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Enerji verimliliği, her geçen gün artan 
enerji ihtiyacı ile Türkiye’nin en önemli 
gündem maddeleri arasındaki yerini 

koruyor. Türkiye bugün doğalgaz, petrol, kömür 
ithalatında ve dünya “net enerji ithalatında” ön 
sıralarda yer alıyor. Üstelik enerji tedarikinde 
süreklilik ve güven, Türk sanayicisi için ciddi 
öneme sahip konulardır. Ekim ayında EPDK’nın 
enerji alım fi yatlarında yapması beklenen zam 
gelmeyince OSB’lere elektrik sağlayan tedarikçi 
fi rmalar zarar ettikleri gerekçesiyle sözleşme 
iptallerine başladı. OSB’ler ise üretime ara ver-
memek için yüksek tarifeyle elektrik alımı yapı-
yor. Enexion Enerji Danışmanlık Genel Müdürü 
Ceren Özdal, “Öngörülmesi zor etmenler, yıl 
içerisinde arz fazlalığına ve dolayısıyla düşük 
fi yatlara; bazı dönemlerde ise arz sıkıntısına ve 
yüksek fi yatlara yol açabiliyor. Yatırımların mik-
tarı, yakıt fi yatları ve mevsimsellik gibi etmenlere 
bağlı olarak elektrik fi yatları tahmin edilenden 
daha farklı oluşabiliyor. Hem tedarikçilerin hem 
de sanayicilerin risklerini iyi yönetmeleri kritik 
önem taşıyor. Elektrik piyasalarında, özellikle 

Enerjinin verimli kullanımı ulusal 
politika haline getirilmeli

piyasada faaliyet gösteren katı-
lımcıların riskten korunmak ve 
yatırımlarını daha güvenli bir 
şekilde gerçekleştirmek amacıyla 
türev ürünlere duyduğu ihtiyaç 
artacak” diyor. Özellikle OSB’ler 
gibi sabit ve indirimli fi yattan 
alım yapan sanayicilerin sözleş-
melerinin iptal edildiğini, gün-
cel durumda birçok sanayicinin 
güvenli gördükleri ulusal tarifeye 
döndüklerini belirten Özdal, 
özel sektördeki tedarikçilerin şu 
anda ulusal tarifeden daha uygun 
fi yat veremediğini ifade ediyor.  
Enerji piyasalarının liberalleş-
mesiyle birlikte artık sabit fi ya-
tın sürdürülebilir olmadığını ve 
hem tüketiciyi hem de tedarik-
çiyi mağdur durumda bıraktığını 

bildiren Özdal, yakın zamanda sabit fi yattan 
uzun dönemli alım döneminin sona ereceğini 
vurguluyor. 
Türkiye’nin enerji sorunu, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzen-
lenen IV. Enerji Verimliliği Kongresi’nde de 
detaylı olarak irdelendi. MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar açılış konuşmasında 
bazı kritik noktaların altını çizdi. Çakar: “Enerji 
toplumsal yaşamın ve biz makina mühendis-
lerinin ağırlıkla çalıştığı konu ve ülke sanayi-
sinin en temel girdisi konumundadır. Dünya 
enerji sahnesinde enerji kaynaklarının kullanımı 
ve bu kaynaklar üzerindeki hakimiyet kavgası 
doruk noktaya ulaşmıştır. Enerji kaynaklarının 
kullanımı, ülkelerin egemenlik ve bağımsızlık-
larıyla iç içe geçmiştir. Ülkemizde nüfus artışı 
ve sanayileşmeye bağlı olarak enerji talebimiz 
hızla artmaktadır. Dünya ortalamasının üç misli 
bir enerji talebi ile karşı karşıyayız. Artan enerji 
ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve güvenli bir şekilde 
karşılanmasında yaşanan sıkıntılar ülkemizin 
en önemli problemlerinden biridir. Stratejik bir 

planlamanın olmaması, ithal doğalgaza dayalı elektrik 
enerjisi üretim tesislerinin teşvik edilmesi, kamunun 
enerji yatırımlarından çekilerek mevcut zenginlikleri-
mizin değerlendirilmemesi sorunlarımız arasında yer 
almaktadır. Dışa bağımlılık yüzde 75,9 gibi çok ciddi bir 
boyuta ulaşmıştır ve bağımlılık oranı her yıl biraz daha 
artmaktadır. Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve 
güvenli bir şekilde karşılanmasında yaşanan sıkıntılar, 
ülkemizin en önemli problemlerinden biridir. Bunun 
en önemli nedeni, stratejik bir planlama anlayışının 
olmaması, ithal doğalgaza dayalı elektrik enerjisi üre-
tim tesislerinin teşvik edilmesi, kamunun enerji yatı-
rımlarından çekilmesi; zengin linyit rezervlerimizin 
ve hidrolik kaynaklarımızın değerlendirilmemesi; bu 
alanlara yatırım yapılmaması, yenilenebilir enerji kay-
naklarımızın yeterince değerlendirilememesidir. Güneş, 
su, rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik ve linyit kaynakları-
mızdan elde edilebilecek kurulu güç olanaklarının iyi 
değerlendirilmesi ile ülkemizin yüzde 75-76 seviye-
sine ulaşan enerjide dışa bağımlılığını ciddi ölçülerde 
azaltması söz konusu olabilecektir. Sorunların çözümü 
kamusal planlama ve yerli kaynak kullanımını esas alan 
enerji politikalarının en geniş katılı mla oluşturulup 
uygulanmasından geçmektedir. Bu politikalarda enerji 
verimliliği özel bir yer tutmalıdır. Türkiye mutlaka 
etkin enerji verimliliği politikaları ve enerjide kaynak 
çeşitlemesine yönelmek, bir tür bir “enerji aydınlanması” 
gerçekleştirmek zorundadır. Enerjinin verimli ve etkin 
kullanımı ulusal, toplumsal bir politika haline getiril-
melidir. Bu noktada ülkelerin sahip olduğu en önemli 
öz kaynak olan enerji verimliliğinin daha da etkinleşti-
rilmesi, kurumlardaki kadroların güçlendirilmesi, genel 
ve sektörel hedefl erin ve eylemlerin belirlenmesi, halkın 
ve sanayicinin enerji verimliği önlemlerini uygulamak 
üzere teşvik edilmesi, mevzuatın gözden geçirilerek 
düzeltilmesi ve tüm bu çalışmaların yerli mühendis ve 
mimarlar tarafından yürütülmesi gerektiğini düşün-
mekteyiz.” TM
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ürünler

Yüksek performansı, küçük ve estetik 
tasarımı, sessiz çalışma özelliği ile 
idee, teknolojiyi ve estetiği bir araya 

getirdi. Alışılan standardın üzerinde özellik-
lere sahip idee premix yoğuşmalı kombi, sadece 
26 kg ve 54 cm yüksekliğiyle ultra kompakt 
yapıya sahip. 7 yıl garanti ile satışa sunulan 
Baymak idee, maksimum güçte dahi koruduğu 
sessizliğinin yanı sıra nakliyesinden montajına 
kadar kolaylık sağlıyor. Oda termostatlarıyla 
opsiyonel olarak kullanılabilen idee çok sayıda 
gelişmiş fonksiyona sahip Opentherm kontrol 
cihazları ile de hassas kontrole olanak veriyor. 
Parçalarına ve iç teknik yapısına ön kapağı 
sayesinde kolayca ulaşılabilen idee kombiyi 
bakım periyodlarını gösterecek şekilde prog-
ramlamak mümkün. Ayrıca doğalgaz veya 
propan ile çalışma olanağı da sunan idee, 

Günümüz tesisat sistemlerinin ihtiyaç-
larına güvenli ve ekonomik şekilde 
yanıt veren GF Hakan Plastik Flexa® 

PEX-B Boru Sistemleri, iki farklı ürünü ile 
mobil tesisat sistemleri, yerden ısıtma sis-
temleri, sıcak su ve soğuk su hatları için 
kolay uygulama, yüksek performans, düşük 
bakım maliyeti gibi avantajları da beraberinde  
sunuyor.
Flexa®, GF Hakan Plastik’in silan yöntemi 
ile polietilenden üretilen çapraz bağlı boru 
sistemi olarak ürün grubunda yer alıyor. EN 
ISO 15875-2 ve DIN 16892 sistem standart-
larına uygun olarak üretilen Flexa®, “Standart 
PEX-B Boruları” ve “Oksijen bariyerli PEX-B 
Boruları” olarak iki farklı şekilde 16 mm’den 

Baymak’tan Ödüllü Yoğuşmalı Kombi: İDEE

GF Hakan Plastik'ten Flexa® PEX-B Boru Sistemleri

standart dâhili emniyet ventiline sahiptir. Ses-
sizliği ile kendini unutturan idee 24-28 kW 
modellerinde maksimum güçte dahi fısıltı gibi 
38 desibel ses seviyesinde çalışır.

Ödüllü Kombi

Baymak idee, Hollanda’da bağımsız Tüketiciler 
Birliği tarafından 6 bin kişinin katılımıyla ger-
çekleştirilen değerlendirme sonucunda yüksek 
enerji tasarrufu, yüksek güvenilirlik, ultra hafif 
ve kompakt ölçüleriyle en yüksek derecelen-
dirme notunu alarak birincilikle ödüllendirildi.

Teknik Özellikler 
•	 Kompakt ebatlar 54,1 cm x 36,8 cm x 36,4 

cm (YxGxD) 
•	 Mekândan tasarruf, montaj ve  

32 mm’ye kadar değişik ebatlarda kullanıma 
sunuluyor.
Flexa®, sıcak ve soğuk su dağıtım sistemleri, 
yerden ısıtma sistemleri, içme suyu sistem-
leri gibi alanların yanı sıra buz pistleri, kar 
eritme sistemleri gibi değişik alanlar için de 
tercih ediliyor. %100 hijyenik özelliğe sahip 
olan borularda, oksijen bariyer katmanı ile 
ortamdaki oksijenin borudan geçen suyun ve 
dolayısıyla tesisatın içerisine geçmesi, tesisatın 
metalik aksamlarının korozyona uğraması ve 
paslanması engelleniyor. Bu sayede hem tesi-
satın ömrü uzuyor, hem de gereksiz bakım ve 
tadilat masraflarının önüne geçilebiliyor.

Yaşam alanı konforu için döşeme 
altı ısıtma

Isıtma sistemlerinin amacı, gerekli sıcak-
lığı sağlayarak konforlu iç mekân şartlarını 
yaratmaktır. Oda içerisindeki havanın sıcak-
lığı ile duvarların yüzey sıcaklıkları arasında 
düşük sıcaklık farklarının olması da önemlidir. 
Döşeme altı ısıtma sistemleri, konforlu oda 
ortamlarının yaratılması açısından en ideal 
çözüm olarak gösteriliyor. Alerji ve astımı olan 
kişiler ve çocukların güvenliği açısından da 
koruma sağlıyor. Sistem ayrıca, bina içi ısıtma 

servis kolaylığı
•	 % 109,2 değerlerine varan ısıtma  

verimi (92/42/EEC normuna göre  
dönüş suyu sıcaklığı=30°C için)

•	 Yüksek kalite ve yüksek performans
•	 Diğer kombilere göre çok daha hafif  

(24-28 kW 26 kg, 35-39 kW 28,5 kg)
•	 Oda termostatları ile opsiyonel kullanım
•	 Maksimum güçte düşük ses seviyeleri  

(24-28 kW 38 dBA, 35-39 kW 42 dBA)
•	 Aşırı ısınma emniyeti
•	 Standart dahili emniyet ventili
•	 Doğalgaz ve propan ile çalışma  

imkânı. TM

sistemleri için daha az enerji tüketimi ile uygun 
maliyetli bir çözüm sunuyor.
PEX-B Boru Sistemleri, döşeme altı ısıtma 
sistemlerinde hafif olması, yüksek ısı direnci 
göstermesi, hızlı ve kolay montaj yapılabil-
mesi açısından öne çıkıyor. GF Hakan Plastik 
Flexa® çapraz bağlı PEX borular, kullanım 
ve uygulama esnasında herhangi bir fiziksel 
bozulma meydana geldiğinde ısı ile eski halle-
rine döndürülebiliyor. Bu şekilde hafıza özel-
liğine sahip boruların, kılıflı kullanım alterna-
tifi de bulunuyor. Kılıflı çapraz bağlı PEX-B 
borularda kılıflar, tesisat sisteminde bir hasar 
söz konusu olduğunda zemin yüzeyine zarar 
vermeden boruların değiştirilmesini sağlıyor. 
Kılıf borulu PEX-B sistemi, uygulamalarda 
kılıf ile PEX boru arasında hava boşluğu yara-
tarak ısı izolasyonu yapıyor ve suyun ısı kaybını  
azaltıyor. TM
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ürünler

Ürün gamını ve çeşitliliğini sürekli artı-
ran Wavin Pilsa,  geç yanıcı sessiz 
atık su borusu SiTech B1’in lans-

manını yaptıktan sonra, proje çözümlerinde 
uygulamacıların işlerini kolaylaştıracak yeni 
ek parçalarla sessiz boru pazarında çözümler 
üretmeye devam ediyor. 

Geniş Dönüş Açılı Branşman 
Çatallar
Dönüşlerdeki geniş açı sayesinde atık su, sis-
temde rahatça ilerler. Keskin dönüşlere göre 
hem daha az ses oluşur hem de hattaki basınç 
kaybı azalır.

Duş Çatalı

Wavin Pilsa’dan Sessiz Atık Su Ek Parçaları

Duş çatalı sayesinde; aynı yöndeki iki farklı 
branşman bağlantısını zemini yükseltmeden en 
az mesafede yapabilmek mümkün hale geliyor.  
Örneğin bir hatta duş süzgeci bağlanırken diğer 
hatta lavabo ya da  tuvalet bağlantısı yapılabilir. 
Aşağıdaki tesisat görselinde duş çatalı kullanıl-
mamış olsaydı; tuvalet ile yanı eksende olan ve 
daha alçak kotta bulunan duş süzgecini bağla-
mak oldukça zorlaşırdı. Duş çatalı sayesinde tek 
bir ek parça ile farklı kotlardaki iki hat ayrı ayrı 
ana hatta bağlanmış olur. Özellikle günümüzde 
küçük banyo alanlarında duş çatalı kullanımı 
ihtiyaç haline gelmiştir.

Köşe Çatalı

su tesisatında minimum dönüş ve minimum ek 
parça kullanılması gerekmektedir. 

Tamir Mufu
Tamir mufu atık su tesisatlarında uygulamacıya 
“kolaylıklar” sağlayan bir ek parçadır. Tamir 
mufu kullanımı daha az zaman ve daha az mali-
yet harcayarak “en güvenilir” tesisata ulaşmayı 
garanti eder.
•	 Kolon hatlarında yapılacak tamiratlarda 

veya var olan hat üzerinden yeni branşman 
hattı alırken kolayca değişiklik yapmayı ve 
eksenel ayarlama yapmayı sağlar. Ek boru 
parçası kullanımına gerek kalmaz.

•	 Kot ayarlaması yapılması istenen; giderler, 
WC, duş bağlantıları gibi son bağlantı 
noktalarında ince ayar yapılmasını sağlar.

•	 Sıcaklık değişikliğine bağlı olarak kolon 
hatlarında yaşanan uzama-kısalma gibi 
genleşme durumlarında hattın güvenli bir 
şekilde hareket etmesini sağlar. Hat şekil 
değiştirmek zorunda kalmaz.

•	 Tamir mufunda; ek parça manşon 
uzunluğunun 2 katından fazla muf 
uzunluğu vardır. Dolayısıyla, spigot boru 
ucu tamir mufu içerisinde hareket edebilir.

*Örnek uzunluklar mm cinsinden olup, DN110 
çapa aittir.
Montaj kolaylığı, zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlayan bu ek p arçalar SiTech+, SiTech B1 ve 
PVC atık su borularıyla uyumlu olarak rahat-
lıkla kullanılabilir. TM

Köşe çatalı da; tıpkı duş çatalı gibi tek bir ek 
parça ile iki farklı branşman bağlantısı yapılma-
sını sağlar. Bu kez hatların farklı yüksekliklerde 
olması değil, farklı yönlerde olması uygulamayı 
zorlaştırmaktadır. Görseldeki örnekte görüle-
bileceği gibi küçük bir banyoda ve iki farklı 
yöndeki duş ve tuvalet bağlantısı tek bir ek 
parça ile bağlanmaktadır. Eğer köşe çatalı kul-
lanılmasaydı, bu bağlantının yapılabilmesi için 
fazla sayıda ek parça kullanımı ve dar alanda 
dirsekler ile zorlu dönüşler yapılması gereke-
cekti. Unutmamak gerekir ki rahat akış için atık 

Proteus Premix KombiYeni 
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ürünler

DAXOM Navidens Yoğuşmalı Kazanlar

Isı teknolojilerinin yerli markası DAXOM 
tarafından Türkiye’de üretilen Navidens 
model yoğuşmalı kazanlar, premix pas-

lanmaz çelik brülörü ve modülasyonlu fanı 
sayesinde yüksek verimli yanma sağlıyor. Alü-
minyum eşanjörü ile 6 bar işletme basıncına 
dayanıklı olan ürünün kaskad modülü kazan 
içerisinde yer alıyor. 256 kazana kadar kas-
kad bağlantısı kurulabildiği için de ihtiyaca 
göre 400 m2’den 40 bin m2’ye kadar alanları 
tasarrufl u biçimde ısıtmak mümkün olabili-
yor. DAXOM Navidens yoğuşmalı kazanların 
50 ve 65 KW modelleri daha çok villa tipi 
mekânların, 125 ve 145 KW modelleri ise 
yapılacak kaskad bağlantı sayısına göre oteller, 
yurtlar, ofi s binaları, hastaneler ve her türlü 
yüksek katlı yapıların ısıtılmasını sağlıyor. 
Ürünün ayrıca, havuz ısıtma fonksiyonu da 
bulunuyor. İsteğe göre doğalgaz ya da LPG ile 
kullanılabilen, ayrıca güneş enerjisi sistemiyle 

birleştirilebilen Navidens yoğuşmalı kazanlar, 
EEC 92/42 Avrupa direktifi  uyarınca 
verimliliğe sahip bulunuyor.

İstanbul’daki tesislerinde, farklı büyüklük-
teki binaların, farklı ısınma ihtiyaçlarına 
göre yenilikçi çözümler geliştiren DAXOM, 
Navidens Yoğuşmalı Kazanlarını, konutla-
rın ve işletmelerin kullanımına sunuyor. 50 
kW, 70 kW, 125 kW ve 145 kW tipte dört 
farklı modeli bulunan yoğuşmalı kazanlar, 
Al-Mg-Si döküm eşanjör ile 108,1 oranında 
verim sağlıyor. Hermetik, yarı hermetik veya 
bacalı olarak kullanılabilen ürünün bacaları, 
binaların mevcut baca sistemlerine uyumlu 
özelliğe sahip bulunuyor. 

Siemens marka dijital LCD ekran ve mikro 
işlemcili kazan kontrol paneli ile bilgisayardan 
kazan verilerini görüntüleme ve müdahale 

edebilme imkânı sağlayan ürün, dışarıdaki 
hava sıcaklığına göre otomatik olarak çalışabi-
liyor. Hem aşırı ısınma hem de donma koruma 
özelliği bulanan Navidens duvar tipi yoğuşmalı 
kazanlar, sahip olduğu kompakt ebatlarıyla 
yerden tasarruf ettirirken, kurulum, kullanım 
ve bakım kolaylığı da sunuyor.TM

D unham Bush fi rmasının 45 yıldır Tür-
kiye temsilciliğini yürüten Form Şir-
ketler Grubu, satışını gerçekleştirdiği 

DB Su Soğutmalı Vidalı Soğutma grupları ile 
projelerinizde yüksek verimle iklimlendirme 
sağlıyor. 
Dunham Bush WCFX Su Soğutmalı Vidalı 
Soğutma Grupları, standart dik vidalı gruplarda 
2.965 kW kapasiteye kadar, frekans kontrollü 
dik vidalı gruplarda ise 2.340 kW kapasiteye 
kadar mevcuttur. Frekans kontrollü kompre-
sör teknolojisinin en yeni ürünü olarak yüksek 
performans sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 
Katalog değerlerinde 2.340 kW’a kadar çıka-
bilen kapasitesi, 1.000 kW’tan itibaren iki kom
presörlü ve her kompresörü ayrı ayrı frekans 
kontrollü olması ile  hem kapasitede yedekleme, 
hem de kısmi yüklerde yüksek verim sağlar. Bu 
kapasite ve oransal kontrol imkânları ile san
trifüj soğutma gruplarına da rahatlıkla alternatif 
olabilmektedir. 
Dik vidalı kompresör teknolojisinin sağladığı 
düzenli gaz akışı ve dengeli bir tork üretimi 
ile cihazda tamamıyla titreşimsiz bir çalışma 
sağlanmıştır. WCFX serisi Amerikan AHRI 
550/590 sertifi kasına sahip olup, ASHRE 90.1 

Form’dan Dunham Bush WCFX Su Soğutmalı Vidalı Soğutma Grupları 
•	 Taşmalı evaporatör - DX evaporatöre göre 

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

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

elektronik expansion valve
•	 Kısmi yüklerde yüksek verimlilik için 

evaporatör yüzeyinin maksimum kullanımı
•	 Dunham Bush Ice-Cell buz depolama 

sistemleri ile çalışabilme 
özelliği. TM 

standartlarına uygun enerji verimliliğine göre 
dizayn edilmiştir. WCFX soğutma grupları son 
derece  küçük taban alanına sahip olduğundan 
çok kolaylıkla kazan dairelerine monte edile-
bilir. Özellikle değişim projeleri için idealdir.

Özellikler

•	 Vidalı kompresörler ile 2.965 kW 
kapasiteye kadar tek grup imkânı
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30 yılı aşkın süredir iklimlendirme sektörüne inovatif çözümler sunan İklimSA, 
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ürünler

Wilo, yeni geliştirdiği “Initial Line” adlı 
ürün serisiyle daha önce yer almadığı 
perakende pazarına yeni bir soluk 

getirdi. Yazlık evlerine, apartmanlarına, sitele-
rine ya da çiftliklerine ideal bir pompa arayan 
kullanıcılar, Wilo Initial Line satış noktalarından 
ihtiyaç duydukları ürünleri alabilecekler. Kullanı-
cılar ekonomik, kaliteli, pratik ve verimli ürünlere 
sahip olacak. Initial Line serisindeki yeni ürünler, 
santrifüj pompaları, hidroforlar ile atıksu ve dre-
naj pompalarından oluşuyor. Başlangıç olarak 13 
ürün ve 35 farklı model ile pazara giriş yapan 
Wilo, döküm ve paslanmaz çelik jet pompalar, 
çok kademeli pompalar, periferik pompalar, yatay 
tanklı hidroforlar, akış kontrollü hidroforlar, yatay 
ve dikey milli 1 ve 2 pompalı hidroforlar, drenaj 
ve atıksu dalgıç pompalarla bu alanda büyümeyi 
hedefliyor. Initial Line serisinden bazı ürünlerin 
kullanım alanları ve özellikleri şöyle: 

Santrifüj Pompalar

Initial Jet-SPG - Kendinden Emişli Jet Pompa: 
Kendinden emişli jet pompa; kuyulardan ve tank-
lardan su temininde, bahçe sulamada ve hidrofor 
ihtiyacı için kullanılabiliyor. Su dağıtımı uygula-
maları için ideal olan ürün, 8 m’ye kadar çıkan 
emiş yeteneğiyle fark yaratıyor.

Initial Control SPG - Akış Kontrollü Jet  
Hidrofor: Kendinden emişli jet hidrofor olan Ini-
tial Control SPG, kuyulardan ve tanklardan su 
temini ile bahçe sulamada kullanılabiliyor. İçme 
suyu uygulamalarında, kuyulardan su temin etme 
ve su dağıtımı uygulamaları için ideal olan Initial 
Control SPG, 8 m'ye kadar emiş yeteneğine sahip 
bir pompa. Akış kontrolü sayesinde kullanıcının 
ihtiyacına göre pompanın devreye girip çıkması 
belirlenebiliyor.

Initial Peripheral PV - Tek Kademeli Periferik 
Pompa: Domestik ve endüstriyel kullanımlar için 
yatay, periferik bir pompa olan Initial Periphe-
ral PV; kuyulardan ve tanklardan su temininde, 
bahçe sulamada ve hidrofor olarak kullanılabi-
lirken, endüstriyel makinelerde ihtiyaç duyulan 
performansın fazlasını ortaya koyuyor. Ürünün 
özellikleri arasında; periferal çark, düşük motor 
gücü, yüksek basma yüksekliği ve 7m'ye kadar 
emiş yeteneği bulunuyor.

Initial MSH - Çok Kademeli Pompa: Çok çarklı 
yatay tip santrifüj pompa olan Initial MSH, kuyu-

Wilo’dan Yeni Ürün Serisi: Initial Line

lardan ve tanklardan su temininde, bahçe sulamada 
ve hidrofor olarak kullanılabiliyor. En yüksek emiş 
derinliği 7 m olan Initial MSH, özellikle içme suyu 
uygulamaları için ideal bir pompa.

Initial MSV - Çok Kademeli Pompa: Initial MSV, 
çok çarklı dikey tip santrifüj pompalar sınıfında yer 
alıyor. Hidrofor olarak kullanılabilen ürün, bahçe 
sulama, yangın söndürme ve kazan besleme gibi 
ihtiyaçlarda kolayca devreye alınabiliyor. Paslan-
maz çelik pompa gövdesi, toza ve suya karşı IP55 
koruma ve sessiz çalışma özelliği, öne çıkan bazı 
özellikleri arasında bulunuyor.

Hidroforlar

Yatay Tanklı Hidrofor - Initial Aqua SPG / 
Tanklı Hidrofor: Kendinden emişli jet pompa 
ile tasarlanmış tanklı hidrofor, içme suyu basınç-
landırılmasında, kuyulardan ve derinlerde olan 
haznelerden su basılmasında ve bahçe sulamasında 
uygulanabiliyor. En önemli özellikleri arasında su 
kullanımına bağlı otomatik çalışma ve durma yer 
alıyor. 25 ve 50 lt hacimde yatay genleşme tankı 
bulunan ürünün teslimatı kapsamında ayrıca, SPG 
pompa, basınç şalteri ve esnek bağlantı özelliği 
yer alıyor.

İki Pompalı Hidrofor - Initial COE2-MSH / 
Pompalı Hidrofor: Çok kademeli, yatay tip pom-
palı paket hidrofor, bireysel ve toplu konut, apart-
manların içme suyu basınçlandırmasında, yangın 
söndürmede uygulanabiliyor. Rotasyon, paslanmaz 
çelik kollektör ve titreşimi önleyen kauçuk ayaklar 
ürünün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. 
Teslimat kapsamında; 2xMSH pompa, AMD/ATD 
panel, 2 x basınç şalteri ve 1x seviye flatörü var.

Initial Aqua SPG - Tanklı Hidrofor: Kendinden 
emişli jet pompa ile tasarlanmış tanklı hidrofor 
olan Initial Aqua SPG, içme suyu basınçlandırılma-
sında, kuyulardan ve derinlerde olan haznelerden 

su basılmasında ve bahçe sulamada ideal bir ürün 
olarak dikkat çekiyor. Su kullanımına bağlı otoma-
tik çalışma ve durabilme özelliğinin yanı sıra 25 
ve 50 lt hacimde yatay genleşme tankı bulunuyor. 
Teslimat kapsamında ayrıca SPG pompa, basınç 
şalteri ve esnek bağlantı özelliği var.

Initial COE2-MSH - Pompalı Hidrofor: Çok 
kademeli, yatay tip pompalı paket hidrofor olan 
Initial COE2-MSH, bireysel ve toplu konutlarda, 
apartmanların içme suyu basınçlandırmasında ve 
yangın söndürme amacıyla uygulanabiliyor. Rotas-
yon, paslanmaz çelik kollektör özelliklerinin yanı 
sıra titreşimi önleyen kauçuk ayakları bulunan Ini-
tial COE2-MSH’nin teslimat kapsamında, 2xMSH 
pompa, AMD/ATD panel, 2 x basınç şalteri ve 1x 
seviye flatörü yer alıyor.

Atıksu ve Drenaj

Initial Drain - Az Kirli Sular için Drenaj Pom-
pası: Temiz veya az kirli sular için bir monofaze 
dalgıç pompası olan Initial Drain; garaj ve kazan 
dairelerindeki su birikintilerinde, temiz yağmur 
suyunda, drenaj tanklarında, yüzme havuzlarında, 
akvaryum ve süs havuzlarında, bulaşık ve çamaşır 
makinesi atıksuyunun tahliyesinde yüksek perfor-
mansla çalışıyor. Initial Drain’in özellikleri ara-
sında düşük ses seviyesi (<70 dbA), saatte 60 kez 
devreye girme sayısı, H07RNF tip 10 m elektrik 
kablosu ve otomatik hava tahliyesi yer alıyor.

Initial Waste / Kirli Su ve Foseptik için Pompa: 
Monofaze dalgıç pompa olan Initial Waste’in uygu-
lama alanlarında; garaj ve kazan dairelerindeki su 
birikintileri, temiz yağmur suyu, drenaj tankları, 
yüzme havuzları, akvaryum ve süs havuzları ile 
bulaşık ve çamaşır makinesi atıksuyunun tahli-
yesi yer alıyor. Düşük ses seviyesi, saatte 60 kez 
devreye girme sayısı, H07RNF tip 10 m elektrik 
kablosu ve otomatik hava tahliyesi ürünün özellik-
lerinden bazıları. TM
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ürünler

Systemair SAVE serisi konut tipi klima 
santralleri, Passivehaus ve EUROVENT 
sertifikaları ile Avrupa’da pazar lideri. 

Yüzde 85 üzerinde ısı geri kazanım verimlerinin 
yakalandığı ürünler hem estetik görünümleri, 
hem de düşük enerji sarfiyatları ile ön plana 
çıkıyor. 
SAVE serisi, SAVECair dokunmatik kontrol 
sistemi ile daha da kullanıcı dostu hale geldi. 
SAVECair dokunmatik kontrol paneli evin 

Vaillant çevre dostu aroTHERM 
monoblock hava kaynaklı ısı pom-
paları, doğada var olan enerjiyi 

kullanarak ısıtma, soğutma ve sıcak su ihti-
yacını karşılarken; üstün teknolojik özellik-
leriyle tasarruf, kolay kullanımıyla rahatlık 
ve konfor sağlıyor. Isıtma, soğutma ve hava-
landırma alanındaki yüksek teknolojili geniş 
ürün yelpazesiyle sektörün öncü firmaların-
dan Vaillant, ısı pompaları ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına verdiği önemi her geçen 
gün artırıyor. Vaillant; 8, 11 ve 15 kW’a sahip 
üç farklı kapasite ile pazara sunduğu çevre 
dostu aroTHERM monoblock ısı pompaları 

Systemair Konut Tipi Klima Santrallerine SAVECair 
Akıllı Kontrol Sistemi

Vaillant aroTHERM Monoblock Isı Pompaları Konfor ve Tasarruf Sağlıyor

duvarına yapıştırılıyor ve internet üzerinden ana 
cihaz ile iletişim kuruyor. Dokunmatik ekran; 
sıcaklık, nem, CO2 gibi bilgileri göstermenin 
yanında, farklı programlar yapılmasına da izin 
veriyor. Akıllı telefon aplikasyonuyla da bağ-
lanılabilen panel sayesinde kullanıcılar, tatil 
dönüşleri evine gelmeden önce evin havalan-
dırılmasını sağlayabilir, ekstra taze hava verebilir 
veya şömine modu ile ateş yakma süresini bile 
kısaltabilirler. TM 

ile kullanıcılarına konfor ve tasarruf sağlıyor. 
Gün geçtikçe tükenen ve doğaya olan kalıcı 
etkileri tartışılan fosil yakıtlar yerine sadece 
elektriğe ve doğada var olan enerjiye ihtiyaç 
duyan aroTHERM monoblock ısı pompaları, 
solar sistemlerle adapte edilebilmesiyle çevre 
dostu olduğunu gösterirken, yüksek verimliliği 
sayesinde daha az kaynağa ihtiyaç duyuyor. 
Yüksek verimli sirkülasyon pompasıyla, daha az 
elektrik tüketen ürün, doğalgaz olmayan yer-
lerde de kullanılıyor, gaz salımı yapmadığı için 
çevreyi kirletmeyen aroTHERM, R410 gazı 
sayesinde ozon tabakasına da zarar vermiyor. 
Vaillant aroTHERM monoblock ısı pompası, 

63 °C’ye kadar sıcak su sağlarken, zorlu dış 
hava koşullarında bile yüksek performansta 
çalışarak kalitesini ortaya koyuyor. 
Kompakt boyutu ve kolay kurulumuyla pratik 
kullanım sağlayan aroTHERM monoblock ısı 
pompaları; düşük ses seviyesi, geniş aksesuar 
seçeneği, mevcut ısıtma sistemine adapte edi-
lebilir olması ve sahip olduğu ekstra koruma ile 
paslanmaya karşı yüksek direnç göstermesiyle 
de öne çıkıyor. TM 
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ürünler

WC Öğütücüleri bodrum katı, 
çatı katı ve gider borusuna uzak 
kalan yerlere, kırmadan dökme-

den tuvalet veya banyo monte etme imkânı 
sunuyor. Dikey olarak 11, yatay olarak 110 
metreye kadar atıkları pompalayabilen öğü-
tücüler; ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm 
sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 veya 50 mm 
çaptaki PVC/PPRC borular aracılığıyla yapı-
lıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve çok 
düşük seviyedeki sesle çalışıyor. Basit montaj 
yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygulana-
bilir bir sistem olup, restorasyon ve tadilat 
işlemlerinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü 
özelliğine sahip değil. Yine kanalizasyona 
uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı 
olan yerlerde, atık suların tahliyesini sağlıyor. 
60-70 ºC sıcaklığındaki sıvıya ve sabunlu 
sulara dayanıklı olarak üretildiklerinden, kafe, 
restoran, otel, vb. iş yerleri gibi birçok alan-
larda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Teknik Özellikler

•	 SANIBEST PRO yüksek performanslı 
parçalayıcı bıçak ile donatılmıştır ve yoğun 
bir kullanım için uygundur. Otel, yazlık, 
restoran, bar, kafe ve benzeri halka açık 

SFA Sanihydro’dan SANIBEST PRO WC Öğütücü

yerlerde kolaylıkla uygulanabilir.
•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Klozet + 

lavabo + duş kabini + bide
•	 Maks. Dikey pompalama: 7 m’ye kadar, 
•	 veya Maks. Yatay pompalama: 110 m’ye 

kadar, 
•	 Devreye girme seviyesi: 85 mm +/-15,
•	 Duş teknesi yüksekliği: 15 cm,

•	 Tahliye boru çapı: 32 mm, 
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35°C,
•	 Koruma sınıfı: IP44,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz.,
•	 Elektrik tüketimi: 1100 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 

507 x 154 x 269 mm. TM 

Espa Soğutma’dan Fieldpiece SRL2 Kaçak Dedektörü
kendisini sürekli ortamdaki gaz miktarına göre 
sıfırlamaktadır. Bu sayede kapalı ortamda oluşan 
gaz kaçağında dedektör ortamdaki kaçağı algı-
ladıktan 3 saniye sonra susar ve dedektör tesi-
sat üzerinde gezdirilirken kaçağın daha yoğun 
olduğu noktada alarm vererek yerini bildirir. 
Fieldpiece SRL2 yıllık 3 g’lık kaçağı bile tes-
pit edebilecek kadar hassastır. Ayrıca lameller 
arasında kaçağı kontrol etmek için iğne ucuyla 
birlikte verilmektedir. ABD pazarında lider, 
HVACR ölçüm cihazları üreticisi Fieldpiece 
ürünleri ESPA Soğutma ve bayileri üzerinden 
tedarik edilebilir. TM 

Soğutma sistemlerindeki kaçağı bulmak 
oldukça zahmetli ve zaman alan bir iştir. 
Fieldpiece soğutucu akışkan kaçak 

dedektöründe sensör olarak yeni teknoloji IR 
(Kızılötesi) sensör kullanmaktadır. 
Kızılötesi sensör geleneksel sensörlere göre 
çok daha uzun ömürlüdür ve soğutucu akışkan 
ile temasında hassasiyetini kaybetmemekte-
dir. Fieldpiece kaçak dedektörünün kızılötesi 
sensörünün 10 yıl ömrü bulunmaktadır. Altı 
ayda ya da senede bir sensörü değişmesi gere-
ken sensör teknolojisi ile karşılaştırıldığında 
işletme maliyeti çok düşüktür. Fieldpiece SRL2 
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ürünler

Alarko Carrier’ın çift yoğuşma özelli-
ğine sahip Seradens Super Plus tam 
yoğuşmalı kombileri, tüketicilerden 

yoğun talep görüyor. Seradens Super Plus 
kombiler, hem ısıtma hem de kullanım suyunda 
yoğuşma teknolojisi kullanarak yüzde 100’ün 
üzerinde verim sağlıyor. Alarko’nun en çevreci 
ürünleri arasında yer alan kombiler, düşük ses 
seviyesi, 40°C’ye kadar düşen baca gazı sıcak-
lığı ve düşük emisyon oranlarıyla konforlu ve 
ekonomik bir ısınma tecrübesi yaşatıyor. Sera-
dens serisi, opsiyonel solar bağlantı seti ve ilave 
boyler montajıyla, kullanım suyu ısıtmasında 
güneş enerjisinden yararlanma fırsatı da sunu-
yor. Yoğuşma suyuna karşı yüksek dayanıma 
sahip paslanmaz çelik eşanjörlü kombiler, 20, 
24, 28 ve 36 kW olmak üzere dört farklı kapa-
sitede üretiliyor. Uzun kullanım ömrüne sahip 
kombiler, yüzde 17-100 aralığına kadar çıkan 

Alarko Carrier’dan Yüksek Verimli Seradens Super Plus 
Çift Yoğuşmalı Kombiler

geniş ısıtma modülasyon aralığıyla, minimum 
dur-kalk ve maksimum yakıt tasarrufu sağlıyor. 
Eco moduyla hem ısıtma hem de kullanım 
suyunu pratik ve ekonomik bir şekilde ayar-
lamaya imkân tanıyan Seradens Super Plus 
serisi, beyaz aydınlatmalı LCD ekran, dijital 
manometre ve opentherm uzaktan kumanda 
bağlantısıyla kolay bir kullanım sunuyor.TM 

Yepyeni Tasarımıyla Bosch Condens 7000i W

Bosch Condens 7000i W yoğuşmalı 
kombi, üstün teknolojisiyle sunduğu 
24 ve 30 kW kapasiteleri ile evlerin 

ısıtma ve sıcak kullanım suyunu da sağlıyor. 
Titanyum cam ön panele sahip tasarımı ve 
36 desibel ses seviyesiyle estetik ve konforu 
bir arada sunuyor. 
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk 
seçeneği bulunan Condens 7000i W kombiler 
bulundukları mekâna uyum sağlıyor.

CT100 oda kumandası ile uzaktan 
kontrol

Condens 7000i W Yoğuşmalı Kombiler, hem 
oda sıcaklığı hem de dış hava sıcaklığına göre 
ayarlanabilen CT100 akıllı oda kumandası ile 
kullanılabiliyor. 
Bu kumandanın en dikkat çekici özelliği, 
mobil telefona ya da tablete yüklenen bir 
uygulama ile kombiyi istenilen yerden açıp 
kapatabilmesi. Bu uygulama sayesinde ev ya 
da işyerlerindeki Condens 7000i W, kilomet-
relerce uzaktan bile istenilen ortam sıcaklı-
ğına ayarlanabiliyor. Böylece, ısıtma sezonu 

boyunca gerekli olan ısıtma ihtiyacı kadar ısı 
üretilirken, hem yakıt tasarrufu hem de ısınma 
konforu bir arada sağlanıyor. TM 

16 . tesisat market 10/2017



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

Paket Hidroforlarda
İ LERİ TEKNOLOJİLER

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

WDRIVE-XVM
Değişken Hızlı Otomatik

DC3-MV
Sabit Hızlı Otomatik

SDC/VSD-XVM
Sabit/Değişken Devirli

DC-WTX
Değişken Devirli

DC-WTM
Sabit Hızlı Otomatik

DC3 XVM
Sabit Hızlı Otomatik



ürünler

Beko’dan Tam Yoğuşmalı Kombiler

Çukurova Isı’dan Kafe ve Restoran Isıtması için Elite ve Performa Serisi

görünmelerine imkân 
veriyor. Benzerlerinde 
bulunmayan reflektör 
tasarımı ile ısıtıcıların 
performansı artarken, 
yarattığı yüksek enerji 
ile de yakıt tasarrufu sağlanıyor. Dahili uzaktan 
kumanda modülü ile kontrol edilen kademeli 
cihazlar, Alman malı seramik plakaları ile kali-
teli ısıtma sağlıyor.  TM

4 yıldız enerji verimliliği sınıfında bulunan 
Beko BK 20 Y PRMX tam yoğuşmalı 
kombi yüzde 109,1 (%30 kısmi yükte) 

verimlilik sunuyor. Geniş modülasyon aralığı 
ile yüksek verim ve yakıt tasarrufu sağlayan 
üründe bulunan Cold Burner Door teknolojisi, 
kapağın ısınmasını engelleyerek ısı kayıpla-
rını minimum seviyede tutuyor. Çevre dostu 
özellikleriyle öne çıkan Beko kombi, premix 
yanma teknolojisi sayesinde zararlı baca gazı 

çıkışını en aza indiriyor. Böylece karbondioksit 
salımını azaltarak sera etkisini de minimize 
ediyor. Premix yanma teknolojisi, hermetik baca 
sistemi, elektronik ateşleme ve alev modülas-
yonu, LCD ekran, arıza uyarı sistemi ürünün 
diğer önemli özellikleri arasında yer alıyor. Akış 
sensörü ile yüksek konforlu sıcak su imkânı 
sağlayan Beko kombide baca tıkanmasına karşı 
emniyet sistemi, aşırı ısınma emniyet sistemi ve 
alev kontrol emniyet sistemi bulunuyor.  TM

Endüstriyel ve ticari ısıtma sistemleri 
sektörünün öncü firmalarından Çuku-
rova Isı iki yeni cihazını tanıttı. Kafe ve 

restoran ısıtmasına yönelik geliştirilen Elite ve 
Performa serisi cihazlar, son derece şık tasarım-
ları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Elite serisi 
ısıtıcıların önüne yerleştirilen cam ve Performa 
serisi ısıtıcıların önüne yerleştirilen dekoratif 
ızgara, açık alanlarda rüzgâr dayanımı yaratır-
ken, estetik açıdan da cihazların son derece şık 

Panasonic, yangın algılama çözümle-
rinde 30 yılı aşkın deneyimi ile çok 
özel yangın algılama çözümleri sunu-

yor. Kablosuz fotoelektrik duman dedektörü 
4611 Panasonic’in bu alanda dikkat çeken 
ürünleri arasında. Yangına karşı güvenliği sağ-
lamak için basit bir alarmdan çok daha fazlası 

Panasonic’ten Kablosuz Duman Dedektörü

gerekiyor. Panasonic yangın algılama çözüm-
leri, tüm alanlarda çok yönlü koruma sağla-
mak üzere tasarlanmış bulunuyor. Panasonic 
kablosuz adreslenebilir interaktif fotoelektrik 
duman dedektörü 4611, özellikle kabloları 
saklamanın zor olduğu ve uzatmaların gerek-
tiği binalar için ideal. 85 dB dahili sireni olan 

ürün, 170 m'ye kadar transmisyon aralığı (açık 
hava) ve 6 yıllık pil ömrü ile dikkat çekiyor. 
Ürünün bir diğer özelliği ise yüksek esneklik. 
Her bir COM devresine 4’e kadar baz istas-
yonu ve her bir baz istasyonunda 16'ya kadar 
dedektör konumlandırılabiliyor. Panasonic 
kablosuz adreslenebilir interaktif fotoelekt-
rik duman dedektörü 4611, tüm Panasonic 
dedektörlerde olduğu gibi algılama işlevselli-
ğini artıran esnek dedektör algoritması saye-
sinde yapay zekâ yeteneğiyle donatılmış olarak 
satışa sunuluyor. Dedektörün içinde 54 ayrı 
çalışma modu bulunuyor ve dedektör ilgili 
modu çevreden ‘öğrenerek’ otomatik olarak 
seçebiliyor.  Yüksek doğruluk ve yanlış uyarı 
vermeme konusundaki başarısı ürünün kanıt-
lanmış özellikleri arasında. 
Kurulumu ve bakımı kolayca yapılabildiği 
için de ürün, toplam maliyette yüksek avantaj 
sağlıyor. TM
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Cem Özyıldırım
Termo Isı Sistemleri Ticaret ve 
Sanayi A.Ş. Genel Müdürü

İ stanbul’da 1967 yılında kurulan ve bu yıl 50. yaşını kutlayan Termo Isı Sistemleri 
Ticaret ve Sanayi A.Ş., bugün ısıtma sektörünün öncü firmaları arasında, “Ecostar” 
ve “Ecodense” markaları ile varlığını sürdürüyor. Merkez ofisi İstanbul Kartal 

Monumento Plaza’da yer alan Termo Isı Sistemleri, üretimini Tekirdağ/Çorlu’da 50 
bin m² açık ve 15 bin m² kapalı alanı olan fabrikasında gerçekleştiriyor. Yenilenebilir 
enerji alanına da yatırım yaparak ısı pompası üretimine başlayacaklarının müjdesini 
veren Termo Isı Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Cem Özyıldırım ile 
Termo Isı Sistemleri’ni, Ecostar ve Ecodense markalarını ve yatırımlarını konuştuk…

“Ecostar ve Ecodense 
markalarımızla ERP’ye 
şimdiden hazırız”
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1967’den 2017’ye Termo Isı 
Sistemleri 

Termo Isı Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., 
1967 yılında İstanbul’da kuruldu. 50 sene önce 
rezistans üretimiyle faaliyetlerimize başladık. 
O yıllarda Karaköy piyasası vardı. Necati-
bey caddesinde teknik ürünlerin satıldığı, 
Anadolu’dan herkesin gelip oradan ürün aldığı 
ve hafta sonunu geçirdiği yıllardan bugünlere 
geldik. Önce Maltepe’de ısıtıcı üretimiyle faa-
liyetlerimize başladık. Faaliyetlerimiz 1987 
yılında termosifon ve brülör üretimiyle devam 
etti. 2017 yılı bizim için ayrı bir önem taşı-
yor. Bu sene 50. yaşımızı kutlamanın haklı 
gururunu yaşıyoruz. Bugün ısıtma sektörünün 
öncü firmaları arasında, “Ecostar” ve “Eco-
dense” markalarımız ile yer alıyoruz. Merkez 
ofisimiz İstanbul Kartal Monumento Plaza’da 
yer alıyor. Üretimimizi Tekirdağ/Çorlu’da 50 
bin m² açık ve 15 bin m² kapalı alanı olan 
fabrikamızda gerçekleştiriyoruz. Yurtiçi ve 
yurtdışı satış ofislerimizle müşterilerimizin 
taleplerini dünya standartlarında karşılıyoruz. 
Ecostar, monoblok ve duoblok olmak üzere 
iki ana grupta uzman olan markamız. Ecos-
tar markasıyla 40 kW’tan 11 bin 500 kW’a 
kadar domestik-monoblok yakıcı üretiyoruz. 
Ayrıca 67 MW’a kadar da değişik endüstri-
yel uygulamalar için müşteri talepleri doğ-
rultusunda sanayi-duoblok yakıcı üretimini 
gerçekleştiriyoruz. Ecostar markasıyla yap-
tığımız yakıcı sistemler arasında; sıvı, gaz ve 
çift yakıtlı ürünler ile biogaz, ethanol, kömür 
tozu, talaş, atık yağ ve atık gazlar için özel 
yakıcılar da bulunuyor. Ar-ge yatırımlarımızla 
sürekli yeni ürün çalışmaları da yapıyoruz. 
Ar-ge ekibimiz çok güçlü bir mühendislik 
altyapısına sahip. Uzun yıllar içinde edindi-
ğimiz deneyimlerle müşterilerimizin farklı 

2015 yılında ürün gamımıza bir yenisini daha 
ekleyerek, Tekirdağ/Çorlu’da bulunan fabri-
kamızda Ecodense markalı yoğuşmalı kazan 
üretimine başladık ve sektördeki liderliğimizi 
daha da pekiştirdik. Yaygın servis ağımız, kali-
teli ürün ve hizmetlerimiz ile yeni yatırımlar 
yapmaya devam edeceğiz.

Ar-ge ekibimizin gücü ve tecrübesi 
sayesinde yeni ürünler gamımıza 
ekleniyor

Ecostar ve Ecodense markalarımızla yeni 
ürün çalışmalarımız var. Özellikle Ecodense’te 

taleplerine karşılık verebiliyoruz. Monoblok 
ve sanayi yakıcılarının yanı sıra; monoblok ve 
endüstriyel sıcak hava jeneratörleri, endüstri-
yel fırınlara ve akışkan yataklı kazanlara özel 
yüksek ısıya dayanımlı proses bek yakıcıları, 
yoğuşmalı kazanlarda kullanılmak üzere pre-
mix yakıcıları ve diğer çeşitli ürünlerle, uzun 
yıllardır çözüm odaklı olarak müşterilerimize 
hizmet veriyoruz. Türkiye’de ve yurtdışında 
çözüm odaklı ve güven esaslı olarak faali-
yetlerimize devam ederek, müşterilerimize 
en az maliyette en yüksek verimi ve kaliteyi 
sunmak için çalışmalarımıza daha da gelişerek 
devam ediyoruz. Termo Isı Sistemleri olarak 

Termo Isı  Çorlu fabrikası
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oluşan doğaya zararlı bir emisyondur. Bunun 
düşürülmesi ile ilgili ar-ge çalışmalarımız 
devam ediyor. Türkiye’de çok fazla ön planda 
tutulmuyor ama Avrupa ve Çin gibi bölgelerde 
çok fazla ön planda tutulan bir konu. Çünkü 
Çin’deki hava kalitesini korumak amacıyla 
belirli değerlerde sınırlamalar getirildi. Bu 
yönde “Premix” ve “Postmix” gibi özel yakı-
cılar geliştirdik, bunların tanıtımını yine ISK 
SODEX Fuarında yapacağız. Bu yakıcılarla 
çalışan cihazlarda azot oksit oranı çok düşük. 
Ar-ge ekibimiz çok tecrübeli ve tabiri caizse 
harıl harıl çalışıyor. Ar-ge ekibimizin gücü ve 

tecrübesi sayesinde yeni ürünler gamımıza 
ekleniyor. Zaten müşterilerimiz ve pazar, 
yeni ürünler üretme konusunda bizim için 
birer itici güç. Dolayısıyla ürün geliştirme 
bizim için olmazsa olmaz. Ar-ge ve ür-ge 
olmadan sektörde ayakta kalmak gün geçtikçe 
zorlaşıyor. Biz de ar-ge ekibimiz sayesinde 
pazar ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrul-
tusunda ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. 
Ecodense’te sadece duvar tipi değil, yer tipi 
yoğuşmalı kazanlarımız da mevcut. Ayrıca 
şunu da belirtmek isterim, yalnızca konut ve 
ticari pazarda değil endüstriyel pazarda da 
çok geniş bir ürün gamımız var. Bir taraf-
tan endüstriyel fırın sektöründe de hizmet 
veriyoruz, ayrıca EFSİAD (Endüstriyel Fırın 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) üyesi-
yiz. STK’lara destek vermeye çalışıyoruz ki 
daha çok regülasyon çıksın, ürün kalitesi ve 
standartlar belirlensin ve en önemlisi üretici-
ler de bir araya gelip birbirlerini geliştirmek 
için çalışsın. Evet bir yandan rakibiz ancak 
sektörü geliştirmek, pazarı büyütmek için el 
ele çalışmalıyız.

Yeni ürünümüz, ısı pompası

Hem ısıtma hem enerji konusuna baktığımız 
zaman, yenilenebilir enerji pazarının inanıl-
maz bir şekilde gelişim gösterdiğini görüyo-
ruz. Termo Isı olarak biz de bu konuya kayıtsız 
kalamadık ve yenilenebilir enerji, üzerinde çok 
fazla çalışma yaptığımız bir alan oldu. Çünkü 
enerjinin geleceği yenilenebilir enerjiye doğru 
kayıyor. Dolayısıyla bizden sonraki nesillere 

yoğuşmalı kazan büyüyen bir ürün gamı. İlk 
önce 100-125 kW ile başladık, şimdi ise 
60-80 kW’lara düştük. 150 kW’lık yeni bir 
ürün geliştirdik ve çok kısa bir zaman içinde 
ürün yelpazemizi tamamladık. Daha farklı 
ürün gruplarımızı da ISK SODEX Fuarında 
sunacağız. Brülör konusundaki hedeflerimiz, 
verimlilik ve NOx emisyon azaltımı. NOx, 
bilindiği gibi doğalgaz yanması sonucu dahi 
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stratejiyi belirleyen unsurlar. Kim aktif, hızlı ve 
verimliyse o öne çıkacak. Ben 1985 senesinde 
bu sektörde çalışmaya başladım, o yıllarda 
doğalgaz yeni yeni ülkemizde kullanılmaya 
başlamıştı. O günlerden bugünlere geldik. 
ERP için de aynı şey geçerli, sektörün daha 
da gelişmesi için uzun bir süreç bizi bekliyor.

Hedef, dünya pazarı

Ülkemizde hem yurtiçi hem yurtdışından 
yatırımlar oldu. Tabii bu sektörü daha da 
büyüttü. Biz Türkiye’de yerli bir firma olarak 
sektörümüzün büyümesi için çalışıyoruz. Her 
yerli firma için hedef, dünya pazarı olmalı. 
Türkiye tabii ki çok büyük bir pazar ancak 
dünya daha büyük bir pazar. Dünya pazarını 
hedeflemek ve bu yönde çalışmak gerektiğini 
düşünüyorum. Tabii yabancı firmalar sadece 
Türkiye pazarı odaklı bakıyor, bizim gibi 
yerli üreticiler/firmalar ise dünyada marka 
olabilmek için çalışıyor. Bundan 10-15 sene 
önce ISH Fuarına ufak stantlarla katılıyorduk, 
geçen sene ise çok büyük bir stantla katıldık 
ve aradaki farkı gördük. Yani algının getirdiği 
kazancı gördük. Ziyaretçiler ve katılımcılar 
bizdeki ve ürünlerimizdeki değişimi gördü 
ve güvenilirlik arttı. Firmaya olan güven çok 
önemli. Çünkü ürünün yanında sunduğunuz 
hizmet de satın alınıyor. O yüzden ileriye 
dönük olarak yurtdışı pazarda da Ecostar ve 
Ecodense markası olarak, daha farklı nok-
talara geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü 
markalarımızda dünyanın her yerindeyiz. 
Türki Cumhuriyetler’de zaten varız. Bunun 
yanında Güney Amerika’dan Hindistan’a, 
İspanya’dan Çin’e kadar uzanan bir ihracat 
coğrafyamız var. En önemli şey, daha uzak 
yerlere gidebilmek. Ciromuzun yüzde 30’unu 
ihracat oluşturuyor. Tabii bunu artırmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Yurtdışı pazarlarda 
çok köklü firmalar var ve bu pazarlarda yer 
almaya çalışıyoruz. Ancak bu kolay değil. Bu 
pazarlarda bir anda yer almak zor, mücadele 
ederek ve özveri göstererek yer alıyoruz. Bu 
durum yerli üretim yapan tüm firmalar için 
geçerli. Ama yılmamak gerekiyor. Yurtdışın-
dan teklifler, OEM bazında üretim talepleri 
geliyor elbette. Ancak şu an için böyle bir 
düşüncemiz yok. Yakma sistemleri konusunda 
yerli üretici olarak yolumuza devam ediyoruz. 
Yanmayı bilen bir firmayız. Bugün işin esas 
konusu kombi de olsa kazan da olsa, yanmanın 
altyapısı bizde mevcut.

ları Projesi, Diyarbakır Askeri Şube Projesi, 
Diyarbakır Üçkuyular Toki Konutları Projesi, 
İstanbul Pendik Atlantik Life Projesi, İstanbul 
Haliç 1453 Projesi, İzmit Tepe Residance Pro-
jesi, İzmit Vadi Residance Projesi, Çorlu Trio 
Park Projesi, Trakya Kervancı City 3 Projesi.

ERP Direktifi sektörde hareketlilik 
sağlayacak

Şirket hedeflerimizden biri, yenilenebilir ener-
jiye de yönelerek enerji tasarrufu ve verimlili-
ğini artırmak. Yeni ürünümüz ısı pompası ile 
bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Sektör de zaten bu konuya 
daha çok yoğunlaşmış durumda. 2018 Nisan 
ayında ERP Direktifi ile konvansiyonel cihaz-
lar yasaklanacak, beraberinde sınıflandırma-
lar da çıkacak. Uzun zamandır beklediğimiz 
bu gelişme, sektörde hareketlilik sağlayacak. 
Ecostar ve Ecodense markalarımızla ERP’ye 
şimdiden hazırız.
Enerji maliyetleri gittikçe artıyor, bunun bir an 
önce önüne geçmemiz gerekiyor. Tabii bunu 
gerçekleştirmek kolay değil, ciddi oranlarda 
yatırım gerektiriyor. Yeni bir ürün oluştur-
mak, başlı başına zor ve maliyetli bir iş. Zaten 
sektör olarak bu konuda hazırlıklar birkaç 
senedir devam ediyordu. ERP Direktifi ile 
sektörde zamanla oyuncular da değişecek ve 
yeni oyuncular aramıza katılacak. Bir firmanın 
ar-ge’si, yeni ürünleri hızla sunması pazarda 

bir şeyler bırakmak istiyorsak, yenilenebilir 
enerji bacağını da geliştirmek zorundayız. Isı 
pompası, yeni yatırım yaptığımız bir ürün. 
Sadece domestik pazarda değil endüstriyel 
pazarda da ısı pompası konusunda çalışma-
larımız sürüyor. Yenilenebilir enerji alanında 
henüz çok yeniyiz ancak mühendislik gücü-
müz sayesinde ileriye dönük olarak daha da 
yoğun bir şekilde bu konu üzerinde çalışma-
larımızı sürdüreceğiz.  

Termo Isı imzalı prestijli projeler

Termo Isı Sistemleri olarak yer aldığımız pro-
jelere yenilerini ekliyoruz. Son dönemlerde 
gerçekleştirdiğimiz yurtdışı projelerinden 
bazıları şöyle; İran Haddehane Projesi, Azer-
baycan Toplu Konut Projesi, Güney Afrika 
Hastane Projesi, Gürcistan Yaşam Merkezi 
Projesi, Ürdün Fosfat Fabrikası Projesi, Rusya 
- Slovenya Asfalt Plenti Projesi, Malezya 
Lateks Fabrikası Projesi, Mısır Saint Gobain 
Alçı Fabrikaları Projesi. Ecodense markamızla 
yer aldığımız projeleri ise şöyle sıralayabili-
riz: İstanbul-Tarabya Cumhurbaşkanlığı Uber 
Köşkü Projesi, İstanbul Üniversitesi Toplum 
Hekim Uygulama Araştırma Merkezi Projesi, 
İstanbul Esenyurt Belediyesi Hizmet Binası 
Projesi, Bursa İl Sağlık Kampüs Projesi, Siirt 
Öğretmenevi Projesi, Van Akdamar Otel Pro-
jesi, Samsun Köprülü Anadolu Lisesi Projesi, 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Yurt-
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Isıtma-soğutma sektörü canlı ve 
dinamik bir sektör

Eskiden Avrupa’nın 10 adım gerisinden gelir-
dik. Ancak şimdi bu değişti. Çünkü teknoloji 
açısından çok geliştik, sistemlere çok çabuk 
adapte oluyoruz. Şu an konuştuğumuz konular; 
Endüstri 4.0, dijital dönüşüm, bulut, öğrenen 
makinalar... Bunları Avrupa ile aynı anda konu-
şur ve tartışır durumdayız. O yüzden ısıtma-
soğutma sektörü gerçekten canlı ve dinamik bir 
sektör. Pazar ve müşterilerimizin ihtiyaçlarının 
yanında Türkiye’de inşaat sektörünün etkisi de 
bizim için itici güç oluyor. 
Termo Isı Sistemleri’nde 2. nesil temsilci olarak 
1990’ların başında aldığım sorumluluğu halen 
sürdürüyorum. Beklentimiz üçüncü neslin de 
devam etmesi yönünde. Biz bir değeri aldık 
ve onu geliştiriyoruz. Hiçbir zaman “Bu firma 
benim” diye bakmadım. Rahmetli babam Sami 
Özyıldırım’dan öğrendiğim buydu. O hep “Bu 
firma hepimizin, ülkemizin” derdi ve biz de aynı 
felsefeyle varlığımızı sürdürüyoruz. Firmanın 
devamlılığı, ülkemize ve kişilere bir katma değer 
yaratması önemli. Bir yere ihracat yaptığımız 
zaman bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçek-
leştirdiğimiz her ihracat, fabrikadaki çalışanı-
mıza da motivasyon kaynağı oluyor. Çünkü üre-
timini gerçekleştirdiği bir ürün, Malzeya’ya veya 
Endonezya’ya gidiyor. Bu, fabrikamız çalışanları 
için de çok güzel bir duygu. Türkiye’de iş imkânı 
sağladığımız tüm paydaşlarımız sektörümüzün 
oyuncuları. Görevimiz, paydaşlarımızla birlikte 
sektörümüzü büyütmek.  TM

Sami Özyıldırım
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Avrupa’nın En Büyük Show Arenası 
ünvanına sahip olan Antalya Belek’te 
Haziran ayında açılışı yapılan ve genel 

eğlence alanlarının yaratılması bakımından 
turizmin başkenti Antalya’ya çok önemli katkı 
yapan Chapito gösteri merkezinde seyircilerin 
birbirinden güzel gösterileri konfor içinde izle-
mesinde Alarko Carrier’ın da payı var.
Daha önce Almanya’da faaliyet gösteren ve 
bugüne kadar 8 milyona yakın izleyici ağır-
ladığı bildirilen dev gösteri merkezi Chapito, 

Avrupa’nın En Büyük Show 
Arenası Chapito

projenin fikir babası olan Seans Organizasyon 
Yönetim Kurulu Başkanı Halis Altay oluştur-
duğu konsorsiyum tarafından geçen yıl satın 
alınarak Antalya’ya getirildi. Altay, maliyeti üç 
milyon avroyu bulan bu büyük projenin amacı-
nın “turizm gelirlerinde çeşitliliği yakalamak ve 
sektöre yeni cazibe alanları kazandırmak” oldu-
ğunu belirtiyor. Bazı dillerde “taşınabilir çadır” 
anlamına gelen, bu özelliğine uygun olarak 
Almanya’dan tırlarla taşınarak Antalya Belek’te 
“The Land of Legends Theme Park”a getirilen, 

27 metrelik 8 taşıyıcı kuleye sahip olan dev gös-
teri “çadırı” Chapito, 4 bin metrekarelik alanda 
özel ekipler tarafından kuruldu. Chapito’nun 
izleyici kapasitesi 500’ü VIP olmak üzere top-
lam 2500 kişi. Buna göre 6 aylık turizm sezo-
nunda 200 bine yakın yerli ve yabancı turiste 
ev sahipliği yapabiliyor. Chapito’ya “hayvansız 
sirk” de deniliyor. Çünkü gösterilerde zor koşul-
larda yaşatılan hayvanlar kullanılmıyor.
Chapito tamamen insanların yetenekleri üze-
rine kurulu bir arena... Yaz ayları boyunca 
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binlerce Antalyalı, yerli ve yabancı turist, 
Chapito’da, Kolombiya’dan, Peru’dan, Rusya’dan 
ve Türkiye’den yüze yakın son derece yetenekli 
insanın hazırladığı gösterileri seyretti. Bugüne 
kadar yurtiçi ve yurtdışında sayısız gösterilere 
imza atan Türk dansını son zamanlardaki en 
önemli prodüksiyonlarından Shaman Dance 
Theatre’ı, gösteri sanatlarının en yeni, en çıl-
gın örneklerinden biri olan, uçan motorların, 
akrobatların, dünyaca ünlü dans sanatçıları-
nın inanılmaz gösteriler sunduğu Adrenalina 
Circus’u, küçük bir kız çocuğunun çok renkli 
hayal dünyasında yaşadığı maceraIarın ve gör-
düğü güzellikIerin anlatıldığı dünya klasikleri 
arasında yer alan öykünün Rus sanatçılar tara-
fından buz üzerinde yorumlandığı Wonderland 
on Ice’ı çocuklar kadar büyükler de hayranlıkla 
izlediler. Chapito’da ses, ışık ve görüntü sistem-
leri en son teknolojiye sahip. Bu araçlar gösteri-
lerin güzelliğini ve etkileyiciliğini çok artırıyor. 
Chapito’da son teknolojiye sahip başka cihazlar 
da yer alıyor. Sıcak Antalya gecelerinde bin-
lerce kişinin Chapito’nun sunduğu muhteşem 
gösteriler konfor içinde izlemesinde Alarko 
Carrier’ın belirleyici bir katkısı var.
İç ortamda konforlu bir iklim yaratabilmek 
için kurulan hava koşullandırma sisteminin 
kalbinde 9 adet 50 UH 205 modeli çatı tipi 
klima yer alıyor. Soğutma kapasitesi 201 kW 

olan cihazların her biri saatte 39.000 m³ koşul-
landırılmış hava üretebiliyor. 7 cihazın aktif 
çalıştığı 2 cihazın ise yedek olduğu projede 
saatte toplam 273 bin m³ hava iç ortamın her 
tarafında seyirciler ve gösteri çalışanları için 
taze, sağlıklı ve konfor sıcaklığında hava sunu-
yor. Alarko Carrier Gebze Tesisleri’nde üretilen 
ve dünyaya altmıştan fazla ülkeye ihraç edilen 
50 UH modeli çatı tipi klimalar Carrier’ın 
geliştirdiği ileri teknolojiye sahiptir. 
- Çift cidarlı 60 mm izolasyonlu standart sand-
viç panel gövdeye sahip olan, tam ve kısmi yük-
lerde yüksek verim sağlayan cihazlarda entalpik 
ekonomizör ile serbest soğutma (free cooling) 
yapılabiliyor. 
- Sisteme, isteğe bağlı olarak, dış ortama atılan 
hava ısısının çok yüksek verimle geri kaza-
nılmasını sağlayan tamburlu ısı geri kazanım 
ünitesi eklenebiliyor.
- 2 bağımsız soğutucu akışkan devreli 4 komp-
resörden oluşan cihazlar gelişmiş Carrier 
patentli buz çözme (defrost) kontrolüne ve 
elektronik genleşme vanasına (EXV) sahiptir. 
- Yüksek basınç ve VAV’li vantilatör ve aspi-
ratör fan çözümleri için uygun olan cihazlarda 
duman, filtre, yangın ve sıcaklık sensörleri ile 
hassas ve güvenli kontrol sağlanıyor.
- Hava ve soğutucu akışkan tarafı gelişmiş Car-
rier kontrol algoritması kullanılıyor ve Carrier 
patentli, 4,3” Türkçe menülü “Touch Pilot” 
dokunmatik renkli ekran kullanıcı arayüzü 
standart olarak veriliyor. 
- Carrier 50UH çatı tipi klimalar soğutmada 
sunduğu 3,58 değerine varan Sezonsal Enerji 
Verimliliği Oranı (SEER) ile ticari ve endüst-
riyel uygulamalarda en iyi iklimlendirme çözü-
münü sunuyor. TM
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sprinkler tesisatı olmaması durumunda aşağı-
dakilerin cebirsel toplamı olarak hesaplanır.
– Hizmet verilen zon veya sistemin üst nok-
tasında gerek duyulan basınç değeri (mSS) 
– Pompadan en yüksekteki hortum vanasına 
kadar olan yükseklik (m)
– Pompa ile en yüksekteki hortum vanası ara-
sındaki sürtünme kaybı.
Bu yükseklikler toplamından; minimum emre 
amade emme basıncı çıkartılır. Yapıda  sprink-
ler tesisatı olması durumunda sprinkler sistemi 
basınç talebi bulunur. Pompa dairesi basınç 
kayıpları ilave edilerek en yüksek basınç değeri 
pompanın basma yüksekliği olarak alınır. Tek 
zonlu bir sistemde basınç kaybı hesaplanırken, 

Yangın Pompaları; sulu söndürme sis-
temlerine basınçlı su sağlayan, anma 
debi ve anma basınç değeri ile ifade 

edilen pompalardır. Pompalar, kapalı vana (sıfır 
debi) basma yüksekliği anma basma yüksek-
liği değerinin en fazla %140’ı kadar olmalı ve 
%150 debideki basma yüksekliği, anma basma 
yüksekliğinin %65’inden daha küçük olmama-
lıdır. Bu tür pompalar, istenen basınç değerini 
karşılamak koşuluyla, anma debi değerlerinin 
%130’u kapasitedeki sistem talepleri için kul-
lanılabilir. Sistemde bir pompa kullanılması 
halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. 
Birden fazla pompa olması halinde toplam 
kapasitenin en az %50’si yedeklenmek şartıyla 
yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır.
Pompanın çevrilmesi elektrik motoru yanı sıra 
içten yanmalı motorlar veya türbinler ile olabi-
lir. Yedek dizel pompa kullanılmadığı takdirde 
yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir 
kaynaktan sağlanarak, yapının genel elektrik 
sisteminden bağımsız beslenecektir. Yangın 
pompalarının, otomatik hava boşaltma valfi, 
sirkülasyon rahatlama valfi gibi yardımcı ele-
manlar bulunmalıdır. Her pompanın ayrı bir 

kumanda panosu olmalıdır. Pano kilitli olma-
lıdır. Elektrik kumanda panosu, faz hatası, faz 
sırası hatası, kumanda fazı hatası, bilgi ışıkla-
rıyla donatılmalıdır. Açma kapama şalterine 
pano kilidi açılmadan erişilememelidir.
Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anah-
tarı olmalıdır. Basınç anahtarları, kumanda 
panosunun içine yerleştirilmiş, su basıncını 
boru bağlantısıyla hisseden, su darbelerine karşı 
korumalı, alt ve üst değerler ayrı ayrı ve bağım-
sız olarak ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra 
kilitlenebilir olmalıdır. Pompa kontrolü basınç 
kumandalı tam (otomatik başla-otomatik dur) 
veya yarı otomatik (otomatik başla-elle dur) 
olabilir. Yangın pompalarının basma yüksekliği 

teknik

Yangın Pompaları ve 
Ekipmanları
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bina girişindeki bağlantıları ve/veya yangın ana 
borusundan; çatıdaki manifoldu besleyen en 
üstteki hortum vanasına kadar; tüm debinin 
geçtiği varsayılmalıdır. Çok zonlu bir sistemde 
aşağıdaki zonda ortaya çıkan basınç kaybını 
hesaplarken, girişteki bağlantı borusundan, 

üstte ikiye ayrılan kolonlardan ve ara kattaki 
bağlantı borusundan tüm debinin geçtiği var-
sayılır. İki zonlu bir sistemde üst zondaki basınç 
kaybı, tek zonlu bir sisteminki gibi hesaplanır. 
İkiden fazla zon bulunan sistemlerde, üst zo 
ndaki basınç kaybı tek zonlu bir sistemlerdeki 

gibi alt zonlardaki basınç kaybı ise iki zonlu bir 
sistemin alt zonundaki gibi hesaplanır.
Emniyet vanasının ayarlanması ve gerekli 
pompa gövde basıncını hesaplamak için, 
pompa dururken üzerindeki yüksekliğe (akışsız 
durumdaki yükseklik olup; pompayı karak-

Pompa çevre elemanları tablosu

Anma
Debisi
L/Dak

Emme Boru
Çapı**

DN

Basma Boru
Çapı***

DN

Emniyet Vanası
Çapı
DN

Emniyet Vanası
Gider Borusu Çapı

DN

Akış Metre
Çapı
DN

Deneme Vana
Sayısı-Çapı

DN

Deneme Vanaları
Kollektör Çapı

DN

95 25 25 15 15 32 1-40 25

189 40 32 32 40 50 1-40 40

379 50 40 40 50 65 1-65 65

568 65 50 50 65 80 1-65 65

757 80 50 50 65 80 1-65 65

946 100 50 50 65 100 1-65 80

1.136 100 65 65 100 100 1-65 80

1.514 100 80 80 125 100 2-65 100

1.703 125 80 80 125 100 2-65 100

1.892 125 80 80 125 125 2-65 100

2.839 150 100 100 150 125 3-65 150

3.785 200 100 100 200 150 4-65 150

4.731 200 150 150 200 150 6-65 200

5.677 200 150 150 200 200 6-65 200

7.570 250 150 150 250 200 6-65 200

9.462 250 150 150 250 200 8-65 250

11.355 300 200 200 300 200 12-65 250

13.247 300 300 200 300 250 12-65 300

15.410 350 300 200 350 250 16-65 300

17.032 400 350 200 350 250 16-64 300

18.925 400 350 200 350 250 20-65 300

*   NFPA 20-1996 Tablo 2-20’ye göre 31/2” yerine 4” kullanılarak hazırlanmıştır. 
**    Emişden önceki 10 çap uzunluğundaki bölüm için geçerlidir. 
*** Pompa flanşları boru çapından farklı olabilir.

Ayrılabilir gövdeli yangın 
pompası bağlantı ekipmanları

1-Zemin üstü su deposu 
2-Emme dirseği ve plakası 
3-Emme borusu 
4-Isı izolasyonlu plaka 
5-Esnek bağlantı 
6-Emme hattı vanası 
7-Eksantrik redüksiyon 
8-Emiş hattı basınç (vakum) 
göstergesi 

9-Ayrılabilir gövdeli yangın pompası
10-Otomatik hava atıcı 
11-Basma hattı basınç göstergesi 
12-Redüksiyon Te 
13-Basma hattı çek vanası 
14-Basınç emniyet vanası (gerekirse) 
15-Yangın korunma sistemi için şebeke 
vd. bağlantı 
16-Boşaltma vanası 
17-Hidrant ve/veya yangın dolabı vanaları 
18-Boru destek elemanları 
19-İzleme anahtarlı kelebek vana
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teknik

munda konsantrik redüksiyon kullanılmalıdır. 
Dizel pompa yedeklenmesi durumunda dizel 
motorlar güvenilir, birinci sınıf ve yangın sön-
dürme sistemleri için tasarlanmış olmalıdır. 
Haftada en az 30 dakika çalıştırılabilmesi için 
gerekli düzenekli donatılmalıdır. Motor gücü, 
gerekli maksimum mil gücünden en az %10    
fazla güce sahip olmalıdır. Motor devrini, kapalı 
basma basıncı ve maksimum yük koşullarında 
bile %10 aralığında sabit tutacak otomatik gaz 
mekanizması olmalıdır. Ana ve yedek olmak 
üzere iki akü grubu olmalıdır.
Emiş borusu çaplandırılmasında, en yüksek 4,5 
m/sn su hızı geçilmeyecek biçimde çaplandırıl-
malıdır. Basma hattı ise 3 m/sn’yi geçmemelidir.

Kaynak: 

Yangın Söndürme Tesisat ve Duman Tahliye 
Projeleri, Dr. Z. SABAHATTİN BOZBEY
http://www.tesisat.org/yangin-pompalari-
ekipmanlari.html  TM

Dizel Yakıt Deposu

Yangın pompası basınç hissetme hattı

Yangın pompa gövde tipleri

Pompa bağlantı şeması

terize eden basma yüksekliği değildir), olası 
emme basıncı eklenir. Bu pompanın (akışsız 
koşullardaki) maksimum basma basıncını verir. 
Kaçak giderme pompası için gerekli basma 
yüksekliği, küçük akış miktarlarının dışında;   
yangın   pompasının ki gibi hesaplanır. Sulu 
yangın söndürme sisteminin gerektirdiği en 
düşük basınçtan daha düşük basınç değerinde 
olmamalıdır. Kaçak giderme pompa debisi en 
az 1 gpm kapasitede veya izin verilebilir bir 

kaçağı 10 dakika içinde karşılayarak basıncı 
gerekli düzeye getirebilecek kapasitede olma-
lıdır. Yangın pompaları emme ve basma hat 
kapama vanaları yükselen milli türde olacak-
tır ve gerektiğinde vana izleme anahtarlarıyla 
kumanda ünitelerine bağlantı sağlanacaktır. 
Pompa emme flanşıyla emme borusunun çapla-
rının farklı olması durumunda eksantrik redük-
siyon kullanılmalıdır. Pompa basma flanşıyla 
basma borusunun çaplarının farklı olması duru-

Avantajlı alışveriş
Ayvazonline’da!

Ayvazonline’dan alışveriş yapanlar yüzlerce ürün ve 
binlerce seçeneğe kolayca ulaşıyor, ücretsiz kargo ve 

kredi kartına vade farksız 4 taksit seçeneğiyle 
alışveriş keyfini ikiye katlıyor.

Siz de Ayvazonline.com’a gelin,
avantajlı alışverişin tadını çıkarın!

info@ayvazonline.com
/Ayvazonline
/ayvazonline
/company/ayvaz-online

Yoksa siz hala Ayvazonline ile tanışmadınız mı?Ayvazonline ile tanışmadınız mı?

32 . tesisat market 10/2017



Avantajlı alışveriş
Ayvazonline’da!

Ayvazonline’dan alışveriş yapanlar yüzlerce ürün ve 
binlerce seçeneğe kolayca ulaşıyor, ücretsiz kargo ve 

kredi kartına vade farksız 4 taksit seçeneğiyle 
alışveriş keyfini ikiye katlıyor.

Siz de Ayvazonline.com’a gelin,
avantajlı alışverişin tadını çıkarın!

info@ayvazonline.com
/Ayvazonline
/ayvazonline
/company/ayvaz-online

Yoksa siz hala Ayvazonline ile tanışmadınız mı?Ayvazonline ile tanışmadınız mı?



söyleşi

Sertaç Yurter
Honeywell Türkiye ve Orta Asya 
Yangın ve Güvenlik Sistemleri 
Ülke Müdürü

T  emiz enerji üretimi ve enerji verimliliği, yangın ve güvenlik, havacılık ve 
savunma, mobil verimlilik, endüstriyel proses, otomotiv ve ulaştırma gibi 
konulara çözüm geliştiren global bir siber-endüstriyel teknoloji şirketi olan 

Honeywell, 1992’den beri ülkemizde faaliyet göstermekte. Honeywell Türkiye ve 
Orta Asya Yangın ve Güvenlik Sistemleri Ülke Müdürü Sertaç Yurter ile Honeywell’in 
yangın ve güvenlik çözümleri ve teknolojilerini konuştuk. “Entegrasyon, işletme 
maliyetlerini düşürüyor ve güvenliği artırıyor” diyen Yurter, yangın ve güvenlik 
sistemlerinin entegrasyonunun önemine vurgu yapıyor.

“En büyük artımız, yangın 
ve güvenlik sistemlerinin 
entegrasyonunu sağlamak”
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Honeywell’in yangın ve güvenlik 
çözümleri

Honeywell’in dünya çapında yangınla ilgili 
10’dan fazla alt markası bulunuyor. Bu alt 
markalardan biri olan Esser, Türkiye’de 2006 
yılında Avusturya’ya bağlı bir temsilcilik ofisi 
açtı. Bu ofiste Esser’in sadece pazarlama faali-
yetleri yürütülüyordu, satışı ise yine Avusturya’ya 
bağlı olarak Türkiye’deki birkaç ana bayi üzerin-
den gerçekleştiriliyordu. Daha sonra Güvenlik 
bölümü geldi ve yine pazarlama faaliyetleriyle 
Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı. Güvenlik 
bölümü, 2016 yılında Türkiye’de Yangın bölü-
müyle birleştirildi ve 2016 yılından itibaren hem 
Yangın hem de Güvenlik ürünlerini Türkiye 
pazarına sunuyor. Ağırlıklı olarak yer aldığımız 
sektörler; hastaneler, AVM’ler, stadyumlar, hava 
limanları, oteller ve büyük kompleks yapılar.
Yangın bölümünde; Yangın Algılama Sistemleri, 
Acil Anons Sistemleri ve Seslendirme Sistemleri 
ürün gruplarımız yer alıyor. Bu ürün grupla-
rında; dedektörler, butonlar, sirenler, flaşörler 
ve modüller bir panele bağlı olarak çalışıyor. 

Sistemleri ve Hırsız Algılama Sistemleri ürün-
lerimiz de mevcut. Türkiye’de aktif olduğu-
muz konular; ticari ve endüstriyel binalar. Bu 
sistemlerin bireysel kullanımları da var ancak 
Türkiye’de bireysel yangın ve güvenlik konusu 
sonraki önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu sis-
temler, Amerika’da ve Avrupa’da belli ülkelerde 
çok daha aktif şekilde pazarlanmakta. 

Yangın ve güvenlik platformlarını 
kendi yazılımımız “Winmag” 
altında topladık

En büyük artımız, yangın ve güvenlik sistemleri-
nin entegrasyonunu sağlamak ve bunun değerini 
müşterilerimize anlatabilmek. Yangın ve Güven-
lik sistemlerinin entegrasyonundan kastımızı şu 
şekilde açıklayabilirim; büyük ve geniş bir alanda 
birçok binanın olduğunu varsayalım. Bu alanda 
bu binaların hem güvenliğini takip eden hem de 
yangın alarmlarının kontrol edildiği bir izleme 
ve kontrol odasının olduğunu düşünelim. Böyle 
bir yerleşkede çalan bir alarmın doğruluğunu 
tespit etmek çok önemli. Alarm doğru değilse, 
böyle bir alanda insanların tahliyesini gerçekleş-
tirmek, maddi zarara veya projenin prestij kaybı 
gibi olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Ancak bir 
tesiste, oluşan bir alarmın doğruluğunu teyit 
edebiliyorsanız, güvendesiniz demektir. Bu 
bağlamda, entegrasyon sistemlerinde izleme ve 

Sistem, yangın anında duman, sıcaklık ve/veya 
alev algılayarak tetikleniyor. Buna bağlı akuple 
çalışan seslendirme sistemleri mevcut. Bu sistem, 
yangını algıladığı zaman (gerçek bir yangınsa), 
ilgili alanlar ve noktalarda gerekli yönlendirme-
leri yaparak insanların hızlı ve güvenli bir şekilde 
tahliyesini sağlıyor. Yönlendirmesiz bir tahliye 
olduğunu düşünürsek, yangın alarmı çaldığında 
insanlar ne yapacağını, nereye kaçacağını, çıkış 
alanının nerede olduğunu bilemiyor. Ayrıca 
alarm bütün binada çaldığı için insanlar aynı 
anda panik halinde bir yere yığılıyor ve çıkış 
neredeyse imkânsız hale geliyor. Seslendirme 
sistemiyle yapılan tahliye işlemleri ise, insanları 
doğru bir şekilde acil çıkışlara yönlendiriyor. Sis-
tem, “Bu bir tatbikat değildir. Lütfen binayı terk 
edin” şeklinde öncelikle birinci yangın bölgesini 
uyarıyor. Programlanabilen zaman dilimlerinde, 
bina kaç katlıysa tüm katları belli bir senaryo 
dahilinde sırayla uyarıyor ve herkesin kademeli 
ve güvenli bir şekilde alandan tahliyesini sağlıyor. 
Güvenlik bölümünde ise ağırlıklı olarak CCTV 
Kamera Sistemlerini pazara sunuyoruz. Ayrıca 
Video Kayıt Cihazları, Kartlı Geçiş Kontrol 
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söyleşi

kontrol odasında ekrana yangın alarmı düş-
tüğü an, yangının çıktığı noktadaki görüntü de 
doğrudan ekrana gelir. Böylelikle, o bölgedeki 
gerçek durumu, yangının olup olmadığını veya 
sistemde bir hata olup olmadığını görebilir ve 
ona göre önleminizi alabilirsiniz. Şayet yangın 
durumu varsa, otomatik olarak tahliye başlatı-
labilir, kartlı geçişler için turnikeler açılabilir, 
böylelikle insanların güvenli bir şekilde tahliye 
edilmesi sağlanır. Entegre sistemler, son zaman-
larda Türkiye’deki prestijli projelerde aranan bir 
çözüm. Bu sistemler, yazılım yoluyla veya kuru 
kontak yoluyla uygulanabiliyor. Biz Honeywell 
olarak yangın ve güvenlik platformlarını kendi 
yazılımımız “Winmag” altında topladık. Win-
mag yazılımı ile bu sistemler, tek bir ekranda bir-
birleriyle tamamen entegre bir şekilde çalışıyor. 
Müşterilerimiz talep ettiği takdirde, yangın ve 
güvenlik platformlarının bina yönetim sistemle-
rine de entegrasyonunu sağlayabiliyoruz. 

Entegrasyon, işletme maliyetlerini 
düşürüyor ve güvenliği artırıyor

Türkiye’de yangın ve güvenlik sistemleri-
nin entegrasyonu özellikle hastanelerde çok 
fazla uygulanıyor. PPP (Kamu Özel Ortaklığı 
Projeleri)’lerde bu uygulamaların kullanılması 
zorunlu. Sağlık Bakanlığının bu tarz sistem-
lerin proje aşamasında kullanılması yönünde 
yaptırımları var, çok sıkı takip ediliyor, denetle-
niyor, bütün sistemlerin yazılım bazında entegre 
olması isteniyor. Honeywell Yangın ve Güvenlik 
Sistemleri olarak Türkiye’nin dört bir yanında 
çok sayıda PPP hastane projesinde yer aldık ve 

yer aldığımız bu projelerde entegrasyon istendi. 
Çünkü entegrasyon, işletme maliyetlerini düşü-
rüyor ve güvenliği artırıyor.

Yeni markalarımız: Morley ve Gent

2017 yılının başında küçük ve orta ölçekli işlet-
meler için “Morley” markasını piyasaya sunduk. 
Buradaki amacımız, küçük kapasiteli yapılara 
hizmet vermek. Mevcut ürünlerimiz, bu tarz 
projeler için maliyeti yüksek ürünler. Ancak, 
insanların pahalı diye kendi güvenliklerinden 
vazgeçmemesi adına bu segmente hitap edebi-
leceğimiz Morley markamızı Türkiye pazarına 
sunduk. Ürünlerimiz belli standartlara göre uzun 
yıllardır üretilen ürünler. Türkiye pazarı için 
Türkçe arayüzle kullanıma sunduğumuz sistem 
ve ürünlerimizi distribütörlerimiz üzerinden 
sistem entegratörlerine sunuyoruz. Biz istiyoruz 
ki, bu segmentteki müşterilerimiz de kaliteli 
bir yangın sistemi satın alsın, sistemin doğru 
çalıştığını bilsin ve bu sistemleri satan kişiler 
de sistemi doğru bir şekilde devreye alabilsin. 
Çünkü malzeme ya da ürün çok kaliteli olsa da 
uygulama yanlış yapılırsa doğru çözüm sağlana-
maz. Sektörde ne yazık ki uygulamada hatalar 
görebiliyoruz. Örneğin, birçok projede yangın 
sistemi zorunlu olduğu için dedektörler takılı-
yor, ancak sistem devreye alınmıyor. Hatta, bazı 
yerlerde panel bile takılmıyor, sadece dedektörler 
görüntü amaçlı tutuluyor. Böyle uygulamalarla 
çok fazla karşılaşıyoruz. Honeywell olarak, bu 
tarz uygulamalara asla izin vermiyoruz. 
Esser ile aynı segmentte sayılabilecek, yangın 
algılama ve alarm sistemleri konusunda Gent 
markamız var. Gent markasının Ağustos ayında 
Türkiye sorumluluğunu aldık. Bu ürünler yurtdı-
şından distribütörler vasıtasıyla Türkiye pazarına 
sunuluyordu. Buradaki amacımız, bu ürünleri de 
kendi bünyemize katarak kontrolünü lokal ola-
rak sağlamak. Ürünlerin satışını gerçekleştirdik-
ten sonra doğru bir şekilde devreye alınmasını ve 
son kullanıcı, yatırımcı memnuniyetini sağlamak 
bizim için çok önemli. 

Endüstriyel yangın alanında yeni sis-
temimiz: Honeywell HS81 

Morley ve Gent’in yanında, Türkiye paza-
rına yine yangın alanında bu senenin sonunda 
“Honeywell HS81” adlı yeni bir sistem daha 
sunacağız. Bu sistem ağırlıklı olarak endüstriyel 
tesislerdeki ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Hatanın 
minimize edilmek istenildiği, SIL2 SIL3 serti-

fi kaları gerektiren yerlerde bu sistemi kullana-
cağız. HS81 serimiz ile yangın algılama, gaz ve 
alev algılama, yangın söndürme ve PLC fonksi-
yonlarının tek merkezden izleme ve yönetimini 
sağlıyor olacağız.
Kamera tarafında bu sene çok yoğun lansmanlar 
yaptık. Bütün portföyümüzü değiştirdik, ürün-
lerimizin özelliklerini artırdık ve fi yatlarımızı 
pazarla eşdeğer hale getirmeye çalıştık. Orta ve 
küçük işletmeler için ayrı, proje işleri için ayrı bir 
ürün gamı sunduk. CCTV tarafındaki çözüm-
lerimizi daha da zenginleştirdik. Yatırımlarımız 
hâlâ devam ediyor. CCTV tarafı aşırı dinamik 
olduğu için yeni ürünler de kaçınılmaz oluyor. 
Önümüzdeki ay exproof  ve termal kameraları 
da pazara sunacağız.

Yangın sisteminin bakımına ayrıca 
önem vermek gerekiyor

Türkiye’de yangın ve güvenlik sektöründe far-
kındalık arttı, her ne kadar uygulamada eksik-
likler olsa da, yatırımcılar ve projeciler özellikle 
büyük yatırım yaptıkları zaman bu konuya çok 
daha hassas yaklaşmaya başladı. Can ve mal 
güvenliğini sağlamak adına binalarda kurulacak 
sistemlere artık daha fazla önem veriliyor. Bunun 
sonucunda, yeni projelerde Yangın ve Güvenlik 
sistemleri için ayrılan bütçe artırıldığı gibi kul-
lanıcı tarafında daha bilinçli bir yaklaşım sergile-
niyor. Son kullanıcı tarafında güvenlik bilinci ve 
bu yöndeki talepler artıyor. Bizim için ve sektör 
için yangın konusu, daha özellikli ve daha hassas 
bir konu. Bu alandaki regülasyonların çok net ve 
keskin olması nedeniyle bu alanda çalışan fi r-
malar işin doğru ve düzgün teslim edilmesi için 
çok daha hasssas çalışıyor. Ayrıca, bu konunun 
hukuki sorumluluğunun olduğunu da unutma-
mak gerekir. Yangın konusunda yatırımcılarımız 
ve projecilerimizin genel anlamda bilinçli oldu-
ğunu düşünüyorum. Tabii bunda sigorta şirketle-
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söyleşi

rinin de etkisi oluyor. Hukuki açıdan yaptırımlar 
da keza etkili. Büyük ve kurumsal şirketleri ten-
zih ediyorum, fakat genel olarak baktığımızda 
piyasada fiyat odaklı bir yaklaşım ağırlıklı. Yine 
de isim yapmış yatırımcılar, projeciler ve elekt-
rik firmaları belli bir kalitenin altında malzeme 
almıyor, işin ucuzuna kaçmıyor. Bu, farkındalığın 
bir göstergesi. Geliştirilmesi gereken taraf ise, 
büyük proje firmalarının dışındaki firmaların 
bu işin hukuksal yaptırımlarından haberdar 
olmaması. Çünkü, siz eğer bir yangın sistemi 
kullanıyorsanız, firma sahibi olarak o yangın 
sisteminin bakımını yaptırmak zorundasınız. 
Bakım yaptırmazsanız ve kaza olursa, bu kazadan 
siz sorumlu olursunuz. Bakım konusuna ayrıca 
önem vermek gerekiyor. “Taktım oldu” yaklaşımı 
doğru değil. Orta ve küçük ölçekli projelerde bu 
ve benzeri durumlarla daha fazla karşılaşılıyordu.  

Honeywell olarak, artık bu segmente de hitap edi-
yor ve bu konudaki farkındalığı artırmak istiyoruz. 
Genel olarak baktığımızda, gitgide bilinçlenen 
bir inşaat sektörümüz var. Türkiye’de faaliyet gös-
teren inşaat firmaları, esasında çok büyük firmalar.  
Övünmemiz gereken kısım da bu. Çünkü müte-
ahhitlerimiz arasında dünyada ilk üçte yer alanlar 
bulunuyor. Bu, önemli bir bilgi birikimini ve çok 
farklı regülasyonlara uyum sağlamayı gerektiriyor. 
Aynı şekilde proje firmalarımız da dünya çapında 
hizmet veriyor. Dolayısıyla inşaat sektörü, ülke 
sınırlarını aşmış durumda.

Projeci ve yatırımcılarımıza özel 
“Lunch & Learn” organizasyonu 

Honeywell Yangın ve Güvenlik Sistemleri ola-
rak bu ay, özelliklerimizi ve sistemlerimizi bire 

bir anlatacağımız yeni bir programa başlıyo-
ruz. Ekim ayı sonunda İstanbul ve Ankara’da 
proje firmaları ve yatırımcılarımıza özel “Lunch 
& Learn” organizasyonu düzenleyeceğiz. Bu 
organizasyonda Honeywell ürün ve sistemleri 
hakkında yatırımcı ve projecilerimizi ayrıntılı 
olarak bilgilendireceğiz ve onların ihtiyaçlarını 
dinleyeceğiz. 
Honeywell olarak, her markanın mut-
laka insana dokunması gerektiğini düşünü-
yor ve pazar ihtiyaçlarını odağımızda tutu-
yoruz. Bu bağlamda, ihtiyaca yönelik yeni 
ürünleri portföyümüze eklemeye devam  
ediyoruz. Hedefimiz, öncelikli olarak müşteri 
memnuniyetini artırıp ülkemizde ve çevre 
ülkelerde sorunsuz çalışan sistemler sunmak.  
Bu yaklaşım, beraberinde büyümeyi de geti-
riyor. TM
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sistem

Önleyici bakım faaliyetlerinde, meka-
nik ve elektriksel sistemlerin veya 
üretim proseslerinin izlenebilmesi 

için termografinin ne kadar önemli olduğu 
artık kanıtlanmıştır. Termografi metodu bu 
alanda, ekipmanlardaki termal düzensizlikle-
rin tespiti için kullanılır. Elektriksel bakım-
daki amaçlarının başında enerji üretiminde 
optimuma ulaşmak, enerji kayıplarını mini-
muma indirmek ve elektrik kaynaklı yangın 
riskini en aza indirmek gelir.
Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile Yan-
gından Korunma Derneği tarafından yapılan 
çalışmada belirtildiği üzere çıkan yangınların 
%22,8’lik kısmı elektrik kaynaklıdır. Bu yan-
gınlara sebebiyet veren elektrik kontağında; 
doğrudan enerji taşıyan iletken hatların bir-
birleri ile teması ya da yanlış tasarımı (yanlış 
kablo seçimi, aşırı yüklenmeler vs.) yüzünden, 
sistemden öngörülenden fazla akım çekili-

Elektriksel Bakım ve Testo 
Termal Kameralar

yorsa, bu durum uzun zaman diliminde aşırı 
ısınmalara ve dolayısıyla kabloların erimesi 
veya kısa devre haline geçmesi sonucu yangına 
sebep olabilir.
Büyük üretim tesislerinin, otellerin, hasta-
nelerin, yaşadığımız alanların ve akla gele-
bilecek her türlü tesisin elektriksel bakıma 
ihtiyacı vardır. Elektrik tesisatlarında periyo-
dik bakımların sürekli olarak, aksatılmadan 
gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi halde, tüm 
birikimleriniz, emeğiniz, çabanız birkaç saat 
içinde gözlerinizin önünde yok olabilir. Daha 
da kötüsü can güvenliğiniz tehlikeye girebilir. 
Böylesi senaryolarla başa çıkabilmek pek tabii 
mümkün. 
Elektrik kaynaklı yangınların çıkış sebebi ola-
rak, bağlantı bölgelerindeki kabloların aşırı 
ısınması önemli bir etkendir. Termografinin 
temeli de yüzeydeki sıcaklık dağılımının izlen-
mesidir. Dolayısıyla Testo termal kameralar 

ile elektriksel sistemler üzerindeki kusurlu 
bağlantıları tespit etmek için tek bir bakış 
yeterli olacaktır. Elektrik akımı, elektriksel 
ekipmanlar üzerinde yüklemelere neden olur. 
Bu ekipmanların kendi iç dirençlerinin yanı 
sıra bağlantı noktalarındaki transfer dirençleri 
de mevcuttur.
Yaşlanmalar, hatalı montaj, mekanik geril-
meler ya da hasarlar, bu dirençlerin çok ciddi 
oranda yükselmesine neden olur ve elektrik 
enerjisi ısı enerjisine dönüşmeye başlar. Bunun 
sonucunda ortaya çıkan sıcaklık, termal kame-
ralar vasıtasıyla kolayca tespit edilir. 
İnfrared termografi; düşük, orta ve yüksek vol-
taj sistemlerinde sıcaklık durumunun değer-
lendirilmesini sağlar. Termografik görüntüler 
sayesinde, arızalı komponentler erken tespit 
edilir ve böylece gerekli önleyici faaliyetler 
derhal başlatılabilir. Bu da yangın riskini en 
aza indirir ve üretimin durmasından kaynak-
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hassas termal görüntüler için vazgeçilmez, 
şimdiye kadar zaman alıcı ve yansıyan sıcaklık 
açısından daha az doğruydu. testo ε-Yardım 
ile hepsi değişti. Bu fonksiyonu kullanmak 
için, ölçüm nesnesine özel bir çıkartma 
(ε-işaretleyici) eklenir. Entegre dijital kame-
ralarıyla, testo 868, testo 871 ve testo 872 
termal kameralar etiketi fark eder, emisivite ve 
yansıyan sıcaklığı otomatik olarak belirler ve 
her iki değeri de otomatik olarak ayarlar. TM

lanabilecek yüksek maliyetlerin önüne geç-
menizi sağlar.
•	 Transformatörlerde 
•	 Şalter dolaplarında 
•	 Sigorta bağlantılarında
•	 Dağıtım kutularında, bu gibi 

kontrollerin periyodik ve aksatılmadan 
gerçekleştirilmesi gerekir.

Neden ölçüm yapılmalı?

Elektrotermografik ölçümler önleyici-kes-
tirimci bakım çerçevesinde değerlendirilir. 
Amaç, çalışan elektriksel sistemlerin termal 
düzensizliklerini, kötü bir sonuca yol açmadan 
erken bir safhada tespit etmek ve bu yolla;
•	 Hasarı önlemek,
•	 Üretimdeki kesintileri azaltmak,
•	 Arıza süresini minimuma indirmek ve 

sistemin çalışma verimliliğini artırmak,
•	 Bakım süreleri ve maliyetlerini düşürmek,
•	 Enerji kayıplarını azaltmaktır.
Bunların arasında da en önemli konu, elektrik 
kaynaklı yangın riskinin minimuma indiril-
mesidir.        

testo 865, testo 868, testo 871 ve 
testo 872

Testo, termal kameralar, elektriksel bakım işle-
rinde her zaman bir çözüm ortağıdır. Dene-
timlerin kısa bir sürede ve temas etmeksizin 
gerçekleştirilebilmesini sağlar. Testo’nun bu 
yıl piyasaya sürdüğü dört yeni model termal 
kamera avantajlı fiyat-performans oranı ve 
cazip fiyatlarıyla “Alman” kalitesini gösteriyor. 

Termal kameralar 320 x 240 piksele kadar 
dedektör çözünürlüğüne sahip. Standart ola-
rak sunulan testo SuperResolution teknolojisi 
ile 640 x 480 piksele kadar çıkıyor. 

Akıllı ve ağ bağlantılı çalışma 
avantajı

Giriş modeli testo 865 dışındaki tüm termal 
kameralar testo Termografi Uygulamasına 
bağlanabilir. iOS ve Android için mevcut 
olan uygulama, kullanıcıların akıllı telefonunu 
ikinci bir ekrana ve termal kamera için uzak-
tan kumandaya dönüştürür, sahada kompakt 
raporlar oluşturulmasını, online olarak kay-
dedilmesini ve e-posta ile gönderimini sağlar. 
Ayrıca testo 871 ve testo 872 modelleri, testo 
605i termohigrometre ve testo 770-3 pens 
ampermetre ile kablosuz bağlantı sağlayabilir. 
Böylece bir binadaki nemli noktaların yerini 
ya da çalışan bir şalt dolabında ne kadar yük 
olduğunu hızlı ve net bir şekilde belirler. 

Objektif karşılaştırılabilir 
görüntüler 

Sıcaklık ölçeği ve termal görüntülerin renk-
lendirmesi özel olarak uyarlanabilir. Bu 
durumda da, örneğin bir binanın ısı yalıtımı 
davranışı yanlış yorumlanabilir. Yeni gelişti-
rilen testo Ölçek Yardım fonksiyonu, ölçüm 
yüzeyinin iç-dış sıcaklığını ve ikisi arasındaki 
farkı ölçeğe renk dağılımını otomatik olarak 
ayarlayarak bu problemi çözer. Bir binanın 
ısı yalıtımı davranışını objektif bir şekilde 
karşılaştırılabilir ve hatasız termal görüntüler 
alınmasına olanak sağlar. 

Otomatik emisivite ayarı

Emisivite ve yansıyan sıcaklık ayarı, ikisi de 
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proje

Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi Endüstriyel Sistem 
Ses ve Isı Yalıtım Çözümleri 
Armacell; TANAP’ta (Trans Anadolu 

Doğalgaz Boru Hattı Projesi) ISO 
15665 standardına uygun elastomerik 

kauçuk yalıtım ürünleri ile sistem çözümü ve 
ürün tedariki sağlıyor. 
TANAP’ın amacı; Azerbaycan’ın Hazar 
Denizindeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve 
Hazar Denizinin güneyindeki diğer sahalarda 
üretilen doğalgazın (Şah Deniz Tam Saha 
Geliştirme Projesi ile) öncelikle Türkiye’ye 
(TANAP’a), ardından TAP (Trans Adriyatik 
Geçişli Boru Hattı Projesi) ile birleştirilerek 
Yunanistan, Arnavutluk rotası ile İtalya’ya 
kadar taşınmasıdır.

Bu anlamda projenin başlangıç noktası,
Projenin 1. Ayağı: Azerbaycan Şah Deniz Faz 
2 (Şah Deniz Tam Saha Geliştirme Projesi) 

olarak adlandırılır. Şah Deniz Faz 2 projesi-
nin ana yüklenicileri Türkiye menşeli Tekfen 
İnşaat ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
SOCAR firmasının kurduğu Azfen ortak-
lığı olarak tanımlanır ve Hazar Denizindeki 
doğalgazın, Gürcistan sınırına kadar taşın-
masını kapsar.
Projenin 2. Ayağı: Gürcistan ayağı; Güney 
Kafkasya Boru Hattı (SCPX) olarak adlan-
dırılır. SCPX projesinde ana yüklenici firma-
lar; Enka İnşaat A.Ş. ve Bechtel iştirakidir. 
Azerbaycan sınırında devralınan gaz hattı-
nın, Türkiye’de Ardahan-Pasof sınırına kadar 
taşınmasını kapsar.
Projenin 3. Ayağı: Türkiye ayağı, TANAP 
olarak adlandırılır ve projenin Türkiye’deki ana 
yüklenici firmaları aşağıdaki şekilde konum-
lanmıştır.

1. 56” Kara Kesimi Boru Hattı 
İnşaatı Lot 1:   
Fernas İnşaat A.Ş. Km 0-Km 375: Ardahan/
Posof/Türkgözü – Erzurum/Aşkale

2. 56” Kara Kesimi Boru Hattı 
İnşaatı Lot 2: 
Sicim-Yüksel-Akkord Adi Ortaklığı Km 375-
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Km 825:  Erzurum/Aşkale – Sivas/Yıldızeli

3. 56” Kara Kesimi Boru Hattı 
İnşaatı Lot 3: 
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Km 825-Km 
1334: Sivas/Yıldızeli –Eskişehir/Seyitgazi

4. Ayak: Trans Adriyatik Geçişli Boru Hattı 
Projesi (TAP) olarak adlandırılır. Yunanistan’ın 
Türkiye ile sınır noktası İpsala’dan başlayacak 
TAP, Arnavutluk ve Adriyatik Denizinden 
geçerek İtalya’nın güneyine ulaşacak.

Armacell’in “Armasound 
Endüstriyel Sistem EL Sınıf C” 
uygulaması

Armasound Endüstriyel Sistem EL/Sınıf C 
sistem çözümü, projenin kompresör istasyon-
larında bulunan ve doğalgazın akış halinde 
olduğu soğuk hatlarda, teknik şartnamenin 

talep ettiği termal ve akustik yalıtımı sağlıyor. 
Ayrıca entegre buhar bariyeri ve diğer birçok 
teknik özellikleri ile tehlike arz eden yoğuşma, 
UV, yağ ve agresif kimyasallar ve atmosferik 
koşullara karşı koruma sağlıyor.

Armasound Endüstriyel Sistem 
Çözümlerinin sağladığı avantajlar:

•	 Denizcilik, off-shore ve endüstri yapıları 
için ses ve ısı yalıtımını bir arada sunan 
sistem çözümleridir.

•	 Kovansiyonel sistemlere kıyasla özellikle 
düşük frekanslarda yüksek performans 
sağlar.

•	 Entegre buhar bariyeri sayesinde yalıtım 
özelliklerini uzun süre muhafaza eder ve 
sistemin yalıtım altı korozyonuna karşı 
korunmasında etkili görev üstlenir.

•	 Kapalı hücre yapısı ile yoğuşmayı engeller.
•	 Galvanik korozyona mani olur.

•	 Yalıtım kalınlığında yüzde 60’a varan 
oranlarda tasarruf sağlar.

•	 Tüm sistem ağırlığında yüzde 50’ye varan 
azalma sunar.

•	 Uygulama hızında yüzde 30’a varan artış 
sağlar.

•	 UV, yağ, agresif kimyasallar ve atmosferik 
koşullara karşı koruma sunar.

•	 Armacell Endüstriyel Sistem 
Çözümlerinin ses yalıtımı hususundaki 
özellikleri aşağıda verilen standartlar 
dahilinde saygın ve bilinen laboratuvarlar 
tarafından ilgili testler yapılarak 
belgelenmiş ve ispatlanmıştır. 

•	 ISO	15665	 Sınıf	A,	B	 ve	C	 ve	 ayrıca	
Shell Dep. Şartname No.31 uyarınca 

Sınıf D 

•	NORSOK	Standardı	R-004	Sınıf	6,7,8

•	ASTM	E	1222	TM
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Profesyonel bir kitleye ulaşmasını 
istediğiniz reklamınızın, potansiyel 
müşterilerinizce görülme 
olasılığının en yüksek olduğu yer 
bir sektörel yayındır.

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

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır



Grand Cevahir Otel Convention Center, İstanbul - Türkiye
9-10 KASIM 2017

› Yangında Can Güvenliği

› Yangın Risk Yönetimi

› Sigorta ve Yangın Önlemleri

› Binalardan İnsan Tahliyesi

› Otomatik Söndürme Sistemleri ve Malzemeleri

› Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

› Yangın Durdurucu ve Geciktirici Malzemeler

› Bina Kontrol Sistemleri ve Yangın Otomasyonu

› Yangın Yönetmelikleri ve StandartlarıEndüstriyel  
Tesislerde Güvenlik

› İtfaiye, İtfaiyeci ve Gönüllü Ekipler

› İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

› Yangın Güvenliğinde Pasif Sistemler

› Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Saklanması

› Yangın Pompaları ve Yangın Hidrantları

› Duman Kontrol Sistemleri

› Kişisel Koruyucular ve Kurtarma Malzemeleri

› Maden Ocaklarında Güvenlik

› Taşıtlarda ve Ulaşım Yollarında Güvenlik

KONULAR

“Yangın korunum sektörünün itici gücü TÜYAK,
sektörün önemli buluşma noktasına hazırlanıyor…”

Online Kayıt İçin
www.tuyak2017.com
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“Sektörü buluşturacak  
 yepyeni bir platform: 
 Tesisat Akademisi  
 Derneği”

TRV Avantajları, 
Çeşitleri ve Montajı

Makale

Ev Tipi Buzdolaplarına 
Ait Standartlar ve 
Performans Testleri

EYLÜL-EKİM 
2015

53Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi
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KKTC’NİN TEMİZ SU İHTİYACINA 
ÇÖZÜM GELDİ

MAKALE
GELECEK İSTANBUL DEPREMİ:
BİLİMSEL VE SOSYAL ÇERÇEVESİ

 

WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

WILO, teknolojisini dünya için kullanıyor.
İleri teknoloji ile geliştirilen altyapı ürünleriyle yüksek 
tasarruf sağlıyor. 
Kusursuz bir şekilde çalışan ve minimum bakım ile 
maksimum performans sergileyen WILO altyapı ürünleri 
geleceğimizi garanti altına alıyor.

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
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Tesisat sektörünün
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Dijital Dergi / 30 TL
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Yayın dili: İngilizce
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Telefon Faks
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ürünleri
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dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!





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

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

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

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

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

POLİETİLEN

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

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

www.flexiva.com.tr
Diğer Flexiva ürünleri için:

kolaylaştıran
yazılımlar

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

altyapısı
güçlü üretimgüçlü

Ar-Ge

www.aironn.com.tr

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

Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr
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Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
Sistemlerinize özel çözümler
Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

Wilo bakım hizmetleri
Wilo ürünlerinizin bakımlarını düzenli yaparak sistemlerinizin güvenli bir şekilde ve uzun dönem çalışmasını garanti altına 
alıyoruz. Bunu yapabilmek için de bakım servisimizi bireysel talepleriniz ve ürünlerinize göre şekillendiriyoruz.

Sistemlerinizi
uzun süre ve sorunsuz 
kullanabilmeniz için  
7/24 yanınızdayız...

 

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr

www.aironn.com.tr

Başkasının izinden yürüyen, 

iz bırakmaz.
Joan Brannon

www.aironn.com.trwww.aironn.com.trwww.aironn.com.tr


