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2017 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız 
şu günlerde haber merkezimize “2017 yılı 
değerlendirmesi” içerikli çok sayıda bülten 

ulaşıyor. Bunlar arasından paylaşmakta fayda 
gördüklerimi ileteceğim: Mesela 2017’nin ISK 
Sektörü açısından değ erlendirmesi konusunda 
Alarko Carrier’a Genel Müdür Yardımcısı Haluk 
Ferizoğlu, İklimlendirme sektöründe 2018 yılına 
dair beklentilerin olumlu olduğunu dile getiri-
yor. Ferizoğlu, “Yapımı devam eden kamu özel 
ortaklığı hastanelerinin etkisiyle, klima santrali 
ve soğutma kulesi pazarında biraz artış, fancoil 
pazarında hafi f düşüş, soğutma grubu ve çatı tipi 
klima pazarında ise % 10 civarında daralma bek-
leniyor. Alarko Carrier olarak, merkezi iklimlen-
dirme alanındaki satışlarda 2017 sonu itibarıyla 
pazara paralel oranda bir seyir tahmin ediyoruz. 
TL olarak önceki yıla göre artış meydana gelse 
de, yüksek kur sebebiyle dolar bazında merkezi 
iklimlendirme açısından %5 oranında gerileme 
olacağı öngörülüyor. 2017 yılında bina otomasyon 
sistemleri ve soğutma kuleleri, merkezi iklimlen-
dirme cirosunda önceki yıla göre yüzdesel olarak 
en çok artış gösteren ürünler. 2018’de de, bu 
yıla benzer biçimde, ürün bazında değişmekle 
birlikte merkezi iklimlendirme pazarında %5 
oranında daralma öngörülüyor” diyor. Ferizoğlu: 
“2017 referandum sürecinden sonraki aylarda 
bir miktar toparlanma görülse de, ticari klima-

2018’de çıkacak yeni yasa ve direktif lerle 
cihaz verimlilikleri artacak

larda (VRF –LC) pazarın 2017’de 
yatay seyrettiğini söylemek müm-
kün. Ek olarak, AB’de 2014’te F-gaz 
regülasyonunun yayınlanmasıyla, 
alternatif akışkanlar, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de konuşul-
maya başlandı. 2018 yılında klima 
sektöründe görülecek değişikliklik-
lerden biri, fi rmaların ürün gamın-
daki yeni nesil R32’li cihazların 
artışı olacak. İç ortam hava kalitesi, 
klima seçiminde dikkat edilen bir 
diğer önemli nokta” diyor. 2017’de 
ticari klima ve VRF (değişken debili 
soğutucu akışkan sistemi) piyasası-
nın kısmen daha durgun seyrettiğini 
söyleyen Ferizoğlu, “Dengesiz kur 

oranı yatırımcıların alımlarını ertelemelerinde 
en büyük etken oldu. Hem ticari klima hem de 
VRF alanında yapılan seçimin en önemli kriteri, 
enerji verimliliği olarak kabul ediliyor. Çünkü 
enerji verimliliği işletme maliyetini doğrudan 
etkiliyor ve bina giderleri arasında büyük paya 
sahip. Ticari klimalarda ve VRF sistemlerinde 
piyasanın en önemli ihtiyaçlarından bir diğeri, 
gelişmiş kontrol sistemleri. Merkezi kumandalar 
üzerinden ana sistem parametlerini kontrol, bina 
yönetim sistemlerine entegrasyon, daireler için 
enerji paylaşımı sistemleri ve kablosuz kontrol, 
yeni tasarlanan projelerde öne çıkıyor” ifadelerini 
kullanıyor. Isı pompalarının, Türkiye pazarı için 
henüz yeni ve gelişmeye açık bir alan olduğunu 
belirten Ferizoğlu, önümüzdeki dönemde ısı 
pompalarının konvansiyonel ısıtma sistemlerinin 
yerini alabileceğini söylüyor. 
2018 yılında yayınlanacak ErP Yönetmeliği’nin 
(Energy Related Products / Enerjiyle İlgili Ürün-
ler), ısıtma sektöründe birçok olumlu değişikliğe 
yol açacağını söyleyen Ferizoğlu açıklamalarını 
şöyle sürdürüyor: “Yönetmelik kapsamında kom-
bilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki 
sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devridaim 
pompalarının, daha az elektrik tüketen yüksek 
verimli pompa olmaları zorunluluğu da getirile-
cek. Ayrıca, 70 kW ısıtma gücüne kadar kombi, 
kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre hacme kadar 

su ısıtıcıları ve boylerler için, üreticilerin enerji verim-
liliği etiketi düzenlemesi zorunlu olacak. Bununla bir-
likte, kombi, kazan, ısı pompası veya güneş enerjisi 
sistemi gibi çeşitli ısı üreticilerinin birlikte kullanıldığı 
ısıtma sistemlerinde, sistem enerji etiketlemesi yapı-
lacak. ErP Yönetmeliği sayesinde tüketicilere, daha 
yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma ürünü seçenekleri 
sunulacak. Tüketiciler de satın almak istedikleri ısıtma 
cihazının veya cihaz kombinasyonunun enerji tüketim 
sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olacak.” Ülkemizde 
kombi pazarının %35’inin, ErP Yönetmeliği’ne uygun 
yoğuşmalı cihazlardan oluştuğuna dikkat çeken Feri-
zoğlu, Yönetmeliğin Lot 1 ve Lot 2 fazlarının devreye 
girmesiyle birlikte, pazarın % 65’lik kısmının da yoğuş-
malı cihazlara döneceğine dikkat çekiyor. 
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve 
İklim Merkezi (IICEC) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
“Dünya Enerji Görünümü Türkiye 2017 tanıtım top-
lantısında, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. 
Fatih Birol Dünya Enerji Görünümü 2017 Raporu’nu 
(World Energy Outlook 2017) paylaştı. Dr. Fatih Birol , 
enerji ithalatçısı ülkeler için bu dönemin çok önemli 
olduğuna dikkat çekerek, “2000’de 5 olan ithalatçı ülke 
sayısı 2020’de 51 ülkeye çıkacak. Rusya ihracatını sür-
dürecek. ABD, Kanada ve Avustralya da yeni ihracatçı 
olarak pazara giriyor. Enerji ithalatçıları bu dönemi 
kaçırırlarsa çok büyük hata olur” dedi. TÜSİAD Baş-
kanı Erol Bilecik ise Türkiye’nin enerjide yaklaşık %75 
oranında dışa bağımlı olduğunu belirterek şunları söy-
ledi:  “Türkiye’nin hem sosyal gelişme, hem ekonomik 
büyüme hedefl eri doğrultusunda enerji arz-talep den-
gesini uzun vadeli ve güçlü bir şekilde oluşturmamız 
gerekiyor. Bunun için de kesinlikle şeff af, öngörülebilir 
ve daha rekabetçi bir piyasa tesis etmeliyiz. Kamu ve 
özel sektör olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı 
maksimum derecede devreye sokacak bir ekosistemi 
kararlılıkla tesis etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu 
noktada, yatırımı teşvik edecek düzenleyici çerçeveyi 
ve uygulamayı en etkin şekilde mümkün kılacak şebeke 
altyapısını kritik önemde görüyoruz.” 

Mutlu ve sağlıklı yıllar diliyorum. TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com
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Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W



ürünler

AVenS’in ofi s ve konut uygulamaları için 
pazara sunduğu yangın damperli yük-
sek basınçlı Vort Quadro Evo radyal 

fanlar, hava ihtiyacını başka bir boyuta taşıyor. 
İleri seviyede elektronik kartı sayesinde gecik-
meli çalışma, zaman saatli, hareket sensörlü, 
nem seviyesine göre çalışma, tatil modu (siz 
evde yokken bile periyodik zamanlarda çalışır, 
havalandırma sağlar) ve otomatik hız seviyesi 
artışı sağlayabiliyor.     
Tavan ve duvar tipi olarak sunulan Vort 
Quadro Evo yangın damperli radyal fanlar, 
performans ve yangın direnci DIN 18017-3 
standardına uygun. Ultra düşük ses seviyesi 
sayesinde gece kullanımı için ideal, yüksek 
derece koruma sınıfı IP45, ileri eğik PBT’ten 
mamul aerodinamik radyal kanatlar yüksek 
basınç direnci (343Pa kadar) ve yüksek verim-
lilik sağlıyor. ABS (V0) plastikten kaydırmalı 
estetik ön kapağı ve motor gövdesi mevcut. 
G2 fi ltreli, fi ltre tıkanma alarmına sahip. İsteğe 
bağlı yangın damperi veya geri tepme ventilli 

AVenS’ten Vortice Vort Quadro Evo Yangın Damperli Radyal Fanlar
olarak arz ediliyor. Kurulum ve yangın koruma 
için 10 farklı kasa tedarik edilebiliyor. Stan-
dart dış gövde, ankastre ve yanmaz K90 gövde 
(Fireproof K90 kasa) olarak sunuluyor. 23 farklı 
modelde sunulan Vort Quadro Evo Yangın 
Damperli Radyal Fanlar, 5 farklı hava debisi 
ve 5 farklı elektronik karta sahip. 
Geniş ürün yelpazesi seçim özgürlüğü 
sunuyor. 

Modeller

LL – Standart Model
T – Timer (zaman saatli)
TP – Timer Plus (gecikmeli çalışma, zaman 
saatli, tatil modu)
T-PIR – Passive Infra Red  (hareket sensörlü, 
zaman saatli, modele göre otomatik hız seviyesi 
artışı)
TP EVO-HCS – (Nem sensörlü, gecikmeli 
çalışma, modele göre sürekli çalışma neme bağlı 
otomatik hız seviye artışı). TM

Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası

Daikin, ısıtmadaki iddiasını hibrit sis-
temler ile sürdürüyor. Premix tam 
yoğuşmalı kombi ile entegre bir 

şekilde çalışan Daikin Altherma Hibrit Isı 
Pompası, enerji maliyetlerini yüzde 25’e kadar 
düşürüyor. Daikin Altherma Hibrit Isı Pom-
pası, bir yandan geniş alanların ısıtılması ve 
sıcak su talebinin karşılanması için esnek bir 
çözüm sunarken, iç ünite seçimine bağlı olarak 
soğutma da gerçekleştirebiliyor. Böylelikle ev 
ve iş yerlerinin hem ısıtma, hem soğutma, hem 
de sıcak su ihtiyacı aynı sistemle karşılanabi-
liyor. Sistemde kullanılan hydrobox ve kombi, 
toplamda klasik duvar tipi kombiler kadar yer 
kaplıyor ve bina içinde eski kombinin yerine, 
hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebiliyor. 
Bu sayede 25 dereceden 80 dereceye kadar 
sıcaklıkta kalorifer suyu elde edilebilmesini 
sağlayan Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası 
ile binalarını yenilemeyi tercih eden kullanıcı-
lar, boru ve radyatörlerini değiştirmeye gerek 
duymuyor. Daikin Altherma Hibrit Isı Pom-
pası sisteminde, tüm yıl boyunca, alan ısıtma 
için gerekli enerjinin yüzde 70’ine kadar bir 
bölümü ısı pompası tarafından tek başına 
karşılanabiliyor. Daikin Altherma havadan 
suya ısı pompası sürdürülebilir ve yenilene-
bilir enerji kaynağı kullanırken, çok soğuk 

havalarda ise ısı pompası devreden çıkarılarak 
doğalgaz ile çalışan kombi devreye giriyor. 
Daikin’in yeni ısı pompası, otomatik geçiş 
özelliği ile değişen hava koşullarında doğalgaz 
kazanı veya hibrit çalışma arasında her zaman 
en ekonomik modu seçiyor. Gerektiğinde 
bunları birlikte kullanarak (hibrit çalışma), 
kullanıcılarına daha ucuz, daha yeşil bir enerji 
kullanımı olanağı sağlıyor. Her iki teknoloji-
nin avantajlarını birleştiren Daikin Altherma 
Hibrit Isı Pompası ile enerji maliyetleri en 
yeni teknolojiye sahip yoğuşmalı kombilere 
oranla dahi yüzde 25’e kadar düşerken, karbon 
emisyonlarından yılda 1.5 tona kadar 
tasarruf sağlanıyor. 

Nasıl Çalışır?

Isı pompası çalışması: Sürdürülebilir ve 
yenilenebilir bir enerji kaynağı kullanan 
Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası 
5,04 değerinde bir performans katsayı-
sıyla (COP), orta düzeydeki dış ortam 
sıcaklıklarında işletme maliyetlerinin 
optimuma getirilmesi için mevcut en 
iyi teknoloji ile çalışır. 
Hibrit çalışma: Yüksek bir ısı yükü 
gerektiğinde veya belirli koşullarda 

en yüksek verimliliğin sağlanması için hem 
doğalgaz kazanı hem de ısı pompası aynı 
anda devreye girer. Isı pompası modundan 
hibrit moduna geçiş evin özelliklerine, enerji 
fi yatlarına, ısı dağıtım sisteminizin talep ettiği 
sıcaklığa, dış ortam sıcaklığına ve ısı pompası-
nın o andaki verimliliğine dayalı olarak değişir. 
Doğalgazla çalışma: Dış ortam sıcaklıkları 
büyük ölçüde düşer ve neticesinde su akış 
sıcaklığı artarsa hibrit modunda çalışma artık 
verimli olmaktan çıkacaktır. Ünite bu durumda 
otomatik olarak doğalgaz moduna geçer.TM
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oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

Eurovent onaylı TB1 sınıfı ısı köprüsüzlük 
düzeyi, hijyen ve konfor uygulamalarında 
Boreas’ı öne çıkarıyor.

www.boreasclima.com

için tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

B

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri



ürünler

Atıksuların, ihtiva ettiği maddeler nede-
niyle bulunduğu yerden terfi  ettiril-
mesi insan sağlığı ve çevre temizliği 

açısından önem göstermektedir. Atıksular, içe-
riğinde katı maddeler, WC atıkları, atık yağlar, 
homojen olmayan katı atıklardan oluşmaktadır 
ve bu atıksuların terfi  ettirilmesi özel ekipman-
lar ihtiyacını doğurmaktadır. DAB fi rması bün-
yesindeki Fekabox ve Fekafos atıksu terfi  istas-
yonları tasarlanırken kalite ile birlikte kullanıcı 
dostu olmasına da dikkat edilmiştir. Alternatifl i 
giriş çıkış bağlantıları ve bu bağlantı noktala-
rına işaretlenen semboloji ile kullanım kolaylığı 
sağlanmıştır. Tüm bağlantı noktaları koku ve 
hijyen unsurlarını sağlayacak şekilde sızdır-
mazlık ekipmanları ile donatılmıştır. Fekabox 

Baymak’tan Atıksu Terfi  İstasyonları

lama, korozyonun tamamen önüne geçilmesi, 
işçi sağlığı ve ulaşılabilir yaygın servis ağı avan-
tajlarını kullanıcılarına sun uyor. TM

ve Fekafos atıksu terfi  istasyonları ortalama 8 
mm kalınlığında geri dönüştürülebilir polieti-
len malzemeden üretilmiştir. Bu sayede taşıma 
ve kurulum maliyetleri düşürülmüş, koku prob-
leminin önüne geçirilmiştir. Ayrıca korozyona 
ve mekanik yorulmaya karşı dayanıklı olarak 
geliştirilmiştir. Fekabox 110, 200, Fekafos 280, 
280 Double, 550 Double, 1200, 2000 ve 3800 
modelleri ile oldukça geniş bir aileye sahiptir. 
İstasyon ihtiyaç olabilecek gerekli aksesuarları 
ile beraber tedarik edilip cihaza uygun pom-
palar ve pano uygulamaya göre seçilip cihaza 
ilave olarak eklenir. Bu sayede kullanıcıya esnek 
bir sistem ve uygulama alanı sunulur. Baymak, 
Fekabox ve Fekafos ürünlerini verimlilik, düşük 
enerji, bakım maliyetleri, kolay kurulum-uygu-

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11, yatay 
olarak 110 metreye kadar atıkları pompalaya-
bilen öğütücüleri, ekonomik, pratik ve estetik 

SFA Sanihydro'dan WC Öğütücüler ve Pompalar
işlemlerinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane gibi 
alanlarda  kullanılıyor, ancak öğütücü özelli-
ğine sahip değildir. Yine kanalizasyona uzak 
kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı olan 
yerlerde, atık suların tahliyesini sağlıyor. 
60-70 ºC sıcaklığındaki sıvıya ve sabunlu sulara 
dayanıklı olarak üretildiklerinden, kafe, restoran, 
otel, vb. iş yerleri gibi birçok alanlarda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

SANIVITE Pompanın Teknik 
Özellikleri  
•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Bulaşık 

makinesi, çamaşır makinesi, evye, duş 
kabini, banyo küveti, bide, lavabo,

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

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

50 Hz.,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 412 x 185 x 280 

mm.TM 

bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 veya 
50 mm çaptaki PVC/PPRC borular aracılı-
ğıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor 
ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. Basit 
montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygu-
lanabilir bir sistem olup restorasyon ve tadilat 

www.systemair.com.tr

Klima Santralleriniz 
Güvencemiz Altında!
Systemair HSK olarak, yenilenen hizmet ağımız ile tüm Türkiye’yi kucaklıyoruz. Büyük 
hedeflerimiz için atacağımız büyük adımlardan birisi olan Retrofit projesini hayata 
geçiriyoruz. Yaşı ve modeli ne olursa olsun klima santrallerinizin Systemair HSK’nın 
ayrıcalıklı satış sonrası hizmetlerinden ve güvencesinden faydalanmasını sağlıyoruz!

SysTechnic hangi hizmetleri sunuyor?
 
• Retrofit hizmeti ile güncel teknoloji ve enerji verimliliği kriterlerini sağlayamayan santrallerin yenilenerek, 
 işletme giderlerinin düşürülmesi, tasarruf sağlanması.
• Sistematik bakım ile tesisinizde optimum enerji verimliliği ve uzun ömür.
• Klima santralinin çalışma ömrü boyunca sistem dengeleme, iyileştirme, dönüşüm, enerji verimliliği,    
 teknolojik adaptasyon gibi güncellemelerinin yapılması.
• Uzaktan erişim ve teknik destek hizmeti sağlanması.
• Yatırımlarınızın korunması ve Systemair HSK güvencesi altına alınması.

SysTechnic
Çağrı Merkezi
444 33 64

Merkez Ofis
Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han
Kat : 3 Esentepe - Şişli / İstanbul
Tel  : +90 212 356 40 60
Faks  : +90 212 356 40 61
systechnic@systemairhsk.com.tr6 . tesisat market 12/2017
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Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han
Kat : 3 Esentepe - Şişli / İstanbul
Tel  : +90 212 356 40 60
Faks  : +90 212 356 40 61
systechnic@systemairhsk.com.tr



ürünler

Soğutma kuleleri ve diğer özel ısı değiş-
tiricilerinin tasarımında ve imalatında 
tam kapsamlı, tam hizmet veren SPX 

Cooling Technologies, Inc., popüler Marley 
AV serisinin tek akışlı soğutma kulelerinin 
yeni tasarımını, hücre başına 550-3394 kW 
nominal kapasiteye sahip, fabrika montajlı 134 
modeli ile pazara sundu. 
AV soğutma kuleleri, düşük kurulum alanı açı-
sından kompakt cihazlardır ve klima, soğutma 
sistemlerinin yanı sıra hafif endüstriyel yükleri 
de desteklemek için de uygundur.
Standart modellerde rulman yataklı kayışlı-
kasnaklı aktarma bulunurken, Marley Geare-
ducer® ve motor dış hava akımlı (MOA) seçe-
nekleri de birçok modelde mevcuttur. Diğer 
popüler tercih sebepleri arasında, güvenli ve 
kolay gözlem ve bakım olanağı tanıyan büyük 
kapılar, kaynaklı paslanmaz çelik havuz, havuz 
tabanı temizleme borusu, iç mekanik ve eri-
şim giriş platformları, kaymaz yürüme yolu 
ve sıcak su havuzu korkuluk sistemi bulun-
maktadır.
Yeni patent başvurusu yapılan MarKey® 
Damla Tutucu sayesinde AV soğutma kule-

Systemair HSK Tarafından Türkiye’de Satışı Gerçekleştirilen SPX Soğutma 
Teknolojileri’nden Yeni Tasarımlı Marley AV Serisi Soğutma Kuleleri

sinde, sürüklenme kaybı sirküle edilen suyun 
yüzde 0.0005’ine kadar düşüyor ve bu sayede 
kuledeki su kaybı en aza inebiliyor. Fabrika 
montajlı çoğu modelde sessiz ve ultra sessiz fan 
seçenekleri bulunuyor. Kontrol paketleri, birçok 

model için tek noktadan güç bağlantısı sağlıyor. 
AV, Soğutma Teknolojisi Enstitüsü (CTI) tara-
fından sertifikalandırılmış ve Eurovent Certita 
Sertifikası (ECC) almış, çok hücreli modelleri 
FM tarafından onaylanmıştır.TM

İnce ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine 
çeken E.C.A. Icon serisi, özgün tasarı-
mıyla armatür dünyasında fark yaratı-

yor. Süreklilik ve bütünlük konseptini ayrın-
tılarında yansıtan E.C.A. Icon koleksiyonu 
ürünleri, dinamik ve net çizgilerle yuvarlak 
hatların estetik birleşiminden oluşan detaylar 
barındırıyor. İşlevsellik ve ergonomik kullanım 
sunmasının yanı sıra, sade geometrik formların 
minimalist çekiciliğine ve elegant görünüme 
sahip olan ürünler kullanıldıkları mekânlara 
estetik katkı sağlıyor. Özgün tasarımının yanı 
sıra 3 farklı boyda lavabo bataryası, çıkış ucun-
dan yön değiştiricili özel banyo bataryası ve 
ankastre banyo-lavabo ürünleriyle farklı ve 
özel hissetmek isteyenler yeni bir seri. E.C.A. 
Purity armatür serisi de modern mekânlar 
için ideal bir tercih oluşturuyor. Minimaliz-
min temel alındığı seride, pürüzsüz yüzey-

E.C.A.’dan Hygiene Plus Teknolojisine Sahip 
Icon ve Purity Armatürler

ler ve yumuşak hatlar ile yalın bir görünüm 
hedeflenirken, kullanım ergonomisi ürünleri 
ön plana çıkartıyor. İnovatif E.C.A. Purity 
serisi kullanıcı dostu ürünleri, ince ve zarif 
çizgileri ile dikkat çekiyor. Tüm şıklığının 
yanında sunduğu 3 boy lavabo alternatifi ve 
ankastre banyo-lavabo ürünleriyle Purity özel 
mekânlara sahip olmak isteyenler için çok 
güçlü bir aday. Sektöre yenilikçi bir bakış açısı 
ile tasarlanan seri, E.C.A. kalitesi ile beğenilere 
sunuluyor.  Icon ve Purity armatürler A Design 
Award ve Iconic Awards tasarım yarışmaların-
dan ödülle döndü. A Design Award’ta Icon 
serisi lavabo, banyo, eviye armatürleri Gold 
seviyesinde; Purity serisi, lavabo, banyo, eviye 
armatürleri Silver seviyesinde ödüle layık görü-
lürken; Iconic Award tasarım yarışması ürün 
kategorisinde Purity Lavabo Bataryası ve Icon 
Banyo bataryası ödül aldı. TM 
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ürünler

Önde gelen küresel bir iç mekân 
konfor çözüm ve hizmetleri teda-
rikçisi ve bir Ingersoll Rand mar-

kası olan Trane®, Sintesis™ hava soğutmalı 
vidalı soğutma grubu portföyünün en yeni 
tasarımı olan RTAF G modelini piyasaya 
sunuyor. Bu yeni yüksek performanslı ve 
iklim dostu ısıtma, havalandırma ve iklim-
lendirme (HVAC) sistemi, Avrupa'daki ticari 
bina sahiplerine sürdürülebilirlik hedefl erine 
ulaşmalarına yardımcı olmak için yeni bir 
çözüm alternatifi  sunuyor. 
RTAF G modeli, sınırlı kurulum alanında 
maksimum performansa ihtiyaç duyan birçok 
büyük çaplı ticari ve endüstriyel soğutma 
uygulaması için avantaj sağlayacak 1700 

Trane’den Yeni Sintesis™ Hava Soğutmalı Vidalı Soğutma Grubu

kilovata (kW) varan kapasite sunuyor. Yeni 
model, neredeyse sıfır küresel ısınma potansi-
yeline (GWP) sahip bir soğutucu akışkan olan 
R-1234ze kullandığı için yeni nesil bir soğu-
tucu akışkana geçerken sistemlerinin kapasi-
tesini, işlevselliğini ve verimliliğini korumak 
isteyen müşteriler için ideal bir seçenek.
Sintesis portföyü ofi s, endüstriyel ve sağ-
lık hizmetleri binaları için yüksek verimli 
bir hava soğutmalı soğutma grubu serisidir. 
Portföy, Avrupa’daki enerji verimliliği ve 
sürdürülebilirlik hedefl erine ulaşmaya çalı-
şan müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde modüler ve esnektir. Sintesis soğutma 
grupları, Enerji ile İlgili Ürünler (ErP) Genel 
Direktifi  2009/125/EC çerçevesinde geçerli 

tüm Avrupa Birliği Eko Tasarım Düzenle-
melerine uygundur. Sintesis RTAF G, düşük 
GWP’li yeni nesil soğutucu akışkanları ve 
yüksek verimli işleyişiyle çevresel etkiyi azalt-
mak için tasarlanan Ingersoll Rand EcoWise 
ürün portföyünün bir parçasıdır. TM 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ARCELiK_KOMB_LANI_235x335mm.pdf   3   3/1/17   2:25 PM



ürünler

Islak rotorlu sirkülasyon pompası Stratos; 
sıcak su ısıtıcıları, klima sistemleri ve kapalı 
soğutma devreleri için kullanılıyor. 

Stratos şimdi, sistem verimliliğini artıran işle-
tim türü “Q-Limit” ile ihtiyaca uygun sistem 
besleme fonksiyonu sunuyor ve bunun yanı sıra 
0,20’ye eşit veya altındaki yeni, iyileştirilmiş 
enerji verimlilik endeksiyle de göz dolduruyor.

Verimlilik yeniden tanımlandı

Hidrolik sistemde ve motorda yürütülen opti-
mizasyon çalışmaları sayesinde enerji verimlilik 
sınıfı yenilendi. Tekli pompalardaki yeni değer ≤ 
0,20 ile Stratos, güncel ErP gerekliliklerine açık 
ara fark atıyor. Böylelikle Stratos’un değerleri, 
Eko Tasarım yönergesiyle belirlenmiş olan en 
verimli sirkülasyon pompalarının referans değe-
riyle örtüşüyor. Yüksek verimli Wilo-Stratos’un 
yazılımı da ayrıca “Q-Limit” işletim türünü 
sunuyor. Bu işletim türü tüm regülasyon tür-
leriyle (Δp-v, Δp-c, Δp-T, aktuatör) kombine 
edilebiliyor ve gerektiğinde debinin, rahatlıkla 
seçilen bir değerle (ilgili pompanın maksimum 
debisinin % 25-90’ı kadar) sınırlanmasını sağ-
lıyor. Ayarlanan değere ulaşıldığında, pompa 
daima sınırlamanın karakteristik eğrisi boyunca 
regülasyon yapıyor ve asla bunun dışına çıkmıyor. 
Bu fonksiyon sayesinde Stratos sadece ekstra 

Yeniden Tasarlanan Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası Wilo-Stratos

enerji tasarrufu yapmakla kalmıyor, aynı zamanda 
sistemdeki seslerin de azalmasını sağlıyor.

Uygulama alanı: Tüm sistemlerin sıcak sulu 
ısıtma tesisatları, sanayi tipi sirkülasyon sistem-
leri, klima sistemleri ve kapalı devre soğutma 
sistemleri.

Özellikler/ürünün avantajları

•	 Q-Limit fonksiyonu ile yüksek sistem 
verimliliği sayesinde enerji tasarrufu (debi 
sınırlama)

•	 Tüm tekli pompalarda iyileştirilmiş enerji 
verimliliği EEI ≤0,20

•	 Daha iyi okuma ve kullanım için optimum 
ekran

•	 Kompakt yapısı ve konumdan bağımsız 

LCD ekranı sayesinde yer tasarrufu 
sağlayan montaj

•	 Mevcut tüm bus sistemlerine bağlanma 
sağlayan modüler konsept (örn. Modbus, 
BACnet, CAN, LON, PLR)

•	 Güvenilir kalite ve dayanıklılık

Kolay ve esnek montaj, uzun işletme 
süresi

Kendini kanıtlamış kalite ve güvenilirlik, bu 
modelin güçlü özellikleri olmaya devam ediyor. 
Wilo-Stratos, kolay anlaşılır ve güvenilir bir 
kumanda sistemine sahip. Ayrıca okunabilirliği 
de optimize edilen ekran, konumdan bağımsız 
olarak yatay veya dikey olarak monte edilebilir. 
Kataforez kaplı pompa gövdesi, yoğuşma suyu 
oluşumunda korozyonu önler ve ekstra uzun 
ömürlüdür. Stratos, önden kumanda olanağı ve 
klemens bölmesine doğrudan erişim sayesinde 
kullanımı kolaylaştırır ve kompakt tasarımlı 
yer tasarrufu sağlayan ısıtıcı dağıtıcıları için 
montajda değişken pozisyonlara izin verir. Islak 
rotorlu sirkülasyon pompası, Modbus, BAC-
net, CANopen, LON, PLR gibi bina yönetim 
sistemleriyle doğrudan iletişime geçebilmesi 
için bina otomasyon teknolojisine entegrasyonu 
sağlayan, sonradan eklenebilir arabirim modül-
leriyle donatılabilir. TM 

Panasonic’in Thea IQ dokunmatik 
panelleri ile evlerde aydınlatma, alarm, 
güvenlik ve iklimlendirme cihazları, 

perde ya da panjurlar tek noktadan kontrol 
edilebiliyor. Ayrıca görüntülü konuşma yapı-
labiliyor, site yönetim hizmetlerine ulaşılabi-
liyor. Dışarıya çıkacak olanlar, trafiğin duru-
munu bile Thea IQ dokunmatik panellerden 
öğrenebiliyor. İşten ya da dışarıdan dairenize 
geldiğinizde evinizi hangi şekilde bulmak isti-
yorsanız, yapmanız gereken tek şey Thea IQ 
dokunmatik panellerde aklınızdaki senaryoyu 
önceden oluşturmak. Giriş-çıkış senaryosu 
gibi senaryolar ile ışıklar, perdeler ve evin ısısı 
talimatlarınıza uygun şekilde ayarlanıyor.  
İhtiyaca göre duman dedektörü, gaz kaçağı, su 
baskını, manyetik kapı dedektörü gibi ürün-
ler de sisteme eklenebiliyor. Böylece Thea IQ 
dokunmatik panel; acil durumlarda elektrik, 

Panasonic’ten THEA IQ Dokunmatik Paneller
gaz ve suyu otomatik olarak kesiyor, 
alarm veriyor, kullanıcıyı ve gerekli kişi-
leri haberdar ediyor.
Panasonic Thea IQ dokunmatik panel 
ile evden çıkmadan önce Yandex Trafik 
Ajansı’nın sunduğu trafik yoğunluk bil-
gisine tek dokunuşla erişebilir, planları-
nızı duruma göre yapabilirsiniz.  
Thea IQ dokunmatik paneller sayesinde 
kapınızı çalan kişiyi görebilir ya da 
onunla konuşabilirsiniz. Dilerseniz site 
güvenliği ve sitenin sosyal tesisleri ile de 
sesli ve görüntülü olarak iletişime geçebilirsiniz.   
Yaşam alanınızın yöneticisine ya da tüm dai-
relere iletmek istediğiniz mesajları Thea IQ 
dokunmatik panel ile gönderebilir ya da gelen 
mesajları ekrandan okuyabilirsiniz. 
Site içinden ya da dışından satın alınabilecek 
tüm hizmetler, site yöneticisi tarafından daire 

içindeki Panasonic Thea IQ dokunmatik panel-
lere tanımlanabiliyor ve bu şekilde yönetilebili-
yor. Kuru temizleme, oto yıkama, taksi çağırma, 
bakıcı, ev temizlik, SPA, restoran, tesisat ve 
tamir gibi hizmetler, randevulu ve belirli saatler 
arasında aktif olacak şekilde ayarlanabiliyor.TM
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ürünler

Akıllı enerji teknolojileri alanında 
uzman Cosa, yeni ürünü Akıllı Enerji 
Monitörü’nü çok yakında piyasaya 

süreceğini duyurdu. Evlerdeki sigorta kutularına 
kolayca takılarak çalışan bu yeni ürün ile enerji 
dağıtım şirketleri ve son kullanıcılar, evlerde 
bulunan buzdolabından saç kurutma makinesine 
kadar tüm elektrikle çalışan aletlerin tükettiği 
enerji miktarları, tüketim zamanı ve süreleri, 
enerji kalitesini ve varsa tasarruf sağlanabilecek 
fazla tüketimleri hakkında detaylı bilgi sahibi 
olabilecek. Kullanım alışkanlıklarını takip ederek 
elde ettiği veriyi anlamlandıran ve böylelikle 
dağıtım şirketlerinin her haneye özel tarifeler 

RES Enerji Sistemleri’nden Rescon Kontrol Paneli

Cosa Akıllı Enerji Monitörü

başlayıp yavaşça yükselerek ısıtma ihtiyacını kar-
şılar. Bu sistemde cihazlar kısmi yükte çalışacağı 
için verimlilik ve yakıt tasarrufu sağlanır. Baca gazı 
sıcaklığı düşer. Dolayısıyla yoğuşma veriminden 
daha fazla yararlanılır.
Rescon kontrol paneli, boyler ve ısıtma yükleri-
nin olduğu sistemlerde boyler zonunu ayırarak 
sistemin verimliliğini çok ciddi bir şekilde artırır. 
Örneğin; 10’lu kaskad bir sistemde 7 kazanın ısıt-
maya, 3 kazanın da sıcak su üretimi için çalıştığını 
düşünelim. Toplamda 10 x 115 kW = 1.150 kW 
yükün 3/10’u boylerden, 7/10’u ısıtmadan gelir. 
Denge kaplı bir sistemde, iki zon da denge kabın-
dan sonra olduğu için boyler ihtiyacının olduğu 
her an, sistem 80/60 ˚C su rejiminde çalışacaktır. 
Bu sırada ısıtmada (yerden ısıtma ve radyatör) su 
sıcaklığı özellikle geçiş mevsimlerinde çok yüksek 
olmayacağı için 3 yollu vana ile regülasyon yapıp 
gidiş suyu sıcaklığı düşürülmeye çalışılacaktır. 
Rescon kontrol panelli sistemlerde, kazan altındaki 
ana kolektör üzerine koyulan motorlu vanalarının 
kontrolü sağlandığı için sistem kolektörden ayrı-
lıp 2 taraf da ayrı ayrı çalıştırılabilecektir. Yani 
sistemde boyler ihtiyacı olduğunda, 3 tane kazan 
sadece boyler 80/60 ˚C su rejiminde çalışırken, 
kalan 7 adet kazan o sırada dış hava kompanzas-
yonuna göre çalışacak, bu durumda gidiş suyu 
sıcaklıkları düşük olacağı için sistemin verimi en 
yüksek düzeyde olacak. Boylerde ihtiyaç bitti-
ğinde, bu sefer 10 tane kazan sadece ısıtma için 
çalışacak. Bu durumda da 3 yollu motorlu vana 
kullanımı ortadan kalkacaktır.
Hem kullanıcı hem servis için kolay tasarlanan 

geliştirilebilmesini sağlayacak olan akıllı cihaz, 
son kullanıcıları da elektrik enerjisi tüketimi 
konusunda bilinçlendirerek elektrik enerjisinde 
tasarruf yapabilmesini sağlayacak. Akıllı Enerji 
Monitörü, hanelerdeki elektrik enerjisi tüketi-
mini analiz edip, gereksiz enerji tüketimini tespit 
ederek kullanıcıları doğru yönlendirerek tasarruf 
edebilmelerini ve böylelikle konforlu ve tasarrufl u 
bir yaşam sürdürebilmeyi sağlayacak. 
Bu teknoloji ile elektrik dağıtım şirketleri saatlik, 
günlük, haftalık, aylık enerji tüketimlerini rapor-
lar halinde alabilecek ve müşterilerine daha katma 
değerli, kişiselleştirilmiş ve de uygun tarifeler 
sunabilecek. TM

modülleri ile kazan dairesi kontrolü çok daha basit 
ve kullanışlıdır. Kazanlar ve zon sıcaklıklarını 
ekranda gösterir ve istenilen ayarları bu panelden 
yapabilme imkânı sunar.
PID kontrol sayesinde, kazanların tepkime süreleri 
değiştirilerek ve ihtiyaçlara cevap süresi minimum 
seviyeye indirilerek verimlilik ve yakıt tasarrufu 
sağlanır.
Rescon kontrol paneli, cihazların çalışma saatlerini 
kontrol ederek hepsini aynı çalışma saatlerinde 
tutar. Bu şekilde cihazların kullanım ömürlerini 
artırır. 
Şap kurutma özelliği ile Rescon, yerden ısıtma 
sistemlerinde şapların daha kaliteli olmasını sağ-
lar. Rescon ayrıca bakteri yok etme modülü ile 
istenilen saat ve tarihlerde anti-lejyonella modunu 
devreye geçirerek boylerlerden daha sağlıklı su 
alınmasını sağlar. TM

RES Enerji Sistemleri A.Ş.’nin pazara sun-
duğu 7” LCD dokunmatik ekran ile kula-
nım kolaylığı sağlayan Rescon, panele 

ilave edilecek kartlar ile 60 adet kazan ve 30 adet 
üç yollu motorlu vanalı zona kadar kaskad sistem-
lerini kontrol edebiliyor. 
Rescon, seri ve paralel çalışma mantığını kulla-
narak aynı anda kazanları modülasyonlu çalıştırıp 
maksimum verimlilik ve yakıt tasarrufu imkânı 
sağlıyor. 115 kW 10'lu kaskad sisteminde ihtiya-
cın 300 kW olduğunu düşünelim. Normal kaskad 
sistemlerinde; ihtiyaca göre önce birinci kazan 
devreye girer yüzde 100 modülasyon ile çalışır, 
sonra ihtiyaca göre ikinci ve üçüncü kazan devreye 
girer. Rescon’lu kaskad sisteminde; ihtiyaca göre 
sistemin tüm kazanları yüzde 18 modülasyon ile 
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söyleşi

Burak Gürkan
Grundfos Türkiye Genel Müdürü

E  nerji ve su, dünyanın en önemli sorunlarından. Grundfos’un amacı da bu iki 
önemli soruna çözüm bulmak. Haziran ayında Grundfos Türkiye Genel Müdürü 
olan Burak Gürkan, Grundfos’un uzun vadeli misyonunu ve Türkiye için 

yapacakları çalışmaları Tesisat Market okurları için anlattı.

“Gelecekte suyun 
taşınmasıyla ilgili her 
türlü inovatif teknolojinin 
mucidi Grundfos olacak”
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Grundfos, dünyanın en büyük 
pompa üreticisi

Grundfos, 1944’te Poul Due Jensen tarafından 
Danimarka’da kuruldu. Suyu taşımaya ihtiyacı 
olan bir çiftçinin talebiyle, ilk pompa tasarımı 
Grundfos’un kurucusu Poul Due Jensen tarafın-
dan yapıldı. Günümüzde 60’tan fazla ülkede 18 
binden fazla çalışanıyla dünyanın pek çok yerinde 
varlığını sürdüren Grundfos, dünyanın en büyük 
pompa üreticisi. Grundfos’un uzun vadeli mis-
yonu, dünyanın iki önemli sorununa çözüm bul-
mak. Bunlar: “insanların su ihtiyacını karşılamak” 
ve “enerji.” Biz Grundfos olarak dünyanın en 
verimli pompalarını üreterek ve daha az enerji ile 
suyun bir yerden bir yere taşınmasını sağlayarak 
çevreyle olan dostluğumuzu sürdürüyoruz. 

Grundfos, değerleri ve arkasında 
durduğu o büyük vizyonuyla kişisel 
değerlerimle örtüşüyor

Ben 1998 yılında ODTÜ Fizik bölümünden 
mezun oldum. Mezun olduktan sonra görev aldı-
ğım Emerson firmasında 17 yıl çalıştım. 2017 
yılının Haziran ayında ise Grundfos Türkiye 
Genel Müdürlüğü pozisyonuna geldim. Tür-
kiye, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan ve Gürcistan 
bölgesinin sorumluluğunu üstlendim. Grundfos, 
değerleri ve arkasında durduğu o büyük vizyo-
nuyla hem benim kişisel değerlerimle örtüşen 
hem de uzun vadede dünya için faydalı işler 
yapmak isteyen bir firma. Grundfos’a gelmemin 
en önemli sebebi de bu. Grundfos’un Türki-
ye’deki potansiyeli ve Türkiye için yapabileceği 
şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Uzun ve kısa 
vadeli planlarımızı çok net bir şekilde belirledik. 
Türkiye’de 20. yılımızı kutlayacağımız 2018’in 
başından itibaren pazarda çok daha güçlü bir 
Grundfos göreceksiniz ve Grundfos adını daha 
çok duyacaksınız. 

Grundfos kârının yarısını sadece 
ar-ge’ye harcıyor

Grundfos’un Türkiye pazarında yapacağı çok fay-
dalı işler, yardım edebileceği çok fazla sektör ve 
insan var. Bunlara ulaşmak için farklı yöntemler 
uygulayacağız. Grundfos’un uzun vadeli hedefle-
riyle ilgili hem yatırım hem de ar-ge planları var. 
Dünyanın su ve enerjiyle ilgili olan sorunlarına 
çözüm bulabilmek için yeni teknolojilere ihtiyaç 
var. Grundfos’un tarihine baktığınız zaman yeni 
teknolojiye, ar-ge’ye yatırım, yeni ürünler ve yeni 

ki yeni bir teknoloji veya daha verimli bir pompa 
çıkacak olsa, bunun Grundfos’tan gelmesi şaşır-
tıcı olmuyor.

Türkiye’de dijitalizasyon ve akıllı 
çözümlere yönelim var

Uzun vadeli hedeflerimizden biri de dijital dönü-
şüme ağırlık vermek. Artık daha dijital ürün-
ler, birbirleriyle konuşan pompalar üretiyoruz, 
pompaların dünyayla daha bağlantılı olmasını 
sağlıyoruz. Grundfos, akıllı evlerde kullanılan 
yazılım ve ekipmanlarla doğrudan haberleşen 
pompa sistemlerine yatırım yapan ve bu sistem-
leri geliştiren bir firma. Dolayısıyla Grundfos, 
daha verimli pompa üretmek için yaptığı yatı-
rımlara ek olarak, pompa kullanımını kolay-
laştıracak dijital platform için de ciddi oranda 
yatırım yapıyor. Türkiye’de dijitalizasyon ve akıllı 
çözümlere yönelim var ve bizim en hızlı büyüyen 
ürün gruplarımızdan biri iSolutions. Türkiye’nin 
dijitalizasyonda büyüme hızı biraz yavaş ancak 
gelişime açık olması dijitalizasyon teknolojisine 
yatırım yapmamıza sebep. Kabaca dünya üze-
rinde kullanılan elektriğin yüzde 10’unu pompa-

çözümler görürsünüz. Grundfos, sektörde ürün-
leri ve teknolojileriyle lider bir firma. Bir vakıf 
şirketi olan Grundfos, kârının yarısını sadece 
ar-ge’ye harcıyor. Dünya üzerinde kârının yarı-
sını ar-ge’ye harcayan firma çok azdır.
Grundfos vakıf şirketi olduğu için kazandığı 
parayı tekrar işe yatırıyor. Dolayısıyla ne zaman 
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söyleşi

Demand Driven Distribution 
çözümü

Grundfos’un varoluş amacı, insanlara suyu daha 
verimli bir şekilde ulaştırmak. Bu bağlamda 
Türkiye’de enerji verimliliği alanında projele-
rimiz devam ediyor. Bu enerji verimliliği pro-
jelerinde müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve 
son kullanıcıların daha doğru teknik çözüm-
lerle, çok daha enerji verimli pompalarla ihtiyacı 
olan suyu bir noktadan bir noktaya taşımasını 
sağlıyoruz. Ayrıca belediyelerle de yakın ilişki 
içindeyiz. Geçen ay belediye yetkilikleri, başkan 
yardımcıları ve başkanlarından oluşan bir heyet 
ile Danimarka’ya gittik ve Grundfos fabrikasını 
da ziyaret ettik. Bu gezide bölgesel ısıtma ve 
enerji verimliliği üzerine farklı çözümler gördük 
ve ikili görüşmelerimizde Türkiye’deki şehirleşme 
tarafında su dağıtım ağlarında büyük kayıplar 
olduğunu konuştuk. Ülkemizde şehirleşme bu 
hızda devam ettikçe ve bu şehirleşme sırasında 
doğru altyapı yatırımları ya da doğru teknolojik 
çözümler uygulanmadıkça problemler yaşanacak-
tır. Dolayısıyla bu konuda teknolojik çözümle-
riyle Grundfos’un yardımcı olabileceği çok fazla 
alan var. Bu teknolojik çözümlerle dağıtım ağında 
tasarruf sağlayabiliriz. Grundfos’un Demand 
Driven Distribution (İhtiyaç Odaklı Dağıtım) 
çözümünde, genelde uygulanan sistemin aksine, 
yani tek ve büyük bir pompa istasyonu ile su 
ihtiyacını karşılamak yerine, ara istasyonlarla su 
ihtiyacı karşılanıyor. Dolayısıyla herkes ihtiyacı 

olan suyu; enerji ve su kaybı olmadan, dağıtım 
ağına gereksiz stres yüklemeden ve tesisat boru-
larına da zarar vermeden alıyor. Grundfos’un bu 
çözümünde frekans kontrollü pompalarla günün 
her saatindeki farklı akış ve basınç ihtiyacına 
göre sisteme su veriliyor. Böylece ihtiyaca yönelik 
basınçta su kullanıldığı için hem su hem de enerji 
tasarrufu sağlanmış oluyor.

Danimarka bölgesel ısıtma 
konusunda Türkiye’de çok yoğun 
çalışıyor

29 Kasım’da Swiss Otel’de Danimarka İstanbul 
Başkonsolosluğu ve Danimarka Bölgesel Isıtma 
Derneği tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir ve 
Enerji Verimli Bir Gelecek için Bölgesel Enerji 
Sistemleri Konferansı”nda Grundfos CEO’su 
Mads Nipper ilk defa Türkiye’ye geldi ve sürdü-
rülebilirlik üzerine fi rmaların sorumluluklarını 
aktardığı “İş Dünyasının Yeni Rolü” başlıklı bir 
sunum yaptı. Danimarka’nın bölgesel ısıtmayla 
ilgili Türkiye’de bu kadar yoğun çalışıyor olması-
nın sebebi, Türkiye ile Danimarka arasında enerji 
verimliliği ile ilgili bir anlaşma olması. Türkiye’de 
özellikle ısıtma ve diğer alanlarda enerji kulla-
nımıyla ilgili yapılacak olan yeni regülasyon-
lar, Danimarka’dakinden esinlenerek yazılacak. 
Danimarka bu konuda çok gelişmiş ve tecrübeli 
bir ülke. O yüzden Türkiye’nin Danimarka’yı 
örnek alması çok doğru bir karar. Bu doğrultuda 

lar kullanıyor. Dünya üzerinde ne kadar elektrik 
üretildiğini, bunun için ne kadar karbon emis-
yonu sağlandığını düşündüğünüz zaman, bu çok 
büyük bir oran. Grundfos’un iddiası şu; dünya 
üzerinde kullanılan tüm pompalar Grundfos’un 
en verimli pompalarıyla değiştirilseydi, pom-
paların kullandığı elektrik yarı yarıya azalabi-
lirdi. Bu dünyada kullanılan elektriğin yüzde 5 
azalması demek, karbon salımından kurtulmak 
demek. Küresel ısınmadan iklim değişikliğine 
ve dünyada kullanılan enerjinin daha verimli 
kullanılmasına kadar pek çok çevresel hassasiyete 
dokunan bir şey. O yüzden bizim için çok değerli. 
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söyleşi

Danimarkalı bir firma olan Grundfos, Türkiye’de 
suyun ve enerjinin daha doğru ve daha verimli 
kullanımıyla ilgili çalışmalar yapacak. Her eski 
pompayı bir Grundfos pompasıyla değiştirdi-
ğimiz zaman biz sadece Grundfos ürünü sat-
mış olmuyoruz, Türkiye’nin enerji anlamında 
dışa bağımlılığını ve karbon emisyonunu biraz 
olsun azaltmış, Türkiye’nin çok değerli olan su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasıyla ilgili 
faydalı bir şey yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bu 
açıdan baktığınız zaman Grundfos’un Türkiye’de 
daha fazla yatırım yapmasını istiyoruz. Zaten 
uzun vadeli planlarımızda bunlar var ama onun 
da ötesinde Türkiye için faydalı bir şey yapı-
yor olmak, bizim için gurur kaynağı. Grundfos 
Türkiye ekibinin bu kadar motive bir biçimde 
çalışıyor olmasının en önemli sebebi de bu. 
Grundfos’un mottosu, “Be Think Innovate”. Be, 
“be responsible”, yani sürdürülebilirlik ve çevreye 
sorumlu olmak. Think, “think ahead”, yani yarını 
bugünden düşünmek. Innovate ise yenilikçi 
olmak. Dolayısıyla Grundfos, mottosuna göre 
hareket ediyor. Ar-ge bu anlamda Grundfos için 
çok önemli. Yeni ve değişik kanat dizaynlarından 
farklı motor tiplerine kadar kayda değer çalışma-
lar yapıyor. Grundfos ile ilgili beni en çok şaşır-
tan şeylerden biri de, Grundfos’un value chain 
dediğimiz katma değer yarattığı gamın çok geniş 
olması. Grundfos tüm komponentleri kendi üre-
tiyor, kendine ait bir dökümhanesi var ve kendi 
metal gövdesini kendisi üretiyor. Dökümhanede 
kullanılan makinelerin dizaynlarını da Grundfos 

yapıyor, o metallerin nasıl bükülmesi gerektiğini 
kendi belirliyor ve makinenin tasarımını bu ihti-
yacına yönelik olarak yapıyor. Ar-ge’nin bir kısmı 
da bu konu üzerine yapılıyor. Belli başlı ürünlerde 
kendi elektronik kartlarını bile kendisi üretiyor, 
hatta bu elektronik kartların üzerindeki çipleri 
bile Grundfos yapıyor. 
Kısaca Grundfos her şeyi kendi yapıyor. Gele-
cekte suyun taşınmasıyla ilgili her türlü inovatif 
teknolojinin mucidi Grundfos olacak. TM
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veya  0-10V  gibi değerler kullanılır. Bu değer-
ler transmitter içerisinde bulunan elektronik 
devre sayesinde yükseltilir ve istenilen şekilde 
ayarlanabilir. Transmitterin içerisinde bulunan 
elektronik devrede sıcaklık farklarından dolayı 

Basınç birçok proses değişkeninden biri-
dir. Basınç, katı, sıvı ve gazların ağır-
lıkları nedeniyle bulundukları yüzeye 

uyguladıkları kuvvet olarak açıklanabilir. Proses 
basıncının ölçülmesi sistemin durumu ve per-
formansı açısından bilgi verir. Sistem verimlili-
ğinin izlenmesi açısından bu ölçümlerin yapıl-
ması büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla 
basıncın ölçülmesini sağlayan sensör ihtiyacı 
ortaya çıkar. Bu sensörlere basınç sensörleri 
denir. Basınç transmitteri ise ölçülen basıncın 
değerini standart bir elektriksel değere çevi-
rir.  Basınç trasnmitterlerinin kullanım alanı 
oldukça geniştir.

•	 Endüstriyel uygulama alanlarında;
•	 Marin
•	 Su
•	 Mobil ve hidrolik uygulamalar
•	 Hava ve gaz uygulamaları

Soğutma ve İklimlendirme uygulama alanla-
rında;
•	 Perakende ve gıda uygulamaları
•	 Ticari soğutma
•	 Endüstriyel soğutma uygulamaları gibi 

birçok kullanım alanına sahiptir.

Yapısal Özellikleri

Basınç transmitterleri üç ana fonksiyon ele-
manından oluşmaktadır, bu bileşenlerin farklı 
kombinasyonları ile birçok tipte basınç trans-
mitteri imal edilebilir. 
- Elektronik
- Sensör elemanı
- Kaplama

1. Elektronik 

Transmitter çıkış sinyali olarak  4-20 mA, 0-5V 

teknik

Basınç Transmitterinin Genel 
Özellikleri ve Seçim Kriterleri
Hazırlayan: E. Doruk Baydoğan
      Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri, Bayi Kanalı Satış Mühendisi
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Basınç Transmitterinin Genel 
Özellikleri ve Seçim Kriterleri

ölçüm   çıkışında olabilecek hataları ortadan 
kaldırmak ve doğrusallığı sağlamak için kom-
panzasyon devreleri de kullanılır.

2. Sensör Elemanı

 Aşındırıcı ve aşındırıcı olmayan sıvı ya da 
gaz formundaki akışkanların basıncını ölçe-
bilen  transmitterlerde  ölçüm  elemanı olarak 
basınçla doğrusal olarak direnç değeri değişen 
piezo-resistive elemanlar ya da metal thinfilm 
sensör teknolojileri kullanılır. Üreticiler tarafın-
dan yaygın olarak tercih edilen bu teknolojilerin 
yanı sıra micro fused ve ceramic teknolojileride 
mevcuttur. Bu teknolojilerden hangisinin en iyi 
ölçüm teknolojisi olduğu sorusu sıkça sorulan 
bir sorudur. Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur, 
her teknolojinin kuvvetli ve zayıf olduğu yön-
leri vardır. Uygulamaya göre tercih yapmak en 
doğru karar olacaktır:

3. Kaplama

Transmitter dizaynında uygulamalara bağlı ola-
rak uzun ömürlü kullanım için dikkat edilmesi 
gereken birçok nokta vardır. Bunları şu şekilde 
sıralayabiliriz; 
•	 Yüksek şoklara ve titreşime dayanımı
•	 IP koruma sınıfı
•	 Darbe sönümleyici özelliği sayesinde 

su koçu darbesine ve kavitasyona karşı 
koruma

•	 Paslanmaz çelik gövde yapısı

Sensör Seçim Kriterleri

1. Basınç Ölçüm Tipleri ve Aralığı

Çalışma basıncı, basınç transmitter ölçüm ara-

lığının seçiminde %40-60 arasında olmalıdır. 
Spesifik uygulamalarda basınç transmitter seçi-
minin yanı sıra ilk olarak basınç sahasına göre 
basınç ölçümü göz önünde bulundurulmalıdır. 
Basınç sensörleri belirlenecek giriş basıncına 
göre birbirlerinden ayrılır. En çok kullanılan 
basınç transmitterleri; absolute pressure trans-
mitter (mutlak basınç), gauge pressure trans-
mitter, differential pressure transmitter (fark 
basınç) olarak bilinir.

• Mutlak Basınç Ölçümü

Mutlak (absolute) basınç transmitterleri boş 

hacim yani basınç değerinin sıfırı gösterdiği 
vakum değer ile ölçüm yapar. Mutlak basınç 
sensörleri yüksek hassasiyetli vakumu ve kendi 
diyafram algılaması ile basınç ölçümü yapar. 
Bu vakum ölçülecek olan basınca kıyasla ihmal 
edilebilir seviyededir.
 
• Gauge Basınç Ölçümü

Gauge basınç transmitterler ortamın atmosfe-
rik basıncına göre ölçüm yapar. Hava basıncı 
tam olarak 1013.25 mbar seviyesindedir ancak 
ortalama alınarak 1 bar referans kabul edilir. 
Gauge basınç sensörleri sadece bir basınç por-

  Thin Film Piezo resistive Micro fused Ceramic technologies

Doğruluk < 0.1 % : + + + +

Dayanım: + + + +

Pik basınç dayanımı (hidrolik uygulamalar): + ++ + o

Yüksek basınç dayanımı: + ++ + o

Patlama basınç dayanımı: ++ + ++ o

Şok ve titreşim dayanımı: ++ ++ ++ +

o : yeterli 

+  : iyi

++ : çok iyi

Mutlak basınç
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tuna sahiptir. Ortalama hava basınç değeri tek 
bir porttan direkt olarak alınır.
 
• Fark Basınç Ölçümü
Fark basınç transmitterleri farklı iki basıncı 
referans alarak ölçüm yapar. Bu yüzden fark 
basınç transmitterlerinde ayrı iki basınç portu 
olmalıdır. Transmitter pozitif ve negatif ölçüm 
yapabilmelidir, örneğin P1>P2 ise pozitif 
P1<P2 ise negatif basınç ölçümü şeklinde…

2. Mekanik Bağlantı

Bütün mekanik bağlantılarda yiv boyu stan-
dart olduğu için ölçüm noktasına sorunsuz bir 
şekilde bağlanabilir. Dolayısıyla birçok farklı 
endüstri ve uygulamalarda, hatta bölgesel ve 
ulusal standartlarda bile farklı mekanik bağ-
lantılar mevcuttur. 

3. Elektriksel Bağlantı

teknik

Elektriksel bağlantılar standart soket bağlantısı 
veya kablolu olmak üzere farklı montaj koşul-
ları göz önüne alınarak (ortam sıcaklığı, IP 
koruma sınıfı, çevresel etkiler vb.) seçilebilir.

4. Çıkış Sinyali

Soket bağlantılı
model

Kablo bağlantılı
model

23,5 x 33,5 cm
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Düşük seviyedeki çıkış sinyalleri elektronik 
devre tarafından yükseltilip fi ltre edilerek stan-
dardize edilir. (4-20mA, 0-10V vb.) Standar-
dize edilmiş sinyal, çıkış sinyali olarak adlan-

dırılır. Çıkış sinyali, genel olarak analog voltaj 
sinyali veya akım sinyali olarak çıkış verse de 
dijital çıkış sinyali veren modeller de mevcuttur.

5. Hassasiyet
Hassasiyet ölçülen maksimum hatadır. Ger-
çekleşen karakteristik çizginin ideal çizgiden 
sapması hassasiyet olarak adlandırılır. 

Uygulama Hataları
Basınç trasnmitterleri tamir edilemeyen ürünler 
olduğu için seçim kriterlerinin ne kadar önem 
arz ettiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 
Doğru seçilen bir ürün, uygulama noktasındaki 
hataları da en aza indirir. Yapılan uygulama 
hatalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

•	 Ürün yanlış kullanımına örnek olarak; 
yüksek voltaj gerilimi, yanlış montaj, fazla 
tork ile sıkmak,

•	 Uygun olmayan ortam şartlarında 
kullanıma örnek olarak; aşındırıcı ortam, 
agresif ortamlar (tuzlu su), yüksek 
sıcaklıklar,

•	 Teknik şartlara uygun olmayan 
kullanımlar; yanlış IP koruma seçimi, 
yüksek şok ve titreşim, yüksek ortam 
sıcaklığı. TM



23,5 x 33,5 cm



söyleşi

Cüneyt Tecer
Alize Mühendislik 
Genel Müdürü

Ö  nceleri bir gençlik ideali olan Alize Mühendislik, şimdi endüstriyel mutfaklarda 
havalandırma dizaynı ve kirli hava filtrasyonu, iklimlendirme, projelendirme ve 
danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren 15 yıllık bir firma. 

Cüneyt Tecer, Alize Mühendislik’ten bahsederken ayrıca yaşadığı zorlukları, Alize’nin 
marka olma serüvenini, mühendisliğin gerektirdiklerini de samimi bir dille anlattı…

“Alize Mühendislik'e başarıyı 
getiren, sahip olduğu idealist 
ve yenilikçi vizyonu
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“Alize Mühendislik’i kurmak 
gençlik idealimdi” 

Alize Mühendislik olarak farkımız, bence bu sek-
törde prensiplere bağlı kalarak komple bir hizmet 
verebilmemiz. Endüstriyel mutfaklarda havalan-
dırma sürecini; keşiften projeye, ithalattan yeni 
ürün dizayn etmeye, uygulamadan bakım-servis 
ve kullanıcı eğitimine kadar, baştan sona tüm 
basamakları ile kendi bünyemizde çözümleyebil-
memiz farkımızdır. Bunun yanı sıra firmalara ve 
kurumlara danışman, süpervizör, kontrolör olarak 
da destek verebiliyoruz. Tek kuralımız var; arka-
sında duramayacağımız hiçbir taahhüde destek 
vermeyiz.
Projeler bizi mahçup etmeyecek süreçte ise ürün 
desteği de sağlıyoruz. Bu sürecin başarılı ve sağ-
lıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayan her biri ala-
nında uzmanlaşmış mühendis grubumuz, teknik 
ekibimiz, satış ve destek ekibimiz var. Aramıza 
yeni katılan arkadaşlarımızı da eğitim sürecinden 
geçirip sahaya kontrollü şekilde adapte ediyoruz.
Alize Mühendislik’i 2001 yılında Perpa’da kur-
dum. Başlarda klima, hava perdesi gibi domestik 
ürünlerin perakende satışı, küçük havalandırma 
işleri, taahhüt yapıyordum. Perakende işi ile uzun 
süre ayakta kalamazdım. Çünkü bu işi herkes 
yapıyordu ki hâlâ yapıyor. Alize Mühendislik ola-
rak standardın dışına çıkmak istedim. Farklılık 
yaratmak için en ufak bir hava perdesi teklifini 
bile raporlayarak iki sayfa verirdim. Keşfe gider-
dim, uzun uzun rapor yazardım. Bunu sistematik 
hale getirdim. Ancak bu şekilde istediğim farkı 
yaratamazdım. 2009 yılında Hollanda menşeli 
Euromate adlı markayla tanıştım. Pazarda böyle 
bir ürün yoktu ama bu ürüne çok fazla ihtiyaç 
olduğunun farkında idim ve ürünü ithal ederek 
piyasaya sunmaya başladım. Ancak insanlar böyle 
bir cihazın varlığını bilmiyorlar, böyle bir ciha-
zın var olduğunu, çözüm olduğunu söylediğimde 
de bana inanmakta güçlük çekiyorlardı. 2010’un 
başlarında insanlar görmeye, bilmeye, tavsiye 
etmeye başladılar ve sevdiğimiz, güvendiğimiz 
marka Euromate macerası da başladı. Burada 
altını çizmek isterim iş sadece marka bulmakla 
bitmiyor, yıllardır yaptığım birikimler, bu işe hazır 
olmamı sağladı.

“Hiçbir zaman vazgeçmediğimiz 
prensiplerimiz bize başarıyı getirdi”

Ben mühendisim ve teknik konulara yatkınlığı 
olan bir aileden geliyorum. Babam Türk Sanat 
Müziği sanatçısı ve saat tamircisiydi, çocukluğum 

başarıyı getirdi, prensiplerimize bağlı kalarak bu 
süreci devam ettiriyoruz.

“Alize ezber bozdu”

Alize Mühendisliği kurduktan sonra hep geliştik, 
büyüdük, deneyimimiz arttı ve sektörde söz sahibi 
olduk. Bu da sorumluluklarımızı daha da artırdı. 
Artık ufak dahi hata yapma şansımız kalmadı 
çünkü dürüst ve hatasız çalışan bir firma imajını 
yaptıklarımızla oluşturduk. Artık herkes bizden 
mükemmel olmamızı bekliyor. Bu da daha çok 
deneyim ve ar-ge ile oluyor. Ar-ge ve üretim zin-
ciri oluşturuyoruz, bazı parçaları kendimiz üretir-
ken birçok inovatif keşif yaptık. Lisanslarını aldık, 
alıyoruz. Birçok ürünü de koşullara ve ihtiyaca 
göre geliştirip piyasaya sunduk. Bu görev bilinci 
bizi zorlasa da keyif alarak ülkemize ve çevremize 
faydalı olup bir dünya markalığına doğru gitmek 
için çalışıyoruz. “Alize yaparsa doğru yapar” ara-
mızdaki gizli sloganımız.
Bu kolay olmadı… Halen fakültelerde yaptığımız 
iş ile ilgili verilen kapsamlı bir ders yok. En çok 
yaşadığımız zorluk, devamlı yeni söylemler ile 
muhataplarımızın karşısına geçtik, ezberleri boz-
duk. Bu kolay bir şey değil, yılların alışkanlıklarını 
değiştirmek bizi halen zorlamakta.
Bir başka zorluk da standartlar oluşturulmadığı 
için firmaların mukayese yaparken işin sonunda 
fiyata bakmaları ki bu birçok sektör için geçerli. 
Burada biz elimizden geldiği kadar olması gereken 
standartları dillendirerek, şartnamelere girerek 
olması gereken kalitenin talep edilmesine çalışıyo-
ruz. Sonuçta sektörde bu konuda standart oluşursa 
yaşadığımız birçok zorluk bitecek ve biz enerjimizi 

dükkânda saat tamirine yardım etmekle ve bu 
işi anlamakla geçti. O zamanlar, gelen bir saati 
tamir edemeyiz diye bir şey düşünülemezdi bile. 
O yıllarda saat çok kıymetli idi. Parça bulunur, 
başka bir saatten uydurulur, olmadı elde yapılırdı.
Öğrendiğim birinci şey, her problemin doğru 
yaklaşılırsa çözümü de olduğuydu. Yeter ki iste! 
Araştırır bulursun.
Bu mantıkla üniversiteye başladım. Bitirip mühen-
dis çıktıktan sonra çeşitli büyük uluslararası firma-
larda satış bölümünde ve teknik konularda çalış-
tım. Çocukluğumdan beri teknik yayınları okuma 
merakım vardır, ne bulursam okurdum. Cilt cilt 
ansiklopedileri roman gibi okurdum. Daha sonra 
benim için varsa yoksa teknik oldu, hep meraklı 
ve araştırmacı idim. Yeni şeyler bulmak, keşfet-
mek zevk verirdi ve içimdeki bu his hiç durul-
madı. Kendi işimi yapmak için bulunduğum rahat 
ortamı birçoklarının cesaret edemediği bir süreçte 
bıraktım. Bir süre düşündükten sonra ilgimi çeken 
havalandırma işine küçük bir dükkânda başla-
dım. Alıp satma ile başlayan bu süreç gelişti. Ben 
bu işi çözerim, komple sorunsuz çalışan başarılı 
sistemler kurarım diyordum. Bu işi yapacağım 
derken bazıları bana “hayalperestsin senin dediğin 
olacak iş değil” dediler. İdeallerime hayalperestlik 
dediler, inandığımdan vazgeçmedim ve bugün 
Alize Mühendislik var. O gün bana hayalperest 
diyen bugün hâlâ görüştüğümüz dostlarım var bu 
piyasadan, “Hayaldi gerçek oldu” diyorlar bugün.
Tüm bunlar, hayal edip istemekle başladı. Pro-
jesi olmayan işlere teklif dahi vermedik. Hiçbir 
mühendis arkadaşım projeye uygun olmayan 
ürünü satıp da ciro peşinde koşmadı. Hiçbir 
zaman vazgeçmediğimiz prensiplerimiz bize 
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söyleşi

diğer daha verimli konulara verebileceğiz.

“Standartları oluşturmazsanız 
ayakta kalamazsınız”

Bizim için gelişmek çok önemli, birkaç üniversite 
ile görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Onlar da 
bize bazı alanlarda teknik bilgi desteği veriyor. 
Olan tecrübemizle bazen de biz onlara teknik 
destek verebiliyoruz, beraberce projeler yürütüyo-
ruz. Bazı standartlar bizim talebimiz, zorlamamız 
ya da uygulamalarımız sayesinde oluştu. Stan-
dartları oluşturmazsanız ayakta kalamazsınız. 
Eğer standartları oluşturmasaydık ne maliyetleri 
kontrol edebilir, ne ürünleri takip edebilir, ne 
de ürünleri geliştirebilirdik. Başarılı olmak için 
standart oluşturmak şart.
Yurtdışını, üretimleri, fi rmaları hep takip ettim. 
Fazlalıklarını gördüm, faydalandım, eksiklerini 
gördüm ve bunları hep analiz edip yeni projeler 
ürettim.
Araştırmacı ve meraklı kişiliğe sahip olmam 
ve benimle aynı görüşteki ekibim problemleri 
detayda boğulmadan, uzaktan görmemi ve çözüm 
bulmamı sağladı. Hesap yöntemlerini araştırdık, 
yapılmış montaj hatalarını görmeye başladık. 
Sahada uzmanlık kazandık. Arkamızda hiç yarım 
iş bırakmadık, o işi mutlaka bitirdik.
Euromate ile tanıştığım yıllarda üç kapasitede 
ürün getirmeye başladım. Sonrasında bu üç ürünü 
kombinasyonlarla geliştirerek binlerce modellik 
ürün gamına ulaştık. Bunları lego gibi modüler 
şekilde istediğimiz kadar çoğaltabildik. Ürüne 
fan, karbon, kendi geliştirdiğimiz patentli plaz-
mayı ekledik, ihtiyaç oldu damper ve pano ekle-
dik, PLC bağladık. Eklediğimiz her komponentle 
farklı cihazlar geliştirdik. Bütün ürünlerimizin 

fi yatlarını oluşturduk. Bununla ilgili özel bir prog-
ram kullanmaya başladık, Alize Mühendislik ola-
rak teklif verme süremiz 5 dakikadır.
Eklediğimiz komponentleri müşterilerimize ayrı 
ayrı gönderdiğimizde uygulamada bazı yanlışlar 
yapılıyordu ve hem teknik açıdan sorun yaratıyor 
hem de estetik açıdan şık durmuyordu. Bu kom-
ponentleri bir santral içine koyalım diye düşündük 
ve tek parça haline getirdik. Bu arada da bize 
bazı uluslararası fi rmalardan “Ecologic Unit” adı 
altında teklif istekleri geliyordu. Bu kavramı araş-
tırdık ve gördük ki biz aslında bilmeden ekolojik 
ünite yapmışız. Bu ürünü tanıtmak için yurtiçinde 
yaklaşık 16 tane fuara katıldık. Stantlarımıza sis-
temi kurduk ve bir pişirici ünite koyduk, orada 
yoğun duman ve koku üreten gıdaların pişirimini 
yaptık. Kısacası işi nasıl yaptığımızı, ekolojik ünite 
uygulamamızı katıldığımız tüm fuarlarda uygula-
yarak gösterdik. 

“Alize Mühendislik ürün değil, 
sistem satıyor ve sistem satışının 
yanında danışmanlık, mühendislik 
ve eğitim hizmeti de veriyor”

İlk tanıştığımız ve pazara sunduğumuz ürün 
Euromate Elektrostatik Filtre, bir hava temiz-
leme cihazı. Bu cihaz havadaki partikülleri elek-
trostatik yöntemle yakalıyor. Son derece yüksek 
bir hassasiyette çalışan Euromate’in diğer hava 
temizleme tekniklerinden en büyük farklarından 
biri fi ltrelerinin yıkanabilir olması.
Yani Euromate kullanıcılarının tekrar bir fi ltre 
almasına, hepa veya torba fi ltre kullanmasına gerek 
yok, tek maliyet fi ltreleri yıkama maliyeti. 
Euromate, al-sat bir ürün kesinlikle değil. Bu 
sistemin uygulamada başarılı olabilmesi için 

makine, çevre, kimya ve biyoloji bilgisi gerekiyor. 
Euromate’i doğru bir şekilde pazara sunabilme-
mizin sebebi, bu dört disiplinde bilgi sahibi olma-
mız. Bu işi yapabilmek için birden fazla disiplinin 
uzmanıyla çalışıyoruz. Daha öncede belirttiğim 
gibi uzmanlardan oluşan bir ekibiz.

“Başarı ve asıl mühendislik 
sorunları öngörmektir, sonra 
çözmek”

Katıldığımız birçok toplantıda bilhassa “Bir 
mühendis olarak bir restoranda hangi beklentileri 
karşılamayı vaad ediyorsunuz?” ya da “Bir restoran 
sahibi olsanız hangi beklentilerinizin karşılanma-
sını istersiniz” diye sorduğumuzda, cevaplar 3-4 
şıkkı geçmiyor. Halbuki alt alta yazdığımızda çok 
daha fazla beklenti karşınıza çıkıyor. Biz Alize 
Mühendislik olarak hepsini öngörüp sunabiliyor 
ve bu ihtiyaçları eksiksiz karşılayabiliyoruz.
Mühendisliğin, sorunları öngörerek optimum 
çözüm sunmak olduğuna inanıyoruz. Biz sorunları 
öngördük, birçok şeyi sıfırdan yaptık. Tüm bu zor-
luklara rağmen geçen 15 yılda sektörün konuştuğu 
bir marka olmayı başardık. Alize Mühendislik 
olarak aynı konu içinde daha da uzmanlaşmayı, 
çalışanlarımızın standartlarını yükselterek daha da 
büyümeyi hedefl iyoruz. Biz işimizi doğru yapıyor 
ve işimizin arkasında duruyoruz. TM

28 . tesisat market 12/2017





proje

Bodrum Allium Villas Resort, 
İklimlendirme Sistemleri
Alarko Carrier, bilgi, birikim ve tecrü-

besiyle, Bodrum Yalıkavak’ta bulunan 
Allium Villas Resort’un ziyaretçi-

lerine konforlu bir ortam sunuyor. Projede, 
Alarko Carrier klima santralı ve otomas-
yon sistemlerinin yanı sıra, kompleks içinde 
bulunan VRF iç ve dış üniteler, ana dağıtım 
panoları, MCC panoları, aydınlatma ve perde 
kontrolü, VRF sistem kontrolü de kullanılıyor. 
Her villada, VRF iç ünitelerinin ve perdenin 
kontrolünü sağlayan termostatlar kullanılıyor. 
Bu şekilde birden fazla donanımın kontrolü 
tek bir cihaz üzerinden gerçekleştirilerek, şık 

bir görüntünün yanı sıra kullanıcı kolaylığı 
sağlanıyor.
Proje, son teknolojik çözümleri sunmak ve 
en yüksek konfor deneyimi yaşatmak ama-
cıyla tablet üzerinden mahal aydınlatma ve 
iklimlendirme kontrolü imkânı sunuyor. Otel 
müşterileri, kablosuz sistemin avantajıyla oda-
sını olduğu yerden kolayca kontrol edebiliyor 
ve izleyebiliyor. Ayrıca MCC panolarında ve 
ADP panolarında bulunan 22 adet enerji ana-
lizör, WebCTRL yazılımı üzerinden takip 
edilebiliyor.
Mekanik sistemde bulunan 2 adet soğutma 

grubu, 2 adet klima santrali, 21 adet aspiratör, 
52 adet sirkülasyon pompası ve 5 adet hid-
roforun kontrolü ve izlenmesi, Carrier’ın da 
bünyesinde bulunduğu UTC grubuna bağlı 
Automated Logic marka kontrolörler ve 
WebCTRL yazılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu 
sayede sınırsız sayıda görevli, hiçbir ek yazı-
lım gerekmeksizin PC, akıllı telefon ve tab-
let üzerinden sisteme erişebiliyor. Windows, 
Linux ve MacOS gibi birçok işletim sistemini 
destekleyen WebCTRL yazılımı, dinamik ve 
interaktif grafi kleriyle kolay yönetilebilir bir 
müşteri deneyimi sunuyor. TM

Japonya’nın dünyaca ünlü markalarından Mitsubishi Heavy 
olarak; üstün teknolojimiz, kalitemiz ve uzun ömürlü ürünlerimizle 

Türkiye iklimlendirme sektörüne ağırlığımızı koyuyoruz.

iKLiMLENDiRMEYE AĞIRLIĞIMIZI 
KOYUYORUZ

VRF Klima Sistemleri
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makale

1. Inverter Teknolojisi

Günümüzde tüm dünyanın belki de 
en önemli konularından birisi olan 
enerji ve enerji tasarrufu, konfor için 

kullandığımız hem ticari hem de bireysel kli-
malarda son yıllarda çeşitli teknolojik geliş-
melerle karşımıza çıkmaktadır. 1990’lı yılların 
sonu ve 2000’li yılların başında özellikle AC 
(Alternatif Akım) Inverter teknolojili ev tipi 
klimalarda başlayan yenilik, günümüzde DC 
(Doğru Akım) Inverter teknolojili ev tipi kli-
malarla devam etmektedir. Genel olarak Inver-
ter klimalar; yüke, yani dolayısıyla kış aylarında 
ısıtma ve yaz aylarında ise soğutma ihtiyacına 
göre ortamın iklimlendirmesini sağlamakta-
dır. Diğer bir değişle inverter olmayan sabit 
hızlı klimalar sürekli dur/kalk şeklinde ve aynı 
kapasitede ortamdaki soğutma ve ısıtma ihtiya-
cını karşılamaya çalışırken, Inverter teknolojili 
klimalar ortamdaki ısıtma ve/veya soğutma 
ihtiyacı ne kadar ise buna göre kapasite vererek 

Sezonsal Verimlilik ve Sabit Hızlı 
Klimalar ile Inverter Klimaların 
Enerji Verimliliklerinin 
Karşılaştırılması

Şekil 1. Inverter ve Sabit Hızlı Klimaların Çalışma Prensibi – Soğutma Operasyonu

Yazanlar: Uğur Sertan, Daikin Türkiye, Solution Plaza Koordinatörü
İletişim: u.sertan@daikin.com.tr

 Dr. Andaç Yakut, Daikin Türkiye, Yeşil Enerji ve Çevre Bölüm Koordinatörü
İletişim: a.yakut@daikin.com.tr
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Sezonsal Verimlilik ve Sabit Hızlı 
Klimalar ile Inverter Klimaların 
Enerji Verimliliklerinin 
Karşılaştırılması

enerji tasarrufu sağlamaktadır.  Bununla ilgili 
olarak Şekil 1. inverter ve sabit hızı klimaların 
çalışması karşılaştırmalı olarak göstermekte-
dir. Ayrıca yukarıdaki bahsedilen yük/kapasite 
ilişkisi de yine Şekil 1. ve Şekil 2.’de inverter 
ve sabit hızlı klimalar için açıklayıcı olması 
bakımından irdelenmiştir.

2. Sezonsal Verimlilik 

Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin artması 
ve bu konuda önlemlerin alınması amacıyla 
2005 yılında Kyoto protokolünün imzalan-
masının ardından, Avrupa Komisyonu hem 
çevreye olan etkilerin azaltılması hem de enerji 
verimliliğini arttırmak için 20/20/20 denilen 
bir enerji politikası ortaya koymuştur. Bu politi-
kayla 2020 yılına kadar %20 daha az CO2 emis-
yonu, %20 yenilenebilir enerji payı ve %20 daha 
az birincil enerji tüketimi hedeflenmektedir.

Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Avrupa 
Komisyonu Eko-Tasarım direktifini yayınla-
mıştır. Bu direktif enerji kullanan ürünler için 
minimum verimlilik gerekliliklerini belirler [1].  
Gerçek çalışma şartlarını yansıtması amacıyla 
kapasitesi 12 kW’ın altındaki klimalar için per-
formans ölçüm metotları da değişmiş, sezonsal 
verimlilik terimi tanımlanmıştır. Bütün bun-
ların sonucu olarak yeni enerji etiketi oluştu-
rulmuştur. 01.01.2013‘ten itibaren minimum 
verimlilik gerekliliklerini karşılamayan ürün-
ler CE işaretini taşıyamayacak ve bu ürünler 
Avrupa’da satılamayacaktır. Tablo 1’de Eko-
tasarım direktifinde SEER ve SCOP olarak 
belirtilen minimum verimlilik gereklilikleri 
görülmektedir. Bu gereklilikler kademeli olarak 
2013 ve 2014 yıllarında arttırılmaktadır. Ayrıca 
bu direktifte iç ve dış ortama göre maksimum 
ses gücü seviyesi gereklilikleri de belirtilmiştir.

Nominal verimlilik ile sezonsal verimlilik ara-
sındaki farklar aşağıda belirtilmiştir. Bu iki 
tanım arasında 3 temel fark vardır (Şekil 4).

Bu temel farklardan birincisi sıcaklıktır. Nomi-
nal verimlilikte verim hesabı tek, sabit bir dış 
hava sıcaklığına göre yapılırken (örn soğutmada 
35°C, ısıtmada 7°C) sezonsal verimlilik tüm 
soğutma veya tüm ısıtma sezonunu dikkate 
alır [1]. Şekil 5’deki grafikte görüldüğü üzere 
bir soğutma sezonu boyunca farklı sıcaklık-
lar farklı sürelerde görülmektedir. Grafikte bu 
frekans olarak belirtilmiştir. Grafiğe dikkatlice 

Şekil 2. Inverter ve Sabit Hızlı klimaların yük/kapasite ilişkisi ve karşılaştırması – Soğutma Operasyonu

Tablo 1. Eko-tasarım direktifi minimum verimlilik gereklilikleri [2]

Eğer GWP >150 Minimum SEER Minimum 
SCOP

Maksimum ses gücü iç 
ortam dB(A)

Maksimum ses 
gücü dış ortam 

dB(A)
* 1/1/2013             6kW 3,6 3,4 60 65

6-12kW 3,6 3,4 65 70

* 1/1/2014             6kW 4,6 3,8 60 65

6-12 kW 4,3 3,8 65 70

Şekil 3. Avrupa Birliği 20/20/20 Politikası

Şekil 4. Nominal Verimlilik - Sezonsal Verimlilik

tesisat market 12/2017 . 33



makale

bakacak olursak nominal verimlilik hesabında 
kullanılan sabit 35°C dış hava sıcaklığı, görülme 
süresi (frekans) açısından oldukça düşük bir 
yüzdeye sahiptir. Yani cihaz soğutma sezonu 
boyunca bu sıcaklığa çok az bir süre maruz 
kalacaktır. Buna karşılık cihaz yaklaşık 16°C 
ile 25°C arasındaki sıcaklıklara soğutma sezo-
nunun büyük bir bölümünde maruz kalacaktır 
ki bu da yaklaşık %70 civarındadır. Bu yüzden 
nominal verimlilik gerçek çalışma koşullarını 
yansıtmamaktadır. Aynı durum ısıtma sezonu 
için de geçerlidir (Şekil 5).

Bir diğer fark ise yüktür. Nominal verimlilikte 
cihazın %100 yükte çalıştığı koşul göz önüne 
alınırken sezonsal verimlilikte ise kısmi yükler 
de göz önüne alınmaktadır. Burada inverter tek-
nolojisinin önemi devreye girer yani kompresör 
çalışma frekansını yüke göre ayarlayarak enerji 
tasarrufu sağlar. Son temel fark ise sezonsal 
verimliliğin yardımcı konumlardaki enerji tüke-
timini de dikkate almasıdır. Yardımcı konum 
derken burada, nominal verimlilik hesabında 
dikkate alınmayan, cihazın kapalı konumda 
veya bekleme konumunda tükettiği enerjiden 
bahsediyoruz. İlk başta bu miktar çok az gibi 
görünse de bütün bir soğutma veya ısıtma 
sezonu düşünüldüğünde bu miktar verim hesa-
bında önemli ölçüde etkili olmaktadır. Sonuç 
olarak sezonsal verimlilik gerçek çalışma şartla-
rında daha doğru bir verim tanımı sağlar.

2.1 Sezonsal Enerji Verimliliği 
Oranı - SEER 

Soğutmada sezonsal verimlilik yani SEER 
yıllık soğutma ihtiyacının, yıllık soğutmada 
çekilen güç ile yardımcı konumlarda çekilen 
gücün toplamına bölünmesiyle elde edilir [2].

2.2 Sezonsal Performans Katsayısı – 
SCOP

Isıtmada sezonsal verimlilik SCOP ise yıllık 
ısıtma ihtiyacının, yıllık ısıtmada çekilen güç ile 
yardımcı konumlarda çekilen gücün toplamına 
bölünmesiyle bulunur [2].

3. Türkiye’de Yeni Enerji Etiketi

Türkiye’de 19.07.2013 tarihinde Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Klimalar ve 
Vantilatörler İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasa-

Şekil 5. Sezonsal verimlilik tüm ısıtma veya tüm soğutma sezonunu dikkate alır

Şekil 6. Türkiye’de Yeni Enerji Etiketi

Şekil 7. Yeni Enerji Verimliliği Sınıfları

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

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

Temiz Su Dalgıç Pompalarında
İ LERİ TEKNOLOJİLER

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

ES3
3” Monoblok Derin Kuyu

DIVE
5” Temiz Su Dalgıç

SM DALGIÇ MOTOR
Su Soğutmalı Motor

SD4/SD6
4” Derin Kuyu Pompa

6”/8”/10” SX
Full Paslanmaz Dalgıç

ES4
4” Monoblok Derin Kuyu
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makale

rım Gereklerine Dair Tebliğ” 28712 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanmıştır [3]. Bu tebliğ 
Türkiye’de kapasitesi 12 kW’dan küçük olan 
klimalar için minimum enerji verimliliği gerek-
liliklerini belirlemektedir. Tebliğe göre;
01.01.2015’ten itibaren; 

Tablo 2. Tek kanallı ve çift kanallı kli-
maların haricindeki klimalar için asgari 
enerji verimliliğine dair gerekler

SEER

SCOP  
(Ortalama 

Isıtma 
Sezonu)

Soğutucu maddenin 
GWP’si >150, < 6 kW için 4,60 3,80

Soğutucu maddenin 
GWP’si ≤150, < 6 kW için 4,14 3,42

Soğutucu maddenin 
GWP’si >150, 6-12 kW için 4,30 3,80

Soğutucu maddenin 
GWP’si ≤150, 6-12 kW için 3,87 3,42

şeklinde olmak zorundadır. Belirtilen tarihlerde 
ilgili gereklilikleri sağlayamayan ürünler bu 
tebliğin geçerli olduğu ülkeler için (Avrupa 
Birliği ülkeleri ve Türkiye) üretilemeyecek ve 
ithal edilemeyecektir. 24.12.2013 tarihli ve 
28861 sayılı Resmi Gazete’de ise “Klimala-
rın Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ” yayın-
lanmıştır [4]. Bu tebliğde ısıtma sezonu için 
Türkiye’nin iklim haritası çıkarılarak Türkiye 
3 farklı iklim bölgesine ayrılmıştır. Şekil 5.’de 
görüldüğü üzere, Avrupa’da kullanılan enerji 
etiketiyle Türkiye’de kullanılacak olan yeni 
enerji etiketi arasındaki tek fark enerji etike-
tinde ısıtma bölümünde Avrupa haritası ile 
birlikte iklim bölgelerine ayrılmış Türkiye hari-
tasının da bulunmasıdır. Bu tebliğ 01.01.2014 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. Sabit Hızlı ve Inverter Klimaların 
Karşılaştırıldığı Deney Düzeneği

Daikin Solution Plaza fuha İstanbul iklimlen-
dirme deneyim merkezinde kurulumu yapılan 
bu sistem bahsi geçen her iki farklı klima tek-
nolojisini eş zamanlı olarak tüm parametrelerin 
aynı olduğu ve aynı kapasitedeki cihazların 
soğutma operasyonundaki enerji sarfiyatlarını 
karşılaştırmaktadır. [5] Şekil 8.’de karşılaştırma 

Şekil 8. Test Odaları Detay  [5].

Şekil 9. Kullanılan Bilgisayar Yazılımı

Şekil 10. Elektrik tüketimi ve amortisman.
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makale

amaçlı kullanılan test odalarının detayları 
görülmektedir.

Dış üniteleri aynı dış ortamda çalışan, aynı 
soğutma kapasitelerine sahip (2.5 kW) bir 
adet Inverter ve bir adet sabit hızlı klima, her 
biri aynı alan ve hacimde, aynı koşullarda (aynı 
ortam ayar sıcaklığı, izolasyon v.b. paramet-
reler) ve eş kapasitedeki elektrikli ısıtıcılarla 
ısıtılan (eş ısı kazancı) test odalarında yine aynı 
sıcaklıklara ayarlanan bu ortamları soğutmak 
suretiyle çalışmaktadırlar. Bu çalışma sırasında 
şebekeden çekilen anlık güçler kWh olarak 
ölçülmekte ve kümülatif olarak da kaydedil-
mektedir. Böyle bir durumda her iki farklı 
klima teknolojisine sahip klimaların çekilen 
güçleri birbirlerine oranlanarak kıyaslanmak-
tadır. Değişken dış ortam sıcaklıklarına göre 
anlık ve kümülatif elektrik tüketimleri Inverter 
lehine %60~%70’e varan enerji tasarrufu sağla-
maktadır. Bu durum da bilgisayar yazılımında 
aşağıdaki ölçümlemelerde kaydedilip görün-
tülenmektedir.  

Inverter klimaların sabit hızlı klimalara göre 
düşük elektrik tüketimi sayesinde Şekil 10.’da 
görüldüğü gibi büyük oranda enerji ve dolayı-
sıyla elektrik tasarrufu sağlanmış olur.

5.  Elde Edilen Sonuçlar ve 
Değerlendirmeler 

Tablo 3.’de Inverter ve sabit hızlı (on/off ) 
dört farklı kapasitedeki (2.5-3.5-5.0-6.0 kW) 
konut tipi tekli split klimaların soğutma sezonu 
(SEER) ve ısıtma sezonu (SCOP) için sezonsal 
verimliliklerinin karşılaştırılması hem deney 
sonuçları hem de katalog değerleri göz önüne 
alınarak yapılmıştır [5]. Böylelikle toplam iki 
yıl boyunca soğutma ve ısıtma sezonlarındaki 
Inverter klimaların sabit hızlı klimalara göre 
elektrik tasarrufu ve maliyet kazancı değerleri 
hesaplanmıştır.  

Tablo 3.’den de görüleceği üzere inverter tek-
nolojisini kullanan klimalar sabit hızlı klimalara 
göre oldukça büyük miktarda enerji tasarrufu 
sağlamakla birlikte bu klimalar kendilerini çok 
kısa zamanda amorti edebilecektir.
Ayrıca Türkiye’de yayınlanan “Klimalar ve Van-
tilatörler İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gereklerine Dair Tebliğ” ve “Klimaların Enerji 

Etiketlemesine Dair Tebliğ”e göre 01.01.2014 
tarihinden itibaren; bütün klima üreticileri;
•	 Türkiye pazarına sürülecek bütün ürünler 

için (SEER) ve (SCOP)  değerlerini 
hesaplamak,

•	 SEER ve SCOP bazında minimum 
gereklilikleri ve ses gücü seviyesi bazında 
maksimum gereklilikleri karşılamak,

•	 Yeni enerji etiketinde, yeni enerji 
verimliliği değerlerini,  enerji sınıflarını, 
soğutma ve ısıtmada yıllık enerji 
tüketimini ve iç ve dış ortamdaki ses gücü 
seviyelerini belirtmek,

•	 Ürün karşılaştırması için gerekli olan 
tüm verileri herkesin erişebileceği 
şekilde internet ortamında yayınlamak 
zorundadırlar.

Daikin sezonsal verimliliğe uygun üretim yapan 
ve konut tipi ve hafif ticari klimalar için sezon-
sal performans değerlerini Avrupa’da yayınlayan 
ilk firma olmuştur. Daikin Avrupa’da olduğu 

gibi Türkiye’de de sezonsal verimliliğin öncü-
lerindendir  ve bütün ürünleri Türkiye şartları 
için sezon verimlilik kriterlerine uygundur.

Kaynaklar

[1] YAKUT, A., “Sezonsal Verimlilik, 
Türkiye’de Klimalar için Eko-Tasarım Kri-
terleri ve Yeni Enerji Etiketi”, Termo Klima 
Dergisi, 2014. 
[2] www.sezonsalverimlilik.com erişim tarihi: 
11.09.2017
[3] 19.07.2013 tarihli ve 28712 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan “Klimalar ve Vantilatörler 
İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine 
Dair Tebliğ”.
[5] 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan “Klimaların Enerji  
Etiketlemesine Dair Tebliğ”. 
[5] Daikin Solution Plaza fuha Istanbul, Enerji 
Verimliliği Deneyim İstasyonu, www.fuhais-
tanbul.com, 2015. TM

Tablo 3. Sezonsal Verimlilik (SEER ve SCOP) değerlerine göre elde edilen elektrik 
tasarrufu ve işletme maliyeti kazancı değerleri.
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söyleşi

Hülya Sezgin İşman
Resterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları 
Kurucusu

Yavuz İşman
Resterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları
İş Geliştirme Müdürü

E  ndüstriyel rezistans üretimi alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi gündeme 
taşıyarak 2013 yılında İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Resterm Endüstriyel 
Isıtma Ekipmanları, HVAC sektörü için kanal tipi elektrikli ısıtıcıların  

üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. Belgelendirme sürecini hızlandırarak kanal tipi 
elektrikli ısıtıcı grupları için güncel CE normlarını içeren TS EN 60335-1 ve TS EN 
60335-2-30 standartlarına uygun üretim kalitesini, akredite laboratuvarda yaptırdığı 
testler sonucunda tescil ettiren Resterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları, 2017 yılında 
gemi sektörüne de adım attı. Söyleşimizde Resterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları 
Kurucusu Hülya Sezgin İşman ve İş Geliştirme Müdürü Yavuz İşman, “Gönlümüzde 
yatan hedef, ihracat” diyor…

“Üretimi, kontrol ve 
otomasyonla birleştirerek 
sektörde fark yarattık”
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“Resterm büyüme eğrisinde bir 
firma”

Hülya Sezgin İşman: "Resterm Endüstriyel 
Isıtma Ekipmanları; HVAC sektörüne kanal tipi 
ısıtıcı sunmak amacıyla 2013 yılının Ekim ayında 
İstanbul’da faaliyetlerine başladı. Başlangıçta satış 
firması olarak faaliyetlerimizi sürdürüyorduk, fiyat 
konusunda rekabet edilemediği için al-sat yapmaya 
devam etmeyi hem sektörün hem Resterm’in geli-
şimi açısından uygun görmedik, bu durum bizi 
üretime itti ve 2014 yılında üretime başladık. İste-
nilen ölçü, güç ve kademede üretim yapabiliyoruz. 
Çünkü hem sektör bunu talep ediyor hem de stan-
dart bir ürün yok. Bu açıdan üretimin önümüzü 
açtığını söyleyebilirim. Üretim yapmaya başladık-
tan sonra hem talep arttı hem de biz bu taleplere 
daha hızlı cevap verebildik. Bu sene talep açısından 
biraz durgun geçse de Resterm olarak büyüme 
eğrisinde olan bir firmayız, o yüzden sektörün 
durgunluğunun bize olumsuz bir etkisi olmadı."

“Çalıştığımız firmalarla hiçbir 
zaman rakip olmadık”

Yavuz İşman: "Kuruluşumuzdan beri öncelikli 
hedef kitlemiz hep üretici firmalar oldu. Isıtıcı 
kaleminde gözlemlediğimiz şey şu; üretici fir-
malar bu ürünü ya kendileri yapmaya çalışıyor 
ya da elektrikli ısıtıcı olduğu için tehlikeli görüp 
risk almayıp güvenebilecekleri, kendilerine rakip 
olmayacak bir firma buldukları noktada o firmadan 
almayı tercih ediyor. Piyasadaki elektrikli ısıtıcı 
üreten diğer firmalar; genellikle elektrikli ısıtıcının 
yanında ısı geri kazanım cihazı, klima santrali, 
damper, menfez, VAV de üretiyor. Elektrikli ısıtıcı 
ihtiyacı olan bir firma eğer taahhüt firması değil, 
üretici bir firmaysa bu tarz üretim yapan firma-
ları kendine rakip görüyor ve rakipten alışveriş 
yapmayı çok tercih etmiyor. Bu konuda Resterm 
olarak hassas bir çizgimiz var. Sadece elektrikli 
ısıtıcı ürettiğimiz, öncelikli olarak üretici firma-

çalıştığımız firmalarla daha uzun soluklu çalışma-
mızı sağlıyor. Bu nedenle birçok firmayla kuruldu-
ğumuzdan beri hâlâ çalışıyoruz. "

“Rezistans ve komple ısıtıcı üretimi 
konusundaki bilgi birikimimiz 
sayesinde müşterilerimizi doğru bir 
şekilde yönlendiriyoruz”

Yavuz İşman: "Ağırlıklı olarak havalandırma 
sektörü firmalarıyla çalışıyoruz. Türkiye’de hava-
landırma alanında mevcut olan kanal ölçülerinde 
bir standart yok. Yuvarlak kanalların ölçülerinde 
standart var ancak iş dikdörtgen kanala geldiği 
zaman mimari zorluklardan dolayı çok farklı ölçü-
lerde kanallar yapılabiliyor. Resterm olarak, bu tarz 
kanallara uygun, yuvarlak ve dikdörtgen kesitli 
kanal tipi elektrikli ısıtıcıların üretimini yapıyoruz. 
Kanal tipi elektrikli ısıtıcıların haricinde klima 
santrallerinin hücre ölçülerine uygun olarak ve içe-
risine monte edilen santral tipi elektrikli ısıtıcılar 
da ürün grubumuzda yer alıyor. Çok yoğun olma-
makla birlikte elektrikli hava apareylerinin de üre-

lara satış yaptığımız ve tek işimiz bu olduğu için 
hem bu alanda uzmanlaştık hem de çalıştığımız 
firmalarla hiçbir zaman rakip olmadık. Böyle bir 
duruşumuzun olması, çalıştığımız üretici firma-
ların bizi tercih etmesinde etkin bir rol oynuyor."

“Çalıştığımız firmalara elektrikli 
ısıtıcının hem üretimi hem kontrolü 
tarafında cevap verebiliyoruz”

Hülya Sezgin İşman: "Rezistansın hem üretim 
hem tasarım aşamalarını çok iyi biliyor olmamız, 
Yavuz Bey’in de bu ürünlerin kontrol ve otomas-
yon tarafında bilgi ve tecrübesi olması, çok güzel 
bir sinerji yarattı. Çalıştığımız firmalara elektrikli 
ısıtıcının hem üretimi hem kontrolü tarafında 
cevap verebiliyoruz. Üretimi, kontrol ve otomas-
yonla birleştiren bir firma olarak sektörde fark 
yarattığımızı söyleyebilirim. Tercih edilmemizin 
sebepleri arasında bu da var. Yavuz Bey’in de dediği 
gibi çalıştığımız firmalarla hiçbir zaman rakip 
olmadık, hep üreticiyi koruduk ve projelerde iş 
ortaklarımızla beraber hareket ettik. Bu durum da 
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söyleşi

yazık ki kanuni bir zorunluluk olmadığı için bu 
ekstra bir maliyet olarak görülüyor ve genelde 
ilk yatırım maliyeti düşünülüyor ancak asıl düşü-
nülmesi gereken işletme maliyeti, ne yazık ki göz 
ardı ediliyor. Biz Resterm olarak doğru teknik 
çözümler ile müşterilerimizin kazanç sağlamasını 
amaçlıyoruz."

“Gemi sektörüne adım atmamız, 
kalite açısından bizi çok daha iyi 
yerlere taşıdı”

Hülya Sezgin İşman: "Büyüme eğrisinde bir 
fi rma olduğumuzdan dolayı 2017 bizim için çok 
iyi geçti. Yeni yerimize taşındık ve üretim kapa-
sitemizi artırdık. Dolayısıyla 2017, satışlarımızın 
artış gösterdiği ve belgelendirme süreci açısından 
verimli bir yıl oldu. Yatırım yaparak büyüdük. 2017 
yılında ayrıca gemi sektöründe çalışmaya başladık, 
gemilerin klima santralleri ve havalandırması için 
ürünler sunuyoruz. Bu bizim için 2017’deki en 
büyük adımlardan biriydi. Yurt dışı merkezli birkaç 
fi rmayla bu konuyla ilgili çalışmaya başladık. Bu 
fi rmalar aracılığıyla Kanada, Amerika, İskandinav 
ülkeleri ve Avrupa’nın birçok ülkesine gemiler 
için santral tip ısıtıcılarımızı ve elektrikli hava 
apareylerimizi gönderdik. Ürünlerimizde kritik 
önem taşıyan izolasyon direncinin gemilerde çok 
yüksek olması gerekiyor. Biz Resterm olarak gemi 
sektörüne sunduğumuz ürünlerde bu değerlerin 
CE standartlarının da çok üzerinde olmasına önem 
verdik. Gemi sektörüne adım atmamız, kalite ve 
ürün geliştirme açısından bizi çok daha iyi yerlere 
taşıdı."

“2018 yılı için gönlümüzde yatan 
hedef, ihracat”

Yavuz İşman: "Halihazırda iç pazara yönelik çalı-
şıyoruz ancak 2018 yılı için gönlümüzde yatan 
hedef, ihracat. O yüzden belgelendirme sürecini 
hızlandırdık ve gemi sektörüne adım attık. İç 
pazarda çok ciddi bir satışımız var, ihracatımızın 
da aynı doğrultuda olacağını düşünüyoruz. Önce-
likli hedef pazarlar; elektrikli ısıtıcıların çok fazla 
kullanıldığı Avrupa, Arap ve Ortadoğu ülkeleri 
olacak. ISK-Sodex Fuarları bu açıdan bize çok 
fayda sağladı. ISK-Sodex 2016’dan sonra Res-
term markası sektörde daha çok duyulmaya baş-
ladı ve çalıştığımız fi rma sayısı son derece arttı. 
ISK-Sodex 2018’de ise daha büyük bir stantla 
yer alacağız, ayrıca ihracat hedefi miz sebebiyle 
yurtdışı fuarlarda da katılımcı olarak yer almayı 
planlıyoruz." TM

Cihazın içindeki rezistans çalışırken yüzeyindeki 
sıcaklık 250-300 ˚C’lere kadar çıkıyor, ısıtıcı iç 
hacim sıcaklığının sınırlanmasını 70 ve 110 ˚C 
olmak üzere iki kademeli emniyet termostatlarıyla 
sağlıyoruz. Ürünlerimizde, bu emniyet termostat-
ları standart olarak mevcuttur. Çünkü bizim için 
müşteri güvenliği önemlidir. Emniyetsiz bir cihaz 
asla üretmiyoruz ve üretilmesine de onay vermi-
yoruz. Akredite bir laboratuvar tarafından güncel 
normlara göre onaylanmış bir CE belgesine sahi-
biz, ISO ve TSE ile ilgili çalışmalarımız da devam 
ediyor. Ürünlerimizi CE standartlarında kaçak 
akım testi, topraklama direnci testi ve izolasyon 
direnci testine tabi tutuyoruz.  Müşterilerimize 
ayrıca, emniyet termostatlarının kontrol sistemine 
nasıl dahil edilmesi, bağlantıların nasıl yapılması 
ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini de cihaz üze-
rinde sökülmeyecek şekilde yapıştırılmış etiketler 
vesilesiyle anlatıyoruz."

“Ürünlerimiz sürekli bir gelişim 
içinde. Otomasyon da gelişimi 
sağlayan en önemli unsur”

Yavuz İşman: "Cihazların tasarımından, rezistan-
sın modellemesinden, ürünün en son ambalajlanıp 
paketlenmesine kadar geçen tüm süreçte sürekli 
iyileştirme söz konusu. İşimiz; ürünün şeklinden 
teknik verilerine, elektrik bağlantısından içinde 
kullandığımız klemense, kabloya, izolatör parça-
larına kadar sürekli olarak bir gelişme sürecinde 
devam ediyor. Daha iyisini tespit ettiğimiz noktada 
da bütün üretim hattına uygulanıyor. Dolayısıyla 
ürünlerimiz sürekli bir gelişim içinde. Otomas-
yon da gelişimi sağlayan en önemli unsur. Çünkü 
elektrikli ısıtıcılarda enerji tasarrufu ancak oto-
masyonla sağlanabilir. Cihaz otomasyonu doğru 
şekilde kurgulanıp uygulandığında ihtiyaç kadar 
kapasitede çalışması sağlanarak gereksiz tüketi-
min önüne geçilerek tasarruf sağlanabilir. Aslında 
bu ürünlerin otomasyonla birlikte sunulması çok 
daha doğru. Çünkü enerji üreten bir ülke değiliz, 
dolayısıyla otomasyonun hayatımızın bir parçası 
haline gelmesi gerektiği kanısındayım. Gönül ister 
ki piyasa bunun bilincinde olsun, biz her ürünü-
müzü standart olarak otomasyonlu sunalım. Ama 
çoğu zaman özellikle maliyet baskısından dolayı 
otomasyon tarafı hiç düşünülmüyor ve bizim yön-
lendirmemizle dizayn ediliyor. Son dönemlerde 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği, 
piyasada otomasyon bilinci artmaya başladı. Pro-
jeci fi rmalardan son kullanıcılara kadar otomas-
yonun gerekliliği anlaşılmaya başladı. Bu, sistem 
bazından ürün bazına da ulaşmalı. Türkiye’de ne 

timini gerçekleştiriyoruz. Bu ürünleri iki kademeli 
olarak 3 kW’dan 25 kW’ya kadar üretebiliyoruz. 
Müşteri talep ederse üzerinde otomasyonuyla 
birlikte fan hızının ayarlandığı, sıcaklık kontro-
lünün yapıldığı paket cihazlar da üretimimizde 
bir bant olarak var. Kısaca üretim süreçlerinden 
bahsedecek olursak; müşterilerimizden bize kanal 
ölçüsüne ve istenilen kapasiteye göre talep gelir, 
biz o talebi teknik olarak değerlendiririz, üretil-
mesinde bir sakınca yoksa teklif sunarız, müşteri 
tarafından kabul edilirse üretime başlarız. Burada 
altını özellikle çizmem gereken nokta, talepler 
eğer teknik açıdan sıkıntı yaratmayacaksa biz iste-
nilen güçte ve ölçüde özel üretim yapıyoruz. Tek-
nik sıkıntıdan kastım şu; elektrikli ısıtıcı, müşteri 
tarafında çok fazla bilinen bir konu olmadığı için 
olmadık taleplerle, çok küçük ölçüye çok büyük 
güçler yüklemek, konfor amaçlı imal edilen bu 
ürünlerin endüstriyel proseslerde yüksek sıcaklık 
istenen durumlarda kullanılması, hava hızı ve 
debi değerlerinin istenen güce uygun olmadığı 
cihazları isteyen fi rmalarla karşılaşabiliyoruz. Bu 
şekilde bir üretim pratik olarak mümkün ancak 
işletme esnasında ciddi sıkıntılar yaratacağı için 
böyle bir ürünün üretimine onay vermiyoruz. 
Böyle bir durum olduğunda müşteriyi yönlendi-
riyoruz, tehlike yaratmayacak bir ürün üretmek 
için anlaşma sağlıyoruz."

“Ürünlerimizde emniyet 
termostatları standart olarak 
mevcuttur. Çünkü bizim için 
müşteri güvenliği önemlidir”

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

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

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


