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Moda kavramı, sadece giyim kuşam 
kozmetik alanında değil, bazı durum-
larda neredeyse her sektörde etkili 

olabiliyor. Sektörde kullanılan bazı cihaz ve 
sistemler, beğenilince yatırımcılar tarafından 
talep görmeye başlıyor ve kendi “moda trendini” 
yaratıyor. Peki hangi parametreler önemseni-
yor? Bazen (özellikle yap-sat projelerde daha 
hızlı satış sağladığından) cihaz ya da sistemin şık 
bulunması, bazen başka bir projede çok verimli 
sonuçların alınmış olması yatırımcıyı cezbediyor. 
Hatta cihazın mesela Avrupa’da daha çok tercih 
edilmesi, yurtdışından getirilmiş olması ya da 
yerli üretim olması, ünlü bazı projelerde tercih 
edilmiş olması da ilgiyi ve talebi artırıyor. 
Giyim kuşam konusunda da kesinlikle bir şeyin 
sadece moda olduğu için tercih edilmesinden 
yana değilim. Başkalarına çok yakışabilir, ama 
kendi üzerinizde yapacağınız denemelerde önce 
aynaya bakmakta fayda var derim. 
Aynı şekilde bir cihaz ya da sistem, her projede 
kullanılabilir diye bir şey söz konusu olamaz. 
Öyle olabilse, birbirinden farklı özellikte bunca 
cihaz ve sisteme gerek kalmazdı. Tek tip üretim, 
her koşulda her binayı kurtarabilirdi nasıl olsa. 
Oysa her proje, kendine özgüdür. Projenin yapı-
lacağı bölgenin iklim özellikleri, zemin özellik-
leri, kullanım şekli, kullanım amacı, hatta cephe 
özellikleri, kişi sayısı-yoğunluğu gibi pek çok 

En verimli sonuç için projeye göre sistem

farklı parametre, kullanılması gereken cihaz ve 
sistemlerin seçiminde kritik öneme haizdir. Bu 
nedenle projeye göre sistem seçimi her açıdan en 
verimli sonucu doğurur. 
Bu noktada bir de uzmanlık devreye giriyor 
elbette. Çünkü uzmanlık; seçilen cihaz ya da 
sistemin verimini etkiliyor. Şöyle ki; dünyanın 
en iyi cihazını alıp binanıza kurabilirsiniz. Ama 
cihaz projeye uygunluk göstermiyorsa, bir fay-
dasını göremezsiniz. Cihazın projeye uygunluğu 
konusunda uzman görüşünü almak, bu aşamada 
ciddi fayda sağlar. Bazı projeler, birbirinden farklı 

cihaz ve sistemlerin bir arada kullanılmasıyla çok daha 
verimli hale getirilebilir. Yine doğru cihaz ve doğru 
proje şansını yakalamış olsanız da uygulamada yapıla-
bilecek hatalar yine istediğiniz sonuçtan uzaklaşmanıza 
neden olabilir. Verimli sonuçlar için her işi uzmanına 
bırakmamız ve seçimlerimizi “beğenilerimiz” doğrultu-
sunda değil “ihtiyaçlarımız” doğrultusunda yapmamız 
gerekir. 
Verimlilik demişken, enerji üretimi konusuna da değin-
mekte fayda var zira milletçe cari açığımızdan sorumlu 
birinci gider kalemimiz ithal enerjimiz. Bu noktada bize 
yukarıdan ışıldayan harika bir şansa sahibiz: Güneş 
enerjisi. 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
tarafından düzenlenen VII. Güneş Enerjisi Sistem-
leri Sempozyumu ve Sergisi’nin açılışında: “Ülkemiz, 
güneş enerjisini daha çok sıcak su amaçlı olarak kullan-
maktadır. Güneş enerjisi ile elektrik üretimine birçok 
ülkede çatı uygulamalarıyla başlanmış olmasına rağ-
men ülkemizde bu yol tercih edilmemiştir. Oysa güneş 
enerjisi, dünyanın enerji ve iklim değişikliği sorunları 
için dikkatlerini yönelttiği en önemli kaynaklardan 
biridir. Hatta Japonya’daki Fukishima nükleer santral 
kazasından sonra güneşten elektrik üretimi, politika-
larda öncelikli tercih edilen bir kaynak haline gelmiştir. 
Dünya enerji sektörü radikal bir değişimin eşiğindedir. 
Yerli güneş enerjisi endüstrisinin gelişimini destekle-
mek üzere 6094 sayılı kanun değişikliği ile getirilen 
yerli üretime ilave teşvikler konusu özellikle güneş 
enerjisi sektörünün yeni gelişmeye başladığı ülkemizde 
önemli bir düzenlemedir. Zira Türkiye yenilenebilir 
enerji potansiyelini değerlendirirken, ithal teknoloji 
ve ekipman için önemli bir paranın yurtdışına akması 
da önlenebilecektir. Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynakları açısından birçok güçlü yöne sahip bir ülke-
dir. Güneş enerjisi ile birlikte su, rüzgâr, jeotermal, 
hidroelektrik ve linyit kaynaklarımızdan elde edile-
bilecek kurulu güç olanaklarının iyi değerlendirilmesi 
ile ülkemizin yüzde 75-76 seviyesine ulaşan enerjide 
dışa bağımlılığını ciddi ölçülerde azaltması söz konusu 
olabilecektir” diyor. TM
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ürünler

Alarko Carrier, Toshiba Estia havadan 
suya ısı pompalarıyla, evlere konfor ve 
verimliliği aynı anda sunuyor. Isıtma 

ve sıcak su temini için gerekli en ideal sıcaklığı 
verecek şekilde tasarlanan, ana enerji kaynağı 
olarak havayı kullanan Estia’lar, kışın ısıtma 
yazın da soğutma amacıyla kullanılabiliyor. 
Toshiba’nın pazara sunduğu Estia ısı pom-
paları, verimsiz elektrikli veya fosil yakıtlara 
bağlı ısıtma sistemleriyle karşılaştırıldığında, 
yenilenebilir enerjili teknolojiye sahip yüksek 
verimli cihazlar olarak nitelendiriliyor. 
Estia’yı oluşturan parçaların enerji verimlili-
ğinin yüksek olması, cihazın verim oranıyla 
çok yüksek ısıtma kapasitelerine çıkabilmesini 
sağlarken enerji tüketimini de minimuma indi-
riyor. En son inverter teknolojisine sahip Estia, 
ne kadar ısıtma yüküne ihtiyaç olduğunu hassas 
bir şekilde hesaplayarak yalnızca ihtiyacı kadar 
elektrik tüketiyor. 
Evin en uygun bölümüne monte edilecek 
boyutlarda ve şık bir tasarıma sahip Hidro 
Ünite, kolayca kurulabiliyor. Baca, havalan-
dırma ya da yakıt tankı için ilave bir uygula-
maya gerek olmayan cihazların kompakt yapısı 
ve uzun borulama mesafesi, dış ünitenin istenen 
yere kurulumuna imkân tanıyor. Cihaz, evde 
mevcut bulunan gaz ya da sıvı yakıtlı ısıtma sis-
temi tesisatına da kolayca bağlanabiliyor. Hidro 
Ünite, üzerine yerleştirilen kolay kullanımlı ve 
geniş LCD ekranlı kumandasıyla, haftalık ve 
günlük olarak farklı programlamalara imkân 
veriyor.
Toshiba Estia’daki kaliteli kontrol sistemleri 
sayesinde evi ısıtmak için gerekli olan suyun 
sıcaklığı dış ortam sıcaklığına bağlı olarak 
optimize ediliyor. Dışarıda havanın ılık olması 
durumunda daha düşük sıcaklıkta besleme 
suyuna ihtiyaç duyulduğundan, sistem bunu 
otomatik olarak ayarlıyor. Aynı kontrol tekni-
ğiyle, dış ortamın çok soğuk olduğu durumlarda 
daha sıcak besleme suyu üretilmesi sağlanıyor. 
Estia, kaliteli kontrol teknolojisi sayesinde 
ısınma masraflarını azaltırken, atmosferdeki 
CO2 emisyonunun düşürülmesine de yardımcı 
oluyor. Çevreye duyarlı ısı pompaları ozona 
zarar vermeyen R410A gazıyla çalışıyor.
4 mevsim ideal iklimlendirme konforunu 
yaşatan Toshiba Estia, birkaç uygulama için 
aynı anda farklı sıcaklıklarda su üretebiliyor. 
Bu özellik sayesinde aynı anda radyatör veya 

Alarko Carrier’dan Toshiba Estia Isı Pompası
yerden ısıtma sistemine farklı sıcaklıklarda su 
göndermek mümkün oluyor. Kullanıcı tercihine 
göre, boylerde oluşabilecek lejyonella bakteri-
lerinin öldürülmesi için suyun sıcaklığı ani-
den çok yüksek değerlere çıkarılarak hijyenin 
korunması sağlanıyor.
Toshiba, uzun yıllar süren mühendislik çalışma-
larının patentli birer ürünü olan Twin Rotary 
kompresörler ve IPDU (Akıllı Güç Yönetim 
Sistemleri) gibi yenilikçi teknolojilerle enerji 
tasarrufunu maksimuma taşıyor. Estia’nın 
kumandasıyla iki farklı mekân için ayrı su 
sıcaklıkları belirlenebilirken, boyler suyunun 
sıcaklığı ayarlanabiliyor ve tüm bu parametreler 
kumanda üzerinden kolaylıkla takip ediliyor. 
Kumandada bulunan yazılım sayesinde sensör-
lerden sinyaller toplanıyor, su sıcaklıkları buna 
göre düzenleniyor ve sistemin enerji tüketimi 
minimize ediliyor. Bina yönetim sistemleri 
Modbus ve KNX ile dışarıdan veya tek bir panel 
üzerinden kontrol edilebilen Toshiba Estia’lar 
verimli ve konforlu bir iklimlendirme sağlıyor. 
Yeni nesil Estia’larda bulunan 8 cihaza kadar 
kaskad kontrol özelliği sayesinde büyük villa-
lardan otellere kadar geniş alanlı uygulamalara 
da cevap verilebiliyor.
Estia’larda pek çok farklı çalışma seçeneği bulu-
nuyor. Gece çalışması opsiyonu seçildiğinde 
cihaz tesisat suyunu otomatik olarak belirliyor, 
donma koruması sistemin çok soğuk hava-
larda sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Gece sessiz 
çalışma seçeneği, dış ünitenin ses seviyesini 6 - 
7dB(A) düşürerek elektrik tüketiminin azaltıl-
masına yardımcı olurken, çevreye de rahatsızlık 
verilmiyor. Estia, zemin şap kurutma seçene-
ğiyle inşaat aşamasında zeminin dengeli kuru-
masını sağlayarak evlerin önemli bir yardımcısı 
haline geliyor.
Daha soğuk bölgelerde kullanım için tasarlanan 
yeni Estia Powerful modeli ise yoğuşma tavası 
üzerinde bulunan ısıtıcı sayesinde donmanın 
önüne geçerek en zor şartlarda bile ısıtma işle-
mine devam ediyor. Standart modele göre daha 
fazla batarya boru geçiş sayısı ve daha yüksek 
kompresör frekansıyla, düşük sıcaklıklarda bile 
kapasitesini koruyor. -5˚C dış ortam hava sıcak-
lığında dahi 60˚C çıkış suyu sıcaklığı sunan 
cihaz, her koşulda üst düzeyde kullanıcı kon-
foru sağlıyor. Cihazlar -25˚C dış ortam sıcaklı-
ğında da ısıtma yaparken, nominal kapasitesini 
-15˚C’ye kadar koruyor. TM
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ürünler

Vaillant, merkezi klima sistemlerinde 
bu yıl yeni nesil VVS 5 VRF sistemle-
rini piyasaya sundu. VVS5 VRF Sis-

temler tek bir dış ünite sistemine bağlanabilen 
80 iç ünite ile küçük bir daireden yüksek bina-
lara kadar çözüm olanağı sağlayan esnek bir 
ürün gamı ile tüketicilere Vaillant konforunu 
yaşatıyor. VVS5 VRF sistemleri DC Inverter 
teknolojisini kullanarak hem soğutmada hem 
de ısıtmada çok yüksek verimlilik değerlerine 
ulaşıyor. Bütün ürün gamında Full-Inverter 
kompresörler kullanılıyor.
Esnek seçim ve uygulama özelliği ile projelen-
dirmeden başlayarak, sahada montaj aşamasına 
kadar tasarımcısına avantaj sağlayan Vaillant 
VVS5 VRF Sistemleri, bütün kompresörle-
rinde DC Inverter teknolojisini kullanarak 
yükseltilmiş COP ve EER verim değerlerine 
sahiptir. Hem soğutmada hem de ısıtmada 
yüksek çalışma verimliliği ve yüksek konfor ile 
İklimlendirme sistemlerinde her türlü ihtiyaca 
çözüm sunuyor. Ozon dostu R410A soğutucu 
akışkan kullanımı ile çevreyle dost bu sistem-
ler, “sessiz çalışma fonksiyonu” sayesinde düşük 
çalışma ses seviyeleri ile kullanıcısına yüksek 
konfor sunuyor. 12 kW ilâ 246 kW kapasite 
aralığında 23 farklı dış ünite seçeneği, 2,2 kW 
ilâ 28 kW kapasite aralığında 12 farklı tipte 

Vaillant'tan VVS 5 VRF Merkezi Klima Sistemleri
toplam 67 adet iç ünite seçeneği ile, iklim-
lendirme sistemleri çözümünde Vaillant VVS 
VRF Sistemleri her mekâna ve dekorasyona 
özel çözümler sunuyor.  
VVS ürün ailesinde MINI, Compact, Heat-
Pump, Heat-Recovery ve HOME serisi ürün-
ler bulunuyor. Küçük ve orta ölçekli projeler 
için MINI ve Compact VRF sistem ürünleri 
tüketicinin beğenisine sunuldu. Daha büyük 
ölçekli projeler için ise Heat-Pump ve Heat-
Recovery sistemler geniş kapasite aralığı ile 
ürün gamında yer alıyor. Ayrıca HOME serisi 
VRF dış üniteler ile bağlı VVS VRF iç ünite-
leri iklimlendirme görevlerini yerine getirirken 
yine dış üniteye bağlı Hydrobox sayesinde aynı 
anda sıcak su üretimi mümkün oldu.
Birden fazla dış ünitenin kaskad bağlantısı ile 
246 kW soğutma kapasitesine ulaşan Heat-
Pump VVS VRF Sistemlerinde, dış üniteler-
den birinin arızalanması durumunda birbirini 
yedekleme özelliği ile diğer cihazları devrede 
tutarak kullanıcısına kesintisiz çalışma emni-
yeti sunuyor. Toplamda 1000 m’ye kadar boru 
tesisatlarında çalışabilme fonksiyonu sayesinde 
özellikle çok katlı yapıların iklimlendirme 
tasarımında avantaj sağlıyor.
Bu sistemlerde ürünün teknik özelliklerinin 
yanında projelendirme, hesaplama ve devreye 

Aldağ’dan Aldamed Hijyenik Paket Tip Klima Santralleri

Aldağ tarafından üretilen Aldamed 
paket tip hijyenik klima santralleri 
DIN 1946-4:2008 standardına tam 

uyumlu olup Tüv-Nord laboratuvarlarından 
sertifikalıdır. 
Tamamen paslanmaz iç yüzey ve montajdan 
önce boyanan dış yüzey sayesinde korozyon 
riski ortadan kaldırılmıştır. Aldamed kolay 
erişilebilirliği ve korozyon dayanımı mak-
simum seviyede olan komponentleri saye-
sinde ameliyathane iklimlendirmesinde ideal 
çözümler sunuyor. Besleme tarafında iki 
kademe filtrasyon, Hepa kutularından önce 
havanın EN 779 standardına göre F9 sınıfında 
filtrelenmesini sağlıyor. Ayrıca bünyesinde 
bulunan ısıtma ve DX eşanjörün yanı sıra 
elektrikli ısıtıcı ve buharlı nemlendirici saye-
sinde farklı ameliyat tiplerine göre değişen 
sıcaklık ve nem değerlerine hassas bir şekilde 

alma süreçlerinde de farklı hizmetler sunan 
Vaillant, sadece bu ürünlere yönelik oluştur-
duğu departman ile hem işin profesyonellerine 
hem de son kullanıcısına satış öncesi ve son-
rası teknik destek sağlarken sahada ve montaj 
yerinde de son kontroller ve süpervizörlükle 
bu destek devam ettiriliyor.TM 

ulaşabiliyor. Tamamen tak-çalıştır olarak üre-
tilen Aldamed cihazları sahip olduğu otoma-
tik kontrol panosu sayesinde bina otomas-
yon sistemlerine kolaylıkla adapte olabiliyor. 
EC motorlu plug fanlarla sunulan Aldamed 
cihazı 2500-7500 m³/h aralığında hava debisi 
sağlayabilen modellerinde enerji tüketimini 
en düşük seviyede tutuyor. Yüzde 100 taze 
havalı ve plakalı ısı geri kazanımlı modelleri 
sayesinde yüzde 60 ve üzerinde ısı geri kaza-
nımı sağlayabiliyor. Aldamed, entegre soğutma 
devresi sayesinde dış ünite gereksinimi olma-
dan doğrudan çalıştırılabilen modelleriyle fark 
yaratıyor. Sistemde kullanılan yüksek verimli 
ve sessiz scroll kompresörler enerji tüketi-
mini azaltan bir diğer unsur olmakla birlikte 
düşük ses seviyesi sayesinde mahallere yakın 
konumlandırılan bu cihazlarla gürültünün 
önüne geçiliyor.TM
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ürünler Cihazınızı yenisi ile değiştirmek
istemez misiniz?

*Sensör ölçüm limitlerinin üzerinde ölçüm yapılması halinde, sensör garanti harici kalabilir. Detaylı bilgi için ürün kullanım kılavuzuna bakınız.

www.testo.com.tr

• Bakım sözleşmesi olmadan O2 ve CO sensörlerinde 5 yıl garanti*
• Kolay taşıma
• Akıllı telefon ve mobil uygulama ile rahat çalışma

60. yılımızdayız ve bunu baca gazı ölçümü için cazip yıl dönümü setleri ile 
kutluyoruz: bakım sözleşmesi olmaksızın 60 ay garanti ile.
Üstelik yılda 2 kez ücretsiz kontrol imkanı!

60. yıla özel: Testo yıl 
dönümü setleri

Mitsubishi Heavy KXZ VRF 
Sistemleri tarafından geliş-
tirilen yeni kaset tipi klima,  

Airflex kanat dizaynı sayesinde tavana paralel 
üfleme yaparak hava konforunu maksimize 
eder. Airflex kaset tipi klimalar bu özelliği ile 
2016 Good Design ödülünü kazandı. Ayrıca 
4 yöne üfleme özelliğine sahip Airflex kaset 
tipi klima modellerinde her kanat bibirinden 
bağımsız olarak isteğe göre farklı açılardan 
ayarlanabiliyor. Yeni kaset tipi klimalar opsi-
yonel olarak takılabilen hareket sensörü ile 
de konforlu iklimlendirme sağlarken, insan 
yoğunluklarını ve hareketlerini algılayarak 

Form A.Ş.’den Yeni Mitsubishi Heavy Airflex Kaset Tipi Klima
maksimum güç tasarrufu da yapabiliyor. VRF 
sistemleri, yeşil bina konseptine uygun olarak 
inşa edilen ve LEED sertifikası almak isteyen 
binalara puan kazandırıyor. Fosil yakıtlı ısıtma 
cihazlarına göre düşük CO2 salımıyla çevre 
ve kolay kullanımıyla da kullanıcı dostu bir 
teknoloji olan Mitsubishi Heavy VRF sistem-
leri, tüm soğutma, ısıtma ihtiyaçlarını karşılı-
yor. Form VRF Sistemleri San. Tic. A.Ş.’nin 
Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olduğu 
Mitsubishi Heavy Industries VRF klimalar, 
yüksek verimliliği ve geniş ürün seçenekleriyle 
otel, iş merkezi, rezidans, konut, hastane, okul 
projelerinde kullanılıyor. TM

Alman ölçüm teknolojisi uzmanı Testo, 
müze ve arşivler için özel bir izleme 
sistemi geliştirdi. Yeni testo 160 ile 

sergiler ve arşivlenmiş belgelerin ortam koşul-
ları kapsamlı, dikkat çekmeden ve her yerden 
izlenebiliyor. İnsanlar gibi, sanat eserleri de her 
zaman doğru iklime ihtiyaç duyarlar. Sergileme, 
depolama veya nakliye esnasında bu şartlar sağ-
lanmazsa, değerlerini etkileyen hasarlar mey-
dana gelebilir. Işık yoğunluğu ve şokun yanı sıra 
sıcaklık ve nem dalgalanmalarının da özellikle 
tablolar, heykeller veya basılı ürünler üzerinde 
olumsuz etkileri vardır. 

Kapsamlı ve kablosuz teknoloji
Çok amaçlı izleme sistemi testo 160; sıcaklık, 
nem, ışık yoğunluğu, UV radyasyonu, CO2 kon-

Testo’dan Müze ve Arşivler için Çok Amaçlı İzleme Sistemi: Testo 160

Göze batmayan ve bireysel ürün 
tasarımı
Veri kayıt cihazları sergi salonlarında kullanıl-
mak üzere özel olarak dizayn edildi, bu nedenle 
dikkat çekmezler. Deko-kapak sayesinde, her-
hangi bir ortama uyum sağlayabilirler. Opsiyo-
nel olarak temin edilebilen bu gövde kapakları 
tek tek boyanabilir veya dekore edilebilir. Tıpkı 
ilgili arka planın gerektirdiği gibi. 
Veri kayıt cihazlarının dahili ve/veya harici sen-
sörleri vardır. İkincisi, tasarımları ve boyutları 
sayesinde, standart veri kayıt cihazlarının yer-
leştirilemeyeceği küçük vitrinlerde izleme için 
idealdir. TM 

santrasyonu ve atmosferik basıncı kesintisiz, 
eksiksiz ve otomatik olarak ölçer, izler ve belge-
ler. Bu şekilde, eserlerin değerinin korunmasını 
ve sorumluların dokümantasyon görevlerini 
yerine getirmelerini sağlar.
Veri kayıt cihazları, ölçüm değerlerini kablosuz 
LAN ile Testo Bulut’a aktarır. Oradan, internet 
erişimi olan herhangi bir yerden PC/tablet/
akıllı telefonla bu değerler çağrılabilir. Tek tek 
tanımlanan üst veya alt limit değerler aşılırsa, 
anında SMS ve / veya e-posta ile bir alarm 
verilir. Işık yoğunluğu için bir gün, bir hafta 
veya bir ay içindeki biriken ışık miktarı bir limit 
değeri aşarsa alarm tetiklenebilir.

8 . tesisat market 09/2017



Cihazınızı yenisi ile değiştirmek
istemez misiniz?

*Sensör ölçüm limitlerinin üzerinde ölçüm yapılması halinde, sensör garanti harici kalabilir. Detaylı bilgi için ürün kullanım kılavuzuna bakınız.

www.testo.com.tr

• Bakım sözleşmesi olmadan O2 ve CO sensörlerinde 5 yıl garanti*
• Kolay taşıma
• Akıllı telefon ve mobil uygulama ile rahat çalışma

60. yılımızdayız ve bunu baca gazı ölçümü için cazip yıl dönümü setleri ile 
kutluyoruz: bakım sözleşmesi olmaksızın 60 ay garanti ile.
Üstelik yılda 2 kez ücretsiz kontrol imkanı!

60. yıla özel: Testo yıl 
dönümü setleri



ürünler

DemirDöküm DVS 5 VRF Sistemleri 

DVS 5 Mini VRF
Her türlü mimariye uygun olarak tasarlanan 
DVS 5 Mini VRF’nin 4, 5 ve 6 HP’lik kapasite 
seçenekleri bulunuyor. 220 V gerilim ve 50 
Hz frekansta çalışabilen ürün, kompakt ve şık 
tasarımının yanı sıra sahip olduğu teknoloji-
lerle de beklenti çıtasını yükseltiyor. Full DC 
Inverter teknolojisi ile kullanıcısına hem yüksek 
performans hem de yüksek enerji verimliliği 
elde ettiren ürün, 4.28’e varan COP değeri ile 
alternatif iklimlendirme sistemlerinde ısıtmada 
verimliliği üst düzeye çıkarıyor. DVS5 Mini 
VRF sistemleri -20 °C ilâ +27 °C aralığında 
ısıtma, -5 °C ilâ + 52 °C arasında soğutma 
yapabiliyor.

DVS 5 İç Ünite Sistemleri
DemirDöküm’ün DVS5 serisinin, Dört Yön 
Kaset Tipi Slim İç Ünite, 5 Dört Yön Kaset 
Tipi Compact İç Ünite, Tek Yön Kaset Tipi İç 
Ünite, İki Yön Kaset Tipi İç Ünite, Duvar Tipi 
İç Ünite, Yer-Tavan Tipi İç Ünite, Konsol Tipi 
İç Ünite, Salon Tipi İç Ünite, Taze Hava Tipi 
İç Ünite olmak üzere 9 farklı ürün alternatifi 
bulunuyor. Şık tasarımları, sahip olduğu tek-
nolojilerle sessiz çalışmaları, uzun ömürlü ve 
güçlü olmaları ile ön plana çıkan DVS 5 serisi 
iç üniteleri, 67 farklı kapasitedeki seçenekleri ile 
farklı ihtiyaçlara getirdiği çözümlerle üst düzey 
hava konforu vadediyor.  TM

DemirDöküm, sektörden gelen 
talep üzerine yüksek kapasiteli 
iklimlendirme ihtiyaçlarına DVS 

5 VRF ürünleri ile yanıt veriyor. Heat 
Pump, Mini, Compact, Heat Recovery sis-
temlerinden oluşan DemirDöküm DVS5’in 18 
farklı kapasitede dış ünite, 67 farklı kapasitede 
iç ünite seçeneği bulunuyor. DVS 5 serisi yüzde 
20 enerji tasarrufu, minimum ses ve üst düzey 
konfor vadediyor.

Maliyet avantajı sunuyor
Her türlü mimariye uygun ve esnek iklimlen-
dirme çözümleri sunan DVS 5 Heat Pump 
sistemleri, 8 - 88 HP arasındaki dış ünite kapa-
sitesi ve ±0,5 °C iç ünite sıcaklık hassasiyeti 
sayesinde büyük yapılarda bile hassas iklimlen-
dirme imkânı sunuyor. Tek modülde 22 HP’ye 
varan dış ünite kapasitesi sayesinde minimum 
sayıda dış ünite ile proje çözümü sunarak kulla-
nıcısına maliyet avantajı sağlayan DVS 5 Heat 
Pump, -20 °C ilâ +24 °C aralığında ısıtma, -5 
°C ilâ + 52 °C arasında soğutma yapabiliyor. 
Inverter teknolojisine sahip olan DVS 5 dış 
üniteleri, çalışma esnasında yüksek performans 
sergileyerek maksimum verimlilik, minimum 
enerji kullanımı vadediyor. Uzun ve esnek bakır 
borulama imkânı sunan sistem, bin metreye 
varan borulama imkânı ile tüm yapılara uygula-
nabiliyor. İç üniteler arasında 30 metreye kadar 
ve iç-dış üniteler arasında 90 metreye kadar 
yükseklik farkına izin veren sistem, yüksek katlı 
binalar için de kullanılabiliyor. DVS5 klima 
sistemlerinde bulunan dış üniteler Full DC 
Inverter teknolojisine sahip. Kompresörlerin 

tamamının inverter olması, çalışma esnasında 
yüksek performans sergiler ve kısmi yüklerde 
yüksek enerji verimliliği sağlar. Sahip olduğu 
teknoloji, tasarımı, yüksek enerji verimliliği 
ve geniş seçenekleri kadar çevreci yönüyle de 

ön plana çıkan DVS 5, 
R410 A gaz ile çalışıyor.

DVS 5 Compact 
VRF
Küçük boyutları saye-
sinde hem yer hem de 
maliyet avantajı sunan 
DVS 5 Compact, 22.4 
ve 28 kW kapasiteye 
sahip. Kolay taşına-
bilme özelliğiyle de kul-
lanıcı dostu olan DVS 
5 Compact, Full DC 

Inverter teknolojisi ile ön plana çıkıyor. Full 
DC Inverter teknolojisine sahip dış ünitelerde 
bulunan kompresörlerin tamamının inverter 
olması sayesinde çalışma esnasında yüksek per-
formans yakalanırken, yüksek enerji verimliliği 
elde ediliyor. 8-10 HP kapasitesi sayesinde her 
türlü yapıda uygulanabilirken, özellikle büyük 
dış ünite boyutlarının uygun olmadığı villa tarzı 
projelerde kullanıcıların imdadına yetişen ürün, 
-20 °C ilâ +27 °C aralığında ısıtma, -5 °C ilâ + 
52 °C arasında soğutma yapabiliyor. 

DVS 5 Heat Recovery VRF
Aynı anda hem ısıtma hem soğutma yapa-
bilen DemirDöküm DVS 5 Heat Recovery 
VRF Sistemleri, özellikle mevsim geçişlerinde 
farklı kullanım seçenekleriyle her kullanıcı için 
ihtiyaç duyduğu iklimlendirme ortamı yara-
tıyor. Özellikle otellerin tercih ettiği sistem, 
ısı geri kazanım özelliğiyle Heat Pump VRF 
ürünlerine göre daha fazla tasarruf sağlıyor. 
64 HP’ye varan kapasitesi sayesinde her türlü 
yapıya uygulanabilen DVS5 Heat Recovery 
sistemleri, yenilikçi çalışma seçenekleriyle gele-
neksel heat pump sistemlere göre yüzde 78’e 
varan enerji tasarrufu sağlıyor. 
-20 °C ilâ +24 °C aralığında ısıtma, -5 °C ilâ + 
52 °C arasında soğutma yapabilen DVS5 Heat 
Recovery’e 80’e kadar iç ünite bağlanabiliyor. 1, 
4 veya 8 port HR Box bağlantısına izin veren 
ürün, esnek borulama imkânı ile daha kolay 
montaj yapılmasını sağlıyor.
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ürünler

Alfa Laval otuz yıl önce ilk otomatik, 
kendi kendini temizleyen filtresinin 
patentini aldı. Yıllar boyunca teknoloji 

daha da ilerledi ve gelişti. Alfa Laval’in ürün 
yelpazesine büyük kapasiteli bir model eklendi. 
Bu modelin adı ALF80-R. 
Kapalı devre soğutma için yüksek kalitede su 
tedariği sınırlıysa veya dünyanın bazı bölüm-
lerinde olduğu gibi çok pahalıysa, deniz, göl ve 
ırmaklardaki suyun kullanılması geniş ölçüde 
kabul gören bir çözümdür. Bununla birlikte, 
bir sorunun çözülmesi başka bir soruna neden 
olabilir. Bu durumda, düşük kalitede soğutma 
suyundaki partiküllerin aşırı tortu oluşumuna 
ve pahalı kesinti sürelerine neden olmasının 
engellenmesi gerekir.

Kullanım alanları

Alfa Laval Filtre (ALF); gemiler, enerji san-
tralleri ve bölgesel ıstma ve soğutma sistemleri 
gibi endüstrinin birçok sektöründe kullanılabi-
lir. Plakalı ısı değiştiriciler, tübüler kondansa-
törler, soğutma kulesi püskürtme nozülleri ve 
benzeri ekipmanda tortu oluşumuna ve tıkan-
maya neden olabilecek birikintileri gidermek 
için bu tür bir soğutma sisteminin bütünleşik 
bir parçası olarak çalışır. Filtre, çıkış yönündeki 
tüm ekipman için koruma sağlayarak uzun hiz-
met ömrü, daha fazla çalışma süresi ve daha az 
bakım maliyetiyle birlikte daha iyi performans 
sağlamaya yardımcı olur.

Büyük ölçekli çözüm

ALF80-R, filtre portföyü ailesinin bugüne 

Alfa Laval’den Tıkanmayı Önleyen ve Tortu Oluşumu Sorunlarını Azaltan ALF 
Filtreleri

kadarki en büyük üyesidir. Bu model, daha 
büyük miktarlarda soğutma suyu talebinin 
üstesinden gelebilen özellikle büyük kapasitesi 
ile diğerlerinden farklıdır. Daha yüksek kapasite 
daha az filtre demektir ve sonuçta alan gereksi-
nimi azalırken daha az boru kullanılır.

ALF80-R’de mevcut olan özellikler şu şekil-
dedir:

•	 DN800 veya ASME 30” ve 32” flanş 
bağlantıları

•	 3-30 kPa’da 2800–8840 m3/saat aralığında 
değişen debiler

Ø100 - Ø800 mm aralığında bağlantıları olan 
ürün yelpazesinin tamamı, yerleştirilip kurul-
masını kolaylaştıran esnek bir tasarıma sahiptir. 
Otomatik geri yıkama, bu filtrelerin çalıştırıl-
masını kolaylaştırıp sürekli çalıştırmaya yar-
dımcı olarak daha az kesinti süresiyle sonuçlanır.

Filtreden geçerken basınç düşüşünün az olması, 
çıkış yönündeki PHE veya kondansatör için 
daha büyük basınç düşüşüne izin verir. Bu 
da, daha küçük bir ısı aktarma alanı ve dola-
yısıyla daha az plaka kullanılmasını olanaklı 
hale getirir. Bu, genel PHE maliyetini azaltır 
ve müşterilere daha rekabetçi bir paket çözüm 
sağlanmasına yardımcı olur.

Çalışma prensibi

Su veya diğer akışkanlar bir filtre sepetine pom-
palanır. Filtre sepetinden geçmesi sağlandık-
tan sonra akışkan tahliye edilir. Birikinti veya 
diğer nesneler içeren safsızlıklar yıkama işle-
mine kadar filtrenin içinde tutulur. Bir seçenek 
olarak işlem, diferansiyel basınç ölçümü yoluyla 
kontrol edilebilir. Bununla birlikte, sepetin çok 
fazla kirlenmesini engellemek için her zaman 
bir zamanlayıcı kullanılır.

Yıkama iki adımda gerçekleştirilir. İlk adımda, 
bir yıkama vanası açılır ve birikinti bölümünde 
toplanan birikinti serbest bırakılır. İkinci 
adımda (geri yıkama), sepete yerleştirilen bir 
akış yönlendirici vana yıkama vanası açıkken 
kapanır. Yönlendirici vananın kapanması, akışın 
tamamının yönünün değişmesine neden olur. 

Filtre sepetinin giriş bölümünden geçtikten 
sonra akışın bir kısmı sıkışan birikintiyi çıkar-
mak için filtre sepetinin arka bölümünü geri 
yıkar. Bu, sepetin etkin bir şekilde temizlenme-
sini sağlar ve böylece birikinti yıkama çıkışın-
dan serbest bırakılır. Bu sırada, filtre çıkışından 
geçen akışın büyük bölümü her zamanki gibi 
temizlenir. TM 
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ürünler

Yeni nesil cihazları ile ihtiyaç duyulan 
konforu en üst noktaya çıkarmayı 
hedefleyen AVenS’in fark yaratan ürün-

lerinden biri olan yeni nesil geri kazanım cihazı 
ProMETEO PLUS, içeriden dışarıya tahliye 
edilen havanın ısısını dışarıdan alınan taze 
havaya aktarıp enerjinin korunmasını sağlıyor. 
Yüksek verimli polistiren malzemeden üretilen 
ProMETEO PLUS’la ısı verimi yüzde 92’ye 

AVenS’ten Yeni Nesil Isı Geri Kazanım Cihazı ProMETEO PLUS

çalıştırıp iç ortamı pozitif veya negatif 
basınçta tutma   

•	 Kış aylarında eşanjörün donmasını 
engelleyen otomatik defrost özelliği

•	 Geçiş mevsimlerinde yüzde 100 By-pass 
imkânı 

•	 Standart F5 filtre
•	 Opsiyonel F7 filtre
•	 Uzaktan kumanda ile kontrol
•	 Sıcaklık, nem ve CO2 miktarına göre 

oransal çalışma imkânı
•	 Standart timer ve haftalık zaman 

programlayıcısı TM 

kadar ulaşabiliyor. ProMETEO PLUS yüksek 
verimlilik değerlerinin yanı sıra, performansı, 
ergonomik tasarımı ve  çevre dostu oluşu ile 
konut ve ticari alanların tercihi oluyor.

Çevre ve tüketici dostu
ProMETEO PLUS’ta kullanılan komponent-
ler, diğer cihazlara oranla verimliliği artırırken 
enerji kullanımında tasarruf sağlıyor, ayrıca 
düşük CO2 emisyon değerleri ile doğaya zarar 
vermiyor. ProMETEO PLUS, hava temizleme 
filtresi ile havadaki partikülleri temizliyor, rahat 
nefes alınmasını sağlayarak konfor standartla-
rını yükseltiyor.

ProMETEO PLUS maksimum 
enerji verimliliği için en son 
teknolojiyle tasarlandı 
•	 Elektronik kontrollü EC fan ile minimum 

enerji tüketimi 
•	 Polistiren eşanjör ile yüzde 92’ye varan 

ısısal verim
•	 Taze hava ve egzoz havasını bağımsız 

Frico Hava Perdeleri

da Frico ürün gamının ileri teknoloji üyeleri 
arasında. 

Frico hava perdelerinin özellikleri
• Enerji tasarrufu: Ofislerde, mağazalarda, 
endüstriyel tesislerde, restoranlarda ve daha 
birçok yerde kullanılan Frico hava perdeleri 
ısıl kayıpların önüne geçerek enerji tasarrufu 
sağlar. 

• Thermozone Teknolojisi: Frico hava perde-
leri Thermozone teknolojisi ile hava miktarı 
ve hava hızı arasında yüksek dengeye sahip bir 
hava bariyeri oluşturur. Thermozone teknolo-
jisi ile hava perdelerinin performansı asgari 
ses düzeyiyle optimize edilmiştir. Ses düzeyi 
ve türbülansın azalmasıyla iç ortam konforu 
sağlar ve enerji sarfiyatı minimuma iner. 
• Düşük ses düzeyi, yüksek performans: Ther-
mozone teknolojisine sahip hava perdeleri 
Frico’nun Skinnskatteberg’deki tesisinde geliş-
tirilip ve üretilir. Avrupa’nın en modern hava 
ve ses laboratuvarlarından birinde test edilen 
hava perdeleri, özel hava emiş ağızları ve gövde 
dizaynı sayesinde son derece düşük ses düzeyi 
ve yüksek hava akışı performansına sahip. 
• Estetik Tasarım: Frico hava perdeleri çok 
farklı gövde ve montaj seçenekleri ve estetik 
görünümleri yapılara değer katar. Yatay, dikey 
montaj, paslanmaz veya istenen renkte boyalı 
gövde seçenekleri, asma tavan tipi veya döner 
kapı modelleri Frico’nun çeşitliliğinin gös-
tergesidir. TM

Systemair grup şirketlerinden Frico, 
İsveç’te Systemair ürünleri ile aynı fab-
rikada üretiliyor. Avrupa’da hava perdesi 

pazarının öncülerinden olan Frico ürünleri, 
enerji verimliliklerinin yanında estetik görü-
nümleri ve minimalist İskandinav dizaynıyla 
da mimarların beğenisini kazanıyor. Frico ile 
ısıl kayıplarını minimuma indirmek, işleme 
giderlerini azaltmak mümkün. Hava perde-
lerinin yanında elektrikli ve sulu apareyler, 
çeşitli endüstriyel ısıtıcılar ve radyant ısıtıcılar 
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ürünler

Baymak’ın çevre dostu ürünleri ara-
sında yer alan yenilikçi EVOPLUS 
serisi frekans kontrollü sirkülasyon 

pompaları, Ecodesign yönetmeliklerine uygun 
tasarımı sayesinde kullanıcıların yüksek oranda 
enerji tasarrufu gerçekleştirmelerini sağlıyor. 
Konutlardan ticari binalara, otellerden has-
tanelere kadar birçok farklı projede ısıtma, 
havalandırma, klima ve güneş enerjisi sistem-
lerinde kullanılan EVOPLUS serisi, geleneksel 
sirkülasyon pompalarına göre, yüzde 70’e varan 
oranda tasarruf sağlarken frekans kontrolü, 
yüksek performans, düşük enerji tüketimi ile 
kullanım kolaylığı sunuyor. Gelişmiş teknolo-
jisi ve entegre elektroniği sayesinde, sistemin 
sürekli optimizasyonunu sağlayan EVOPLUS 
serisi enerji israfını önleyerek ürünün ömrünü 
de uzatıyor. Sistemin ihtiyacı olan performansa 

Trane®, hava soğutmalı soğutma grup-
larından Sintesis portföyüne yapılan 
en son eklemeleri olan Sintesis™ 

Advantage soğutma gruplarını ve ısı pom-
palarını tanıttı. Trane, Sintesis Advantage 
serisinin tanıtımı ile birlikte scroll, vidalı ve 
yüksek hızlı santrifüj teknolojilerine sahip 
çok amaçlı soğutma grubu portföyünü piya-
saya sunuyor. Yeni Sintesis Advantage hava 
soğutmalı kaydırma soğutma grupları artık 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika genelinde 300 
ilâ 700 kilovat (kW) aralığında değişen kapa-
sitelerde ve -20 ilâ 52°C ortam sıcaklıklarında 
yıl boyu soğutma sağlayacak kapasiteye sahip. 
Trane, önceki nesle kıyasla yüzde 22 oranında 
azaltılmış ayak izine sahip kompakt tasarımı 
hızlı ve kolay bir kuruluma olanak sağlayarak 
Trane Sintesis Advantage’ı özellikle endüs-
triyel ve proses uygulamalarına uygun hale 
getirdi. Sintesis Advantage satın alma mali-
yetlerini minimuma indiren bir sistem sağla-
mak için üç farklı verimlilik seviyesi sunuyor 
ve tam yükte, kısmi yükte ya da her ikisinde 
yüksek verimlilik gerektiren uygulamalar için 
dizayn edilmiştir. Ayrıca, istenen en yüksek 
akustik konforu sağlamak için yeni seride üç 
farklı ses azaltma özelliği sunuluyor. 

Baymak EVOPLUS Sirkülasyon Pompaları Yüzde 70’e Varan Tasarruf Sağlıyor

Trane’den Sintesis Advantage Hava Soğutmalı Soğutma Grupları ve 
Isı Pompaları 

göre hız ve gücünü kendi ayarlayan EVOP-
LUS, her uygulamada özelleştirilebilen daha 
etkili ve verimli bir çalışma sağlıyor. 
Baymak EVOPLUS serisi frekans sirkülasyon 
pompaları maksimum 64 m3/h debi ve maksi-
mum 18 mSS basma yüksekliğine kadar kapasite 
aralıklarında olup rekorlu ve flanşlı bağlantılı 
seçenekler sunuyor. Tekli ve ikiz tip versiyonları 
bulunan seride DN 32 PN6’den DN 100 PN16 
bağlantıya kadar farklı ihtiyaçlara çözüm ortağı 
oluyor. Kurulum, bakım ve kontrol açısından 
önemli ölçüde zaman tasarrufu da sağlayan  
EVOPLUS serisi su sirkülasyon pompaları 
Baymak güvencesiyle satışa sunuluyor. 

Teknik özellikler
 
•	 Akışkan sıcaklığı: -10°C ile +110°C 

Bu esnek tasarım bina sahiplerine ve tesis 
yöneticilerine farklı enerji verimliliği ve akus-
tik ihtiyaçlarını karşılama fırsatı veriyor. Odak 
noktalarını, hem enerji tasarrufu hem de sese 
duyarlı alanlarda daha fazla konfor ile üni-
teyi istenen sonucu verecek şekilde uyarlıyor.   

Yeni Trane Sintesis Advantage 
serisinin temel özellikleri şunlardır: 
•	 Sürdürülebilir soğutma ve ısıtma için 

Scroll hava soğutmalı soğutma grupları ve 
ısı pompası teknolojileri.

•	 Enerji Verimliliği Oranı (EER) 3,36 ve 
Avrupa Mevsimsel Enerji Verimliliği 
Oranı (ESEER) 4,73’e ulaşan Sintesis 
Advantage XE modeli ile üç verimlilik 
seviyesi. 

•	 Soğuk ortam sıcaklıklarında soğutma 
grubunun işletim maliyetlerini düşürmek 
için free-cooling seçeneği. 

•	 Soğutma esnasında üretilen atık ısıyı 
yeniden kullanmak için toplam veya kısmi 
ısı geri kazanımı seçenekleri. Isı geri 
kazanımı seçeneğine sahip üniteler aynı 
anda soğuk ve sıcak su üretebilirler. 

•	 Optimize edilmiş hava akımı ile daha 
yüksek performans sağlamak için 
Elektronik Komütasyonlu  

•	 Çalışma basıncı: 16 bar (1600 kPa). 
•	 Koruma seviyesi: IP 44.
•	 Yalıtım sınıfı: F
•	 Çalışma modları: 
•	 Oransal fark basınç (ΔPv), Sabit fark 

basınç (ΔPc), Sabit eğri kontrol modu
•	 Kurulum: Motor ekseni yatay
•	 Standart gerilim: 
•	 Tek fazlı 220/240V, 50/60Hz.
•	 Avrupa Standartlarına uygun: EN 

61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51.
•	 Standart bağlantılar: 
•	 DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, PN6 

/ PN 10 / PN 16 (4 delikli), DN 80 ve 
DN 100, PN6 (4 delikli) PN10 flanşı ile 
kullanılabilir.

•	 İsteğe bağlı özel versiyonlar: 
•	 DN 80, DN 100 PN 10 / PN 16 (8 

delikli) TM 

(EC) fan motorları.
•	 Optimize edilmiş difüzör, dinamik hava 

akımını statik basınca dönüştürür ve hava 
akımını etkilemeden indirgenmiş fan 
hızları sağlayarak çıkış kayıplarını düşürür. 
Daha düşük hızlar özellikle kısmi yük 
durumlarında daha düşük enerji tüketimini 
sağlar.

•	 Ses azaltma özelliği olan Night Noise 
Setback, düşük sesli ek bir çalışma profili 
sağlar. Soğutucunun ses seviyesi azaltılır 
ve yükler artırıldığında verimlilikten ödün 
vermeksizin akustik konfor sağlanır.

•	 Trane Sintesis Advantage portföyündeki 
tüm üniteler, Avrupa Parlamentosu’nun 
Enerji ile ilgili Ürünler (ErP) çerçeve 
Direktifi 2009/125/EC kapsamında geçerli 
tüm Avrupa Ekosistem Yönetmeliği ile 
uyumludur. TM 
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ürünler

WC Öğütücüleri bodrum katı, çatı 
katı ve gider borusuna uzak kalan 
yerlere, tuvalet veya banyo monte 

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11, yatay 
olarak 110 metreye kadar atıkları pompalaya-
bilen öğütücüler; ekonomik, pratik ve estetik 
bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 veya 
50 mm çaptaki PVC/PPRC borular aracılığıyla 
yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve çok 
düşük seviyedeki sesle çalışıyor. 
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir sistem olup, restorasyon ve 
tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik 
sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane gibi 
alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü özelliğine 
sahip değil. Pompa grubu da yine kanalizasyona 

SFA Sanihydro’dan Sanivite Pompa
Sanivite Pompa - Teknik Özellikleri:
•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Bulaşık 

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

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 50 m’ye kadar, 
•	 Devreye girme seviyesi: 110 mm +/-15,
•	 Duş teknesi yüksekliği: 17 cm,
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm, 
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 60°C (kısa süreli 

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

50 Hz.,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 412 x 185 x  

280 mm. TM 

uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı 
olan yerlerde, atıksuların tahliyesini sağlıyor. 
60-70 ºC sıcaklığındaki sıvıya ve sabunlu sulara 
dayanıklı olarak üretildiklerinden, kafe, restoran, 
otel, vb. iş yerleri gibi birçok alanlarda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.





ürünler

Tek bir sistem çözümüyle yüksek verim-
lilik sunan Değişken Debili Soğutucu 
Akışkan (VRF) Sistemleri, son yıllarda 

iklimlendirme sektöründe ön plana çıkmaya baş-
ladı. Bosch, tüketicilerin tek bir sistemle tüm 
iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
soğutma alanında önemli bir adım atarak, VRF 
Sistemleri ticari soğutma ürün gamına ekledi. 
Dünyanın önde gelen üreticilerinden Midea ile 
girişim ortağı olan Bosch, yeni Bosch VRF Sis-
temler ile iklimlendirmede yeni bir dönemi baş-
lattı. Bosch, kalitesi ve uzmanlığıyla soğutma 
pazarına yeni bir soluk kazandırdı. Son yıllarda 
enerji tasarrufunun, konforun, işletme maliyet-
lerinin ve hassas kontrolün ön plana çıkmasıyla 
VRF sistemler, HVAC sektöründe önemli bir yer 
kazandı. VRF sistemler, tek bir dış üniteye (veya 
dış ünite grubuna) tek bir bakır boru hattıyla 
bağlanabilen çok sayıda iç ünite ile tüm bağımsız 
mekânlarda ısıtma, soğutma ve havalandırma 
yaparak istenilen iç ortam koşullarını sorunsuz 
sağlayan bir klima teknolojisidir. VRF sistem-
ler; modüler ve kompakt yapıları, esnek sistem 
dizayn imkânı ile oteller, havaalanları, hastaneler, 
alışveriş merkezleri, ofis binaları, rezidanslar gibi 
yüksek kapasite ihtiyacı olan ticari binalardan tek 
bir villaya tüm yapılarda iklimlendirme çözüm-
leri sunuyor. Hassas elektronik ve soğutucu akış-
kan kontrolü, yeni nesil soğutucu akışkan ve 
yeni nesil inverter kompresör teknolojileri saye-
sinde, enerji tüketimi oldukça düşük seviyelere 
indirilerek yüksek verim değerlerine ulaşılıyor. 
Bu sistemler tek bir gidiş ve dönüş bakır boru 
hattıyla farklı kapasite ve tipteki birden çok iç 
üniteyi çalıştırabilen sistemlerdir. Bu özellik, 
VRF sistemler ile Multi sistemleri birbirinden 
ayıran en temel özelliktir. 

VRF Sistemlerin Çalışma Prensibi

Sistemin temel çalışma prensibi bilinen soğutma 
çevriminden çok farklı değildir. Soğutma çevri-
minde olduğu gibi iç ortamdan soğutucu akışkan 
tarafından alınan ısının dışarı atılmasına yarayan 
bir kondenser (dış ünite), bu kondenserin içinde 
akışkanı basınçlandırmaya yarayan kompresörler, 
iç ortamdan akışkanın üzerine ısı alarak buhar-
laşmasını sağlayan evaporatörler (iç üniteler), 
iç ünitelerin içinde akış debisini ve basıncını 
hassas şekilde ayarlayan akış kontrol elemanları 
(genleşme vanaları) bulunuyor. Soğutucu akışkan 
olarak kullanılan yüksek verimli R410A gazının 

Bosch’tan Değişken Soğutucu Akışkan Debili Sistemler-VRF

buharlaşma ve yoğuşma özelliğinden faydala-
nılarak soğutma işlemi gerçekleştiriliyor. VRF 
sistemi, heat pump sistemlerde sıvı ve gaz hattı 
olarak iki borulu; ısı geri kazanımlı sistemlerde 
ise sıvı, gaz emiş ve gaz basma hattı olarak üç 
boruludur. Yıllar boyunca VRF sistemler büyük 
gelişmeler göstermiştir. Günümüzde yaygın kul-
lanılan VRF sistemler;

Havadan Havaya Isı Pompası (Air to Air Heat 
Pump): Hava soğutmalı ısı değiştiricili değiş-
ken soğutucu akışkan debili sistemleri kapsar. 
Sistem hem soğutma hem ısıtma amaçlı kulla-
nılabilir. Aynı dış ünite sistemine bağlı olan iç 
ünitelerin hepsinin aynı anda ısıtma veya aynı 
anda soğutma modunda çalışabildiği sistemler-
dir. Birden fazla dış ünite birleştirilerek daha 
yüksek kapasiteli dış ünite grupları oluşturulup 
merkezi bir otomasyonla sistem tek noktadan 
kontrol edilebiliyor. Üstten atışlı (top-discharge) 
ve önden atışlı (front-discharge) olmak üzere iki 
tipi mevcuttur. Önden atışlı dış üniteler; kapladığı 
alan bakımından üstten atışlı dış ünitelere oranla 
daha kompakt boyutlu ve hafif dış ünitelerdir. Bu 
sayede askı aparatıyla dış duvara monte edile-
bilme avantajına sahiptir. Aynı kapasitedeki üstten 
atışlı dış ünitelere göre daha düşük ses seviyesine 
sahiptir. Genellikle bireysel uygulamalarda ter-
cih edilir. Yalnızca tekli dış ünite modülü olarak 
kullanılabilir. Üstten atışlı dış ünitelere kıyasla 
bakır borulama mesafeleri ve diversite oranları 
sınırlıdır. Kapasiteye bağlı olarak monofaze ve 
trifaze dış ünite alternatifleri mevcuttur. 

Isı Geri Kazanımlı Havadan Havaya Isı Pom-
pası (Heat Recovery Air to Air Heat Pump): 
Hava soğutmalı ısı değiştiricili değişken soğutucu 

akışkan debili sistemleri kapsar. Sistem aynı anda 
hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanılabilir. 
Aynı dış ünite sistemine bağlı olan iç ünitelerin 
eşzamanlı olarak bir kısmının ısıtma yaparken 
diğer kısmının soğutma yapabildiği, soğutma 
yapılan mahallerden çekilen ısının ısıtma talep 
edilen mahallere aktarılmasıyla enerji tasarrufu 
sağlayan sistemlerdir. Dış ünite veya dış ünite 
grubundan üç hat üzerine, akış kontrol kutuları 
ile farklı kapasite ve tipte iç üniteler bağlanabilir. 
Mahallerden gelen ısıtma ve soğutma kapasite 
ihtiyacına göre çalışma moduna karar veren akış 
kontrol üniteleri ile dış ünite, fazla olan talep doğ-
rultusunda çalışabilir. Bu sistem, ısı geri kazanım 
özelliği nedeniyle özellikle geçiş mevsimlerinde 
sağladığı yüksek enerji tasarrufu sayesinde tercih 
ediliyor. Birden fazla dış ünite birleştirilerek daha 
yüksek kapasiteli dış ünite grupları oluşturulup 
merkezi bir otomasyon ile sistem tek noktadan 
kontrol edilebiliyor. 

İç Üniteler: Mimari ve kapasite ihtiyaçlarına 
göre çeşitli tipleri bulunan iç üniteler; dış ünitelere 
bakır boru tesisatı, branşmanlar ve iletişim hattı 
ile bağlanarak mahalleri ısıtılmış veya soğutulmuş 
hava üflemek suretiyle şartlandırır. İç üniteler; 
elektronik genleşme vanası (dahili), mikro işlem-
cili elektronik kart, hava ve gaz tarafı sıcaklık 
sensörlerine sahiptir. İç üniteler, kapasite kon-
trolünü elektronik genleşme vanası (expansion 
valve) sayesinde hassas şekilde yapabilmelidir. İç 
ünitelerin kontrolü; kablolu veya uzaktan birey-
sel kumandalar ile yapılabildiği gibi, merkezi 
kumanda veya bina yönetim sistemi üzerinden de 
gerçekleştirilebilir. Günümüzde en çok kullanılan 
iç ünite modelleri; kaset tipi  (dört yöne üflemeli, 
tek yöne üflemeli ve iki yöne üflemeli), gizli tavan 
tipi (düşük, orta, yüksek statik basınçlı ve %100 
taze havalı), duvar tipi, döşeme tipi (kasetli ve 
gizli) ve yer-tavan tipidir.

Bosch VRF ürün portföyü

Bosch VRF sistemler ürün gamında Heat Pump 
(2 borulu) SDCI serisi, Heat Recovery (3 borulu) 
RDCI serisi, Heat Pump Mini VRF MDCI serisi 
dış üniteler, her türlü ihtiyaca ve farklı iç mekân 
tasarımlarına uygun, kapasitesi 1,5 – 56,0 kW 
arasında değişen 13 farklı model (kaset, kanal, 
duvar tipi ve döşeme tipi gibi) iç ünite tipleri, ısı 
geri kazanımlı havalandırma cihazları, bireysel 
ve merkezi kumanda sistemleri yer alıyor.TM
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söyleşi

Tunç Korun
Form Şirketler Grubu 
Yürütme Kurulu Başkanı

1  965 yılında kurulan ve bugün 52 yılı geride bırakan Form Şirketler Grubu, 
iklimlendirme alanında, yaşam ve imalat kalitesini artıracak cihazların üretim 
ve temini ile birlikte düzenli bakımını sağlıyor. Yakın zamanda fan coil üretimine 

başlayacaklarının müjdesini veren Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı  
Tunç Korun, “2017 yılının ortalarında fan coil imalatı yapmak üzere bir çalışma 
başlattık. Üretim konusunda hazırlıklarımız bitmek üzere. İzmir fabrikamızda 
kurduğumuz fan coil hattından çıkacak ürünlerimiz, Aralık ayı itibarıyla pazarla 
buluşacak” diyor. Korun ile Form Şirketler Grubu’nu, yatırımlarını ve VRF ve ısı 
pompasının ülkemizdeki gidişatını konuştuk…

“Form Şirketler Grubu, 
fan coil üretimine başlıyor”
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1965’ten bugüne Form Şirketler 
Grubu

Form Şirketler Grubu, 1965 yılında Bedi Korun 
ve Yaşar Korun kardeşler tarafından Form Kol-
lektif Şirketi adıyla kuruldu. O yıllarda ağırlıklı 
olarak proje bazlı çalışıyorduk. Günün koşulları 
ve ihtiyaçları gereği taahhüt, ardından imalat ve 
son olarak temsilcilik yapmaya başladık. Süreç 
içerisinde Türkiye’nin gelişimiyle paralel olarak 
hem proje, hem taahhüt, imalat hem de temsil-
cilik sıfatlarımızla birçok farklı çalışma içinde 
bulunduk. Ana eksen olarak klima sektöründe 
ilerledik ve 52 yılı geride bıraktık. Bugün itiba-
rıyla; “Form Endüstri Ürünleri”, “Form VRF 
Sistemleri”, “Form Endüstri Tesisleri” ve “Mun-
tersForm” olmak üzere dört grup şirketi olarak 
yolumuza devam ediyoruz. Form VRF Sistemleri 
2011 yılından bu yana, 1884 yılında Japonya’da 
kurulan Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 
firmasının KX Merkezi VRF Sistemlerine ait 
ürünlerinin Türkiye yetkili distribütörüdür ve 
bugün Türkiye’nin ikinci en büyük VRF satıcısı 
konumundadır.  
1980 yılında kurularak 35 yılı geride bırakan ve 
ana faaliyet alanı merkezi klima sistemleri konu-
sunda temsilcilik ve satış olan Form Endüstri 
Ürünleri’nin, yüksek enerji verimliliği ile çevre 
dostu sistem çözümleri sağlayan cihazlar konu-
sunda çalışmaları bulunuyor. Form Endüstri 
Ürünleri olarak soğutma grupları, soğutma kule-
leri, ısı pompaları, paket klimalar, fan coiller ve 
klima santrallerinin satışı konusunda hizmet 
veriyoruz. Bu alanda Türkiye’de sektörün öncü 
şirketleri arasındayız. Lennox, Climate Mas-
ter, Clivet, Decsa, Dunham-Bush markalarının 
Türkiye’de satışını gerçekleştiriyoruz.  
Form Şirketler Grubu’nun imalat firması “Form 
Endüstri Tesisleri” ise İzmir Pancar Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 20 bin m2 açık alan üze-
rinde kurulan 14 bin m2 kapalı alana sahip 
fabrikamızda imalat yapıyor. Faaliyet konula-
rımız; endüstriyel evaporatif soğutma üniteleri, 
günışığı doğal aydınlatma sistemleri ve doğal 
havalandırma - duman tahliye sistemleridir. Bu 
konuların hepsini “endüstriyel çözümler” olarak 
adlandırıyoruz. Çünkü imalatını gerçekleştirdi-
ğimiz tüm ürünler, endüstriyel bir tesiste uygu-
lanan ürünlerdir. 
Saydığım bu üç firmada sadece satış ve ser-
vis personeli çalışıyor; lojistik, finansman, 
muhasebe, IT, İK, pazarlama bölümleri yok. 
Bu bölümlerin tümü, Form Yönetim Destek 
firmamızda yer alıyor ve grup şirketlerimize bu 

imalatı yapmak üzere bir çalışma başlattık. Üre-
tim konusunda hazırlıklarımız bitmek üzere. 
İzmir fabrikamızda kurduğumuz fancoil hat-
tından çıkacak ürünlerimiz, Aralık ayı itibarıyla 
pazarla buluşacak. Elde ettiğimiz sonuçlardan 
son derece memnun olduğumuzu söyleyebilirim. 
Üreteceğimiz fan coillerin son derece kaliteli, 
sessiz ve ekonomik bir ürün olmasını hedefledik.
Türkiye’de bugün birçok firma, ayakta kalabilmek 
için çok sayıda ürünü taşımak zorunda. Çünkü 
tek başına VRF ya da merkezi sistem, her binanın 
ihtiyacına uygun olamaz. Binalarda kullanıla-
cak sistemler; binanın tipine, konumuna, iklim 
koşullarına, kullanım amacına göre değişkenlik 
gösterir. Ne yazık ki müşteri her zaman bilinçli 
olmuyor. Hatta projecilere veya bize, başka bir 
projede görüp beğendiği bir sistemi kullanmak 
istediğini söyleyen müşterilerimiz bile oluyor. 
Görüp beğendiği şeyin kendi projesine uygun 
olup olmadığını sorgulamıyor. Biz bu konuda 
hem projecilere hem de müşterilere adeta bir 
danışman gibi hizmet sunuyoruz. VRF, her binaya 
uygundur veya merkezi sistem her binaya uygun-
dur demek doğru değil. Form Şirketler Grubu 
olarak, bir binada olması gereken tüm HVAC 
ürünlerini ürün gamımızda bulundurduğumuz 
için müşterilerimizi, projelerine en uygun siste-
min ne olacağı konusunda yönlendirebiliyoruz. 
Müşteri karar vermediyse veya verilen kararda 
tereddüdü varsa, uygun seçenekleri, bu seçenek-
lerin avantaj ve dezavantajlarını anlatıyoruz. Bir 
bina bazen farklı sistemleri bir arada kullanmayı 
dahi gerektirebiliyor. Bu sistemlerin gerektirdiği 
tüm cihazlar ürün grubumuzda yer aldığından bu 
tip uygulamalarda da zorlanmıyoruz. 

hizmetlerin hepsini sunuyor. Grup şirketlerimiz 
özetle sadece kendi aktivitelerine odaklanmış 
durumdalar, idari işler Form Yönetim Destek 
firmasınca gerçekleştiriliyor. Ayrıca İsveçli Mun-
ters firmasıyla devam eden bir iş ortaklığımız 
da var; işin yönlendirilmesi ve takibinde destek 
veriyoruz. MuntersForm, Genel Müdürü ve satış 
ekibiyle Ümraniye’deki satış ofisinde, Munters 
İsveç’e bağlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
VRF tarafında Mitsubishi Heavy Industries 
ile çalışıyoruz. Paket klima konusunda kalitesi, 
ürün çeşitliliği, yüksek kapasite aralığı ve bu 
konuda yaptığı ar-ge faaliyetleri ile bir dünya 
markası olan Lennox ile 1983’ten bu yana çalı-
şıyoruz. Soğutma kuleleri konusunda imalat 
yapan, özellikle kapalı devre soğutma kulesi 
imalatında Avrupa’nın sayılı firmalarından biri 
olan Decsa ile 22 yıldır yol arkadaşıyız. Ameri-
kalı Climate Master firması ile toprak kaynaklı 
ve su kaynaklı ısı pompaları konusunda 24 yıldır 
faaliyetimiz sürüyor. Soğutma gruplarında iki 
ayrı temsilciliğimiz var: Clivet ve Dunham Bush. 
İtalyan Clivet ile Eurovent sertifikası istenen ve 
hava soğutmalı ağırlıklı ürünler konularında, en 
eski temsilciliğimiz olan Dunham Bush ile de 
45 yıldır büyük gruplarda, vidalı, su soğutmalı 
ağırlıklı ve santrifüj gruplarda çalışıyoruz.

Bir binada olması gereken tüm 
HVAC ürünlerini gamımızda 
bulunduruyoruz

Yakın zamanda fan coil üretimine başlayacağız. 
Bunun müjdesini sizler aracılığıyla sektörümüze 
vermek isterim. 2017 yılının ortalarında fan coil 
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Prestijli projelere imza atıyoruz

Form Şirketler Grubu olarak, yer aldığımız 
projelere yenilerini ekliyoruz. Son dönemlerde 
gerçekleştirdiğimiz ve mimarisi ile dikkat çeken 
büyük projelerden Ankara Hızlı Tren Garı’nda 
Lennox paket klimalar, Clivet sudan suya ısı 
pompaları ve Decsa soğutma kuleleri cihazları-
mız kullanılıyor. Londra’da gerçekleşen Avrupa 
Gayrimenkul Ödülleri’nde “En İyi Ofis Projesi” 
ödülünü kazanan Maidan Tower’da Dunham-
Bush soğutma grubu ve Decsa marka soğutma 
kulelerimiz kullanılıyor.  LEED Gold setifika-
sına aday olan Premier Kampüs Ofis projesinde 
de Mitsubishi Heavy VRF klima cihazlarımız 
bulunuyor. Bunlar dışında Türk-Alman Üni-
versitesi, Vakıfbank Spor Sarayı, Watergar-
den, Torunlar GYO 5. Levent Evleri, Yimtaş 
Honeycomb Tower, Gen İlaç Fabrikası, Malatya 
MASKİ Binası, Park Dedeman Levent Otel, 
Alman ZF Lemforder Fabrikası gibi birçok 
projede yer aldık.  

Türkiye’de “trendler” fazla 
önemseniyor

Isı pompası konusunda bir karmaşa yaratıldı-
ğını düşünüyorum. Isı pompası kelimesi çok 
geniş kapsamlı bir kelime. Isı pompası diye tek 
bir cihaz yok. Katıldığımız seminerlerde de bu 
konuyu hep anlatırım. 2 kW’dan 2,500 kW’ya 
kadar farklı ısı pompası cihazları var. Isı pom-
pası bir klima cihazında, evaporatörü sulu ya 
da havalı, kondenseri sulu ya da havalı diye 
ayırdığımızda ortaya dört tane alternatif çıkıyor: 
Havalı-sulu, sulu-sulu, havalı-havalı, sulu-havalı 
şeklinde. Bunların her tipinde farklı kapasite 
aralıklarında ısı pompası cihazları var. Dola-
yısıyla ısı pompasının Türkiye’deki durumunu 
konuşmak istediğimizde, ısı pompalarını tiple-

rine göre ayırıp konuşmak zorundayız. Bugün 
Türkiye’de split klima satışlarının hemen hemen 
tamamı ısı pompası şeklinde, yani yüzde 95’i 
ısı pompası. VRF’de de yine aynı şekilde yüzde 
95’in üzerinde ısı pompası söz konusu, zaten sırf 
soğutma VRF diye satılan hemen hemen hiçbir 
proje görmedik, ya iki borulu ya da üç borulu ısı 
pompası satılıyor. Ama daha büyük cihazlarda 
örneğin paket klimalarda yüzde 50 civarında ısı 
pompası kullanımı var. Çünkü orada gaz yak-
malı ya da sıcak su serpantinli ürün kullanımı 
artıyor. Yüzde 100 taze havalı çözümlere geldi-
ğimizde ise küçük bir kısmı ısı pompalı oluyor, 
halbuki bu konuda çok geniş bir ısı pompası 
ürün imkânı var. Soğutma gruplarında, havadan 
suya kısmında yüzde 50 civarında ısı pompası 
kullanılıyor. Sudan suya kısmında ise ısı pom-
pası kullanımı yüzde 10-20’lere düşüyor. Burada 
ısı pompası değil ama ısı geri kazanım cihazı 
kullanılıyor, bu cihaz da aslında ısı pompası 
işlevi görüyor. Çünkü zaten ısı pompası demek, 
soğutma yapan bir cihazın ısıtma modunda çalış-
ması demek. Isı pompasının ülkemizdeki duru-
munu, bu şekilde kategorilere bölerek anlatmak 
daha doğru. Çünkü birçok insan ısı pompası 

deyince split klimayı düşünüyor. Diğer üniteler 
işin içine girince karışıklık oluyor. Devletin ısı 
pompası konusunda yoğun çalışmaları var. Bilin-
diği gibi 2 bin m2’nin üzerindeki binalarda mer-
kezi sistem kullanımı zorunluluğu var. Ayrıca 
belli metrekarelerin üzerindeki binalarda ısı 
pompası, toprak kaynaklı uygulama ya da koje-
nerasyon gibi sistemlerden birinin uygulanma 
zorunluluğu da söz konusu. Fakat Türkiye’de 
kanunlar çıkıyor ancak uygulamada ne yazık ki 
hâlâ eksikler görüyoruz. Merkezi sisteme geçildi 
ancak hep kazan kullanılmıyor. Merkezi sisteme 
geçildiği takdirde kombi kullanımının azalacağı 
şeklinde bir düşünce vardı. Ancak ihracatın da 
katkısıyla Türkiye’nin kombi üretimi iki katına 
çıktı. Çünkü kazandan vazgeçildi ve kazan dai-
resine 10-15 tane kombi kaskad şeklinde bağlan-
maya başladı. Tabii bu durum bazı tartışmaları 
da beraberinde getirdi. Isıtmada, suyu aşağıdan 
dağıtıyorsanız merkezidir, kombiler her bir dai-
reye kuruluyorsa bireyseldir. Ama konu soğut-
maya geldiğinde, sektörde “Soğutmada merkezi 
nedir ne değildir?”, “VRF, merkezi sistem midir?” 
tartışması çıktı. VRF mantıken merkezi sistem-
dir. Çünkü zaten bir noktada toplanmış cihazlar 
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ortak bir borulamayla cihazlara gaz dağıtımı 
yapıyor. Soğutmada çözüm farklılıklarından 
dolayı merkezi konusunu değerlendirmek zor 
bir olay, dünyada da bu konuda bu tip bir kural 
koyan başka hiçbir ülke yok aslında.  
Yurtdışında herkes binasını düzgün bir şekilde 
değerlendiriyor ve uygun bulduğu sistemi uygu-
luyor. Yurtdışında “trend”e uymak gibi bir durum 
yok. Türkiye’de trendler bazen daha önemli olu-
yor. Mesela şu an bence VRF trendi içindeyiz, 
birçok projede çözüm olarak VRF kullanılıyor. 
Bunların bir kısmı son derece doğru ama bir 
kısmı ise çok doğru uygulamalar değil. Her bina 
için doğru tek bir sistem yoktur, bu nedenle her 
yere de VRF uygulanmaya çalışılmamalıdır. Bir 
dönem Türkiye’de split klima modaydı. Antal-
ya’daki 400-500 yataklı otellerin tamamını split 
klima ile donattılar. Belki ilk yatırım maliyeti 
düşüktü ancak yaşam boyu maliyeti son derece 
yüksekti, zaten zamanla hepsi sökülüp daha 
verimli sistemlere geçildi. 

Türkiye’de düşünen kesim, ne yazık 
ki hak ettiği kazancı hiçbir sektörde 
sağlayamıyor

Türkiye’de projeciler bağlamında çok ciddi bir 
altyapı ve kapasite var. Sektörde gerçekten çok 
iyi mekanik projecilerimiz, çok iyi mimarlarımız 
var. Türkiye’deki birçok mekanik projecinin yurt-
dışındakilere göre çok daha başarılı olduğunu 
düşünüyorum. Ama Türkiye’deki projecilerin 
şöyle bir şanssızlığı var; Türkiye’nin yatırımcı 

profili ne yazık ki beklentiyi karşılamıyor. Yurt-
dışında projeciler belki bizdeki gibi çok iyi değil 
ama yatırımcılar çok bilinçli, ne yapmak iste-
diklerini biliyor. Bir işin önce parası sonra pro-
jecileri bulunuyor, proje A’dan Z’ye yapılıyor ve 
bir daha değişiklik yapılmayacak şekilde binaya 
başlanıyor. O yüzden yurtdışında 150-200 yıllık 
yapılar görüyoruz. Böyle olunca projeci hata yap-
maz hale geliyor. Ama Türkiye’de yatırımcının 
talepleri ile bir projenin defalarca değiştirildiğini 
duyuyoruz. Bina yapılırken defalarca şekil değiş-
tirdiği, hastane diye başlanan bir binanın AVM 
veya AVM diye başlanan bir binanın okul diye 
bittiği projeler var. Böyle olunca projeci ne kadar 
iyi olursa olsun ortaya çıkan yapıda muhakkak 
eksiklikler çıkıyor. Bu kadar değişimin içinde 
hata yapmamak neredeyse imkânsız hale geliyor. 
Bir binada hata gördüğümüzde “projeci yanlış 
yapmıştır” diyemiyorum, “nasıl bu hale geldi, 
bakmak lazım” diyorum. Projecilere hak ettikleri 
paranın verilmediğini, emeklerinin küçümsendi-
ğini düşünüyorum. Türkiye’de düşünen kesim, ne 
yazık ki hak ettiği kazancı hiçbir sektörde sağla-
yamıyor. Türkiye’nin zor bir yatırımcı kitlesi var 
ve bu, hem projecileri hem mekanikçileri hem 
de bizim gibi satış firmalarını etkiliyor. Stan-
dardizasyonu olmayan belirsiz ücret politikaları 
neticesinde kalitesiz işler artmaya başladı. Fir-
malar az kârlı olmayı göze alıyor ancak maliyetin 
altında tekliflerin geldiğini görüyoruz. Zaman 
zaman bizim de başımıza geliyor. Her projenin 
kalitesini koruyabilmesi için fiyatlar konusunda 
en azından bir taban limitinin belirlenmesi 

gerektiği kanısındayım. Çünkü kısa vadede hızlı 
kazançtan ziyade uzun vadede sürdürülebilir 
başarı tercih edilmeli. 

Firmaların uzun yaşayabilmesinin 
tek yolu, sürdürülebilir müşteri 
memnuniyeti

Split klima satışımız olmadığı için bayi teşki-
latımız yok. Ortak çalıştığımız teknik ağırlıklı 
mühendislik firmaları var, bu firmalara “çözüm 
ortağı” diyoruz. Onlara hiçbir zaman “yılda şu 
kadar satacaksın, stoğunda şu kadar ürün bulun-
duracaksın” diye bir yaklaşımımız yok. VRF en 
hızlı hareket eden ürünümüz. O alanda tabii 
çok ciddi bir servis yapılanmamız var. 100’ün 
üzerinde yetkilendirdiğimiz servis firması var. 
2-3 ayrı kademeli bir servis yapımız var. Bir 
kısmı sadece montaj yetkisine sahip, bir kısmı 
sadece start up, bir kısmı montaj+start up yetkisi 
şeklinde. Düzenli olarak yılda iki defa servis 
eğitimi düzenliyoruz. Maslak merkez ofisimizin 
bulunduğu binanın giriş katında “Form Aka-
demi” diye bir yapı kurduk. Eğitim konusu önem 
kazandıkça, eğitim düzenleyecek bir yerimiz 
olsun istedik. Form Akademi; 35 kişilik bir semi-
ner odası, bir toplantı odası ve bir holden oluşan 
300 m2’lik bir yer. Ayrıca tamamıyla montajlı 
vaziyette VRF’nin dış ve iç ünite örnekleri bulu-
nuyor. Tüm eğitimlerimizi Form Akademi’de 
yapıyoruz, dolayısıyla bu bize çok büyük bir 
kolaylık sağladı. Bölgelerdeki partnerlerimizi 
de burada ağırlıyoruz ya da biz bölgelere gidip 
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eğitimleri gerçekleştirebiliyoruz. Yılda en az 
bir kere Mitsubishi Heavy Industries’ten yetkili 
biri gelip bizim ana ekibimize eğitim veriyor. 
Daha sonra biz ana ekip olarak tamamen Türkçe 
dilinde bütün servisleri belli bölümlerde toplaya-
rak eğitimler veriyoruz. VRF’de 100’ün üzerinde 
anlaşmalı servisimiz var. Bu firmaları çok sıkı bir 
şekilde kontrol ediyoruz. VRF’de bire bir bakım 
hizmeti çok az sayıda veriyoruz. Bütün bakım, 
devreye alma işlemlerini dış kaynaklı yaptırıyoruz, 
biz sadece süpervizör bulunduruyoruz. 
Merkezi sistem ürünlerinin bakımında bir dönem 
45 kişilik bir bakım firmamız da vardı ancak daha 
verimli hizmet sunabilmek için her bir bölgede 
bir süpervizör ayırıp, geriye kalan arkadaşlarımıza 
finansal destek verdik ve onların hepsinin kendi 
ofislerini kurmalarını sağladık. Zaten dışarıdan 
çalıştığımız belli birkaç firma vardı ama bizden 
ayrılan arkadaşlar, bizim ana yetkili servislerimiz 
haline dönüştü. Merkezi sistemde zaten meka-
nikçiler montaj uygulamasını yaptığı için bize 
sadece start up ve sonrasındaki servis hizmeti 
kalıyor. Orada ana konumda halen biz varız. Yani 
müşterilerimiz önce bizi arıyor, biz bir servisimizi 

ya da süpervizörümüzü yönlendirerek problemin 
ne olduğuna bakıyoruz. Garanti kapsamındaysa 
çözüm sağlıyoruz, garanti kapsamında değilse 
teklif veriyoruz. Müşteri teklifimizi kabul ederse 
servisimize yönlendiriyoruz ve iş tamamlanınca 
fatura kesiyoruz. Dolayısıyla bütün sorumluluğu 
biz üstleniyoruz. Bütün yedek parça teminini 
ve servislerin düzenli olarak kontrolünü üstle-
niyor, yetkilerini denetliyoruz. Bu konu bence 
çok önemli çünkü gerçekten Türkiye’de bu işi 
hakkıyla yapan firmalar olduğu gibi, düzgün 
şekilde yapamayan firmalar da var. VRF’de Mit-
subishi Heavy ürünleri yüzde 100 güvendiğimiz 
cihazlardır. Doğru borulama ve doğru start up 
yapıldığı takdirde sorunsuz çalışır. Aynı durum 
paket klimalar ve soğutma grubu için de geçerli. 
Dünyanın en iyi cihazını yanlış uygulama, yan-
lış borulama ya da yanlış servise tabi tutarsanız, 
dünyanın en kötü cihazından hiçbir farkı kalmaz. 
Onun için müşterilerin satın alırken gösterdiği 
önemi ve itinayı, cihazın bakımı aşamasında da 
göstermeleri gerekiyor. Sırf birkaç lira daha ucuza 
hizmet veriyor diye yetkisiz bir kişiden veya fir-
madan doğru hizmeti beklememeleri gerekir. 
Türkiye’de, firmaların da servise verdiği önem 
git gide artmaya başladığı için eskisi kadar çok 
servis hatası görmüyor, duymuyoruz ama ne yazık 
ki bittiğini de söyleyemiyoruz. Firmaların uzun 
yaşayabilmesinin tek yolu, sürdürülebilir müşteri 
memnuniyeti. Yanlış ürün ve yanlış servisle hiçbir 
firma ayakta kalamaz. 

Yeni CE standardı, alışkanlıkları 
değiştirecek

CE standardı değişecek, içerisine ürün perfor-
mansı da katılacak. Yeni gelecek CE standardı, 
ürünün hem doğru güvenlik standartlarına 
sahip olduğunu hem de etiketinde yazan raka-
mın doğru bir orantıda olduğunu belirtecek. 
Böyle olunca CE bambaşka bir anlam taşıyacak. 
Bu konuda Türkiye ve Avrupa’yı çok ciddi bir 
karmaşa bekliyor. Enerji verimliliği konusunda 
Avrupa’nın gittiği yol, kendi içinde bile çok 
karışık. Biz Eurovent toplantılarında da bunu 
görüyoruz. Avrupa’da o standartların çıkması ve 
onaylanması o kadar uzun sürüyor ki. Çıktıktan 
sonra da hemen revizyona gidiyorlar. Avrupa’da 
bu standartları, ülkeler arasındaki kavgalar da 
çok zorluyor. Çünkü enerji verimliliği konusunda 
bir standart getirdiklerinde, örneğin Norveç’in 
ilgilendiği konseptle İspanya’nın ilgilendiği kon-
sept birbirinden çok başka oluyor. Bu durumda 
ülkeleri ayırıyorlar, ülkelerin her birinde, çıkan 

kanunları benimseme ya da uyarlama yetkisi 
var. Bu yetkiler de her ülkede farklı kullanılıyor. 
Ülkemiz gibi Akdeniz ülkeleri, bazı kuralları çok 
esnek uyguluyor. Ama ana konsept enerji verim-
liliğidir. Bu kanunlar, üreticileri daha verimli 
cihaz yapmaya zorluyor. 

Satış tarafında başarılı bir dijital 
yapımız var

Çalıştığımız firmaların hepsi, kendi konularında 
belli büyüklükte ve uzman firmalar. Bu firmaların 
çok modern fabrikaları var. Bu firmalar muhak-
kak süreç içerisinde Endüstri 4.0 ve modernizas-
yonla ilgili bazı çalışmalar yapıyorlar, yapmaya 
devam edecekler. Tamamen robotlaşmaya geçmiş 
fabrika henüz yok. Form Şirketler Grubu olarak 
dijitalleşme konusundaki yapılanmamızı, imalat 
tarafında değil ama satış tarafında çok evvelden 
kurduk ve sürekli olarak da güncelliyoruz. Çok 
detaylı bir ERP sistemimiz var. En baştan, hatta 
müşteriyle tanışma noktasından itibaren teklif 
takibi, satış, muhasebe, lojistik, finansman, depo-
daki ürünlerin barkodla girip barkodla çıkması, 
servis takibi ve cihazın ömrü boyunca listeleri-
mizde takibi anlamında dijital olarak çalışıyoruz. 
Bunun çok büyük faydasını görüyoruz çünkü 
günlük olarak satışın, bakımın, stoğun, kısacası 
her bir ayağın raporlarını çıkarabiliyoruz. Bunu, 
Türk yazılım firmalarıyla anlaşarak bir altya-
pıyla yürütüyoruz. Bu konuda kendi içimizde de 
çok deneyimli bir ekip oluşturduk. Son derece 
başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tüm süreci 
detaylı olarak ele alıp yönlendirebiliyoruz. 

Önümüzdeki senenin bu seneden 
daha iyi olacağı kanısındayım 

Her ne kadar Türkiye yüzde 5 gibi çok güzel 
rakamlarla büyüyorsa da bunun sektöre yansı-
masının aynı şekilde memnuniyet verici oldu-
ğunu söyleyemiyoruz. Bu sene VRF ve merkezi 
sistemlerde geçen seneye göre belli bir düşüş 
olacağını sanıyorum. VRF’de büyük projelerin 
olmaması ve hacimlerin düşmesi buna etken. 
Split klima anlamında bu sene iyi bir sene oldu. 
Türkiye sene sonunda split klimada 1 milyon 
adetlik satış rekorunu kıracak gibi görünüyor. 
Önümüzdeki senenin bu seneden daha iyi ola-
cağı kanısındayım. Bu sene için koyduğumuz 
hedefleri tutturabilecek noktadayız. Önümüz-
deki senelerde de bir miktar yükseliş olacağını 
öngörüyorum ama çok büyük bir ilerleme ola-
cağını zannetmiyorum.TM

Kalitesi ve teknolojisi ile paket klimada 
dünyanın süper gücü olan Lennox, 

gücünü Form Grup güvencesi ve 
mühendisliğiyle birleştirerek, en verimli 

çözümlerle sorunsuz proje süreçleri 
yürütüyor; satış öncesi ve sonrası destek 

hizmetleri ile Türkiye’nin en önemli 
projeleri için tercih ediliyor.
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Totaline Marketler’e gelin, 
2 Ekim - 15 Aralık tarihleri 
arasında alışverişinizi yapın, 
BOYNER, MİGROS ve 
TEKNOSA mağazaları’ndan 
dilediğinizce hediyelerinizi seçin!

Bu kampanya ALARKO CARRIER SAN. ve TİC. A.Ş. Satış Müessesesi - TOTALINE tarafından düzenlenmektedir. Kampanya 02-10-2017 saat 08:00 ile 15-12-2017 saat 17:00 tarihleri arasında Türkiye’deki tüm TOTALINE mağazalarında yapılan 
faturalı alışverişlerde geçerlidir. (İstanbul Ümraniye - İstanbul İkitelli - Ankara - Antalya - İzmir TOTALINE Marketleri). Kampanya müşteriler tarafından ilgili Totaline mağazalarına geçilen her türlü siparişlerde geçerlidir. (E-posta, Faks, 
Telefon gibi). Kampanyada belirtilen tarih aralığında, belirtilen rakamlara ulaşan müşteriler, ilgili BOYNER, MİGROS, TEKNOSA hediye kartını almaya hak kazanacaktır. Müşteriler hak kazandıkları hediye kart tutarlarına göre, istediği hediye 
kartların seçimini yapabilir veya hakkını hepsinde istediği tutar dağıtımını belirtmesi doğrultusunda kullanabilir. TOTALINE, hediye kartların tedarikçi firmada stoğunun tükenmesi durumunda aynı kategoride muadil bir ürün verme 
hakkına sahiptir. Kampanyaya dahil olmuş ilgili faturaya ait ürünlerin kampanya tarihinden sonra iptal ve/veya iade edilme işlemi gerçekleştirilemez. Kampanyaya LWC Bakır boru ürünlerinde yapılan alışverişler dahil değildir. Hediye 
kartlarını kazanmak için belirtilen hedef fiyatlar K.D.V. hariç rakamlardır. ALARKO CARRIER SAN. ve TİC. A.Ş. Satış Müessesesi - TOTALINE, kampanyadaki ürünlerin kullanımından çıkabilecek sorunlar, kazalar ve yaralanmalardan doğabilecek 
tehlikelerden sorumlu değildir. Kampanyanın tüm hakları ALARKO CARRIER SAN. ve TİC. A.Ş. Satış Müessesesi - TOTALINE’a aittir. TOTALINE istediği taktirde kampanyayı sonlandırma hakkına sahiptir. Bu kampanyaya katılan herkes, yukarıdaki 
şartları kabul etmiş sayılır. BOYNER, MİGROS, TEKNOSA Hediye Kartları ile tanıtımda kullanılan görsellerde farklılıklar olabilir. Kazanılan hediye kartlarının teslimatı 2018 yılının OCAK ayında ilgili faturada bulunan adreslere MNG kargo ile 
gönderimi yapılacak veya isteyen müşterilerimiz ilgili Totaline marketlerinden elden teslim alabileceklerdir. BOYNER Hediye Kartları Outlet mağazaları hariç tüm YKM ve BOYNER mağazalarında ve tüm ürünlerde geçerlidir. Kartlar 
boyner.com.tr online alışverişlerde de kullanılabilir. Ayın yarısı ve kelebek kampanyası dahil tüm indirim ve kampanyalarda son fiyatlarda geçerlidir. Kartların kullanım süresi yoktur. Hediye kartlarında herhangi bir şifre 
bulunmamaktadır. Hediye kartının kaybolma durumunda kartın arkasındaki numara Totaline yetkililerine bildirilmelidir. MİGROS Hediye Kartları, Money Club Pro Kart’ın tüm özelliklerini taşımaktadır. Kartlar, Money Club Pro Card 
kapsamında gerçekleştirilecek kampanya ve indirimlerde de ayrıca kullanılabilir.  İçerisine yüklenen puanlar istenilen şekilde bölünerek harcanabilir. Yüklenen bakiyelerin tamamının tek bir alışverişte kullanılması zorunlu olmadığı gibi, 
her türlü alışverişte (giyim, kozmetik vb program kapsamında satışa sunulmuş tüm ürünler) kullanılabileceklerdir. Migros kartlara yüklenen tutarların son kullanım süresi 15 Aralık 2018 tarihine kadardır. Belirtilen tarihe kadar  
harcanmayan tutarlardan Migros ve Totaline sorumlu değildir ve kartlarda kalan tutar Migros tarafından silinecektir. TEKNOSA kartları tüm TEKNOSA mağazalarında geçerlidir. TEKNOSA kartları www.teknosa.com adresinde kullanılamaz.
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geri ödeme süresinin yedi yıla kadar uzaması 
göze alınabilirse bu tasarruf % 40’lara çıkabi-
lir. Verilen bu değerler, konvansiyonel konfor 
sunan binalar için geçerlidir (örneğin, kışın 70 
°F, yazın 76 °F – 21.1 – 24.4 °C). 
Konfor bölgesi yaz aylarında doğal hava-
landırma ve kışın ısıtma sisteminin daha 
düşük sıcaklık değerine ayarlanması (yüksek 
düzeyde yalıtılmış ve bu nedenle duvar ve pen-
cere yüzeylerinin ılık kalması sağlandığında) 
ile genişletilirse, elde edilecek tasarruf daha 
büyük olacaktır. Örneğin, ASHRAE Stan-
dardı 90.1’e asgari düzeyde uyan tipik bir ofis 
binası 75.000 Btu / ft2/yıl kullanabilir. ABD’de 
birçok kamu yapısının hedefi 50.000 Btu /

Iısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) 
sistemleri, ABD’deki ticari binalarda kul-
lanılan enerjinin % 39’undan sorumludur. 

Hemen hemen her işletme veya devlet kurumu, 
HVAC sistemlerini iyileştirerek ve kullandığı 
sistemin verimliliğini artırarak önemli tasarruf 
yapma potansiyeline sahiptir.
Yüksek performanslı HVAC ekipmanlarının 
kullanılması, önemli miktarda enerji, emisyon 
ve maliyet tasarrufu (% 10-40) sağlar. Tüm bina 
tasarımı, HVAC sistemler “genişletilmiş konfor 
bölgesi” yaklaşımı ile kurgulandığında daha 
fazla tasarruf sağlanabilir (% 40-70). Genişle-
tilmiş konfor bölgesi enerji yüklerini azaltmak 
için bir verimlilik yaklaşımıdır. Konfor sıcaklığı 
olarak belirlenecek değeri bir-birkaç derece 

aşağıda veya yukarıda tutmak gibi… Geniş-
letilmiş konfor; yaz aylarında desikkantlı nem 
alıcılarla ortam havasını nemden arındırma, 
böylece sıcak fakat kurak bir hava sağlaya-
rak sıcağın insan üzerindeki olumsuz etkisini 
azaltma gibi yöntemleri de içerir. Ayrıca yüksek 
performanslı HVAC sistemleri de, ısıl kon-
foru sağlarken iç ortam çevre kalitesinin (IEQ) 
gelişmesine katkıda bulunur.
Bütünleşik bina tasarımı ile birlikte yüksek 
performanslı HVAC ekipmanı kullanmak, 
önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar. Tipik 
olarak, yıllık enerji maliyetlerinde % 30’luk 
bir azalma, yaklaşık üç ilâ beş yıllık bir geri 
ödeme süresini göze alarak başarılabilir. Eğer 
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ft2/yıl’dır. Konvansiyonel konfor sıcaklıklarını 
kullanan enerji açısından verimli bir binada ise 
bu değer, 40.000 Btu /ft2/yıl veya daha az enerji 
tüketebilir. Genişletilmiş konfor stratejileri ile 
tasarlanan ve işletilen bir bina ise sadece 20.000 
ilâ 30.000 Btu /ft2/yıl arasında enerji kullanır.
Bununla birlikte, yüksek performanslı HVAC 
ekipmanlarını kullanan yüksek enerji tasarruflu 
tasarımların, sıradan yaklaşımların dışında, 
daha fazla çaba ve işbirliği gerektirdiği unu-
tulmamalıdır.

Enerji ve Kaynak-Verimli HVAC 
Tasarımının Esasları

• Binanın tüm yönlerini, gereklerini, 
detaylarını aynı anda, birlikte ele 
alın.
Enerji verimli, iklim duyarlı yapı; mimari ve 
mühendislik endişelerini tasarım sürecinin en 
başında bir araya getiren bütünleşik bina tasa-
rım perspektifini gerektirir. Örneğin, bir bina 
zarfı tasarımı, soğutma yükleri ve gün ışığı 
etkisi üzerindeki etkisi gözetilerek değerlen-
dirilmelidir. En son teknoloji ürünü aydın-
latma sistemi ve verimli, uygun boyutta HVAC 
ekipmanıyla birleştirilmiş enerji tasarruflu bir 
bina zarfı birlikte kurgulandığında, sistemleri 
birbirlerinden ayrı olarak seçilen bir bina ve 
işletme maliyetinden büyük oranda tasarruf 
sağlanabilecek.

• Tasarım hedeflerine olabildiğince 
erken karar verin
Enerji ile ilgili yasal kodun gereğinin % 40 
altında enerji kullanan yapılar, sadece kodun 
gereğini karşılayan yapılardan farklı bir HVAC 
sistemine sahip olacaktır. Fark, muhtemelen 
sadece ekipmanların kapasite büyüklüğünde 
değil, aynı zamanda temel sistem tipinde de 
olacaktır.

• HVAC sistemlerinin verimli 
çalışmasını sağlamak için “Doğru 
Kapasite” seçin
HVAC sistemleri seçiminde hesaba katılan 
emniyet faktörleri, binanın nihai dizaynı, 
yapımı ve kullanımı hususunda bir miktar 
belirsizliğe izin verir, ancak bunun sınırı var-
dır. Önemli ölçüde büyük seçilmiş bir ekipman, 
daha az verimli çalışır ve doğru boyutlandı-
rılmış ekipmanlardan daha fazla masraflıdır. 
Örneğin, büyük boyutlu seçilmiş soğutma sis-
temleri havayı nemden arındırmayabilir, ortamı 

serin ancak “nemli” tutar. Tüm yük bileşenleri 
(mekânı kullananlar, aydınlatma, gölgelendirme 
sistemleri, hava durumu) için eşzamanlı en kötü 
senaryoyu varsaymak mantıksız ve pahalıdır. 
Daha sonra yeniden kapasite artırım ihtiya-
cını öngörecek en yüksek emniyet faktörlerini 
hesaba katmak da maliyeti artıran gereksiz bir 
şeydir.

• Ekipman seçilirken kısmi yük 
performansını düşünün
Ekipmanın kısmi yük performansı, HVAC 
boyutlandırması için kritik önem taşıyan bir 
konudur. Isıtma ve soğutma ekipmanı, tam 
yükte (yani, maksimum kapasite ve yakınında 
çalışırken) maksimum verimlilikle çalışır. 
Genellikle maksimum yükler % 1 -% 2,5 ara-
lığında görülür. Böylece, HVAC sistemleri 
kasıtlı olarak zamanın en az % 97.5 ilâ % 99’u 
kadar büyüktür. Birçok ekipman, maksimum 
yük ihtiyacı ve emniyet faktörleri öngörüle-
rek gereğinden daha büyük boyutlara sahiptir. 
Bu yüzden sistemler neredeyse hiçbir zaman 
tam yük altında çalışmaz. Aslında, çoğu sistem 
kapasitelerinin % 50’sinde veya daha azında 
çalışır.

• En yoğun talep dönemleri için 
elektrik yüklerini kaydırın veya 
azaltın
Elektrikli aletler genellikle geceleri, şebeke 
yükünün yoğun olmadığı periyotlarda daha 
düşük fiyatlı elektrik tüketir, tasarruflu çalışır. 
Mümkün olması halinde sistemleri bu durum-
dan yararlanacak şekilde tasarlayın. Örneğin, 
enerji yönetimi sistemleri, kısa süreli pik elek 
trik taleplerinin tüm yıl boyunca enerji fatura-
larını etkilemesini önlemek için kritik olmayan 
yükleri göz ardı edebilir veya pik yükler için 
termal buz depolama sistemleri kullanabilir. 
Termal buz depolama sistemleri geceleri düşük 
elektrik tarifesinden elektrik kullanarak buz 
üretir ve depolar, ertesi gün öğle saatlerinde 
pik yük ihtiyacında binanın soğutulması için 
kullanır.

• Genişleme planı yapın, ancak 
bunun için boyutlandırma yapmayın
Bina kullanımında bir değişiklik veya yeni 
teknolojilerin getireceği durum değişikliği, 
soğutma talebinin artmasına neden olabilir. 
Fakat aşırı kapasite sağlamak müsriflik olacak-
tır, fazla kapasite belki de asla kullanılmayacak 
veya gerektiği zamana kadar ekipman, kulla-

nılamaz hale gelebilecek. Gelecekteki geniş-
leme ihtiyacını öngörecek şekilde ekipman ve 
alan planlamak daha iyidir. Örneğin, mekanik 
odalar gelecek ihtiyaçları da öngörecek şekilde 
boyutlandırılmalı ve modüler ekipmanların 
kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır

• Commissioning
Ticari HVAC sistemleri her zaman beklen-
diği gibi çalışmaz. Sorunlar, HVAC sisteminin 
tasarımından kaynaklanabilir veya ekipman 
ve kontroller yanlış bağlanmış veya kurulmuş 
olabilir. Devreye girme aşamasında, HVAC 
sistemlerinin tüm operasyonel açıdan test edil-
mesi, sorunların ortaya çıkması ve düzeltilme-
sini ve her şeyin planlandığı gibi işletilebilme-
sini sağlayacaktır. Kapsamlı bir devreye alma 
programı ayrıca, işletme ve bakım personelinin, 
tüm sistemlerin doğru işleyişi konusunda iyi bir 
eğitim almasını sağlayacaktır.

• Bir işletme ve bakım programı 
oluşturun
HVAC sistemlerinin doğru performansı ve 
enerji tasarruflu çalışması, ancak başarılı bir 
işletme-bakım programı ile sağlanabilir. Bina 
tasarım ekibi, bina işletmecisinin sağlayabile-
ceği bakım seviyesinde etkili bir şekilde çalışa-
cak sistemler tasarlamalıdır. Bununla birlikte, 
bina sahibi/işletmecisi de, HVAC sisteminin 
farklı bileşenlerinin sorunsuz bir şekilde çalı-
şabilmesi için farklı derecelerde bakım gerek-
tirdiğini anlamalıdır.

Tasarım Önerileri
Bina, ısıtma ve soğutma yüklerini azaltacak 
-mümkün olduğunca- çok özellik içermelidir, 
örneğin:
 
1. Cephe yükü ağırlıklı yapılarda, pasif ısıtma 
veya soğutma stratejileri (örneğin güneş 
kontrollü gölgelendirme sistemleri) kullanın. 
2. İç mekân yükleri ağırlıklı yapılarda yüksek 
soğutma endeksine sahip camlar kullanılabilir. 
3. Isı köprüsü oluşturmayı önleyen dış 
duvar konstrüksiyonları gözetilmelidir. 
4. Dış duvar konstrüksiyonları hava 
bariyeri sistemlerle detaylandırılabilir. 
5. En yüksek ısı direnç (R) değe-
rine sahip duvar ve tavan konstrüksi-
yonu, maliyet açısından avantaj sağlar. 
6. Verimli aydınlatma sistemleri tasarlanmalıdır. 
7. Mümkün olduğunca gün ışığı var-
ken ışık kısma kontrolleri kullanılabilir. 
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için gerekli olan kapasiteden daha fazla kapa-
siteye sahip sistemleri kullanmaktan kaçın-
mak anlamına geliyor. Bu konsept, planlanan 
genişletmeyi sağlayacak şekilde belirli esnek-
likte tutulabilir. Hiçbir zaman gerekmeyecek 
gelecekteki bir yük için bugün aşırı kapasite 
seçilmemelidir:
•	 Kazanlar, soğutucular, pompalar, soğutma 

kuleleri gibi ilave ekipmanlar için gerekli 
fiziksel alan öngörülmelidir.

•	 Gerektiğinde ilave donanımları kolaylıkla 
kabul edebilen ve gelecekteki genişleme 
gereksinimlerini karşılamak için 
genişlemeye müsait dağıtım sistemleri 
tasarlanmalıdır.

Sonuçta, genişlemeye müsait, mümkün oldu-
ğunca esnek tasarlanmış sistemler, genişleme 
projesinin ilk maliyetinde ve işletme maliyet-
lerinde tasarruf anlamına gelmektedir. 

HVAC sistemlerinin test, ayar, 
dengeleme işlemlerinin yapılması, 
“commissioning” sürecinin 
uygulanmış olması önemlidir. 
ASHRAE Rehber 1.1 şu anda HVAC ekip-
manı için kapsamlı bir devreye alma proto-
kolü önermektedir. Yüksek performanslı binalar 
için daha genel maddeler içeren, “Toplam Bina 
İşletmeye Alma” prosedürlerinin geliştirilmesi 
gerekmektedir.

Bir işletme ve bakım programı 
yapılmalıdır.
•	 Binanın sahibi veya işletmecisinin 

sistemlere göre takip etmesi gereken 
bakım prosedürleri belirtilmelidir. 

•	 Personelin sistem parametrelerini kolayca 
izlemesi ve ayarlaması için kontrol 
arayüzleri sağlanmış olmalıdır.

•	 Sistem kontrolü, işletimi ve bakımı için 
personele eğitim verilmelidir.

•	 Tüm ekipman ve kontrol sistemlerinin 
çalıştırılması ve bakımı ile ilgili belgeler, 
bina sahibi ile yapılacak sözleşmenin bir 
parçası olmalıdır.

•	 Kurulu tesisin, ekipmanın ve sistemlerin 
gereklerine göre yazılı, kapsamlı bir işletme 
ve bakım programı oluşturulmalıdır. 

Kaynak: https://www.wbdg.org/resources/
high-performance-hvac  TM

8. Etkin ofis ekipmanları tanımlanmalıdır (örne-
ğin, EPA Energy Star® Büro Donanımları). 
9. Ekipmanlar için 20 ilâ 25 yıl, duvarlar ve 
camlar için 50 ilâ 75 yıl arasında yaşam dön-
güsü olduğu kabul edilebilir.
 
Tasarım hedeflerine olabildiğince erken karar 
verilmelidir. Tasarım ekibinin, yapı ruhsatı 
aşamasından çok önce nereye doğru gittiğini 
bilmeleri önemlidir.
a. Tasarım süreci boyunca tasarım ekibinin 

tüm üyeleri arasındaki iletişimin önemini 
vurgulayın. 

b. Enerji verimliliği için proje hedeflerinin 
tüm üyelerine yazılı olarak iletilecek 
“Tasarımın Temel Prensipleri”ni 
belirleyin. Örneğin, böyle bir “Tasarımın 
Temel Prensipleri” listesinde, günışığı 
aydınlatma ve yüksek performanslı cam 
kullanımı, uygun aydınlatma kontrolleri 
ve iç mekân düzenlemesi gibi hedefler 
vurgulanmalıdır.

c. Yıllık enerji tüketimi ve yıllık enerji 
maliyetleri için niceliksel bir hedef 
belirlenmelidir.

d. Şematik tasarım sırasında kodların 
veya düzenlemelerin minimum 
gereksinimlerini karşılamak veya aşmak 
için hedefler belirtilmelidir. 

HVAC sistemleri verimli çalışmasını 
sağlamak için “Doğru Boyut”
a.  ANSI / ASHRAE / IES 90.1’de 

belirtilen HVAC emniyet faktörleri ve 
toplam yük miktarı üst sınır olarak kabul 
edilebilir.

b.  Emniyet faktörleri makul bir seviyede 
uygulanmalıdır. Hiç şüphe yok ki en 
sıcak gün içinde, hiç gölgeleme olmadığı, 
tüm ışıkların açık olduğu, her bağımsız 
bölümde yangın kodları tarafından izin 
verilen azami sayıda insan bulunduğunu 
varsaymak mantıksızdır (Bu sayı, zaten 
binada bulunması mümkün olan en 
fazla insan sayısını bile aşmaktadır). 
Emniyet faktörleri, makul varsayımlar 
kullanılarak oluşturulmuş bir senaryoya 
uygulanmalıdır.

c. Belirsizliği azaltmak ve aşırılık boyutunu 
ortadan kaldırmak için güvenilir, yeni 
nesil bilgisayarlı analiz araçlarından 
yararlanmak gerekecektir. Bilgisayar 
simülasyonları ile bina tasarımının 
operasyonun tepe yüklerini nasıl 

etkilediği saatlik değerlerle tahmin 
edilebilir. Belirsizlikler azaltıldığında, aşırı 
büyük kapasite seçimleri faktörleri de 
azaltılabilir veya en azından daha gerçekçi 
bir çizgiye getirilebilir.

Ekipman seçerken kısmi yük performansı göze-
tilmelidir. Kısmen yükte verimli çalışabilen 
sistemler seçilmelidir. Örneğin:
•	 Değişken devirli fan sistemleri ve fan 

motorları için değişken hız tahrik 
kumandaları;

•	 Değişken kapasiteli kazan daireleri 
(örneğin, kademeli (yüksek / düşük) 
kazanlar, modüler kazan daireleri, alev 
modülasyonlu kazanlar);

•	 Yoğuşmalı kazanlar, kısmi yükün asgari 
oranına kadar azalmasıyla daha verimli 
çalışmaktadır (%95 -%96);

•	 Değişken kapasiteli soğutma sistemleri 
(örneğin, modüler soğutma grupları, çoklu 
kompresör donanımı ve değişken hızlı 
soğutma grupları);

•	 Değişken kapasiteli soğutma kuleleri 
(örneğin, değişken hızlı veya iki hızlı fanlı 
çoklu hücreli kuleler, reset kontrolleri);

•	 Değişken kapasiteli pompa sistemleri 
(örneğin, birincil/ikincil pompa çevrimi, 
değişken hızlı pompa motorları) ve

•	 Sıcak su, soğutulmuş su ve besleme havası 
için reset kontrolleri.

Yük, farklı zamanlara kaydırılmalı 
veya kısıtlanmalıdır.
•	 Elektrik hizmeti veren şirketlerin tarifeleri 

araştırılmalıdır; olumlu bir fiyat yapısı için 
pazarlık yapılabilir.

•	 Elektriğin en ucuz tarife diliminde olan 
saatler dikkate alınmalıdır.

•	 Gereksiz pik yük bedellerinden kaçınmak 
için enerji yönetimi kontrol sistemleri 
kullanılmalıdır (pik yükün düşürülmesi ve 
talebin sınırlandırılması).

•	 Termal depolama sistemleri (ör. Termal 
buz depolaması) göz ardı edilmemelidir.

•	 Isıtma ve soğutma sistemleri için alternatif 
yakıtlar incelenmelidir (örneğin, bölgesel 
ısıtma sistemindeki buhar, çift yakıtlı 
kazanlar, yenilenebilir enerji kaynakları).

Ekipmanın önemli ölçüde 
büyütülmesi yerine olası genişleme 
planlanmalıdır. 
Sistemleri doğru olarak boyutlandırmak, şu an 

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

Kirli ve Atık Suların Tasfi yesinde
İ LERİ TEKNOLOJİLER

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

GMG
Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç

GMN4
Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç

VIVAS
Kirli Su Atık Pompası

GQS
Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç

SC
Kirli Su Atık Pompası

VIVACOR
Parçalayıcı Çarklı Pompa

GMX
Kirli Su Atık Pompası
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Yoni Altaras
FRÄNKISCHE Türkiye Polimer Ticaret 
Limited Şirketi Teknik Müdürü

1 906 yılında Almanya’nın Schweinfurt şehrinde kurulan, bina tekniği, drenaj, 
elektrik ve endüstriyel uygulamalar için koruge boru sistemlerinin tasarım, üretim 
ve pazarlamasını yapan FRÄNKISCHE, günümüzde 3 bin 200’ü aşkın çalışanı, 

22 ülkedeki tesisleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Firma faaliyetlerini küreselde 
Drenaj Sistemleri, Elektrik Sistemleri, Bina Tekniği, Endüstri Sistemleri olarak 
bölümlendirmiş. Ülkemizde aktif olan Bina Tekniği Bölümü’nde, ağırlıklı olarak bina 
içi mekanik tesisatla ilgili yerden ısıtma-serinletme ile radyatör, temiz su, ısıtma, 
kontrollü konut havalandırması ve merkezi toz emme sistemleri piyasaya sunuluyor. 
Türkiye’deki faaliyetlerine 2014 yılında başlayan FRÄNKISCHE’nin küresel ve 
ülkemizdeki çalışmalarını FRÄNKISCHE Türkiye Polimer Ticaret Limited Şirketi 
Teknik Müdürü Yoni Altaras anlattı…

“Endüstriyel tip yerden ısıtma 
uygulamalarında da söz sahibi 
olmayı hedefliyoruz”
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İlk esnek metal boru ve ilk kesintisiz 
üretilen koruge PVC borunun 
mucidi FRÄNKISCHE 

FRÄNKISCHE 1906 yılında Almanya 
Schweinfurt’ta kuruldu. Schweinfurt’taki boru 
fabrikası 1911 yılında bir yangında tamamen 
tahrip oldu ve FRÄNKISCHE, 1912 yılında 
günümüzde de şirket merkezine ev sahipliği 
yapan Bavyera eyaletindeki Königsberg böl-
gesine taşındı. FRÄNKISCHE faaliyetlerine 
önce metal hammadde ile başladı. II. Dünya 
Savaşı döneminde şirketin başında Almanya’da 
kimya eğitimi gören ve doktor ünvanı alan ilk 
kadınlardan biri olan Dr. Auguste Kirchner 
bulunuyordu. FRÄNKISCHE, onun tecrübe-
sinden yararlanarak metalden plastiğe yöneldi 
ve uzmanlık alanını plastik malzemeler üze-
rine geliştirdi. Bu karar FRÄNKISCHE’nin 
başarılı geleceğinin yolunu açtı. Firma ilk 
başlarda metal malzemelerden mamül kablo 
koruma borularını, yani açıkta veya şap 
altında giden kabloları koruyan kanalları 
üretiyordu. Sonra Dr. Auguste Kirchner’in 
plastiğe dönüşüyle beraber, bu ürünleri plas-
tik hammaddeden üretmeye başladı. 1950’li 
yıllarda FRÄNKISCHE çeşitli inovasyonlara 
imza attı ve önce elektrik tesisatında kulla-
nılmak üzere ilk esnek metal boruyu, sonra 
da plastikten mamül ilk koruge PVC boruyu 
icat etti. Bu alanda önemli yol aldı ve Know-
How kazandı. 1961 yılında ise dünya çapında 
sonsuz olarak üretilebilen ilk plastik koruge 
drenaj borularını geliştirdi. Bu gelişmelerden 
sonra FRÄNKISCHE, altyapı departmanını 
genişletti ve yağmur suyu altyapısı, atıksu, 
toprak altı kablo koruma gibi uygulamalara 
adım attı. FRÄNKISCHE bugün Avrupa 
ve dünya pazarında ağırlıklı olarak yağmur 
suyunun bir yerden bir yere taşınması, temiz-
lenmesi, depolanması, yeraltı kaynaklarına 
daha kontrollü ve emniyetli olarak verilmesi, 
mevcut şehir şebekelerinin üzerindeki yükü 
azaltmak üzere bir konseptin geliştirilmesiyle 
ilgili çok önemli bir yere sahip. 
FRÄNKISCHE 1970’li yıllarda plastik üze-
rine kazandığı uzmanlığı, bina içi sistemlerde 
kullanmak üzere çalışmaya başladı. Bu alanda 
öncelikle bugün bizim Türkiye’de de piyasaya 
sürdüğümüz çok katmanlı kompozit boru diye 
tabir edilen beş katmanlı bir boru üretti. Bu 
malzemeyi ısıtma tesisatında ve sıhhi tesisatta, 
kazan dairesinden son temiz su armatürüne 
veya son radyatöre kadar kullanıyoruz. Bu 

Isıtma ve Serinletme” ve “Merkezi Toz Emme 
Sistemleri” olarak sıralayabiliriz. 

Kontrollü konut havalandırması, Türkiye 
pazarında bugün bir nişe hitap eden, fakat 
orta vadede çok yaygınlaşacağını düşündü-
ğümüz bir konsept aslında. Enerji verimli-
liği ve dolayısıyla yalıtımın ön plana çıkma-
sıyla, konutların giderek iyileşen izolasyon 
imkânlarıyla beraber olabildiğince yüksek 
hava sızdırmazlığına sahip şekilde üretilmesi 
ile birlikte binaların kontrolsüz olarak taze 
hava alma imkânları azaldı ve bilindiği gibi 
bina içinde sağlıklı bir yaşam için taze havaya 
ihtiyacımız var. Bu sefer de içerideki taze hava 
ihtiyacının karşılanması konusu ortaya çıkıyor. 
Taze hava ihtiyacını karşılamak için bulun-
duğumuz ortamdaki camı açabiliriz, fakat bu 
içeride tutmak istediğimiz enerjinin dışarıya 
kaçması veya dışarıdaki kötü kokuların ve 
gürültünün içeri girmesiyle sonuçlanır. Veya 
zorlu kış koşullarında, gece uyurken içerideki 
karbondioksit oranının en çok arttığı saat-
lerde bulunduğumuz odada camı açma gibi bir 
imkânımız olmuyor. Bu bizim içerideki yaşam 
konforumuzu olumsuz etkileyen unsurlardan 
biri. Bununla beraber örneğin tatil bölgele-
rinde uzun süre kapalı kalan konutlar da ola-
biliyor, oralarda özellikle de bodrum katlarda 
havalandırma olmamasından dolayı rutubet, 
kötü koku, küf ve mantar oluşumu gözlemle-
nebiliyor. Enerji verimliliğini olumsuz etkile-

borular, 16’lık çaptan başlıyor 75’lik çapa 
kadar çıkıyor. Bu boruların birbirine bağlantısı 
bugün Avrupa’da en yaygın şekilde kullanılan 
radyal pres esasına göre çalışan fittingler ile 
gerçekleştiriliyor. Bu ürün grubunda firmamız 
özellikle Almanya’da ve Avrupa’da önemli bir 
pazar payına sahip. 
FRÄNKISCHE bir sonraki aşamada 
Türkiye’de de çok yaygın olarak kullanılan 
PE-X, çapraz bağlı polietilen boruların üre-
timine başladı. Bina Tekniği bölümümüz 
altında sunduğumuz tüm borularımızı bugün 
Königsberg’de yer alan fabrikamızda üreti-
yoruz.
FRÄNKISCHE, Türkiye’ye FRÄNKISCHE 
Turkey Polimer Tic. Ltd. Şti. olarak 2014 
yılının Temmuz ayında geldi. 10 kişilik bir 
ekip olarak çalışmalarımıza başladık, şu an 
İstanbul Merkez, Ankara ve İzmir’de toplam 
13 kişilik bir ekibiz. Bu ekibin içinde yönetim, 
satış, teknik planlama, pazarlama ve lojistik 
olmak üzere departmanlarımız mevcut. Tüm 
Türkiye’ye yayılmış bir bayi yapımız var ve 
Tuzla Orhanlı’da yer alan depo organizasyo-
numuz ile faaliyet gösteriyoruz.

FRÄNKISCHE’nin yenilikçi sistem 
çözümleri

Bina Tekniği için yenilikçi sistem çözümle-
rimizi; “Kontrollü Konut Havalandırması”, 
“Kullanım Suyu ve Isıtma Tesisatları”, “Yerden 
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barındırdığı dekoratif menfez çözümleriyle 
modern görünümü destekleyen ve kendini 
kanıtlamış bir sistem çözümü sunuyor, bu 
sistemin konutlarda giderek daha fazla yer 
bulması için yoğun olarak çalışıyoruz.
Merkezi toz emme sistemi özellikle müstakil 
konutlarda merkezi bir noktaya yerleştirilen 
bir süpürge ünitesi vasıtasıyla konut içeri-
sine kaba inşaat esnasında döşenen küçük 
çaplı atıksu boruları üzerinden sadece oda-
lardaki prizlerden emiş yapmayı sağlayan ve 
artık ülkemizde oldukça yaygınlaşmış bir 
sistem. Hortumu prize takıp emiş yapıyor-
sunuz, örneğin bodrum katta yer alan cihaz 
çalışıyor ama siz cihazın sesini duymuyor-
sunuz, havayı direkt borulardan alıp dışarı 
atıyorsunuz, içeriye de bir üfleme söz konusu 
olmuyor. Günlük hayatta kullandığımız cihaz-
larda mahalden emdiğimiz hava, süpürgenin 
filtresinden geçirilerek mahale geri veriliyor. 
Filtreden geçebilen mikro mertebedeki toz 
partikülleri ise odada birkaç saat daha havada 
asılı kalabiliyorlar. Merkezi toz emme sis-
temlerinde emiş borular üzerinden yapılıp 
tozlu hava cihaza kadar getirildiği, buradan 
da filtrasyon sonrası dış havaya atıldığı için 
bu durum söz konusu olmadığından sistem 
alerjisi veya astımı olanlar için ideal bir çözüm 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu ürün grubunda 
ise cihaz ve ekipmanlarını sağlayacak şekilde 
faaliyet gösteriyoruz. 
Yerden ısıtma sistemleri, Türkiye pazarında 
uzun yıllardır faaliyet gösteren firmaların 
verdiği büyük emeklerle neredeyse standart 
haline geldi. Hem konfor, hem enerji verim-
liliği, hem de sağladığı dekoratif rahatlık 
açısından alışageldiğimiz radyatör sistemine 
alternatif olmuş en yaygın sistem. Radyatör 
sistemleri de uygulanmaya devam ediyor 
elbette. Sonuçta her projeye veya her ihtiyaca 
uygun olan tek bir çözüm yoktur, bu yüzden 
tüm ihtiyaçları karşılamak için yerden ısıtma 

cihazları üreten Frankfurt merkezli bir firma-
mız olmasına rağmen, biz Türkiye pazarında 
halihazırda yer alan üreticilerimizle bir çözüm 
ortaklığı yaparak mevcut pazarı hepimizin 
yararına olacak şekilde büyütebilmek amacıyla 
bu cihazlarımıza yer vermiyoruz.  
Sistem, adından da anlaşılabileceği gibi konut-
larda kullanılmak üzere tasarlanmış ve gelişti-
rilmiş bir sistem ve sadece taze hava ihtiyacını 
karşılama hedefine sahip. Şimdiye kadar yap-
tığımız uygulamalar ağırlıklı müstakil konut-
larda olmasına rağmen önümüzdeki yıllarda 
sistemimizin kullanımının cam açmanın pek 
mümkün olmadığı yüksek katlı konutları 
da kapsayacak şekilde artacağını düşünüyor, 
bununla ilgili uygulamacılarımız ve mekanik 
proje müellifleriyle fikir alışverişinde bulunu-
yoruz. Ürünün muadili Türkiye’de halihazırda 
yok. Ülkemizde ihtiyaçlar ağırlıklı olarak sac 
kanallarla yapılan havalandırma sistemle-
riyle sağlanıyor. Ürünümüzün hijyen, kolay 
uygulama, basit ve uzmanlık gerektirmeyen 
bağlantı teknikleri gibi avantajları var. Buna 
karşılık biz sadece taze hava debilerini karşıla-
yabilecek çaplarda çalışırken sac kanallar esnek 
olarak üretilebildikleri büyük çaplarla ısıtma/
soğutma ihtiyaçlarını karşılamayı mümkün 
kılıyor. Diğer yandan bizim sistemimiz asma 
tavan içerisinde götürülebildiği gibi, henüz 
kaba inşaat aşamasında kat betonu içerisinde 
kalacak şekilde de döşenebiliyor. Sunduğu-
muz düşük kalınlıklı bir kanal sistemi ile de 
düşük kot yüksekliğine sahip zemin şapları 
içerisinde de uygulama yapmaya imkân tanı-
yoruz. Özetle, kontrollü konut havalandırması 
alanında basit, hijyenik, kullanıcıya avantaj ve 
konutlara katma değer sağlayan, bünyesinde 

meden bunun önüne geçmek için Avrupa’da 
uzun yıllardır “Kontrollü Konut Havalan-
dırması” konsepti kullanılıyor. Bu konsept, 
özellikle kuzey ülkelerindeki soğuk iklim 
koşullarından ötürü ortaya çıkmış ve başta 
pasif evlerde olmak üzere enerji verimli tüm 
yeni yapılarda kullanılıyor. Sistemin esası fan 
destekli bir ısı geri kazanımlı havalandırma 
cihazı vasıtasıyla, yaşam mahallerine taze hava 
üflemek, kullanılmış atık havayı ise banyo 
ve mutfak gibi mahallerden emerek dışarıya 
göndermeye dayanıyor. Hatta içeriye alınan 
taze havayı öncelikle toprak altına döşenen 
borulardan oluşan bir hava-toprak ısı değiş-
tiricisi üzerinden getirerek sistemin verimli-
liğini daha artırmak da mümkün. Dışarıdan 
alınan hava, kışın ek bir ısı geri kazanımı için 
dışarı atılan egzozla karışmadan çarpıştırılıyor 
ve enerji verimliliği artırılıyor. Bu üflemeyi 
veya emişi kontrollü olarak yaptığımız için 
sisteme kontrollü konut havalandırması diyo-
ruz. Biz FRÄNKISCHE olarak bu sistemin 
cihaz, hava emiş/üfleme kanalları ve dekoratif 
menfezleriyle ilgili faaliyet gösteriyoruz. Yani 
ısı geri kazanım cihazından içerideki tüm 
odalara kadar boruların getirilmesi ve men-
fezlerle içeri dağıtılmasını gerçekleştiriyoruz. 
Ben buna “mobil sistem havalandırma tesisatı” 
da diyorum. Tıpkı radyatör tesisatında boru-
ların kolektörler üzerinden odalarda bulunan 
radyatörlere ayrı ayrı götürülmesi gibi, biz 
de emiş ve üfleme kolektörlerinden menfez-
lere ayrı ayrı borular getiriyoruz. Borularımız 
uzmanı olduğumuz koruge tip borular, iç 
yüzeyleri pürüzsüz ve antistatik/antimikro-
biyel bir kaplamaya sahip. Cihaz tarafında ise 
bünyemize katmış olduğumuz havalandırma 

Merkezi Toz Emme Sistemleri

Profi-air
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söyleşi

için belirtiyorum, mahalin ve sistemin para-
metrelerine bağlı olarak değişecek olmakla 
birlikte, yaygın olarak uygulanan evsel sistem-
lerde mermer zemin kaplamasında 30 W/m2, 
parke zemin kaplamasında ise 22 W/m2 gibi 
soğutma güçlerine ulaşabiliyoruz. Bu da bizim 
bugünkü konut yapımızdaki ısı kazançlarının 
çok daha aşağısında. O yüzden biz diyoruz ki, 
bu sistem serinletme sağlar, soğutma sağla-
maz. Evinizin zarfı iyiyse, yerden serinletme 
sizi tamamen memnun edebilir ancak eve 
geldiğinizde evi birden soğutmak isterseniz 
memnun edici bir çözüm olmayabilir. Burada 
kullanıcının beklentisini iyi anlamak ve onu 
doğru yönlendirmek gerekiyor ki sonrasında 
memnuniyetsizlikler oluşmasın. 
Tabii ki serinletme amacıyla kullanılabilecek 
yüzeyler sadece yerler değil, duvarlar ve hatta 
tavanlar da serinletme için kullanılabiliyor. 
Bizim özellikle yatırımcılar ve mekanik proje 
müellifleri nezdinde anlatmaya en çok gay-
ret ettiğimiz sistemlerden biri de Beton Isısı 
Kontrolü olarak adlandırdığımız ve binanın 
beton kütlesinin henüz kaba inşaat aşama-
sında borular ile donatılması yoluyla uygula-
nan sistem. Hem çok basit hem de çok verimli. 
Amacımız eski kalın duvarlı tarihi binalarda 
yaşadığımız kışın ılık, yazın serin iç mahal 
iklimini cebri olarak tesis etmek. Buna örnek 
olarak mimari projesini Erözü Mimarlık’ın ve 
mekanik projesini Deniz Proje’nin gerçekleş-

veya soğuk havayı içeri üflemesi gibi taşıma 
esasıyla değil, ışıma esasıyla ısı transferi yapı-
lıyor. Güneş veya bir şömine ateşi bizi nasıl 
ışıyarak ısıtıyorsa yerden ısıtmada da sıcak 
bir şap kütlesi bize doğru ışıyor. Asgari hava 
hareketiyle ışımayla ısı transferi yapıyor. Bu 
esası tersine çalıştırmak da mümkün elbette; 
yani görece soğuk bir şap kütlesini iç yükleri 
soğurmak amacıyla kullanmak; onu da “yer-
den serinletme” olarak adlandırıyoruz. “Yer-
den soğutma” demek çok doğru değil, çünkü 
soğutma örneğin bir klima sisteminin yaptığı 
şey. Biz serinletme demeyi tercih ediyoruz ki 
müşterinin beklentilerini doğru olarak yön-
lendirebilelim. Zira bu sistem sağlayabildiği 
güçler ile soğutmaz, ancak serinletir. Bunu şu 
şekilde açıklayabilirim; soğuk döşeme yüze-
yindeki sıcaklığı belli bir mertebenin altına 
çekemezsiniz, çünkü mahal havasının sıcaklığı 
ve bağıl nemi sebebiyle bir çiy noktası sıcak-
lığı vardır. Mahalin çiy noktası sıcaklığının 
altındaki bir yüzeyde ise yoğuşma meydana 
gelir. Buzdolabından suyu çıkardığımız zaman 
üzerinde yoğuşma meydana gelmesinin sebebi 
budur, aynısı serinletme için kullanılan yüzey-
ler için de geçerlidir. Yüzey sıcaklığında bir 
alt limitimiz olduğu için sistemimizle sağ-
layabileceğimiz soğutma gücü de sınırlıdır, 
zira evin içinde terleme ve zeminin ıslanması 
istenmeyecek bir şeydir. Sadece ulaşılabile-
cek soğutma güçleri ile ilgili bir fikir vermesi 

uygundur diyemeyiz. Standartlara göre plan-
lanarak işletilen yerden ısıtma sistemlerinin 
belli sınırları var. 
Yerden ısıtma sistemleri, hem münferit hem 
de merkezi sistemlerde kullanılabiliyor. Meka-
nik proje müellifleri; enerji verimli olması, sis-
temin kolaylığı ve düşük sıcaklıklarla çalışması 
sebebiyle artık yerden ısıtmayı sıklıkla tercih 
ediyor ve inşaat firmaları nezdinde sistemin 
kullanımı için tavsiyede bulunuyorlar. Diğer 
yandan inşaat firmaları yerden ısıtmayı pro-
jenin değerini artırıcı bir unsur olarak görü-
yor. Ayrıca son yıllarda birçok prestijli proje 
yerden ısıtmayı tercih edince benzer seviyede 
bir proje üreten inşaat firmaları direkt olarak 
yerden ısıtmayla yola çıkıyor. Sonuçta çok 
sayıda konut üretiliyor ve inşaat firmaları-
nın farklılaşmaları gerekiyor, bu yüzden de 
en ufak detaylarla bile kullanıcıya veya son 
alıcıya cazip gelmek için kendilerini ön plana 
çıkarmaya çalışıyorlar. Gözlemlediğimiz bir 
diğer husus da son kullanıcıların da artık 
bu sistemi talep etmeye başlamış olmaları. 
Demek ki sistemin eskiden gerçekleştirilmiş 
yanlış uygulamalar kaynaklı kötü imajı artık 
siliniyor, kullanıcılar teknik olarak doğru plan-
lanmış, uygulanmış ve işletilen yerden ısıtma 
sistemlerinin konforuna, düşük yakıt tüke-
timine ve sağladığı esnekliklere inanıyorlar. 
Sistemin düzgün planlanmaya, uygulanmaya 
ve işletilmeye devam edilmesi durumunda 
yerden ısıtma pazarının daha da büyüyece-
ğini düşünüyoruz. Biz de piyasadaki rakip 
firmalarımızla beraber yerden ısıtma pazarını 
olabildiğince ileri götürmeye devam edeceğiz.

Ayağını sıcak tut, başını serin

“Ayağını sıcak tut, başını serin” demişler. Bu 
tam da yerden ısıtma sistemlerinin yaptığı 
şey. Çünkü yerden ısıtma sistemlerinde ısı 
transferi radyatör gibi havayı bir bölgede ısıtıp 
içeride sirküle ettirerek veya klimanın sıcak 

Drenaj Borusu

IELEV Çekmeköy Uygulama
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söyleşi

alpex ürün grubunu 
yaygınlaştıracağız

FRÄNKISCHE olarak Türkiye’de faaliyet 
gösterdiğimiz ürün grupları sürekli büyüme 
seyri içinde. Bir yandan ülkemizdeki yabancı 
firmaların sayısı günden güne artıyor. Bununla 
beraber yerli firmaların da başta döşemeden 
ısıtma/serinletme sistemleri olmak üzere 
bizim faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki 
çalışmalarının arttığını görüyoruz. Tabii 
bunların yanında hem inşaat firmaları hem 
kullanıcılar hem de projeciler tarafında talep-
ler artıyor. Bu açıdan baktığımızda tüm bu 
paydaşların el ele vermesiyle beraber faali-
yet gösterdiğimiz pazarlar ve ağırlıklı olarak 
yerden ısıtma pazarı Türkiye’de gelişim gös-
teriyor ve göstermeye de devam edecektir. 
FRÄNKISCHE Türkiye olarak evsel yerden 
ısıtma uygulamalarının yanında endüstriyel 
tip uygulamalarda yerden ısıtma alanında da 
daha çok söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Az 
önce bahsettiğim beton ısısı kontrol sistem-
leri, hangarlarda kullanılabilecek endüstriyel 
yerden ısıtma sistemleri, Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğü ve TOKİ tarafından talep edi-
len çim saha kar-buz engelleme ve buz pisti 
projeleri bunun için önemli bir potansiyel 
barındırıyor. Üzerine özenle eğildiğimiz bir 
diğer konu da, temiz su ve ısıtma tesisatı için 
kullandığımız alpex ürün grubumuzu yay-
gınlaştırmak. Türkiye pazarında kullanılan 
başlıca malzemenin PPRC tip borular oldu-
ğunu düşünürsek, bu konuda daha gidecek 
çok yolumuz olduğunu ve burada çok önemli 
bir büyüme potansiyeli olduğunu görüyoruz. 
Sunduğumuz sistemlerin son kullanıcılar tara-
fında geri dönüşlere sebep vermemesi önemli 
avantajlarımızdan. Fakat şimdiden söyleye-
biliriz ki alpex ürün grubu, yola çıktığımız 
2014 Temmuz ayından bu yana çok daha talep 
edilir hale gelmiş durumda. Benzer sistem 
çözümlerine sahip firmaların Türkiye pazarına 
girmesi de bu görüşümüzü destekliyor. Özetle 
alpex ürün grubu barındırdığı potansiyel ile 
üzerinde çok daha fazla durulmayı hak ediyor. 
Biz de FRÄNKISCHE olarak hem uygula-
macıları, hem inşaat firmalarını, hem de son 
kullanıcıları teknik ve ticari olarak elimizden 
gelen en iyi şekilde destekleyerek bu ürün 
grubunun yaygınlaştırılmasına katkıda bulun-
maya çalışıyoruz.  TM

tirdiği Çekmeköy’de yer alan IELEV'i göste-
rebiliriz. Bu binada sınıfların tamamı tavan 
betonu içerisinde yer alan borulardan sıcak 
su (35˚C mertebesinde sıcak su) geçirilmesi 
suretiyle sağlanırken, soğutma ise bu sistemin 
(16˚C mertebesinde soğuk su) ve destekleyici 
havalandırma sisteminin birlikte çalışmasıyla 
sağlanıyor. Yüksek kat yüksekliğine sahip lobi 
gibi mahallerde ise yerden ısıtma ve serinletme 
ile konfor sağlanıyor. Sistemin ısı kaynağı ola-
rak ise hava kaynaklı ısı pompaları kullanılıyor. 

Sıcaklık kontrolü artık standart...

Yerden ısıtma uygulanan projelerin büyük 
çoğunluğunda hem Enerji Verimliliği 
Yönetmeliği’nin getirdiği bir sonuç olarak hem 
de kullanıcının konforunu artırmak üzere bir 
“oda bazında kontrol sistemi” planlanıyor. Bu 
uygulamalar için odalara termostatlar yerleş-
tiriliyor ve bunlar o odayı besleyen devrelerin 
açılıp kapanmasını sağlayacak şekilde yerden 
ısıtma borularını dağıtan kolektör üzerinde 
yer alan vanalarla ilişkilendiriliyor. Biz tüm 
uygulamalarımızda bu sistemin kurulmasını 
tavsiye ediyoruz. Aksinin gerçekleştirildiği, 
yani büyük bir konutta merkezi bir konumdan 
sıcaklık kontrolü sağlanmasının tercih edildiği 

veya hiç otomasyon yapılmadığı durumlarda 
kullanıcıların konfor şikâyetleriyle bize dön-
düklerini gözlemliyoruz. Farklı sıcaklık kon-
trol taleplerini karşılayacak otomasyon ürün-
lerine de ürün yelpazemizde yer veriyoruz.  
Yukarıda saydığım tüm bu ürünler bizim 
“Bina Teknolojisi” bölümü ürünlerimiz ve 
Türkiye’de aktif olarak kullanılıyorlar. Bunun 
dışında “Elektrik Sistemleri” departmanımız, 
yağmur suyu drenajı ve benzeri konularla ilgi-
lenen “Drenaj Sistemleri” departmanımız, 
ayrıca OEM olarak otomotiv ve beyaz eşya 
sektörüne üretim yapan yine koruge bazlı, 
hava, su ve çeşitli akışkanları taşıyan borular ve 
onların bağlantı parçalarını sunan “Endüstri 
Sistemleri” adlı bir departmanımız var ancak 
bu departmanlar henüz Türkiye’de aktif değil. 
Önümüzdeki yıllara yönelik planlarımız içe-
risinde bunların da kısmen aktif satışını ger-
çekleştirmek var. 

Büyük prestijli projelerde tercih 
ediliyoruz

Türkiye’nin birçok şehrinde yapılan prestijli 
projelerde ürünlerimiz tercih ediliyor. Bunla-
rın bir kısmında yerden ısıtma, radyatör ve Fan 
Coil bağlantıları, bir kısmında sıhhi tesisat ve 
ısıtma kolon hatları, bir kısmında ise komple 
ürün yelpazemizle yer alıyoruz. Aklıma ilk 
gelen projelerimiz arasında İstanbul’da bu 
sene ilk etabı biten ve yakın zaman içerisinde 
ikinci etabına başlayacağımız Köy Zekeriya-
köy projesi, Ataköy sahil şeridinde yer alan 
Pruva 34, Büyükyalı İstanbul ve Yedi Mavi 
projeleri, ayrıca Queen Bomonti Central, Vadi 
İstanbul III, Piyalepaşa İstanbul, 5. Levent 
projeleri var. Ankara’da aklıma ilk gelenler ise 
YDA Söğütözü Residence, Yüksek Hızlı Tren 
Garı, MFZ Allora, Veb Tower, Mutlu Solo 
ve Atabilge Aka projeleri. İzmir’de Aypark 
Residence, Atılgan Royal projeleri, Denizli’de 
Aqua City projesi, Bursa’da İnallar Hayat ve 
Kestel Buz Pisti projeleri, Trabzon’da Yomra 
Marin City yine önemli projelerimizden bazı-
ları. Bunun haricinde Malatya ve Diyarbakır 
Stadyumlarında yer alan kar-buz engelleme 
sistemleriyle alakalı çalıştık. Malatya’daki 
uygulamamız bitti, stadyumun açılışı gerçek-
leşecek, Diyarbakır’daki uygulamamız ise bu 
ay içerisinde tamamlanacak. Sunduğumuz 
yüksek ürün kalitesi ve onu destekleyen tek-
nik planlama hizmetimizle referanslarımıza 
yenilerini eklemeye devam edeceğiz.

alpex ürün grubu

Profesyonellere ulaşmak istiyorsanız 
reklam bütçenizi kısmayın, SEYAD üyesi 
prestijli sektörel yayınlara reklam verin. 
Çünkü profesyoneller sektörlerinde olup 
biteni izleyebilmek için saygın sektörel 
yayınları takip ederler. Hem basılı 
yayınlardan, hem dijital ortamda...

reklam bütçenizi 
kısmayın!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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sistem

TLC Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin dis-
tribütörü olduğu GREE Electric. 
App. Inc.’in geliştirdiği GMV5 VRF 

Klima Sistemleri yenilenen özellikleriyle uygu-
layıcı ve kullanıcılara büyük avantajlar sağlıyor. 
4 HP kapasiteden 12 HP kapasiteye kadar ürün 
gamında bulunan önden atışlı mini serileri ve 
Heat Pump sistemde 8 HP ile 88 HP arasın-
daki geniş kapasite aralıklarıyla birçok proje 
için tasarımcılara en uygun çözümleri sunu-
yor. Seriler Heat Pump, Isı Geri Kazanımlı, 
Su Soğutmalı, Sıcak Su Entegreli ve Yüksek 
Korozyon korumalı olarak farklı ihtiyaçlara 

TLC Klima GREE GMV5 
VRF Klima Sistemleri
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göre tercih edilebilir. Aynı zamanda duvar, 
4 yöne üflemeli kaset, 2 yöne üflemeli kaset, 
tek yöne üflemeli kaset, yüksek statik basınçlı 
kanallı, orta statik basınçlı kanallı, düşük statik 
basınçlı kanallı, ince kanallı, konsol, yer, tavan, 
salon tipi iç ünite seçenekleriyle her ortama 
uygun cihazı ürün gamında bulunduruyor. 
GMV5 dört adede kadar dış ünite kombinas-
yonu ile 80 adede kadar iç üniteye bağlanabilir, 
özellikle otel ve iş merkezleri için uygundur. Dış 
ünitelerde cihaz dışı statik basınç, 4 kademede 
82 Pa’a kadar ayarlanabilir. Bu özellik sayesinde 
dış üniteler kapalı ortamlara dahi kolaylıkla 
monte edilebilir. GMV5 VRF sistemi her türlü 
bina uygulamasında iç üniteler arası kot farkı 
30 m, toplam borulama mesafesi 1000 m ve dış 
ünite ile iç ünite arasında yükseklik farkı 90 m 
olacak şekilde uzun bakır borulama ve esnek 
tasarım imkânı sağlar. 

DC inverter teknolojisi ile yüksek 
sıkıştırma verimi
   
Bu sistemde tamamı DC inverter kompresör 
kullanılmıştır. Direkt olarak gaz emişi yaparak 
aşırı ısınma kaybını düşürür ve verimi artırır. 
180° Sinüs dalgalı DC hız ayarlama teknolo-
jisi ile çeşitli mekânların değişik sıcaklık ihti-
yaçlarına yanıt verebilir ve büyük miktarlarda 
enerji tasarrufu ile en yüksek konforu sağlar. 
Yüksek verimli artırılmış motor sargısı saye-
sinde geleneksel DC inverter motorlara göre 
daha iyi performans verecek şekilde gelişti-
rilmiştir. Tamamı DC inverter kompresör ve 
yüksek performanslı yüksek basınç odacığı aşırı 
ısınma kaybının azaltılması ve direkt emişten 
gelen sıkıştırma veriminin artırılmasına yöne-
lik dizayn edilmiştir. Düşük basınç odacığı ile 
karşılaştırıldığında sıkıştırma verimi önemli 
ölçüde artırılmıştır. 

Patentli iki aşamalı yağ ayırma 
teknolojisi 

Yağ ayırıcı ilk aşamada; filtrasyon genleşme 
valfi ile % 98’e varan bir ayırma performansı 
ile çalışır. İkinci aşamada ise kalan % 2 akışkan 
yağı % 95 oranında ayrışarak, sistemde % 99,9 
oranında ayrıştırma işlemi gerçekleştirir. 

Gree’nin yeni yağ dönüş teknolojisi etkin bir 
şekilde sistemin yağ dönüşünü ve her kom 
presörün yağ seviyesini kontrol eder, bu sayede 
kompresörün çalışma ömrü ciddi şekilde artar. 
Özelleştirilmiş kompresör yağ depolama kon 
trolü sistemi kompresörün ihtiyacı olan en 
düşük yağ seviyesini kontrol eder.

Adımsız DC inverter fan motoru

Adımsız hız kontrolü 5 Hz ile 65 Hz arasın-
dadır. Geleneksel inverter ile karşılaştırıldı-
ğında çok daha düşük enerji kullanır. Adımsız 
kontrol teknolojisi daha düşük ses seviyesini, 
daha az titreşimi ve daha istikrarlı bir çalışmayı 
garantiler.

Kompakt tasarım

Kompakt tasarımı sayesinde, dış ünite asansör 
ile çatıya taşınabilir, vinç kullanılmasına ihtiyaç 
kalmaz. Hem teslimat hem de kurulum daha 
kolay gerçekleşir.

Yüksek verim ve daha fazla enerji 
tasarrufu
  
Gelişmiş DC inverter teknolojisi, optimize 
edilmiş sistem dizaynı ve hassas akıllı kontrol 
sistemi sayesinde, GMV5 DC inverter VRF 
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sisteminin EER değeri 4.31 ve COP değeri 
4.55’e ulaşmaktadır. Gree, gelişmiş akıllı defrost 
modu dış hava sıcaklığına ve çalışma durumuna 
göre en iyi defrost şeklini seçerek defrostu 
gerçekleştirir, bu sayede ısıtma etkisini ve per-
formansını artırır. Klasik defrost modunda ise, 
zamanlı defrost yapılır. Bu nedenle hem kon-
for şartı sağlanamaz hem de enerji verimliliği 
düşer.

Konforlu ısıtma

Inverter kompresör ilk çalışmaya başladığında 
yüksek frekansta çalışabilir, bu sayede kom-
presör daha hızlı ısıtma konforu sağlar. Ayrıca 
Gree’nin gelişmiş akıllı defrost modu, dış hava 
sıcaklığına ve çalışma durumuna göre en iyi 
defrost şeklini seçerek mahal içinde yüksek 
verimli ısıtma gerçekleştirir, bu sayede konfor 
memnuniyetini ve performansını artırır. 

GMV5 sisteminin çalışma voltaj 
aralığı

Geleneksel sistemlerdeki 342V~420V’dan daha 
geniş aralık olan 320V~460V’tur. Bu sayede 
Gree VRF sistemi, elektriği stabil olmayan yer-
lerde düzgün bir şekilde çalışmaya devam eder.

Geniş çalışma sıcaklık aralığı

Cihaz geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip-
tir, dış ünite ısıtma ve soğutmada düşük hava 
sıcaklık limitlerinde çalışabilir. Dış üniteler 
yazın soğutmada 52˚C gibi en yüksek dış hava 

sıcaklıklarında ve kışın ısıtmada 20˚C’lik düşük 
sıcaklıklarda bile çalışmaya devam eder. Özel-
likle mevsim geçişlerinde ısıtma ihtiyacının 
ortaya çıkması durumunda da 24˚C dış hava 
sıcaklığında bile ısıtma yapabilir.

7 iç ünite fan hızı seviyesi

İç ünite fanı 7 adet hız seçeneğine sahip-
tir. Bunlar; otomatik, düşük hız, düşük-orta 
hız, orta hız, orta-yüksek hız, yüksek hız ve 
turbo’dur. Kablolu kumanda açıkken “FAN” 
tuşuna basılarak hızlar arasında geçiş yapılır.

Düşük ses seviyesi sağlayan 
tasarımlar

Yüksek basınç alanlı kompresör sayesinde daha 
az basınç dalgalanması oluşur ve ses seviyesi 
daha düşüktür. GMV5 sisteminin iç ünite-
lerinin motorları da adımsız kontrollüdür. İç 
ortam sıcaklığına veya içerideki insanların 
ihtiyaçlarına göre sessiz mod ayarlanabilir. Ses 
seviyesi 25dB(A) kadar azaltılıp 20dB(A)’ya 
düşürülebilir. Dış ünite fanının akıllı bir şekilde 
ayarlanması ile dış ünite ses seviyesi azaltılır. 
Bu azalma 8 dB(A) seviyesine kadar ulaşabilir 
ve dış ünitenin ses seviyesi 50 dB(A) seviye-
sine kadar düşer. Aerodinamik 3D Aksiyal 
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Fan geleneksel fanlar ile karşılaştırıldığında, 
hava debisini % 12 artırır, verimi yükseltir ve 
ses seviyesini düşürür.

Korozyona dirençli gold fin

Gold fin, paslanmaya karşı dayanıklı bir alaşım-
dır (Alüminyum - Manganez). Ayrıca epoksi 
reçine ve güçlendirilmiş akrilikten oluşan 
koruma tabakası ile kaplanmıştır. Bu tabaka 
silikon içermez. Tuz spreyi testinde korozyon 
direncinin, blue fin katmanına göre % 200~300 
daha fazla olduğu görülmüştür.

Kutupsuz CAN protokolü ile daha 
yüksek iletişim verimi

Gree, kutupsuz CAN protokolünü kullanıyor. 
CAN protokol ile daha düşük sistem tepki 
süresi, daha kolay kurulum ve hata bulma ve 
daha güvenilir bağlantı sağlar. Kutupsuz CAN 
protokolü esnek kablolamaya olanak verir ve 
kurulum zorluklarını azaltır. 

Otomatik adresleme için CAN protokolü kul-
lanılmıştır. İç ve dış üniteleri otomatik adresler 
ve iç-dış ünite sayılarını belirleyebilir. Bu sayede 
kurulum verimi önemli ölçüde artar.

Elektrik kesintisi saptama

GMV5 dış üniteler, elektrik kesintisi sinyali 
algılayabilir. Kesinti sırasında elektrik ihtiyacı 
için jeneratör kullanılan uygulamalarda, dış 
ünite iç ünitelere elektrik kesintisi sinyali gön-
derir. Bu durumda sadece istenilen mahallerin 
iklimlendirilmesi devam eder. TM

Elektrik
Kesintisi

Normal

Öncelikli Oda

tesisat market 09/2017 . 45



proje

İlaç Fabrikası 
Havalandırmasında 
Enerji Verimliliği
Yazan: Pelin Aybay, Satış ve Pazarlama Mühendisi, Camfil Hava Filtresi San. Tic. Ltd. Şti.

Bu vaka çalışmasında, ilaç üretimi yapıp 
aynı zamanda Ar-Ge bölümü bulunan 
bir tesis ele alınmıştır. Bina yönetimi, 

operasyon masraflarını azaltmak ve Avrupa 
Enerji Yönergesi’ne uygun bir tesis yaratmak 
amacıyla enerji verimliliği elde edebilecekleri 
değişimler yapmak istemiştir.

Çalışmada sadece enerji verimliliği değil, aynı 
zamanda karbon emisyonu ve para tasarrufu 
da analiz edilmiştir. Tahminler, tek bir klima 
santralinden yola çıkıp tesisteki 300 klima 
santralinin hepsini kapsamaktadır. 

Yıllık 8 bin 760 saat çalışma süresi, santral-

Sistem: 300 adet karmaşık debili 
klima santrali

Bina: İlaç üretimi ve araştırma tesisi

Çevre koşulları: Kırsal bölge
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lerin hava debileri, yüzde 65 fan verimi ve 5 
yıllık öngörülen kurulum ömrü baz alınarak, 
Camfil, sadece filtre değişimi yapıldığında 
tesiste ne kadar verimlilik sağlanabileceğini 
“Toplam Yaşam Maliyeti Analizi” ile firmaya 
sunmuştur. Bu analizde, aynı zamanda atık 
maliyeti ve potansiyel temizlik maliyeti gibi 
maliyetler de göz önünde bulundurulmuştur. 

Tesis analiz öncesi düşük verimli panel filtre 
ve sentetik torba filtre kullanmaktadır.

Camfil ise daha büyük yüzey alanı bulunan 
panel filtre ve cam-elyaf medyalı torba filtre 
önermiştir.

Analiz sonrasında projedeki kazanımlar aşa-
ğıdaki gibi olmaktadır:

(5 yıllık, 300 klima santrali baz alınmıştır)

Santral başına tasarruf: 16,790 £  
Tüm santrallerde toplam tasarruf: 5,037,000 £
Santral başına enerji tasarrufu: 33,650 kWh
Tüm santrallerde toplam enerji tasarrufu: 
10,095,000 kWh 
Santral başına CO2 tasarrufu: 72 ton
Tüm santrallerde toplam CO2 tasarrufu: 
21,600 ton
Hesaplamalar 0.072 £ / kWh’e göre alınmıştır.

Projede Kullanılan Camfil Ürünleri

Eurovent enerji verimi sınıflandırmasında A+ 
enerji verimi, en düşük enerji tüketimine sahip 
olan filtreyi gösterirken; E enerji verimi en 
fazla enerji tüketimine sahip filtreleri göster-

mektedir. Bu sınıflandırma EN779:2012’ye 
göre düzenlenmektedir. Enerji maliyeti ve 
CO2 emisyonunun azaltılmasına olan talep-
ler arttıkça, hava filtrelerine bağlı olan enerji 
tüketimi, filtre üreticilerinin odak noktası 
haline gelmiştir.
Doğru filtre seçimiyle yıllık enerji verimi, filtre 
başına yüzde 20 civarı artırılabilir. Kaliteli 
filtre seçimi, filtrelerin toplam yaşam maliye-
tinde azalış sağlarken, kullanıcı hem kendisi 
hem de çevre için iç hava kalitesini de artı-

Cam Elyaf Medyalı Camfil HI-FLO II Torba Filtre

Tedarikçi:
Etkin 

Filtreleme 
Alanı:

Başlangıç 
Direnci : 

@3400m3/h

Toz Tutma 
Kapasitesi:

Yıllık Enerji 
Tüketimi:

Sıradan bir markanın F7 verimindeki 
592x592x635 mm sentetik torba 
filtresi

5,9 m2 136 Pa 491 gr 1870 kW/h

Camfil HI-FLO II F7 verimindeki A+ 
enerji verimine sahip, 592x592x640 
mm Cam-Elyaf medyalı torba filtresi

9,1 m2 61 Pa 641 gr 764 kW/h

Camfil Opakfil ES Kompakt Filtre

Tedarikçi: Filtreleme 
Alanı:

Başlangıç 
Direnci : 

@3400m3/h

Toz Tutma 
Kapasitesi:

Yıllık Enerji 
Tüketimi:

Sıradan bir markanın F9 verimindeki 
592/592/292 mm kompakt filtresi 13,3 m2 138 Pa 344 gr 1947 kWh

Camfil Opakfil ES F9 verimindeki A+ 
enerji verimine sahip, 592/592/296 
mm kompakt filtresi

17 m2 91 Pa 606 gr 1168 kWh

rabilir. CAMFIL, 2015 yılında piyasaya sun-
duğu Opakfil ES kompakt filtresi ve cam-elyaf 
medyalı Hi-Flo torba filtresi ile A+   enerji 
verimini sunuyor.
 
Birçok filtre tedarikçisi filtrelerini uygun teste 
tabi tutmaz, bu da tüketiciler için farklı filtre-
leri karşılaştırmalarında zorluk yaratır. Cam-
fil, kendi ar-ge laboratuvarında yüksek kalite 
standartlarını sağlaması için bütün filtrelerini 
EN 779:2012’ye göre test etmektedir. TM

Camfil Opakfil ES kompakt filtreCam elyaf medyalı Camfil HI-FLO  II Torba filtre
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Son yıllarda iklimlendirme sektöründe 
kullanıcı beklentilerinin arttığı görü-
lüyor. Günümüzde konfor ve enerji 

verimliliği ile düşük bakım maliyetlerinin 
aynı anda sağlanması VRF sistemlerinden 
beklenen özelliklerden. Üstelik bunu yapar-
ken basitlik ve uygulamalarda esneklik de 
vazgeçilmez kriterler olarak karşımıza çıkıyor.
Toshiba SMMS-e sistemleri tüm bu beklen-
tilere doğru cevabı veriyor. Toshiba SMMS-e 
sistemleri inovasyonu geçmişten gelen dene-
yimle birleştirerek kullanıcıların beğenilerine 
sunuyor.  
Toshiba SMMS-e sistemlerinin sonundaki 
‘e’ kaynağını “e-experience” yani deneyim, 
“excellence” yani mükemmeliyet ve “efficiency” 
yani verimden alır. Toshiba VRF sistemle-
rinin mükemmeliyeti teknik parçalarındaki 
yenilikçi evrim ile optimum sıcaklık dengesi 
maksimum verimlilik sayesinde minimum 
işletme maliyetleri ve CO2 emisyonu ile sağ-
lanır.  Toshiba VRF sistemleri verimliliği, DC 

Toshiba VRF Sistemleri ile Konfor 
ve Verimlilikte Yeni Bir Boyut
Yazan: Dilara Çayır, Bireysel ve Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi, Alarko Carrier

Twin Rotary kompresör teknolojisi, inovatif 
kondenser bataryası, akıllı soğutucu akışkan 
teknolojisine borçludur. 

Toshiba VRF sistemlerinin 
kullanıcıya sunduğu faydalar
•	 Sonsuz konfor: Bağımsız kontrol edilebilir 

iç ortam sıcaklığı ile geleneksel ısıtma / 
soğutma çözümlerine bir alternatif. 

•	 Sonsuz entegrasyon: Soğutma, ısıtma, 
sıcak su, ısı geri kazanım cihazları hepsi 
birbiriyle uyumludur, kullanıcılara tek bir 
sistem içerisinde farklı seçenekler sunar. 
Üstelik kullanımı çok kolaydır.

•	 Sonsuz güvenilirlik: Toshiba VRF 
sistemlerinde onlarca yıllık deneyim 
sistemin sorunsuz çalışmayı temel alan 
güvenilirlik felsefesi üzerine kurulmuştur.

•	 Sonsuz şeffaflık: Anlaşılması kolay 
enerji faturalandırma opsiyonu ile son 
kullanıcılara enerji maliyetlerini gözden 
geçirme ve test etme imkânı sunar. 

Toshiba VRF sistemlerinin proje 
danışmanlarına sunduğu faydalar

•	 Mutlak Projeye Özel Çözümler: 
Geniş ürün yelpazesi ile müşterilerin 
gereksinimleri karşılanır, alternatif 
çözümler sunulabilir. 

•	 Mutlak geçerlilik: Toshiba VRF sistemleri 
EUROVENT sertifikası ve tüm gerekli 
mevzuatlara uygundur.

•	 Mutlak kontrol: Tam entegre kontrol ağı 
ile sistem bileşenlerinin erişim olanağı

•	 Mutlak esneklik: Esnek borulama 
mesafeleri ile büyük ölçekli ya da küçük 
ölçekli farketmeksizin projelere uyum 
sağlanabilir Modüler dış ünite yapısı 
sayesinde alternatifler üretilebilir.

•	 Mutlak güvenilirlik: Yılların deneyimi 
optimize edilmiş güvenilirlik ve emniyet 
için kullanılan ek teknolojilerle oluşan 
güven ve her dış ünitede bulunan iki 
kompresör ile sistemin devamlılığını 
garanti eder.
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Akıllı Akış Teknolojisi
•	 İç ünitelere gönderilmesi gereken 

soğutucu akışkan çok sayıda akışkan ve 
hava sensörlerinden gelen geri bildirime 
göre belirlenir. 

•	 Tüm sistem boyunca akışkan miktarı dış 
ünite tarafından kapasiteyi sağlayacak en 
hassas biçimde ayarlanarak iç ünitelere 
gönderilir. Bu sayede iç ünitelerin dış 
üniteye olan mesafesi akışkan kontrolünü 
engellemez. 

•	 Evaporasyon ve kondenzasyon sıcaklıkları 
optimum iç ortam konforunu sağlayacak 
şekilde otomatik olarak ayarlanır. 

Sonsuz Kontrol Hassasiyeti:
Bu özellik Toshiba mühendisleri tarafından ilk 
defa 2004’te SMMS sistemi çıktığından beri 
sürekli geliştirildi. Bu kontrol mekanizması 
Toshiba DC Twin Rotary kompresörlerin 
hızını 0,1 Hz aralıklarla ayarlabilme yeteğine 
sahip olması anlamına gelir.

Bu kontrol mekanizması son DC Twin Rotary 
gelişmeleri ile bir araya gelince kullanıcılara 
enerji verimliliği ve performansı garanti 
etmeye olanak sunar.

Toshiba VRF sistemlerinin montaj 
ekibine sunduğu faydalar:
•	 Çok basit: Tek sistem/Toplam çözüm: 

Soğutma, ısıtma, sıcak su, havalandırma ve 
kontroller

•	 Çok yönlü: Maksimum kurulum esnekliği 
ile sahaya tam uyum.

•	 Çok kullanışlı: Tüm servis işlemleri için 
kolay erişim, hızlı bakım imkânı

•	 Çok profesyonel: Yoğun eğitim ve öğretim 
Toshiba deneyimli  uzmanları tarafından 
sunulmaktadır.

Yeni Teknolojiler
Toshiba’nın sonsuz değişken inverter sürücülü 
kontrol mekanizması gerçek zamanlı olarak 
kompresör hızını ayarlayabilir. Bu sayede 
talep edilen ısıtma veya soğutma yükü ile 
cihazlardan alınan kapasite hassas bir şekilde 
eşleşir.  Toshiba’nın kendi tasarımı olan DC 
Twin Rotary kompresörler sayesinde bu avan-
taj sürekli korunur ve iyileştirilir.  DC Twin 
Rotary kompresör maksimum performansı 
maksimum enerji verimliliği ile birleştirir. 
Bu sayede Toshiba SMMS-e serisi bütün dış 
ünitelerinde sınıfının en iyi ESEER değerine 
ulaşarak Toshiba’nın kalitesini ve imajını bir 
kez daha kanıtlar.

Artırılmış Kompresör Strok Hacmi:
•	 Artan kompresör strok hacmi kompresör 

performans ve kapasitesini artırır.
•	 Tüm dış ünitelerde 2 inverter kompresör 

kullanılır.
•	 Tekli dış ünite kapasitesi 22 HP’ye ulaşır.
•	 Çalışma aralığı artarken kontrol 

hassaslaşır.

Çift Bıçak Teknolojisi: 
Toshiba DC Twin Rotary Kompresörlerde çift 
bıçak teknolojisi yeni geliştirildi.
Bu yeni tasarım kompresördeki alçak ve yüksek 
basınç bölgesindeki basınç kayplarını minimize 
ederken kompresörün dayanımını artırır. 
Yeni kullanılan ‘elmas benzeri karbon kap-
lama‘ ile kompresörün  aşınma ve yıpranmadan 
korkmadan maksimum performansta çalışması 
sağlanır.

Strok Hacmi

Strok Hacmi

Standart

Strok Hacmi x I.5
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Optimum Isıtma Kontrol 
Mekanizması
SMMS-e serisinin en önemli özellikle-
rinden bir diğeri, sürekli ısıtma özelliğine 
sahip olmasıdır. Bu yeni özellik sıcak gaz 
yönlendirme valfi (hot-gas bypass) kontrölü 
ile soğuk dış ortam sıcaklılarında gerekli ise 
dış üniteye sıcak gaz göndererek dış ünitenin 
buzlanıp tamamen defrost moduna geçme-
sini engelleyen bir özelliktir. Dış üniteler hot 
gas bypass modunda iken iç üniteler ısıtma 
modunda çalışmaya devam eder. 

Nasıl Çalışır ? 
Optimum ısıtma kontrol mekanizması yeni 
SMMS-e sistemi, dış ünite bataryasını sürekli 
izleyen bir kontrol algoritmasına sahiptir. Bu 
kontrol dış ünite bataryası donmaya başlarsa 
sıcak gaz bypass işlevini aktive eder. Sıcak gaz 
bypass modunda dış ünite bataryasındaki buz 
çözülürken bir yandan da iç ünitelere akışkan 
gönderilmesi sağlanarak iç ortamdaki konfo-
run sürekliliği sağlanır.

sinde sistemin performansı artırılır ve yine 
sub cooling ile toplamda 1000 m borulama 
mesafesine ulaşılır.

Dış Ünite Fan Tasarımı: 
Yeni dış ünite fan kanadı tasarımı, her bir fan 
kanadının farklı profile sahip olmasına yol 
açmıştır. Amaç fan üzerinden geçen hava akı-
mının minimum türbülansa sahip olmasıdır. 
Bu şekilde hava akımı mükemmelleştirilirken, 
dış ünite ses basınç seviyesi azaltılmıştır. Dış 
ünite fan motoru trifaze olduğundan perfor-
mans ve enerji verimliliği artırılırken dahi 
MCA değeri azaltılabilmiştir.

Genişletilmiş Kurulum Esnekliği
Yeni dış ünite kompakt dizaynı dış ünite 
boyutları küçülmesine rağmen daha geniş 
borulama limitlerine izin verir. Montaj sıra-
sında daha az ağırlık ve hacim, hızlı kuruluma 
yardımcı olurken daha fazla özgürlük sunar. 
Dış ünitelerin kapladığı alan hem tekli dış 
ünitelerde hem de grup dış ünitelerde azal-
tılmıştır. Tekli dış ünitede 22 HP kapasite 
ile borulama maliyeti ve montaj süresi azalır.

Wave Tool
Toshiba SMMS-e sistemleri için dizayn edi-
len Wave Tool özelliği, son kullanıcının dış 
ünite üzerinden akıllı telefonlarını kullanarak 
veri okumasını sağlar. Veri aktarımında NFC 
(Near Field Techonology) kullanılır. Dolayı-
sıyla bilgisayara bağlanmadan hızlı ve kolay 
biçimde sistemin ana verileri okunabilir.  Bu 
sistem servis mühendislerine önemli sistem 
parametrelerini okuma ve ayarlama olanağı 
sunar. Bu özellik sayesinde sadece işletmeye 
alma basitleşmiş olmaz, aynı zamanda kuru-
lum aşamasında harcanan zaman da azaltıl-
mış olur. Sistem parametreleri analiz gerekli 
olduğunda Wave Tool üzerinde e-mail yoluyla 
farklı e-mail adreslerine gönderilebilir.
•	 Hızlı ve güvenilir sistem konfigürasyonu 
•	 Sisteme direkt kablolu bağlantının gerekli 

olmaması
•	 Cihaz kodları 
•	 Alarm geçmişi
•	 Sistem bilgileri
•	 Test bilgileri
•	 Çalışma bilgilerinin görüntülenebilir 

olması Wave Tool’un önemli 
avantajlarındandır.

Yenilikçi Dış Ünite Bataryası ve Fan 
Kanadı Tasarımı

Dış Ünite Isı Değiştirici Batarya:
Yeni 3 sıralı ısı eşanjörü ve 8 mm’den 7 mm’ye 
düşen bakır boru çapı ile toplam geçiş sayısı 
artırılarak performans maksimize edilmiştir.

4 taraflı eşanjör tasarımı batarya üzerinden 
mümkün olan en fazla havanın geçmesini sağ-
layarak ısı transferini artırır.

3 seçenekli değişken dış ünite bataryası seçe-
neği iç ünitelerden gelen yüke göre en verimli 
olacak batarya boyutunu seçerek verimi artırır.

Sub cooling (ön soğutma) ısı eşanjörü saye-
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Sistemin izin verilen toplam kapasitesi tekli 
dış ünitelerde 22 HP’ye, grup dış ünitelerde 
64 iç ünite bağlanabilme imkânı tanıyan 60 
HP’ye kadar artırılmıştır. Toplam borulama 
mesafesi 1000 m olup en uzak eşdeğer boru-
lama mesafesi 235 m ile yüksek bir esneklik 
yakalanmıştır. İç ünite-iç ünite arası mesafenin 
40 m‘ye ulaşması ile sektörde bir ilk yakalanır-
ken 11 katlı bir binanın tek bir VRF sistemi 
ile şartlandırılmasına imkân tanır.

Soğutucu Akışkan Sızıntı Tespiti
Toshiba tüm yaptığı çalışmalarda insan güven-
liğini en başta tutar. Bu nedenle soğutucu 
akışkan sızıntı tespiti için gerekli opsiyonları 
sunar. Büyük kapasiteli VRF sistemi kullanılı-
yorsa bu da sistemde kullanılan akışkan mikta-
rının da fazla olacağı anlamına gelir. Olası bir 
akışkan sızıntısı durumunda eğer şartlandırı-
lan mekân hacmi küçükse oda içindeki akış-
kan konsantrasyonu artacağından zararlı hale 
gelebilir. Yeni soğutucu akışkan sızıntı tespiti 
ürünleri sayesinde sızıntı ihtimaline karşı hem 
uyarı verilir hem de sızıntıdan etkilen kısmının 
mekanik olarak izole edilmesi sağlanır. Sızıntı 
tespiti aksesuarları CE belgesine sahiptir. TM

Toplam borulama mesafesi 

1000 m İlk Jointten itibaren en uzak 
borulama mesafesi 

90 m

En uzak eşdeğer boru mesafesi 

235 m

İşlem durur 
iç ünite 

izole edilir

Hata Kodu 
L30 yanar

İç ünite izolasyon valfi

İç ünite izolasyon 
kontrol modülü

Model: LDS1 Sesli ve 
görsel uyarı veren gaz 

kaçak sensörü

İç üniteler arası 
yükseklik farkı 
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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
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homojen hava dağılımı*

Ayrıntılı bilgi için 0212 336 03 50’yi arayabilirsiniz. 
Ürüne ait videoyu izlemek için lütfen QR kodu okutunuz.

* Genel 4 yöne üflemeli kaset tipi cihazlara kıyasla yapılan 
 testlere göre 9,3 m çapındaki alan içerisinde sıcaklık farkı 0,60 °C’den azdır.


