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

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

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

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

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

POLİETİLEN

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

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

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

kolaylaştıran
yazılımlar

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

altyapısı
güçlü üretimgüçlü

Ar-Ge
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dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Mesele enerji tasarrufu olunca pek çok 
farklı uygulamadan bahsetmek müm-
kün. Biz bu sayıda bölgesel ısıtma, 

soğutma ve kojenerasyon sistemlerinden bah-
sedeceğiz. Öncelikle bu sistemlerin dünyada ilk 
olarak ne zaman ve nasıl kullanılmaya başladığına 
bir göz atalım. TURKOTED’den (Türkiye Koje-
nerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği) 
Emre Arıcan, “Bölgesel Isıtma Tarihçe ve Avrupa 
Uygulamaları” adlı sunumunda (Ocak 2017) şu 
bilgileri aktarıyor: “Tarihte Roma döneminde 
jeotermal sıcak sular ile evlerin, hamamların, ve 
seraların ısıtıldığı bilinmektedir. Tahtadan boru-
lar ile jeotermal sularının dağıtıldığı Fransa’daki 
Chaudes-Aigues Cantal köyü, 14. yüzyılda ilk 
planlı projelerden biri olup, hâlâ işletmededir. İlk 
resmi ticari işletme ise, New York’da Mühendis 
Birdsill Holly tarafından 1877 yılında devreye 
alınan sistemdir. Holly Bölge Isıtma Sistemi, 3 
yıl içinde fabrikaların da dahil olduğu 5 km’lik 
bir sistem olmuştur. Halen en büyük bölge ısıtma 
New York’ta devam etmekte olup, ev ısıtması, 
lokanta mutfakları, çamaşırhaneler ve (absorb-
siyon) soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. 
Her evin tek tek ısınmaya çalışmasında enerji 
kayıplarını gören Holly, merkezi sistemde ısı 
üretmiş, ısıyı yüksek izolasyonlu buhar hatları ile 
taşımış, çevredeki evleri ısıttıktan sonra, dönüş 
hattında gelen suyun litresi üzerinde fi yatlan-
dırmıştır. Ardından, bölgesel ısıtma sisteminin 
başarısı, birçok büyük şehre yayılmıştır. Bölge-
sel soğutmanın temeli de yakın tarihlerde atıl-
mıştır. Bu konuda da ilk ticari uygulama, 1889 
yılında Denver’da Colorado Automatic Refri-
gerator Co. şirketinin çalışmaları ile başlamıştır. 
1930 yılında New York şehrinde Rockefeller 
binalarının soğutulması, bu konudaki en büyük 
uygulamalardan biri olmuştur. Danimarka’nın 
başkenti Kopenhag’da 1903’te ilk çöp yakma 
santrali kurularak buhar üretilmiş ve bölgesel 
ısıtmada kullanılmıştır. Çöp yakma santralinde 
üretilen ısı, buhar şeklinde taşınarak hastane, 
belediye binası, çocuk yurdu ve yoksullar evini 
ısıtmada kullanılmıştır.” Yani dünyada bu sis-
temlerin oldukça köklü bir tarihi var. 
Avrupa’da 5.000 adet orta ve büyük ölçekli böl-
gesel ısıtma sistemi bulunuyor. Bu 5.000 siste-
min yıllık cirolarının 20 milyar euro civarında ve 
toplam satılan ısının 600 TWh civarında olduğu 

Bölgesel ısıtma sistemleri yaygınlaşıyor
tahmin ediliyor. Bölgesel ısıtma sistemleri için 
gereken ısınının yaklaşık yüzde 80’i ağırlıklı ola-
rak atık ısı geri kazanımından (kojenerasyon, 
endüstriyel prosesler gibi) ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından (biyokütle, jeotermal, gibi) sağ-
lanıyor. Bölgesel ısıtma sistemlerini artırmak, AB 
2020 Direktifi ’nin hedefl eri içinde de yer alıyor. 
Avrupa uygulamalarına kısaca göz attığımızda 
da yoğun kullanımı olan ülkelerde durumu şöyle 
özetlemek mümkün: 

Almanya: Binaların yüzde 14’ü bölgesel ısıtma-
dan faydalanmaktadır. Yüzde 80 civarında ısı, 
kojenerasyon santrallerinden temin edilmekte, 
kalan ihtiyaç, ısı kazanları ve endüstrilerin atık 
ısılarının geri kazanımları ile ikame edilmektedir. 
Kojenerasyon santrallerinin yüzde 42’si doğal-
gaz, yüzde 50’si kömür ve linyit, kalanı ise atık 
gibi diğer kaynaklardan temin edilmektedir. En 
büyük bölgesel ısıtma ağı Berlin’dedir. En yüksek 
kullanım ise yüzde 90 ile Flensburg’dadır. Münih 
şehrinin yüzde 70’i bölgesel ısıtmadan faydalan-
makta olup, ağ uzunluğu 800 km’nin üzerindedir.

İngiltere: 1765 adet bölge ısıtma sistemi kayda 
geçmiş olup, 920 adeti Londra’dadır. Toplam 
210.000 hane ve 1.700 işyeri bölge olarak ısı-
tılmaktadır. İngiltere’nin en büyük bölge ısıtma 
sistemi Nottingham şehrinde olup, 4.600 hane ve 
çeşitli ticari işletmeler, konser salonu, halka açık 
yüzme havuzu ısıtılmaktadır. Isının kaynağı atık 
yakarak enerji üreten kojenerasyon santralidir. 
Sheffi  eld bölgesel ısıtma sisteminde 140 ticari 
bina ve 2.800 hane, 44 km yeraltı boru hattı ile 
ısıtılmaktadır. 

Danimarka: Bütün büyük şehirlerinde bölgesel 
ısıtma ağı olup, ısı ihtiyacının yüzde 60’ını temin 
etmektedir. Isının büyük bölümü (2007’de yüzde 
80’i) kojenerasyon santrallerinden temin edil-
miş, geri kalanı ise atık yakma tesislerinden geri 
kazanılmıştır. En uzun dağıtım ağının bulunduğu 
Kopenhag’da, iki adet bölgesel ısıtma ağı işletme-
cisi bulunmaktadır. CTR şirketi, bölgenin yüzde 
90-95’ine ulaşacak şekilde 275.000 haneye 54 
km’lik çift hat ile ısı temin etmektedir.

Finlandiya: Bölge ısıtma sistemleri, Finlandiya 
ısıtma pazarının yüzde 50’sini oluşturmaktadır. 

Isının yüzde 80’i kojenerasyon santrallerinden temin 
edilmektedir. Apartman bloklarının yüzde 90’ı, bahçeli 
evlerin yarısından fazlası, büyük ticari yapılar bölge 
ısıtma ağına bağlanmıştır. Finlandiya’da evleri ısıtmak 
için doğalgaz temini bulunmamaktadır. Kojenerasyon 
santrallerinde doğalgaz, ithal kömür ve turba (turf ) 
yakılmaktadır. Isı üreten endüstriler, fazla ısılarını böl-
gesel ısıtma ağına satabilmektedir. 

Avusturya: En büyük bölgesel ısıtma ağı Viyana şeh-
rindedir. 2005 yılında Viyana’da 251.224 eve 1.602 
GWh ısı ve 5211 ticari işletmeye 3.561 GWh ısı tedarik 
edilmiştir. Biyokütle ve evsel atıkları yakan kojeneras-
yon santrallerinin katkısı önemlidir. Viyana’da evsel 
atık yakan üç kojenerasyon tesisi 116 GWh elektrik 
ve 1.220 GWh ısı temin etmiştir. Avusturya’nın diğer 
bölgelerinde biyoyakıtlı ve/veya kojenerasyon tesisleri 
kurulmaktadır.

İzlanda: Yüzde 95’e varan oranıyla, bölgesel ısıtmanın 
en yoğun kullanıldığı ülke İzlanda’dır. Jeotermal enerji, 
ülkenin en önemli ısı kaynağıdır. 706 MW elektrik 
kapasitesi ile, 5 büyük jeotermal kaynaklı kojeneras-
yon santral, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 26’sını 
üretirken, saatte 800 MW ısıl güç vermektedir. Geri 
kalan elektrik ihtiyacı hidro elektrik kaynaklarındandır.
Türkiye’de ise kojenerasyon-trijenarasyon sistem-
leri son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bölgesel 
ısıtma konusunda ise Esenyurt Belediyesi’ne bağlı 
Esenkent’te kurulan Esenkent Kojenerasyon Sistemi, 
ülkemizdeki en iyi örneklerden biridir. Esenyurt Termik 
Santrali’nde açığa çıkan enerjiyle ısınan su, izole edilmiş 
borularla Esenkent’teki 7 bin 350 konutun ısınma ve 
sıcak su ihtiyacını karşılamaktadır. Esenyurt Termik 
Santrali’nin 180 MW’lik ısı enerjisinin, 100 MW’si ile 
tüm Esenkent’in ısı enerjisi karşılanırken 7 milyon 900 
bin dolar (yaklaşık 12 trilyon lira) tasarruf edilmektedir.  
Bugün dünyanın en yüksek verimli kombine çevrim 
santralleri, çevrim veriminde yüzde 62’yi geçemez-
ken, Türkiye’de yüzde 94 verimli kojenerasyon sistemi 
örneklerini görmek mümkün. Yani bu sistemlerin de 
enerji verimliliğinin konuşulduğu her yerde telaff uz 
edilmesi, daha çok gündeme gelmesi ve uygulanması 
şart. TM

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

Systemair, yeni VAV ünitesi OPTIMA-
LV-R’yi tanıttı. OPTIMA ürün ailesi-
nin yeni üyesinin özelliği, 0,2 m/s gibi 

düşük hızlarda bile hassasiyetini koruyabil-
mesi.
VAV sistemlerinin ortak problemi, birkaç m/s 
hava hızına karşılık gelen nominal hava debi-
lerinde hassas çalışmaya gere dizayn edilmiş 
olmaları. VAV ünitesi bu nominal debi etra-
fında çalıştığında, basit ve hassas bir şekilde 
kontrol sağlanabiliyor. Oysa, nominal debinin 
sadece çok küçük bir kısmının gerekli olduğu 
uygulamalar da tasarımcıların karşısına çıka-
biliyor. Bunlar:
•	 Mobilya cilası, halı vb. gibi ürünlerden 

çıkan VOC’lerin sürekli kontrolü için 
minimum havalandırma. Bu ihtiyaç 
çoğunlukla okullar, sağlık tesisleri, 
müzeler gibi mahallerde içeride insan 

Partikül birikmesiyle oluşan cihaz prob-
lemleri; özellikle pas, korozyon ve kazan 
taşından kaynaklanan kum, sistemin 

normal çalışmasını engeller. RBM MG1 
Kompakt Vana, kazan maliyetinde büyük yeri 
olan en hassas bileşenlerden pompa ve eşan-
jörü korur ve bu sayede kazanın ömrünü uzatır.
Kompakt boyutları sayesinde; kombi altına 
tam uyar, kurulum yerleri çok sınırlı ve dar 
mekânlarda, diğer kir ayırıcıların monte edi-
lemediği yerlerde kullanılabilir.

Systemair Yeni OPTIMA-LV-R ile Daha Düşük Hızlarda Debi Kontrolü

RBM’den MG1 Kompakt Vana

olmadığı durumlarda ortaya çıkmakta.
•	 Havalandırma ile hassas sıcaklık 

kontrolünün yapıldığı, ısıtılan veya 
soğutulan mahaller.

•	 İyonizasyon veya anti-mikrobiyal ilaçlama 
gibi özel işlemlerden geçirilmiş havanın 
hassas olarak verildiği özel mahaller.

•	 Enerji verimliliği ve çevre koruma 
önceliklerinin yüksek öncelikli olduğu 
havalandırma sistemleri.

•	 Kütüphane, toplantı salonu, oditoryum ve 
otel odaları gibi gürültü seviyesinin kritik 
olduğu, düşük hızlarda havalandırma 
yapılan mekânlar.

Yukarıdaki uygulamalarda çoğu zaman kanal 
içerisindeki hava hızı 1 m/s’nin altına düş-
mektedir. Bu hızlarda geleneksel VAV üniteleri 
ile hassas kontrol yapmak neredeyse imkânsız 
hale gelmektedir.

Nasıl Çalışır?

1. Ani kesit değişimi, akışkanı ve içindeki mev-
cut asılı partikülleri yavaşlatır.
2. Silindir içindeki mıknatıs tüm demir içeren 
partikülleri çeker.
3. Manyetik olmayan partiküller süzülür ve 
filtreleme kartuşu sayesinde tutulur.

Bir dizi önemli tasarım çözümü sayesinde; 
MG1, çok yönlü kurulum olanağı ile karakte-
rize edilir: kartuş/ filtre gövdesi öne ve arkaya 
bakacak şekilde monte edilebilir. TM

Yeni OPTIMA-LV-R 2–600 Pa statik basınç 
aralığında çalışabilir. 400 mm çapa kadar çeşitli 
ölçülerde alternatifleri bulunan yeni ürün, 
önünde türbülans yaratan ekipmanlar olsa bile 
% 5 hassasiyette ölçüm alabilir. Dar ve kısıtlı 
alanlarda kullanıma uygundur. Ürünün sızdır-
mazlık sınıfı EN 1751’e göre 1000 Pa’a kadar 
olan basınçta “4C”dir. TM
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ürünler

Borusan Mannesmann, yangın güvenlik 
tesisat borusu Firesist’i, 9-10 Kasım 
2017 tarihleri arasında İstanbul’da 

Grand Cevahir Otel’de düzenlenen TÜYAK 
Uluslararası Yangın ve Güvenlik    Sempoz-
yumu ve Sergisi'nde sektöre tanıttı.
UL ve FM onaylı sistem elemanları (boru, 
vana, pompa, sprinkler, vb.) kullanılarak dizayn 
edilmiş yangın güvenlik tesisat sistemleri, can 
ve mal kayıplarının önüne geçiyor, binaların 
yangına karışı sigortalanmasında ekonomik 
avantajlar sağlıyor. Borusan Mannesmann; son 
yıllarda sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, 
Avrupa’da ve Türkiye’de EN Standartlarında 
UL ve FM onayı almış çelik boru üreticisidir. 
Türkiye’nin EN 10255 + A1 Standardında M 
ve H serileri için UL ve FM onaylı borusu 
Borusan Firesist, ASTM A53 ve ASTM A795 
Standartlarında da UL ve FM belgelidir. Ürün 
siyah (kaplamasız), astar boyalı (kırmızı, siyah 
veya gri renklerde) ve galvaniz kaplamalı ola-
rak üretilebiliyor. EN 10255 + A1 Standar-
dında, orta seri et kalınlıkları ile kırmızı astar 
boyalı ve düz uçlu olarak standart stok üretimi 
olan Borusan Firesist Yangın Güvenlik Tesi-
sat Boruları anında teslim ediliyor. Kırmızı 
astar boya yüksek yapışkanlığa sahip olan ürün, 
korozyona dayanıklılığı ile dikkat çekerken, 
boru uçları; düz (kaynak ağızlı), dişli-manşonlu 
veya yivli olarak üretilebiliyor. Ayrıca istek üze-

Borusan Mannesmann’dan Firesist Yangın Güvenlik Tesisat Boruları
den kullanabilmek için kumlama ve boyama 
yapmak gerekiyor. Atmosferik pasın ilerlediği, 
derin korozyon oluşan durumlarda ise borular 
kullanılmaz hale gelebiliyor. Oysa yeni ürün son 
kat boyası yapılana kadar yaklaşık 6 ay korozyon 
korunumu sağlıyor. Borusan Firesist, yatırımcı 
ve işletmeciye uzun ömürlü bir yangın güvenlik 
sistemi, ana müteahhit ve mekanik taahhüt 
fi rmalarına düşük ek işlem maliyeti ile zaman, 
işçilik ve fi re tasarrufu sunuyor. 
Borusan Firesist borularının bir başka avantajı 
ise stok ürünleri olması ve anında teslim edile-
bilmesi. Zamanında açılmayan işletmeler, satış 
ve kira getirisi kaybediyor, zamanında teslim 
edilmeyen imalatlar cezai maliyetler çıkartıyor. 
Borusan Firesist ise yatırımcıya, işletmeciye, ana 
müteahhite ve mekanik taahhüt fi rmalarına 
zaman ve para kazandırıyor. 
Borusan Firesist yivli yangın tesisat güvenlik 
borularının bir diğer özelliği ise iç çapaksız 
olmaları. Yiv açma işlemi sırasında boru için-
deki çapak, yiv ölçülerinde sapmalara (Yiv oluk 
derinliği, genişliği) ve boru ağzında genişle-
melere sebep olabiliyor. Birleşim aşamasında 
bu gibi sapmalar, contanın tam oturmamasına, 
kelepçelerin tam sıkılamaması veya güçlükle 
sıkılmasına hatta sızdırmalara neden oluyor. 
Borusan Firesist Yivli Yangın Güvenlik Tesi-
sat Boruları ise Victaulic Standartları ile tam 
uyumlu ve kaliteli birleşim sağlıyor.TM

rine üründe özel boy üretim, özel çelik kalitele-
rinde üretim, dış epoksi kaplama, kumlama ve 
astar boyama, galvanizleme, iç epoksi kaplama, 
dış polietilen kaplama gibi özel işlemler de 
yapılabiliyor.
Yangın güvenlik tesisat borularıyla ilgili en 
büyük sorunlardan birini korozyon oluşturuyor. 
Atmosferik korozyona uğramış boruyu yeni-
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AKS
Paket Tip Klima

Santralleri

ALDAPOOL
Havuz Nem Alma

Santralleri

COMFORMATIC
Hassas Kontrollü Paket

Tipi Klima Cihazları

ACT
Radyal Fanlı Su

Soğutma Kuleleri

AKA
Kanal Tipi

Fanlar

AHP
Endüstriyel Tip
Hava Perdeleri

BREEZAIR
Evaporatif

Soğutucular

AFC
Yüksek Basınçlı

Fan Coil Üniteleri

AE Dekoratif Tip
AKF Dört Yöne Üflemeli

Kaset Tipi Fan Coil Üniteleri

AHRV
Isı Geri Kazanım

Üniteleri

ALTA - ALDA
Radyal ve Aksiyal

Apareyler

MULTICOOL
Su Soğutma

Grupları

ART-ROOFTOP
Çatı Tipi Paket Klima

Üniteleri

AKS DX
VRF Dış Üniteli Klima

Santralleri

ALDAMED
Hijyenik Kompakt
DX Klima Cihazları

www.aldag.com.tr

Merkez Ofis / Fabrika: Cumhuriyet Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 1 (34876) Kartal - İstanbul - TÜRKİYE

T: +90 (216) 451 62 04 Pbx F: +90 (216) 451 62 05 İstanbul Bölge Müdürlüğü / Fabrika 2: +90 (216) 595 10 60 

Ankara Bölge Müdürlüğü  : +90 (312) 472 31 53  Bursa Bölge Müdürlüğü                        : +90 (224) 211 15 36 

İzmir Bölge Müdürlüğü  : +90 (232) 449 00 88  Adana Bölge Müdürlüğü                      : +90 (322) 456 00 99 

Yarım Asırdır Birlikte...

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Tesisat Market Dergisi 23,5 x 33,5 cmı.pdf   1   13/09/2017   16:01



ürünler

Airplus’tan HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazları

Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım 
cihazları, kapalı mekânlardaki egzoz 
ve taze hava ihtiyacını karşılamak 

amacıyla tasarlanmış plakalı eşanjörü saye-
sinde içinde bulunan fanlar yardımıyla egzoz 
havası ile taze havayı birbirine karıştırmadan 
ısı enerjisini geri kazanarak enerji tasarrufu 
sağlayan cihazlardır. 
Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihaz-
ları, enerji tasarrufu sağlamanın yanında, yük-
sek iç hava kalitesi elde etmek için tasarlanmış 
kompakt yapıda cihazlardır. İş yerleri, banka-
lar, ofi sler, oteller, evler, sinemalar, fuar-sergi 
alanları, hastaneler, çok amaçlı salonlar, lokan-
talar, kahve salonları ve bu tip yüksek yoğun-
lukta egzoz edilmesi gereken mekânlarda, 
enerji tasarrufu avantajının yanında iklim-

lendirilmiş taze hava ihtiyacını da karşılar. 
Kontrol panelinden yapılan sezon seçimine 
göre sistem ısıtma ya da soğutma modunda 
çalışır. Cihaz otomatik free-cooling özelli-
ğine sahiptir ve bu özelliği sayesinde işletme 
giderlerinde daha fazla tasarruf yapılmasına 
imkân sağlar.
1000 m3/saat - 3000 m3/saat hava debisi aralı-
ğında standart 3 model olarak üretilir. Üretilen 
modeller asma tavan arasına konulabilecek 
yükseklikte, kolaylıkla montaj ve bakım yapı-
labilecek şekilde tasarlanmışlardır. 
Cihaz içerisinde bulunan evaporatör, konden-
ser, kompresör, ısıtma-soğutma ekipmanları 
ve kontrol panosuyla kompakt bir yapıdadır. 
Kontrol ünitesi, ısı pompalı ısı geri kazanım 
cihazındaki temel ekipmanlara ve kullanabi-
lecek opsiyonel aksesuarlara kumanda edebi-
lecek özelliktedir.
Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazı-
nın karkası natural eloksallı alüminyum profi l-
den ve plastik köşe elemanlarından imal edilir. 
Hücre panelleri 42 mm kalınlığında taş yünü 
olup dış cidar elektrostatik toz boyalı, iç cidar 
ise galvaniz sacdan imal edilir. 

Kendinden motorlu, ithal, sessiz, monofaze 
(230 V) ve hız kontrolüne uygun plug fanlara 
sahiptir. 
Airplus ısı geri kazanım cihazlarında %40- 50 
verimlilikte alüminyum plakalı ısı eşanjörleri 
kullanılır. 
Isı pompalı ısı geri kazanım cihazlarında, 
yüksek verimli, scroll kompresörler kullanılır. 
Alçak ve yüksek basınç presostatları ile siste-
min emniyeti sağlanır. Bakır boru - alümin-
yum kanat tipinde yüksek verimli evaporatör 
ve kondenser kullanılır. Evaporatör girişinde 
homojen soğutucu akışkan dağılımı için dist-
ribütör kullanılır. Evaporatör ve kondenserde 
hava hızları 2,5 m/sn veya daha düşük bir 
değerde seçildiği için hava tarafı basınç kayıp-
ları azaltılmıştır. Evaporatör ve kondense-
rin altında paslanmaz çelikten imal edilmiş 
yoğuşma tavası bulunur. Cihazlarda taze hava 
ve egzoz hattındaki G2 sınıfı fi ltreler ile dış 
ve mahal havasında bulunan partiküllerden 
temizlendikten sonra, plakalı ısı geri kazanım 
eşanjöründen geçirilir. Böylece mahale üfl eme 
havası partüküllerden temizlenmiş ve plakalı 
ısı geri kazanım kirden arınmış olur.TM

S ANICONDENS® Plus; kombi, fancoil, 
klima ve soğutma ekipmanlarından gelen 
yoğuşma suyunun tahliyesini sağlayan 

bir pompadır. Her iki taraftan 2 adet, toplam 4 
giriş bağlantısı olan SANICONDENS® Plus 
pompa, kompakt olduğundan çok kolay monte 
edilebilir. Haznesi asitli sulara karşı dayanıklıdır.

Bağlantı yapılabilen üniteler: Yoğuşmalı kombi, 
fancoil, klima, soğutma dolapları ve nem alma 
cihazı

SFA SANIHYDRO’dan Yoğuşmalı Kombi, Fancoil, Klima ve Soğutma Dolapları 
için Drenaj Pompaları

Giriş bağlantı çapı: 4 x 28 mm
Tahliye boru çapı: 8/11 mm
Maks. dikey pompalama: 4,5 m
Maks. yatay pompalama: 50 m
Maks. debi: 342 L/saat
Hazne hacmi: 2 L
Besleme voltajı / frekans: 220-240 V / 50 Hz
Maks. güç: 60 W
Maks. amper seviyesi: 0,52 A
Elektrik sınıf: I
Ses seviyesi: < 45 dB (A)
Maks. sıvı sıcaklığı:
80°C - S3 15% (1 dk. 30 sn. on / 8 dk. 30 sn. off )
Net ağırlık: 2 kg
Koruma sınıfı: IP20
Boyutlar (g x d x y): 301 x 160 x 146 
Duvara sabitleme aparatı - Çek valf ile dona-
tılmıştır. TM 
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ürünler

Baymak’ın, BDR Thermea tarafından 
geliştirilen ve Türkiye için özel ola-
rak uyumlandırdığı Lectus Plus 160 

duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, yüzde 109‘a 
varan verimliliği ile yakıt tasarrufunu en üst 
noktaya taşıyor.
Lectus kazanlar özellikleri sayesinde, Bina-
ların Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği 
ile toplam kullanım alanı 2 bin m²’den büyük 
olan binalarda merkezi ısıtma sistemlerinin 
zorunlu hale gelmesiyle, kullanıcılara avantaj 
sunuyor. Premix teknolojisine sahip Baymak 
Lectus Plus, verimliliği belirleyen teknoloji 
sayesinde ideal yanmada, doğru hava-gaz 
dengesini sağlıyor. Premix teknolojili Lectus 
Plus bir birim gaz için eşit düzeyde havayı alıp 
önceden karıştırıyor ve ideal yanma sağlıyor. 
Dolayısıyla Lectus Plus kazanlar, eski kazan-
larla karşılaştırıldığında ilk yatırım maliyetini, 
düşük işletme maliyeti ile kısa sürede bu farkı 
amorti ediyor. Yüksek güç ve performansın 
bir arada olduğu Lectus Plus 160 yoğuşmalı 
kazan, geniş renkli LCD ekranı sayesinde 
kullanım kolaylığı sunuyor. 

Tek kazanda yüksek kapasite 

Baymak için özel üretilen RVS serisi kaskad 

Baymak’tan Lectus Plus 160 Yoğuşmalı Kazan
kontrol paneliyle 15 adet yoğuşmalı Lectus 
kazan tam otomasyona bağlı olarak kont-
rol edilebiliyor ve her kazan da kendi içinde 
modüle edilebiliyor. Hem bina yöneticileri 
hem de görevlileri için de idare kolaylığı 
sunan RVS kaskad kontrol paneli ısıtma, 
kullanım sıcak suyu veya farklı zonların ayrı 
ayrı kontrol edilip, günlük ve haftalık olarak 
programlanmasını da sağlıyor.
Lectus, düşük emisyon değerleriyle hem çevre 
dostu hem de kompakt ölçüleri sayesinde 
kazan dairesi kurulumunda kolaylıklar yara-
tarak beklentilere tam anlamıyla cevap veriyor. 
Lectus ve Lectus Plus duvar tipi yoğuşmalı 
kazanlar “pahalı enerjiye karşı” ve “daha temiz 
bir doğa için” yaklaşımı ile Doğalgaz ve LPG 
ile kullanıma uygun olarak üretilmiştir

Teknik özellikler

•	 Kapasite: Lectus Plus 160 kW
•	 15 Kazana Kadar Kaskad Çalıştırma 
•	 Kaskad Sistem Baymak Kazanlar için 

RVS Siemens Kontrol Panelleri
•	 TS EN ve CE Belgeli, ISO 9001
•	 Geri Akım Klapesi ile Yüksek Güvenlik
•	 %111,3’ e varan Yüksek Verim
•	 15 Kazana Kadar Kaskad Çalıştırma 

•	 Al-Mg-Si Döküm Isı Eşanjörü
•	 Paslanmaz Çelik Brülör
•	 Premix Modülasyon
•	 Sessiz Çalışma, 45 dB (Lectus 65 için)
•	 Donma Korumasına Sahip
•	 %16-100 Modülasyon Aralığı (Lectus 115 

için)
•	 Dijital Ekran
•	 Dogalgaz ve Propan ile Çalışma imkanı
•	 Kompakt Ölçüler
•	 Düşük Emisyon Değerleri ile Çevre Dostu 
•	 100/150 mm Baca Bağlantısı
•	 0,8-6 Bar Arası Kazan Su Basıncı
•	 Gaz hattı 21 mbar Gaz Basıncı TM 

Teknolojik çözümlerle tüketici dostu 
ürünler geliştiren E.C.A. yerli üre-
timde ilk kez üretilen I. sınıf enerji 

verimliliği sağlayan radyatör vanası ile tüke-
ticiye enerji verimliği ve güvenlik konularında 
destek oluyor. Kategorisinde tek yerli ürün 
olma özelliğine sahibi E.C.A. TRV2 serisi 
termostatik radyatör vanaları Avrupa Valf 
Üreticileri Birliği’nin teknik ürün grubu olan 
EUnited Valves tarafından TELL ürün sınıf-
landırma kapsamında I. sınıf enerji verimliliği 
seviyesinde onaylanmıştır. 
Ürünlerinde ileri teknoloji, kalite, fonksiyo-
nellik ve estetik görünümü bir araya getiren 
E.C.A. yerli üretimde ilk ve tek olan termosta-
tik radyotör vanaları ile kullanıcılarına tasarruf 
ve güvenliği bir arada sunuyor. Yaşam alanla-
rındaki ısıtma sistemleri dışında (fırın, ocak, 
lamba, vb) ortama giren ısı enerjisini algılayan 

E.C.A.’dan 1. Sınıf Enerji Verimliliği Sağlayan Termostatik Radyatör Vanası
E.C.A. termostatik radyatör vanaları, evlerde 
doğrudan %30’a varan tasarruf sağlıyor. E.C.A. 
I. sınıf enerji verimliliği sağlayan termostatik 
radyatör vanaları radyatör içerisinde dolaşan 
suyun akış miktarını otomatik olarak ayarla-
yarak kaloriferli ısıtma sistemininin de daha 
verimli çalışmasında büyük rol oynayarak yakıt 
tüketimini de minimize ediyor.
E.C.A. I. sınıf enerji verimliliği sağlayan Rad-
yatör Vanaları özellikle akıllı ve çevreci bina 
sistemleri projelerinin yaygınlaştığı bugün-
lerde de büyük öneme sahip. E.C.A. markalı 
pek çok üründe olduğu gibi radyatör vana 
sistemlerinde de tasarrufu destekleyen E.C.A. 
I. sınıf enerji verimliliği sağlayan termostatik 
radyatör vanaları yerli üretimde bir ilk olarak 
tüketicinin beğenisine sunuldu. E.C.A. kalite 
ve güvencesiyle sunulan termostatik radyatör 
vanalarının 5 yıl garanti süresi bulunuyor. TM 
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ürünler

Daikin, soğutmada olduğu gibi ısıt-
madaki iddiasını da artırırken, geniş 
ürün gamı ile farklı ihtiyaçlara farklı 

çözümler sunmaya devam ediyor. Daikin Isıtma 
Ailesi’nin merkezi sistemle ısınan binalar için 
geliştirdiği Daylux premix brülörlü tam yoğuş-
malı duvar tipi kazan, verimlilik ve tasarruf 
oranlarını en üst düzeye taşıyor. Daikin’in 
ısıtma konusundaki iddiasını yansıtan Day-
lux premix brülörlü tam yoğuşmalı duvar tipi 
kazan; sahip olduğu üstün özellikler sayesinde, 
kullanıcılarının ısıtma ve sıcak su ihtiyacını en 
verimli şekilde karşılıyor. Premix yoğuşma tek-
nolojisi ile yüzde 109’a varan yüksek verimlilik 
ve düşük yakıt sarfiyatı sağlayan Daylux kazan, 
düşük emisyon oranıyla da ısıtmanın çevreye 
etkisini en aza indiriyor. 
Daylux entegre güneş paneli kontrol özelliği 
sayesinde yenilenebilir enerji kullanan tüke-
ticilere de kolaylık sağlıyor. Daylux duvar tipi 
yoğuşmalı kazan seçenekleri 69kW’tan başlayıp 
187 kW’a uzanırken, kullanıcılar 16 cihaza 
kadar (˜3000 kW) olan sistemlerini Daylux 
kazan üzerinden kontrol edebiliyor. Daylux’ün 
“gerçek kaskad sistem” teknolojisi ile kazan 
dairesindeki tüm cihazlar, birbiriyle senkro-

Daikin’den Daylux Premix Yoğuşmalı Kazan
nize ve eş yaşlanma prensibine uygun olarak 
çalışabildikleri gibi ayrı ayrı da faaliyet göstere-
biliyor. İşletme ve bakımı son derece kolay olan 
Daylux kazan, bünyesindeki ara modül saye-
sinde haberleşmeyi sağlayarak sistemdeki tüm 
cihazların aynı bilgiye sahip olmasını sağlıyor. 
Sıcak su, boyler kullanımında tüketiciye farklı 
opsiyonlar sunarak ihtiyaçlarına yanıt veriyor 
ve konfor sunuyor. Çalışma zamanı günlük ve 
haftalık bazda programlanabilen Daylux duvar 
tipi yoğuşmalı kazanın uzaktan kontrol ünite-
leriyle kullanıcılar bulundukları yerden cihaz-
larını kontrol edebilmenin konforunu yaşıyor. 
Daylux kazanın Türkçe menülü LCD ekranı 
sayesinde kullanıcılar çalışma fonksiyonlarını 
rahatlıkla izleyebiliyor. CE sertifikasına sahip 
Daylux Duvar Tipi Kazan, iki yıl garantili ola-
rak satışa sunuluyor. 

Daylux Duvar Tipi Yoğuşmalı 
Kazanın Öne Çıkan Özellikleri

•	 69 kW, 100 kW, 115 kW, 125 kW, 155 
kW, 187 kW 

•	 16 cihaza kadar kontrol olanağı  
(3000 kW) 

Enerji talebini karşılamak için yeni kay-
nak arayışlarının sürdüğü günümüzde, 
Avrupa’nın önde gelen termoteknoloji 

markası Buderus, hem enerji tasarrufuna hem 
de çevreyi korumaya katkıda bulunan yeni nesil 
kablosuz oda kumandaları Buderus RT24RF ve 
RT36RF modellerini tüketicinin beğenisine sundu.
Buderus, kombi sahiplerine, mekanın sıcaklığını 
kullanıcının ayarladığı derecede sabit tutmak için 
kombiyi optimum sürede çalıştıran, bu sayede 
doğalgaz ve enerji tasarrufu sağlayan oda kuman-
dası kullanımı öneriyor. Oda kumandası kulla-
nılmayan kombilerde, ısıtılacak mekanda ortam 
sıcaklığını ölçebilecek bir cihaz olmadığı için, 
tesisat, gidiş-dönüş suyu sıcaklığını referans alarak 
çalışır. Kombi, oda sıcaklığını takip edemediği için 
mekânı sürekli olarak ısıtmaya devam eder. Bu da 
cihazların gereğinden fazla çalışarak daha çabuk 
yıpranmasına, yakıt sarfiyatının ve elektrik tüke-
timinin artmasına sebep olur. Oysa özellikle bahar 
aylarında, güneş ışığının mekânı ısıtması sonucu 

kablosuz olması ve bu sayede kablolama altyapısı 
olmayan evlerde kolay montaj imkanı sunması. 
Buderus uzmanlığı ve kalitesine sahip, RT24RF 
ve RT36RF oda kumandaları kullanıcı dostu ara 
yüzeyle kullanım kolaylığını da kullanıcılara  
sağlar. TM

ciddi miktarda ısı kazanımı olur. Oda kumandası 
olan mekânlarda bu sıcaklık artışı anında tespit 
edilerek ısıtma cihazının durdurulup ortamın gere-
ğinden fazla ısınması önlenir. Bu şekilde tasarruf 
ve konfor sağlanır. Kullanıcılar, haftalık program 
saatli oda kumandası sayesinde ısıtma cihazını 
gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde farklı 
derecelere ayarlayabilirler.
Tüm Buderus markalı kombilerle kullanılabilen 
kablosuz oda kumandaları Buderus RT24RF ve 
Buderus RT36RF modellerinin en büyük avantajı; 

•	 Premix yoğuşma teknolojisi ile %109’a 
varan yüksek verimlilik

•	 Yoğuşma teknolojisi ile düşük yakıt 
sarfiyatı 

•	 Düşük emisyon oranları: Sınıf 5 (CO < 
100 ppm, NOx < 20 ppm) 

•	 Geniş modülasyon aralığı 1:7’e kadar 
•	 Cihazın çalışma fonksiyonlarının 

izlenebildiği Türkçe menülü LCD ekran 
•	 6 bar çalışma basıncı 
•	 Al-Si-Mg alaşımlı eşanjör ile yüksek 

korozyon direnci ve ısıl kararlılık 
•	 Entegre güneş paneli kontrol olanağı 
•	 Çoklu ısıtma zonlarını kontrol seçenekleri 
•	 Uzaktan kontrol üniteleri ile sağlanan 

yüksek konfor 
•	 Günlük ve haftalık bazda çalışma zamanı 

programlama 
•	 Seri PC bağlantısı 
•	 CE sertifikalı ve 2 yıl garantili TM 

Buderus’tan Yeni Nesil Kablosuz Oda Kumandaları
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ürünler

AVenS’in pazara sunduğu Vortice AIR 
DOOR hava perdesi Ocak ayından – Ara-
lık ayına kadar tüm yıl boyunca iç hava 

şartlarını koruyor. Özellikle kışın sıcak, yazın ise 
soğuk havayı muhafaza ederek  ısıl enerji kaybına 
engel oluyor ve kayda değer enerji tasarrufu sağlı-
yor. Zarif ve estetik tasarımıyla fark yaratan Vor-
tice AIR DOOR dışarıdan içeriye toz, egzoz gazı, 
duman, koku ve böceklerin girmesine engel olur-
ken mekanlara giriş ve çıkışta maksimum özgürlük 
sunuyor.  Vortice - AIR DOOR mükemmel gövde 
tasarımı sayesinde tavan ile cihaz arasında boşluk 
olmadan monte edilebiliyor.  

Vortice - AIR DOOR’un Fark 
Yaratan Özellikleri 

•	 8 model ile (900 mm, 1200 mm, 1500 
mm ve 2000 mm) seri bağlantı yapılarak 
2 metreden uzun boşluklarda bile 

Decsa TMA-EU serisi açık devre soğutma 
kuleleri, Ağustos 2017 yılı itibari ile 
EUROVENT ve CTI sertifi kası aldı. 

1975 yılında İtalya’da kurulan DECSA, imal ettiği 
soğutma kulesi, evaporatif soğutucu, evaporatif 
kondenser ürünleriyle Avrupa’nın sayılı üreticile-
rinden biri olarak üretim gerçekleştiriyor. Tekno-
lojik yenilikler ve yüksek kaliteyi birlikte sunan 
EUROVENT ve CTI sertifi kalı DECSA Soğutma 
Kuleleri, kullanıldığı alanlarda minimum enerji 
tüketimi ile büyük avantaj sağlıyor.

AVenS’ten Vortice AIR DOOR Hava Perdesi

FORM’dan DECSA TMA-EU Serisi Açık Devre Soğutma Kuleleri

kullanılabilme özelliği 
•	 Elektrikli ısıtıcılı cihazlar için PTC 

termistörlü, aşırı ısıma ve yüksek gerilime 
karşı koruma

•	 Kapalı moda alındığında kendini güvenli 
kapama  

•	 Standart duvar kiti kolay ile kolay kurulum
•	 Cross-Flow fan kanatları sayesinde yüksek 

verim ve düşük ses seviyesi

1990 yılından bu yana DECSA’nın Türkiye deki 
tek yetkili temsilcisi olan Form Şirketler Grubu, 
yurtiçi ve yurtdışında DECSA Soğutma Kulelerini 
kullanarak yüzlerce başarılı proje gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin en yüksek binası Sapphire, Mall of 
İstanbul, City Center AVM, Vadistanbul, Akyaka 
AVM, Rixos Eko Temalı Park, Ankara Hızlı Tren 
Garı, TT Arena Stadyumu, Ülker Arena, Kazakis-
tan Astana Han Çadırı, Sabiha Gökçen Havali-
manı, M1 Meydan AVM, Optimum AVM, Forum 
AVM, Özdilek Park Antalya AVM, Akbatı AVM 
ve Panora AVM gibi önemli referansları bulunuyor.  

TMA Serisi Cihazların Genel 
Özellikleri
 
• EUROVENT, CTI Sertifi kasına sahiptir.
• Geniş kapasite aralığında 10.000kW’a kadar 
soğutma kapasitesi modelleri mevcuttur. 
• Üstün dizayn ve verimli DECSA FOIL fan tek-
nolojisi ile düşük ses, işletme ve bakım maliyetleri 
gözetilerek özellikle endüstriyel uygulamalarda 
ön plana çıkar.
• Dış etkenlerden ve korozyondan etkilenmesini 
önleyen opsiyonel DECSA COAT özel kaplama 
- boya seçeneği ile AISI304 paslanmaz çelik koroz-
yon dayanım sınıfına ulaşarak üstünlük sağlar.

•	 Havayı istenilen yöne tayin için 
ayarlanabilir kanatlar

•	  Alüminyum ön panel ve ızgara
•	 2700m³/h hava debisi
•	 Yüksek hava hızı (11m/s – 9,5m/s) 
•	 Elektrikli ısıtıcılı ve ısıtıcısız 

seçenekleri
•	 Kızıl ötesi uzaktan kumanda 
• Otomatik kapılı cihazlara uyum. TM

• Standart gövde galvaniz kaplama sınıfı Z-725 
sayesinde üstün korozyon dayanımı sağlar.
• Sistemin daha az enerji tüketerek çalışmasını sağ-
layan çift hızlı motor sistemi veya frekans invertöre 
uyumlu verimli fan seçimi alternatifl eri mevcuttur. 
• Özel dizayn edilmiş damla tutucular sayesinde 
sürüklenme kaybını minimize ederek tasarruf sağ-
lar. 
• Su seviyesi sensörü, çift devirli fan motoru, 
frekans inverteri, elektrikli ısıtıcı, merdiven ve 
platform, havuz elektrikli ısıtıcısı gibi kulelerde 
istenen zengin opsiyonel aksesuar seçeneklerine 
de sahiptir. TM
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30 yılı aşkın süredir iklimlendirme sektörüne inovatif çözümler sunan İklimSA, 
GRENKE iş birliğiyle tüzel kişiliklere “klima kiralama” seçeneği sunarak sektörde yine bir ilke imza atıyor.  

15 aydan 60 aya kadar sabit ücret ve taksitlendirme imkânıyla 
noter, sigorta vb. gibi ek masraf gerektirmeyen ve vergi avantajı sunan yeni uygulama,

sektöre yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

Klimanızı kiralamak 
ister miydiniz?

Aylık sabit
ödemeler iledüzenli nakitakışı sağlar.

Vergi
avantajı
sağlar.

Vade sonunda
ürünün
sahibi

müşteri olur.
www.iklimsa.com  / 444 55 46  -  www.grenke.com.tr / 0212 339 93 39 

®



ürünler

Panasonic, En Kompakt ve Verimli Mini VRF 
Serisini Sunuyor

Panasonic, Kasım 2017'den itibaren 
piyasaya sürülecek Mini ECOi serisini 
en kompakt ve verimli şekilde yeniden 

tasarladı. Konut ve hafif ticari uygulamalar için 
tasarlanan yeni Mini ECOi VRF modelleri, 
dış ünite için sınırlı alana sahip uygulama-
lar için güçlü performans, kayda değer enerji 
tasarrufu, kolay kurulum ve yüksek verimlilik 
sağlar. 4HP, 5HP ve 6HP modellerini içeren 
yeni Mini ECOi serisi, çok küçük balkonlu 
apartman blokları gibi özel uygulamalara da 
yüksek verimlilikte VRF teknolojisi sunmak 
için ideal bir çözümdür. 1 metre yüksekliğin-
deki dış ünitenin kompakt boyutları, binanın 
görsel estetiğini etkilemeden küçük bir balkona 
veya çatıya yerleştirilmesine olanak tanır.
Mini ECOi serisi, küçük boyutuna ek ola-
rak piyasadaki en verimli mini VRF çözü-
münü sunar. Yenilikçi teknolojisi sayesinde bu 
seri, endüstrideki en iyi EER ve COP değe-
rine sahiptir. Tek fanlı 4HP üniteleri, mak-
simum 4.50 EER ve maksimum 5.19 COP 
elde etmektedir. Bu performans, daha yüksek 
verimlilik için geliştirilmiş kısmi yük kontrolü 
ve daha geniş inverter kontrolüne sahip yeni 
Panasonic Twin Rotary Kompresör ile sağlanır.
Maksimum performans için yeni modeller, 

önceki serilere göre daha büyük bir fan motoru, 
540 mm çapında daha geniş bir fan ve daha 
düşük bir hava akışı ile daha az enerji tüketen 
yeni bir fan tasarımı içeriyor. Yeni fan teknolo-
jisi, 35Pa'lık yüksek bir dış statik basınç sunma 
kapasitesine sahip ve bu da çıkış sıcaklığının 
çok hızlı bir şekilde atılmasını sağlar. Buna 
ek olarak, yeni bluefin dış ünite eşanjör tasa-
rımı daha iyi bir ısı alışverişi sağlayarak Mini 
ECOi'ın daha zorlu dış ortam koşullarında 
da son derece verimli çalışmasını sağlar. Bu 
özellikleri ile Mini ECOi serisi iki fanlı bir dış 
üniteye göre daha tasarrufludur ve sektördeki 
en iyi mevsimsel performansı sunar. Kurulum 
kolaylığı için Panasonic, yeni Mini ECOi seri-
sini sınırlı alanlara yerleştirildiğinde daha fazla 
esneklik sağlayacak şekilde tasarladı. Tak ve 
çalıştır konsepti, kurulumu daha hızlı ve daha 
az karmaşık hale getirir; iç ve dış ünitelerin 
arasındaki kabul edilebilir mesafenin artması 
ise kurulum için daha fazla seçenek sunar. Yeni 
Mini ECOi, bu tür sistemlerin uygulamalarının 
çoğunu kapsayan ilave bir soğutucu akışkan 
şarjına ihtiyaç duymadan üniteler arasında 50 
metreye kadar boru hattı uzunluğuna imkan 
tanır. Konutlarda ve küçük ticari uygulamalarda 
tesislerin yaklaşık %75'i 50 m'nin altındadır. 

Ayrıca, yeni ürünler aynı işletim kapasitesini 
koruyarak sessiz modda çalışma imkanı sunar, 
bu da ünitelerin yerleşimi tasarlanırken daha 
fazla esneklik sağlar. Mini ECOi dış ünitele-
rinin maksimum 12 iç üniteye bağlanabilmesi 
bu esnekliği daha da geliştirmiştir.  TM

Isıtma giderlerinden tasarruf etmek için 
alınabilecek pek çok yöntem bulunuyor. 
Bina yalıtımı, çift cam kullanımı gibi 

geniş kapsamlı düzenlemelerin yanı sıra, 
Pronet tarafından sunulan Akıllı Termostat 
çözümü de masrafları kısmaya destek oluyor. 
Bu ürün, ısınma giderlerinde yüzde 20 - 40 
oranında tasarruf imkanı sunuyor. 
Akıllı güvenlik sistemi Pronet Plus ile entegre 
çalışan Akıllı Termostat sayesinde, kullanıcı-
lar akıllı telefonlarına indirdikleri uygulama 
üzerinden kombilerini uzaktayken bile açıp 
kapayabiliyor veya evin ısı planını hayat senar-
yolarına göre önceden planlayabiliyorlar. Böy-
lece kombiyi tüm gün açık bırakmaya gerek 
kalmıyor. Önceden kurulabilen Akıllı Ter-
mostat sayesinde, kombi istenilen zamanda 
ortam ısısını daha önce belirlenmiş seviyeye 
otomatik olarak ayarlıyor. Sistem günlük ya da 

haftalık olarak 3 farklı saat diliminde istenen 
sıcaklığa programlanabiliyor. Akıllı Termos-
tat bu nitelikleriyle özellikle yalnız yaşayan 
kişiler ve aktif çalışanlar için sadece tasarruf 
değil, konfor da sağlıyor. Yoğun bir iş gününün 
ardından, eve varmadan önce kombiyi açmak, 
böylece her seferinde sıcacık bir eve girmek 
mümkün oluyor. Akıllı Termostat ebeveyn-
lere de kolaylık sağlıyor. Anne babalar evden 
uzakta olsalar bile evin ve çocuk odalarının 
sıcaklığını kontrol edebiliyor; ısı seviyesini 
diledikleri gibi programlayarak her an ideal 
seviyede tutabiliyor. Pronet’in sunduğu Pronet 
Plus, elektronik alarm ve görüntüleme sistem-
leri, akıllı ev çözümleri ve enerji yönetimini 
aynı çatı altında buluşturuyor. Alarm sistemini 
uzaktan açıp kapatabilmek gibi imkanların 
yanı sıra, Akıllı Termostat gibi pek çok farklı 
çözümü de bünyesinde barındırıyor.TM 

Pronet’ten Akıllı Termostatlar
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ürünler

İnşaat profesyonellerine ileri teknolo-
jiyle donatılmış inovatif çözümler sunan 
Hilti, yeni lazermetre ürününü sektör 

profesyonelleriyle buluşturuyor. Markanın 
2017 yılında satışa sunduğu yeni nesil Hilti 
PD-CS Lazermetre, dokunmatik ekranı saye-
sinde kolay bir kullanıcı deneyimi sunarken, 
ön ve arka kameralarıyla ölçme cihazlarında 
yeni bir sayfa açıyor. Pratik tasarımı ile dikkat 
çeken Hilti PD-CS Lazermetre, metraj alma 
ve teklif oluşturma işlerinin süresini önemli 
ölçüde kısaltıyor. Hilti PD-CS Lazermet-
renin kameralı ölçüm özelliği, bir yapının 
sadece uzaklığını kamera ile ölçtükten sonra 
cephe alanını, cephedeki pencerelerin alanla-

Hilti’den Dokunmatik Ekranlı ve Kameralı Yeni Nesil 
Lazermetre

rını ve bina yüksekliğini lazermetre üzerinden 
ölçme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda bu ölçüler 
ürünün dokunmatik ekranı sayesinde çekilen 
fotoğraf üzerine not alınıp ister maille ister 
dropbox ile paylaşılabiliyor. Android işletim 
sistemine sahip olan Hilti PD-CS Lazer-

metreye mail adresi, dropbox ve farklı ölçüm 
uygulamaları kolaylıkla yüklenebiliyor. Pratik 
tasarımı ile farklılaşan bu yeni nesil lazer-
metre, daha önce bir gün ayrılan metraj alma 
ve teklif oluşturma işlerinin çok daha kısa 
sürede tamamlanmasına imkân tanıyor.TM 



KOMBI-FCU 

www.honeywell.com.tr/konut

Projelerinizde rekabet
gücünüzü artırın
Strok limitlemeden basınçtan
bağımsız debi kontrolü ile
enerji verimliliği

© 2016 Honeywell International. All rights reserved.

Yeni teknoloji ile üretilen V5005T 
Kombi-FCU, geleneksel çözümlerin aksine, 
debi ayarı yapıldığında vanada strok 
limitlemesi yapmayarak problemsiz oransal 
kontrol imkanı sunar.

• Basınçtan bağımsız mükemmel akış    
   performansı 

• Verimli enerji transferi ve minimize edilen   
   pompa hızı ile yüksek enerji tasarrufu 

• Daha az aktüatör hareketiyle    
   dalgalanmayan ortam sıcaklığı 

• Aktüatör vananın üzerindeyken yapılabilen  
   debi ayarı 

• Kendi kendini temizleme fonksiyonu ile   
   sağlanan uzun ömür

Enerji tasarruf
potansiyeli

%10

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

hidronic_balanslama_ilan_235x335.ai   1   10/26/17   9:02 PM



ürünler

Yeni teknoloji ile üretilen V5005T 
Kombi-FCU, geleneksel çözümlerin 
aksine, debi ayarı yapıldığında vanada 

strok limitlemesi yapmayarak problemsiz 
oransal kontrol imkânı sunar. Özel diyafram 
dizaynı basınç kontrolü sağlarken, vana karak-
teristiğinde bozulma yaşanmadan basınçtan 
bağımsız yüzde 100 otoriteli debi limitlemesi 
yapılır. Aktüatör vananın üzerindeyken debi 
ayarı yapılabilir. Kendi kendini temizleme 
fonksiyonu ile Kombi-FCU, balanslama 
çözümlerinin vazgeçilmez ürünüdür.

Öne çıkan özellikler

Basınçtan bağımsız dinamik 
balanslama ve kontrol

•	 Tam strok ile sağlanan basınçtan bağımsız 
akış performansı

•	 Verimli enerji transferi ve minimize edilen 
pompa hızı ile yüksek enerji tasarrufu

•	 Pompanın optimum ayar noktasını 
bulmak için ölçüm olanağı

•	 SafeCon™ ölçüm nipelli ve nipelsiz 
versiyonlar

•	 Daha az aktüatör hareketiyle 
dalgalanmayan ortam sıcaklığı

Honeywell’den Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası: V5005T Kombi-FCU
•	 Seçim için karışık hesaplamalara ihtiyaç 

duyulmaz
•	 Devreye alma için balanslama metodu 

gerektirmez

Geniş uygulama aralığı

•	 DN15, DN20 ve DN25 çapları ile FCU 
çözümlerine uygun

•	 Aynı çapta farklı debi seçeneği
•	 Aynı vanada hem balanslama hem de 

sıcaklık kontrolü ile azalan montaj maliyeti 

Kolay devreye alma

•	 Ayar skalası ile direkt istenen debiye göre 
ayar

•	 Ekipmana ihtiyaç duyulmadan elle ayar 
imkânı

•	 Sistemi durdurmadan, aktüatör vana 
üzerindeyken ayar imkânı

•	 Binanın kısmi devreye alınması 
durumunda da balanslama imkânı

Bakım kolaylığı

•	 Plastik kapak ile acil durum kapama 
özelliği-devamlı kullanıma uygun değildir

•	 Problemli uygulamalarda ölçüm problu 
modeller ile ölçüm imkânı

•	 Vanada ölü bölge olmadığından pisliğe karşı 
dirençli, kendi kendini temizleme özelliği

Vana Teknik Özellikler

•	 DZR gövde malzemesi
•	 20 l/sa-1500 l/sa debi aralığı
•	 PN16 basınç sınıfı
•	 Akışkan: su veya -10 den 120 °C'ye  glikol/

su karışımı  
•	 DN15-20-25 iç dişli 

Aktüatör Teknik Özellikler

•	 2 nokta, on/off/3 nokta, yüzer/0-10Vdc 
oransal kontrol

•	 24V/230V güç beslemesi
•	 90N/180N/10Nm tork
•	 2.5mm/6.5mm strok boyu
•	 Limit anahtarı ile geribildirim
•	 Dar alanlar için ufak tasarım
•	 Mikro işlemci teknoloji ile yüksek kontrol  

hassasiyeti 
•	 Termal/yüksek hızlı opsiyonlar
•	 Strok pozisyonunu gösteren pozisyon  

göstergesi  TM

Mekanik Taahhütçüler
Kolay ve hızlı montaj: Kolay devreye 
alma şantiyede harcanan zamanı azaltır
Yüksek müşteri memnuniyeti: Ses, 
konfor problem yaşatmayan güvenilir 
çözüm
Yüksek standartta uyumluluk: Yerel ve 
global yönetmeliklere uygun çözüm

Tasarımcılar
Basit ve güvenilir tasarım: Her türlü 
uygulamaya uygun komple balanslama 
çözümü
Güvenilir tedarikçi: Uygun ürün seçimi 
ve proje tasarımı

İşletmeciler
Memnun kullanıcılar: Düşük bakım 
maliyetleri ve sorunsuz konfor sıcaklığı
Enerji tasarrufu: Doğru balanslama, 
doğru pompa su sıcaklığı, doğru 
pompa ayarı ile kaliteli kontrol. 

Son  kullanıcı
Konforlu yaşam: Dalgalanma 
olmayan oda sıcaklığı, sessiz ısıtma 
sistemi tesisatı
Enerji ve para tasarrufu: Tüm 
hidronik komponentlerde maksimum 
verimlilik dolayısıyla düşük yatırım ve 
enerji  maliyeti
Çevre dostu: Düşük CO2 emisyonu 

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

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

bekledim de 
gelmedi

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır



söyleşi

Dilara Çayır
Alarko Carrier Bireysel ve Ticari 
Klimalar Ürün Yöneticisi

1  954 yılında kurulan, ısıtma, soğutma havalandırma ve su basınçlandırma 
alanlarında faaliyet gösteren “sektörün okulu” Alarko, 1998 yılında, alanında 
dünyanın lider kuruluşlarından Carrier ile yollarını birleştirdi ve “Alarko Carrier 

San. ve Tic. A.Ş.” adıyla faaliyet göstermeye başladı. Alarko Carrier ve Toshiba 
işbirliği ise 2005 yılından başlayarak günümüze kadar güçlenerek devam etti. Bu 
işbirliğini Alarko Carrier Bireysel ve Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi Dilara Çayır’dan 
dinledik. Toshiba ısı pompaları hakkında da ayrıntılı bilgi veren Çayır, “Isı pompası 
kullanımı, daha az enerji tüketerek enerji tasarrufu sağlarken, düşük CO2 emisyonu 
sayesinde fosil yakıtlara göre oldukça çevreci bir sistem kullanmanız anlamına gelir” 
diyor ve ekliyor: “Bu anlamda ısı pompası başlı başına çevreci bir sistemdir.”

“Isı pompası başlı başına 
çevreci bir sistemdir” 
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Alarko Carrier ve Toshiba işbirliği

Alarko, ısıtma, klima ve soğutma alanındaki 
faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı 
ve 1954 yılında kuruldu. Yeni ve ileri tekniklerle 
güçlenerek anonim şirkete dönüştü ve “Alarko 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adını aldı. 1998 yılında 
dünyanın lider HVAC şirketlerinden Amerika 
menşeli Carrier ile yollarını birleştirdi ve “Alarko 
Carrier San. ve Tic. A.Ş.” adıyla faaliyet göster-
meye başladı. Japonya menşeli Toshiba da dünya 
genelinde Carrier ile işbirliğine gitti. Alarko 
Carrier ve Toshiba işbirliği, 2005 yılından baş-
layarak günümüze kadar güçlenerek devam etti. 

Toshiba dünya iklimlendirme sektöründe çok 
güçlü bir oyuncu. İklimlendirme sektöründeki 
birçok ilk Toshiba tarafından gerçekleştirilerek 
sektöre fayda sağladı. Bu ilklere; 1961 yılında 
üretilen ilk split klimayı, 1969 yılında üretilen 
split klimalar için ilk rotary kompresörü ve 1981 
yılında üretilen ilk inverter split klimayı örnek 
gösterebiliriz. Toshiba’nın inovasyon gücü, Japon 
kalite anlayışı ve Alarko Carrier’ın yıllarla bir-
likte büyüyen deneyimi birleşerek bugünlere 
güçlü bir işbirliğiyle gelindi. Japonların çalışma 
mantığında; yenilik, verimlilik, yüksek güveni-
lirlik, enerji tasarrufu, çevreye saygı, insana saygı 
yatıyor. Bu güçlü değerler, Toshiba’nın olduğu 
gibi Alarko Carrier’ın da yer aldığı her işte odak 
noktası. Bu nedenle, Toshiba’nın güçlü Japon 
teknolojisi ile Alarko deneyiminin sentezi de 
güçlü oldu.

Hem enerji tasarrufu hem de konfor 
ihtiyacını karşılayan Toshiba Estia 
ısı pompaları

Isı pompası, doğada (hava, su, toprak) mevcut 
olan enerjiyi, evlerimizde kullanabileceğimiz 
faydalı enerjiye çeviren sistemlere verilen isimdir. 
Sistem, klasik bir soğutma çevrimi kullanarak 
dış ortamdan aldığı enerjiyi iç ortamdaki ısı 
tüketicilerine transfer eder. İç ortamdaki ısı 
tüketicileri; tamamen son kullanıcı tercihlerine 
bağlı olarak radyatör, yerden ısıtma veya fan coil 
olabilir. Dış ortamdaki enerji ise hava, su ya da 
toprak olabilir. Eğer hava ise hava kaynaklı ısı 
pompası, su ise su kaynaklı ısı pompası, toprak 
ise toprak kaynaklı ısı pompası olarak gruplan-
dırılır. Hava kaynaklı ısı pompaları hem görece 
düşük ilk kurulum maliyeti hem de kompakt 
yapısı ve kolay montajı sayesinde, en çok tercih 
edilen ısı pompası grubudur. 

yazın ise soğutma amaçlı kullanılabilir. 

Son kullanıcılarda düşük dış hava sıcaklıkla-
rında, hava soğutmalı sistemlerde performansta 
bir düşüş olacağına dair bir endişe vardır. Aslında 
bu doğrudur ancak  mesele, performanstaki 
düşüşün ne kadar olacağı ve nasıl önlemlerle 
desteklendiğidir.  Estia’nın hem monoblok hem 
split ısı pompası grubu, dış ortam sıcaklıkları çok 
düşük olduğunda dahi yüksek performans sunar. 
Estia split ısı pompaları, +7°C hava sıcaklığında 
maksimum 4,9 COP’ye sahiptir. -7°C gibi düşük 
bir sıcaklıkta da 3,01 COP ile performans ve 
verimini korur. Ayrıca standart serimiz -20°C, 
düşük hava sıcaklıkları için tasarlanmış Power-
ful modelimiz ise -25°C dış hava sıcaklıklarına 
kadar çalışabilir. Powerful ısı pompası serisinde 
cihazlar, kapasitelerini -15°C dış ortam sıcaklık-
larında dahi korur ve -5°C’de 60°C tesisat suyu 
sağlayabilir. Ayrıca hem standart hem de Power-
ful modelimizde düşük hava sıcaklıklarında kon-
forun devamlılığını sağlamak amacıyla 3 kW, 6 
kW veya 9 kW elektrikli ısıtıcı seçenekleri sunu-

Toshiba Estia havadan suya ısı pompaları, iki 
zon yönetebilme yetenekleri sayesinde radya-
tör veya fan coil gibi ısı tüketicilerine ayrı ayrı 
doğru sıcaklığı sunabilen paket bir çözüm-
dür. Kışın ısıtma yazın da soğutma yapabilen  
Toshiba Estia ısı pompaları, hem enerji tasarrufu 
hem de konfor ihtiyacını karşılayabilen ideal 
bir üründür. Alarko Carrier ısı pompası ürün 
gamımızda, Carrier markalı hava ve su kaynaklı 
ısı pompaları da bulunuyor.

Tüm Toshiba ısı pompalarımız 
tersinir sistemler olup kışın 
ısıtma yazın ise soğutma amaçlı 
kullanılabilir 

Toshiba mühendisleri son yıllarda DC twin 
rotary kompresör ve IPDU (akıllı güç yöne-
tim sistemi) inverter gibi yenilikçi çözümleri 
ve bileşenleri geliştirip patent aldı. Böylece, 
önemli ölçüde enerji tasarrufu ve yüksek verim-
lilik sağlandı. İnverter teknolojisi, kompresör 
hızını talebe göre ayarlayarak ısıtma ve soğutma 
ihtiyacına cevap verirken, bu sayede yüksek 
enerji verimliliğine ve cihazın uzun ömürlü 
kullanımına olanak tanıyor. Toshiba Estia ürün 
gamımızda, 4 ilâ 20 kW arasında sınıfının en 
iyi performansını sunan split ve monoblok ısı 
pompalarımız bulunuyor.

Split tip ısı pompaları, bir iç ve bir dış ünite-
den oluşuyor. İki ünite arasında R410A çevreci 
akışkan vasıtasıyla ısı transferi gerçekleştiriliyor. 
Split tip Toshiba ısı pompalarında; biri standart, 
diğeri özellikle düşük dış ortam sıcaklıklarına 
göre tasarlanmış “Powerful” olmak üzere iki 
farklı ürün tipi bulunuyor. Standart Toshiba 
Estia serimizde 4,5 kW’tan 16 kW’a kadar, 
Powerful serimizde ise 8 kW’tan 11,2 kW’a 
kadar modellerimiz bulunuyor. Estia monob-
lok ısı pompası serimizde de 17 kW ile 21 kW 
modellerimizi pazara sunuyoruz. 

Monoblok ısı pompalarında, tüm sistem bileşen-
leri tek bir ünite halinde dış ortamda konumlan-
dırılıyor. Özellikle iç ortamda iç ünite konulacak 
yer olmaması durumunda, sık tercih edilen bir ısı 
pompası çeşididir. Estia monoblok ısı pompaları 
4 adede kadar cihazı grup kontrol ile yönetebilir, 
yani 84 kW’a kadar tek bir sistem oluşturula-
bilir. Çeşitli bina yönetim sistemi protokolle-
rine (standart olarak Jbus / Modbus / opsiyonel 
BACnet & LON) bağlanabilir. Tüm Toshiba ısı 
pompalarımız tersinir sistemler olup kışın ısıtma 
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vasıtasıyla oda sıcaklıklarına göre yönetim müm-
kün olduğu gibi, opsiyonel kartlar vasıtasıyla 
dışarıdan gelen alarm gibi herhangi bir sinyale 
göre çalıştırılıp kapatılabilir. 

Toshiba Estia, halihazırda geleneksel gaz veya 
sıvı yakıtlı kazanları olan konutlarda, yıl boyunca 
ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için entegre çalış-
tırılabilir. Çok sert kış koşulları için mevcut 
gaz ve sıvı yakıtlı kazan yedek olarak muhafaza 
edilebilir. Yedek kazanın ne zaman devreye girip 
çıkacağı, Estia opsiyonel kartları sayesinde yöne-
tilebilir. Toshiba Estia, hem yeni yapılar hem de 
yenileme projeleri için ideal çözümdür. Mevcut 
radyatör ısıtma sisteminin olduğu tesisatlara çok 

ufak ilavelerle Toshiba Estia monte edilebilir. 
Yerden ısıtma veya fan coil ile kullanılabilir. 
Karmaşık bir tesisat yenilemesine gerek yoktur. 
İç ünitesinin boyutu yaklaşık bir kombi kadardır 
ve iç ortamda uygun bir yere monte edilebilir. 
Herhangi bir baca ilavesine gerek yoktur. Dış 
ünitesi ise kompakt boyutlarıyla balkonda dahi 
muhafaza edilebilir.

Isı pompaları yenilenebilir enerji 
sistemi olarak kabul görüyor

Isı pompaları, bir yenilenebilir enerji sistemidir. 
Avrupa’da RES, Türkiye’de BEP Yönetmeliği; 
hava, su ve toprak kaynaklı ısı pompalarını yeni-
lenebilir enerji sistemi olarak kabul eder. Bunun 
sebebi; örneğin COP’si 3 olan hava kaynaklı 
ısı pompaları için düşünürsek, 1 birim elektrik 
tüketerek 3 birim enerji elde edilebilmesidir. 
Isı pompası kullanımı, daha az enerji tüketerek 
enerji tasarrufu sağlamanız, düşük CO2 emisyonu 
sayesinde fosil yakıtlara göre oldukça çevreci bir 
sistem kullanmanız anlamına gelir. Bu açıdan, ısı 
pompası başlı başına çevreci bir sistemdir.  

Enerji verimliliği konusundaki 
iddiamızı sürdürüyor ve pazardan 
gelen geri dönüşlere istinaden 
ürünlerimizi yeniliyoruz

Toshiba Estia ısı pompaları, pazarda kalitesini 
kanıtlamış, müşterilerden aldığı olumlu geri-
bildirimlerle konumunu her geçen gün sağlam-
laştıran cihazlardır. Bu anlamda kaliteyi daha 
yukarılara taşımak, memnuniyet seviyesini en 
üst düzeye çıkarmak gibi bir sorumluluğumuz 
var. Bu nedenle enerji verimliliği konusundaki 
iddiamızı sürdürüyor ve pazardan gelen geri-
bildirimlere istinaden ürünlerimizi yeniliyoruz. 
Yeni ürünümüz 5 serisi Estia ısı pompalarıyla, 
artık 8 adede kadar Estia’yı grup kontrol yönte-
miyle eş çalıştırabiliyoruz. Bu sayede 128 kW’a 

lur. Estia monoblok tip ısı pompalarımızda ise 
+7°C hava sıcaklığında 4,10 ve -7°C sıcaklıkta 
2,51 COP üstün performans sunar. -20°C’ye 
kadar olan dış hava sıcaklıklarında çalışabilir.

Toshiba Estia hem yeni yapılar 
hem yenileme projelerinde ideal 
çözümdür

Estia, kendi kontrol mekanizması üzerinden 2 
zon kontrol edebilen, ısıtma, soğutma ve sıcak 
su üretimi yapabilen inovatif bir üründür. 2 zon 
kontrolünden kastımız; örneğin evinizin bir 
odasında yerden ısıtma yaptığınız için 35°C tesi-
sat suyuna, diğer odanızda ise radyatör için 50°C 
tesisat suyuna ihtiyacınız olabilir. Bu durumda 
Estia iki farklı sıcaklığa da cevap verebilir ve 
kontrolü kendisi üstlenir. Oda sıcaklık sensörleri 
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kadar kapasite ihtiyaçlarına tek bir sistemle 
cevap verebiliyoruz. Şap kurutma fonksiyonu, 
KNX ve Modbus gibi bina yönetim sistemlerine 
bağlantı opsiyonları, Türkçe menülü kumanda 
yeni serimizin öne çıkan diğer özellikleri. 

Toshiba Estia’larda yeni kumandanın Türkçe 
menüsüyle, kontrolü en üst düzeye çıkartıyo-
ruz. Yeni geniş ekranlı uzaktan kumanda; basit, 
sezgisel ve kullanıcı dostu. Şık bir tasarım, arka 
plan aydınlatması, anlaşılabilir ikonlar ve 6 dil 
opsiyonu var. Ayrıca kumanda üzerinden haf-
talık zamanlama yapmak da mümkün. Haftalık 
zamanlayıcıyla, haftanın her günü için 10 farklı 
program yapabiliyor ve tam kontrole sahip olu-
yorsunuz. Kumanda üzerinde gece modu ayarla-
narak, ekonomik çalışma için tesisat suyu sıcak-
lığı gece saatlerinde düşürülebiliyor. Donma 
koruması ve geceleri ses seviyesini 6-7 dB (A) 
azaltmak için kullanılan sessiz mod seçeneği ise 
diğer önemli kumanda fonksiyonları. 

Altı çizilmesi gereken bir diğer nokta, lejyonella 
koruması. Düşük sıcaklıklardaki nemli ortamlar, 
insan sağlığına zararlı lejyonella bakterisinin 
üremesi için ideal ortamı yaratıyor. Isı pompala-
rında sıcak su üretimi için sisteme eklenen boy-
lerin içi, bu bakterinin üremesi için çok uygun 
bir ortam. Kullanılan sıcak suda bu bakterinin 
üremesini engellemek için Toshiba Estia’larda 
anti-lejyonella fonksiyonu bulunuyor. Bu fonk-

siyonla, boyler içindeki suyun 75°C’ye kadar 
çıkarılıp belirlediğiniz süre boyunca tutulması 
sağlanıyor. Lejyonella bakterisi bu sıcaklıklarda 
yaşayamadığı için, suyunuzun güvenilirliği sağ-
lanmış oluyor. 

Yeni serimizde bulunan 4,5 kW en 
küçük kapasiteli ısı pompamızı, 
Sodex 2018’de sergilemek için 
çalışmalara başladık

Alarko Carrier deneyimini ve uzmanlığını, 290 
bayi ve 263 uzman servisle ısı pompası ürün 
gruplarımızda müşterilerimize sunuyoruz. Bayi-
lerimizin ve servislerimizin ısıtma konusunda 
geçmişten gelen birikimleri, işimizi daha da 
kolaylaştırıyor. Dağıtım konusunda ise Toshiba 
Estia split tip ısı pompalarımız Japonya’da üre-
tiliyor. Dolayısıyla nakliye uzun zaman alabili-
yor. Bu yüzden yüksek miktarda stok tutarak, 
müşterilerimizin istediği cihazlara beklemeden 
ulaşması için ciddi çaba harcıyoruz. 

Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek 
adına, her sene sezon başında bayi ve servis ağı-
mıza ürün eğitimi veriyoruz. Eğitimlerin amacı, 
cihaz özelliklerinin ve kurulumla ilgili dikkat 
edilmesi gereken noktaların bir kez daha hatır-
latılmasını ve bilgilerin tazelenmesini sağlamak. 
Bu eğitimlerin önemli olduğunu düşünüyor ve 
düzenli aralıklarla organize edilmesi konusunda 

gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bu seneye de 
Toshiba Estia ısı pompalarımız için İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de ürün eğitimleriyle başladık. 
Yeni serimizde bulunan 4,5 kW en küçük kapa-
siteli ısı pompamızı Sodex 2018’de sergilemek 
için çalışmalara başladık. Devamında çeşitli 
illerde lansman, tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle 
çalışmalarımızı devam ettireceğiz.
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Isı pompalarını gelecekte konut 
projelerinde daha çok görmeyi 
bekliyoruz

Isı pompaları Türkiye’de yavaş yavaş popülerle-
şen bir ürün. Şu an daha çok müstakil ev veya 
villalarda tercih ediliyor. Gelecekte konut pro-
jelerinde de daha çok görmeyi bekliyoruz. Son 
dönemde Bolu’da bir villa projesine 90 adet ısı 
pompası, Denizli’de bir projeye ise 148 adet ısı 
pompası satışımız oldu. 1 adet de olsa 100 adet 
de olsa fark etmez, Alarko Carrier olarak her 
işimize birer referans olarak bakıyoruz. 

Önümüzdeki yıllarda ısı pompası 
konusunda çalışmaların artacağını 
söylemek mümkün

Isı pompası, fosil yakıtlara göre yüksek oranda 
çevreci bir sistem olması ve yüksek verimlilik 
değerleriyle, önümüzdeki yıllarda klasik ısıtma 
sistemlerinin yerini alacağı düşünülen bir ürün. 
Üstelik, hem ısıtma hem soğutma hem de sıcak 
su ihtiyacını karşılayabilmesi, son kullanıcı açı-
sından çok büyük bir avantaj. Bunun yanında 
fosil yakıta bağlı olmadan yenilenebilir enerji 
kaynaklarını kullanması sebebiyle, ülke yöne-
timleri tarafından da destekleniyor. 

Avrupa’daki birçok ülke, ya ısı pompası sistemle-
rinin kurulumu için teşvik programlarını kurmuş 
ya da geliştirmeye devam ediyor. Avrupa’daki 

ısı pompası pazar hacmine bakılacak olursa, ısı 
pompası artış trendinin, çok sayıda iklimlen-
dirme ürününün birkaç katı olduğu görülüyor. 
AB ülkeleri, ısı pompasının gelişimine son kul-
lanıcıya yönelik çeşitli teşviklerle destek oluyor. 
Bu teşvikler; kimi zaman ısı pompası yatırım 
maliyetinin yüzde 30 gibi bir oranının devlet 
tarafından karşılanmasıyla, kimi zaman faizsiz 
kredi verilerek, kimi zaman da vergi indirimi 
yapılarak uygulanıyor. Vergi indirimleri, referans 
olarak COP kullanılarak hesaplanıyor ve sezon-
sal verimlilik yavaş yavaş denklemin bir parçası 

haline geliyor. Estia havadan suya ısı pompaları; 
COP değerleri açısından sınıfının en iyilerinden 
biri olması, invertör teknolojisi ve DC Twin 
Rotary kompresörü sayesinde, yerel yönetimlerin 
gereksinimlerini üst düzeyde karşılayabiliyor. 

Türkiye’de ısı pompası farkındalığı yeni yeni 
oluşmaya başladı. Ancak ilgili bakanlıkların ısı 
pompasının öneminin farkında olduğu ve bu 
konuda çeşitli çalışmalar başlattığı biliniyor. 
Bu açıdan bakılınca, gelişmelerin umut verici 
olduğunu ve önümüzdeki yıllarda ısı pompaları 
konusunda daha fazla çalışmaların yapılacağını 
söylemek mümkün. TM
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Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası, 
son teknolojiye sahip Daikin Premix 
Tam Yoğuşmalı Kombi (27 kW) ile 

yüksek verimli ısı pompası kombinasyonundan 
oluşan bir ısıtma sistemidir. Her iki tekno-
lojinin avantajlarını birleştiren ve en verimli 
şekilde çalışmalarını sağlayan bu sistem, en 
yeni teknolojiye sahip yoğuşmalı kombilere 
oranla yüzde 25’e kadar daha yüksek bir enerji 
verimliliği sağlamaktadır.
Konutun tipinden ve konumundan bağımsız 
olarak her türlü yenileme ve değişim proje-
sinde kullanılabilen Daikin Altherma Hibrit 
Isı Pompası Sistemi, 25°C ilâ 80°C arasında 
kalorifer suyu sıcaklığı üretebilmekte ve mev-
cut radyatörler de dahil her türlü ısı yayıcı ile 
kullanılabilmektedir. Sistem, geniş alanların 
ısıtılması ve kullanım için sıcak su taleplerini 

Daikin Altherma Hibrit 
Isı Pompası Sistemi
Yazan: Türker Pekgüç, Daikin Türkiye Isıtma Ürünleri Şefi, t.pekguc@daikin.com.tr

karşılayabilecek kadar esnek bir çözüm sun-
maktadır.
Hibrit sistem, eski kombilerini değiştirmek 
isteyen ev sahipleri için kusursuz bir seçenek 
olarak öne çıkmaktadır. Bu sistem, konut içe-
risinde çok az çalışma gerektirdiğinden; hızlı 
bir şekilde, rahatsızlık vermeden monte edi-
lebilmektedir. İç ünite (hem hydrobox, hem 
de kombi), önceki kombiyle aynı yere monte 
edilebilmekte ve mevcut radyatörler ve borular 
tekrar kullanılabilmektedir. Bu sayede montaj 
maliyetleri de düşmektedir.
Piyasadaki en verimli havadan suya invertör ısı 
pompası olan hibrit sistem (35°C su sıcaklı-
ğında, ∆T 5K, 7°C dış ortam sıcaklığında COP 
5,04), Daikin patentli hibrit çalışma modu 
kullanması sayesinde yüksek enerji verimliliği 
sunmaktadır.

Hibrit çalışma (ısı pompası + kombi) 
sayesinde alan ısıtmada verimlilik
 
Tüm yıl boyunca alan ısıtma için gerekli ener-
jinin yüzde 60 ilâ yüzde 70’i, ısı pompası tara-
fından tek başına veya hibrit modda yoğuşmalı 
kombiyle birlikte karşılanır. Bu modda su, daha 
verimli bir ısı pompası tarafından önceden ısı-
tıldığı için kombinin tükettiği enerji düşmekte-
dir. Daikin patentli akış kontrolü sayesinde bu 
birleşik çalışma (ısı pompası + kombi) optimize 
edilerek, ortam sıcaklığı ne olursa olsun enerji 
maliyeti azalmaktadır. 
Sistemin, en verimli çalışma modunu otomatik 
olarak kendinin seçmesi, yıl boyunca kulla-
nıcının enerji faturalarının düşük kalmasına 
ve konfor düzeyinin korunmasına yardımcı 
olmaktadır. 
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1 Londra'da bulunan ve alan ısıtma için yılda 18.000 kWh tüketen bir konut için verilmiştir.

Kompakt ve sessiz: Kombi 
değişimleri için ideal

Kompakt ve fısıltı kadar sessiz çalışan dış üni-
tede bir invertör kompresör yer almaktadır. 
Bu ünite, iç üniteden 30 m uzaklığa kadar 
bahçeye, bina duvarına veya çatıya monte edi-
lebilmektedir. 
Kombi ve hydrobox’ın toplam boyutu, klasik bir 
duvar tipi kombiyle hemen hemen aynıdır. Bu 
nedenle, Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası 
sistemi, kombi değişim pazarı için ideal bir 
üründür. Hydrobox, sistem kumandalarında 
olduğu gibi, genleşme kabı ve pompa ve ayrıca 
ısı eşanjörü vb. gibi sistemin gerekli tüm su 
tarafı bileşenlerini barındırmaktadır.

Mükemmel çevre performansı

Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası sistemi, 
yüksek verimliliği sayesinde mükemmel bir 
çevre performansı sağlar. Saha denemeleri, 
sistemin nereye monte edildiğine bağlı olarak; 
CO2 emisyonundan yılda 1,5 ton tasarruf edil-
diğini göstermektedir.1

Yüksek verimli kullanım suyu ısıtma

Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası siste-
minde yer alan Daikin Premix Tam Yoğuşmalı 
Kombi (27 kW), benzersiz bir ‘çift geçişli ısı 
eşanjörüne’ sahiptir. Bu eşanjör, kullanım suyu-
nun doğrudan baca gazları ile ısıtılmasına izin 
verir. Bir diğer deyişle; baca gazı yalnızca alan 
ısıtma için değil, aynı zamanda sıcak su üretimi 
için de yoğunlaştırılmaktadır. Bu sayede, klasik 
bir yoğuşmalı kombiye göre sıcak su üretim 
verimi yüzde 30 daha yüksek olmaktadır.
Sıcak su, kombi ile ısıtılacağı gibi boylerler 
ile de ısıtılabilmektedir. Boylere güneş enerji 
paneli bağlantısı da yapılması durumunda sıcak 
su üretim verimliliği daha da yükselmektedir.

Isıtma yanında soğutma da 
yapabiliyor

Sistem ile EHYHBX08AV3 model iç ünite 
kullanılması halinde ısıtmanın yanında 
soğutma da yapılabilmektedir. Böylelikle bir 
ünite ile bir evin ısıtma, soğutma ve sıcak su 
talebi aynı anda karşılanabilmektedir.

Genel sistem şeması 2 

Genel sistem şeması 1 

Kullanım sıcak suyu kombi ile

Kullanım sıcak suyu ısı pompası ve güneş enerjisi ile
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3 yollu vananın pozisyonuna göre kombi ya by pass edilir ya da kombi etkin olur. 
Aktif olan çalışma moduna göre ısı pompası çalışabilir veya çalışmayabilir.

1- Isı pompası modu: Sistemde yalnızca ısı pompası çalışır 

2- Hibrit çalışma modu: Hem ısı pompası, hem de kombi aynı anda çalışır

Sistemin çalışması
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1. Yalnız ısı pompası çalışma modunda: Isı 
pompası ile mahal ısıtma yapılır, kombi 
by-pass edilir.
2. Hibrit çalışma modunda: Isı pompası ile 

Hibrit Isı Pompasında kombiden sıcak su alırken, ısı pompası ile mahal kesintisiz olarak ısıtılmaya devam edilir. TM

Sıcak su çalışması + mahal ısıtma 

Sıcak su çalışması
Sadece sıcak su çalışması

mahal ısıtma çok yüksek olmayan su sıcak-
lığında yapılır, kombi by-pass edilir.  
3. Yalnızca kombi modunda: Mahal ısıtma 
yapılmaz.

3- Sadece kombinin çalışması (Çok soğuk havalar için)

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

www.dogayayin.com

ISK sektörü ile ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

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

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!
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proje

İsviçre’deki En Güçlü Pompajlı 
Hidroelektrik Santrali: 
Linthal 2015
İsviçre yeraltı fosil yakıt kaynaklarına 

sahip olmadığı için enerji ihtiyacını 
hidroelektrik kaynaklardan sağlamak 

durumundadır. Bu nedenle İsviçre’de üretilen 
enerjinin yarısı hidroelektrik enerji santral-
leri vasıtası ile elde edilir. Gerçekten de bu 
manada İsviçre listenin başlarındadır; aslında 
Norveç ve Avusturya’nın hemen altında yer 
alır. Yaklaşık 100 kadar İsviçre su rezervuarı 
bu şekilde kullanılmakla beraber bunlardan 
sadece 15’inde pompa sistemi mevcuttur.
Halihazırda İsviçre hidroelektrik sektöründeki 

en önemli yatırım Linthal 2015’tir. Projenin 
% 85’i İsviçreli enerji grubu Axpo’nun ve geri 
kalan % 15 Glarus Kantonu’nundur. Proje 
2,1 milyon İsviçre frankına mal olmaktadır. 
Bu proje kapsamında bir yeraltı pompa-depo 
istasyonu ile Limmern Gölü'nden 630 metre 
yüksekte bulunan Mutt Gölü'ne su pompala-
nacak ve elektrik üretiminde kullanılacaktır. 
Yeni tesisin pompa ve türbin kapasitesi 1000 
MW olacak ve böylece İsviçre’deki en güçlü 
pompajlı hidroelektrik santral durumuna gele-
cektir. 

Yangın durumunda ekstra güvenlik 
ve tahliye kolaylığı 

Bu yeraltı tesisinde soğutma tesisatları 
(10/17°C) ve soğuk hatlarda (-1/+4°C) halo-
jen içermediği için yangın esnasında ortama 
yaydığı duman da korozif ve toksik etki yarat-
mayan NH/Armaflex ürünü tercih edilmiştir. 
Böylece tesiste herhangi bir yangın duru-
munda ekstra güvenlik ve tahliye kolaylığı ön 
görülmüştür. Zira bilinmektedir ki özellikle 
bu tip kapalı hacimlerde yangın sonucu ölüm-
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lerin büyük bir kısmı oluşan dumanın toksik 
içeriği sebebi ile duman zehirlenmeleri ile 
meydana gelmektedir. Ayrıca ortaya çıkan 
korozif duman, ekipmanlarda büyük hasarlara 
sebep olabilmektedir. NH/Armaflex halojen 
içermeyen özel formülü ayrıca iyi bir enerji 
sarfiyatı ve yoğuşma kontrolü de sağlaması ile 
projede tercih edilmiştir. Kapalı hücreli NH/
Armaflex aynı zamanda entegre buhar bariyeri 
sayesinde harici bir buhar bariyer katmanına 
ihtiyaç duymaz. Harici buhar bariyer katmanı 
kullanan ürünlerde yaşanabilen buhar bariye-
rinin zarar görmesi ile ısıl iletkenlik değerinin 
kötüleşmesi ve bütünlüğün kaybolması gibi 
sıkıntıları yaşamaz, bir başka deyişle uzun 
servis-ömrü boyunca etkin bir koruma suna-
rak böylece maliyet kontrolü oluşturur. Elas-
tik yapısı ile en zor noktalarda dahi çalışma 
kolaylığı sağlayarak işçilik hızının artmasını 
sağlar.
Projenin tüm soğutma ve ısıtma ekipmanla-
rının dizayn ve kurulumunda Zürih merkezli 
ENGIE Servisi Şirketi sorumludur. Ekip-
manların yalıtımı ise ülkenin 5. Büyük şehri 
olan Dietikon merkezli Suter Yalıtım şirke-
tince yapılmaktadır. 600 mm’ye kadar çaplara 

sahip olan borular,  devirdaim pompaları, ısı 
eşanjörleri, valfler, vibrasyon sönümleyiciler 
ve tüm bileşenleri, 13 mm ile 32 mm arasında 
değişen kalınlıklarda NH/Armaflex boru ve 
levhaları ile yalıtımıştır. 
Duvar ve tavan geçişlerinin yangına karşı düz-
gün bir şekilde yalıtılması gerekir. ENGIE 
şirketi bu amaç için Armaflex Protect’i seç-
miştir. Kapalı gözenekli elastomerik kauçuk 
teknolojisini, intümesan özellikli yapı ile 
birleştiren Armaflex Protect hat yalıtımında 
kullanılan elastomerik malzeme (ki bu projede 
NH/Armaflex) ile tam bir bütünlük ve uyum 
sağlarken, bir taraftan da güçlü su buhar difüz-
yon direnci ve ısı yalıtım özelliği sunmakta-
dır. Yangın durumunda ise gösterdiği intü-
mesan davranış sayesinde penetrasyonlarda 
EN 13501-2 uyarınca EI120’ye kadar yangın 
dayanımı sağlayabilmekte ve bu manada eşsiz 
bir kullanım olanağı ortaya koymaktadır.
Projede 22 mm ve 89 mm arasındaki boruların 
yalıtımı için Suter Yalıtım’ın ustaları 25mm 
kalınlığında Armaflex Protect boru tercih 
etmişlerdir. 89 mm’den büyük boruların yalı-
tımı için ise 2 kat 13 mm kalınlıkta Armaflex 
Protect levha kullanılmıştır.
ENGIE Servisleri Şirketi Proje Müdürü Karl 
Podhradsky: “Linth-Limmern güç santrali 1 
Gigawatt’lık bir enerji üretim kapasitesine 
sahip. ENGIE şirketi olarak tüm soğutma ve 
ısıtma ekipmanlarının dizayn ve kurulumu 
bizlere aitti. Armacell’in halojensiz ürünü 
NH/Armaflex soğuk hatlardaki tercihimiz 
oldu. Bu sayede olası bir yangın durumunda 
agresif-korozif madde oluşumunun önüne 
geçerek, ekipmanlarımıza ekstra bir koruma 
sağladık. Tüm geçişler Armaflex Protect ile 
yalıtıldı zira tüm duvar ve tavanlar yangın 
kompartmanları durumunda ve tüm bu geçiş-
ler yangın düzenlemeleri uyarınca yalıtılma-
lıydı” diyor.
Suter Yalıtım’ın Uygulama Süpervizörü Dirk 
Luumitsch ise proje ile ilgili şunları söylü-

yor: “Suter Yalıtım yüksek kalite standardı 
sayesinde Avrupa’nın önemli prestij proje-
leri içinde yer alıyor. Bizim için bu durumda 
piyasadaki en iyi malzemelerle ile çalışmaktan 
daha doğal birşey olamaz ki bu yüzden NH/
Armaflex ve Armaflex Yapıştırıcılarını tercih 
ettik. Armaflex gamının avantajı çok açık: 
Düzgün çalışıyorsanız uygulaması kolay ve 
de iyi gözüküyor. Bence mevcut malzemeler 
içinde en iyilerinden bir tanesi. Tedarikçimiz 
Regisol bizi bu özel projede gerçekten çok 
iyi destekledi ve malzemeleri şantiyeye hep 
zamanında ulaştırabildi. Şahsen bu projede 
yaptığım iş beni çok tatmin etti”. TM
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Serhan Günel
Danfoss Türkiye Isıtma Segmenti 
Satış Direktörü

D  animarka’nın önde gelen sanayi kuruluşlarından Danfoss; Isıtma, Soğutma, 
Frekans Konvertörleri (Drives) ve Güç Çözümleri (Power Solutions) 
alanlarında faaliyet gösteren, 85 yıllık bir firma. 2018 yılında Türkiye’de 20. 

yılını kutlayacak olan Danfoss, son yıllarda teknoloji yatırımlarına ağırlık verdi, odak 
noktasına dijitalleşmeyi aldı ve bölgesel ısıtma konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı. 
Yeni ürünleri Danfoss Link ve Novocon hakkında bilgi veren Danfoss Türkiye Isıtma 
Segmenti Satış Direktörü Serhan Günel, bölgesel ısıtmanın dolayısıyla en büyük ithalat 
kalemlerinden biri olan doğalgaz giderlerini sınırlamak için en büyük fırsatlardan biri 
olduğunu vurguluyor. Türkiye’nin atık ısı haritasını çıkarması gerektiğini de söyleyen 
Günel, “Sanayileşmiş bir ülkeyiz ve çok ciddi bir atık ısı potansiyelimiz var, bunu ülke 
yararına değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum” diyor…

“Bölgesel ısıtma, doğalgaz 
giderlerini sınırlamak için 
en büyük fırsatlardan biri”
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Geçmişten bugüne Danfoss

Danfoss, Mads Clausen tarafından 1933 yılında 
kuruldu, 85 yıllık bir firma. Üretim hayatına 
Nordborg, Danimarka’da ufak bir atölyede 
soğutma grubu ürünlerinden genleşme valfini 
(expansion valve) üreterek başladı. Genleşme 
valfi, Danfoss’un kurucusu Mads Clausen 
tarafından 1930’lu yılların başında geliştirilen 
ilk Danfoss ürünüdür. Danfoss, ayrıca ısıtma 
sektörüne mucidi olduğu termostatik vanayı 
kazandırdı. Tüm dünyada bu ürünü ilk defa 
üreten ve geliştiren Danfoss’tur. Danfoss olarak 
“Isıtma”, “Soğutma”, “Frekans Konvertörleri” 
(Drives) ve “Güç Çözümleri” (Power Solutions) 
olmak üzere dört farklı ana grupta faaliyet gös-
teriyoruz. Türkiye’de 1998’de irtibat ofisi olarak 
başladığımız faaliyetlerimiz, 2002 yılında res-
mileşti. 2018’de Türkiye’de 20. yılımızı kutla-
yacağız. Yaklaşık 75 kişilik bir ekibimiz var. En 
büyük departman olan ısıtma departmanında 
25 kişilik bir ekibiz, sadece Türkiye değil; İran, 
Azerbaycan, Afganistan ve Pakistan operasyon-
larını da buradan yürütüyoruz. Bu 25 kişinin 
içinde, İran ofisimizdeki çalışanlarımız da yer 
alıyor. Satın almasını gerçekleştirdiğimiz Daf ve  
Sondex ekibiyle beraber; Isıtma, Soğutma, Fre-
kans Konvertörleri ve Güç Çözümleri depart-
manları dahil, yaklaşık 150 kişilik bir operasyona 
sahibiz. İstanbul’da ilk olarak Mecidiyeköy’deki 
ofisimizde faaliyetlerimize başlamıştık. Daha 
sonra 2008’de Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği ile işlerimiz yoğunlaştı ve operas-
yonumuzu büyüttük, ofisimizi şu an bulundu-
ğumuz yere, Ümraniye’ye taşıdık. 2008’den bu 
yana ekibimiz sürekli gelişti ve satın almalarla 
büyüdük. Bunların da planlamasını düşünerek, 
iletişimi daha da kuvvetlendirmek adına her 
departmanın aynı katta olacağı bir operasyona 
ihtiyaç duyduk. Bu ayın sonunda Kozyatağı AND 
Plaza’da bulunan yeni ofisimize taşınacağız.

Danfoss’un geliştirdiği ürünler, 
enerji verimliliği ve teknolojiyle iç 
içe

Isıtma Bölümü olarak yaklaşık 8 farklı ürün 
grubu ile faaliyet gösteriyoruz. Bunların içinde; 
termostatik vanalar, oda termostatları, balans 
vanaları, kontrol vanaları, kat istasyonları, kalo-
rimetreler, yerden ısıtma ürünleri, sulu yerden 
ısıtma ürünleri, kar-buz engelleme sistemleri 
ve iç mekân ısıtması için kullanılan DEVI ürün 
grubu yer alıyor. 

alabiliyor, uzaktan ayar yapabiliyor. Fan coil ve 
klima santrali uygulamalarında yeni geliştirdiği-
miz bir ürün var, AB&QM dediğimiz basınçtan 
bağımsız kontrol vanalarıyla beraber kullanılı-
yor: Novocon. BACnet gibi bir program üzerin-
den, (örneğin 2000 fan coilli bir projeniz var tek 
tek üzerinden ayar yapmak yerine) Novocon’u 
kullandığınız takdirde uzaktan erişim sağlıyor, 
flushing yapabiliyorsunuz, debi değerini regüle 
edebiliyorsunuz, her bir fan coil’i uzaktan BAC-
net üzerinden takip etmeniz mümkün. Novocon 
ürünü, uzaktan izleme ve devreye alma imkânı 
sunarken, geçmiş verileri takip etmeye de olanak 
veriyor. Bu sayede vana tıkanıklıkları ve kurulum 
hataları uzaktan da tespit edilebiliyor. Enerji 
verimliliğinde teknolojinin daha çok hayatımıza 
gireceğine inanıyorum, buna paralel olarak da 
Danfoss ürünlerini geliştirmeye devam edecek.

Bize düşen görev, bilgilendirmek

Yeni ürünlerimiz Danfoss Link ve Novocon, 
Türkiye’de referans projelerde kullanılmaya 
başladı. Cep telefonlarıyla kumanda edilen 
ısıtma sistemimiz Danfoss Link, bir villa pro-
jesi olan Palm City Modern ve Palm City Pre-
mium Antalya’da kullanıldı. Novocon henüz 
çok yeni bir ürün ve ilk olarak Kozyatağı AND 
Plaza’da yer alacak yeni ofisimizde kullanılıyor. 
Yeni ofisimizde bir otomasyon odası olacak, bu 
odada herkese eğitim verme imkânımız olacak. 
Bölgesel çapta da Soma projesinde bina altı 

Yeni dönemde enerji verimliliğinin teknolo-
jiyle iç içe olacağını düşünüyorum ki zaten 
Danfoss’un geliştirdiği ürünler de buna paralel 
olarak ilerliyor. Enerji verimliliğinden kastımız; 
büyük çaplı bölgesel ısıtma sistemlerinden daire 
içerisindeki ısıtma sistemlerine kadar, büyük 
ve küçük ölçekli bir ağ. Küçük ölçekte; ısıtma 
sisteminizi daire içerisinde cep telefonuyla artık 
eve girmeden, uzaktan kontrol edebileceksi-
niz veya evdeyken cep telefonunuzla bluetooth 
üzerinden direkt radyatöre bağlanarak kontrol 
edebileceksiniz. Danfoss’un bu kapsamda geliş-
tirdiği Red Dot Tasarım Ödüllü “Danfoss Link” 
serisi ürünleri var. Danfoss Link, elektronik bir 
radyatör vanası olarak dizayn edilmiş en küçük 
ürün olma özelliği sayesinde Red Dot Tasarım 
Ödülünü aldı. Bir kontrol paneliyle beraber 
wifi üzerinden radyatörlerinizi, aydınlatmanızı, 
uzaktan cep telefonlarınızla Danfoss Link ile 
kumanda edebiliyorsunuz. Bölgesel çapta düşü-
necek olursak, bölgesel ısıtma sistemlerinde atık 
ısıyı kullanırken, dış hava kompanzasyon panelli 
bina altı istasyonlarının veya daire girişlerinde 
kullanılan kat istasyonlarının performansını, bir 
yazılım üzerinden internet tabanlı bir programla 
izlemeniz artık mümkün. Hem küçük çapta 
yani daire içerisinde hem de büyük çapta yani 
bölgesel ısıtmada her bir alanda teknoloji, enerji 
verimliliğiyle entegre olmuş durumda. Danfoss 
öyle bir ürün geliştirdi ki servislerimiz, kazan 
uygulamalarında kullanılan üç yollu kontrol 
vanalarının motorunu cep telefonlarıyla devreye 
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istasyonlarının performansını “Enspire” adında 
bir yazılımla takip ediyor olacağız. İlerleyen 
dönemlerde daha da yoğun bir şekilde bölge-
sel ısıtma alanında referanslarımıza yenilerini 
ekleyeceğiz. Bize düşen görev, bilgilendirme 
çalışmaları yapmak. Örneğin 29 Kasım’da 
Danimarka Konsolosluğu ile Swiss Otel’de 
Bölgesel Isıtma Konferansı düzenlenecek, hem 
kurumları hem de özel sektörü bölgesel ısıtma 
konusu hakkında bilgilendireceğiz.

 
Hızlı ve doğru servis hizmeti çok 
önemli

Isıtma Segmenti olarak Türkiye’de yaklaşık 40 
tane bayimiz, 15 tane outsource servisimiz var. 
Müşterilerimizi mağdur etmemek adına servis-
lerimiz, 24 saat içinde servis hizmeti sunabile-
cek KPI’lara sahip. Bayi ve servislerimiz, ısıtma 
sezonunda özellikle bu aylarda çok yoğun bir 
şekilde çalışıyor. Hızlı ve doğru servis hizmeti 
bu anlamda çok önemli. Biz, kendi servis depart-
manımızın yanında KPI’ları ölçülen outsource 
servis departmanını da kurduk ki 24 saat içinde 
servis hizmeti sunabilelim. Çünkü bir müşte-
rimizin “Ben ısınamıyorum” demesini duymak 
istemeyiz. O yüzden doğru zamanda hizmet için 
hem kendi hem outsource servis departmanı-
mızla müşterilerimizin yanındayız. 

Eğitim, en fazla önem verdiğimiz 
konulardan biri

En fazla önem verdiğimiz konulardan biri, eği-
tim. Çünkü Danfoss bayileri de Danfoss ekibi 
gibi satış uzmanı olmak durumunda. Dönem-
sel olarak hem Danfoss Akademi’de hem de 
bayilerimiz ve servislerimizin lokasyonlarında 
eğitimler düzenliyoruz. Ürünlerimizde çok fazla 

yenilik oluyor, aynı zamanda mevcut bilgileri de 
tazelememiz gerekiyor. Yeni ofisimizle beraber 
eğitimlere daha da yoğunlaşacağız. Son bir sene-
dir webinar’lara ağırlık verdik. Bu webinarlar 
herkese açık olabiliyor veya ihtiyaca göre belirli 
bir segment için de düzenlenebiliyor. Herkesin 
katılım sağlayabildiği ve soru sorabildiği webinar 
eğitimlerimiz, ilerleyen dönemlerde de artarak 
devam edecek. 

Danfoss, son yıllarda teknoloji 
yatırımlarına ağırlık verdi

Danfoss’un büyüme stratejisinde, sadece pazar 
payını artırmak değil satın alma yapmak da var. 
Daf ve Sondex satın almalarında şu an enteg-
rasyon süreci devam ediyor. 2018’in sonunda 
entegrasyon tamamlanmış olacak.  Danfoss, son 
yıllarda teknoloji yatırımlarına ağırlık verdi ve 
Leanheat firmasını satın aldı. Leanheat, bina-
larda enerji performansını ölçen bir firma ve 
bununla ilgili bir yazılıma sahip. Nesnelerin 
interneti, dijital dünya Danfoss’un son yıllarda 
önem verdiği konular arasında. Bu tarz satın 
almaları ilerleyen dönemlerde de bekliyoruz. 
Danfoss Türkiye olarak, bayilere yönelik hizmet-
lerimizde dijital dönüşüm sürecindeyiz. İnternet 
üzerinden stok takibi, sipariş verebilme, teklif 
hazırlama gibi sunduğumuz hizmetler var. Tüm 
bayilerimiz bu sisteme geçiş aşamasında. Yine 
Danfoss Türkiye operasyonu içinde dijital yönde 
gelişmeler olacak. Salesforce CRM kullanmaya 
başladık. Kişiler artık cep telefonlarından ziyaret 
raporlarına giriş yapabiliyor. Çok kısa bir dönem 
içinde SAP üzerinden teklif hazırlama noktasına 
da geleceğiz. Dijital dünyaya biz de hızlı bir 
şekilde adapte olmaya çalışıyoruz. Zaten 2017’de 
Danfoss’un ana odak noktası, “digitalization”. 
Biz de bunu her şekilde hissediyoruz.

İlerleyen dönemlerde hedefimiz, 
atık ısı haritamızı çıkarmak olmalı

2008 yılında Bina Enerji Performans Yönetme-
liği ile 2 bin m2’nin üzerindeki tüm binalarda 
merkezi ısıtma zorunlu hale geldi. Kalorimetre 
ve termostatik vanaların kullanımı da artış gös-
terdi. Fakat Danimarka’da metrekare büyük-
lüğü gözetmeksizin otobüslerde, gemilerde 
bile termostatik vana kullanılıyor. Türkiye’de 
de bu potansiyel var ve bu yönde ilerlememiz 
gerektiğini düşünüyorum. 
Danimarka Enerji Ajansı ve T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yeni ısı Danfoss Link
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kaynağı yönetmeliği ile ilgili çalışmalar devam 
ediyor. Bu çalışmaların ana teması şöyle; yeni 
bir şehirde veya yeni konut projelerinde doğal-
gaz gibi fosil yakıt yatırımı yapılmadan önce 
o şehirdeki öz kaynağa bakılacak. Öz kaynak; 
jeotermal kaynak, kömür santrali veya endüst-
riyel tesislerden elde edilen atık ısı olabilir. 
Bu konuyla ilgili özellikle bölgesel ısıtmaya 
odaklanan yeni bir yönetmeliğin beklentisi 
içindeyiz. Yönetmeliğin 2018 Haziran ayında 
Meclis’te olacağı söyleniyor. Bu yönetmelikle 
birlikte Danfoss olarak bölgesel ısıtmada 
daha aktif olacağız.  Çünkü doğalgazı çok 
ciddi paralar ödeyerek dışarıdan satın alıyo-
ruz, ithalat girdimizin en büyük kalemi petrol 
ve doğalgaz giderleri. Bunu sınırlamak için 
en büyük fırsatlardan biri, bölgesel ısıtma. 
Bölgesel ısıtmanın artışı, doğalgaz tüketi-
mini de çok ciddi oranda etkileyecek ve en 
nihayetinde ülke kazanç sağlayacak. Soma’da 
yer aldığımız projede termik santralden elde 
edilen atık ısı şehir ısıtmasında kullanılıyor, 
şu an 2 bin 400 konut bölgesel ısıtmayla ısı-
tılıyor ve bu rakam 20 bine çıkacak. Bunun 
gibi projeleri artırmamız gerekiyor, biz de 
bu konunun gelişmesi için çok fazla çalışıyo-
ruz. Danimarka Enerji Ajansı ve T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının böyle bir 
çalışmayı yapıyor olması, bizi çok memnun 
etti. Çünkü bu konuda örnek alınacak en 
doğru ülke, Danimarka. Sıcak su tedariki 
de dahil olmak üzere Danimarka’nın yüzde 
65’i, Kopenhag şehrinin yüzde 99’u bölgesel 
ısıtmayla ısınıyor. Danimarka’da süpermarket 
dolaplarındaki atık ısı bile bölgesel ısıtma 
için kullanılıyor. Bizde atık ısı ne yazık ki 
değerlendirilmiyor. Bölgesel ısıtmada, yerin 
altından doğalgaz borusu yerine su borusu 
geçiyor, dolayısıyla ülkemizde de uygulana-
bilir bir sistem. Ülkemizde bu kadar atık ısı 
potansiyeli varken, değerlendirilmemesi çok 
üzücü. Bu konuyla ilgili Avrupa’da Birleşmiş 
Milletlerle beraber atık ısı haritası çıkarıldı. 
Rüzgâr ve güneşle ilgili nasıl potansiyel hari-
tamız varsa, Avrupa’da da atık ısı haritası var. 
Bu haritaya göre; Avrupa’daki tüm binaların 
ısı ihtiyacı, Avrupa’nın atık ısı potansiyeliyle 
karşılanabiliyor. Ancak şu an Avrupa’da böl-
gesel ısıtma yüzde 20’ler civarında, orada da 
düşük. Danimarka, bunun en güzel örneği 
ve AB de Danimarka’yı örnek alıyor. İlerle-
yen dönemlerde hedefimiz, atık ısı haritamızı 
çıkarmak olmalı. Sanayileşmiş bir ülkeyiz ve 
çok ciddi bir atık ısı potansiyelimiz var, bunu 

ülke yararına değerlendirmemiz gerektiğini 
düşünüyorum.

Isıtma sektörü teknolojiyle kol kola 
gelişmesini sürdürecektir

2017, kurdaki dalgalanmalar ve konjonktürel 
durumumuza rağmen bizim için güzel geçti. Yılı 
yüzde 20’lik bir büyüme ile kapatacağız. Sadece 
ısıtma departmanı olarak değil, tüm depart-
manlarımızla ciddi bir büyüme oranına sahibiz. 
2018’de de büyüme olmazsa olmaz, yüzde 15-20 
arası büyüme hedefliyoruz. 2018, seçim öncesi 
dönem olduğu için yatırımların da arttığı bir 
dönem olacak. 
Isıtma sektöründe, teknolojik olarak büyük bir 
gelişim gözleniyor. Sadece Danfoss değil, sek-
tördeki tüm firmalar dijital dönüşüm içinde. 
Isıtma sektöründe; yönetmelik, yasa ve bunların 
kontrolünü sağlayan mekanizmada eksiklikler 
olduğunu düşünüyorum. Bu eksiklikler gideri-
lirse, sektör yanlış uygulamalardan sıyrılacaktır. 
Standartları yükseltmemiz gerekiyor. Projeciler 
ve mekanik firmalarımız yeni teknolojileri sahip-
leniyor ve takip ediyor. Sektörümüz yeniliklere 
açık ve bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yasa, 
yönetmelik ve bunların kontrolünü sağlayan 
mekanizmalar da gelişirse, ısıtma sektörü tek-
nolojiyle kol kola gelişmesini sürdürecektir. TM

Danfoss Novocon
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yanı sıra tesislerde sürdürülen operasyonların 
daha verimli hale getirilmesini sağlıyor. Bina 
performansını farklı kademelerde ölçümleye-
bilen Energy Vision, tamamen web üzerinden 
erişilebilir yapısıyla, halihazırda kullanımda 
olan sistemlerdeki veriye entegre olarak çalı-
şabiliyor. Sadece enerji verisi temin etmek 
için yüksek maliyetli cihaz yatırımını ortadan 
kaldıran Energy Vision yazılımı ile veri arşiv-
lemesi sürekli ve güvenli hale geliyor. Entegre 
bir çözümle şirketler, enerjiyle ilgili tüm veri-
lerini merkezi bir sistem üzerinde birleştire-
rek çok daha verimli biçimde yönetebiliyor. 
Enerji tüketimi için karşılaştırma noktaları 
oluşturmak ve analiz yapmak üzere sunulan bu 

Honeywell, bina sahipleri ve tesis 
yöneticileri için profesyonel enerji 
yönetimini mümkün kılan, kulla-

nımı kolay Energy Vision yazılımı ile entegre 
çözümler sunuyor.
Honeywell CentraLine markası tarafından 
sunulan Energy Vision, binaların ve tesisle-
rin enerji verimliliğini takip etmek açısından 
sıradışı özellikler içeriyor, mevcut enerji ölçüm 
sistemleriyle ve saha ekipmanlarıyla entegras-
yonuyla işletmelerin enerji yönetimini yepyeni 
bir boyuta taşıyor.

•	 Farklı uygulamalardaki enerji tüketimi 
hakkında tam şeffaflık ve anlaşılırlık;

•	 DIN EN ISO 50001 standartlarına uygun 
Enerji Yönetimi Sistemi kurulumu; 

•	 Kontrolör seviyesinde en basit 
kurulumdan, bina süpervizörü seviyesinde 
büyük ve dağıtık sistemlere, en küçükten 
en büyük ölçekliye kadar tüm tesislerde 
ölçeklendirilebilirlik.

Enerjiyi ölçümlemek ve analiz etmek için kul-
lanılan profesyonel bir yazılım olan Energy 
Vision; şirketlerin elde ettikleri, enerjiyle ilgili 
her türlü veriyi kusursuz biçimde yönetebilme-
leri için farklı analizler sunuyor. Niagara web 
grafik teknolojisini temel alarak geliştirilen 
çözüm, enerjiyi yönetmek ve analiz etmenin 

teknik

Binalarda Profesyonel Enerji 
Yönetimi için Honeywell 
İmzalı CentraLine Energy Vision 
Yazılım Çözümü
Kullanımı kolay CentraLine yazılımı ile tesis yöneticileri, binalardaki enerji tüketimini ölçmek, izlemek 
ve optimize etmek için entegre bir araca kavuşuyor. 
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kullanımı kolay araç, NiagaraAX ağı ve grafik 
teknolojisine tamamen entegre oluyor.
Tesis yöneticileri, verimliliği artırmak için bil-
giye ve veriye dayalı kararlar alabilmek üzere 
binalarının enerji tüketimi hakkında doğru 
bilgiye ihtiyaç duyuyor. Energy Vision hem 
enerji tüketimini optimize etmek hem de farklı 
tesislerde, sahalarda, binalarda ve departman-
lardaki enerji performansını ölçümleyip takip 
etmek için ihtiyaç duyulan verileri sunmak 
açısından ideal bir çözüm sunuyor.
Energy Vision, tüm enerji tüketim formlarını 
otomatik olarak toplayıp analiz ediyor ve veri-
leri görsel açıdan cazip grafikler ve şemalarla 
sunarak, bina yöneticilerine avantajlar sağlıyor:

•	 Enerji Tüketiminde Karşılaştırma 
Noktaları Oluşturmak 
Tüketimleri benzer dönemlerde (örneğin 
günler, haftalar, aylar, yıllar) karşılaştırarak, 
verimliliğin düştüğü durumlar belirlenir.

•	 Enerji Performansı Değerlendirmesi 
Mevcut durum ile hedeflenen enerji 
tüketimi verileri karşılaştırılabilir. 
Öngörülen sınırların içinde, altında 
ve üstünde kalan enerji kullanımı 
görüntülenir.

•	 Günlük Tüketim İzlemesi 
Farklı günleri, 24 saatlik dönemler halinde 
karşılaştırarak verimsiz enerji kullanımı 
tespit edilir.

•	 Enerji Derecelendirmesi 
Yerleşke, bina ve tesislerin performansı 
görselleştirilebilir ve karşılaştırılabilir. En 
büyük tüketicilerin kullanım alışkanlıkları 
optimize edilerek enerji verimliliğine 
yönelik önlemler alınır.

•	 Enerji Verimliliği Raporlaması 
Verimlilik raporları, enerji yöneticisi, 
bölümler veya enerji denetçileri ile 
paylaşılabilir raporlara dönüştürülebilir, 
yönetim süreci kolaylaştırılır.

•	 Enerji Değeri Anlamlandırması 
Farklı bölgeler, binalar ve farklı 
dönemlerde tüketilen enerji ya da 
enerjinin maddi karşılığı raporlanabilir.

•	 Dış Hava Sıcaklığı Analizi 
Dış ortamdaki hava sıcaklığının 
enerji tüketimi üzerindeki etkisini 
görselleştirilerek enerji tüketimindeki 
sıradışı durumlar ortaya çıkarılabilir.

•	 Regresyon Analizi 
En iyi uyum doğrusunu kullanarak 
tüketim, dış hava sıcaklığı, ortalama 

günlük sıcaklık değerleri veya istenilen 
değerlerle karşılaştırılabilir.

Sayaçlar, bölgeler, sistemler, binalar ve tesisler 
arasında enerji tüketimi sıralamasını ve karşı-
laştırma noktalarını görselleştiren cazip şema-
lar, enerji kullanımı en yüksek düzeyde olan 
tüketicilere odaklanmaya ve en yüksek faydanın 
elde edilebileceği enerji tasarrufu önlemlerini 
hayata geçirmeye yardımcı oluyor.

Energy Vision çözümünün diğer önemli özel-
likleri:

•	 Yıllık DIN EN ISO 500001 denetim 
dokümantasyonunun tamamı da dahil 
olmak üzere, raporları otomatik olarak 
PDF dosyaları şeklinde oluşturabiliyor, 
lokal olarak saklayabiliyor ya da e-posta ile 
gönderebiliyor;

•	 Enerji verimliliği bilincinin oluşturulması 
için, en temel enerji tüketim değerleri 
giriş salonu ya da resepsiyon gibi alanlarda 
sürekli paylaşılıyor;

•	 CentraLine AX platformuna tamamen 
entegre Energy Vision, doğrudan bir 
kontrolör üzerinde çalışabildiği gibi, 
ARENAAX Building Supervisor’ın bir 
parçası olarak da çalışabiliyor. HAWKAX 
entegrasyon platformu; Modbus, M-bus, 
LonWorks gibi protokoller vasıtasıyla tüm 
ortak enerji ve tesis sayaçlarından gelen 
verileri toplayan akıllı bir veri kaydedici 
işlevi görüyor;

•	 Raporlar ve analizler internet tarayıcısı 
veya internet tabanlı ARENAAX 
denetim PC'si vasıtasıyla doğrudan 
görüntülenebiliyor. Tüm cihazlar 
Internet Explorer, Firefox veya Opera 
gibi tarayıcılar üzerinden görsel verilere 
erişebiliyor.

Bütçe dostu sürdürülebilirlik

İklimlendirme ve aydınlatma sistemlerinde kul-
lanılan enerji, bir binanın toplam enerji mali-
yetlerinin büyük kısmını oluşturuyor ve artan 
enerji fiyatları tesis yönetimi ve kullanıcıları 
üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Energy Vision, piyasada mevcut olan pek çok 
sistem ile entegre çalışabiliyor ve gerektiğinde 
ihtiyaca yönelik olarak tesislerde kullanılan 
üretim makinalarının verileri de alınarak per-
formans ölçümleri, hat performanslarının bir-

birleri veya geçmiş ile kıyaslamaları ve sürekli 
kayıtları tutularak verimlilik ölçümleri yapıla-
bilir. Başta ısıtma/soğutma enerjisi, elektrik ve 
su olmak üzere pek çok ölçüm verisini kullanan 
Energy Vision, önceden tanımlanan analiz şab-
lonlarıyla çalışarak boşa harcanan enerjiyi tespit 
edebiliyor. Tüm tesisleri ve binaları proaktif 
olarak görüntüleyen yazılım, maliyet tasarrufu 
için potansiyel barındıran her türlü fırsatı kulla-
nıcıya bildiriyor. Otomatik raporlama ve mali-
yetlerin görselleştirilerek paylaşılması, alınan 
önlemlerin başarısının gösterilmesi açısından 
da önemli. Böylece enerji verimliliği en iyi sevi-
yeye getirilirken, enerji giderlerinde azalma 
sağlanıyor. Ham enerji değerlerinin, gerçek 
maliyet hesabına dönüştürülmesiyle;

•	 Enerji israfı görüntülenebiliyor
•	 Tüketimi optimize edecek önemler 

alınabiliyor
•	 Benzer özellikte binaların tüketim 

değerleri karşılaştırılabiliyor
•	 Enerji tüketimi ile ilgili bilinç 

oluşturulabiliyor.
•	 EN 500001 sertifikasyon sürecini 

destekliyor
•	 Tek sistem ile üretim hatlarının 

performans ölçümleri ve kayıtları 
oluşturulabiliyor ve

•	 Performans ölçümlerinin ortak alanda 
yayımlanması ile tesis çalışanları motive 
edilebiliyor. TM

ENERGY VISION, farklı tüketicilerden gelen verileri 
periyodik olarak topluyor ve binaların enerji ihtiyaçları 
ile ilgili ayrıntılı raporlar oluşturuyor.

Daha fazla enerji tasarrufunun anahtarı: Honeywell 
imzalı CentraLine'ın ENERGY VISION yazılım aracı, 
profesyonel enerji yönetimi sağlıyor.
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proje

PepsiCo’nun Manisa’da faaliyete geçmesi 
planlanan Türkiye’deki altıncı üretim 
tesisinin iklimlendirme sistemi için 

Alarko Carrier ürünleri kullanıldı. Projede, 
Alarko Carrier’ın 2 adet soğutma grubu, 27 
adet akıllı klima santrali, 104 adet fan-coil 
ve bina yönetim sistemi yer alıyor. Proje kap-
samında Alarko Carrier Gebze fabrikasında 
üretilen enerji verimliliği yüksek, korozyon 
direncine sahip, modüler yapıda, yüksek parça 
kaliteli, bakımı kolay ve çevre dostu 39HQ 
klima santrali tercih edildi. Ürün, güç ve kontrol 
panosunun birleştirilerek modüler bir şekilde 
santral üzerine monte edilmesiyle fark yarattı.
Alarko Carrier mühendisleri tarafından her 
bir santral için ayrı ayrı tasarlanan panolar, 

PepsiCo Manisa Üretim 
Tesisi İklimlendirme 
Sistemi

kontrol hem ve güç ekipmanlarını içerisinde 
barındırıyor. Bu sayede ana ve alt yüklenici 
firmalar mekanik ve elektrik koordinasyonu 
konusunda büyük bir iş yükünden kurtularak, 
Alarko Carrier’ın tecrübe ve birikimlerinden 
faydalanabiliyor. UTC grubuna bağlı Auto-
mated Logic marka kontrolörlerin kullanıl-
dığı panolar, WebCTRL yazılımıyla izlenerek 
kontrol ediliyor, sınırsız sayıda kullanıcı, hiçbir 
ek yazılım gerekmeksizin PC, akıllı telefon ve 
tablet üzerinden sisteme erişebiliyor. Windows, 
Linux ve MacOS gibi birçok işletim sistemini 
de destekleyen WebCTRL yazılımı, dinamik 
ve interaktif grafikleriyle kolay yönetilebilir bir 
müşteri deneyimi sunuyor.
Projede, enerji verimliliği ve çalışma ses sevi-

yesi bakımından günümüzün ve geleceğin ihti-
yaçlarını karşılamak üzere tasarlanan 2 adet 
30XA950 vidalı kompresörlü hava soğutmalı su 
soğutma grubu bulunuyor. Bugün var olan en 
iyi teknolojiyi kullanan soğutma grubu, alümin-
yum mikro-kanallı ısı değiştiriciler (MCHX), 
dokunmatik Pro-Dialog kontrol sistemi, değiş-
ken kapasite valfli ikiz rotorlu vidalı kompre-
sörler, saf R134a soğutucu, kompozit malzeme-
den yapılmış düşük-sesli 4. jenerasyon Flying 
Bird fanları ile göze çarpıyor.
Fabrika içerisinde bulunan 104 adet Carrier 
42GW serisi kaset tipi Fan-Coil, hafif ve 
kolay montajı, ultra sessiz Carrier santrifüj fan 
tasarımı, kolay filtre temizliği ve şık hava giriş 
menfeziyle her türlü oda dekoruna uyumlu 

42 . tesisat market 11/2017



olarak hizmet veriyor. Bina içerisinde bulunan 
tüm Fan-Coiller, WebCTRL bina yönetim 
yazılımıyla izlenerek kontrol ediliyor, bu sayede 
enerji verimliliği ve konfor kalitesi yüksek bir 
fabrika ortamı sağlanıyor.
35 bin metrekaresi kapalı olmak üzere top-
lam 14 futbol sahası büyüklüğündeki 100 bin 
metrekarelik alana kurulacak olan PepsiCo 
Manisa Yiyecek Fabrikası'nın, “Yalın Üretim” 
uygulamalarına göre tasarlanacak ilk fabrika 
olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor.  Bu uygula-
malar patates işleme noktasından ürün sevkiyat 
noktasına kadar çeşitli yenilikleri de kapsıyor. 
Fabrika farklı tip patates depolama alanı, üre-
tim ve paketleme tesisleri, ofis alanı ve ürün 
deposunu içeriyor. TM

En yeni ürün ve hizmet tanıtımlarına hızla ulaşın
www.tesisatmarket.com

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

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

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir



www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir 
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!
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TPE3

- Ticari ısıtma, soğutma ve bölgesel    
 enerji için gelişmiş in-line pompalar
- Verimliliği yüksek motor ve hidrolik
- Akıllı kontrol fonksiyonları;

 - Enerji ve sensör maliyetlerini        
  azaltan, entegre ΔT kontrol mod

  - Pompa kısma vanası ihtiyacını       
  ortadan kaldıran FLOWADAPT mod

 
 Daha fazla bilgi edinmek için QR     
 kodunu taratın

DAHA YÜKSEK
PERFORMANS

AKILLI TİP IN-LINE POMPALAR İLE



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


