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TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 
“2018’de sanayiyi bekleyen sorunlar”a 
değindi. TÜİK, IMF, TCMB, Hazine 

ve çeşitli bakanlık verileri kullanılarak yapılan 
analizde, 2018’de genelde ekonomiyi, özel olarak 
da sanayiyi bekleyen gerilim alanları üstünde 
duruldu ve cari açık ile kamu açığından oluşan 
“çifte açığa” dikkat çekildi. Analizin bulguları ve 
öngörüler özetle şöyle: “Türkiye ekonomisi, 2017 
yılında 21 milyar doları aşan sıcak para girişinin 
rüzgârıyla, tahminen yüzde 7’ye yakın büyüdü. Ne 
var ki, bu büyümenin arka yüzünde 2018’e taşın-
mış ağır maliyetler var ve sanayi kesimi de öteki 
sanayi dışı kesimler gibi, 2018’de bu bedellerin 
gerilimini yaşayacak. 2017’de TL’nin dolar karşı-
sındaki yüzde 17’lik değer kaybının sanayi malları 
üstüne yıktığı maliyet artışları, fiyatlara yansı-
mıştır. Bu yansıma kaçınılmaz olarak 2018’de 
de süreceği için sanayici, bu yeni fiyatlarla iç ve 
dış pazar arayışında olacak, bulamadığı takdirde 
stoklarla yüz yüze kalabilecektir. İnşaatın arkasına 
çekilen sanayinin, dış pazar yaratma yeteneği 
körelmiş, ihracatla pazar edinme imkânları da 
daralmıştır. 2017’de baş gösteren dünya enerji 
ve emtia fiyatları, yükselmiş döviz fiyatları ile 
pekişecek ve ithal enerji, artı maliyet enflasyonu 
yaratacaktır. Dövizdeki hızlı artışı kontrol altında 
tutmak için yükseltilen faizler, yeni tırmanışlar 
karşısında tekrar artırılmak durumunda kalına-
bilir. Bu da sanayiyi 'yüksek döviz-yüksek faiz' 
basıncı altına alabilir.”

Cari açığın azaltılması hedefi ile bir başka 
çalışma da KOSGEB ve BTK’dan geldi. KOS-
GEB tarafından hazırlanan Stratejik Ürün Des-
tek Programı’nın tanıtım toplantısı ve protokol 
imza töreni, Kasım 2017’de yapıldı. KOSGEB ve 
BTK tarafından imzalanan protokolle KOBİ’le-
rin özellikle bilişim altyapısına yönelik yerli ürün 
üretimi artırılacak. Stratejik Ürün Destek Prog-
ramı ile ithalatı yüksek stratejik ürün niteliğin-
deki ara malların KOBİ’ler tarafından uygun 
kalite ve standartta üretimi yapılması amaçlanı-

Sanayicinin sorunları ve 
cari açık, gündemin en 
önemli konuları

yor. Bu program ile bu tür ürünler yerlileştirile-
cek ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi 
kullanımı teşvik edilecek. Böylece cari açığın 
azaltılmasına da katkı sağlanacak.

Sanayicilerin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
ile ilgili çalışmalarda yaşadığı sorunlara ise İSO 
çözüm aradı. 30 Kasım 2017 tarihinde İSO tara-
fından düzenlenen “TSE Faaliyetlerine İlişkin 
Sorunlar ve Çözüm Arayışları Paneli”nde İSO 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sadık Ayhan 
Saruhan, uluslararası pazarda giderek ağırlaşan 
rekabet şartlarının standartlara uygun üretimi 
her zamankinden daha da önemli hale getirdiğini 
söyledi. TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ise 
TSE’nin sanayicilerin bizzat kendi ofisleri gibi 
kullanmaları gereken bir merkez olduğunu söy-
leyerek sanayicilerin standart oluşum süreçlerine 
katılımda bulunmasını daha çok teşvik etmek 
istediklerini vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, Sanayi dergisindeki yazısında: 
“İstanbul Sanayi Odası Yönetimi olarak sana-
yimizin ve sanayicilerimizin sorunlarına çözüm 
bulma noktasında çalışmalarımıza aralıksız 
devam ediyoruz. İSO Meclisi’nin 2017 yılı aylık 
son olağan toplantısında Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi ağırladık. 
Sayın Bakanımız 2018’in kentsel dönüşümde 
seferberlik yılı olacağını söyledi. Biz de İSO ola-
rak İstanbul’da göçebe olmak zorunda bırakılan 
sanayinin rekabet gücünün sekteye uğradığını 
belirterek biri Avrupa’da diğeri Asya’da olmak 
üzere İstanbul sanayisinin dönüşümüne imkân 
sağlayacak iki yeni OSB’nin kurulması gerekti-
ğini bir kez daha dile getirdik” diyor. TM
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• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
• Drenaj Pompaları
• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

• Hidroforlar
• Transfer Pompaları
• Temiz Su Dalgıç Pompaları
• Genleşme Depoları
• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

• Santrifüj Pompalar
• Kelebek Vanalar
• Sürgülü Vanalar
• Küresel Vanalar
• Çek Valfl er
• Sökme Aparatları
• Kontrol Panoları

• Yangın Pompa İstasyonları
• Yangın Pompası Kontrol Panoları
• Jokey Pompa Sistemleri
• Köpük Sistemleri
• Yangın Vanaları
• Alarm Vanaları
• Sprinkler, Akış Sensörleri,
  Akış Ölçerler

• Kimyasal Proses Pompaları
• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
• Dizel Motorlu Pompalar
• Yüksek Sıcaklık ve Basınç Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

• Sirkülasyon Pompaları
• Santrifüj Pompalar
• Kontrol Panoları
• Vanalar ve Bağlantı Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sıcak Su Depolama Tankları
• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

ENDÜSTRİ

HVAC

ALT YAPI

YANGINLA MÜCADELE

SU TEMİNİ

DALGIÇ POMPALAR

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi
G R O U P  O F  C O M P A N I E S

kolaylaştıran
yazılımlar

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

altyapısı
güçlü üretimgüçlü

Ar-Ge
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EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
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ürünler

Son dönemde özellikle gündemde olan 
enerji tasarrufu, havadaki enerjiyi mini-
mum elektrik gücü kullanarak ısıtma ve 

soğutma ihtiyacına çözüm olan ısı pompalarına 
olan talebi artırıyor. Isı pompaları dışarıdan 
verilen enerji ile ortamdan alınan ısıyı başka 
bir ortama aktarıyor. Yeni dönemin tasarruflu 
ürünlerinden olan ısı pompası, mahal ısıtma 
ve soğutma ihtiyaçlarının yanı sıra havuz suyu 
sıcaklığı, kullanım sıcak suyu elde edilmesinde 
de en yüksek tasarrufu sağlıyor. Baymak, hava 
kaynaklı ısı pompası ürünleri ile %75’e varan 
enerji tasarrufu sağlayarak çevre dostu, yüksek 
verimli teknolojiyi sunuyor. Hava kaynaklı ısı 
pompaları enerjiyi havadan sağlar. Bu enerjinin 
kullanımı için biri ısıyı absorbe eden diğeri de 
ısıyı mahale vermek için kullanılan iki ısı eşan-
jörüne ihtiyaç duyar. Sistemin çalışması için 
düşük miktarda enerji yeterli olur. Isı pompası 
enerjiyi belirli bir sıcaklıkta alır, bu sıcaklığı 
yükseltir ve ardından sistemde kullanılan ısıtma 
suyuna aktarır. Isınan su döşemede ısıtma sis-
temi, radyatör veya fan coil üniteleri içerisinde 
dolaşır. Baymak Hava Kaynaklı Isı Pompaları 4 
farklı model seçeneği ile farklı uygulama alanla-
rındaki ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Baymak’ın 
hava kaynaklı ısı pompalarında bulunan LCD 
ekran, kolay kurulum, kullanım fonksiyonları-
nın uygulanması, çalışma durumu ve operas-
yon parametrelerinin takibi konusunda kolaylık 
sağlar.

Inverter Monoblok ve Split Tip Isı Pompa-
ları: Geniş kapasite seçeneği sunan Baymak ısı 
pompaları Monoblok Tip (5,7,9,10 ,12,14,16 
kW), Split Tip (6, 8, 10,12,14,16 kW) ısıtmada 
60°C, soğutmada 5°C’ye varan sıcak su çıkı-
şına sahiptir. Yeni nesil DC inverter kompresör 
teknolojisi ile daha sessiz, ekonomik ve enerji 
tasarruflu olan ısı pompaları, radyatörlerden 
ısıtma, fan-coil üniteleri ile sadece ısıtma, fan-
coil üniteleri ile sadece soğutma, boylerler ile 
sadece kullanım sıcak suyu, ısıtma-kullanım 
sıcak suyu-soğutma ve sadece kullanım sıcak 
suyu olmak üzere 5 farklı işletim modunda 
kullanılabiliyor. Haftalık otomatik lejyonella 
koruma fonksiyonu olan ısı pompaları; müstakil 
evler, daireler ve villa tipi kullanımlar için uygun 
özelliklere sahiptir. 

Monoblok Isı Pompaları: 3 farklı kapa-
site (11,2 20,4, 43 kW) seçeneği ile on-off 

Baymak’tan Hava Kaynaklı Isı Pompaları
çalışan cihazlar 40-60°C sıcak su çıkışları ile 
sadece kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşılıyor. 
16 adede kadar kaskad şekilde bağlanabilen 
Monoblock Isı Pompası, tek bir dış üniteden 
oluşuyor. Elektrik kesintilerine karşı hafıza 
fonksiyonu, defrost özelliği, yüksek verimli 
kompresörü ve yüksek COP değeri ile enerji 
verimliliği ve tasarruf sağlıyor. Monoblock Isı 
Pompası, müstakil ev, daire ve villalarda sıcak su 
için tercih edilirken, endüstriyel kullanımlar ve 
oteller gibi büyük kapasiteli alanlarda sıcak su 
ihtiyacına en verimli çözümü sunuyor.

Monoblok Spa Isı Pompaları: 4 farklı kapasite 
(6,8,12,14 kW) seçeneği ile hem havuz suyu 
ısıtma hem de soğutma için kullanılıyor. Tek 
bir dış üniteden oluşan Monoblock Spa Isı 
Pompası dahili titanyum eşanjörü sayesinde 
korozyona karşı korumalı. Havuz ısıtması için 
20-35°C arasında, havuz soğutması için de 
10-30°C arasında ayarlanan bir değerde sonuç 
alınabiliyor. Daha çok havuz uygulamaları yapan 
firmalar, otel ve spa merkezlerinin ihtiyaçları 
için ideal uygunluğa sahip. 

Boyler Isı Pompaları: 2 farklı kapasite (190 
litre, 300 litre) seçeneği ile 70°C’ye kadar sıcak 
su çıkışı verebiliyor. Otomatik mod ve tatil 
modu seçeneği ile kolay kullanıma sahip Boy-
lerli Isı Pompasının haftalık olarak dezenfekte 
fonksiyonu bulunuyor. 300 litrelik kapasiteli 
olan ürünlerde ilave olarak tank içindeki serpan-
tin sayesinde güneş kolektörü bağlama seçeneği 
mevcuttur. 190 litrelik kapasitede 15 Pa hava 
çıkış basıncı ile 5 metreye kadar, 300 litrelik 
kapasitede 25 Pa hava çıkış basıncı ile 10 met-
reye kadar kanal bağlanmasına olanak sağlıyor. 
Boylerli Isı Pompaları evlerdeki kullanım sıcak 
su ihtiyacının yanı sıra butik oteller, villalar, 
restoran ve kuaförlerde sıcak su ihtiyacı için 
ideal özelliklere sahip. 

Avantajlar

Yüksek verimlilik: Baymak ısı pompası ürün-
lerinin ısıtma performans katsayısı (COP) 
çalışma prensibine bağlı olarak 4,6’lara kadar 
çıkıyor. Bu sayede sisteme verilen 1 birimlik 
enerji ile COP değeri kadar daha fazla birim 
enerji elde ediliyor.

Düşük enerji tüketimi ve düşük maliyet: 

Baymak ısı pompaları, düşük enerji tüketimi 
sayesinde konutlarda, binalarda ve uygulama 
yerlerinde enerji tasarrufu sağlıyor. Cihazlar 
enerji tüketimi az olduğundan işletme maliyet-
lerini de düşürüyor.

Doğa dostu teknoloji: Isı pompalarının çevreye 
herhangi bir zehirli gaz ya da atık gaz salımı yok. 
CO2 emisyonlarının azalmasına yardımcı oluyor.

Tüm hava koşullarında çalışabilir: Isı pom-
paları hava koşullarından etkilenmez, cihazlar 
için önemli olan hava sıcaklığıdır. Isı pompaları 
karlı, yağmurlu, güneşli her türlü hava koşu-
lunda kullanılabiliyor.

Kolay kurulum ve montaj: Cihazların kuru-
lumu oldukça kolay olmakla birlikte, üzerinde 
bulunan kontrol paneli ile veriler rahatlıkla 
görülebiliyor. Sadece yeni yapılan bina veya 
konutlara değil, mevcut binalara da rahatlıkla 
uygulanıyor ve sistemde bulunan diğer cihazlarla 
entegreli çalıştırılabiliyor.

Kolay kullanım ve konfor: Ürünlerin kullanımı 
kolay ve ilk kurulumdan sonra ayar gerektir-
miyor. Bakım ve onarım maliyetleri düşüktür. 
Otomatik kontrol sistemleri bulunuyor ve tam 
konfor sağlıyor.

Güvenlik: Isı pompalarında potansiyel elektrik 
çarpması, yakıt kaçağı problemi veya patlama 
tehlikesi yoktur. Herhangi bir yakıt ile çalış-
madığından yakıt tankı veya gaz bağlantısına ve 
atık gazı olmadığından baca yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuyor. Zehirlenme, koku ve kirlilik gibi 
problemleri bulunmuyor.TM 
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ürünler

RES Enerji Sistemleri’nden REMEHA GAS 310-610 ECO PRO Yer Tipi 
Yoğuşmalı Kazanlar

alabilecek şekilde giriş ağızları bırakılmıştır. Kısmi 
yükte çalıştırıldığında % 109,6 gibi yüksek bir 
verime ulaşan GAS ECO PRO Kazanlar; Al-Si-Mg 
alaşım, uzun kullanımda sızdırma sorunları çıkaran 
klasik eşanjörler yerine yekpare döküm eşanjörü 
ile uzun yıllar sorunsuz kullanım imkânı sunar.TM

Yüksek verimli yer tipi yoğuşmalı REMEHA 
kazanlar; 285 kW-1300 kW arası kapasite 
aralığında, Res Enerji Sistemleri tarafın-

dan TÜBİTAK projesi olarak üretilen RESCON 
otomasyon ve kumanda panelleri ile 60’a kadar 
kaskad kazan ve 30 tane 3 yollu karışım vanalı 
ısıtma zonu kontrol imkânıyla yüksek performans 
sunuyor.
Taşıma tekerlekleri sayesinde rahatlıkla uygu-
lama yerine taşınabilen, ambalajlı haliyle 80 
cm genişliğinde olup çatı kazan dairelerine vinç 
kullanmadan, rahatlıkla asansörle çıkarılabilen, 
ambalajsız 72 cm genişliği ile standart kapılardan 
zorlanmadan dönebilen, gerektiğinde kazan göv-
desi üzerinde sadece eşanjör ve yoğuşma tavası 
kalacak şekilde parçalanabilen kompakt, kullanışlı, 
özenli bir yer tipi kazan olan REMEHA GAS ECO 
PRO kazanlarda, %20-100 arasında modülasyon 
yapılıyor.
REMEHA GAS ECO PRO kazanlarda premix 
entregre brülör ile mevcut yanma teknolojilerinin 
aksine alev ile değil, akkor halde yanma teknolojisi 
kullanılmıştır. Bu da “yanma” sürecinin çok daha 
kontrollü ve verimli şekilde gerçekleşmesini ve 
maksimum yakıt verimi, minimum yakıt tüke-
timi sağlıyor. GAS ECO PRO Kazanların baca 
kolektörü sabit değildir, bu sayede hem yatay hem 
dikey baca uygulaması yapılmasına imkân verir. 
REMEHA yer tipi yoğuşmalı kazanlarda, yüksek 
yoğuşma verimini sağlamak için düşük sıcaklık ve 
yüksek sıcaklık hatlarından ayrı ayrı dönüş suyu 

TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi

Salon No: 3 
Stand No

A-04

www.systemair.com.tr

Yenilikçi Çözümler, 
Yeni Nesil Ürünler
Sektöre yön veren çözümlerimiz ve yüksek teknoloji ürünlerimizle  07 - 10 Şubat 2018 
tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ISK - SODEX 
İstanbul 2018 Fuarı’ndayız.

Sizleri de yeni ürünlerimiz ve çözümlemelerimiz hakkında detaylı bilgi edinmeniz için 
standımıza bekliyoruz.

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
systemairhsk@systemairhsk.com.tr
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ürünler

Testo, ileri teknoloji ürünlerin gelişti-
rilmesinde yılların verdiği tecrübe ile 
inovasyonu birleştiriyor. Testo’nun 

havalandırma ve klima çözümleri, tüm dün-
yada kaliteli bir iç ortam iklimlendirmesi ve 
en iyi derecede ayarlanmış havalandırma sis-
temlerinin önemli olduğu her yerde kullanılı-
yor: Ofislerde, konutlarda, laboratuvarlarda ve 
endüstriyel üretim alanlarında. 60. yıldönü-
münü kutlayan Testo, yeni hava hızı ve iç hava 
kalitesi ölçüm cihazı testo 440 ile bu sektördeki 
ürün yelpazesini genişletiyor. 

Akıllı ölçüm menüleri

Hava hızı, iç hava kalitesi ve konfor paramet-
relerinin ölçümü, sıklıkla standart prosedürlere 
ve normlara göre yapılıyor. Kullanıcının işini 
kolaylaştırmak adına testo 440’ta, aşağıdaki 
ölçümler için açıkça yapılandırılmış menüler 
önceden ayarlanmıştır: Kanallar ve çıkışlarda 
hacimsel debinin ölçümü, k-faktörü, EN ISO 
7730/ASHREA 55’e göre türbülans derecesi, 
soğutma/ısıtma yükü, küf gösterimi ve uzun 
süreli ölçüm (ölçüm değerlerinin belirli ara-
lıklarla kaydedilmesi).

Testo’dan Yeni Hava Hızı ve İç Hava Kalitesi 
Ölçüm Cihazı: Testo 440

Setler ve modeller

testo 440 çok fonksiyonlu ölçüm cihazının iki 
farklı versiyonu bulunuyor. testo 440 dP modeli 
teknik olarak aynı olmakla birlikte, ek olarak 
entegre bir fark basınç sensörüne sahip olması 
ile farklılaşıyor. Bu sensör, filtrelerde ölçüm 
yapılmasını sağlarken, Pitot tüp ve k-faktörü 
ölçümlerini de mümkün kılıyor. Ölçüm cihaz-
ları, problar ve aksesuarları içeren önceden 
konfigüre edilmiş setler, en önemli uygulama 
alanları için mevcut (borular, havalandırma 
kanalları, iç hava kalitesi ve laboratuvar-
larda havalandırma/ iklimlendirme ölçümleri  
dahil). TM

Daha az cihaz ile daha fazla 
uygulama 

testo 440’ın hava hızı, sıcaklık, nem, türbülans 
derecesi, CO2, CO ve ışık şiddeti için probları 
mevcut. Müşterilerin kablosuz ve sabit kablolu 
modeller arasından seçim yapma şansı bulu-
nuyor. Kablosuz Bluetooth® problar, ölçümde 
daha fazla hareket özgürlüğü ve ölçüm duru-
munda yerden tasarruf sağlıyor. Buna ek olarak, 
bir prob tutacağı, ilgili tüm problar ve prob 
aksesuarları ile birleştirilebiliyor. Bu, iç hava 
kalitesi ölçümünden bir menfezdeki hacimsel 
debinin belirlenmesine birkaç saniyede geçiş 
yapılmasına olanak tanıyor.

Kolay anlaşılır ve güvenilir

testo 440’ın geniş ekranı 3 ölçüm değerini 
aynı anda gösteriyor. Ayrıca ölçümlerin kolay 
yapılandırılmasına ve sonuçların bir bakışta 
görüntülenmesini sağlıyor. Cihazın hafızası 
7500 ölçüm protokolünü kaydedebiliyor ve bir 
USB arayüzü üzerinden Excel dosyası olarak 
dışa aktarılabiliyor. Sahada dokümantasyon 
için yazıcı da opsiyonel aksesuar olarak mevcut.

Doğu İklimlendirme tarafından konut-
lar için geliştirilen ev tipi ısı geri kaza-
nım cihazı FOUR HOME, 2017 yılı 

içinde TÜV-SÜD tarafından yapılan testleri 
de geçerek Avrupa pazarına sunuldu. 2018 
yılı itibarıyla Türkiye pazarına da sunulacak 
ürünün ilk kez 2018 ISK-SODEX İstanbul 
fuarında lansmanı yapıldı. 
FOUR HOME Ev Tipi Isı Geri Kazanım 
Cihazı, konutlarda havalandırmadan kay-
naklanan enerji kayıplarının önüne geçmek 
amacıyla geliştirilmiştir. İçerisinde bulunan 
yüksek verimli ısı eşanjörü sayesinde mahal-
den dışarı atılan hava ile mahale girecek taze 
hava arasında ısı transferi gerçekleşerek enerji 

Doğu İklimlendirme’den FOUR HOME Ev Tipi 
Isı Geri Kazanım Cihazı

kayıpları minimize ediliyor. Standart bir evde 
kullanılabilecek boyutlarda üretilen cihaz, 
depo veya kiler gibi mekânlarda konumlan-
dırılabiliyor. 
Cihaz üzerinde ısı transfer verimi yüzde 
94’lere varan karşıt akışlı ısı değiştiriciler ve 
sessiz plug fanlar bulunuyor. Ayrıca taze hava 
tarafında G4 sınıfı panel filtre ve opsiyonel 
olarak sunulan F7 sınıfı torba filtre kullanılı-
yor. Free cooling özelliği de bulunan cihaz 4 
mevsim kullanım özelliğine sahiptir. 
Tak-çalıştır mantığı ile geliştirilen ürün ile 
dijital kontrol paneli standart olarak, donma 
koruması ve kablosuz kontrol ise opsiyonel 
olarak sunulur.  TM

SAHTE
PATLAR

ŞİRKETİNİZİ RİSKE ATMAYIN!
İnsanların hayatını, şirketinizin itibarını ve kariyerinizi riske atmamak için genleşme 
tankı satın alırken, tank imalatçısının geçerli CE sertifikasına sahip olup olmadığını 
sorgulayınız. Türkiye’de satılan genleşme tanklarının bir kısmı 2014/68 EU basınçlı 
ekipmanlar yönetmeliğine uygun CE sertifikasına sahip olmamasına rağmen, tankların 
üzerinde CE markalaması bulunduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu nedenle genleşme 
tankı satın alırken mutlaka CE sertifikasını da göndermelerini talep etmenizi öneriyoruz.

www.nema-winkelmann.com

Genleşme tankı alırken risk almamak için 
tank imalatçısının geçerli CE sertifikasına 
sahip olup olmadığını mutlaka sorgulayınız.

Tesisat-Market-235x335-CE-patlar-ilan02.indd   1 15.01.2018   14:40
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ürünler

IMI Hydronic Engineering’den Dynacon Eclipse Ödüllü Yerden Isıtma 
Kolektörü

suyun sistemin tüm çevrimi boyunca doğru 
şekilde dolaştığını, akış göstergeleri vasıtasıyla 
görerek doğrulamalarına imkân tanımıştır. Böy-
lece, işin doğru yapıldığına ve zamandan tasar-
ruf edildiğine gönül rahatlığı ile güvenebilirler.
Dynacon Eclipse serisi, 3 ilâ 12 portlu kolek-
törleri ve duvar yüzeyi veya gömme montaj 
için kullanılan farklı boyutlardaki dolapları 
içermektedir. Ürün grubu ayrıca, izolatörlü, kir 
ve hava ayırıcılı işlevsel bağlantı kitlerini de 
içermektedir; bunların tümü, devreye alma ve 
bakım işlemleri sırasında hem güvenliği hem 
de rahatlığı artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Kolay kurulum ve devreye alma

Hem ısıtma hem de soğutmada (çalışma sıcak-
lığı 2°C - 60°C);  döşeme altı, duvar veya tavan 
sistemleri için tasarlanan Dynacon Eclipse, tek 
bir portta 300 l/h ile piyasadaki en yüksek değer 
olan 300 l/h debi aralığında çalışma imkânı 
sunar. Kolektörün yeni termostatik Eclipse yük-
sek debili çekirdekleri, kurulum sırasında gerekli 
debinin, port başına sadece bir kez ayarlanarak 
bu değerde korunmasını sağlar.
Ayar, bir alet veya bir anahtar yardımıyla yapılır 
ve bir EMO aktüatörü veya volanı takıldıktan 
sonra ayar muhafaza edilir. Isıtma işlevi kapa-
tıldığında dahi bu debiler korunur ve böylece 
bakım ve onarımdan sonra tekrar devreye alma 
işleminin hızlı ve kolay olması sağlanır.

Son kullanıcılar için daha fazla 
konfor 

AFC teknolojisine sahip olması, Dynacon 
Eclipse’i, özellikle hidronik hesap raporunun 
bulunmadığı, ısıtma borularının uzunluğunun 
bilinmediği, yapılan tadilat sırasında sıklıkla 
karşılaşılan ısı dağılım yetersizliği olan sis-
temlerde kullanıma uygun hale getirir. AFC 
teknolojisi, ayrıca, son kullanıcılar için büyük 
faydalar sağlar ve optimum ısı dağılımını, enerji 
tasarrufunu ve maksimum konforu garanti eder.
Geçen yıl Frankfurt Almanya’da düzenlenen 
ISH Fuarı’nda, Dynacon Eclipse serisi yerden 
ısıtma kolektörleri için Design Plus kalite eti-
keti verilmesinin yanı sıra yenilik, kalite ve işlev 
onayını gösteren Plus X Award mühürleri de 
verildi. TM

Oda sıcaklık kontrolü ve hidronik 
dağıtım sistemleri alanında dünyanın 
lider firmalarından IMI Hydronic 

Engineering’in yenilenen Dynacon Eclipse 
serisi yerden ısıtma kolektörleri, müteahhitlerin 
işyerlerinde daha az zaman geçirmesine imkân 
sağlamayı amaçlayarak arkadaşlarına, ailelerine 
ve hobilerine daha fazla zaman ayırmalarına 
yardımcı olacak şekilde üretildi. Ünitenin oto-
matik hidronik dengeleme ve entegre akış gös-
tergeleri, kurulumu kolaylaştırıp devreye alma 
işlemini sorunsuz hale getirirken, optimum ısı 
dağılımı ve enerji tasarrufu özellikleri ile müşte-
rilerden gelebilecek olumsuz geri dönüş riskini 
ortadan kaldırmaktadır. 

Eclipse teknolojisi şimdi radyan 
ısıtmada 

EMO termal aktüatörler ile birlikte kulla-
nıldığında, IMI Heimeier’in otomatik debi 
kontrolü (AFC) teknolojisi, otomatik hidro-
nik dengeleme sağlar ve aşırı debiyi önler. Bu, 
hem devreye alma işlemini kolaylaştırır hem de 
debi ayarlarında karmaşık hesaplamalar veya 
manuel değişiklikler yapma ihtiyacını ortadan 
kaldırarak müteahhitlerin zamandan tasarruf 
etmelerine yardımcı olur.
IMI Hydronic Engineering Mühendisleri, 
kolektör dönüşünde AFC teknolojisi ile ter-
mostatik vanayı birleştirerek müteahhitlerin, 

Systemair EC Basic Kontrol Sistemleri

EC fanlar ve 0-10V ile oransal kontrol 
edilen tüm aygıtlar için Systemair yeni 
ve basit bir kontrol sistemini pazara 

sundu. EC-Basic adı verilen kontrol ürün-
leri serisi; sıcaklık, nem, sıcaklık ve CO2’in 
yanında Universal ile farklı sensörler bağla-
nabilen bir modeli de içerisinde bulunduran 
ekonomik bir çözüm olarak geliştirildi.
EC-Basic kontrol sistemi, mevcutta çalışan 
EC fanlar da dahil olmak üzere birçok sis-
teme adapte edilebilir. Kontrol aygıtları basit-
tir ve bağlantısı, kurulumu ve ayarlanması 
son derece kolaydır. EC-Basic, enerji verimli 
bir kontrol sistemidir, sadece gerekli çalışma 
koşulunu sağlayacak kadar enerji tüketilir. 
Entegre sensörler sürekli olarak ayarlanan 

değerleri ölçer, fanlar ise ihtiyaç azaldığında 
devirlerini düşürürler.
EC-Basic’in T, H ve CO2 olmak üzere 3 adet 
dahili sensörlü modeli var. Bu modellerde, 
set point değeri aygıt üzerinden ayarlanıyor, 
aygıt da buna karşılık olarak set point değerini 
yakalayacak şekilde fana 0-10V sinyal gön-
deriyor. EC-Basic Universal modelinde ise, 
dışarıdan herhangi bir sensör bağlanmasına 
izin veriliyor. Bu modelde, farklı uygulamalar 
için çok farklı parametreler basit bir aygıt ile 
kontrol edilebiliyor.

EC-Basic’in avantajları

•	 Basit bağlantı, kurulum ve ayarlama

•	 Enerji verimli
•	 EC fanlar için en ekonomik akıllı kontrol 

sistemi
•	 Tüm EC fanlar ile uyumlu
•	 Fan kontrol parametrelerinin çoğunu 

karşılayabilir
•	 Birçok sık karşılaşılan havalandırma 

problemini çözer
•	 CE standart uyumluluğu EN 60730-1, 

EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
•	 Koruma Sınıfı: IP30
•	 50Hz veya 60Hz besleme ile uyumlu TM

www.testo.com.tr

Akıllı hava hızı ve 
iç hava kalitesi 
Yeni testo 440, çok fonksiyonluluk ile kullanım kolaylığını bir araya getirir.
• İdeal kullanım menüleri: Tüm ölçümler kontrol altında
• Kablosuz problar: Tüm uygulamalar için, kablo dağınıklığı olmaksızın
• Kolay anlaşılır ekran: Bir bakışta ölçüm değerleri ve sonuçları

10 . tesisat market 01/2018



www.testo.com.tr

Akıllı hava hızı ve 
iç hava kalitesi 
Yeni testo 440, çok fonksiyonluluk ile kullanım kolaylığını bir araya getirir.
• İdeal kullanım menüleri: Tüm ölçümler kontrol altında
• Kablosuz problar: Tüm uygulamalar için, kablo dağınıklığı olmaksızın
• Kolay anlaşılır ekran: Bir bakışta ölçüm değerleri ve sonuçları



ürünler

Wilo, dev projelerden tarım arazilerinde kullanılabilecek 
pompalara kadar geniş bir yelpazede ihtiyaçları karşılayacak 
yenilikler gerçekleştirdi. Evsel kullanıma uygun Initial Line 

ürünleriyle perakende pazarına adım atan Wilo ayrıca, “akıllı pompa” 
Stratos MAXO’yu ve yenileme pompası Varios PICO’yu sektöre 
kazandırmaya hazırlanıyor.
Wilo, sahip olduğu deneyimden daha fazla kullanıcının faydalan-
ması için yeni bir kategori oluşturdu. 2017’nin Ekim ayında piyasaya 
sunulan “Initial Line” adlı yeni ürün gamı sayesinde son kullanıcılar 
da Wilo’nun kaliteli ürünleriyle tanışma fırsatı buldu. Su temini ile 
atıksu pompa ve sistemlerinden oluşan Initial Line serisinde baş-
langıç olarak 13 ürün ve 35 farklı model yer alıyor. Yazlık evlerine, 
apartmanlarına, sitelerine ya da çiftliklerine ideal bir pompa arayan 
kullanıcılar, Wilo Initial Line satış noktalarına giderek bu ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekler.  
Wilo, yeni üretim ekonomisini belirleyen Endüstri 4.0 çağına akıllı 
pompası Wilo-Stratos MAXO ile katkı sağlayacak. Kaliteli özellikleri 
ve tasarımı sayesinde 2017’deki ISH Frankfurt Fuarı’nda “Design 
Plus” ödülünü almaya hak kazanan Wilo-Stratos MAXO; sistem 
verimliliği, enerji tasarrufu, kullanım kolaylığı ve yüksek etkileşim 
gücüyle fark yaratıyor. 
Wilo’nun bir diğer yeni ürünü olan Wilo-Varios PICO ise yenileme 
pompası kategorisinde yer alıyor. Yapılan pazar araştırmaları netice-
sinde geliştirilen Wilo-Varios PICO; ısıtma, soğutma ve iklimlendirme 
sektörlerinin tüm uygulama alanları için ideal bir yenileme pompası 
olarak dikkat çekiyor.  TM

Wilo’dan Yeni Ürünler: Initial Line, 
Stratos MAXO ve Varios PICO

60 için 60: büyük Testo yıl 
dönümü fırsatı!
60. yılımızı baca gazı ölçümü için özel fiyatlı yıl dönümü setleri ile kutluyoruz: 
Bakım sözleşmesi olmaksızın 60 ay garanti ile.  

• Bakım sözleşmesi olmaksızın O₂ ve CO sensörlerinde 5 yıl garanti* 
• Kendi satış sonrası uygulamanız ile veri transferi imkanı
• Akıllı telefon ve mobil uygulama ile rahat çalışma 

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

www.testo.com.tr

30 Nisan‘a 

kadar geçerli!

5 yıl  

garanti!
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• Bakım sözleşmesi olmaksızın O₂ ve CO sensörlerinde 5 yıl garanti* 
• Kendi satış sonrası uygulamanız ile veri transferi imkanı
• Akıllı telefon ve mobil uygulama ile rahat çalışma 

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

Belimo’nun bugün kullanılan damper 
motorunu icat etmesinin üzerinden 
yaklaşık 40 yıl geçti. Bu süre zarfında 

da Belimo yenilikler ile sektörü ileri götürmeye 
devam ediyor. Hava kontrol ürünlerinde dam-
per motorunun icadı ile yaptığı etkiyi, 15 yıldan 
fazla süre önce küresel kontrol vanasını icat 
ederek su tarafında da gerçekleştiren Belimo, 
su tarafında bir adım ileriye gidip elektronik 
basınçtan bağımsız kontrol vanasını (elektronik 
kombine vana) icat etti. 
En son olarak Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti, 
Bulut Bilişim gibi günümüzün birçok teknolo-
jisini dâhil ettiği Energy ValveTM ile ısıtma ve 
soğutma kontrol vanalarında büyük bir yenilik 
yaptı.
Belimo Energy ValveTM; ultrasonik debimetre, 
küresel kontrol vanası, iki adet sıcaklık sensörü 

Belimo’dan Energy Valve™ Akıllı Vana
ve tüm bunları kontrol eden akıllı bir motordan 
oluşuyor.
Enerji Vanası > Kombine vana (PICV) + Kalo-
rimetre + Kesme Vanası

Enerji Vanasının geleneksel kontrol 
vanalarından farkları:

•	 Enerji Kontrolü: Geleneksel kontrol 
vanasına gönderdiğiniz 0…10V kontrol 
sinyali kontrol vanasının açıklığını 
belirlerken, Enerji Vanasına gönderdiğiniz 
0…10V kontrol sinyali, bağlı bulunduğu 
serpantinin kapasitesinin yüzde kaçı kadar 
ısı transferi olacağını belirler.

•	 Delta T Kontrolü: Geleneksel kontrol 
vanası veya kombine vanalarda sıcaklık 
farkını kontrol eden bir kontrolör 
yoktur. Oysa Enerji Vanası kontrol ettiği 
serpantini her zaman minimum tasarım 
∆T değerinde (Ör: Soğutma ∆T = 5 °C) 
tutar. Bunu yapabilmek için serpantininizin 
eğrisini çıkarır, Yapay Zekâ kullanarak 
serpantininiz öğrenir ve size en verimli 
çalışacağı debi ve sıcaklık farkını gösterir. 
Böylece hiçbir vanada elde edemeyeceğiniz 
yüksek verim ve enerji tasarrufu elde 
edebilirsiniz.

•	 Balanslama: Geleneksel balans vanası 
ya da kombine vanada dengeleme basınç 
farkına göre yapılırken, Enerji Vanasında 
dengeleme doğrudan debimetre üzerinden 
debi izlenerek yapılır.

•	 Enerji Ölçümü: Geleneksel 
kalorimetrelerde tüketiminizi belirli 
periyotlar (aylık, yıllık vb.) ile görürken, 
Enerji Vanasında anlık ve Cloud üzerinden, 
ömür boyu kaydedilen veriye de 
ulaşabilecek şekilde görebilirsiniz.

•	 Glikol ölçümü: Belimo Ar-ge ekibinin 
tasarladığı patentli bir teknoloji ile 
tesisattaki glikol ölçümünü de yapan 
Enerji Vanası, donma riskini minimuma 
indirmekle birlikte serpantinin tükettiği 
enerji hesaplanırken kullanılan akışkandaki 
su/glikol oranı ölçümü sayesinde 
geleneksel ölçüme göre çok daha doğru 
enerji izlemesi yapılmasını mümkün kılar.

•	 İzolasyon: Küresel vana teknolojisi ile 
üretilen %100 sızdırmaz Enerji Vanası 
sayesinde kesme vanasına gerek kalmaz. 

•	 Entegre Web-Server: Geleneksel kontrol 

vanalarına, eğer bağlı ise otomasyon 
üzerinden ve sadece ne kadar açık olduğunu 
görerek erişebilirsiniz. Enerji Vanası; 
tüm ayarlara, verilere ve trend eğrilerine 
ulaşabilmesi ve otomasyondan bağımsız 
kullanılabilmesi adına bir webserver 
bulundurur. Network veya statik IP 
üzerinden de erişebileceğiniz bu webserver, 
cihaza bina dışından da ulaşımınızı 
mümkün kılarak müdahale gerektiği 
noktada işinizi kolaylaştırabilir.

•	 Otomasyon entegrasyonu: Geleneksel 
kontrol vanalarında, sadece analog sinyal 
ile iletişim kurabilirken, Enerji Vanasında 
otomasyon sisteminin kolay entegre 
olabilmesi için birden fazla entegrasyon 
seçeneği vardır. Bunlar arasında yine 
geleneksel analog sinyal ile entegrasyon 
bulunmakla birlikte, BACnet/IP, BACnet/
MSTP, Modbus/RTU ve MP gibi tüm 
otomasyon firmalarının entegre olabileceği 
geniş bir haberleşme protokolü seçeneği de 
bulunur.

•	 Sistem performans raporu: Cloud’a 
bağlanabilen Enerji Vanaları İsviçre’deki 
kontrol ekibi tarafından 3 aylık periyotlarla 
incelenerek, kullanıcıya sistemin daha 
yüksek performansta nasıl çalışacağını 
da gösteren ücretsiz performans raporları 
gönderiliyor.

•	 7 yıl garanti: İklimlendirme sektöründeki 
5 yıl garanti süresi ile rakiplerinden ayrılan 
Belimo, kendi rekorunu kırarak Cloud’a 
bağlandığı takdirde Enerji Vanası için 
garanti süresini 7 yıla uzatıyor. Belimo bu 
garantiyi koşulsuz olarak sağlıyor.

• Tüm bu özellikleri ile Enerji Vanası; 
kalorimetre, balans vanası, kontrol vanası 
ve kesme vanası görevi görerek ürün 
maliyeti, işçilik, kablolama gibi birçok 
konuda tasarruf sağlıyor.  TM

53 yıllık FORM tecrübesinin verdiği güvence ve 
kalite ile İzmir`deki Form fabrikasında üretilen 
EuroForm Fancoil üniteleri; ofi s, otel, rezidans ve 
hastane gibi yapılar için özel olarak tasarlanmış 
bir üründür. EuroForm Fancoil, dijital yazılım 
tabanlı seçim programı ile her mekân
için en uygun ve ekonomik çözümü 
sunmaktadır.

Siz de EuroForm Fancoil ünitelerini tercih 
edin, aradığınız kaliteye en ekonomik 
şekilde ulaşın.

fancoil_tesisatmarket_23.5x33.5.indd   1 25/01/2018   18:39
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ürünler

EUROFORM serisi yeni fancoil cihaz-
ları yüksek performansları ile merkezi 
klima sistemlerinin uygulandığı iş 

yeri, hastane, rezidans, otel, okul, konut gibi 
mekânların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına 
ekonomik çözümler sunuyor. Form Şirketler 
Grubu yerli imalat EUROFORM serisi yeni 
fancoil cihazlarını, İzmir Pancar Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesislerinde üre-
tiyor.

Genel Özellikleri:

•	 Müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde 
karşılanabilmesi amacıyla istenilen 
ortam koşulları ve kapasite ihtiyaçları 
doğrultusunda uygun modelin 
belirlenebilmesi için Windows işletim 
sistemi tabanlı seçim programı kullanım 
avantajı.

•	 2 - 12 kW ısıtma ve soğutma kapasitesi ve 
220 - 2,520 m3/h hava debisi ile yüksek ve 
geniş kapasite aralığı.

•	 4 borulu ve 2 borulu gizli tavan tipi olmak 
üzere 2 seri ve her seride 10 farklı model 

ISIDEM Yalıtım’ın 2018 yılında piya-
saya sunduğu Coolflex PCS (Pre Cut-
ting Sheet) elastomerik kauçuk köpüğü 

ürünleri, büyük çaplı boru yalıtımı için ölçü-
lendirilerek 45 derecelik açıyla özel olarak 
kesilmiş ve paketlenmiş elastomerik kauçuk 
köpüğü levhalarıdır. Ayrıca μ (Mu) ≥ 10.000 
değeri ile üretilen Coolflex PCS ürünleri, 
TSE tarafından tescillenmiş ürünler arasında 
sektörün en yüksek su buharı difüzyon direnç 
katsayısına sahip ürün olma özelliği de taşı-
yor. Sektörde bir ilk olarak değerlendirilen  
Coolflex PCS ürünü tamamen uygulayıcı dostu 
olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Ürün tesisat 
yalıtımlarında fireleri ve işçilik maliyetlerini 
azaltarak, hızlı ve kolay uygulanıyor. “Amba-
lajından çıkar ve uygula” sloganı ile piyasaya  
arz edilen ürün, ustalara büyük kolaylık sağ-
lıyor.TM

FORM’dan EUROFORM Serisi Yerli İmalat Yeni 
Fancoil Cihazları

ISIDEM Yalıtım’dan “COOLFLEX PCS” 
Elastomerik Kauçuk Köpüğü

olacak şekilde üretim.
•	 İnce yapısı sayesinde asma tavan arasına 

kolay montaj.
•	 Emiş atış tarafında kolay kanal bağlantısı.
•	 G2 sınıfı yıkanabilir filtreler, PVC profil 

çerçeve sayesinde kolay temizleme ve 
dayanıklılık.

•	 Özel tasarımlı kızaklı filtre kapakları ile 
iki yandan ya da arka taraftan kolay ulaşım 
ve değişim.

Bütün cihaz modellerinde, düşük ses seviyeli 
ve yüksek verimle enerji tasarrufu sağlayan 
monofaze ve 3 hızlı asenkron motorlar kul-
lanılıyor. EUROFORM Serisi Fancoil üni-
telerinin motor milleri, paslanmaya karşı özel 
kaplamadır. TM

su ve hava kaynaklı ısı pompalarımız, on yıldır ithal ürünler yerine tercih edilmektedir…
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ürünler

Danfoss’tan Modüler Döşemeden Isıtma Kontrollerine Yeni Çözüm: 
IconTM Serisi

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistem-
leri ve güç çözümleri alanlarında faaliyet 
gösteren Danfoss; ileri teknolojili oda ter-

mostatları, ana kontrol cihazları ve hidronik 
döşemeden ısıtma ve aktüatörlü diğer çözüm-
ler için opsiyonel modüller ve aksesuarlardan 
oluşan Danfoss IconTM serisini piyasaya sürdü. 
IconTM serisi, 230 volt, 24 volt ve kablosuz 
döşemeden ısıtma ve soğutma çözümleri için 
standart kontrol platformu sunuyor. 
Danfoss IconTM modelinin piyasaya çıkma-
sıyla birlikte Danfoss, döşemeden ısıtmada 
kullanılan oda termostatlarının tasarımına 
yeni bir standart getirmiş oldu. Danfoss 
Isıtma Sistemleri Bölge Satış Direktörü Ser-
han Günel, “Kapsamlı müşteri anketlerimize 
göre; tüketiciler, çalıştırması basit ve iç döşe-
meleriyle uyumlu termostatları tercih ediyor. 
İşte bu yüzden yeni Danfoss IconTM termos-
tatları bir elektrik anahtarına benzer şekilde 
tasarlandı. Kullanılmadığında ekranı söner. 
Dokunmatik ekran için nötr beyaz rengini 
seçtiğimizden bir elektrik anahtarı görünü-

mündedir, bu nedenle iç mekân priz çerçe-
veleriyle uyumludur. Verilen anahtar başka 
bir priz çerçevesiyle değiştirildiğinde Danfoss 
IconTM oda termostatı sadece iç mekâna uyum 
sağlamakla kalmayacak, onun bir parçası ola-
cak” diyor.

Üç modüler sistem

Oda termostatları, ana kontrol cihazları, 
modüller ve aksesuarların aynı anda piyasaya 
çıkmasıyla birlikte Danfoss IconTM 230 volt, 
24 volt veya kablosuz çalışan standart bir 
kontrol çözümü sunuyor. 
Günel, “24 volt ve kablosuz sistem, aynı Ana 
Kontrol Cihazı üzerinden 24 volt termal aktü-
atörleri kontrol eder. Opsiyonel modüllerle 
özellik ve fonksiyonları genişletilebilir; örne-
ğin 24 voltluk sistemi kablosuz bir sisteme 
dönüştüren ‘radyo modülü’ gibi” diyor. 
Ana Kontrol Cihazına ek modül takıldı-
ğında, sistem otomatik soğutma kontrolü, ön 
tanımlı uygulama ayarları ve talebe dayanan 

besleme sıcaklığı gibi ilave özellikler sunuyor.  
Teknik özellikleri çoğaltan ek modülün yanında,  
24 voltluk Ana Kontrol Cihazına Danfoss 
IconTM App ile mobil cihazlardan sisteme 
erişim sağlayan bir uygulama modülü takıla-
biliyor. TM

Türkiye’de ağırlıklı ithal olan VRF 
ticari klima pazarını yerli üre-
tim ile millileştirmeyi hedefleyen 

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
büyük bir yeniliğe imza attı. 
Ortaklıklarını 2023 yılına kadar uzatan iki 
firma, ticari klima ürün gamında yerli üre-
tim olan 4 HP kapasiteli VRF ticari klimayı 
üretti. Türkiye’de yeni bir teknoloji yatırımına 
imza atan Arçelik-LG Klima Sanayi ve Tica-
ret A.Ş., Türkiye pazarı 250 milyon dolar 
civarında olan ve tamamı ithal ürünlerden 
oluşan VRF klima sistemini yerlileştiriyor 
ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedef-
liyor. Türkiye’de üretilen 4 HP kapasiteli 
VRF Klima, yerli üretim olmasının yanı sıra 
Arçelik-LG Ar-Ge Merkezi aracılığıyla VRF 
teknolojisi ile ilgili bilgi birikiminin artırıl-
masına ve gelecek çalışmalara yönelik temel 
oluşturulmasına destek oluyor.
300 metreye kadar borulama mesafesi sağ-
layan 4 HP kapasiteli VRF Klima, 8 adede 
kadar iç ünite klimayı aynı anda çalıştıra-

Arçelik – LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Yerli Ticari VRF Klima

biliyor. Enerji tasarrufu sağlayan akıllı yük 
kontrolü ve sessiz gece modu gibi özelliklere 
sahip olan yerli ticari klima ayrıca ısıtma 
ve soğutma için akıllı bir şekilde optimum 
akış yolunu da seçebiliyor. VRF teknoloji-

sini Türkiye’ye kazandıran Arçelik-LG Klima 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., 4 HP VRF dış ünite 
klima dışında kaset tipi iç ünitelerin 5 ve 6HP 
dış ünite klimaların da üretimine 2018 yılında 
başlayacak. TM 
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söyleşi

Derya Çuha
Nema Winkelmann Isıtma 
ve Su Teknolojileri San. ve 
Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü

H  idrofor, sıcak su genleşme tankları ve kombi tankları pazarının öncü 
firmalarından Nema Winkelmann, yeni bir yapılanma süreci içinde kararlı 
adımlarla yol alıyor. Winkelmann Grubu yeni yapılanması kapsamında Reflex, 

Winkelmann ve Nema markalarını “Winkelmann Bina ve Endüstri Bölümü” altında 
topladı. Sektörün önemli isimlerinden Derya Çuha da altı ay önce Nema Winkelmann 
Türkiye Genel Müdürü oldu. Bu yapılanma sürecini Tesisat Market okurlarıyla 
paylaşan Derya Çuha, “Çalışan ve Müşteri Odaklı” kültür yaratma konusuna özel 
özen gösteriyor ve başarının ancak iyi bir ekiple gerçekleşebileceğini dile getiriyor. 
Genleşme tanklarındaki yeni 2014/68 CE Direktifini ilk uygulayan firmanın Nema 
Winkelmann olduğunu söyleyen Çuha ile Nema Winkelmann Türkiye’nin yol haritası ve 
hedeflerini konuştuk…

“Hedefimiz, Avrupa’nın en iyi, en 
rekabetçi ve en büyük genleşme 
tankı imalatçısı bir şirket yaratmak”

20 . tesisat market 01/2018



“Hedefimiz, Avrupa’nın en iyi, en 
rekabetçi ve en büyük genleşme 
tankı imalatçısı bir şirket yaratmak”

Yeni yapılanma kapsamında 
Winkelmann Grubu’nun Bina ve 
Endüstri Bölümü; Reflex, Nema 
ve Winkelmann markalarından 
oluşuyor 

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden 1988 yılında mezun olduktan sonra, 
İngiltere’de Portsmouth Politeknik’te “İleri İma-
lat Teknolojisi” konusunda yüksek lisans yaptım. 
Tesisat sektöründe çalıştığım 24 yıl boyunca kali-
teli uluslararası firmalarda satıştan, satış sonrası 
hizmetlere ve pazarlamaya kadar değişik bölüm-
lerde hem uzman mühendis hem de yönetici ola-
rak çalıştım. Nema Winkelmann’da ise altı ay önce 
Genel Müdür olarak göreve başladım. “Çalışan ve 
Müşteri Odaklı” kültür yaratma konusuna özel 
özen gösteriyor ve başarının ancak iyi bir ekiple 
gerçekleşebileceğini biliyoruz. Şirket kültürünü 
daha pozitif kültüre çevirmek için Nema Winkel-
mann Yönetim Ekibi olarak temel hedeflerimiz; 
çalışanlarımızın işe severek ve koşarak geldiği, 
müşterilerimizin çalışmaktan çok mutlu olduğu, 
hızlı, dinamik ve güler yüzlü hizmet aldığı ve 
Avrupa’nın en iyi, en rekabetçi ve en büyük gen-
leşme tankı imalatçısı bir şirket yaratmak. 

1898’de Almanya’da metal işleme üzerine kurul-
muş ve genelde çelik mutfak eşyaları üzerine 
üretim yapmış bir aile şirketi olan Winkelmann 
Grubu, günümüzde tank ve benzeri ekipmanlar, 
otomotiv, uçak ve uzay sanayisine yönelik özel 
malzeme üretimi olmak üzere üç sektörde faa-
liyet gösteriyor. Nema, Winkelmann Grubu’nun 
Building and Industry (Bina ve Endüstri) bölü-
münde yer alan markalarından biri. Yeni yapı-

ihracattan elde ediyoruz. Önümüzdeki beş yıl 
içinde ihracat cirosunun 10 kat büyüyebileceğini 
görebiliyorum. Çünkü bu yeni yapılanmada Nema 
markası, Winkelmann Grubu’nun katılacağı tüm 
fuarlarda Reflex ile birlikte Winkelmann çatısı 
altında yer alacak ve Nema’nın görünürlüğü tüm 
dünyada artacak. İlk defa ISK-SODEX’te ve 
Mart ayında Milano'da düzenlenecek Mostra 
Convegno Expocomfort'ta bunu göreceksiniz; 
Winkelmann, Nema ve Reflex aynı çatı altında 
yer alacak.

615.000 adet genleşme tankı ürettik. 
Hedefimiz, gelecek 5 yıl içinde 
3 milyon adet tanka ulaşmak

Geçmişte Reflex ve Nema, Türkiye’de ayrı bir 
yönetime sahipti. 2018 itibarıyla yeni yapılan-
mayla tüm dünyada Reflex ve Nema markalarının 
yönetimi aynı çatı altında toplandı. Dolayısıyla 
Reflex markasında iş geliştirme adına çalış-
malarımız olacak, o sebeple yeni iş geliştirme 
müdürümüzü kadromuza dahil ettik. Reflex’in 
Polonya’da çok gelişmiş bir fabrikası var ve tüm 
Reflex ürünleri bu fabrikada üretiliyor. Reflex 
ürünlerinin satışı ise Türkiye’de Res Enerji ve 
Bosch tarafından gerçekleştiriliyor ve kendile-
rinden çok memnunuz. Reflex ürünlerinin satı-
şına aynı firmalar devam ediyor olacak, biz ise iş 
geliştirme ve pazarlama tarafında Reflex’e destek 
vereceğiz ve tüm Türkiye’de Reflex’i daha bilindik 
hale getireceğiz.

Nema olarak Türkiye genelinde yaklaşık 60 bayi-

lanma kapsamında Bina ve Endüstri bölümü; 
Reflex, OEM’lere ürettiğimiz ürünler için Win-
kelmann ve Nema markalarından oluşuyor. 2009 
yılından beri Düzce’deki modern tesisimizde en 
yeni teknolojiler ile üretim yapıyoruz. Viessmann, 
Bosch, E.C.A., Daikin gibi markalarla çalışıyoruz. 
Winkelmann Grubu’nun en vizyoner ve yenilikçi 
markası Reflex ise sadece tank değil, binalarda 
konfora yönelik full otomasyonlu özel çözümler 
üretiyor. Türkiye’de şu an için sadece Nema mar-
kasıyla üretim yapıyoruz ayrıca Winkelmann’ın 
kombi imalatçılarına yönelik tanklarını müşterile-
rimizin markaları altında da üretiyoruz ve Güney 
Kore’den Avustralya’ya kadar değişik ülkelere 
ihracat yapıyoruz. Türkiye ciromuz, toplam ciro-
nun yaklaşık 3’te 2’sini oluşturuyor, 3’te 1’ini ise 
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miz var. Halihazırda olmadığımız illerde bayi 
yapılanmamızı kurmaya çalışıyoruz. Ana hedef-
lerimizden biri, Düzce fabrikamızı büyütmek. 
Çünkü ihracatta çok büyük potansiyel var. Orta-
doğu ve Doğu Avrupa’dan sonra Asya kıtasında 
güçleniyoruz. Çok uzaktaki ülkelere, mesafelere 
ürünlerimizi gönderiyoruz, çünkü ürünlerimiz 
dünya standartlarında kalite seviyesine sahip ve 
ürün sevkiyat sürelerimiz oldukça hızlı. Bu da 
yurtdışı pazarlarda kolaylıkla tercih edilmemizi 
sağlıyor. 
Bu yeni yapılanma bizim için büyük bir fırsat 
yarattı. Düzce’de son teknoloji, robotik sistem-
lerle üretim yapıyoruz. 80 çalışanımız ile adetsel 

bazda yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme göstererek 
2017 yılında 615.000 adet genleşme tankı üret-
tik. 5 l’den 5000 l’ye kadar 6, 10, 16, 25 bar tank 
üretimimiz var. Yaklaşık 50 dönümlük bir açık 
alan üzerinde yer alan Düzce fabrikamız, 15 bin 
m2 kapalı alana sahip. Nema Winkelmann olarak 
gelecek 5 yıl içinde 3 milyon adet tanka ulaşmayı 
hedefliyoruz. 

Yeni 2014/68 CE Direktifini ilk 
uygulayan firma Nema Winkelmann

Genleşme tankları,  binalarda görünmeyen ancak 
çalışmadığında konforu olumsuz yönde etkileyen 

bir ekipman. Genelde konforun olumsuz etkilen-
mesinde başka cihazlar suçlanır, aslında tankın 
düzgün çalışmasının kazan, pompa, hidrofor, boru 
gibi ekipmanların ömrüne olduğu kadar bina-
daki konfora da büyük etkisi vardır. Eğer kali-
teli ve standartlara uygun bir tank kullanılmazsa 
insanların konfor ve güvenliği risk altına girer. 
Boru tesisatı, pompa veya hidrofor ne kadar iyi 
olursa olsun, genleşme tankı kaliteli ve standartlara 
uygun değilse kullanıcılar çok ciddi sıkıntılarla 
karşılaşır ve maliyetleri de genelde yüksek olur. 
2016’da eski CE Direktifi değişti ve 2014/68 adlı 
yeni bir CE Direktifi geldi. Bu direktifin sertifi-
kasyon çalışmalarını ilk uygulayan firma Nema 
Winkelmann. Halihazırda Türkiye’de bu sertifi-
kaya sahip olan firma sayısı bir elin parmaklarını 
geçmez ancak bu sertifikaya sahipmiş gibi ürün 
satışı gerçekleştiren firma sayısı ne yazık ki çok 
fazla. Piyasada satılan genleşme tankı markalarının 
yaklaşık yüzde 70’inde bu sertifika yok. Alıcıların 
bilgi sahibi olması için Nema Winkelmann olarak 
bu konuda CE farkındalık çalışmaları gerçekleş-
tiriyoruz. Çünkü CE’si olmayan ürünlerin üze-
rine CE etiketi basılıyor ve alıcılar kandırılıyor. 
Farkındalık çalışmalarımız kapsamında eğitimler 
düzenliyoruz. Sosyal medya vasıtasıyla e-posta 
yoluyla ve sektörel basın aracılığıyla müşterileri-
mizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaların 
etkisini de görmeye başladık. En azından belge 
sorgulamanın biraz daha arttığını görüyoruz. Bu 
çalışmalarımızı 2018 boyunca sürdüreceğiz. Bu 
aslında bizim için bir sosyal sorumluluk projesi 
niteliğinde, hal böyle olunca müşterileri ürünün 
belgesini görmeleri gerektiği konusunda uyarıyo-
ruz. Bu konu belki basına çok yansımıyor ancak 
tesislerde veya binalarda patlama vakaları oldu-
ğunu duyuyoruz. Bu vakalar, ciddi hasarlara neden 
oluyor. Bu tarz ürünler, insan sağlığı açısından çok 
riskli. Nema Winkelmann olarak fabrikamızda yer 
alan test laboratuvarımızda 25 barlık bir genleşme 
tankının 100 bar’a kadar basınç altında testlerini 
gerçekleştiriyoruz. Pazarda bu testleri kendi bün-
yesinde gerçekleştiren firma sayısı çok çok azdır. 
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Bu ürünler basınçlı kap sınıfında olduğu için 
mutlaka teste tabi tutulmalı. 
Halihazırda Türk tesisat sektörü tehlikenin çok 
da farkında değil. Çünkü tank bu zamana kadar 
birincil öncelikli ürünler arasında olmamış ama 
biz bu görüşü eğitimlerle ve yaratacağımız far-
kındalıkla değiştirmek için var gücümüzle çalı-
şacağız. Alıcıların en azından belge istemele-
rini veya belgelendirme yapan kuruluşların web 
sitelerinden kontrol etmelerini sağlamak için 
çalışmalarımız devam ediyor.

Genleşme tankı tarafında 
otomasyon yatırımlarımız olacak 

Nema, 2009’dan beri ülkemize hem kalite hem 
de proses odaklı yatırım yapan bir firma. 2017 
Türkiye için zor bir yıldı ancak 2018 yılı için 
3.5 milyon TL’lik yatırım onaylandı. Özellikle 
genleşme tankı tarafında otomasyon yatırım-

larımız olacak. Winkelmann yatırımcı bir grup, 
sadece tank tarafında çalışmıyor, 1898’den bu yana 
otomotiv ve tank sektöründe ve malzeme çelik 
işleme yönünde hep yatırımlar yapmış. Almanya, 
Polonya ve Çin’den sonra günümüzde Amerika 
ve Türkiye’ye yatırımları devam ediyor. Ayrıca 
önümüzdeki dönemde özellikle Reflex ürünleri 
için Türkiye’de bir eğitim merkezi kurmayı da 
planlıyoruz. 

Vizyonumuz ve stratejimiz; 
sektörün en hızlı, en kaliteli, en 
güler yüzlü ve en esnek markası 
olmak üzerine kurulu

Genleşme tankı pazarı, tüm dünyada rekabetin 
çok fazla olduğu bir pazar, bu açıdan işimiz kolay 
değil ancak Winkelmann gibi güçlü bir grubun 
parçası olmak işimizi kolaylaştırıyor. Hedefimiz 
3 milyon tank üretimini minimum maliyetle 
yapmak. Tabii bu hedefi yüksek performanslı 
çalışanlarımız sayesinde gerçekleştirebiliriz. 
Çünkü tank sektörü çok rekabetçi bir sektör 
olduğu kadar kalitenin de çok üst seviyelerde 
olması gerektiği bir sektör. 
Avrupa’da çok güçlü rakiplerimiz var. Onları 
sürklase edebilmek için de verimliliğin, kalitenin 
ve performansın çok yüksek seviyelerde olması, 
ayrıca ekibin uluslararası arenada hizmet verebi-
lecek kalitede olması gerekiyor. Bu da ancak iyi, 
mutlu ve yüksek performanslı çalışanlarla ola-
bilir. Bu amaçla kadromuza ekler yapıp mevcut 
elemanlarımızı geliştirmek için eğitimlerimizi 
hızla planladık ve başlattık. 
Nema Winkelmann Türkiye olarak vizyonumuz 
ve stratejimiz; sektörün en hızlı, en kaliteli, en 
güler yüzlü ve en esnek markası olmak üzerine 
kurulu ve hedefimiz 5-10 yıl içinde Avrupa’nın 
en büyük tank imalatçısı olmak. Bunu ancak iyi 
çalışanlarla gerçekleştirebiliriz ve onların iyi bir 
kültürde ve iyi şartlarda bulunmasını sağlayarak 
bunu başarabiliriz. 

Her yıl sektöre kattığı artı değerlerle yükselen Samsung İklimlendirme Sistemleri, 
2018 yılının inovatif ürünlerini ilk kez Sodex Fuarı’nda sergiliyor. 

Yenilikçi Samsung teknolojileriyle tanışmak isteyenler, Sodex’te buluşuyor.

Samsung İklimlendirme Sistemleri
yenilikçi teknolojileriyle

Sodex Fuarı’nda

Sodex Fuarı: 7-10 Şubat 2018
Salon No: 2

Stand No: C02
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Bir değer şirketi yaratmak için 
çalışıyoruz

Tesisat sektörünün 2017’de büyüdüğünü söyle-
yemeyiz ancak Nema Winkelmann’ın büyümesi 
devam ediyor. 2018’in çok daha iyi geçeceğini 
düşünüyorum. Winkelmann Grubu’nun yeni 

yapılanması çerçevesinde dış pazarlarda büyüme 
hedeflerimiz daha yüksek, adetsel bazda yüzde 40 
büyüme hedefliyoruz. Sadece çalışanlarımız ve müş-
terilerimizle kalmak istemiyoruz. “Bu topluma ne 
verebiliriz”i düşünüyor ve bir değer şirketi yaratmak 
için çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmek adına her yıl 
kârlılığımızdan belli bir bütçeyi sosyal sorumluluk 

projelerine yatıracağız. Öncelikle sokak hayvanları, 
sonrasında ise eğitim ile ilgili bazı çalışmalarımız 
olacak. Düzce çevresindeki okullarla ilgili birçok 
çalışma gerçekleştireceğiz. Kazancımızın bir kısmını 
yaşadığımız topluma sunmalıyız diye düşünüyoruz. 
Vergilerimizi zaten veriyoruz ancak gönüllü olarak 
toplumumuza hizmet etmeyi de unutmamalıyız. 

Nema Winkelmann olarak basınçlı kap sınıfında 
ürünler ürettiğimiz için imalatımızda belli teknik 
kriterler ve zorunluluklar var. 
Basınçlı kapların patlamaya, sızdırmaya karşı 
dayanıklı olması, bu sebeple her bir basınçlı kap 
üreticisinin Türkiye’de ve Avrupa’da CE standart-
larını sağlaması gerekiyor. 
2016 yılının Temmuz ayında eski basınçlı ekip-
manlar yönetmeliği 97/23/EC değişti ve 2014/68/
EU oldu. Ardından Sanayi Bakanlığı akredite 
kuruluşlara bunun duyurusunu yaptı ve basınçlı 
kap üreticilerinin bu direktife uygun olarak yeni-
den sertifikalandırılmasını zorunlu kıldı. Biz de 
Nema Winkelmann olarak sertifikasyonlarımızı 
bu yeni direktife göre tamamladık. 
Fabrikamızdan çıkan tüm ürünler, yeni direktif 
2014/68/EU’ya uygun olarak CE markalaması 
taşıyor. Bu sertifikasyonun yanında ayrıca ürün 
için en kritik proses olan kaynak prosesine ait 
makine ve operatörlerimizin, uluslararası geçer-
liliği olan sertifikalarına da sahibiz. Full otomas-

Nema Winkelmann Isıtma ve Su Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Kalite Güvence Yöneticisi Sezer Paslı:

“Fabrikamızdan çıkan tüm ürünler, 2014/68/EU’ya uygun olarak CE markalaması taşıyor”
yonlu olan kaynak hatlarımızda son teknolojiyle 
üretim yapıyoruz. Boya hatlarımızda ise tankları-
mızı sahada uzun süre korozyondan koruması için 
ön bir kaplama yaptıktan sonra ürünün üzerine 
boya işlemi yapıyoruz ve yalnızca en iyi kalite-
deki yüzey işlem kimyasalları ve boya markalarıyla 
çalışıyoruz. 
Ayrıca tankın ömründe boya kadar membranın 
da çok önemli olduğunu biliyoruz ve membran 
konusunda da yine en kaliteli markalarla çalışıyo-
ruz. Bu süreçlerle birlikte üretimini yaptığımız her 
ürün için direktife uygun tüm testleri de eksiksiz 
gerçekleştiriyoruz. Bütün ürünlerimiz, fabrikadan 
çıkmadan önce yüzde 100 kontrolle basınç ve 
sızdırmazlık testlerine tabi tutuluyor. Bununla 
birlikte hem membran hem de tankın kendisini 
periyodik olarak ömür testlerine tabi tutup ürün 
güvenilirliğini sürekli koruyoruz. Türkiye paza-
rında en yüksek kaliteli basınçlı tank üreticisi 
olarak, hem üretim hem test aşamasında farkımızı 
ortaya koyuyoruz. TM
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sistem

Yazan: Dr. Andaç Yakut, Makine Yüksek Mühendisi, BREEAM AP, Daikin Türkiye Yeşil Enerji & Çevre Bölüm Koordinatörü
a.yakut@daikin.com.tr

2015 yılından itibaren Avrupa’daki yeni 
bina projelerinin büyük bir kısmının 
yeşil bina projesi olması beklenmektedir. 

Türkiye’de de bu trend her geçen gün art-
maktadır. Ayrıca müteahhit ve yatırımcıların 
%93’ü yeşil bina sertifikasyonunun önemli 
olduğunu düşünmektedirler.

Daikin çözümleri ile BREEAM ve 
LEED Yeşil Bina Sertifikasyonu 
puanlarınızı en üst düzeye taşıyın
•	 Daikin yeşil bina tasarımındaki uzmanlığı 

ve geniş bir yelpazedeki sürdürülebilirlik 
odaklı cihazları ile toplam çözüm 
sunmaktadır.

•	 Projelerinizde Daikin yetkili uzmanları 
ile çalışmanız sizlere BREEAM kredisi 
kazandıracaktır. Ayrıca Daikin cihazlarının 
enerji verimliliği üzerine büyük etkisi 
vardır, bu da kredi alınmasında büyük rol 
oynar. 

Ayrıca, Daikin ürünleri LEED puanlarının 
%30’undan fazlasına direkt olarak katkı sağ-
layabilir. Bu, Daikin’i LEED sürecine dahil en 

etkili markalardan biri haline getirir.

Toplam Çözüm Sunabilmek Neden 
Önemlidir?
Günümüzde birçok bina ısıtma, soğutma, 
havalandırma, sıcak su elde edilmesi için ayrı 
sistemler kullanırlar. Sonuç olarak büyük mik-

tarda enerji boşa harcanır. Bu gibi durumlarda 
toplam çözümü sunabilmek önemlidir.
Bir bina içindeki HVAC enerji tüketiminin 
toplam enerji tüketimindeki oranı oldukça 
önemlidir. Sağdaki grafik ofisler ve oteller 
için ortalama HVAC enerji tüketimini gös-
termektedir. Otellerde toplam enerjinin %70’i, 

Daikin HVAC-R Sistemleri 
ile Sürdürülebilir Tasarım

*BREEAM International New Construction 2013’e göre
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ofislerde ise %50’si HVAC cihazları tarafın-
dan harcanmaktadır. Dolayısıyla bir binanın 
enerji tüketiminin %70’ine kadar olan kısmı 
Daikin’in Toplam Çözümü ile yüksek enerji 
verimliliği, düşük işletme maliyeti ve daha 
az CO2 emisyonu ile rahatlıkla yönetilebilir. 
Toplam Çözüm ile tek noktadan yönetim, 
kullanımı çok daha kolay bir hale getirir.

1. ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
ÖNEMLİDİR!

Hem BREEAM hem de LEED yeşil bina 
sertifikasyon sistemleri enerji verimliliğine 
büyük önem vererek, yüksek enerji verimli 
binalara daha çok puan vermektedirler. Tam 
da bu yüzden Daikin’i tercih etmek oldukça 
önemlidir. Peki Daikin yüksek enerji verim-
liliğini nasıl sağlamaktadır?

Değişken Soğutucu Akışkan 
Sıcaklığı (VRT) Teknolojisi: 
Bu teknoloji, soğutucu akışkan (gaz) sıcaklı-
ğını hava koşullarına ve yüke göre otomatik 
olarak değiştirerek ortalama %28 oranında 
daha fazla Sezonsal Verimlilik elde etmemizi 
sağlayan teknolojidir. Bu sayede;

•	 Sezonsal Verimlilikte %28 artış,
•	 Pazarda ilk dış hava koşullarına bağlı 

kontrol
•	 Soğutucu akışkan sıcaklığının otomatik 

olarak ayarlanmasıyla daha yüksek 
sıcaklıklarda üfleme havası elde edilerek 
kullanıcı konforu garanti edilir (soğuk 
hava üfleme önlenmiş olur).

Nasıl çalışır?
Standart VRF sistemlerde kapasite sadece 
inverter kompresör ile kontrol edilir.

Daikin VRV IV
Daikin VRV IV sistemleri kısmi yük şart-
larında enerji tasarrufu sağlayan Değişken 
Soğutucu Akışkan Sıcaklığı (VRT) teknolojisi 
ile kontrol edilir. Kapasite kontrolü, inverter 
kompresör ve soğutucu akışkanın buharlaşma 
(Te) sıcaklığının değişimiyle en yüksek sezon-
sal verimliliği elde etmede kullanılır. Dış hava 
sıcaklığı azaldıkça, binadaki soğutma yükü 
azalır ve daha az kapasite gerekir.

Gerekli kapasite ne kadar az olursa soğu-
tucu akışkan sıcaklığı (buharlaşma sıcaklığı) 
o kadar yüksek olabilir.
Yüksek soğutucu akışkan sıcaklığı (buhar-

laşma sıcaklığı) daha yüksek sezonsal verim-
lilik ve daha fazla konfora olanak sağlar.

Inverter Teknolojisi
Yüksek verimlilik, konfor, 
güvenilirlik

Inverter sürücülü cihazlar sadece gerekli yük 
miktarı kadar enerji tüketirler. Bu da yıllık 

enerji tüketimlerinin ve işletme maliyetlerinin 
azalmasına olanak sağlar. Inverter teknolo-
jisi değişken yük şartlarına hızlı tepki, daha 
düşük başlangıç akımı gereksinimi, dayanık-
lılığı sağlayan daha az kompresör aç-kapa ve 
kısmi yüklerde daha sessiz çalışma sağlarlar. 
Daikin’in tüm VRV serileri inverter sürü-
cülüdür, ayrıca en geniş yelpazede inverter 
sürücülü chiller üniteleri de mevcuttur.

Isı Geri Kazanımı ile Artık Atık 
Isı Yok
Daikin’in VRV, chiller ve endüstriyel soğutma 
ısı geri kazanımlı cihazları BREEAM ve 
LEED enerji verimliliği hesaplarından en 
yüksek puanların alınmasını sağlar.
Isı geri kazanım sistemleri soğutma ihtiyacı 
olan bölgelerden ısının geri kazanılıp ısıtma ve 
sıcak su ihtiyacı olan bölgelere aktarılmasıyla 
en yüksek enerji verimliğini hemen hemen 
ücretsiz sağlarlar.

2-  İKLİMLENDİRMENİN 
AKILLI YÖNETİMİ VE 
İZLENMESİ

Enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını 
önemli ölçüde azaltmak için yüksek verimli 
cihaz üretmenin yanında enerjinin izlenmesi 
de önemlidir. BREEAM, VRV Cloud gibi 
yenilikçi ürün ve teknolojileri ayrıca ödül-

*LEED v4 Core & Shell’e göre
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sistem

lendirir. Bu da sizin BREEAM kredilerinizi 
yükseltir ve böylece BREEAM derecenize 
büyük katkı sağlar.

Daikin Intelligent Network (iNet): 
Gelişmiş Servis Desteği
Enerji tüketiminizi büyük ölçüde azaltmak 
için sisteminizin 7/24 izlenmesi ve yönetilmesi 
gerekir. Bu noktada bina yönetimi adına işi bir 
adım daha ileri götürüp Daikin Intelligent 
Network (iNet) dediğimiz Gelişmiş Servis 
Desteği sistemimizi sunuyoruz. Bu sistem 
gerektiğinde tahmin de yapabilen 7/24 oto-
matik performans analiz aracıdır. Diğer bir 
deyişle, yapılması gereken küçük düzeltme-
leri tespit edip bunları gerçekleştirerek ileride 
meydana gelecek büyük problemleri ortadan 
kaldırır. Böylece zaman ve maddi kayıpların da 
önüne geçilir. Tüm bildirimler servis firmasına, 
tesis yöneticisine veya binanın bakımından 
sorumlu kişiye e-mail veya SMS olarak direkt 
gönderilir. Bu servis destek sistemi İngiltere’de 
BRE tarafından ofis binaları için BREEAM 
İnovasyon kredisi olarak kabul edilmiştir ve 
ekstra puan kazandırmıştır. Daikin, Intelli-
gent Network (akıllı ağ) sistemini geliştirmek 
adına bir adım daha ileri giderek “VRV Cloud” 
geliştirdi.

VRV Cloud (Bulut) Nedir?
VRV Cloud, VRV sisteminin tüm işletme ve 
enerji verilerini görselleştiren bir akıllı enerji-
yönetim destek aracıdır.
Cloud Server’ı enerji hedeflerinizin gelişimini 
izleyip kontrol eder ve nerelerde iyileştirme 
yapılabileceği hakkında bilgilendirme yapar. 
Sisteminizi uzaktan kontrol edebileceğiniz 
gibi, masanızdan ayarlamalar yaparak tüke-
timinizi düzene sokabilir ve hatta daha fazla 
iyileştirebilirsiniz.

GENİŞ HVAC İÇ ÜNİTE YELPAZESİ

 Düşük ses seviyesi
CO2 sensörleri

 Varlık sensörleri
Soğuk hava üflemeyi önleme

Otomatik temizleme

Performans gözetim ve analizi

Data Server İnternet

enerji yönetimini görselleştirin
müşterilere ve senvislere 
bilgi aktarımı

Daikin'in eşsiz 
24/7 çevrim içi 
teşhis sistemi Tahmin 

analizi
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Neden BES Sertifikası?
BES 6001 standardı; sosyal, ekonomik ve 
çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine karşı 
ürün yönetimini kanıtlayarak tedarik zinciri 
boyunca sorumlu edinimi göstermek için BRE 
tarafından geliştirilmiştir.
Standart, dünyanın önde gelen bina derecelen-
dirme sistemi BREEAM tarafından tanınmış 
olup, “Çok İyi” olarak derecelendirildiğinden, 
şartname hazırlayanlar ve müteahhitler serti-
fikalı bir ürün seçerek, ürünün sorumlu elde 
edildiğinden ve üretildiğinden emin olarak, ek 
BREEAM kredisi elde edebilirler.

5. BREEAM SAĞLIK VE 
KONFOR KATEGORİSİ

BREEAM’de en önemli kategoriler 
arasında “Sağlık ve Konfor” kategorileri yer 
almaktadır. Bu kategoride yüksek BREEAM 
puanı alınmasını sağlayacak birçok kriter 
iç ünitelerle ilgilidir. Daikin BREEAM 
puanınızı büyük yönde etkileyecek çok 
geniş iç ünite ürün yelpazesini müşterilerine 
sunmaktadır. Bu cihazlar şu özelliklere 
sahiptir:
•	 Düşük Ses Seviyesi
•	 CO2 sensörleri
•	 Varlık Sensörleri (verimliliği artırmak için 

değil fakat insanlar üzerine yönlendirilen 
hava akışına engel olmak için)

•	 Soğuk hava üflemeyi önleme

Sonuç:
•	 Avrupa ve Türkiye’deki bina projelerinin 

büyük bir kısmı Yeşil Bina Projesi olmaya 
başlamıştır.

•	 Daikin, yeşil bina projeleri için en uygun 
HVAC-R partneridir. TM

Kaynaklar:
http://www.daikinme.com/minisite/sustainability/intro/
https://new.usgbc.org/leed
http://www.breeam.com/
www.greenbooklive.com 
www.daikin.com.tr

3. DAIKIN BREEAM YETKİLİ 
UZMANLARI

Daikin hem Avrupa’da hem de Türkiye’de zorlu 
BREEAM sınavını başarıyla tamamlamış 30 
BREEAM Yetkili Uzmanına (BREEAM 
AP) sahiptir. Bu uzmanlar en uygun HVAC 
tasarımının en uygun maliyetle seçilmesinde 
yardımcı olarak (aynı zamanda tasarım aşa-
masından, en son değerlendirme aşamasına 
kadar destek olarak) gerekli BREEAM kre-
dilerinin elde edilmesini sağlar. Binanız için 
BREEAM sertifikasına ihtiyacınız olmasa 
bile, sertifikalı uzmanlarımız ihtiyaçlarınıza 
uygun sürdürülebilir tasarımın seçilmesinde 
sizlere yardımcı olacaktır. 

4. BES 6001 SERTİFİKASINI 
ALAN İLK HVAC ÜRETİCİSİ 
DAIKIN

Daikin, Belçika ve Çek Cumhuriyeti’ndeki 
fabrikalarına; uluslararası saygınlığı olan 
(BRE) BES 6001 sorumlu edinim standardına 
göre sertifika alan ilk HVAC üreticisi olmuştur 
(2016).  Daikin Europe fabrikalarında üretilen 
ürünleri tercih eden kullanıcılar, müteahhit-
ler bu ürünlerin daha önceden belirlenmiş 
standartlara göre sorumlu edinildiklerinden 
ve üretildiklerinden emin olarak ilgili kate-
goriden yüksek kredi alabileceklerini bilirler.
Daikin’in Belçika ve Çek Cumhuriyeti’ndeki 
fabrikalarının sertifikalandırılması saye-
sinde VRV sistemi, Sky Air sistemi, Daikin  
Altherma sistemi, split sistem ve birtakım 
küçük Chiller’ler BES 6001 sertifikasına sahip 
olmuştur ve bu da BREEAM’den yüksek puan 
alınmasına yardımcı olur.
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Fırat Üçer
TY Teknik Mekanik Tesisat Ltd. Şti. 
Kurucu Ortağı

M  agnum elektrikli yerden ısıtma sistemlerinin Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü TY Teknik, üniversiteden sonra yıllarca birlikte çalışan iki 
arkadaş; Tuncay Yoldaş ve Fırat Üçer’in birkaç yıl sonra tekrar buluştuğu, 

2011 yılında kurulmuş bir firma. Şirketin Ortaklarından Fırat Üçer ile TY Teknik’i, 
faaliyet alanlarını, hedeflerini ve elektrikli yerden ısıtma uygulamalarını konuştuk.

“Tecrübemizin verdiği güven 
ve güçlü partnerlerimizle 
sağlam adımlarla yol alıyoruz”
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TY Teknik ve Magnum elektrikli 
yerden ısıtma sistemleri

TY Teknik, 2011 yılında üniversiteden arkadaşım 
Tuncay Yoldaş tarafından kuruldu. Üniversiteden 
mezun olduktan sonra Viessmann’da uzun bir 
süre Tuncay beyle beraber çalıştık. Yaklaşık 14 
sene Viessmann İngiltere’de çalıştıktan sonra 3 
sene önce Türkiye’ye döndüm ve TY Teknik’te 
Tuncay beyle ortak olarak çalışmaya başladım. 
Benim katılımımla birlikte pazarda rekabet yara-
tacak ürünlere yöneldik ve Hollanda menşeli 
Magnum Heating firmasıyla tanıştık ve birkaç 
görüşmenin ardından 2014 yılında Magnum’un 
elektrikli yerden ısıtma ürünlerini Türkiye paza-
rına sunmaya başladık. Ürünlerimizi 2016 yılında 
İstanbul ISK-Sodex fuarında sergiledik. Fuarda 
sağladığımız olumlu temaslar neticesinde bayilik 
çalışmalarına hız verdik. 

Bir aile şirketi olan Magnum, 1992’de 
Hollanda’da kuruldu, bu sene 25. yılını kutluyor. 
Hollanda ve Hindistan’da fabrikaları mevcut. 
Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, Hır-
vatistan, İrlanda, Portekiz, Sırbistan, Slovakya, 
Romanya, Türkiye, İngiltere gibi ülkelerde satış 
ofisleri ve distribütörleri ile faaliyetini sürdürüyor. 

Galeri alanları veya resepsiyonlarda 
çalışanların ayaklarını ısıtmak için 
radyant ısıtıcıların kullanıldığını 
hepimiz görmüşüzdür

Galeri alanları, resepsiyonlar, otopark üstü 
mekânlar veya diğer ısıtılmayan alt zeminlerin 
bulunduğu mekânlarda zemin sıcaklığının soğuk 
olması sıkıntı yaratmaktadır. Hepimiz buralar-
daki çalışanların masa altlarına elektrikli radyant 
cihazlar koyarak veya ayaklarının altına başka bir 
döşeme koyarak önlem almaya çalıştığını görmü-

ayna arkası rezistanslar bu sorunu ortadan kal-
dıran pratik bir çözüm sunmaktadır. 

Elektrikli zemin ısıtma sistemlerinde güç kab-
losu ile ısıtma kablosu fabrikadan özel birleştiril-
miş haliyle gelmektedir. Böylece döşeme altında 
sadece ısıtma kabloları bulunmakta ve herhangi 
bir kaçak riski bulunmamaktadır. 

Dış mekân yollarda yapılan 
zeminden ısıtmanın ana amacı 
buzlanmayı engellemektir 

TY Teknik olarak iç mekân için elektrikli yer-
den ısıtma sistemlerinin yanında dış mekân için 
elektrikli yerden ısıtma sistemlerini de pazara 
sunuyoruz. Viyadükler, işletme iç yolları veya 
rampalardaki buzlanmaya karşı kullanılan sis-
temler, boruların donmasını engelleme (heat tra-
cing) amaçlı ve çatılar veya yağmur oluklarında 
kullanılan sistemler olmak üzere 3 tip dış mekân 
ısıtma sistemi mevcuttur.

şüzdür. Yerden ısıtma sistemleri, zemin betonu 
sayesinde ortamı ısıttığı için böyle bir problem 
yaşanmaz. Radyatör veya havalandırma yoluyla 
projelendirilmiş ısıtma sistemlerinde ısıyı zemine 
indirmek başlı başına bir problemdir. Bu sebeple 
ısıtma yapılan mekânlarda üst seviyedeki sıcaklık, 
gerçekte ısıtmaya çalıştığımız etkili hacme göre 
daha fazla olmaktadır. Bu da işletme giderlerinde 
ilave bir maliyet oluşturmaktadır. 

Magnum’un iç ve dış mekân için elektrikli yerden 
ısıtma sistemlerinin satışını ve uygulamasını ger-
çekleştirmekteyiz. İç mekân için elektrikli yerden 
ısıtma sistemleri; şilte ve kablolu tip olmak üzere 
ikiye ayrılıyor. Standart kapasitelerde temin edi-
lebilen şilte tipi yerden ısıtma sistemleri, uygu-
lama kolaylığı açısından tercih ediliyor. Kablo 
tipi sistemler ise özel proje uygulamaları veya 
farklı kapasite taleplerine cevap vermesi açısın-
dan tercih edilmekte olup uygulaması şilte siste-
mine göre daha uzmanlık gerektiren sistemlerdir. 
Ülkemizde daha çok kablolu tip sistemler tercih 
edilmektedir. Kablolu tip sistemlerin 10, 17 ve 
30 watt/m kapasite alternatifleri bulunmaktadır. 
Sistemin uygulanacağı alanlar için mühendislik 
hesaplamalarını yaparak, uygun seçim alternatif-
lerini müşterilerimize sunmaktayız. Mekândaki 
sıcaklık kontrolü oda termostatları üzerinden 
sağlanıyor. Standart veya dokunmatik tipte kab-
lolu veya akıllı ev sistemlerine uygun termostat 
opsiyonlarıyla, oda sıcaklığına veya zemin sıcak-
lığına göre sıcaklık kontrolü sağlanıyor. Özel-
likle banyo ve hamam gibi nemli mekânlar için 
zeminden kontrol, sistem güvenliği ve konfor 
açısından avantaj sağlamaktadır. Ayrıca iç mekân 
ürünlerimizden, buhar oluşumunu engelleyen 
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lamada beton içine gömülmektedir. Beton kablo 
ısısını alarak bir ısı dağıtıcı yüzey olarak çalışır 
ve zeminden havaya bir radyant ısıtma gerçek-
leşir. Camilerde yaygın olarak kullanılan halı altı 
sistemler ise keçe üstüne serilmekte ve üstüne 
halı gelmektedir. Karbon filmin üreteceği ısıyı 
yaratacak radyant özellikli bir kaplama yoktur. 
Aksine ısıyı yutan zemin döşemeleri kullanıl-
maktadır. Dolayısıyla hacmi ısıtmaktan ziyade 
halıyı ısıtabilen bir sistem uygulanmaktadır.   

Referanslarımız

2017 yılı bizim için çok verimli bir yıl oldu, 
referanslarımızı ciddi oranda artırdık, her ürün ve 
uygulama tipinden referansımız oldu. Elektrikli 
yerden ısıtma, banyo, kuru mekân, ıslak mekân, 
açık alan, boru ısıtması (treacing), konut oto-
parkları, villalar, fabrika, otel, cami gibi birçok 
uygulamaya cevap verdik. Her uygulama, her 
proje bizim için çok güzel birer tecrübe oldu. TY 
Teknik olarak tecrübeli mühendis ve teknikerler-
den oluşan kaliteli kadromuzla bu projelerin her 
safhasında müşterilerimizin yanında yer aldık. 
Tüm personelimiz bu anlayışla çalışmaktadır. 
Müşteri memnuniyetini üst seviyede sağlaya-
rak referans gösterilen şirket olmak en büyük 
hedefimizdir. 
Türkiye’nin en büyük özel hastanesi Acıbadem 
Altunizade Hastanesi’nde iç yollar ve otopark 
rampalarında buzlanmayı önlemek amaçlı Mag-
num elektrikli yerden ısıtma kabloları kullanıldı. 
Bu büyük projede beton altı ve asfalt altı olmak 
üzere toplam 23 km ısıtma kablosu kullanıldı. 

Projede alanı 7 farklı zona bölünerek ihtiyaca 
göre kullanım imkânı sağlandı. Sistemde hem 
nem hem de sıcaklık değerleri akıllı kumanda 
sistemleriyle kontrol edilerek gereksiz enerji har-
camalarının önüne geçilmiştir.
Ayasofya Konakları, Kaplankaya Canyon Ranch, 
Ortaköy Lotus Evleri, Seyrantepe Skyland, EAE 
Gebze fabrika, Edirne Kipa, Elmas Ramada 
Otel, Ortaköy Lotus Evleri, Sivas AVM, Can-
park AVM, Saray Alüminyum, Kırıkkale Şarap 
Oteli, Koton Lojistik Merkezi gibi birçok projede 
ürünlerimiz başarıyla kullanılmaktadır.
Tecrübemizin verdiği güven ve güçlü partnerle-
rimizle sağlam adımlarla yol alıyoruz. TM

Dış mekânlarda buzlanma birçok tehlike ve iş 
gücü kaybı oluşturmaktadır. İnsanların kayıp 
düşmesi, araçların kayarak maddi ve insani kayıp-
lar oluşturması ve ulaşılamayan alanlar sebebiyle 
iş gücü kaybı oluşması sebebiyle, son dönemde 
dış mekânlarda buzlanmayı önleyen sistemle-
rin kullanımı artış göstermiştir. Bizim de bu 
gelişmeye paralel olarak, son dönemde birçok 
fabrikanın, konutların ve AVM’lerin giriş-çıkış 
rampalarında ve özellikle acil durumlarda hayati 
önem taşıyan hastane iç yolları gibi mekânlarda 
bu tür sistemler uyguladık. 
Hava sıcaklığı çok soğuk olsa dahi nemin düşük 
olduğu bir hava şartında buzlanma görülmez. Bu 
sebeple tüm dış mekân uygulamalarında elekt-
rikli ısıtma sistemi, sıcaklık ve neme göre çalışan 
akıllı bir kontrol sistemi ile birlikte planlanmak-
tadır. Amaç, sistemin sadece donma riski olduğu 
şartlarda çalışmasının sağlanması ve gereksiz 
işletme maliyetlerinin önüne geçilmesidir. Beton 
altı ve 240 ̊ C sıcaklığa dayanıklı asfalt altı kablo 
olmak üzere 2 tür dış mekân kablomuz bulun-
maktadır. 
Magnum elektrikli yerden ısıtma sistemleri CE 
belgeli olup, garanti süresi ısıtma kabloları için 
10 yıl, elektrikli panolar ve termostatlar için ise 
2 yıldır. Ürün satışlarımızdan sonra uygulamanın 
her aşamasında müşterilerimizin yanında olmayı 
görev edindik. 

Camilerde kullanılan halı altı 
uygulamalarını doğru bulmuyoruz

Kablo veya karbon film ısıtıcılar gibi elektrikli 
ısıtma sistemleri tek başına ısı yayıcı sitemler 
değildir. Bu sistemler ile yapı dinamiğinde ısıyı 
yayacak sistemler birlikte kullanılmalıdır. Daha 
önce bahsettiğim gibi kablo tipi ısıtıcılar uygu-

“verimli sistemlerin adresi”

Halk Cad. Sunar İş Merkezi No: 37 Kat: 4 D.412 Üsküdar - İstanbul
T: (0216) 553 95 70 (Pbx)  F: (0216) 553 95 71

info@atlantikgrup.com   www.atlantikgrup.com

verimli sistemlerin 
adresi

Çatı Tipi Paket Klima Cihazı
Paket Tip Havuz Nem Alma Santrali

Paket Tip Hijyenik Klima Cihazı
Data Center Paket Klima Cihazı

Çatı Tipi Paket Klima Cihazı
Su Kaynaklı Isı Pompaları

Hava ve Su Soğutmalı Soğutma Grupları
Fan Coil Cihazları

%100 taze hava ile çalışabilen ısı pompası

Kapalı ve Açık Tip Su Soğutma Kuleleri
Adiyabatik Kuru Soğutucu
Hibrit Tip Soğutma Kulesi

Kapalı Alana Koyulabilir Su Soğutma Kuleleri

Absorbsiyonlu Su Soğutma Grupları
Santrifüj Su Soğutma Grupları

Fan Coil Cihazları
Klima Santralleri

Su Soğutma Grupları
Hava Apareyleri
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AHR EXPO 2018 
İnovasyon Ödülleri
Bina Otomasyonu
Şirket:  Setra Systems, Inc. 
İnovasyon:  Setra FLEX™

Setra FLEX™ komple bir oda izleme 
ve kontrol çözümüdür. Setra FLEX™, 
ameliyathaneler, tecrit odaları, biyo-

güvenlik laboratuvarları, temiz odalar ve tüm 
basınçlı kritik alanlar için iç mekân çevre ve 
havalandırma kontrol koşullarını güvenli ve 
enerji açısından verimli biçimde sağlamak 
amacıyla kullanılır. Görsel ve sesli alarmlar 
yapılandırılabilir ve ASHRAE Standard 
170'in yanı sıra ABD Pharmacopeia 797 ve 
800'e de uygundur.

Bu Kategorideki Finalistler: BELIMO 
Americas (6-yollu Elektronik Basınçtan 
Bağımsız Vana), Cielo WiGle Inc. (Breez: 
Kanalsız Klima Sistemleri için Akıllı Kon-
trolör), Emerson (Süpervizör Tesis Kontrol 
Platformu).

Serinletme
Şirket:  Emerson 
İnovasyon:  Copeland Scroll™

1-10 tonluk Copeland Scroll™ çift kademeli 
kompresörleri, konut ve ticari klima sistem-
lerinde daha iyi performans ve güvenilirlik 
sağlamak için yeniden tasarlandı. Üçüncü 
nesil teknoloji, tam yük ve kısmi yük perfor-

manslarında %5'e kadar orta kademe konfor 
ve verimlilik sağlayacak biçimde optimize 
edilmiştir.

Bu Kategorideki Finalistler: Delta Cooling 

Towers, Inc. (Delta Anti-Mikrobiyel Soğutma 
Kulesi), Johnson Controls, Inc. (YORK® Affi-
nity™ YXV 20 SEER Değişken Kapasiteli 
Klima), ZIEHL-ABEGG, Inc. (ZAvblue 
santrifüj fan).
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Yeşil Bina
Şirket:  Danfoss 
İnovasyon:  Danfoss Turbocor® 
TTH/TGH Yüksek Çekişli 
Kompresör

Danfoss Turbocor® TTH/TGH Yüksek 
Çekişli Kompresörü, hava soğutmalı chiller 
ve ısı geri kazanım uygulamaları için optimize 
edilmiştir. Danimarka Danfoss Turbocor® 
TTH/TGH modelleri, hava soğutmalı soğu-
tucular ve ısı geri kazanım dahil olmak üzere 
yüksek çekiş gerektiren uygulamalar için üretil-
miştir; olağanüstü tam ve kısmi yük verimliliği, 
düşük titreşim ve ses seviyesine, bunun için de 
yağsız, değişken hızlı, manyetik yataklı çalışma 
özelliğine sahiptir. Daha küçük karbon ayak 
izine sahip ve daha az bakım gerektirirken, hava 
soğutmalı chiller ve ısı geri kazanım uygula-
maları için daha geniş bir işletim alanı sağlar.

Bu Kategorideki Finalistler: International 
Wastewater Systems Inc. (PIRANHA HC 
Sıcak Su Hazırlama Sistemlerinde Isıl Enerji 
Geri Kazanım), Nexus Valve, Inc. (PSD Dega-
zör), Regal (NovaMAX™ Motor – 600 RPM), 
Smardt Chiller Group Inc. (Smardt Güneş 
Enerjisi Entegreli Chiller (SSiC)).

Isıtma
Şirket:  Calefactio 
İnovasyon:  The ONE, Üçü Bir 
Arada: Genleşme tankı, hava ayırıcı 
ve pislik ayırıcı

ONE, genleşme deposu, hava ayırıcı ve kir ayı-
rıcıyı bir araya getiren üçü bir arada bir üründür. 
ONE’ın yenilikleri; bağlantı sayısını önemli 
oranda azaltarak sızıntı olasılığını azaltır; daha 
az yer kaplar ve üç cihazı ayrı ayrı monte etmek 
gerekmeyeceğinden daha kısa sürede kuru-
lumu gerçekleşir; daha az maliyetlidir. ONE, 
üç cihazı ayrı ayrı satın almaya kıyasla daha 
düşük maliyetle satın alınabilir.

Bu Kategorideki Finalistler: Cleaver-Brooks, 
Inc. (Cleaver-Brooks ClearFire®-CE hidronik 
boiler), Johnson Controls, Inc. (YORK® Affi-
nity™ YZV 20 SEER Değişken Kapasiteli Isı 
Pompası), WaterFurnace International, Inc. 
(Versatec Değişken Hızlı Su Kaynaklı/Jeoter-
mal Isı Pompası).

İç Hava Kalitesi
Şirket:  Spartan Bioscience 
İnovasyon:  Spartan Lejyonel 
Algılama Sistemi

Spartan Legionella Algılama Sistemi, lejyonel 
yayılım riskini önlemek için geliştirilen dün-
yadaki ilk Legionella DNA testidir. 

Spartan Legionella Algılama Sistemi, lejyonel 
DNA toplayan ve analiz eden kompakt bir 

tasarımdır. Spartan'ın teknolojisi ile ortam 
örneklerini dışarıda bir laboratuvara gönder-
meden lejyonel riski tespiti yapılabilir.  
Cihaz taşınabilirdir ve kullanımında hiçbir 
teknik uzmanlık gerektirmez. Sistem 45 dakika 
içinde analiz sonuçlarını verir.

Bu Kategorideki Finalistler: AAF Flanders 
(Sensor360™ Filtrasyon İzleme ve Yönetim 
Analizörü), Addison (Linear Capacity™, 
DOAS), Johnson Controls, Inc. (GLAS Akıllı 
Termostat).
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Tesisat
Şirket:  AquaMotion Inc. 
İnovasyon:  AquaMotion Aqua-
Flash™ tezgah altı sıcak su dolaşım 
sistemi.

AquaMotion Aqua-Flash™ by-pass valfi; 
sıcak su musluğu açıldığında sıcak suyun 
soğuk hattına girmesini önleyen geliştirilmiş 
bypass tasarımına sahiptir. Sıcak su vanaya 
ulaştığında vanada dahili dolaşım by-pass 
portunu kapatan bi-metal serpantin bulunur; 
arzulanan su sıcaklığını sağlamak için kalibre 
edilmiş bir bi-metal elemente ve kireçlenme 
oluşumunu önlemek için iki katından fazla 
boru çapına sahiptir.

Bu Kategorideki Finalistler: Caleffi Hydro-
nic Solutions (LEGIOMIX®   Dezenfekte 
Elektronik Karışım Vanası), John Guest USA, 
Inc. ( JG ProLock Döner Kilitli Bağlantı Sis-
temi).

Soğutma
Şirket:  Chemours 
İnovasyon:  Opteon™ XP44 
Soğutucu Akışkan (R-452A)

Opteon™ XP44 Soğutucu Akışkanının 
(R-452A), ozon tabakası giderimi ve küre-
sel ısınmaya sebep olma potansiyeli düşüktür, 
HFO temelli soğutucu akışkan R-404A/507 
yerine kullanılır. Piyasadaki diğer düşük GWP 
çözümlerinin kompresör deşarj sıcaklığına 
en yakın eşleşmeyi sağlarken, R-404A/R-
507'ye kıyasla küresel ısınma potansiyelinde 
yaklaşık yüzde 50'lik bir azaltım sağlıyor. 
Opteon™ XP44, ticari soğutma uygulama-
larında R-404A/R-507 gibi yüksek GWP 
soğutkanlarını kısıtlamayı hedefleyen düzen-
lemeler karşısında, ekipman üreticilerine ve 
son kullanıcılara; performans veya ekipman 
güvenilirliğinden taviz vermeksizin, çevresel 
olumsuz etkileri maliyet etkin bir şekilde yarı 
yarıya düşüren soğutucu akışkan seçeneği sunar.

Bu Kategorideki Finalistler: CAREL 
INDUSTRIES S.p.A. (HEEZ Kontrol ve 
Yönetim Çözümü), Emerson (Copeland 
Scroll™ Küçük Beygir Gücünde Düşük 
Sıcaklık Kompresörü Copeland Scroll™).

Yazılım
Şirket:  Regal 
İnovasyon:  Browning® Toolbox 
Technician® Motor Verimliliği 
Hesaplayıcısı

Browning® Toolbox Technician® Motor 
Verimliliği Hesaplama, Apple ve Android 
platformları için geliştirilmiş mobil bir uygu-
lamadır. Uygulamanın hesaplama modülü, 
kullanıcının farklı entegreli beygir gücüne 
sahip elektrik motorlarının farklı jenerasyon-
ları arasındaki verimlilik farklarını hesaplar. 

Bu uygulama, yalnızca potansiyel verim-
lilik kazancını tanımlamakla kalmaz, aynı 
zamanda, kullanıcının projeksiyonunu veya 
genel tesis kullanımını göz önünde bulundu-
rarak kullanıcıya motor kullanımı hesaplarına 
göre Yatırım Getirisini (ROI) görüntüleyebilir.

Bu Kategorideki Finalistler: Coolfront 
Technologies (Coolfront Mobile Sabit Fiyatlı 
Hesaplama Uygulaması), LG Electronics 
USA, Inc. (LG Air Conditioning Techni-
cal Solution (LATS) Revit Çizim Eklentisi), 
SuperCool Slide Rule (SuperCool HVAC 
Mobil Uygulama).
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performanslı bir davlumbazdır. Kullanıcı 
için sıradan davlumbazlardan daha güvenli 
bir ortam sağlarken önemli miktarda enerji 
tasarrufu da sağlar. Stable Vortex II, ASH-
RAE 110 testini üretimde, montajı yapıldı-
ğında ve kullanım halinde geçmiştir. Zira bu 
testi geçmenin gereklilikleri ve kullanıcıların 

Aletler
Şirket:  Fluke Corporation 
İnovasyon:  Fluke T6 Elektrikli Test 
Cihazı

Fluke T6 Elektrikli Test Cihazı, test başlıkları 
olmadan eşzamanlı gerilim ve akım ölçümle-
rini gerçekleştiren bir elektrik test cihazıdır. 
T6 test cihazları karmaşık buat kutularında 
veya erişilemeyen uç noktalarda güvenilir 
gerçek-rms ölçümleri yapar, zamandan tasar-
ruf etmeyi, olası hataları en aza indirmeyi ve 
ark flaş olasılığını önemli ölçüde azaltmayı 
mümkün kılar.

Bu Kategorideki Finalistler: GrayWolf Sen-
sing Solutions (GrayWolf ’s DirectSense®  II 
Akıllı Prob / Sensör), Milwaukee Tool (102 x 
77 Spot İnfrared Görüntüleyici), SuperCool 
Slide Rule (Line-set Saver Temizlik Cihazı).

Havalandırma
Şirket:  Triatek 
İnovasyon:  Stable Vortex® II 
Davlumbaz

Stable Vortex® II Davlumbaz, deneyler sıra-
sında kimyagerleri zararlı tozlardan ve buhar-
dan koruyan, dinamik, düşük akışlı, yüksek 

güvenliği göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

Bu Kategorideki Finalistler: Regal (Ulte-
MAX Axial PM Motor), Titus (TJD, OMNI 
Difüzör), ZIEHL-ABEGG, Inc. (ZAbluefin 
Biyonik, Yüksek Verimli İmpeller) TM
https://ahrexpo.com/awards-winners-2018/ 

En güncel sektör haberlerine hızla ulaşın: www.termodinamik.info

En güncel sektör haberlerine hızla ulaşın: www.yenienerji.com

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi
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Murat Erenoğlu
ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü

I  sıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe yurtiçi ve yurtdışı pazarın önde 
gelen üreticilerinden olan ISIDEM Yalıtım, 2017 yılında toplam gelirlerinin yüzde 
45’ini ihracattan elde etti. ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü Murat Erenoğlu, “2018 

yılında hedeflerimizden biri, üretimimizin yüzde 50’sini yurtdışına ihraç etmek” diyor. 
Erenoğlu, ISIDEM Yalıtım’ın 2017 performansını değerlendirerek 2018 hedeflerini 
Tesisat Market okurlarıyla paylaştı…

“2018’de hedefimiz, 
üretimimizin yüzde 
50’sini ihraç etmek”
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ISIDEM Yalıtım’ın sektöre giriş ve 
büyüme hikâyesi

Isıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe hiz-
met vermek üzere 1998 yılında Tuzla’da faaliyete 
geçerek yuvarlak, kare ve dikdörtgen formlu sac 
hava kanalları üretimine başladık. 2001 yılında 
Duct Connect markasıyla kanal bağlantı parçaları 
ve 2010 yılında Flexiduct markasıyla esnek hava 
kanalı ürünleriyle ürün gamımızı genişlettik.
Havalandırma kanalları üretiminde edindiğimiz 
bilgi ve tecrübeyle, 2013 yılında ısıtma, soğutma ve 
havalandırma sektöründe yalıtım amaçlı kullanılan 
elastomerik kauçuk köpüğü üretimine başlama 
kararı aldık. Bu doğrultuda yatırım merkezimizi 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak belirle-
yerek 2014 yılı ortasında LEED sertifikalı üretim 
tesislerimizi faaliyete aldık. Elastomerik kauçuk 
köpüğü üretimine başladığımız dönem organi-
zasyon yapılanmamızı farklılaştırarak, iş model-
lerimizi ve kurum kültürümüzü geliştirdik. Bu 
çalışmalar ile birlikte en yeni üretim teknolojilerini 

tuda kurulduğumuz günden itibaren uluslararası 
prestije sahip fuarlara katılıyoruz. 2017 yılında 
yurtiçinde İzmir ve Ankara Sodex fuarlarına, 
yurtdışında ise Almanya ISH, Gana Construc-
tion, İran HVAC&R ve Dubai Big5 fuarlarına 
katıldık. Hem sektörü yakından takip ettik hem 
de sektör profesyonellerine firmamızın yenilikçi 
ürünlerini tanıtma imkânı yakaladık. Ayrıca yalı-
tım sektöründe dünyanın en önemli organizas-
yonlarından biri olan ve 2017 yılında Polonya’nın 
Krakow şehrinde düzenlenen Global Insulation 
organizasyonuna katılarak sunum gerçekleştiren 
tek Türk firması olduk. 

Coolflex PCS elastomerik kauçuk 
köpüğü ürünü ile sektörde bir ilki 
daha gerçekleştirdik

ISIDEM Yalıtım olarak, 2018 yılı başında piyasaya 
sunduğumuz Coolflex PCS elastomerik kauçuk 
köpüğü ürünü ile sektörde bir ilki daha gerçek-
leştirdik. 
Coolflex PCS (Pre Cutting Sheet) elastomerik 
kauçuk köpüğü ürünleri, büyük çaplı boru yalı-
tımı için ölçülendirilerek, 45 derecelik açıyla özel 
olarak kesilmiş ve paketlenmiş elastomerik kauçuk 
köpüğü levhalarıdır. Ayrıca μ (Mu) ≥ 10.000 değeri 
ile üretilen Coolflex PCS ürünleri, TSE tarafından 
tescillenmiş ürünler arasında sektörün en yüksek 
su buharı difüzyon direnç katsayısına sahip ürün 
olma özelliği de taşıyor.
Sektörde bir ilk olarak değerlendirilen Coolflex 
PCS ürünü tamamen uygulayıcı dostu olma özel-
liği ile ön plana çıkıyor. Ürün tesisat yalıtımlarında 
fireleri ve işçilik maliyetlerini azaltarak, hızlı ve 
kolay uygulanıyor. “Ambalajından çıkar ve uygula” 
sloganı ile piyasaya arz edilen ürün, ustalara büyük 
kolaylık sağlıyor.

kullanarak bölgemizde en modern ve en yüksek 
üretim kapasitesine sahip üreticilerden biri haline 
geldik. Ayrıca LEED sertifikalı üretim tesisimiz, 
2015 yılı ‘Yılın Yatırımı Ödülü’nün sahibi oldu.

İnovasyon, yüksek katma değerli bir 
büyüme yakalamak için en önemli 
unsur

ISIDEM Yalıtım’ın öne çıkan mesajlarından biri 
yenilikçiliktir. Artık inovasyon; yurtiçinde ve yurt-
dışında rekabet gücünü sürekli kılmak ve yük-
sek katma değerli bir büyüme yakalamak için en 
önemli unsur haline geldi. Kurulduğumuz günden 
itibaren ürün/hizmet kalitemizi artırmak amacıyla 
yoğun mesai harcıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda 
sektöre birçok yenilikçi ürün kazandırdık. Bun-
lardan biri olan Coolflex HF elastomerik kauçuk 
köpüğü ürünümüzle 2017 yılında ‘Yılın Isı Yalıtım 
Ürünü’ ödülünü kazandık. 
Yenilikçi ve teknoloji odaklı strateji oluşturabilmek 
için sektörü yakından takip ediyoruz. Bu doğrul-
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İklimlendirme ve yalıtım sektörü 
son yıllarda büyük bir hızla büyüyor

Gerek teknolojisi gerekse üretim ve tüketimi hızla 
gelişen iklimlendirme ve yalıtım sektörü son yıl-
larda büyük bir hızla büyüyor. Türkiye Cumhuriyeti 
2018 büyüme hedefini %5,5 olarak açıkladı, IMF 
ise tahminini %3,5 olarak belirtti. İnşaat sektörü 
2018 büyüme oran tahmini ise %7. Bu bilgiler 
ışığında ülkemizde inşaat sektörünün Avrupa stan-
dartlarında ve üzerinde çalışmalar yapması, konut 
dışı ofis, hastane, AVM, ticari ve endüstriyel binalar 
gibi yapılara olan talebin artması, kentsel dönüşüm 
ve gelişim projeleri inşaat sektörüne büyük bir 
ivme katacaktır.
Bizleri takip eden ve kısa zamanda büyümemize 
destek olan sektördeki tüm paydaşlarımıza teşek-
kür etmek istiyorum. Yeni yapılanmakta olan, 
yatırım yapan ve paydaşları ile büyüyen bir marka 
olarak 2018 yılının ülkemizde ve tüm dünyada 
ekonomik ve sosyal istikrarın sürekliliğinin sağla-
nıp korunacağı bir dönem olmasını umuyoruz. TM

İtalya ofisini ve deposunu faaliyete aldık. 
5 Kıtada 50’den fazla ülkeye ihraç ettiğimiz  
Coolflex, Flexiduct ve Duct Connect markalı 
ürünlerimizle yurtiçi ve yurtdışı satışta bir önceki 
yıla oranla yüzde 50 büyüme yakaladık. Bir önceki 
yıla göre 15’ten fazla yeni ülke pazarına giriş yap-
tık. Özellikle elastomerik kauçuk köpüğü üreti-
mimiz de bir önceki yıla oranla 2 kat arttı. 2017 
yılında toplam gelirimizin yüzde 45’ini ihracattan 
elde ettik. 2018 yılında hedeflerimizden biri de 
üretimimizin yüzde 50’sini yurtdışına ihraç etmek. 

Avrupa’daki pazar payımızı 
güçlendirmek adına ISIDEM İtalya 
ofisini ve deposunu faaliyete aldık

ISIDEM Yalıtım olarak hedefimiz teknik yalıtım 
sektöründe kendi coğrafyamızda yenilikçi ve tercih 
edilen bir marka olmak. Bu hedefimiz doğrultu-
sunda gerek yurtiçi gerekse yurtdışı çalışmalarımız 
hızla devam ediyor. Bu süreçte Avrupa’daki pazar 
payımızı güçlendirmek, paydaşlarımıza daha hızlı 
ve kusursuz hizmet verebilmek adına ISIDEM 

Size ŞEFFAFLIK, BÜTÜNLÜK, BAĞIMSIZLIK ve TARAFSIZLIK 
vadediyoruz. Sağlam sertifikalandırma işlemlerimiz sürekli doğrulama, 
ürün numuneleri alma, akredite laboratuar ve kurumlar tarafından yapılan 
bağımsız testler, seçilmiş yazılım kontrolleri ve bağımsız değerlendirmeyi 
içerir.

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 1994 yılından beri konutlar ve 
endüstriyel tesisler için HVAC-R ürünlerinin performans derecelendirme 
sertifikalarını onaylamaktadır.

Size özel sertifika çözümünü indirmek için:
www.eurovent-certification.com

ÜÇÜNCÜ TARAF SERTİFİKASYONU OLMAYAN 
BİR DÜNYADA YAŞAMAK İSTEMİYO MUSUNUZ?

KAFANIZ RAHAT OLSUN. ÜRÜNLERİ KOLAYCA VE GÜVENLE SEÇİN.

Getty Images ©sturti
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sistem

TLC Klima San. ve Tic. A.Ş., distri-
bütörü olduğu Gree Electric App. 
Inc.’in ısı pompası sistemlerinin satış 

ve uygulamasına hızlı bir şekilde başladı. Tüm 
dünyada hızla yayılan ve talep gören ısı pom-
pası sistemleri arasında, Gree’nin ürettiği ürün 
ve çözümler teknoloji ve kullanım kolaylığı ile 
öne çıkıyor. Gelişmiş ısı pompası teknolojisi 
kullanılan havadan suya ısı pompası Gree ısı 
pompaları, mahal ısıtması yanında sıcak yaz 
aylarında soğutma yapan ve kullanıcının ihti-
yacı olan kullanım sıcak suyu da elde edebilen 
“Hepsi Bir Arada” bir üründür. Gree ısı pom-
paları atmosfere zarar vermeyen ekoloji dostu 
soğutucu akışkan olan R410A gazını kullan-
maktadır. DC inverterli kompresörüyle yüksek 
performans ve DC fan motorunun kademesiz 
ayarlanmasıyla daha fazla hava debisi elde ede-
rek ve 4,56 COP değeri sayesinde düşük enerji 
tüketerek tasarruf sağlar. 

Beş farklı çalışma modu sayesinde bir mahalin 
tüm ihtiyaçları olan Isıtma, Soğutma, Kulla-
nım Sıcak Suyu Hazırlama, Isıtma + Kullanım 
Sıcak Suyu, Soğutma + Kullanım Sıcak Suyu 
gibi tercih edilebilecek birçok alternatifi kul-
lanıcının isteğine sunar.

Gree Isı Pompası Sistemleri

Dış ortam sıcaklık çalışma aralığı ve farklı 
derecelerde su çıkış sıcaklık aralığının geniş 
olması sayesinde istenilen konfor sıcaklığı ve 
kullanım sıcak suyunu en düşük ve en yüksek 
hava sıcaklıklarında bile kesintisiz sistemde 
dolaştırabilmektedir. 
Cihazların değişken dış hava sıcaklığına bağlı 
olarak en düşük ve en yüksek çalışma aralığı 
kışın -26°C,  yazın 50°C’ye kadar geniş aralıkta 
çalışmasına imkân verir. 
Dış hava sıcaklıklarının değişkenliğine bağlı 
olarak sistemde dolaşan suyun sıcaklık aralığı 
da soğutma, ısıtma ve kullanım sıcak suyu temi-
nine bağlı olarak çıkış suyu sıcaklığı 70°C’ye 
kadar kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir.

Çalışma Modu Dış Ortam Sıcaklık 
Aralığı (°C )

Soğutma -5∼50

Isıtma -26∼35

Sıcak Su -15∼43

Soğutma + Sıcak Su -5∼48

Isıtma + Sıcak Su -20∼24

Yaygın olarak kullanılan kanatçık ile karşılaş-
tırıldığında panjur kanatçığının ısı değiştirme 
verimi %5 daha yüksektir. İçi özel bir işlemle 
kalınlaştırılmış yivli bakır boru ısı değiştirici 
performansını en az %8 artırır. Kompresör 
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soğutma, sulu sistem yerden ısıtma ve bedava 
sıcak suyun konforunu yaşamak isteyen, ev, 
otel, restoran, spa, kafeterya gibi mekânlar için 
geliştirilmiş bir sistemdir.

5. Ticari tip açık ve kapalı sirkülasyonlu ısı 
pompaları ile 60°C ve 70°C su çıkış sıcaklığı 
elde edilebilir. Bu sayede özellikle ısıtmada 
yüksek sıcaklıkta konfor isteyenler ve yüksek 
debide su ihtiyacının olduğu otel ve benzeri 
uygulamalar için en uygun çözüm olarak sunu-
labilir. Kapalı tip sirkülasyonlu ısı pompası-
nın kapasiteleri 28-36-53 kW olup çıkış suyu 
sıcaklığı 60°C’dir. Açık tip sirkülasyonlu ısı 
pompasının kapasiteleri 31-40-60 kW olup 
çıkış suyu sıcaklığı 70°C’dir. Özellikle ticari 
tip cihazlar, 16 adede kadar kaskad uygulaması 
ile 848 kW ısıtma kapasitesine çıkabilmek-
tedir. Tek bir kumandadan merkezi kontrol 
ile çalışma esnasında bir veya daha fazla dış 
ünitenin arızalanması halinde diğerleri sıcak 
su temin etmek için çalışmaya devam eder. TM

çıkışı ve fan hızı ayarlanarak, cihazın çalışma 
ses seviyesi 3dB(A) azaltılarak gece veya özel 
durumlar için daha sessiz çalışır.
 
Geniş çalışma gerilim aralığı sayesinde voltaj 
dalgalanmasının olabileceği yerlerde cihazın 
sürekli durmasının önüne geçerek kesintisiz 
konfor sunar. Otomatik arıza tespiti fonksi-
yonu ile elektrik enerjisinin gerilimi veya akımı 
normal aralığın dışına çıktığında dış ünite oto-
matik olarak korumayı başlatacaktır.

Akıllı sıcaklık kontrolü iç ortam hidrolik üni-
tesine tümleşiktir. Zaman ayarı, saatlik veya 
günlük olarak yapılabilir. Bu şekilde sıcaklık, 
geceleri veya tatilde olduğunuz zamanlarda 
otomatik olarak düşürülür, böylelikle uyan-
dığınızda veya eve geri döndüğünüzde rahat 
hissedeceğiniz kadar sıcaklık korunmuş olur.

Gree’nin ürün gamında bulunan Versati II 
serisi split ve monoblok ısı pompaları, her 
türlü VRF iç ünitesiyle bağlanabilen ısı geri 
kazanımlı GMV5-Home serisi ve yüksek debili 
kullanım sıcak suyu elde edilmesini sağlayan 
ticari tip açık ve kapalı sirkülasyonlu ısı pom-
pası seçenekleri villa, konut, ofis, otel ve ben-
zeri uygulamalarda kullanıcıya istediği konforu 
sağlayan çeşitli alternatiflerdir.
Talebe bağlı olarak ısı pompalarının genel özel-
likleri aşağıdaki gibidir:

1. Versati II Split tip ısı pompaları 55°C su 
çıkış sıcaklığı elde edilebilir. Dış üniteler 8-10-
12-14-16 kW kapasitededir. Kullanıcının ihti-

yacına göre büyük kapasitelerde 1 faz ve 3 faz 
bağlanabilmektedir.

2. Versati II Plus ısı pompaları 60°C su çıkış 
sıcaklığı elde edilebilir. Dış üniteler 8-10-12-
14 kW kapasite aralığında olup 8 ve 10 kW 
üniteler 1 faz, 12 ve 14 kW üniteler ise 3 faz 
çalışmaktadır.

3. Versati II Monoblok ısı pompaları 60°C 
su çıkış sıcaklığı elde edilebilir. Dış üniteler 
8-10-12-14 kW kapasite aralığında olup 8 ve 
10 kW üniteler 1 faz, 12 ve 14 kW üniteler ise 
3 faz çalışmaktadır.

4. GMV5 Home ısı geri kazanımlı ısı pompa-
ları VRF iç üniteleri ile bağlanabilen ısıtma ve 
soğutmanın sulu sistemle de tercih edilebileceği 
kullanım sıcak suyu üreten bir ısı pompasıdır. 
Dış üniteler 12-14-16-22.4-28 kW kapasite 
aralığında sistem yerden ısıtma ve kullanım 
sıcak suyu üretmek için güneş paneliyle de 
desteklenebilir. Bir tek dış ünite ile VRF’nin 
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söyleşi

Ilgaz Dalkılıç
Armacell Yalıtım A.Ş. Genel Müdürü

E  lastomerik kauçuk köpüğü esaslı ürünleri ile hem dünyada hem de Türkiye’de 
öncü bir rol üstlenen Armacell Yalıtım, sektörde kalitenin yükseltilmesi 
konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri ve eğitim çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 

Armacell'in kauçuk köpükleri konusunda dünyada pazar lideri konumunda olduğunu 
söyleyen Armacell Yalıtım A.Ş. Genel Müdürü Ilgaz Dalkılıç, "Armacell her yıl 
pazar payını organik ve inorganik büyümeler ile artırıyor. Türkiye’de ürettiğimiz 
yeni ürünümüz Armaflex ile haksız rekabet ile mücadelemizde ilk adımları atmaya 
başlayacağız" diyor…

“Hedefimiz tüm dünyada 
olduğu gibi, ülkemizde de 
pazar liderliğidir”
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Armacell’in dünyada elastomerik 
kauçuk ve yalıtım konusundaki 
konumundan bahseder misiniz? 
Armacell ülkemizde hangi 
sektörlerde hizmet veriyor?  

Armacell, kauçuk köpükleri konusunda dünyada 
pazar lideri konumundadır ve her yıl pazar payını 
organik ve inorganik büyümeler ile artırmaktadır. 
Ülkemize de bu strateji ile giriş yapmıştır. Hedefi-
miz tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de pazar 
liderliğidir. Firmamız, ülkemizde başta inşaat sek-
törü olmak üzere ısıtma, soğutma, havalandırma 
gibi birçok sektörde hizmet vermektedir.

Armacell Yalıtım A.Ş. olarak 2017 
yılını nasıl geçirdiniz, faaliyet ve 
etkinlikleriniz hakkında bilgi verir 
misiniz?

Öncelikle organizasyonumuzu her geçen gün güç-
lendiriyoruz. Teknik ve kişisel gelişime son derece 
önem veriyoruz. Çalışanlarımızın gelişimi için her 
yıl düzenlediğimiz Leadership@Armacell progra-
mını bu yıl da gerçekleştirdik. Demand Creation 
programımız ile Satış Pazarlama ekibimizi teknik 
ve satış stratejimiz konularında güçlendirdik.
2017 yılında iç organizasyonumuzu geliştirmenin 

eğitimlerini tamamladık. Ayrıca üniversitelerde 
hem teknik hem de uygulamalı birçok eğitim ger-
çekleştirdik.   
Global anlamda Armacell bünyesinde verimli bir 
şekilde kullanılan CRM uygulamasının Türkiye 
uyarlamasını bu yıl başarıyla tamamladık. 
Yine bu yıl başladığımız WAM (World Class 
Armacell Mindset) projesi ile başta İş Güvenliği 
olmak üzere Personel Gelişimi, Kalite ve Üretim 
süreçlerinin yalınlaştırılması ve gelişimi için son 
derece önemli olan ve değer katan bir projeye dahil 
olduk. Bu proje otomotiv sektörü tarafından yakın-
dan tanınan WCM (Word Class Manufacturing) 
ile benzerlik göstermektedir. WAM projemizin ilk 
denetimini de Kasım ayında tamamladık ve ilk yıl 
için oldukça iyi bir ilerleme ile iyi bir puan aldık.    
Bunun yanı sıra yurtdışında artık kullanımı normal 
hale gelmiş ama ülkemizde kullanım alanı sınırlı 
olan, gerçek B sınıfı, FM sertifikalı, Microban 
(Antimikrobiyel) katkılı ürünlerin ülkemizde 
üretimi ile ilgili yatırımları yaptık ve 2018 yılı 
başı itibarıyla bu ürünlerden talep eden müşte-
rilerimize cevabı Türkiye fabrikası olarak vere-
bileceğiz. Ticari açıdan ise, satış hedeflerimizi 
tutturmamıza rağmen, 2017 yılında döviz kuru 
ve bunun yanında hammaddelerdeki fiyat artış-
larının olumsuz etkisini gördüğümüz bir yıl oldu. 
2018 yılında bu olumsuzlukların hiç olmazsa bir 

yanında iş ortaklarımızın gelişimi için de ciddi 
yatırımlarımız oldu. Armacell Akademi projemiz 
ile yetkin bayilerimizin gelişimi için uygulama 
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söyleşi

üretim kalite seviyelerinin en üstüne ulaşıp iş 
ortaklarımıza ve dolayısıyla pazara bu seviyede 
hizmet etmektir. TM

2018 yılına şimdiden hazır. 2018, sürdürülebilirlik 
açısından haksız rekabet ile mücadelemizde ilk 
adımları bu ürünle birlikte atmaya başlayacağımız 
bir yıl olacak. 
Eğitim ile ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam edeceğiz. Sektörümüzde güvenilir, sorulan 
tüm teknik sorulara cevap verebilir, dünyadaki 
yeniliklere hâkim bir şekilde, ulusal ve uluslararası 
ekibimiz ile müşterilerimizin ve sektörümüzün 
hizmetinde olacağız. Önümüzdeki yıl bu yıla göre 
cirosal anlamda yüzde 20 oranında büyümeyi 
hedefliyoruz ve bu hedef için de bütün planları-
mızı yapmış bulunuyoruz. 
2018 yılı, CRM uygulamasının satış ve pazar-
lama ekibimiz tarafından yoğun kullanılacağı ve 
böylelikle pazar, müşterilerimiz, hareketlerimiz 
hakkında daha ölçülebilir verilere ulaşacağımız 
bir yıl olacak. Sonuçlarının değerlendirmesi ile iş 
ortaklarımıza daha doğru ve ortak hedefe yönelik 
hizmet verebileceğiz. Satış ve pazarlama tara-
fında dünya standartlarında hizmet vermek için 
bu gereklidir. Tabii ki bu çalışmalarımız 2018 
yılı içinde en az bir adet olmak üzere uluslararası 
WAM (WorldClass Armacell Mindset) denetim 
ekibi tarafından denetlenecek ve puanlanacağız.
2019 yılı içinde ilk hedef seviyemiz olan Bronz 
seviyeye ulaşmak için 2018 yılında da çalışma-
larımız devam edecek ve uluslararası iki denetim 
geçireceğiz. Hedefimiz, dünya standartlarındaki 

kısmını telafi etmek için iş ortaklarımızla birlikte 
çaba göstereceğiz. 

ErP Yönetmeliği ülkemizde 21 
Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe 
girecek. Armacell ürünlerini bu 
çerçevede değerlendirebilir misiniz?
 
Başta enerji korunumu amacıyla kullanıldığı için 
ürettiğimiz ürünlerin bu yönetmeliğe uygun ürün-
ler olduğunu açık ve net bir şekilde ifade edebiliriz. 
Sonuçta ürünümüz ısı yalıtımı sağlayan bir ürün. 
Armacell olarak tüm dünyada ve ülkemizde, bütün 
bölümlerimizde başlatmış olduğumuz World-
Class Armacell Mindset (kısaca WAM diye tabir 
ediyoruz) yani kısaca her konuda mükemmellik 
hedefimiz, bu yönetmeliği beklememizi gerek-
tiren bir durum olarak gözükmüyor bizim için. 
Bu konuda teknik bilgilerimizi sürekli paylaşarak 
farkındalık yaratacağız. Sektördeki diğer üretici 
firmaların da buna katkısı şüphesiz çok büyük 
fayda sağlayacaktır. 

2018 yılı için hazırlıklarınız 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Beklentileriniz, hedefleriniz 
nelerdir?

Türkiye’de ürettiğimiz yeni ürünümüz Armaflex, 

En güncel sektör haberlerine hızla ulaşın: www.termodinamik.info

En güncel sektör haberlerine hızla ulaşın: www.yenienerji.com

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi
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Aya ayak basan ikinci kişiyi
biliyor musunuz?

Muhtemelen bilmiyorsunuz. 
Çünkü hayatta ilk’ler önemlidir...

Hayata gözlerimizi açtığımız ilk gün, ilk öğretmenimiz, ilk aşklar, ilk dostluklar...

Sinemaya gittiğimiz ilk film, çıktığımız ilk tatil, ilk başarılarımız... Hiç unutulmaz.

Biz Ayvaz olarak insanların zihninde ve kalbinde kalıcı bir yer edinmek için
her zaman ilk’lerin peşinden koşuyoruz. 

Tam 70 yıldır.
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sistem

Magnum Kablo (MHC)

Magnum İç Mekân ve Dış Mekân 
Isıtma Sistemleri, TY Teknik tara-
fından pazara sunuluyor. Magnum 

Kablo, özellikle beton yerler için dizayn edil-
miştir. Kablolar arasındaki mesafe metreka-
redeki ısıtma kapasitesini belirler. Böylece 
montajda daha fazla kapasite özgürlüğüyle 

daha hızlı reaksiyon zamanı, daha yüksek ısı 
sağlanır. Ya da daha az kapasite ile sürekli ve 
daha düşük sıcaklık elde edilir. Kablolar şekil-
lendirilebildiği için çok kolay ve farklı montaj 
yapılabilir. Magnum Isorol’un üzerine Alu-
bant kullanılarak demir ç   esanlara kablo bağı 
ile veya Magnum sparcer metallerle doğrudan 
yere monte edilebilir.
Akıllı termostat zaman saati sayesinde ısıtma 

süresi belirlenir. Böylece döşeme her zaman 
istenilen sıcaklıkta kalır. Duvardaki radya-
törlerin yokluğu, dekorasyonda ve mobilya 
yerleşiminde özgürlük sağlar.

Kablolar arası mesafe hesapları

Doğru kablo aralığını hesaplamak için mon-
taj yapılacak alan kablo toplam kapasitesine 

Magnum İç Mekân ve Dış 
Mekân Isıtma Sistemleri
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•	7	m2 1000 watts kablo: 
(142 W / m2) (7/1000) x 17 = 0,119
Kablolar arası mesafe 11-12 cm.

Teknik Detaylar

Magnum Kablolar 300 ile 3000 watt toplam 
kapasite arasında mevcuttur ve 2 ile 30 m2 
alanlar için yeterlidir. Güç ve ısıtma kablosu, 
tek taraftan ve son derece güvenli bir şekilde 
birleştirilmiştir. Bu özelliği sayesinde kablo-
nun termostata geri dönmesi gerekmez ve tek 
taraftan bağlantı imkânı sağlar.
Magnum Kablo tam set olarak temin edi-
lebilir.
•	 Isıtma şiltesi
•	 Flexi sensör borusu

bölünür. Çıkan sonuç 17 ile çarpıldığında (17: 
kablonun bir metresinin verdiği ısıl güç) vir-
gülden sonraki iki rakam kablolar arasındaki 
döşeme sıklığını belirler.

Örnek
•	3	m2’ye 500 watts kablo: 
(166 W/m2) (3/500) x 17 = 0,102
Kablolar arası mesafe 10 cm. 
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sistem

•	 Termostat
•	 Uygulama broşürü & Kontrol kartı

Teknik Data

•	 EMC-free 2-kondaktör kablo
•	 2.5 metre 3-damarlı besleme kablosu

•	 Isıtma ve besleme kablosu arasında özgün 
kör bağlantı

•	 Tamamen alüminyum toprak zarflı kılıf
•	 Krom/Nikel direnç kablosu
•	 XLPE yalıtım
•	 PVC koruyucu kılıf
•	 Kapasite: 17 watt/m, 230 Volt.
•	 Kablo çapı: 7 mm.
•	 IEC standartlarına göre üretilmiş ve 

kontrol edilmiştir
•	 NEMKO tarafından onaylı ve CE 

sertifikalıdır.

Garanti

Magnum şilteler 10 yıl üretici garantisi altın-
dadır.

Magnum Dış Mekân Kablosu

Özellikle geniş yüzeylerde örneğin yükleme 
alanları, giriş ve çıkış rampaları gibi 
güvenliğin çok önemli olduğu alanlarda 
kullanılır. Magnum dış mekân kabloları 
çesanlara monte edilip üzerine beton veya 
asfalt dökülebilir.
Magnum dış mekân sistemleri, ileri teknoloji 
ile üretilmiş dış hava kablosu, nemi ve ısıyı 
ölçen 2 sensör ünitesi ve projeye özel yapılmış 
panodan oluşur.
Güç kablosu, ısıtıcı kabloya elektrikli kaynakla 
birleştirilmiştir. Alüminyum sargı, ısıtıcı kab-
loyu mekanik hasarlardan ve EMC (elektro-
manyetik radyasyon)’den korur. Bu sargı saye-
sinde ısıtma kablosu, cep telefonu, elektrikli 
garaj kapıları ve sistemlerini etkilemez.
Magnum Kablo, PTFE (teflon) iç ceket ve 
PVC dış ceket donanımlıdır, bu da kabloların 
kimyasal maddelerden etkilenmelerini önler.

Teknik Detaylar

Paket Sistemler

Magnum Dış Mekân Sistemleri, her bir 
proje için ayrı ayrı dizayn edilir. Dış ortama 
dayanıklı elektrik panosu (IP-65) kablo/şilte 
sayısının güç kapasitesi oranına göre yapı-
lır ve monte edilir. Daha büyük projeler için 
panoda yükü 50 kW’ya kadar modüle edilebi-
len güç regülatörleri kullanılabilir. Bu sayede 
ani yüklenme problemleri önlendiği gibi aynı 
zamanda enerji tasarrufu da sağlanır. Sistem 
230 V ya da 400 V olarak tasarlanabilir.

Teknik Özellikler

•	 Güç kapasitesi 600/1200/1900 & 3400 Watt
•	 Bağlantı voltajı: 230 V/50 Hz
•	 IEC 800 ve CE normları
•	 ISO 9001 ile üretimi
•	 IPX7
•	 PTFE ( teflon) iç izolasyon
•	 240 °C’ye kadar dökülen asfalta dayanıklı
Ayrıca zırh örgülü paslanmaz çelik versiyonu 
da mevcuttur.

Garanti

10 yıl garantilidir. TM

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

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

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

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

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

POLİETİLEN

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

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

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

Houbara yaklaşık 55-65 cm boylarına 
ulaşabilen ve 140 cm kanat açık-
lığı olan bir kuştur. Tek seferde 2-3 

yumurta yumurtlayabilen bu kuşlar, neredeyse 
hiç ses çıkarmaz ve böcekler ile beslenirler. 
Eti çok değerli olduğu için avcıların tehdidi 
altında olan Houbara kuşu çöl ve verimsiz 

alanlarda yaşar. Bu sebeple nesli tükenme teh-
likesinde olan bu kuş türü için Çimkent’te 
kurulan besleme tesisi büyük önem taşıyor. 
Tesisin hedefi yıl içerisinde 7 bin 600 adet 
kuş üretimi sağlayıp doğaya bırakmak. Tesis 
bünyesinde 56 bina bulunuyor. Çok özel 
şartlarda yetişen ve üreyebilen bu kuş türü 

için tesiste çok nitelikli alanlara ihtiyaç duyu-
luyordu. Projede Automated Logic ürünü, 
Webctrl yazılımının seçilmesinde en önemli 
etken sınırsız nokta lisansı ile genişleyebilen 
bir sistem olmasıydı. Bu yapı sayesinde tesiste 
nokta sayısı artışı ve projede yaşanacak geniş-
lemeler ek lisans yükü getirmeyecekti.

Kazakistan Kuş Üretim 
Çiftliği Bina Otomasyonu
Alarko Carrier ve Automated Logic birlikteliği bina otomasyon sistemlerinde 
iş alanını genişletmeye devam ediyor. Hassas kontrol süreçlerinin bulunduğu, 
Kazakistan’ın Çimkent şehrinde kurulan Houbara kuşu besleme tesislerinde 
Automated Logic Bina Otomasyon Sistemleri ve Webctrl yazılımının seçilmesinde  
en önemli etken, sınırsız nokta lisansı ile genişleyebilen bir sistem olmasıydı.
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Projede 6 adet bulunan Indoor Breeding Unit 
binalarının her birinde 312’şer adet yetişkin 
kuş beslenecek.
Webctrl yazılımı ise bu binalarda bulunan 
klima santralleri, pompalar, hava atış fanlarını 
kontrol ederek istenilen şartlanmış havayı 
sunacak ve bunun yanında fan coil ve ofis 
mekânları için hizmet verecek VRF sistem-
lerini entegre edecek. Binalar arasında kuru-
lan fiber optik ağ sayesinde tek merkezden 
bütün binaların kontrol ve izlenmesini sağla-
yacak olan Webctrl yazılımı, sınırsız kullanıcı 
yaratma özelliği ile binalara personel bazında 
erişim yetkilendirmesi yapacak. Binalarda 
önem arz eden su sarfiyatlarını raporlamak 
için su sayaçları izlenerek otomasyon ekranla-
rına yansıtılacağı projede ayrıca soğuk oda, su 
arıtma sistemleri takip edilerek raporlanacak. 
PostgreSQL veri tabanı ile entegre çalışan 
Webctrl sistemi 32 Terabayt boyutunda bir 
depo alanı üzerinde çalışma olanağı sağla-
yabiliyor.
Sistemin temel taşı olan raporlama arayüzü 
yeni nesil göstergelerle güçlendirilerek kul-
lanıcılara anlaşılır bir sunum yapıyor ve dil 
seçenekleri ile işletme ekibinin süreçlerini 
kolaylaştırıyor. Projede dikkat çeken diğer 
nitelikli alanlar ise “Rearing”, “Incubation”, 
“Captive Breeding Management” ve “Life 
Food Product” binalarıdır. Rearing binası kuş-
ların dünyaya geldikten sonra ilk 10 gününü 
geçirdiği alandır. Toplam kapasitesi 3 bin 800 
kuş olan bu binadan tesiste iki adet bulunuyor. 
Kuşların yaşam döngüsüne en uygun sıcaklık 

değerlerini sağlayacak hava koşullandırma 
kontrolü yapılıyor. Bu binalarda 9 adet klima 
santrali ile çalışan 6 adet kondenser ünitesi 
bulunuyor. Incubation binaları ise yumurta-
ların kuluçka süresince takip edildiği alandır. 
Bu sürede özel üretilmiş Incubator cihazları 
içinde muhafaza edilecek yumurtalar için 
sıcaklık ve bağıl nem önem taşıyor. Bu özel 
cihazların içerisine yerleştirilecek kablosuz 
haberleşmeli sıcaklık ve nem sensörleri ile 
sürekli takip yapılarak sensörlerden alınan 
bilgiler Modbus TCP/IP ağ geçidinde topla-
nacak ve Webctrl sistemine entegre edilecek-
tir. Captive breeding management binası veri 

yönetiminin ve laboratuvarların bulunduğu 
binadır. Bu binada yoğun bir şekilde fan coil 
cihazı kullanılıyor ve termostatları Modbus 
protokolü ile bina yönetim sistemlerine dahil 
edilerek kontrol ve izleme sağlanıyor. Life 
Food Product binası ise kuşları beslemek için 
kurtçuk ve cırcır böceğinin üretildiği alan. Bu 
alan yılın tüm aylarında aktiftir. Hassas kon-
trol algoritmalarının geliştirildiği bu mahalde 
9 adet klima santrali, 3 adet soğutma grubu 
bulunuyor. Genel olarak projede haberleşme 
altyapısında yaşanması olası sorunlar göz 
önünde bulundurularak saha kontrol kartları 
“standalone” yapıda seçilmiştir. Haberleşme 
kopsa dahi sahada bulunan kontrol kartı 
algoritmaları yürütmeye devam edecek ve bu 
işleyiş sırasında veri kayıtlarını belirli bir süre 
kendi hafızasında tutacaktır.
Yine olası bir haberleşme altyapısı sorunu 
düşünülerek bütün panolarda bulunan  
dokunmatik ekranlar ile yerel izleme ve 
kontrol imkânı sağlanmıştır. Alarko Carrier 
Webctrl sistemine ek olarak DDC pano, saha 
cihazları, kablosuz sensörler, UPS cihazları, 
vana ve vana motorları ile projeye destek 
veriyor.  TM

tesisat market 01/2018 . 65



teknik

Bilindiği gibi soğuk zincir, ürün imalat-
tan çıkıp muhafaza sıcaklığına ulaş-
tıktan sonra, tüketicinin satın alma 

anına kadar ürünün bu sıcaklıkta muhafaza 
edilmesi anlamına gelir. 
Bu bağlamda ürün, izlediği tüm lojistik aşa-
malarda yeterli kapasitede ve güçte soğutma 
sistemleriyle donanmış nakliye araçlarıyla 
taşınmalı ve/veya muhafaza depolarında 
muhafaza edilmelidir. Böylelikle ürünün 
tazeliği ve güvenilirliği garanti altına alına-
bilir. Ülkemizde soğuk zincirin muhafazası 
gıda yönetmelikleri ve ilgili kanunlarla da 

güvence altına alınmıştır. İmalatçılar, lojistik 
firmaları, soğuk depolama tesisleri, toptancılar, 
ara toptancılar ve perakende satış mağazaları; 
ürünü soğuk zincir kırılmadan tüketiciye kadar 
götürmekle yükümlüdür. Her yükümlülükte 
olduğu gibi, hem sistemin doğru işlediğinden 
emin olmak hem de raporlama yapabilmek 
amacıyla yukarıda bahsi geçen işletmelerin 
bir kontrol mekanizmasına sahip olmaları 
gerekir. Ercan Teknik’in temsilcisi olduğu 
Emerson-Dixell’in soğuk zincirde sıcaklık 
ve enerji tüketimi takibi konusunda sunduğu 
çözümler şöyle:

DIXELL - XWEB EVO:   

XWEB, Dixell S.r.L. tarafından geliştirilmiş, 
web tabanlı uzaktan izleme ve süpervizyon 
platformudur. 2015 yılı sonunda geliştirilen 
EVO sürümüyle, modern, kolay kullanılabi-
len, tüm web tarayıcılarıyla uyumlu güçlü bir 
platform haline gelmiştir. 
XWEB EVO üzerinde Ethernet, USB, 
RS485, RS232 portları bulunur. MODBUS 
over RS485 haberleşme sistemiyle kendisine 
bağlı kontrolörlerle bir alt ağ kurarak sürekli 
bağlı kalır. Sistem, bağlı olan cihazları hem 

Soğuk Zincirde Sıcaklık ve 
Enerji Tüketimi Takibi
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online kontrol eder, hem kullanıcıya izletir, 
hem de veri kaydı yapar. Kayıt periyodu kul-
lanıcı tarafından belirlenebilir. 

Alarm Senaryoları

XWEB EVO üzerinde alarm senaryoları oluş-
turulabilir ve bu senaryolar doğrultusunda 
bildirim alınabilir. 
Bildirimler E-posta, SMS, fax olarak alına-
bilir. Bunlardan ayrı olarak da XWEB EVO 
üzerindeki röleler alarm senaryoları için prog-
ramlanabilir ve herhangi harici bir cihaza sin-
yal gönderilebilir. Alarm bildirimleri, alarm 
türüne ve cihaza göre farklı kişilere yönlen-
dirilebilir, böylelikle doğru kişilerin bilgilen-
dirilmesi sağlanır. 

Raporlama

Sistem, periyodik olarak HACCP raporu 
oluşturabilir. Takvim özelliği ile HACCP 
raporu otomatik olarak alınabilir. Bunun yanı 
sıra istenildiği an istenilen sistemin son 1 yıl 
içindeki tüm çalışma verilerine ulaşmak, veri-
leri tablo formatında kaydetmek, grafik almak, 
bu verileri yazdırmak, farklı periyotlardaki 
verilerle kıyaslamak yapılabilecek işlemler 
arasındadır. 

Güvenlik

Sisteme giriş, kullanıcı adı ve şifre ile güven-
lik altına alınmıştır. Tüm kullanıcılara farklı 
kullanıcı ismi ve şifre tanımlanabilir ve farklı 
yetkiler verilebilir. Ayrıca sisteme yapılan tüm 
girişler ve kullanıcıların yaptığı tüm işlemler 
günlük dosyalarına kaydedilir ve depolanır. 
Yapılan bir işlemin kim tarafından yapıldığını 
geriye dönük olarak görmek mümkündür.

İzleme

Sistem üzerinden bağlı olan tüm cihazlara 
ulaşmak ve canlı durum takibi yapmak müm-
kündür. Ayrıca yine sistem üzerinden bağlı 
olan cihazların ayarlarına girerek paramet-
releri değiştirmek, cihazı programlamak ve 
uzaktan komut göndermek de kullanıcının 
yapabilecekleri arasındadır. Sistem üzerinde 
bulunan yardımcı uygulamalar sistem optimi-
zasyonu yaparak tesisin daha verimli, soğut-
manın daha güvenli ve enerji tüketiminin 
asgari düzeyde olmasını sağlar.

Erişebilirlik

Sistemin çalışması için herhangi bir PC, 
sunucu ya da başka bir cihaza gerek yoktur. 
Sistem kendisi bir web sunucusu olarak çalı-
şır ve sisteme erişim web tarayıcıları ile olur. 
Dolayısıyla sisteme akıllı telefon, PDA, Tablet, 
PC ya da web tarayıcı destekleyen herhangi 
bir cihaz ile ulaşmak mümkündür. Basitçe; 
evde otururken bile sistemi takip edebilir, 
alarmları görebilir ve müdahale edebilirsiniz. 
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2. EMERSON - PROACT:

ProAct; EMERSON Climate Technologies 
tarafından geliştirilen, XWEB EVO’nun bir 
üst seviye hizmetidir. ProAct, süpermarket 
zincirleri, ilaç depoları gibi çoklu şube yapısına 
sahip işletmeler için hazırlanmıştır. ProAct, 
her bir şubede bulunan XWEB EVO’lar ile 
bağlantı kurarak orada biriken tüm bilgileri 
tek bir ekranda birleştiren, alarm takibi ve yön-
lendirmesi yapabilen bir programdır. Emer-
son sunucuları üzerinde çalışır. ProAct, hem 
tesis yönetimi hem de enerji yönetimi yapa-
bilir. Tesis yönetimini ProAct - Site Mana-
ger, Enerji yönetimini de ProAct - Energy 
Manager uygulamaları ile yapar. Kendisine 
bağlı olan sistemlerin ve onlara bağlı olan tüm 
cihazların enerji performanslarını inceleyerek 
günlük-haftalık-aylık bazda inceleme yaparak 
kıyas tabloları oluşturabilir, grafik gösterimi ve 
kayıt yapabilir. ProAct Avrupa ve Amerika’da 
çok yaygın bir kullanıma sahiptir.

3. EMERSON - CONNECTED:

Emerson – Connected, 2016 yılında geliştiril-
miş ve kullanıma sunulmuş yeni bir hizmet-
tir. Bu hizmet lojistik hizmetleri ve konsinye 
buzdolabı (promosyon buzdolabı) hizmetleri 
düşünülerek geliştirilmiştir. Emerson - Con-
nected, soğutma sisteminde kullanılan Dixell 
kontrolörün internete açılması, bilgi gönde-
rimi yapması ve dolayısıyla soğuk zincir taki-
binin kolaylıkla yapılmasını sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Sistem Dixell kontrolöre 

takılan bir mobil ağ geçidi ile çalışır. Ağ geçi-
dinin içinde bir global sim kart bulunur ve 
sistem bu sayede internet ortamına açılabilir. 
Sim kartın global olması, özellikle uluslararası 
nakliye konusunda faaliyet gösteren lojistik 
firma araçlarının, ülkeler arası geçişte farklı 
ücret politikaları ile karşılaşmamasını sağlar.

Sistem Kurulumu

Sistem, herhangi bir Dixell kontrolöre bağ-
lantısının yapılıp enerji verildikten sonra üze-
rinde bulunan QR kodun cep telefonu vb. bir 
cihazdan taratılması ile devreye alınır. QR 
kodu taranınca sistem tüm bilgilerle Emer-
son sunucusuna bağlanır ve otomatik olarak 
kurulumu tamamlar.

Erişim

Sistem tüm kayıt ve bilgi-
leri Bulut Teknolojisi üze-
rinde tutar. İlk kullanım 
için oluşturulan kullanıcı 
adı ve şifre ile Bulut üze-
rinde müşteri için ayrılan 
alana oturum açılabilir. 
Tüm mobil cihazlar ve 
bilgisayarlar bu alana ulaş-
mak için kullanılabilir.

İşleyiş

Sistem Bulut üzerinde 
okuduğu verileri kaydet-

mektedir. Bu kayıt kullanıcının belirlediği 
periyotlarda olur. Bu kayıt üzerinden rapor, 
grafik ve tablo formatlarında veri almak, 
alarmları görüntülemek, alarm bildirimle-
rini almak sistemin ana özellikleridir. Tüm 
bunların yanı sıra, sistem konum bilgisini de 
saklayabilir ve konum takibi de yapabilir. Sis-
tem normalde tek bir kontrolörün bağlantısı 
için geliştirilmiş olsa da küçük tesislerin de 
kullanımını sağlamak için 5 kontrolöre kadar 
bağlantıyı destekleyebilecek niteliğe yüksel-
tilmiştir.

Potansiyel Kullanıcılar:

XWEB EVO: Gıda üretim tesisleri, gıda 
üretim firmaları bölge depoları, akıllı bina-
lar, bölge lojistik depoları, catering firmaları, 
soğuk depolama tesisleri, oteller, endüstriyel 
tesisler, süpermarketler, ucuzluk marketleri, 
restoranlar, bünyelerinde yemek üretimi olan 
tüm işletmeler (fabrikalar vs.), ilaç depoları, 
ilaç üretim tesisleri, benzin istasyonları…

EMERSON – PROACT: Zincir süpermar-
ketler, zincir ucuzluk marketleri, lojistik fir-
maları, zincir restoranlar, otel zincirleri, gıda 
üretim firmaları, gıda dağıtım firmaları, ilaç 
üretim firmaları, ilaç dağıtım firmaları…

EMERSON – CONNECTED: Lojistik 
firmaları, buzdolabı üreticileri, promosyon 
buzdolabı üreticileri, küçük marketler, ben-
zin istasyonları, meşrubat üretim firmaları, 
bünyesinde 1-5 arası soğuk oda bulunduran 
firmalar… TM

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
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

diğiniz sıcaklığa getirene kadar kullanmadığınız 
bir su sarfi yatı yapıyorsunuz. 
Evet, bir yandan gelecekteki su savaşları kâbusunu 
konuşuyor, öte yandan yılda milyonlarca ton suyu 
kullanmadan kanalizasyon sistemine gönderiyo-
ruz. Sıcak su hazırlayıcı cihaz ile duş arasındaki 
mesafe arttıkça israf da artıyor. Çare olarak en 
çok önerilen şey ise plastik kova. Sosyal medyada 
pek çokları tasarruf tedbirlerini gururla paylaşıyor 
ve plastik kovaların faziletlerini sayıp döküyor. 
Birkaç dakikalığına boşa akıtılan suyu bu kova-
larda toplayıp sebze yıkamada, çiçek sulamada 
kullandıklarını, değerlendirdiklerini anlatıyor. 
Hatta bu konuda bir İspanyol fi rması çıkmış, 
sırf bu iş için bir ürün geliştirmiş: “WaterDrop 
torbaları”. Firma, her bireyin banyo esnasında 
ortalama 4.5 litre su heba ettiğinden ve her gün 
banyo yapması halinde yılda 1000 litre su israf 
ettiğinden yola çıkarak taşıması, doldurması ve 
boşaltması kolay bu su torbalarını geliştirmiş. 
Torbalar  banyo musluğuna asılarak ya da direkt 

Su israfının dostu banyolar, her yıl milyonlarca 
ton suyu heba ediyor

Mutlu yıllar...

içine duş başlığı daldırılarak kullanılabiliyor. Son-
rasında bu torbaları zamanı geldiğinde boşaltmak  
üzere bir yere asabiliyor, bir yerde bekletebili-
yorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sifonu çekmek 
yerine klozete dökebiliyor, çiçeklerinizi sulaya-
biliyor; temizlik için, evcil hayvanınızı beslemek 
için kullanabiliyorsunuz. 
Kimisi de elektrikle şok ısıtma sağlayan musluk 
geliştirmiş, elektriğin olduğu her yerde suyu israf 
etmeyin diyor. Buna karşın farklı yerlerde ve 
tarihlerde, öğrenciler arası yarışmalarda şaşırtıcı 
sayılabilecek buluşlar yapılmış: Trabzon’da 3 lise 
öğrencisi, şofben ve diğer ısıtıcılardan sıcak su 
elde edilinceye kadar geçen sürede boşuna akan 
soğuk sudan tasarruf edilmesi için proje hazırla-
mış. Projenin danışman öğretmeni Ahmet Kılıç, 
projeyi şöyle anlatmış: “Bekleme süresinde en 
az 3-4 litre su boşa akıyor. 4 kişilik bir ailenin 
haftada bir banyo yaptığını düşünürsek her hafta 
30 litre su boşa gidiyor. Bu, yılda yaklaşık bin 
600 litreye ulaşmaktadır. Bunu ülkemize oran-
ladığımızda, 27 milyon ton su boşa akıyor. Biz 
de boşa akan suyu değerlendirmek için öğren-
cilerimizle kafa yorup böyle bir proje geliştirdik. 

Mutfakta musluk açıldığında su tesisatındaki soğuk 
suyun dışarı akması yerine, tekrar geri dönmesini sağ-
ladık. Bunun için musluğun üzerine termostat koyduk. 
Termostattaki sıcaklık istenilen dereceye ulaşıncaya 
kadar sistem suyu dışarıya değil, tesisata geri veriyor. 
İstediğimiz sıcaklığa gelindiğinde termostat devreye 
giriyor ve musluktan sıcak su akıyor. Bu sayede soğuk su 
israfı önlenmiş oluyor.” Bu da üniversite öğrencisinden 
gelen bir diğer fayda üretimi: Kütahya’da bir üniversite 
öğrencisi, soğuk suyun ısınmasına kadar geçen sürede 
israf edilen suyu depolayarak Türkiye’deki tüm binalarda 
kullanılması halinde her yıl 431 milyon metreküplük 
Porsuk Barajı’nın kapasitesi kadar su tasarrufu sağlayan 
sistem geliştirmiş. “İsraf Edilen Suları Geri Kazanım 
Sistemi” projesinde Mehmet Demir, geliştirdiği sis-
temin üç yollu vana, su deposu ve depoda otomatik 
çalışan şamandıradan oluştuğunu söylemiş. Deponun 
hem şebekeye hem de israf edilen suyun geldiği sisteme 
bağlı olduğuna dikkat çeken Demir: “Depoyu normalde 
israf edilen temiz su beslemekte, depodaki su mik-
tarı belli seviyenin altına düşerse doğrudan şebekeden 
gelen su depoyu beslemektedir. Bu sayede su kesintisi 
olmamaktadır. Depodaki su, klozetin rezervuar suyunu 
beslemektedir” demiş. Sistem 150 TL’ye mal olmuş ama 
üzerinde çalışılırsa düşermiş.
Lastik contası eskimiş ve su damlatan musluklar-
dan kaçan su miktarı da yılda 24 tona kadar çıka-
biliyor. Suyun debisinin de ihtiyacın üzerinde ayarlı 
olması da başka bir israf konusu. Building Research 
Establishment kuruluşunca yapılan bir araştırmaya 
göre, insanlar su akışının dakikada 3-10 litre asında 
olmasından rahatsızlık duymuyormuş. Yani ana su vana-
sından, her musluğa bağlı ara vanadan suyun debisini 
tasarruf sağlayacak şekilde düzenlemek mümkün. Tabii 
su tasarrufl u muslukların kullanımını yaygınlaştırmak 
için devletin bazı teşvikleri, vergi indirimleri de işe 
yarayacak gibi. Bu tür destekler sadece musluklar için 
değil, klozet, pisuarlar, duş başlıkları için de geçerli. 
Çünkü bu ürünler de diğerleri gibi ne kadar enerji, su 
verimli çevre dostu ise o denli pahalı. Öyle olunca da 
tasarruf yine zengin işi olmaktan öteye gidemiyor. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 85 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 160 TL
Dijital Dergi / 80 TL
Basılı + Dijital Dergi / 200 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 150 TL
Dijital Dergi / 75 TL
Basılı + Dijital Dergi / 185 TL

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

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum
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... ve bu seçimi yapan 
mega projeler:

Yerli üretim özgürleştirir!

Dünyanın en uzun 
3. karayolu tüneli -

Türkiye’nin en uzun tüneli
(14,3 km)

OVİT 
TÜNELİ

Dünyanın en büyük 
hastane yatırımlarından
(3566 yatak kapasitesi)

ANKARA ETLİK
ŞEHİR HASTANESİ

Dünyanın en büyük 
havalimanı projesi

İSTANBUL
3. HAVALİMANI

Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen havalimanı

SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI
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Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitteurope.com  •  www.ebitt.com.tr

• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
• Drenaj Pompaları
• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

• Hidroforlar
• Transfer Pompaları
• Temiz Su Dalgıç Pompaları
• Genleşme Depoları
• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

• Santrifüj Pompalar
• Kelebek Vanalar
• Sürgülü Vanalar
• Küresel Vanalar
• Çek Valfl er
• Sökme Aparatları
• Kontrol Panoları

• Yangın Pompa İstasyonları
• Yangın Pompası Kontrol Panoları
• Jokey Pompa Sistemleri
• Köpük Sistemleri
• Yangın Vanaları
• Alarm Vanaları
• Sprinkler, Akış Sensörleri,
  Akış Ölçerler

• Kimyasal Proses Pompaları
• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
• Dizel Motorlu Pompalar
• Yüksek Sıcaklık ve Basınç Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

• Sirkülasyon Pompaları
• Santrifüj Pompalar
• Kontrol Panoları
• Vanalar ve Bağlantı Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sıcak Su Depolama Tankları
• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

ENDÜSTRİ

HVAC

ALT YAPI

YANGINLA MÜCADELE

SU TEMİNİ

DALGIÇ POMPALAR

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi
G R O U P  O F  C O M P A N I E S

kolaylaştıran
yazılımlar

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

altyapısı
güçlü üretimgüçlü

Ar-Ge

4/4’lük bir seçim
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