klima 
pazarı-2016 (adet)

Bölgelere göre merkezi cihazlar 
pazarı-2016 (USD)

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

www.seyad.org
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sektörel yayınlar ulaştırır
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3. Tanımlar

Yıldırım koruma sistemi: Yıldırım koruma 
sistemi, yapıyı ve içeriğini yıldırım çarpma-
sına karşı korumak için DIN V VDE V 185-
3:2002-11 göre sistemin tümünü tanımla-
maktadır. Dış yıldırım koruma ve iç yıldırım 
korumadan oluşmaktadır.
Dış yıldırım koruma: Yıldırım tutucu siste-
minde toprak hattı ve topraklama tertibatından 
oluşmaktadır.
İç yıldırım koruma: Dışarıdan yıldırım düş-
mesi sonucu, akımın yapı içerisinde olan etkin-
liğinin minimize edecek ek düzenektir.
Yıldırım tutucu sistem: Yıldırımın tutulmasını 
sağlayan dış yıldırım korumanın bir ünitesidir.
Koruma açısı: Yıldırım tutucu çubuk ile oluş-
turulan koruma açısı alfa, koruma alanını belir-
lemektedir. Ölçü dikey bir eksene karşı alınır.
Aktarma hattı: Yıldırım akışını tutucu  
sistemden topraklama tesisatına aktaran dış 

Yıldırım düşmesine karşı kullanılan yıl-
dırım koruma sistemleri yangın güven-
liği amacıyla atık gaz tesisatlarına da 

uygulanmalıdır. Yıldırımdan korunma ile ilgili 
uygulama detayları, DIN V VDE 0185-3’te 
tanımlanmıştır. Atık gaz sistemleri için para-
toner uygulamasının ön görülmediği yerlerdeki 
tanımlama DIN VDE 0100-410, DIN VDE 
0100-540’ta yapılmıştır. Bu standartlara göre 
topraklama ve potansiyel dengeleme barasının 
teknik parametreleri belirtilmiştir. 

1. Kapsam

Bu çalışma atık gaz tesisatına paratoner, top-
raklama ve ana potansiyel dengeleme barası 
sistemlerinin planlanması ve montajı kapsa-
maktadır. 
Bu çalışmada atık gaz sistemlerin ana potansi-
yel dengeleme baranın ve topraklama tertibatın 
bağlantıları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

Elektrik bilgisi gerektiren yüksek gerilimden 
kaynaklı korunma ve önlemlerini içermemek-
tedir. Bu çalışma serbest duran bacalar, bina 
dışı uygulanan ve şaft içinden geçen paslanmaz 
çelik bacaları kapsamaktadır.

2. İlgili standart ve yönetmelikler

DIN V VDE V 0185–3: 
2002–11

DIN VDE 0100–
410:1997–01

DIN VDE 0100–
540:1991–11

DIN EN 50164-
1:2000-04

VDE 0185-201:2000-
04

DIN EN 10028-
7:2000-06

teknik

Bacaların Topraklanması
Hazırlayan: Muammer AKGÜN
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yıldırım korumanın bir parçasıdır.
Ayrıştırma mesafesi (s): Dış yıldırımdan 
korunması gereken parçaların kıvılcımdan 
oluşabilecek tehlikeye karşı alınması gereken 
önlem için gerekli mesafedir.
Topraklama tesisatı: Yıldırım ve elektrik sis-
temlerinde ki yanlış akımı, topraklama ve ora-
dan dağıtmak için oluşturulan emniyet sistemin 
bir parçasıdır. 
Topraklama kablo/bağlantısı: İletken parçalar 
ile topraklama ve potansiyel dengeleme arasın-
daki bağlantı parçasıdır.
Yıldırım koruma – potansiyel dengeleme: 
Yıldırım düşmesi ile oluşan potansiyel farkı 
indirgeyen iç yıldırım korumanın bir parçasıdır. 
Bu parça tüm sistemin emniyetini sağlayan üni-
tedir. Sistem, aşırı gerilimden koruma cihazları 
sayesinde tüm hattın korumasını sağlar. 
Ana potansiyel dengeleme rayı: Dışardan 
gelen enerji, kaplama, bilgi teknolojisinin akı-
şını sağlayan ve farklı kablo ve hatların yıldırım 
koruma sistemine bağlanmasını sağlayan metal 
tesisatında bulunan ray.
Ana potansiyel dengeleme hattı (APDH): 
Ana potansiyel dengeleme rayı ile akımı sağ-
layan tesisat arasındaki hattır.
Metalden oluşan tesisat: Metalden oluşan 
tesisat, yıldırımın akışını sağlayan, yapının 
içinde ve etrafında bulunan tüm atık gaz tesi-
satın ve metal iç boru ve akışkan boru hatları 
ve farklı akışkan metal sistemleridir. 
Ölçüm noktası: Yıldırım koruma sisteminden 
oluşan tüm parçaların bakımı ve ölçümü sağ-
lanabilmesi için yapılan bağlantı noktalarıdır.
Atık gaz tesisatı: Yapı malzemelerinden ima-
latı yapılmış baca, bağlantı parçaları, atık gaz 
sistemleri veya hava atık gaz sistemlerinden 
oluşan ve atık gazın yakıcı cihazlardan atılma-
sını sağlayan ünitelerdir. 
Baca: Kurum yangınına dayanıklı atık gaz sis-
temidir.
Serbest duran baca: Bina, halat veya taşıyıcı 
konstrüksiyonlara bağlı olmayan atık gaz sis-
temidir.
Bina dışı uygulanmış atık gaz sistemi: Binanın 
dış cephesine bağlanmış atık gaz sistemi
Metal atık gaz sistemi: İç borusu metalden 
oluşan ve ayrıca dış parçalardan ve ek eleman-
lar ile yalıtım malzemesi bulunduran atık gaz 
sistemidir.
Yapı içerisinde uygulanmış metal atık gaz 
sistemi: Bir şaft içinde veya dışında bina 
içerisinden geçirilmiş metal atık gaz sistemi 
(Örnek: Kazan dairesinin tavanından çatıya 

kadar uzanan atık gaz sistemi).
Mevcut baca şaftı içerisinden uygulanan 
metal boru: Mevcut atık gaz sistemlerin kesi-
tine uygun sert veya esnek iç metal borusudur.
Bağlantı parçaları: Yapı malzemelerinden elde 
edilen cihaz çıkışı ile dikey hattı arasındaki 
bağlantısıdır.
Metal atık gaz sistemlerinde baca şapkaları: 
Baca çıkışlarındaki atık gaz çıkış üniteleridir. 
Metal olmayan atık gaz sistemleri: Metalden 
oluşmayan atık gaz sistemidir.  Beton, seramik 
veya termoplastik malzemeden yapılan atık gaz 
sistemleridir. 

4. Yıldırım korunma sisteminin 
malzeme ve ölçüleri

A. Dış Yıldırım Koruma Sistemi: 

Atık gaz sistemlerinin yıldırımdan korunma 
sistemleri için önerilen malzeme ve ölçüleri 
aşağıda belirtilmiştir. 

- Paratoner sistemi
Paratoner yüksekliği ≤ 1m Ø 10 mm Paslanmaz 
çelik AISI 316Ti
Paratoner çubuğu ≥ 1m Ø 16 mm Paslanmaz 
çelik AISI 316Ti
Paratoner hat: Ø 8 mm Paslanmaz çelik AISI 
304, Alüminyum alaşımlı veya Galvaniz çelik

-Toprak Hattı
Ø 10  mm Paslanmaz çelik AISI 304, Alümin-
yum alaşımlı veya Galvaniz çelik

-Topraklama 
Ø 10  mm Paslanmaz çelik AISI 316Ti
FL 30x3,5 mm Paslanmaz çelik AISI 316Ti

-Ölçüm noktası: Paslanmaz çelikten söküle-
bilir vidalı bağlantı, Paslanmaz çelik AISI 304

-Koruma açısı: Maksimum 15 m atık gaz yük-
sekliğinde koruma açısı yaklaşık 45°’dir. 

B.  İç Yıldırım Koruma sistemi

-Ana potansiyel dengeleme hattına ana 
potansiyel dengeleme bara bağlantısı: 
Normal şartlarda bakır kablo 16 mm2 uygu-
lanır. Daha büyük çap uygulanmalarında  
(örneğin endüstriyel bacalar) max.25 mm2 
uygulanır. Bağlantılar en kısa mesafeden yapıl-
malıdır.

-Bağlantı parçaları: DIN EN 50164-1/VDE 
0185201 Yıldırım özellikli bileşen bağlantısı 
malzemesi paslanmaz çeliktir. Örneğin, Mal-
zeme No. 1.4301 (DIN EN 10028-7)

-Ayrıştırma mesafesi (s): İç ve dış koruma 
mesafesi ile ilgili DIN V VDE V 0185-3, HA 
1, bölüm 5.3 e uyulmalıdır. Mesafe, Yıldırım 
koruma sistemi oluşturan kişi tarafından hesap-
lanmalıdır. Mesafe yetersiz olduğunda potansi-
yel dengeleme barası bağlanmalıdır.

5. Şartlar

Atık gaz tesisatına bağlı olan iletken tertibat 
biri birine bağlanmalıdır.  İkaz ışığı, ölçüm, 
kontrol ve düzenleme tertibatı ve bina içi mer-
diven paratoner sistemine bağlanması gerek-
mektedir. Metalden yapılmış ana paratoner 
bağlantısı genellikle en dip noktada olmalıdır 
(Örnek: Bodrum kat).

A. Serbest duran metal bacalar

Şekil 1: Topraklanmış serbest duran çelik baca

- Dış Yıldırım Koruma: Bacanın gerekli 
topraklama tesisatına bağlanmasıdır. Bacanın 
yüksekliği 20 metreyi geçtiğinde iki adet bir-
birinden bağımsız topraklama yapılması gerek-
mektedir. Topraklama bağlantıları sökülebilir 

1.Topraklama tesisatı
2.Topraklama kablo/bağlantısı
3. APDH
4. Ana potansiyel dengeleme hattı
5.Sökülebilir topraklama bağlantısı
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teknik

Elektrik hattına bağlı olmayan yanıcı cihazlar 
(Örnek: Şömine, soba) için geçerli olan: Atık 
gaz tesisatı topraklama hattı ile topraklama 
tesisatına bağlanmalıdır.

1. Topraklama tesisatı
2. Topraklama kablo/bağlantısı
7. Yıldırım tutucu sistem ile açılı koruma 
9. Yakıcı cihaz
11. Yıldırım tutucu sistem

Şekil 4: Bina dışı paratoner ile dıştan montajı 
yapılmış atık gaz sistemi (elektrik bağlantısı olmayan 
şömine)

Dış Yıldırım Koruyucu olmayan yapılarda ana 
potansiyel dengeleyici: Elektrik ile çalışan ısı-
tıcı cihazlar (örneğin fueloil, gaz, kömür ve 
pelet yakan cihazlar): Atık gaz tesisatın elektrik 
akımını sağlayabilecek olan parça ile cihazın 
elektrik aksamı ana potansiyel dengeleyici hattı 
ile ana potansiyel dengeleme baranı ile bağ-
lanmalıdır.

ölçüm yerlerine yapılmalıdır. Serbest duran 
baca kısmen bina içinde bulunuyor ise çatıdaki 
üst kısım dış paratonere bağlanabilir. 

- İç Yıldırım Koruma: Akışkanlığı sağlayacak 
olan bağlantı parçası, bina içi, ana potansiyel 
dengeleme hattın iç kısmına bağlanmalıdır.

B. Tuğla/betondan yapılmış serbest 
duran bacalar

1. Topraklama tesisatı
2. Topraklama kablo/bağlantısı
3. APDH
4. Ana potansiyel dengeleme hattı
6. Ölçüm Noktası
11. Yıldırım tutucu sistem

Şekil 2- Topraklama hattına bağlı ve akışkan bağlantı 
parçasına sahip dıştan yıldırıma karşı korumalı 
serbest duran, örülmüş baca

-Dış Yıldırım Koruma: Akışı sağlayacak 
topraklama sistemin toprak üzerinden bağ-
lanması: Bacanın yüksekliği 20 metreyi geç-
tiğinde birbirinden bağımsız iki adet toprak-
lama ile yapılır. Toprak girişi ölçüm noktaları 
ile sağlanmalıdır. Serbest duran baca kısmen 
bina içinde bulunuyor ise çatıdaki üst kısım 
dış paratonere bağlanabilir (Şekil 11). Metal-
den yapılan elektrik akımı iletebilen merdi-
ven topraklamaya bağlanmalıdır. Dış ortamda 
bulunan merdivenler elektrik akımını ileten 
malzemeden yapılmamalıdır.

-İç Yıldırım Koruma: Akışı sağlayacak bağ-
lantı parçası, bina içi, ana potansiyel dengeleme 
hattın iç kısmına bağlanmalıdır.

 C. Bina dışı montajı yapılmış 
paslanmaz çelik baca sistemi

- Dış Yıldırım Koruma: Dış yıldırım koruma 
mevcut ise yapıya bağlanmalıdır. Uygulama 
Şekil 3 ve 4’e göre yapılmalıdır.

- Ana potansiyel dengeleyici

Yapının Dış Yıldırım Korumasın da ana potan-
siyel dengeleme barası: Elektrik ile çalışan ısıtıcı 
cihazlar için (Örneğin: Fueloil, gaz, kömür ve 
pelet yakan cihazlar) için geçerli olan: Atık gaz 
tesisatın elektrik akımını sağlayabilecek olan 
parça ile cihazın elektrik aksamı ana potansiyel 
dengeleyici hattı ile ana potansiyel dengeleme 
barası ile bağlanmalıdır.

1.Topraklama tesisatı
2.Topraklama kablo/bağlantısı
3. APDH
4. Ana potansiyel dengeleme hattı
7. Yıldırım tutucu sistem ile açılı koruma 
8. Elektrik ile çalışan yakıcı cihaz

Şekil 3- Bina dışı paratoner ile dıştan montajı yapılmış 
atık gaz sistemi
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teknik

1.Topraklama tesisatı
2.Topraklama kablo/bağlantısı
3. APDH
4. Ana potansiyel dengeleme hattı
8. Elektrik tesisatı ile çalışan cihaz

Şekil 5- Paratoneri olmayan ve dış cepheye 
sabitlenmiş atık gaz tesisatı
(elektrik ile çalışan yakıcı cihazlar)

Elektrik hattına bağlı olmayan yakıcı cihaz-
lar (Örnek: Şömine, soba) için geçerli olan: 
Potansiyel dengeleyiciye bağlanması şarttır. Bu 
bağlantı farklı yöntemler ile yapılabilir:

- Metal atık gaz sistemin alt (taşıyıcı) kısmını 
topraklama tesisatına (tesise) bağlamak (Şekil 4)
- Ana potansiyel dengeleme hattı ile ana potan-
siyel dengeleyiciye (Şekil 6-a),
- Akışı sağlayan bağlantı parçası ile ana potan-
siyel dengeleme hattı ile ana potansiyel denge-
leyiciye (Şekil 6-b) ile uygulanabilir.

Şekil 6b- Ana potansiyel dengeleme hattı
bağlantı kısmında

1.Topraklama tesisatı
2.Topraklama kablo/bağlantısı
3. APDH
4. Ana potansiyel dengeleme hattı
9. Yakıcı cihaz

Şekil 6- Dış Yıldırım Koruması olmayan ve bina dışı 
yapılmış atık gaz tesisatı

D. Şantiye ortamında metal 
malzemeden yapılmış atık gaz 
sistemi

Bu bölüm şaft içi ve şaft dışında bulunan atık 
gaz sistemleri için geçerlidir.
- Dış Yıldırım koruyucu: Yapının etrafında 
yıldırım koruyucusu mevcut ise gerekmektedir.
- Ana Potansiyel dengeleyici

o Yapı da dış Yıldırım koruyucu uygulama-
sında ana potansiyel dengeleyici: Elektrikli 
yakıcı cihazlarda (Örneğin fueloil, gaz, kömür 
ve pelet yakan cihazlar) da geçerli olan: Atık 
gaz tesisatı ve elektrikli yakıcı cihazlar arasında 
ki akışkanlığı sağlayan parça ana potansiyel 
dengeleyici ile bir baraya bağlanmalıdır.

Şekil 7b- Alt kısımda ana potansiyel    
    dengeleme hattı

1.Topraklama tesisatı
2.Topraklama kablo/bağlantısı
3. APDH
4. Ana potansiyel dengeleme hattı
6. Ölçüm noktası
8. Elektrik tesisatı ile çalışan cihaz
7. Yıldırım tutucu sistem ile koruma açılı
10. İzolasyon malzemesinden yapılmış 
mesafe tutucu
11. Yıldırım tutucu sistem

Şekil 6a- Alt kısımda ana potansiyel    
dengeleme hattı

Şekil 7a- Ana potansiyel dengeleme hattı 
bağlantı kısmında

Şekil 7- Yapıya bağlı paratoner ve bina içi atık 
gaz tesisatı
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1.Topraklama tesisatı
2.Topraklama kablo/bağlantısı
3. HPA
4. Ana potansiyel dengeleme hattı
6. Ölçüm Noktası
7. Yıldırım tutucu sistem ile koruma açılı
9. Yakıcı cihaz
10. İzolasyon malzemesinden yapılmış 
mesafe tutucu
11. Yıldırım tutucu sistem

Şekil 8-Yapıya bağlı paratoner ve bina içi atık gaz 
tesisatı (örneğin elektriksiz çalışan şömine)

o Paratoneri olmayan, ana potansiyel dengeli 
yapı: Elektrikli yakıcı cihazlarda (Örneğin; 
fueloil, gaz, kömür ve pelet yakan cihazlar) da 
geçerli olan: Metal malzemeden oluşan atık gaz 
tesisatı ana potansiyel dengeleyici ile bağlan-
malı. Bu bağlantı farklı yöntemler ile yapılabilir:
- Atık gaz tesisatı ile cihazın arasındaki akışkan 
bağlantı parçası ana potansiyel dengeleyiciyi 
hattını ana potansiyel dengeleyiciye bağlanmak 
(Şekil 9-a).
- Düşey atık gaz sistemi ana potansiyel denge-
leyici hattını ana potansiyel dengeleyici hattına 
bağlantısını sağlamak (Şekil 9-b).

1.Topraklama tesisatı
2.Topraklama kablo/bağlantısı
3. APDH
4. Ana potansiyel dengeleme hattı
8. Elektrik tesisatı ile çalışan cihaz

Şekil 9- Paratoneri olmayan yapı ve bina içi atık gaz 
tesisatı (Örneğin elektrikli çalışan şömine)

Elektriksiz çalışan cihazlar (Örneğin: Soba) 
için geçerli: Potansiyel dengeleyiciye bağlantı 
yapma mecburiyeti vardır (Şekil 10).

Metal malzemeden yapılmış olan atık gaz sis-
temi ana potansiyel dengeleyici hattı ile ana 
potansiyel dengeleyici ile alt kısmına bağlan-
malıdır.

Elektriksiz çalışan cihazlar (örneğin: Soba) 
için geçerli: Potansiyel dengeleyiciye bağlanma 
mecburiyeti vardır (Şekil 8). Bu bağlantı farklı 
yöntemler ile yapılabilir:

- Metal malzemeden yapılmış olan atık gaz 
sistemi veya akışını sağlayacak olan bağlantı 
parçasını ana potansiyel dengeleyicinin alt kıs-
mına bağlanması (Şekil 8-a)
- Metal malzemeden olan atık gaz sistemin 
ayak kısmından topraklamaya bağlanması 
(Şekil 8-b)

Şekil 8a- Ana potansiyel dengeleme hattı  
bağlantısı

Şekil 9a- Bağlantı parçası ana potansiyel 
dengeleyici hattıŞekil 8b- Topraklamaya bağlı

Şekil 9b- Düşey atık gaz sitemine bağlı ana 
potansiyel dengeleyici hattı
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teknik

1.Topraklama tesisatı
2.Topraklama kablo/bağlantısı
3. APDH
4. Ana potansiyel dengeleme hattı
9. Elektriksiz yanıcı cihaz

Şekil 10- Paratoneri olmayan yapı ve bina içi atık gaz 
tesisatı (örneğin elektriksiz çalışan şömine)

E. Yapılarda metal olmayan atık gaz 
sistemleri

Bu bölüm şaft içi ve şaft dışında bulunan atık 
gaz sistemleri için geçerlidir.

- Dış Yıldırım koruyucu: Yapının etrafında 
yıldırım koruyucusu mevcut ise gerekmektedir. 
Uygulamalar, şekil 11 ve 12’ye göre yapılmalı-
dır. Metal malzemeden oluşan baca şapkaları 
/ kurşun kalınlığı > 0,7 mm olan baca giydir-
melerinde yıldırım tutucu sistem uygulamadan 
Paratonere bağlanabilir. 1.Topraklama tesisatı

2.Topraklama kablo/bağlantısı
3. APDH
4. Ana potansiyel dengeleme hattı
6. Ölçüm Noktası
7. Yıldırım tutucu sistem ile koruma açılı
8. Elektrik tesisatı ile çalışan yakıcı cihaz
11. Yıldırım tutucu sistem

Şekil 11- Bina dışı paratonere uygulaması

- Ana potansiyel dengeleyici: Metal 
olmayan malzemeden yapılmış olan atık 
gaz sistemlerine paratonere bağlanması 
gerekmemektedir (Şekil 11-12). 

6. Sonuç

Ülkemizde baca uygulamalarında en çok ihmal 
edilen konuların başında bacaların toprakla-
ması ilk sırada gelmektedir. Baca uygulama-
larında yukarıda detayları verilmiş olan top-
raklama yöntemlerinin kullanılması binaların 
yangına karşı korunması güvenliği açısından 
çok önemlidir. 
Bu nedenle bacaların topraklamasının uygulan-
masının sağlanması ve uygulamaların denetlen-
mesi yaşadığımız binaları daha da güvenli bir 
hale getirecektir. 

1.Topraklama tesisatı
2.Topraklama kablo/bağlantısı
3. APDH
4. Ana potansiyel dengeleme hattı
7. Yıldırım tutucu sistem ile koruma açılı
8. Elektrik tesisatı ile çalışan yakıcı cihaz
11. Yıldırım tutucu sistem

Şekil 12- Yapının dışında paratonere sahip ve metal 
dışı malzemeden uygulanan atıkgaz sistemi

Kaynaklar

1- VSE Verband Schornstein-Elemente e.V. 
İnformationsblatt Nr.3 Juni 2005 Blitzschutz 
an Abgasanlagen 
2- DIN EN 1443: 2003-06 Abgasanlagen 
– Allgemine Anforderungen Beuth Verlag 
GmbH, 10772 Berlin
3- DIN 18160-1:2001-12 Abgasanlagen – Pla-
nung und Ausführung Beuth Verlag GmbH, 
10772 Berlin
4- DIN EN 10028-7: 2000-06 Flacherzeug-
nisse aus Druckbehalterstahlen – Nichtros-
tende Stahle Beuth Verlag GmbH, 10772 
Berlin
5- DIN EN 12391-1: 2007-04 Abgasanlagen 
– Ausführungsbestimmungen für Metallab-
gasanlagen; Abgasanlagen für raumluftabhan-
gige Feurestatten Beuth Verlag GmbH, 10772 
Berlin
6- DIN EN 13084-1: 2001-04 Freistehende 
Schornsteine – Allgemeine Anforderungen 
Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.  TM

Şekil 11a- Metal dışı ve baca kaplaması 
olmayan atık gaz sistemi

Şekil 11b- Metal olmayan baca ile baca 
şapkası ve/veya giydirmesinden oluşan 
sistem
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

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

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir







kolaylaştıran
yazılımlar

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

altyapısı
güçlü üretimgüçlü

Ar-Ge

www.aironn.com.tr

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

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

Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com
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Başkasının izinden yürüyen, 

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

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

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)




