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ISK SODEX 2018 İstanbul Fuarı’nda standımızı ziyaret ederek bizleri onurlandıran
devlet büyüklerimiz başta olmak üzere, tüm iş ortaklarımız, yatırımcılar,

sektör profesyonelleri, dostlarımız ve ALDAĞ A.Ş. çalışanlarına
teşekkür ederiz.

ISK Sodex 2018’de Aldağ Rüzgârı Esti

Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
Sistemlerinize özel çözümler
Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

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

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

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr
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dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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13. Uluslararası ISK-SODEX 2018 Fuarı, 
7-10 Şubat 2018 tarihlerinde TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Fuar, 

uluslararası ziyaretçi açısından şu ana kadarki 
en verimli fuar oldu. 44 ülkeden 424 uluslara-
rası katılımcının yer aldığı fuarı, 93 ülkeden 84 
bin 936 sektör profesyoneli ziyaret etti. Geçen 
yıllarla karşılaştırıldığında uluslararası ziyaret-
çide yüzde 14 artış sağlandığı görüldü. Bunun 
yanı sıra, Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde 
500’den fazla uluslararası satın almacı ağırlandı. 
Satın almacılar ikili iş görüşmeleri kapsamında 
yeni iş bağlantıları sağladı. Katılımcılar ise başta 
İran, Irak, Katar, Kuzey ve Batı Afrika, Rusya, 
Polonya, Almanya ve Avustralya olmak üzere 
birçok bölgeden önemli iş anlaşmalarına imza 
attıklarını dile getirdi.
Isıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa, 
vana, tesisat ve su arıtma alanlarında faaliyet gös-
teren firmaların katıldığı fuarda enerji verimliliği 
ve bina otomasyon ürün grupları da görücüye 
çıktı.
Fuarda, sektör paydaşları arasındaki diyalogu 
artırmak amacıyla bu yıl ilk defa bir Forum Alanı 
oluşturuldu. Sektör temsilcilerinin deneyimle-
rini paylaştıkları 11. Salon’da yer alan bu forum 
alanında rüzgârsız teknolojilerden enerji verim-
liliğine, ileri teknolojili ürünlerden endüstri 4.0’a 
kadar birçok konu masaya yatırıldı.
Fuar, renkli etkinliklere de sahne oldu. Bu yıl 
ilk defa düzenlenen Ustalar Ligi 2018 yarışma-
sında doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik 

ISK-SODEX 2018 
Sektörü Buluşturdu

kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası 
“Türkiye’nin en iyi ustası” olarak ödüllendirildi. 
Sektörün nitelikli teknik personel ihtiyacına 
dikkat çekmek amacıyla yapılan yarışma fuar 
boyunca devam ederken, fuarın son günü ger-
çekleştirilen törenle dereceye girenlere ödülleri 
takdim edildi. Ayrıca, ISK-SODEX Fuarı ile eş 
zamanlı olarak düzenlenen “Geçmişten Geleceğe 
Enerjinin (Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve 
Yalıtım) İzinde” Konulu resim yarışmasında dere-
ceye giren çocuklara da ödüller verildi. 
Fuarın açılış töreninde konuşan Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin dep-
remlerle yaşadığı can ve mal kayıplarına dikkat 
çekerek şunları ifade etti: “Şehir planlama kap-
samında, ilgili yasalar çıktıktan sonra yılda 500 
bin konut yenileyecek, bu dönüşümü de yeşil evler 
yaparak sağlayacağız. Sıradan yüksek katlı yoğun-
luğun verildiği, sosyal donatı hiç düşünülmemiş 
rastgele konutlar değil akıllı evler konseptinde, 
enerjisini kendi üretebilen yeşil evler yapaca-
ğız ve bu evleri de mahalle konsepti içerisinde 
çözeceğiz”. 
ISK-SODEX 2018’e yoğun ilgi gösterildiğini 
belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander Kühnel ise fuara ilişkin 
şunları söyledi: “ISK-SODEX Fuarı’nda bu yıl 
birçok ilki bir arada yaşadık. Yeni yer ve yeni 
tarih değişikliğine rağmen gerek ziyaretçi sayısı 
gerekse yarattığı iş hacmi açısından inanılmaz 
güzel ve verimli bir fuar oldu. Salonlarda gezer-
ken tüm bu memnuniyeti, katılımcılarımızın 
yanı sıra ziyaretçilerimizin yüzlerinde de görmek 
bizim için en büyük mutluluk. Bu gülümseme, 
ortaya koyduğumuz güzel işin ödülü. Bu başa-
rıyı, katılımcılar, ziyaretçiler, basın mensupları, 
dernekler, sponsorlar, eş organizatörlerimiz ve 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık olarak hep 
beraber gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum.”
Bir sonraki fuar, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında 
gerçekleşecek. TM

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

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W
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ürünler

DemirDöküm Yoğuşmalı Kombiler 

D emirDöküm, bu kış mevsiminde de 
doğalgaz faturalarını kontrol altında 
tutuyor. Yoğuşmalı kombileri ile 

Türkiye’nin yanı sıra 50 ülkede de on binlerce 
aileye ısı konforu sunan DemirDöküm; Nitron 
Condense, Nitromix ve akıllı oda termostatı 
Migo ile maksimum düzeyde yakıt tasarrufu 
sağlıyor.

Yüzde 103 enerji verimliliğine 
sahip

Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda gelişti-
rilen DemirDöküm Nitron Condense yoğuşmalı 
kombi; kompakt boyutları, yenilikçi metal görü-
nümü, şık tasarımı ve kolay kullanımı ile dikkat 
çekiyor. Sahip olduğu yeni teknolojilerle bu kış 
evlere ekstra konfor, güven ve maksimum verimlilik vadeden DemirDöküm 
Nitron Condense yoğuşmalı kombi, yüksek enerji tasarrufu ve yüzde 103 
norm enerji verimliliği sağlıyor. Yeni nesil kumanda paneli ile kullanıcısını 
karmaşadan kurtaran Nitron Condense, istenildiğinde güneş enerji sistemiyle 
birlikte de kullanılabiliyor.

Hem tüketicileri hem doğayı koruyor

Ortamın ısı ihtiyacına göre en uygun güçte çalışan ve gereksiz yakıt tüketiminin 
önüne geçen Nitromix, yüzde 108 verimlilik vadediyor. Düşük ses seviyesiyle 
de ön plana çıkan Nitromix’in üzerindeki geniş dijital ekranı sayesinde, tesisat 
suyu sıcaklığı, kullanım suyu sıcaklığı, hata kodları ve tesisat suyu basıncı 
rahatlıkla takip edilebiliyor. Kademeli fan modülasyonuyla üst düzey verimlilik 
elde edilen Nitromix, yüksek enerji tasarrufu özelliğiyle hem tüketicileri hem 
de doğayı koruyor.

Migo akıllı oda termostatı

DemirDöküm’ün yüksek teknoloji ile geliştirdiği Migo ile kullanıcılar, evden 
kilometrelerce uzaktan Apple ve Android işle-
tim sistemine sahip akıllı telefonlarıyla kombi-
lerini kontrol edebiliyor. Birden fazla cihazın 
kontrolünü gerçekleştirebilen uygulama saye-
sinde kullanıcılar ister oda sıcaklığına, ister su 
sıcaklığına anlık olarak müdahale edebiliyor. 
Zamanlayıcı programları ve tüketim izleme 
gibi kullanıcıya özel deneyimler de sağlayan 
Migo, evin ısı davranışını belirlemek ama-
cıyla internetten aldığı hava tahmin bilgilerinin 
yanı sıra daha önce kaydedilen tüm verileri 
de kullanabiliyor. Ürün, çalıştırıldıktan iki  
hafta sonra e-bus iletişimi sayesinde doğru 
zamanda doğru ayara ulaşmak için kombinin 
ne zaman ve hangi sıcaklıkta çalıştırılacağını 
belirleyebiliyor. TM
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Su Kaynaklı Isı Pompaları
EFTYS
• 2,0-3,0 kW soğutma kapasitesi aralığı
• Sessiz çalışma
• Maksimum 250 mm yükseklik
• Otel odaları ve ofisler için uygun

HRW
• 5,3-30,0 kW soğutma kapasitesi aralığı
• 48° C'ye kadar su giriş sıcaklığı
• THE serisi modeller için;

- EC fanlar ile 750W/m3/s altında SFP 
- 4,96’ya kadar EER,  
- 5,02’ye ulaşan COP değeri
- 55dB(A) altında ses güç seviyesi

• Mağaza ve restoranlar için uygun



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
info@systemairhsk.com.tr www.systemair.com.tr

Su Kaynaklı Isı Pompaları
EFTYS
• 2,0-3,0 kW soğutma kapasitesi aralığı
• Sessiz çalışma
• Maksimum 250 mm yükseklik
• Otel odaları ve ofisler için uygun

HRW
• 5,3-30,0 kW soğutma kapasitesi aralığı
• 48° C'ye kadar su giriş sıcaklığı
• THE serisi modeller için;

- EC fanlar ile 750W/m3/s altında SFP 
- 4,96’ya kadar EER,  
- 5,02’ye ulaşan COP değeri
- 55dB(A) altında ses güç seviyesi

• Mağaza ve restoranlar için uygun



ürünler

Baymak’ın su teknolojilerinde çözüm 
ortağı DAB firması, atıksuyun tahli-
yesinde yaşanan tıkanma problemleri 

için ideal teknolojik çözümü, Grinder serisi 
parçalayıcı bıçaklı atıksu pompası ile sunuyor. 
DAB teknolojisi Grinder serisi parçalayıcı 
bıçaklı atıksu dalgıç pompaları, atıksuların 
transferinde yaşanan tıkanma problemlerine 
en iyi çözümü sunmak için geliştirildi. Grin-
der 1000-1200-1600 ve Grinder 1400-1800 
serileri, pompa emişine gelen iri parçaları AISI 
440 sertleştirilmiş paslanmaz dökme çelik bıçak 
sistemi ile ufak parçalar haline getirerek trans-
ferine imkân sağlıyor.
Özellikle tuvalet atıkları ile beraber gelen 
peçete, bez ve benzeri atıklar ile lavabolardan 
gelebilen organik atıklar, sıradan atıksu dalgıç 
pompalarında tıkanma ve sistemde taşma prob-
lemlerine sebep olabilmektedir. Grinder serisi 
endüstriyel foseptik dalgıç pompaları, döküm 
çelik parçalayıcı bıçakları aracılığıyla özellikle 
bu tip risklerin ve problemlerin önüne geçebil-

Baymak’tan Parçalayıcı Bıçaklı Atıksu Pompası Grinder
mek için en iyi çözümü sunuyor.
Grinder serisi pompalar, flatörlü modelleri ile 
portatif olarak kullanılabileceği gibi, kızak sis-
temi ile de kullanım kolaylığı sağlıyor. Grinder 
serisinde rotor hem uzun ömürlü hem de sessiz 
çalışması için geniş ve yağlanmış bilyalı yuvanın 
üzerine yerleştirilmiştir. 
Baymak, Grinder ürünüyle verimlilik, düşük 
enerji ve bakım maliyetleri, kolay kurulum ve 
uygulama, ulaşılabilir yaygın servis ağı avantaj-
larını bir arada sunuyor.

Grinder 1000-1200-1600 Teknik 
Özellikler 

Koruma Seviyesi: IP 68
Yalıtım Sınıfı: F
Sürekli çalışan, tamamen daldırılan pompa. 
Tek fazlı versiyonunda pompanın otomatik 
çalıştırılması ve durdurulması için şamandıralı 
anahtar mevcut. Standart 10 metre H07RN-F 
kablo ile tedarik edilir.

Çalışma Aralığı: 0 - 22 m3/h ile 0 - 25 mss
Akışkan Özellikleri: Pis su, atıksu, katı madde 
veya uzun lifler içeren agresif olmayan sıvılar
Akışkan Sıcaklık Aralığı: 0°C ile + 40°C
Maksimum Daldırma Derinliği: 20 m (Uygun 
kablo ile)
Serbest Geçiş: 5 mm
Şalt Sayısı: 15

Grinder 1400-1800 Teknik 
Özellikler 

Koruma Seviyesi: IP 68
Yalıtım Sınıfı: F
Sürekli çalışan, tamamen daldırılan pompa. Stan-
dart 10 metre H07RN-F kablo ile tedarik edilir.
Çalışma Aralığı: 2 - 9 m3/h, 0 - 26,5 mss
Akışkan Özellikleri: Pis su, atıksu, katı madde 
veya uzun lifler içeren agresif olmayan sıvılar
Akışkan Sıcaklık Aralığı: 0 °C ile +55°C
Maksimum Daldırma Derinliği: 7 m
Şalt Sayısı: 20 TM 

Carrier’dan Greenspeed™ Teknolojisine Sahip AquaForce® Vision 30KAV 
Değişken Hızlı Vidalı Soğutucu Grubu

Greenspeed™ teknolojisine sahip Aqu-
aForce® Vision 30KAV, Carrier’ın 
en verimli, akıllı ve kompakt değiş-

ken hızlı vidalı soğutucusudur. Carrier, ilk 
etapta 500 kW ila 1100 kW arasında soğutma 
kapasitelerini kapsayıp sıradışı mevsimsel 
verimlilik seviyelerine ulaşan ve Greenspeed 
teknolojisine sahip yeni değişken hızlı vidalı 
soğutucu grubu AquaForce Vision 30KAV’ı 
piyasaya sunuyor. Carrier tarafından sunulan 
AquaForce Vision 30KAV yüksek bir enerji 
performansı elde ediyor. Değişken hızlı vidalı 
kompresör ve değişken hızlı fanların yanı sıra 
opsiyonel değişken hızlı pompalar -AC stan-
dart, EC ise opsiyondur- ile donatılan Carrier 
AquaForce Vision 30KAV, bina veya işlem 
yükü varyasyonlarının ihtiyaçları ile kusursuz 
bir uyum sağlamak adına soğutma kapasitesini 
ve su akışını otomatik olarak ayarlar. Böyle-
likle hem tam yükte hem de kısmi yükte en 
uygun çalışma elde edilir. Bu yeni soğutucu 
serisi soğutma modunda 5.5’e kadar SEER 
değerine sahipken tam yükte 3.49’a kadar 
Enerji Verimlilik Derecesine (EER) sahiptir. 
30GX serisine kıyasla, 30KAV aynı ayak iziyle 
yüzde 40’a varan oranlarda daha fazla enerji 

verimliliği sağlar. Carrier HVAC Avrupa Ürün 
Müdürü William Doll, “Mühendislerimiz 
Avrupa Ekodizayn enerji performansı stan-
dartlarının yüzde 30 oranında üstüne çıkmak 
en yeni teknolojileri geliştirdiler. AquaForce 
Vision 30KAV verimlilik, kompaktlık ve zekâ 
konusunda çıtayı yeniden belirliyor” diyor.
-20°C ile 55°C arasında değişen dış sıcaklık-
larda ve negatif su sıcaklıklarında çalışabilen 
30KAV, pek çok sektör için ideal bir çözüm. 
Büyük ölçekli ofis binaları, oteller ve sağlık 
tesislerinden veri merkezlerine ve endüstri-
yel projelere kadar pek alanda, 30KAV enerji 
verimliliği ve tasarrufu bakımından en zorlu 
talepleri iklim gözetmeksizin yerine getiriyor. 
AquaForce Vision 30KAV en gelişmiş Carrier 
teknolojilerini sunuyor:
•	 En yeni 06Z değişken hızlı vidalı 

kompresör
•	 EC motorlu 6.nesil Flying Bird® Fan
•	 Tek bir parçaya yerleştirilmiş W bobin 

tasarımıyla 3. nesil Novation® mikro 
kanallı ısı eşanjörleri.

Aqua Force Vision 30KAV, 10 farklı dilde kul-
lanıcı arayüzü ve müşterilere akıllı veri sunup 
gerçek koşullar altında enerji tasarrufunu opti-

mize etmelerini sağlayan akıllı enerji izleme 
gibi fonksiyonları bulunan renkli dokunmatik 
ekranlı Touch Pilot® kontrolünü de içinde 
barındırıyor. Bununla birlikte 30KAV, Carrier 
mühendislerinin verileri inceleyip soğutucu 
performansını iyileştirebilecekleri Carrier 
uzaktan izleme merkezlerine bağlanabiliyor. 
Çalışır durumdayken sadece 90 dB(A) ses 
seviyesiyle, bu yeni grup önceki nesle göre bil-
hassa daha düşük ses seviyesine sahip. Düşük 
küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip 
HFO R-1234ze soğutucu için özel olarak 
tasarlanan AquaForce Vision PUREtec™ 
30KAV-ZE versiyonu 2018 yılında hizmete 
sunulacak. Yüksek kalite teknolojiler ve ilave 
seçenekler ile grup 1800 kW soğutma kapa-
sitesine kadar da genişletilecek. TM

SERKON ENDÜSTRİYEL MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No: 42/A Eyüp / İstanbul Tel: (0212) 252 21 41 Faks: (0212) 244 58 26 e-posta: serkon@serkon.com

www.serkononline.com 
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Tesisat teknolojilerinde çözüm ortağınız
26 yıldır güvenle...
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ürünler

Sismik Market’ten (www.sismikmarket.
com) yapılan Acrefine veya Gripple 
marka sismik halat alımlarında Acrefine 

Fixing APC-H modeli kafalı ağır yük kelepçeleri 
ücretsiz geliyor. İngiltere’nin önde gelen sismik 
koruma ve askı sistemi markaları Acrefine ve 
Gripple ürünleri çok uygun fiyatlar, 10 aya varan 
vadelerle ödeme olanakları ve anında stoktan 
şantiyeye teslim avantajlarıyla Türkiye’nin konu-
sunda ilk uzmanlık e-ticaret portalı olan Sismik 
Market üzerinden satışa sunuluyor. Acrefine 
marka APC-H ve APC-HR model kafalı ağır 
yük kelepçeleri, ¼” ile 20” arası ebatlarda mev-
cut olup çalışma kapasiteleri 2,75 ila 11,70 kN 
aralığındadır. Yüksek ve standart kalitede çelik-

Acrefine APC-H ve APC-HR Model Kafalı Ağır Yük Kelepçeleri, Sismik 
Market’ten Hediye 

cıvata, somun, dübel ve kayar mesnet gibi çok 
çeşitli askı ve bağlantı malzemeleri de Sismik 
Market’in çok özel fiyat ve ödeme avantajlarıyla 
alınabilir. TM

CE Sertifikalı TROKE Duman Tah-
liye Kapakları, Form'un İzmir Pancar 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabri-

kasında üretiliyor.
TROKE pnömatik duman tahliye kapağı-
nın yapısı “nanojel dolgulu” polikarbon oldu-
ğundan ısı iletimi düşüktür. Bu özelliği ile 
iklimlendirme sistemine ek yük getirmez. 
Güneşin olumsuz etkilerini binaya yansıtmaz. 
EN12101-2 sertifikalı duman tahliye kapağı 

FORM’dan CE Belgeli Duman Tahliye Sistemi: TROKE

TROKE; endüstriyel tesisler, lojistik depo-
lar, ticari binalar, turizm tesisleri, kültür ve 
spor merkezleri için yangınlara karşı güvenli, 
mimari açıdan da estetik çözümler sunar. 

Özellikler

•	 EN12101-2 standartlarına uygun CE 
belgelidir.

•	 Yangın durumunda 140˚ veya 165˚ açıyla 

ten mamul kelepçeler, lastikli modellerde ayrıca 
yüksek sessizlik özelliğine sahiptir. Sismik ve 
titreşim ürünlerinin yanı sıra Acrefine Fixing 
marka boru kelepçeleri, perfore profiller, rot, 

açılına tek kanatlı kapak sistemidir.
•	 Tetikleme ünitesi teknolojisi pnömatik 

(silindir) veya elektrik (24 V piston) 
olabilir.

•	 Günlük havalandırma için 230 V veya  
24 V elektrikli piston takılabilir.

•	 Opak polikarbonat veya aerojel dolgulu 
paneller kullanıldığında doğal aydınlatma 
sağlanır. (Çatıdan yapılan doğal 
aydınlatma, yan cephelerden sağlanana 
göre beş kat daha etkilidir.)

•	 Tüm profiller yüksek mukavemetli extrude 
alüminyum malzemeden oluşur.

•	 Ağır ışığa ve darbelere dayanıklılığı 
sertifikalarla kanıtlanmıştır.

•	 Yapının rengine uyum sağlayabilmesi için 
istenilen RAL kodunda boyalı olarak imal 
edilebilir.

•	 Düşük bakım maliyetine sahiptir.
•	 Ürünler hiçbir zararlı madde içermez ve 

geri dönüştürülebilir.
•	 Sistem kendinden su drenajı sağlar 

(self drenaj). Kapakların dışında hiçbir 
silikon conta vb. sızdırmazlık elemanları 
bulunmaz. Bu sayede güneşten etkilenecek 
hiçbir sızdırmaz eleman malzemesi  
yoktur.

•	 2 x 3 metreye kadar olan ölçülerde 
üretilebilir.  TM

EN ZORLU KOŞULLAR İÇİN TASARLANDI

Hem hava sıcaklığını
hem de nemi 

algılama

Yapısı ve malzemesi
yeniden tasarlanmış

kompresör

Geliştirilmiş 
korozyon 
direnci

Geliştirilmiş 
ısıtma 

performansı

26HP'a kadar 
tek gövde

Tesisat Market
23,5 x 33,5 cm
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ürünler

Duyar’dan UL Listeli, FM Onaylı ve GOST Sertifikalı 
Test & Drenaj Vanası

Duyar, yangın grubu ürünlerinin 
en önemli ürünlerinden biri olan 
“Test & Drenaj Vanası"nı ulusla-

rarası standartlara uygun bir şekilde tama-
men yerli olarak imal ediyor. UL listeli, FM 
onaylı ve GOST sertifikası bulunan Test 
& Drenaj Vanası sprinkler sistemlerindeki 
test ve bakımların yapılabilmesi amacıyla 
kullanılır. İçerisinde bulunan kalibreli ori-
fis sayesinde sadece bir sprinklerden geçen 
akışa eşit akış oluşturarak  ıslak ya da kuru 
alarm vanalarının kontrol amaçlı testlerinin 
yapılmasını sağlar. 
Test & Drenaj Vanası kolu çevirmek sure-
tiyle 3 ayrı pozisyona ayarlanabilir.

Test Pozisyonu

Kalibre edilmiş orifis sayesinde ıslak alarm 
ve kuru alarm vanalarının periyodik testle-
rinde ve devreye alınma işlemlerinde kul-
lanılır.

Drenaj Pozisyonu

Yangından sonra veya alarm vanalarının test  
ve devreye alınma işlemlerinden sonra tesi-
satta biriken suyun hızlıca tahliye edilmesine 
yardımcı olur.

Kapalı Pozisyonu

Test & Drenaj Vanası ürününün en dikkat 
çekici özelliği ise, üzerinde yer alan gözet-
leme camı ile su akışının izlenebilmesidir. 

Duyar Test & Drenaj Vanası, 300 PSI-21 
Bar basınç sınıfı için FM ve UL onaylıdır, 
üretim ve test süreçleri ilgili kuruluşların   
standartlarına uygun ve periyodik olarak 
denetlenir.
Ayrıca bu ürünün K5.6(80), K8.0(115), 
K11.2(160), K14(200) olmak üzere 4 farklı 
ölçüde orifis çaplarında da üretimi yapıla-
bilir.
Test ve Drenaj Vanası 1”, 1 ¼”, 1 ½” ve 2” 
olarak 4 farklı bağlantı ölçüsüne de sahiptir 
ve çalışma sıcaklığı -10 ˚C ilâ +120˚C ara-
sındadır. TM

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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ürünler

Reflex Winkelmann’dan Servitec Mini

Systemair prio Kanal Fanları

İşlevi 

Su kalitesinin, ısıtma ve soğutma sis-
temlerinin çalışma davranışı üzerinde 
büyük bir etkisi vardır. Yalnızca kapa-

sitelerinin en iyi noktasında çalıştırılan sis-
temler etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde 
çalışır. Reflex Servitec Mini, sistem suyu gazı-
nın giderilmesini yüksek derecede verimlilik 
ile tamamladığından hidrolik dengelemeye 
de önemli katkı sağlar. Bunun sonucu olarak 
gazsız olan akışkanla, verimli ısı transferi ger-
çekleştirilir ve optimize edilmiş sistem hidro-
liği sağlanır. Otomatik su doldurma için ayrıca 

AB verilerine göre binaların enerji 
tüketimi, tüm birliğin enerji tüketi-
minin yüzde 40’ını oluşturmaktadır. 

Birlik, ErP direktifleri ile birlikte 2020’ye 
kadar binalardaki enerji sarfiyatını yüzde 
20 azaltmayı hedeflemektedir. Bu noktada 
Systemair’in geliştirdiği prio serisi fanlar, 
optimize edilmiş motor ve fan entegrasyonu 
ile piyasadaki en düşük SFP değerlerini sağ-
lıyor.

Prio Kanal Fanı Özellikleri

•	 EC motorlar ve özel kanat tasarımı ile çok 
yüksek verim

•	 Düşük ses seviyesi: Yüksek kanat 

verilen Fillcontrol Plus Compact kullanılabilir.

Önemli faydaları

•	 Bir veya iki aileli ev ve villalar için vakum-
püskürtme tipi gaz giderme cihazı

•	 %10,6’ya kadar enerji tasarruf potansiyeli
•	 Hidrolik dengelemenin ve dolayısıyla 

sistemin verimli çalışmasının garantisi
•	 Gelişmiş ısı transferi sayesinde daha düşük 

enerji tüketimi
•	 Yüksek su kalitesi ile uzun hizmet ömrü ve 

güvenilir sistem çalışması
•	 Mevcut ve yeni sistemler için kompakt 

tasarım ve kolay kurulum
•	 Kısa vadeli geri ödeme süresi ile uygun 

maliyet
•	 Memnun müşteriler

Uygulama Alanları

•	 Bir ve iki ailelik evlerin yanı sıra yerden 
ısıtmalı daireler 

•	 Düşük su içeriğine sahip bina  
sistemleri

•	 Eşanjörlü ısı üreteçlerinin primer devre 
akışını optimize etmek için son derece 
basit ve uygun maliyetli tak ve çalıştır 
sistem

verimliliği ile birleşen ses verileri
•	 Hava sızdırmaz tasarım: EN 15727’e göre 

Class B sızdırmazlık sınıfı
•	 Yeni bağlantı kutusu: IP55 koruma sınıfı 

bağlantı kutusu dişli rakor delikleriyle gelir 
ve kurulumu kolaydır.

•	 Kompakt tasarım: Dış çap, kanal çapına 
yakın olup, daha fazla montaj olanağı 
sağlar.

•	 Geniş model yelpazesi: Yeni 315-400 mm 
modellerin piyasaya çıkmasıyla birlikte, 
prio serisi 150-500 mm boyutlarını 
kapsıyor ve 6.500 m3/h debiye kadar 
çıkıyor.

•	 Dış ortam olanakları: IP55 koruma 

•	 Merkezi sistem olmayan problemli 
devreler için gaz giderme sistemi

•	 Panel ısıtma ve soğutma sisteminin 
devreye alınmasında, çok maliyetli olan 
yüksek basınç ile hava ve gaz ceplerini 
arındırma yerine kullanılan, yenilikçi bir 
seçim

Teknik Özellikler

Maks. işletme basıncı: 4 bar
Çalışma basıncı: 0,5 ila 2,5 bar
Maks. çalışma sıcaklığı: 60 ° C
Maks. ortam sıcaklığı: 0 - 40 ° C
Güç kaynağı: 230V / 50Hz
Elektrik güç tüketimi: 0,06 kW
Nominal akım: <0,3 A
Bağlantılar: G ½
Sistem hacmi VA: 1 m³
Derinlik x genişlik x yükseklik: 220/295/420 
(mm)
Ağırlık (kg): 5,6 TM

sınıfı sayesinde fanların nemli çalışma 
ortamlarında veya dışarıda monte 
edilmesini sağlar. TM

Maksimum verimli, kompakt, ekonomik ve iklim dostu

55 YILLIK TECRÜBE

SANIBEST ProBEST Pro®®

FOSEPTİK CUKURLARINA SON
İSTEDİĞİNİZ YERE WC KURUN

7m 110m Dikey ve yatay
pompalama

"Once Sonra

Bodrum katları için kuruluma 
hazır çözüm:

Koku yapmaz

Kolay montaj ve bakım

32 mm deşarj boru çapı

Yoğun kullanım için uygun

Parçalayıcı
bıçak

www.sanihydro.com.trTÜM ÇÖZÜMLERİMİZ VE DETAY BİLGİ İÇİN:
Mecidiye Cad. No:36-B Sevencan Apartmanı Giriş Kat Mecidiyeköy - İSTANBUL Tel: 0212 275 30 88

23,5 x 33,5 cm
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ürünler

Aironn RF Fan Serisi
Bu sayede yüksek debideki ihtiyaçlar kolaylıkla 
sağlanıyor.
Salyangoz tip fanlar önüne konulan özel tasar-
lanmış hava düzleştiriciler sayesinde daha 
verimli ürünler hizmetinize sunuluyor. TM

Aironn RF egzoz sistemleri özellikle 
laboratuvar, fabrika gibi kirli hava üre-
ten egzoz sistemlerinde tercih edili-

yor. RF egzoz sistemleri, mahalden emilen pis 
havayı atmosferle buluşturmadan önce özel 
tasarımı sayesinde taze hava ile seyreltiyor ve 
duyulan koku miktarını minimize ediyor. 
Galvaniz sac üzerine uygulanan boya saye-
sinde uzun yıllar hizmet verebilen RF egzoz 
sistemleri, boya rengi seçenekleri ile bina tasa-
rımına uyum sağlıyor. Susturuculu gövde saye-
sinde düşük ses seviyelerinde çalışıyor ve 4000 
m3/h’den 110000 m3/h’e kadar geniş debi aralığı 
ile uygulamalarınızda hizmet veriyor.
By-pass damperleri sayesinde fan devrini değiş-
tirmeden debi kontrolü imkânı sağlayan RF 
egzoz sistemleri tek başına kullanılabilirken, 2, 
3, 4 ve 6’lı gruplar halinde de kullanılabiliyor. 

SFA Sanihydro WC Öğütücüleri

SFA Sanihydro WC öğütücüleri, bod-
rum katlar gibi doğal akışlı tahliyenin 
imkânsız olduğu durumlarda, ev veya iş 

yerlerinin herhangi bir yerine foseptik kuyu 
oluşturmadan, tuvalet veya banyo kurulumunu 
sağlıyor. 
Dikey 7, yatay 110 metreye kadar atıkları 
pompalayabilen WC öğütücüler; ekonomik, 
pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 

gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü özel-
liğine sahip değil. Yine kanalizasyona uzak 
kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı olan 
yerlerde pis suların tahliyesini sağlıyor. Dikey 
8, yatay 80 metreye kadar tahliye edebilen 
pompalar, pratik ve hijyenik bir çözüm sağ-
lıyor.
60-90 ˚C’ye kadar sıcak sulara dayanıklı olup, 
evsel veya yoğun kullanımı olan ticari alan-
larda rahatlıkla kullanılabilir.

Düşük ses seviyesi ile çalışan SFA öğütücü ve 
pompaları, koku yapmıyor ve 32 mm çapında 
ince PVC/PPRC borular aracılığıyla tahliye 
ediyor. Konut, iş yeri, alışveriş merkezi, kafe, 
restoran, otel, hastane ve benzeri yerlerde bina 
yapısını bozmadan kolayca uygulanıyor.

SANIPRO XR WC Öğütücü -  
Teknik özellikleri

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Klozet + 
lavabo + duş kabini + bide

•	 Maksimum dikey pompalama mesafesi: 5 
metreye kadar, 

•	 Maksimum yatay pompalama mesafesi: 
100 metreye kadar,

•	 Devreye girme seviyesi: 70 mm +/- 15,
•	 Duş teknesi yüksekliği: 13 cm,
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm (dış çap)
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35°C,
•	 Koruma Sınıfı: IP44,
•	 Besleme Voltajı ve frekans: 220 – 240 V, 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y): 413 x 180 x  

263 mm. TM
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Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, ileri teknoloji ürün-
lerinde uyguladığı “Mitsubishi Electric Kalitesi” (MEQ) anlayışını 

hizmetlerinde de sunuyor. Hizmet kalitesini geliştirmek üzere araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren Mitsubishi Electric, satış sonrası 
hizmetlerde önemli bir rolü bulunan yetkili servis ekipleri için “Çalışma 
Çadırı” projesini başlatarak sektörde bir ilke imza attı. “Çalışma Çadırı”nı 
yetkili servislerine ücretsiz olarak ulaştıran marka, bu projeyle servis 
ekibinin çalışma şartlarını iyileştirmeyi, çalışan konforunu ve hizmet 
verimliliğini artırmayı amaçlıyor.
Çalışma çadırı ile olumsuz hava koşullarında dahi müşterilere doğru 
teknikle kesintisiz bir hizmet sunarken yetkili servis ekibine de konforlu 
bir çalışma alanı sağlamayı amaçladıklarını belirten Mitsubishi Electric 
Klima Sistemleri Servis ve Eğitim Müdürü Sinan Kanak proje ile ilgili şu 
açıklamalarda bulundu: “Sahada görev alan yetkili servis çalışanlarımızın 
emniyetli ve konforlu bir ortamda çalışmaları markamız için son derece 
hassas bir konu. Mitsubishi Electric Kalitesi (MEQ) yaklaşımı ile doğru 
hizmet anlayışını birleştiren markamızın servis ve eğitim departmanı 
tarafından özel olarak tasarlanan bu çalışma çadırı, satış sonrası hiz-
metlerin her alanında kullanılabiliyor. Yetkili servislerimiz tarafından 
test edilen, kolay kuruluma sahip çalışma çadırı, 2-3 dakika gibi kısa bir 
sürede kullanıma hazır hale geliyor. Çadır, dış ünitenin etrafını tamamen 
kapatabildiği gibi servis personelinin de rahatça çalışabileceği bir iç 
hacme sahip.”
Çalışma çadırının en önemli özelliğinin, klima dış ünitesinin çadırın 

içinde çalışabilmesi olduğunu söyleyen Kanak; “Klima dış ünitesinin çalış-
masıyla birlikte fanın oluşturduğu hava akımı, çalışma çadırının iç kısmında 
bulunan ve özel olarak dizayn edilen hava kanalı ile dış ortama atılıyor. Bu 
sayede dış ünitenin çadır içinde çalışması sağlanabiliyor” şeklinde konuştu. 
Teknoloji, dizayn ve üretimde 96 yıllık mükemmelliği işaret eden “Mitsu-
bishi Electric Kalitesi”nin (MEQ); konfor, verim ve dayanıklılığın en yüksek 
standardını ifade ettiğini belirten Kanak, “En iyi ürün ve servisleri, eşsiz bir 
kaliteyle sunmayı kendine prensip edinen dünyanın ve Türkiye’nin önde 
gelen klima markalarından Mitsubishi Electric, ‘Daha İyisi İçin Değişim’ 
(Changes for the Better) anlayışıyla servis hizmetlerini geliştirmeye yönelik 
çalışmalarına devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı.

ADVERTORIAL

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri’nden 
Yetkili Servisleri için “Çalışma Çadırı” Projesi



söyleşi

Enver Öz
Elmor A.Ş. Genel Müdürü

E  .C.A., tüketicilerine duyduğu saygı ve ürünlerine duyduğu güvenle dünyada ilk 
defa E.C.A. bataryalarındaki garanti süresini 20 yıla çıkardı. Elginkan Topluluğu 
markaları E.C.A. ve SEREL’in yurtiçi dağıtımından sorumlu Elmor A.Ş. Genel 

Müdürü Enver Öz’le armatürde gerçekleştirdikleri 20 yıl garanti konusunu konuştuk ve 
sektöre dair görüşlerini aldık.

“E.C.A. ile yıllarca beraber olmak     
  garanti”
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Armatür grubu ürünlerine 20 yıl 
garanti 

Armatürler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tara-
fından belirlenen kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 
ise 2 yıldır. Pazarda kalite denildiğinde akla gelen 
ilk marka olma özelliği taşıyan E.C.A., teknoloji-
sine ve ürünlerine duymuş olduğu güvenle motto-
sunda da bahsettiği “Yıllarca Beraber”lik ilkesini 
bir adım daha ileriye taşıyarak “Yıllarca Beraber 
Olmak Garanti” dedi ve tüketicilerine E.C.A. mar-
kalı krom kaplı tek kumandalı – çift kumandalı 
batarya ve musluk grubu ürünlerinde Türkiye’de ilk 
defa garanti süresini 20 yıla çıkarttı. 
E.C.A. olarak bütün ürünlerimizle sektörün stan-
dartlarını zorluyor hatta bu standartları biz belir-
liyoruz. Garanti süresinin belirlenmesinde birçok 
unsur söz konusu ancak E.C.A. olarak bizim en 
önemli kriterimiz “tüketici memnuniyeti”. Bunun 
sağlanması için “Korozyon Ömür Deneyi”, “Kar-
tuş Ömür Deneyi”, “Akustik Sınıfı”, “Sızdırmazlık 
Testi” gibi birçok aşamadan geçerek tüketicimizi 
ürünlerimizle buluşturuyoruz. Üstelik TSE stan-
dartlarını iki katına çıkartarak bu testleri gerçek-
leştiriyoruz. Bu yüzden ürünlerimiz TSE çift yıldız 
sertifikasına da sahip. Sonuç olarak gönül rahatlı-
ğıyla ürünlerimizde 20 yılı garantileyebiliyoruz.
Tüketicilerimizin E.C.A. markasının kalitesine, 
dayanıklılığına ve hizmetine olan güvenleri saye-
sinde pazarda en çok tercih edilen markayız. Ger-
çekleştirmiş olduğumuz “Garanti” kampanyasıyla 
da tüketicilerimize zaten bildikleri E.C.A. kalitesini 
“20 Yıl Garanti” ile birleştirerek teşekkürlerimizi 
sunmak istedik.

Ürünlerimizle pazardaki talebi 
farklı şekillendireceğimize 
inanıyorum

Tüm dünyada esen olumsuz havaya rağmen ülke-
mizde iki sektör büyümeye devam etti. Bunlardan 
biri de bizim sektörümüz olan yapı malzemeleri 
sektörü. Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre arma-
tür pazarında E.C.A. markamız ile en fazla adet 
ürün satan markayız. Seramik sağlık gereçlerinde 
ise pazarda talebi artan asma klozet ve gömme 
rezervuar ürün gruplarımızda SEREL markamız, 
pazarın en çok tercih edilen markalarından biri. 
Yine SEREL tarafında da adetsel ve oransal bir 
büyüme gerçekleştirdik.
2018 yılında da sağlık ve hijyen konularında far-
kındalık yaratan ürünlerle pazardaki talebi farklı 
yönde etkilemeye devam edeceğiz. SEREL seramik 

çok önem veriyoruz. Bu yıl fuardan beklentimiz 
fuarın daha çok yabancı ziyaretçi ile uluslararası bir 
fuar tarzında geçmesidir. Geçmiş yıllarla kıyasladı-
ğımızda UNICERA, son yıllarda uluslararası katı-
lımcının daha çok ilgi gösterdiği bir fuar olmaktadır. 
Daha önce yerli katılımcı yoğunlukta geçen fuar, 
artık uluslararası anlaşmalara da adım atabildiğimiz 
bir organizasyon haline geldi. Temennimiz bu yıl da 
katılımcı profilinin uluslararası anlamda da yoğun-
luk kazanmasıdır. İhracata yapacağımız katkılar 
anlamında fuarı bu yönüyle de çok önemsiyoruz.

Sektörümüzde yerli üretim yapan 
neredeyse tek markayız

E.C.A. ve SEREL markalarımızla Elmor A.Ş. 
olarak bu toprağın insanına bu toprağın insanının 
ürettiği, geliştirdiği teknolojilerle hizmet sunuyoruz. 
Sektörümüzde yerli üretim yapan neredeyse tek 
markayız. 67 yıldır verdiğimiz hizmetin kalitesine 
inancımızla “Yıllarca Beraber” diyebiliyoruz. Bize 
güvenen ve kalitemize inanan herkese teşekkür 
ediyoruz. TM

sağlık gereçlerinin tümünde 2015 yılından bu yana 
uygulanan “Hygiene Plus” teknolojisini Türkiye’de 
bir ilk olarak şimdi de armatürlere taşıdık. E.C.A. ve 
SEREL markalı ürünlerde Hygiene Plus teknolojisi 
sayesinde banyolarda temas edilen yüzeylerde hijyen 
garantisine kolaylıkla erişilebiliyor. Islak zeminlerde 
SEREL vitrifiyelerimize getirdiğimiz yepyeni bir 
yıkama sistemi “Easywash”. SEREL yıkama suyuna 
yön vererek klozetlerdeki su sıçratma problemine 
çözüm getirirken, E.C.A. ile ortak geliştirdiği 
lavabo yıkama sistemi ile de Türkiye’de ilk kez kendi 
kendini temizleyen lavabo konsepti geliştirdi. 2018 
yılında da bu ürünlerimizle pazardaki talebi farklı 
şekillendireceğimize inanıyorum. E.C.A. markamı-
zın teknolojik ürün kategorisinde üretilen dokunma 
kontrollü evye ve lavabo bataryalarımız ise armatür 
teknolojilerine yeni bir bakış açısı kazandırıyor. 
E.C.A. Touch armatür ile açma ve kapamasının 
kumanda koluyla sınırlı olduğu devri bitiriyor, artık 
“dokun açılsın dokun kapansın” dönemi başlıyor.

THERMO SAFE bataryalar 
UNICERA’da lanse edilecek

2018 yılının en dikkat çekici yeniliklerinden biri 
de, THERMO SAFE bataryalar olacak. Türkiye’de 
ilk kez E.C.A. tarafından üretilen haşlanma emni-
yetli banyo ve lavabo bataryalarımızı UNICERA 
fuarında lanse edeceğiz. Yeni geliştirilen tekno-
loji ile su sıcaklığı 45 ˚C’nin üzerine çıktığında 
armatürlerdeki su akışı kesiliyor. Böylece E.C.A. 
THERMO SAFE serisi ile ev ve toplu yaşam alan-
larında yaşanabilecek haşlanma problemini çözü-
yoruz. Bahsetmiş olduğumuz tüm yeniliklerimizi 
görmeniz için herkesi 27 Şubat-3 Mart tarihlerinde 
CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleştirilecek olan 
UNICERA Fuarı’ndaki 4. Salon B02 No’lu E.C.A. 
SEREL standına bekliyoruz. 
Türk seramik sağlık sektörü her geçen yıl inovasyon 
ve tasarım anlamında dünya klasmanında önemli 
başarılara imza atıyor. Bu başarıların yerel ve global 
tüketiciyle buluşması için UNICERA tarzı fuarlara 
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teknik

Yazan: Sertan Genç, Danfoss Türkiye Soğutma Sistemleri

Danfoss EVR solenoid valf serisi, 
2017 yılında bir dizi kapsamlı iyileş-
tirmeden geçirildi. Güçlendirmeler 

ve modernizasyonlarla; stok maliyetlerinden 
ve servis süresinden tasarruf sağlanırken, 
ayrıca daha yüksek soğutkan basınçlarına ve 
daha geniş bir kullanım alanına uygun hale 
getirildi. Tek bir modelle 20’den fazla soğut-
kanda uygulanabilirlik elde edildi.

Tipik kullanım alanları arasında soğuk oda-
lar, reyonlu dondurucular ve soğutucular gibi 
iklimlendirme ve gıda hizmetleri endüstri-
sinde kullanılan soğutma sistemleri yer alıyor. 
EVR valfler ayrıca, kullanım alanına bağlı 
olarak hızlı defrost ve kısa sıcak gaz enjeksiyon 
döngüleri nedeniyle ilave yüke maruz kaldık-
ları buz makinelerine ve dondurma makine-
lerine de uygundur. 

HVAC Uygulamalarında 
Yüksek Güvenilirlik ve 
Tasarruf

Yeni EVR serisi, daha 
önceki serinin yerini 
alacak valfler dahil, 
dört ürün zarfını 
kapsıyor.
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(105°C) üstün performans gösterir, farklı 
soğutkan akış koşulları için optimize edilmiş-
tir. 6 mm - 42 mm - 1/4” - 2 1/8” boyutlarında 
bağlantılar mevcuttur. Güvenilir ve çok yönlü 
tasarım.

Soğutma:
Güvenilir ve çok yönlü valf platformu çok 
çeşitli fonksiyonları, uygulamaları ve soğut-
kanları kapsar. Enerji tüketimini düşürürken, 
gıda güvenliğine katkıda bulunarak soğutma 
sistemlerinin kullanım ömrünü uzatır. 

Perakende Gıda:
R290 propan dahi, düşük GWP (Küresel 
Isınma Potansiyeli) değerine sahip soğutkan-
larla kullanıma uygundur. 
Solenoid valfler sıkı bir şekilde kapanarak 
sistemi korur, gelişmiş akış özellikleri yüksek 
verimlilik sunar.

20’den fazla soğutkan kullanılabilir:

R22/R407C, R134a, R404A/R507, R410A, 
R407A, R32, R290, R600, R600a, R1234yf, 
R1234ze, R404A, R407F, R125, R152A, 
R448A, R449A, R452A ve R450A. TM

Bir üretici için model sayısının azalması, ihti-
yacı olan valflerin bulunabilirliğinin yüksel-
mesi anlamına gelir. Böylece stokunuzu daha 
kolay yönetebilir ve lojistik sorunların önüne 
geçebilirsiniz.

Daha dayanıklı tasarım ve sistem 
güvenilirliği

Çeşitli tasarım özellikleri, daha yüksek mak-
simum çalışma basıncı (MWP) ile çalışmayı 
mümkün kılar. Aşırı ortam sıcaklıklarında 
maksimum yükle çalışan ısı pompaları ve chil-
ler gibi uygulamalara uygundur.
•	 Daha geniş çaplı kapak vidaları, yüksek 

basınçlarda güvenilirliğini artırır.
•	 Dayanıklı gövde tasarımı EVR valflerin 

maksimum çalışma basıncını 45 bara 
kadar çıkararak daha güvenilir hale getirir.

•	 Daha kalın bakır bağlantıları, valf arızası 
riskini azaltarak MWP değerini yükseltir.

•	 Farklı conta tasarımı, valflerin 
dayanıklılığını ve güvenilirliğini artırır.

Geliştirilmiş fonksiyonlar

Danfoss yeni EVR serisinin tasarım özellikleri 
ile valflerin fonksiyonlarını artırarak, chiller 
gibi kısmi yükte uzun süre çalışılan uygulama-
larda daha fazla tercih edilir duruma getirdi. 
Defrost uygulaması için bir emme hattı sole-
noid valfinin gerekli olduğu buz makineleri ve 
dondurma makinelerinde de avantaj sağladı.

•	 Standart iki katmanlı diyafram yerine 
tek katmanlı diyafram kullanılması, 
valfin açılmasını optimize eder, çok 
yönlülüğü ve güvenilirliği artırır. Yüksek 
kapasiteli uygulamalarda ve zorlu çalışma 
koşullarında (örneğin sıcak gaz defrostu), 
tek katmanlı Danfoss “monophragm”, 
katmanların ayrılma riskini ortadan 
kaldırır.

•	 Yeni pilot orifis tasarımı, standart 
bobinlerde daha yüksek maksimum 
açma fark basıncına (MOPD) izin verir. 
Bu, yeni EVR serisini zorlu çalışma 
koşullarında yüksek basınçlı soğutkanlarla 
kullanabileceğiniz anlamına gelir.

•	 Yeni pilot orifis tasarımı ayrıca, valfin 
açılmasını optimize eder. Valf içindeki 
basınç düşmesini azaltır ve valfi emme 
hattı uygulamalarıyla uyumlu hale getirir.

Daha kolay servis

EVR valfler, servis ve bakımın çalışma saat-
lerini aksatmadan hızla yapılmasını sağladık-
larından, perakende gıda teşhir reyonları gibi 
uygulamalar için idealdir. Valfin tümüyle lehi-
mini sökmeye ve sisteme yeni bir valf takmaya 
gerek kalmaz. Valf gövdesini yerinde bırakarak 
yalnızca iç parçaları gerektiği gibi değiştire-
bilir, böylece sistemi toparlayarak hızlı bir 
şekilde yeniden çalıştırabilirsiniz. Servis kitleri 
de ayrıca mevcuttur.

Daha az elektrik tüketen bobinlere 
geçiş

Yukarıda bahsedilen tüm özelliklere ek olarak, 
Danfoss EVR valflerimizdeki genel iyileş-
tirmeler, çalışma koşullarının uygun olduğu 
uygulamalarda standart bobinlere geçme 
imkânı sunar. Bu, lojistiği daha da kolaylaştı-
rarak maliyetlerinizi düşürür.

Daha az model, daha geniş kapsam

İklimlendirme:
Daha iyi maks. OPD ve min. OPD değerleri 
sayesinde yüksek sıcaklık uygulamalarında 

Kv değeri 
[m³/h]

Standart bobinle açma fark basıncı ∆p [bar]

          Min.

Maks. (= MOPD) sıvı

AC bobini 
[10 W]

DC bobini 
[20 W]

EVR 2 NC 0,15 0,00 38 33

EVR 3 NC 0,26 0,00 38 18

EVR 4 NC 0,7 0,03 38 28

EVR 6 NC 1,0 0,03 38 28

EVR 6 NO 1,0 0,03 21 21

EVR 8 NC 1,15 0,03 38 28

EVR 10 NC 1,47/2,2 0,03 38 20

EVR 10 NO 2,2 0,03 21 21

EVR 15 NC 3,3 0,03 38 20

EVR 15 NO 3,3 0,03 21 21

EVR 18 NC 3,9 0,03 38 20

EVR 20 NC 6,0 0,03 38 20

EVR 20 NO 6,0 0,03 19 19

EVR 22 NC 6,0 0,03 38 20

EVR 22 NO 6,0 0,03 19 19

EVR 25 NC 9,8 0,20 38 17

EVR 32 NC 16,7 0,20 38 17

EVR 40 NC 24,2 0,20 38 17
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proje

Form Şirketler Grubu, büyük yapılar-
daki merkezi iklimlendirme sistemi için 
enerjinin en etkin ve verimli kullanıldığı 

sistemlerin uygulanması bilinciyle hareket edi-
yor. Projede AVM ortak alan ve taze hava ihti-
yacı için toplam soğutma kapasitesi 3,200 kW 

Vadistanbul’un AVM Ortak Alanlar 
ve Mağazalar Bölümlerinin 
İklimlendirilmesi

olan 30 adet su ve hava soğutmalı LENNOX 
marka paket klimalar kullanılıyor. 
LENNOX paket klimalardaki hava kalite sen-
sörü sayesinde, taze hava oranı içerideki insan 
sayısına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. 
Bu sayede gereksiz taze hava alınmasının önüne 

geçilerek önemli oranda enerji tasarrufu sağla-
nıyor. Taze hava ihtiyacının artması durumunda 
ise paket klimalarda kullanılan rotary tip ısı 
geri kazanım sayesinde dışarı atılan ısıtılmış ya 
da soğutulmuş havadan önemli oranda enerji 
tasarrufu sağlanıyor. Paket klimalarda standart 

Toplam inşaatıyla İstanbul’un en büyük karma projelerinden olan Vadistanbul’un 
AVM ortak alanlar ve mağazalar bölümlerinin iklimlendirilmesi, LENNOX marka 
paket klimalar, CLIMATEMASTER su kaynaklı ısı pompaları ve DECSA aksiyel 
fanlı kapalı devre soğutma kuleleri ile sağlanıyor. 
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nerdeyse yüzde 50 kadar avantaj sağlıyor. Aynı 
çevrim hattını kullanan ne kadar çok cihaz 
olursa, cihazlar arası enerji paylaşım ve çeşit-
lilik de ona göre artıyor, verimlilik de oldukça 
yüksek oluyor. Mağazalarda kullanılan CLI-
MATEMASTER ısı pompaları, AVM ortak 
hacimler ve taze hava ihtiyacı için kullanılan 
LENNOX su soğutmalı paket klimalar, aynı 
loop hattını beslediğinden soğutma ve ısıtma-
nın aynı anda yapıldığı zamanlarda, loop çev-
rimine enerji paylaşımı aktarılıyor. Bu sayede 
cihazlar arası ısı geri kazanımı sağlanıyor. Bu 
esnada soğutma kulesi ve kazan çoğunlukla 
kapalı ya da kısa süreli devreye giriyor, enerji 
tasarrufu ve yüksek verimli çalışma sağlanıyor.
Isı pompalarının tercih sebeplerinden bir diğeri 
de her mağaza/bölümün kendi ısı pompasını 
satın alması ve birbirinden bağımsız olarak 2 
borulu sistem ile aynı anda ısıtma ve soğutma 
yapabilmesidir. Bu da sistemde çeşitlilik  
ve mimari tasarımda ergonomik çözüm sağ-
lıyor. TM

olarak bulunan free cooling özelliği sayesinde 
özellikle geçiş mevsimlerinde bu soğutma ihti-
yacı düşük dış hava sıcaklığı nedeniyle yüzde 
100 dış hava ile sağlanıyor. Bu sayede kiracılar 
tarafından ödenen ortak işletme giderleri azala-
biliyor. Ayrıca paket klima cihazlarının üfleme 
ve emiş fanları standart olarak değişken devirli 
olduğu için işletme maliyetleri sabit devirli 
fanlara göre daha düşük oluyor. Su soğutmalı 
paket klimalar, kondenser ısısını suya aktardığı 
için bina içerisinde otopark ya da teknik hacim 
gibi kapalı alanlara yerleştirilebiliyor.

Yine Vadistanbul projesinin AVM ortak alanlar 
ve mağazalar bölümünde ısıtma-soğutma ihti-
yacı için toplam kapasitesi 5.500 kW olan 350 
adet TC Compact serisi CLIMATEMASTER 
marka ısı pompaları kullanılıyor. CLIMATE-
MASTER geniş çalışma limitleri sayesinde 
-5˚C ila +45˚C su girişinde sorunsuz çalışır.  

Vadistanbul’da ısı pompalarına gelen hattı 
yıkama amacıyla her ısı pompasında by pass’lı 
bağlantı kiti kullanıldı. Otomasyon tarafında 
ise her cihazda BTL sertifikalı Bacnet uyumlu 
otomasyon kartları tercih edildi.

Vadistanbul projesinde kullanılan 4 adet toplam 
kapasitesi 3,600 kW’lık aksiyal fanlı DECSA 
kapalı devre soğutma kuleleri ile yüksek enerji 
tasarrufu sağlanıyor. Tüm kulelerde Axilent 
özel fan kullanılarak sessiz çalışma sağlanıyor. 
Kapalı kulelerde işletme anında yüksek enerji 
tasarrufu sağlayabilen kuru soğutma (free-coo-
ling) teknolojisi sayesinde yüksek verim sağ-

lanması planlanıyor. DECSA kuleler, nakliye 
maliyetlerini en aza indiren uygun dizayn ve 
minimum oturma alanı ile daha az yer gerek-
sinimine ihtiyaç duyuyor.

Neden su kaynaklı ısı pompası 
sistemi?

Alışveriş merkezlerinin en büyük ihtiyacı, yıl 
boyunca aynı anda farklı bölümlerde ısıtma-
soğutma yapabilmek ve bunu en verimli şekilde 
kullanabilmektir. İlk yatırım maliyetleri diğer 
sistemlerle kıyasladığında, ısı pompası sistemi 
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makale

Bir Hava Perdesi Ne Kadar 
Sessiz Olabilir?

En sessiz hava perdesi hangisidir? Hava 
perdesi ne kadar geniş bir girişi kapı-
sına yerleştirilebilir? 

Müşterilerin doğru kıyaslamalar yapabilmesi 
için tüm üreticilerin ölçümlerini aynı metot ile 
yapması gerekir. Basit bir ifadeyle, hava perde-
lerini kıyaslarken nasıl elma ile elma yapabilirsi-
niz? Hava perdesi endüstrisi müşterilerin kendi 

özel ihtiyaçlarına uygun iyi seçimler yapabilmesi 
için bu işi kolaylaştırmıştır.
Frico, tamamen hava perdelerine odaklanan 
“Eurovent Hava Perdeleri” adlı bir Eurovent 
grubunun kurucularından biridir. Bu grubun 
amacı yeni standartlar geliştirmektir. Bunun 
önemli bir parçası, müşterilerin ürünleri bir-
biriyle kıyaslamasına olanak veren ortak ölçüm 

yöntemlerinin tanımlanmasıdır. Grupta on iki 
farklı şirketten temsilciler bulmaktadır.

Ses

Ses seviyesini göstermede genellikle odanın 
özelliklerine ve ölçümün ürüne ne kadar mesa-
fede alındığına göre değişen bir değer olan ses 

Yazan: Ola Wallander, Frico Ürün Bölge Direktörü - Hava Perdeleri ve Isıtma
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basıncı seviyesi kullanılıyordu. Frico gibi bazı 
üreticiler ses seviyelerinin ölçüldüğü koşulları 
açıkça belirtirken bazı üreticiler gerçekçi olma-
yan biçimlerde alınan ölçümleri kullanmakta ve 
gerçekte olduğundan daha düşük ses seviyelerine 
sahip olduklarını iddia edebilmekteydi.
Bu sorunu ortadan kaldırmak için getirilen 
düzenleme neticesinde, Temmuz 2017’den iti-
baren tüm üreticiler ürünlerinde ses gücü sevi-
yesini (ISO 27327-2’ye uygun olarak) rapor 
etmesi sağlandı. Ses gücü objektif bir değerdir ve 
odanın özelliklerine bağımlı değildir. Bu, müş-
terilerin farklı ürünleri birbiriyle kıyaslamasını 
kolaylaştırır ve Frico’nun uzun süredir istediği 
ve desteklediği bir yöntemdir.
Bu değer, kısmen ses basıncı için kullanılandan 
farklı bir logaritmik ölçeği temel aldığından ses 
basıncı düzeyinden daha yüksektir.
1 Temmuz 2017’den itibaren, Frico dokümanla-
rında tüm hava perdeleri için hem ses gücü hem 
de ses basıncı seviyeleri belirtilmiştir.

Hava debisi 

Hava akışı ve debisini ölçmenin pek çok farkı 
yöntemi vardır. Ne yazık ki, hava debisi veri-
lerinin elde edildiği koşulları rapor etmemek, 
sektörde sık yapılan bir yanlıştır. 
Bu da nominal veya serbest üfleme değerleri-
nin (çok daha yüksek olan) rapor edilmesine 
ve üniteden çıkan hava debisinin gerçek değer-
leriyle kıyaslanmasına ve yanıltıcı bir karşılaş-
tırma yapılmasına yol açar. Eurovent grubunda 

artık Frico’nun uzun süredir yapmakta olduğu 
gibi, ISO 27327-1 Aerodinamik performans 
sınıflandırması için laboratuvar test yöntemleri 
uyarınca hava debisinin ölçümü ve dolayısıyla 
hava debisi verilerinin elde edilmesi konusunda 
fikir birliği vardır. Bu kısa zaman içinde tüm üre-
ticilerin kıyaslanabilir değerler rapor edeceğini 
güvenceye alır.

Hava hızı 

Hava hızını ölçmenin birkaç farklı yolu vardır. 
Hava bariyeri hızının ölçümü aynı zamanda 

ISO 27327-1 standardına dahildir. Frico önce-
den beri tüm hava perdelerindeki ölçümleri bu 
standarda göre yapmaktadır ve Frico ürünlerinin 
sonuçlarına her birinin hava hızı profilleri kata-
loglarda ve web sitesinde mevcuttur. 

Güven 

Frico, Avrupa’daki en modern ve ileri hava ve ses 
laboratuarlarından birine sahip ve ISO standar-
dına göre ölçüm yapıyor. Eurovent ile yapılan 
işbirliği sayesinde ürünlerini başka ürünlerle 
kıyaslamak artık daha kolay. TM

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

Konvansiyonel B2B pazarlama 
iletişimi yönetiminde olduğu 
gibi “yeni nesil dijital pazarlama 
iletişimi”nde de fark yaratan 

“faydalı iletişim” ortamları yine 
DSYG’de…

Konvansiyonel B2B pazarlama iletişimi 
yönetiminde olduğu gibi “yeni nesil dijital 
pazarlama iletişimi”nde de fark yaratan 

“faydalı iletişim” ortamları yine DSYG’de…

 E-Posta Pazarlama
 Haber Bültenleri
	 Haber	Portalları
	 FlipAd	Uygulaması
	 Mobil	ve	Tablet	Uygulamaları
 Sosyal Medya

 E-Posta Pazarlama
 Haber Bültenleri
	 Haber	Portalları
	 FlipAd	Uygulaması
	 Mobil	ve	Tablet	Uygulamaları
 Sosyal Medya

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ
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Pompaların verimliliklerinin artırılmasına 
yönelik en önemli gelişmelerden biri, motor 
verimlilikleri konusunda olmuştur. 2010 ile 
2017 yılları arasında motor teknolojisinde 
yapılan yenilikler önemli verim artışlarını 
beraberinde getirmiştir (IE1’den IE5’e kadar). 
Motor verimliklerinde artışı sağlamak için 
statordaki sargıların artırılması, rotorda daha 
kuvvetli mıknatısların kullanılması, soğutma 
kanallarının artırılması, motor fanının yeniden 

Günümüzde enerji verimliliği en çok 
konuşulan konulardan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Gerek enerji 

kaynaklarının azalması, gerekse fosil esaslı 
enerji kaynaklarının kullanılması sonrası olu-
şan gazların çevreyi olumsuz etkilemesi, ener-
jiyi daha az tüketen cihazların geliştirilmesi 
ihtiyacını doğurmuştur. Bununla ilgili olarak 
öncelikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
dünyadaki bazı ülkeler, enerji verimliliği ile 

ilgili politikalar geliştirmekte ve yeni yönetme-
liklerle çok enerji tüketen verimsiz cihazların 
da kullanımını sınırlamaktadırlar.
Pompalar, özellikle elektrik motoru ile çalı-
şan cihazlar (konveyörler, kompresörler, fan-
lar, pompalar, vantilatörler vb.) arasında enerji 
tüketimi açısında %20’lik büyük bir paya 
sahiptir. Bu yüzden pompalarda yapılacak bir 
verim artışı, ciddi bir enerji tasarrufu yapabilme 
potansiyeli taşımaktadır. 

teknik

Pompalarda Enerji 
Verimliliğini Etkileyen 
Faktörler
Enerjiye olan talep her geçen yıl artarken, enerji verimliliği konusu dünyanın 
ve Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Birçok cihazda 
olduğu gibi enerjiye ihtiyaç duyan pompalarda da yapılacak verim artışı ile ciddi 
oranda enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Pompa ve pompa sistemleri sektörünün 
öncü şirketlerinden Wilo, ocak ayının ikinci haftası kutlanan “Enerji Verimliliği 
Haftası” nedeniyle pompalarda enerji verimliliğini etkileyen faktörleri açıkladı.
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boyutlandırılması gibi bazı yenilikler ön plana 
çıkmaktadır. 

Pompalarda frekans konvertörü kullanımı da 
enerji verimliliğine önemli katkı sağlamaktadır. 
Çünkü pompalar ihtiyaç duyulan maksimum 
yüke yani ihtiyaca göre seçilmekte, ancak ömür-
lerinin çok büyük bölümünü kısmi yüklerde 
yani çok daha düşük ihtiyaçları karşılayarak 
geçirmektedirler. Buna en tipik örnek olarak 
ısıtma sisteminde kullanılan sirkülasyon pom-
palarını verebiliriz. Bu pompaların debi değer-

leri, çalışacakları ısıtma periyodunda o bölgenin 
maruz kalacağı en soğuk hava şartlarına göre 
seçilirler. Ancak bu en soğuk hava şartları tüm 
çalışma döneminin sadece %2’sinde geçerlidir, 
yani geri kalan %98’lik süreçte bu seviyede bir 
debi ihtiyacı söz konusu değildir.

Frekans konvertörlü sirkülasyon pompaları, 
ısıtma periyodunun %98’ine karşılık gelen 
kısmı yük ihtiyaçlarında frekansı düşürerek, 
pompanın gerçekte ihtiyaç duyulan değere (aşa-
ğıdaki şekildeki kırmızı nokta) daha yakın bir 

noktada çalışmasına olanak tanırlar ve önemli 
bir enerji tasarrufu sağlarlar.

Frekans konvertörü ile güç tüketimi arasındaki 
matematiksel bağıntıyı açıklamak gerekirse, 
frekans ile güç tüketimi arasında küpüyle doğru 
bir orantılı bir ilişki var:

Bu matematiksel ifadeden anlaşıldığı gibi 
kabaca bir hesap yapılırsa, frekansı yarıya 
düşürdüğümüzde harcanan gücü de 8 kat 
düşürmüş oluruz.

Enerji verimliliğini etkileyen bir diğer konu ise, 
pompaların seçimine ilişkindir. Eğer pompa 
yanlış noktada seçilmiş ise motor ve hidro-
lik verimliliğinin yüksek olmasının avantajları 
neredeyse ortadan kalkıyor. Pompanın doğru 
seçimi için şu yolu izlemek gerekiyor: Pompa 
eğrisi üzerinde belirtilen en yüksek hidrolik 
verim noktasının ±%20 aralığındaki bölgede 
seçilmesi gerekiyor. Eğer bu bölgede seçilmez 
ise yaşanabilecek olumsuzluklar aşağıdaki 
şekilde belirtilmiştir. 

Bir pompayı tercih ederken, verimliliğini etki-
leyen faktörlerin bilinmesi, pompanın tasar-
ruflu çalışmasının yanında uzun ömürlü ve 
sessiz çalışmasını da sağlayacaktır. 
Sonuç olarak enerji tasarruflu yeni nesil ürünle-
rin kullanımı, hem ödediğimiz bedel anlamında 
bireysel hem de ülkenin geleceği açısından da 
toplumsal faydalar sağlayacaktır. TM

Yılın en soğuk günleri* ısıtma periyodunun sadece 
%2’sidir. Pompa kapasiteleri bu günler esas alınarak 
seçilir.

*Makine Mühendisleri Odası’nın belli şehirler için 
ısıtma sistemi için esas aldığı dış hava tasarım 
sıcaklıkları:
İstanbul: -3°C
Ankara: -12°C
İzmir: 0°C
Adana: 0°C

Isıtma periyodunun kalan %98’inde gereksiz şekilde 
tam kapasite çalışan pompaların elektrik tüketimi 
ciddi rakamlara ulaşır.

n1: Frekans (ilk durum)
n2:Frekans (İkinci durum)
P1:Motor gücü (ilk durum)
P2:Motor gücü (ilk durum)

(n1)
3 P1

          =
(n2)

3 P2

Kısmi yükteki
Yeni çalışma noktası
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• 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

ENDÜSTRİ

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

HVAC

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

ALT YAPI

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

YANGINLA MÜCADELE

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

SU TEMİNİ

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

DALGIÇ POMPALAR

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

EBITT EUROPE KFT H-6782 Mórahalom, Szegedi út 108. Hungary
Tel: +3662-280-926 Fax: +3662-280-927 • export@ebitteurope.com

www.ebitteurope.com

G R O U P  O F  C O M P A N I E S

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30
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proje

Kullanıcı ve çevre dostu ürünleri ile pek 
çok büyük gayrimenkul projesinin 
iklimlendirme tercihi olan Daikin, 

İnanlar İnşaat’ın akıllı yaşam konsepti ile 
geliştirdiği Terrace Home’un da iklimlen-
dirme çözüm ortağı oldu. İnanlar İnşaat’ın 
Basın Ekspres yolunda tek blokta 87 daire 
olarak tamamladığı, 3.5 metre yükseklikteki 
loft tipi tavana sahip bahçe villa, sky villa ve 

1+1’den 4.5+1’e değişen konut seçeneklerinden 
oluşan akıllı yaşam konsepti Terrace Home’un 
iklimlendirmesinde üstün özellikler taşıyan 
VRV IV merkezi sistemler tercih edildi. 

Uzaktan Erişimle Yakın Takip

Mekanik proje tasarımı Detay Mühendislik 
tarafından yapılan projede, akıllı ev ve pay 

ölçer sistemi kullanılırken, kullanıcı dostu 
dokunmatik ekran kumandalarıyla tüm klima 
işlevlerine erişmenin mümkün olduğu VRV 
IV ile kolay kullanımın yanı sıra, akıllı enerji 
yönetimi sağlandı. Bu sayede enerji kaybı önle-
nerek işletme maliyeti düşürülürken, verim-
liliğin en üst düzeye çıkarılması hedeflendi. 
Yeni geliştirilen I-Touch Manager merkezi 
otomasyon sistemi ile enerji tüketimi ve fatu-

Terrace Home 
İklimlendirme Sistemi
İnanlar İnşaat imzasını taşıyan akıllı yaşam konsepti Terrace Home, iklimlendirme 
konforu için Daikin’i seçti. Kullanıcı ve çevre dostu VRV IV’ün yeni geliştirilen 
‘I-Touch Manager’ merkezi otomasyon özelliği ile Terrace Home sakinleri, kolay 
kullanımın yanı sıra akıllı enerji yönetimi yapabilecek.
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ralandırma, enerji kayıp kaynağını tanımlama, 
uzaktan internet erişimi, tüm iç-dış ünitelerin 
uzaktan arıza ve bakım için takibi, sistemin 
diğer sistemlerle uyumlu çalışabilmesi ve oto-
matik iç ünite kaydı sağlanıyor.
 
Yüksek Verim, Düşük Ses Seviyesi
 
Yıl boyunca konforu en üst seviyede tutabilme 
yeteneği ile Terrace Home’da en uygun çözüm 
olarak tercih edilen VRV IV klima sistemleri, 
geniş kapasite çeşitliliği ve yüksek borulama 
limitleri ile farklı büyüklüklerdeki tüm daire-
lerde en iyi performansı sağlıyor. İç ünitelerde 
alan özelliklerine en uygun gizli tavan model-
lerin seçildiği projede, Daikin VRV IV’ün 
düşük ses seviyesi de ana kriterlerden biri oldu.
 
İnanlar İnşaat Satın Almadan Sorumlu Genel 
Koordinatör Yardımcısı Yiğit Kuru, Terrace 
Home’da VRV IV sistemlerini tercih etme 
nedenlerini, Daikin markasının güvenilirliği 
ile yatırım ve işletme maliyeti açısından sağ-
lanan avantajlar olduğunu belirtti. Kuru, bu 
avantajları şöyle özetledi: “Projemizin iklim-
lendirme ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan 
ve VRT (değişken soğutucu akışkan sıcak-
lığı) teknolojisi ile yüksek sezonsal verimlilik 
sağlayan iç ve dış ünitelerin yanı sıra, yüksek 
borulama limiti ile de esnek montaj imkânı 
sağlandı. Daikin’in değişken soğutucu akışkan 
sıcaklığı teknolojisiyle dış hava sıcaklığına ve 
iç ortam soğutma kapasitesi ihtiyacına bağlı 
olarak evaporasyon sıcaklığının otomatik 
modda değişmesi sayesinde yüksek sezon-
sal verimlilik değerlerine ulaşılması, I-Touch 
Manager sistemi ile pay ölçer sistemi uygulan-
ması ve daire başına enerji tüketiminin belir-
lenerek faturalandırma imkânı sağlanması 
önemli artılardı. Bunun yanı sıra Daikin’in 
ürün ve hizmet kalitesini ortaya koyan güçlü 
referansları kadar, Daikin Türkiye’nin tüm 
proje sürecinde bize vermiş olduğu teknik 
destek de bizim için önemliydi.”

Daikin VRV IV’ün Öne Çıkan 
Özellikleri

•	 Konut ve sosyal tesislerde VRV IV Isı 
Pompası-RXYQ-T üstten üflemeli VRV 
klima sistemi kullanıldı.

•	 VRV sistemin sahip olduğu değişken 
soğutucu gaz sıcaklığı (VRT) teknolojisi 
sayesinde soğutucu gaz sıcaklığı hava 

sıcaklığına göre değişkenlik göstererek 
ihtiyaç duyulan kapasite ayarlandı. Bu 
özelliği ile yüksek verimli çözümler 
sağlayan VRV IV Heat Pump dış üniteler 
ile 8’e varan ESEER sezonsal verimlilik 
değerlerine ulaşılırken, geniş kapasite 
aralığında çoklu modül oluşturabilme ve 
1.000 metre toplam borulama uzunluğu 
özelliği sayesinde esnek montaj çözümü 
sunuyor.

•	 Serbest dış ünite kombinasyonu ile 
montaj alanı gereksinimleri karşılandı. 
Ayrıca RXYQ-T model VRV IV Heat 
Pump dış ünitelerde standart olarak 
bulunan otomatik şarj ve soğutucu 
akışkan testi özellikleri ile devreye alma 
sırasında hem zamandan tasarruf edildi 
hem de cihazlarda en iyi performansa 
ulaşıldı.

•	 İç ünitelerde konfor şartı yüksek 
tutularak daire tiplerine göre, oldukça 
sessiz çalışmasıyla tercih edilen kanallı tip 
iç ünitelere yer verildi. Konutların estetik 
tasarımına uygun olarak son derece ince 
20 cm yüksekliğe sahip FXDQ düşük 
statik basınçlı ve düşük ses seviyeli, ince 
gizli tavan ve büyük kapasiteli salonlarda 
ve sosyal tesislerde ise özel olarak 
geliştirilmiş DC fan motoru sayesinde 

daha düşük enerji tüketimine sahip 
FXSQ orta statik basınçlı gizli tavan tipi 
iç ünite modelleri tercih edildi. TM
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13. Uluslararası ISK-SODEX 2018 Fuarı, 
7-10 Şubat 2018 tarihlerinde TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 

Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sana-
yilerinden olan iklimlendirme sektörü, başarı-
sını ISK-SODEX 2018 ile zirveye taşıdı. 44 
ülkeden 424 uluslararası katılımcının yer aldığı 
fuarı, 93 ülkeden 84 bin 936 sektör profesyoneli 

ziyaret etti. Geçen yıllarla karşılaştırıldığında 
uluslararası ziyaretçide yüzde 14 artış sağlandığı 
görüldü. Bunun yanı sıra, Ekonomi Bakanlığı 
ile işbirliği içinde 500’den fazla uluslararası 
satın almacı ağırlandı. Satın almacılar ikili iş 
görüşmeleri kapsamında yeni iş bağlantıları 
sağladı. Katılımcılar ise başta İran, Irak, Katar, 
Kuzey ve Batı Afrika, Rusya, Polonya, Almanya 

ve Avustralya olmak üzere birçok bölgeden 
önemli iş anlaşmalarına imza attıklarını dile 
getirdi. Isıtma, soğutma, havalandırma, yalı-
tım, pompa, vana, tesisat ve su arıtma alan-
larında faaliyet gösteren firmaların katıldığı 
fuarda enerji verimliliği ve bina otomasyon ürün 
grupları da görücüye çıktı. Fuardaki yenilikleri 
Tesisat Market okurları için derledik… 
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Toshiba SHORAI Split Klimalar

Yeni tasarımı estetik çizgilerle tamamen yenilenen Toshiba SHORAI 
split klimalar, her türlü iç mekâna uyum sağlıyor. SHORAI ürün serisi, 
5 farklı kapasitedeki seçeneğiyle tüm ihtiyaçları karşılıyor. Tüm modelle-
rinde TOSHIBA tarafından tasarlanan Inverter DC Rotary kompresör 
kullanılan SHOARI ürün serisi, aşırı zorlu çalışma ortamlarında dahi 
sorunsuz çalışmasıyla ön plana çıkıyor. Çalışma performansı sonucunda, 
soğutma modunda -15°C ilâ 46°C, ısıtma modunda ise -15°C ilâ 24°C 
arasında çalışma aralığı elde ediliyor.

293 mm yüksekliğe ve 798 mm uzunluğa sahip ölçüleriyle ön plana 
çıkan yeni SHORAI duvar tipi split klima serisi, sınıfının en kom-
pakt ve verimli ürünlerinden biri olarak göze çarpıyor. Akıllı, sade bir 
tasarıma ve kendini temizleme özelliğine sahip bataryasıyla montaj 
ve bakım işlemleri sırasında kolaylık sunan SHORAI, küresel ısınma 
etkisini düşürmek için Avrupa Birliği F-Gaz Yönetmeliği hedeflerine 
uyumlu olarak çalışıyor.

Smart Airflow (Akıllı Hava Yönlendirme)

SHORAI serisi, “Havanın üzerime gelmesini istemem” diyenler için 
motorlu ve bağımsız kanatlarıyla, geniş odalarda yüksek konfor seviyesi 
sağlamak için 6 farklı hava yönlendirme seçeneği sunuyor. Yeni SHO-
RAI model serisi kendi kendini temizleme özelliğine sahip batarya 
fonksiyonuyla beraber geliyor. Bu yeni kontrol özelliği bataryada nem 
oluşmasını azaltarak küf oluşumunu engelliyor. Yoğuşmaya izin ver-
meyen özel kaplamalı bir alüminyum batarya ve cihaz kapatıldıktan 
sonra dahi belirli bir süre daha çalışmaya devam eden dâhili bir fanın 
birleşimiyle oluşan sistem, uzun ömürlü performans ve iç mekânda 
yüksek kaliteli hava sağlıyor.

Standart uzaktan kumanda

Tüm ana fonksiyonlar standart uzaktan kumanda üzerinden yöneti-
lebiliyor. Eco ve Hi-Power modlarına hızlı erişim sağlayan kumanda, 
standart olarak çalışma modu, fan devri, oda sıcaklığı ve hava akış 
yönünü (Smart Airflow) ayarlayabiliyor. İsteğe bağlı olarak kablolu 
olarak da bağlanabilen kablosuz uzaktan kumanda üzerinden temel 
olarak aşağıdaki tüm ayarlar yapılabiliyor:

•	 Açma-Kapama
•	 Mod seçimi
•	 Fan hızı
•	 İç ortam sıcaklığı
•	 6 farklı flap ayarı
•	 Flap sabitleme
•	 Zamanlayıcı
•	 Hafıza ayarı
•	 Tek tuş ile çalışma

•	 Yüksek güç
•	 Ekonomik mod
•	 Sessiz çalışma modu

Estetik ve Uyumlu

Toshiba, SHORAI ile ürün serisinde kalitesini geliştirmeye devam 
ediyor. Ürün, şık tasarımı, optimum enerji verimliliğini ve iç ortam hava 
kalitesini bir arada sunuyor. Shorai, A++/A++ sınıfı verimliliğe, inverter 
teknolojisine sahip DC Twin Rotary kompresör kullanarak ulaşıyor. 
Kendini temizleme fonksiyonu fan üzerindeki nemi uzaklaştırırken, 
uzun ömürlü performans sağlıyor. Tek dokunuş fonksiyonu ile sadece 
tek bir tuşa basılarak kolaylıkla istenilen iç ortam sıcaklık ve fan hızında 
klima çalıştırılabiliyor. ECO fonksiyonu, konfordan ödün vermeden, 
standart ayarlara göre yüzde 25’e varan enerji tasarrufu sunuyor.

Inverter Teknolojisi

Toshiba tarafından keşfedilen Inverter teknolojisi, kompresör devrini iç 
mekân yüküne göre değiştirerek, cihazın soğutma ve ısıtma kapasitesini 
her zaman hassasiyetle ayarlamasına olarak sağlıyor. Inverter teknolojisi, 
iç mekân sıcaklığını hassas bir biçimde istenilen sıcaklık değerinde 
tutuyor; performans seviyeleriyle en zorlu çalışma koşullarında dahi 
yüksek verimlilik sunuyor.

Tasarım ve Güvenilirlik

Toshiba, DNA’sında bulunan verimlilik, yüksek düzeyde kalite, enerji 
tasarrufu, çevreye saygı gibi değerlerle 50 yılı aşkın bir süredir ürünleri-
nin verimli çalışmasını garanti ediyor ve Japon kalitesinin uzmanlığını 
sunuyor. Toshiba’nın birinci sınıf mühendisleri tarafından tasarlanan ve 
geliştirilen SHORAI sistemine, modern üretim tesisleri eklendiğinde 
ortaya kalite ve sistem performansı çıkıyor.

ALARKO CARRIER
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R32: Küresel ısınma potansiyeli düşük bir alternatif

Toshiba, Avrupa Birliği’nde uygulamada olan F-Gaz Yönetmeliği 
uyarınca, çevreci R32 soğutucu akışkanı kullanarak daha iyi bir gelecek 
yolunda sorumluluğunun farkındadır. Düşük Küresel Isınma Potansiyeli 
(GWP) ve sıfır Ozon Tabakasını İnceltme Potansiyeli (ODP) olan R32, 
hızlı bir şekilde iklimlendirme sektörünün standardı haline gelmeye 
başladı. Toshiba, bu çevre dostu soğutucu akışkana sahip olan hızla 
genişleyen bir ürün yelpazesi sunuyor.

Yeni Jenerasyon Çatı Tipi Klima Cihazı 48UPV090

Alarko Carrier, Gebze’deki fabrikasında 2004 yılından beri Carrier 
markası ile çatı tipi klima üretiyor ve 4 kıtada 54 farklı ülkeye ihracat 
yapıyor. 2009 yılında Gebze Fabrikası’nda kurulan ve Türkiye’de tek 
olma özelliği taşıyan 25 – 250 kW arası çatı tipi klimaların perfor-
manslarının test edildiği ve Ar-Ge projelerinde kullanılan laboratuvar 
ile ürünlerini geliştiriyor.
Alarko Carrier, 7-10 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen ISK-Sodex 
Fuarı’nda 2018 yılı Mart ayında piyasaya sunacağı yeni jenerasyon çatı 
tipi klima cihazlarından 48UPV090 sergiledi.
48/50 UCV/UPV yeni jenerasyon çatı tipi klima cihazları, tamamı 
yeniden tasarlanmış ve tüm modeller 2021 yılında Avrupa’da yürürlüğe 
girecek Ekotasarım (EU 2016/2281) gerekliliklerinin üzerinde verimliğe 
sahip olacak. Ekotasarım regülasyonu göre sezonsal verimlilik, 2018 
ve 2021 yılları için sırasıyla soğutmada (SEER) 3,00 ve 3,53 ısıtmada 
(SCOP) 2,95 ve 3,20 değerlerinin üzerinde olması gerekiyor. 48/50 
UCV/UPV Carrier çatı tipi klimalar sezonsal verimlilikte 2021 stan-
dartlarını yakalarken aynı zamanda tüm modellerde tam yükte de EN 
14511-2018 standardına göre A sınıfıdır. (EER, COP)
2 bağımsız soğutucu akışkan devresinde toplam 4 sabit hızlı kompresör 
veya opsiyonel olarak invertörlü kompresör ile cihazlar parsiyel yüklerde 
kapasite ihtiyacına göre çektiği gücü azaltılarak enerji tasarrufuna olanak 
sağlar. Ayrıca üfleme havası ve dönüş havası tarafında standart olarak 
verilen EC plug fanları ile hem verim hem de servis kolaylığı sağlar. 
EC plug fanları sayesinde bina basınç kontrolü opsiyonu ile bina içi 
basınçlandırma kontrolü yapılabilir.
Yeni jenerasyon cihazların en büyük kazanımlarından biri de sahada her 
türlü kanal bağlantı yönü ihtiyacına cevap verebilecek olmasıdır. Hem 
üfleme hem de dönüş havası tarafında tüm opsiyonlar seçili olsa bile 

alt, üst veya yandan kanal bağlantısına olanak sağlanabilir.
Havanın şartlandırıldığı iç ünite tarafında hem ısıl performans hem de 
hava sızdırmazlığı açısından 30 mm çift cidarlı camyünü izolasyonlu 
paneller standart olarak kullanılır.
Isıtma ihtiyacı, ısı pompası cihazlara alternatif olarak tümü cihazın içine 
entegre edilmiş çok kademeli elektrikli ısıtıcı, oransal kontrollü sıcak su 
bataryası veya yoğuşmalı yüksek verimli oransal kontrollü düşük NOx 
emisyonlu doğalgazlı ısıtıcılar ile de sağlanabilir.
Isı geri kazanım için ise ister tamburlu ister termodinamik ısı geri 
kazanım opsiyonları seçilebilir. Termodinamik ısı geri kazanımı opsi-
yonu ilave yer kaplamadan cihazın içinde bağımsız bir tersinir soğutma 
devresi içermekte böylece özellikle yaz/kış mevsimlerinin ılıman geçtiği 
iklimlerde sürekli olarak dönüş havasından ısı geri kazanımına imkân 
sağlar. Tamburlu tip ısı geri kazanımı ise sahada ilave bir modül ile 
cihaza kolayca monte edilebilir ve yaz/kış mevsimlerinin daha sert 
geçtiği iklimlerde yüksek kapasiteli ve verimli ısı geri kazanımına 
imkân verir. Tamburlar yüzde 50 ve yüzde 100 taze hava için küçük ve 
büyük modül olarak seçilebildiği için ekonomiktir. Ayrıca hem entalpik 
hem de soğurmalı tip seçilebilir böylece dış havanın nem oranına göre 
duyulur ve gizli ısısından faydalanabilmesine olanak sağlayarak toplam 
geri kazanılacak enerji miktarı artırılabilir.
48/50 UCV/UPV çatı tipi klima cihazları diğer Carrier soğutma grup-
larında olduğu gibi standart olarak Touch Pilot dokunmatik renkli 
ekran kullanıcı arayüzü ile birlikte tedarik edilir. Bu arayüz ile kullanıcı 
cihazın tüm parametrelerine kolayca erişebilir ayrıca cihaza bağlı bir 
ethernet kablosu ile dünyanın her yerinde internet üzerinden cihazı 
kontrol edebilir.
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BELIMO
BELIMO Yeni Sensör Ürün Ailesi

Belimo, otomasyon saha ekipmanlarında tek tedarikçi olma hedefiyle 
geniş sensör ürün ailesini müşterilerinin beğenisine sundu. Sıcaklık, 
basınç, debi,  nem ve hava kalitesi ölçümü için kullanılabilen sensörler, 
otomasyon sistemlerine değer ve kalite katmak üzere tasarlandı. Belimo 
sensörlerinin sağlayacağı avantajlardan bazıları şöyle sıralanabilir:  
•	 1.sınıf hizmet ve destek ile birlikte en iyi kalite ve 5 yıl garanti
•	 Kolay devreye alma ve BACnet/Modbus haberleşme protokolleri 

ile entegrasyon
•	 Hızlı monte edilebilen kapağı ve çıkarılabilen alt plakası ile kolay 

montaj
•	 Zorlu ortam şartları için NEMA 4X/ IP 65 ve UL uyumluluğu
•	 Kompakt klemens yapısı ile kablolama sırasında zaman ve maliyet 

tasarrufu

BELIMO Yeni Motorlu Kelebek Vanaları 

Belimo'nun yeni tasarlanan kelebek vanalarının yanında, vana motorları 
da BACnet ve Supercap fonksiyonları ile zenginleştirildi. Haberleşe-
bilir PR  serisi motorlar,  yenilikçi, kullanışlı ve güvenilir  olmalarının 
yanında bir kontrol vanası gibi hassas kontrol gerçekleştirebiliyor. Diğer 
avantajları ise şu şekilde:
•	 Muadillerine oranla çok daha hafif olması sebebiyle kolay montaj
•	 BACnet MS/TP  haberleşmesi sayesinde  çalışma ve arıza  

bilgilerine entegrasyon ile erişim ve esnek çalıştırma    
•	 SuperCap   özellikli PRK serisi motorlarda enerji kesintisinde 

dahi güvenli çalışma
•	 Near Field Communication (NFC) özelliği sayesinde cep telefonu 

üzerinden kontrol  metodu ve diğer  çalışma parametrelerini  
değiştirme imkânı 

36 . tesisat market 02/2018



oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

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

www.boreasclima.com

için tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

B

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri



vitrin

SAMSUNG
DVM Chiller ve Fan Coiller

ISK-SODEX Fuarında standında sergilediği yeni ürünleri ile göz 
dolduran firmalardan biri de Samsung oldu. Samsung’un fuarda ilk 
kez sektörle buluşturduğu ürünler arasında DVM Chiller ve Fan coiller 
bulunuyor. DVM Chiller modüler uygulama özelliği sayesinde geniş 
kapasite aralığı seçenekleri sağlıyor. 42, 56, 70 kW'lık tekli ünitelerin 
birleşimiyle toplam 1120 kW'lık kapasite ihtiyacı karşılanabiliyor (en 
çok 16 ünite). Bu durumda geleneksel chiller ile karşılaştırıldığında 
kurulum alanından %49’a kadar tasarruf sağlanıyor. DVM Chiller'in 
gelişmiş teknolojisi daha yüksek performans sağlıyor ve enerji kaybını 
azaltıyor. Flaş enjeksiyonlu BLDC invertör kompresörü ve evapora-
tif kondenseri sayesinde yüksek verimlilik sağlıyor. DVM Chiller'in 
uyumluluğu, geniş kapasite aralığı ve alan tasarrufu, bakım maliyetlerini 
düşürüyor ve ekstra alanlar kazandırıyor. Modüler dizaynı ve kompakt 
hacmi zaman, maliyet ve taşıma için harcanan eforun azalmasını sağlıyor. 
Düşük taban alanı sayesinde alanın kısıtlı olduğu yerlerde dahi kolay 
yerleşime imkan veriyor. Operasyonel işlemleri ve ünitelerin verimlili-
ğini maksimize edebilmek için entegre edilmiş merkezi kontrol sistemi 
DVM Chiller ve VRF iç-dış ünitelerin kontrol edilmesini sağlıyor. Gece 
sessiz mod 3 farklı kademede sessiz çalışma anlamına geliyor. Kompresör 
ve fanların hızını ayarlıyor, gerekli soğutma kapasitesini sağlıyor, bunu 
yaparken aynı zamanda daha iyi ses performansı sunuyor. Samsung 

DVM Chiller’ın yıllık kullanım maliyeti, geleneksel chiller’lara kıyasla 
daha düşüktür. Çalışma modları da mevsimsel koşullara göre ayarla-
nabiliyor. Çeşitli modellerde sunulan fan coil kaset tipi iç üniteler ise 
dekorasyonu mükemmel şekilde tamamlama özelliği ile dikkat çekiyor.

ALDAĞ A.Ş.
ALP-10 S Model Havuz Nem Alma Cihazı
ISK-SODEX’te Aldağ’ın ALP-10 S model Havuz Nem Alma Cihazı 
ziyaretçilere tanıtıldı. 

Hava debisi 6000 m3/h EC Plug Fan olan ALP-10 S model Aldağ 
Havuz Nem Alma Cihazının ne alma kapasiteleri, 36 kg/h (VDI 2089’a 
göre 30 ˚C %55 Rh) ve 48 kg/h (%30 karışımlı hava 5 ˚C %90 Rh)’dır. 
R 410 A soğutucu gazla çalışan ALP-10 S model Aldağ Havuz Nem 
Alma Cihazının ısıtma kapasitesi ise 64,5 kW (80/60 ˚C)’dır. ALP-10 
S model Aldağ Havuz Nem Alma Cihazının diğer özellikleri şöyle:
 
Filtre: G4-F7 Rigid Bag
Isı Geri Kazanım: Çapraz akış % 60-80 yüksek verim
Çekilen güç:13,4 kW
Ölçüler (HxLxW): 2370x2960x1630

•	Standart	Nem	Alma	Ünitesi
Kapladığı Hacim: 13.5 m3

Çekilen Güç: 19 kW
•	Yeni	Nesil	Nem	Alma	Ünitesi
Kapladığı Hacim: 11.4 m3

Hacimden Kazanç: 2.1 m3 %16
Enerjiden Kazanç: 5.6 kW %30
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E.C.A.
E.C.A. Proteus Premix Kombi

Proteus Premix, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağ-
layan, aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik 
tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir üründür. Proteus 
Premix kombi, ECO ve COMFORT modları tüketici tercihlerine 
göre aktifleştirildiğinde konforlu ve tasarruflu yanma gerçekleştiriyor. 
Enerji Yönetmeliği’ne uygun, sessiz çalışma özelliğine sahip cihaz, üstün 
teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Kullanım suyunda feed forward 
ve türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma imkanı, paslanmaz çelik 
brülör ile yüksek yanma verimi, düşük atık gaz emisyonu ve 3 kademeli 
sirkülasyon pompası ile daha az enerji tüketimi sağlayan özellikleriyle 
Proteus Premix kombi, ISK-SODEX’in dikkat çeken yenilikleri ara-
sında yer aldı. 

Teknik ve tasarım özellikleri: 

•	 %105 verim
•	 24 kW’lık kapasite
•	 ErP A enerji verimlilik sınıfı
•	 Sessiz çalışma
•	 678 mm x 410 mm x 288 mm 

minimal boyutlarıyla kullanım 
alanında tasarruf 

•	 Doğalgaz ve LPG’li kullanım 
imkanı

•	 Düşük NOx ve CO emisyonları 
•	 ¼ modülasyon oranı 
•	 Tesisatı ve kombiyi koruma altına 

alan otomatik by-pass sistemi 
•	 Donmaya karşı koruma
•	 Kalorifer devresi için ECO ve COMFORT modu 
•	 Akıllı oda termostatı vasıtasıyla IOS ve Android uygulamaları ile 

kontrol edilebilme 
•	 TSE ve CE Belgeli 
•	 ErP Yönetmeliğine uygun
•	 Konforlu sıcak su elde edebilmek için plakalı eşanjör
•	 Paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma verimi, düşük atık gaz 

emisyonu
•	 Kullanım suyunda feed forward ve türbin sistemi ile sabit 

sıcaklıkta su alma imkanı 
•	 Otomatik purjörlü 3 devirli sirkülasyon pompasıyla daha az enerji 

tüketimi 
•	 Oda termostatı, dış hava sıcaklık sensörü ve zamanlayıcı bağlama 

imkanı 
•	 Tesisattaki ısıl yığılmaları engelleyen “pump over-run” özelliği
•	 Tek elektrotta 2 fonksiyon ()Ateşleme-İzolasyon)
•	 Basınçlı sistem güneş enerjisi desteği 
•	 Ergonomik kontrol paneli dizaynı
•	 Kumanda paneli arka kapağı esnek açılabilir yapısı sayesinde 

tamamen kapağı çıkarmadan müdahale imkanı

•	 Servis ve bakım kolaylığı
•	 60/100 mm ve 80/125 bacalar için tek gövde
•	 17 üstün emniyet sistemi 

E.C.A. Plustech Kombi 

İlk defa ISK-SODEX Fuarı’nda tanıtılan E.C.A.’nın yeni kombisi 
Plustech, atık gaz içerisindeki su buharının yoğuşturulmasını sağlıyor. 
Böylelikle, atık gazda bulunan gizli ısı suya transfer edilmiş ve daha 
verimli ısınma sağlanmış oluyor. Plustech kombi, % 102,5 enerji verimi 
ve % 35 modülasyon oranı ile ekonomi sağlıyor.

E.C.A. Akıllı Kombi konseptinin yeni üyesi olan Plustech, E.C.A. Akıllı 
Oda Termostatı aracılığıyla tüketicilere evin sıcaklığını izleyebilme, 
kombinin ne zaman ve ne kadar çalıştığını öğrenebilme imkânı sunu-
yor. Oldukça sessiz çalışma özelliğine sahip Plustech kombi, kullanım 
suyunda PID kontrol fonksiyonu ve türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su 
alma imkânı sunarak kullanıcılarına konforun yanında su ve enerjiden 
tasarruf edilmesini sağlıyor.

24 kW kapasiteli Plustech kombi sessiz çalışma özelliği, kullanımı 
kolay kontrol paneli, ışıklı büyük LCD ekranı ve geliştirilmiş parametre 
menüsü ile kullanıcılarına tamamen konforlu bir kullanım imkânı sağ-
lıyor. Plustech, % 102,5 verimi ile doğalgazdan tasarruf, modülasyon 
özelliği bulunan sensörlü fanı ve yüksek verimli pompasıyla elektrikten 
tasarruf etmenize imkân sunuyor. Düşük gaz salımları ile çevre dostu 
olan Plustech kombi, otomatik by-pass sistemi, donma koruması, tesi-
satta ısıl yığılmaları engelleyen pump over run özelliği, düşük-yüksek 
voltaj çalışma koruması ile tam güvenli ısıtma sağlamaktadır. İlave olarak 
kum saati formlu estetik gövde tasarımı her konsepte uygun olup evinize 
şıklık kazandırıyor ve küçük boyutları ile az yer kaplıyor.
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BOREAS
ISK-SODEX’te Boreas firmasının iki yeni ürünü ziyaretçilere tanıtıldı. 

Boreas Konfor Alüminyum Klima Santrali

Boreas konfor santralleri grubunun yeni üyesi, alüminyum karkas yapıya 
sahiptir, yüksek verimli komponentlerle tasarlanmıştır.
Ses ve ısı yalıtımı sağlamak üzere 50 mm kalınlığında, 70 kg/ m³ kaya 
yünü kullanılmıştır.
Dış yüzeyde hazır boyalı galvaniz sac, iç yüzeyde ise galvalum kulla-
nılmıştır. Boreas Konfor Alüminyum Klima Santralinin hava debisi 
2.500-80.000 m3 @742Pa’dır.

Boreas IGK 1000 Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

Gövde yapısı 1 mm Galvalum malzemeden mamuldür. 1000, 2000, 3000 
ve 4000 m³/h @150Pa hava debilerine sahip cihazda yalıtım malzemesi 
olarak yanmaz akustik köpük kullanılmıştır. Cihazın ana bileşeni olan 
plakalı tip ısı geri kazanım eşanjörü konut, ofis, okul ve endüstriyel 
alanlarda maksimum ısı transfer performansı verecek şekilde seçilmiştir. 
Düşük enerji tüketimli ve düşük ses seviyeli Boreas IGK 1000 ısı geri 
kazanımlı taze hava cihazlarında üç kademe hız kontrolü yapılabilen 
fanlar kullanılmıştır.
Bu cihazlara istenildiğinde elektrikli ısıtıcı, soğutucu veya ısıtıcı batarya 
(kanal tipi) eklenebilmektedir.

DOĞU İKLİMLENDİRME
FOUR HOME Ev Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

Doğu İklimlendirme tarafından konutlar için geliştirilen ev tipi ısı geri 
kazanım 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 kaynaklanan enerji 
kayıplarının önüne geçmek amacıyla geliştirilmiştir. İçerisinde bulu-
nan yüksek verimli ısı eşanjörü sayesinde mahalden dışarı atılan hava 
ile mahale girecek taze hava arasında ısı transferi gerçekleşerek enerji 
kayıpları minimize ediliyor. Standart bir evde kullanılabilecek boyutlarda 
üretilen cihaz depo veya kiler gibi mekânlarda konumlandırılabiliyor. 
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 
kullanılıyor. 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.
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FORM A.Ş.

EUROFORM Serisi Yerli İmalat Yeni Fancoil 
Cihazları

Form Şirketler Grubu yerli imalat EUROFORM serisi yeni fancoil 
cihazlarını, İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesisle-
rinde üretiyor. EUROFORM serisi yeni fancoil cihazları yüksek per-
formansları ile merkezi havalandırma tesisatı olmayan ve/veya bağımsız 
klima uygulaması istenen iş yeri, otel, konut, hastane, okul vb. yerler 
için ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılayan cihazlardır. 
Müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanabilmesi amacıyla istenilen 
ortam koşulları ve kapasite ihtiyaçları doğrultusunda uygun modelin 
belirlenebilmesi için Windows işletim sistemi tabanlı bir seçim programı 
kullanılır. 4,91-28,62 kW ısıtma ve 2,24-12,58 kW soğutma kapasitesi 
aralıkları ile yüksek ve geniş bir kapasite aralığına sahiptir. 4 borulu 
ve 2 borulu gizli tavan tipi olmak üzere 2 seri ve her seride 10 farklı 
model olacak şekilde üretilir. Düşük yükseklikleri sebebiyle asma tavan 
arasına kolaylıkla monte edilebilirler. Flanşlı emiş ve üfleme ağızları ile 
hem emiş hem de atış tarafında menfez ve kanal bağlantısı kolaylıkla 
yapılabilir. Kızaklı filtre kapakları ile filtrelere ulaşmak kolaydır.

Teknik Özellikler

Gövde
•	 Cihaz gövdesi korozyona dayanıklı 0,8-1 mm kalınlığında 

galvaniz sacdan imal edilmiştir.
•	 Cihaz dış yüzeyinde terlemeyi önlemek için cihazın iç kısmı 3 mm 

kalınlığında polietilen esaslı izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır. 
Bu malzeme ısı izolasyonunun yanında ses izolasyonu da sağlar.

•	 Cihazın asma tavana montajı için üzerinde askı kulakları bulunur.

Serpantin
•	 Bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşan serpantinler 2 ve 

4 borulu sistemlere göre dizayn edilmiş olup özel kanat formları 
nedeniyle yüksek ısıl verimliliğe sahiptir.

•	 Serpantinler 35 bar basınçta test edilir.

•	 Su giriş-çıkış bağlantıları soğutma için ¾’’, ısıtma için ise ½’’ boru 
bağlantısına uygundur.

•	 Serpantinlerin kolektör tarafında bakır boruların zarar görmesini 
engelleyecek koruma sacı bulunur.

Yoğuşma Tavası
•	 1 mm kalınlığında sac malzemeden preste bırakılarak tek parça 

olarak imal edilen yoğuşma tavasının “iç kısmı” paslanmayı 
önleyecek şekilde kaplanmıştır.

•	 “U” şeklindeki tavanın iç kısmı su birikmesini önleyecek şekilde 
eğimlidir ve biriken suyun kolaylıkla tahliye edilmesini sağlar.

•	 Tavanın alt kısmı dış yüzeyde oluşacak yoğuşmayı önlemek için 6 
mm kalınlığında kauçuk esaslı izolasyon malzemesi ile tamamen 
kaplanmıştır.

Fan
•	 EUROFORM Serisi Fan-Coil cihazlarında çift emişli, öne eğik 

kanatlı, yüksek verimli fanlar kullanılır.
•	 Fanların dinamik balansları Form fabrikasında alınır.
•	 Fan ve motor bağlantısı yapıldıktan sonra ayrıca Form 

fabrikasında çalıştırılarak test edilmektedir.
•	 Cihaz büyüklüğüne göre bir cihazda 1 ila 4 arasında fan kullanılır.

Motor
•	 Bütün cihaz modellerinde monofaze ve 3 hızlı asenkron motorlar 

kullanılır.
•	 Düşük ses seviyeleri ile konfor, yüksek verimlilikleri ile enerji 

tasarrufu sağlayan motorların milleri paslanmaya karşı özel olarak 
kaplanmıştır.

Filtre
•	 Özel olarak tasarlanmış kızaklı filtreler ister kızaklardan sürülerek 

yan kapaklardan, ister emiş ağzı tarafından kolayca çıkarılabilir.
•	 Büyük cihazlarda filtreler 2 ya da 3 parça kullanılır ve filtreler 

birbirine özel geçmeli parçalar ile tutturulur.
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ODE YALITIM
Starflex ECO Akustik Ara Bölme Levhası

Yalıtım sektöründe faaliyetlerini, Türkiye’den çıkan global bir marka 
olma vizyonuyla sürdüren ODE Yalıtım, iklimlendirme sektörünün 
buluşma noktası ISK-SODEX 2018 Fuarı’nda büyük ilgi gördü. Firma, 
fuarda yeni ürünü Starflex ECO Akustik ara bölme levhasını sergiledi.

Starflex ECO Akustik ara bölme levhası, ODE Yalıtım’ın özel üretim 
teknolojisi ile ürettiği, uygulayıcı dostu, çevreci yeni nesil yeşil cam-
yünü ara bölme levhasıdır. Yüksek ısı-ses yalıtımı ve yangın güvenliği 
performansına sahiptir. 0,037 W/m.K değerindeki düşük ısı iletkenlik 
katsayısı, A1 sınıfı hiç yanmaz özelliği, 5 cm kalınlığındaki ürünün 500 
Hz (α)= 0,79 ses yutma katsayısı ve 40, 1* dB’lik ses azaltım değeri ile 
pazardaki en yeni nesil üründür.

Çok Özellikli, Çok Yönlü

•	 Esnekliği ve yumuşaklığı sayesinde kolay uygulanır ve işçilik 
süresini düşürür.

•	 Doğal içeriği, tozumayan yapısı ve kolay kesimi nedeniyle 
uygulayıcı dostudur.

•	 Özel üretim teknolojisi sayesinde çevreci ve sağlığa zararsızdır.
•	 “A1 Hiç Yanmaz” özelliği ile yangın güvenliği sağlar.
•	 Farklı kalınlıklarda da üretilebilen ara bölme levhası, ara bölme 

duvarlarda üstün ısı ve ses yalıtımı sağlar.

Isı Yalıtım Performansı

ODE Starflec ECO Akustik ara bölme levhası, ara bölme ya da bitişik 
duvarlarda ısı yalıtımı yapmak ve konforlu yapılar oluşturmak için 
kullanılır. Üstün teknik performansı ile ısı kayıplarını önleyerek ısıl 
denge sağlar.

Yüksek Akustik Performansı

31 Mayıs 2017’de yayımlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik” esasları ile binalarda ses yalıtımı zorunlu hale 
gelmiştir. ODE Starflex ECO Akustik camyünü ara bölme levhası, 
uygulanacağı sistem ile üstün ses yalıtımı sağlar.

Ses Yutma Katsayısı

Ses yutma katsayısı, ses enerjisinin azaltılmasıdır. Ses yutma katsayısı, 
yutulan ses enerjisi ile yüzeye gelen sesn enerjisi arasındaki ilişkiyi 
tanımlar.

Ses Azaltım Değeri

Yangın Dayanım Performansı

ODE Starflex Yeşil Ara Bölme Levhası, “A1 Sınıfı Hiç Yanmaz” 
(EN 13501-1) özelliği ile her türlü binada yangına karşı güvenle  
kullanılır.

Teknik Özellikleri

•	 Isıl iletkenlik katsayısı 0,037 W / (m.K) (10 ˚C’de)

•	 Yangına tepki sınıfı A1 sınıfıdır (EN 13501-1)

•	 Azami kullanım sıcaklığı 250 ˚C’dir

•	 60*120 cm ebatlarında üretilir.

•	 30-50-75-100 mm kalınlıklarında üretilir.
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AFS
Üretimini yaptığı ısı ve ses izoleli esnek hava kanallarıyla global pazarda 
önemli bir yer edinen AFS, farklı ihtiyaçlara çözüm üretmek amacıyla 
yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. AFS, ISK SODEX’te iki yeni 
ürününü tanıttı: Smart Difüzör ve ISOAFS-ALU UL.

Smart Difüzör

Isınan havanın yükselmesi nedeniyle yaşam alanlarının tavanları zemi-
nine göre daha sıcaktır. Bu sıcaklık farkı tavan yüksekliği arttıkça art-
makta ve yaşam alanındaki konforu olumsuz etkilerken harcanan ener-
jinin de artmasına neden olmaktadır. 
Smart Difüzör, ayarlanabilen atış 
yönü sayesinde yaşam alanlarında 
oluşan sıcaklık farklarının gide-
rilmesini, böylece konfor şart-
larının iyileşmesini ve verimin 
artırılmasını sağlamaktadır. Bunun 

TESTO
Yeni “testo 440 Hava Hızı & İç Hava Kalitesi Ölçüm 
Cihazı”

Testo’nun ISK-SODEX Fuarı’nda lansmanını yaptığı yeni hava hızı 
ve IAQ ölçüm cihazı testo 440, kompakt bir portatif cihazın avantaj-
larını akıllı ölçüm menüleri ve geniş hava hızı & iç hava kalitesi prob 
seçenekleri ile birleştiriyor. Böylece klima ve havalandırma sistemleri ile 
ilgili tüm ölçümler güvenilir bir şekilde kontrol altına alınıyor.

Akıllı: Hacimsel debi, K faktörü, türbülans derecesi, ısıtma/soğutma 
yükü, küf göstergesi ve uzun dönemli ölçüm için açıkça yapılandırılmış 
ölçüm menüleri.

Kablosuz: Ölçüm kolaylığı sağlayan ve kablo dağınıklığını önleyen 
Bluetooth problar. testo Akıllı Problar ile çalışabilme imkânı.

Yerden kazandırır: Tüm problar için tek bir çok amaçlı cihaz – daha 
fazla uygulama, daha az ekipman.

Kolay anlaşılır ekran: Tek bir portatif ölçüm cihazında bütün temel 
unsurlar birleştirildi. 3 ölçüm değerinin aynı anda gösterimi; konfigü-
rasyon ve bir bakışta sonuçlar.

Güvenilir ve güvenli: 7500’e kadar ölçüm protokolü için dahili hafıza, 
veri aktarımı için USB arayüzü ve ölçüm değerlerinin isteğe bağlı çıktısı. 
AA pillerle calışır.

yanında montaj aparatı sayesinde hemen her kalınlıktaki yüzeye kolay ve 
hızlıca monte edilebilirken fazladan bir alet ya da kelepçe kullanılmadan 
esnek hava kanalının da bağlanabilmesini sağlamaktadır.

ISOAFS-ALU UL

AFS’nin büyük yatırımlarla gerçekleştirdikleri AR-GE çalışmaları 
sonucunda ürettiği ISOAFS-ALU UL ürünü de ISK SODEX’te 
tanıtılan bir diğer yenilik. ISOAFS-ALU UL, Amerika’nın en prestijli 
laboratuvarlarından olan UL tarafından UL 181 standartlarına göre 
test edildi ve UL Listed oldu.

Akıllı ölçüm menüleri tüm uygulamalar için uygun

Ölçüm teknolojisinin geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyimi ile 
Testo, rutin işlerinizi gerçekleştirmek için neye ihtiyaç duyduğunuzu iyi 
bildiğinden testo 440’ta, önemli klima ve havalandırma uygulamaları için 
ölçüm menüleri saklanır. Bu menüler, ilgili ölçüm görevini daha hızlı, 
daha etkin ve daha güvenilir bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlar.

Renovasyon

HER MAHAL İÇİN
ELEKTRİKLİ YERDEN ISITMA ÇÖZÜMÜ

Yeni Binalar Ahşap Döşeme

Beton Asfalt

MAGNUM Şilte (4mm)

MAGNUM 
Dış Mekan 
Kablosu

MAGNUM 
Dış Mekan 
Şilte

MAGNUM KAblo (7mm) MAGNUM Fölye (0,4mm)

Madenler Mah. Şehit Ünal Kalafat Cad. Eltes Gold Residence 
A Blok No: 32/67 Ümraniye/İstanbul T: +90 216 385 78 78 
www.tyteknik.com
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WAVIN PİLSA
WAVIN PİLSA, Çok Sayıda Yeni Ürününü ISK 
SODEX’te Sektörle Buluşturdu

Plastik boru sektörünün en köklü ve yenilikçi firmalarından olan Wavin 
Pilsa, alt yapı ve üst yapıya yönelik yeni ürünlerini mekanik tesisat 
sektörüne ISK-SODEX fuarında sunma şansı yakaladı. Fuarda Wavin 
Pilsa’nın bu yıl sektöre sunmaya hazırlandığı Tigris çok katmanlı metal 
plastik borular ve pres-fit sistemi, Sentio yerden ısıtma kontrol ünitesi, 
yağ ve petrol ayırıcılar ve Qbic Plus depolama üniteleri ziyaretçilerin 
ilgisine sunuldu. 
Sıcak ve soğuk su tesisatı ve ısıtma uygulamalarında kullanılan Tigris 
pres-fit sistemler orta katmandaki folyo sayesinde metalik boru özelliği 
göstererek borunun minimum oranda genleşmesine imkân sağlıyor. 
Kangal şeklinde olan ve minimum ek parça gereksinimi sağlayan Tigris 
sistemler geleneksel PPR boru sistemlerine göre uygulama sürelerini 
oldukça kısa sürelere düşürerek %100 sızdırmaz sistem sağlıyor. Tigris 
metal-plastik borular kullanıcıların tercihine göre metal M1 ya da yük-
sek teknolojili PPSU plastik K1 ek parçalarla kullanılabiliyor.
Wavin Chemidro yerden ısıtma sistemlerine eklenen Sentio kontrol 
ünitesi ile bulunulan yerden mobil uygulama aracılığıyla sıcaklık, nem 
gibi konfor şartlarını kullanıcılar belirliyor. Wavin Pilsa, borulardan, 
otomasyon sistemlerine kadar yerden ısıtmada gerekli olan tüm sistem 
bileşenlerini proje desteği ile birlikte anahtar teslim olarak sektöre 
sunuyor.
Yağmur suyu yönetimi ürün grubuna eklenen Q-bic Plus’lar yağmur 
suyunun toprağa kademeli olarak salınmasına imkân sağladığı gibi, 
suyun sonraki kullanımını sağlayacak depolama vazifesi de görüyor.
Yine ilk kez ISK-SODEX fuarında sunulan Wavin yağ ve petrol 
ayırıcılar, altyapı kanalizasyon sisteminde suyun içinde bulunan yağ ve 
petrolü sudan ayırıyor. Hem zemin altı hem zemin üstü kullanımlara 
uygun olarak değişik kapasitelerde ve hammaddelerdeki Wavin ayırıcılar 
ile çevrenin korunmasına da önemli katkılar sağlanıyor.
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SYSTEMAIR HSK
Fuarda, Systemair HSK standında da ziyaretçileri ile buluşan üç yeni 
ürün yer aldı. Ürünler ve teknik özellikleri ise şöyle: 

SysReco

•	 Düşük yükseklikli ısı geri kazanım cihazı

•	 %65’e kadar ısı geri kazanım verimi

•	 25mm kalınlığında izolasyon ve EC motorlu plug fanlar ile düşük 
ses seviyeleri

•	 Büyük servis kapıları ve raylı mekanizma, önemli komponentlere 
erişim sağlar ve bakımı kolaylaştırır

•	 Entegre otomasyon

•	 Cihaz içerisinde sulu ısıtıcı ve by-pass damperi opsiyonları

•	 Özel donma koruması fonksiyonları

•	 0-10V kontrole uygun kanal tipi elektrikli son ısıtıcı (aksesuar), 
kanal tipi sulu soğutucu batarya (aksesuar)

•	 Standart olarak G4 filtreler, opsiyonel olarak 98mm kompakt  
F7/M5 filtre

FL Compact 

•	 Entegre ısı pompalı klima santrali

•	 Harici ısıtma veya soğutma kaynağına gereksinimi yoktur

•	 Yüksek verimli sorption rotorlu ısı geri kazanımı ile ısı pompası 
devresinde çok düşük elektrik tüketimi

•	 Tüm modellerde standart EC motorlu plug fanlar ile düşük enerji 
tüketimi

•	 Yüksek gövde dayanımı ve sızdırmazlığı, EN 1886 standardına 
göre L1 sızdırmazlık ve D1 gövde mukavemeti

•	 Dijital kontrollü scroll kompresörler ile kapasite kontrolü

•	 Çevre dostu R410A soğutucu akışkan

Manyetik Yataklı Soğutma Grupları

•	 Manyetik yataklı Turbocor® Kompresör

•	 Yağsız soğutma devresi

•	 13 üzeri IPLV değeri ile çok yüksek sezonsal verimlilik

•	 8.500 kW’a kadar kapasiteler

•	 Kiltech CPECS Plant Optimiser ile tesis yönetimi

•	 Ürün çalışırken kompresör değişim imkanı

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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dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!
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Jinko Solar Türkiye 
Arda KristaporyanYenilenebilir enerjiden 

ilham alan mimari 
tasarımlar

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

EIF 2017 enerjinin 
tüm taraflarını 
10. kez bir araya 
getirdi

Yenilenebilir enerjiden 
ilham alan mimari 
tasarımlar

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Aydınlatma
Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma

Makale

Eurasia Tunnel 
Selected as World’s 
“2016 Best Tunnel 
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“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel
Sabancı University:

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”
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Projects
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“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”ISSN 1306-9721
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Soğutma Sistem 
Verimliliğinin 
Artırılması

“Hilti Türkiye 
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hedefliyor”

Makale

Elektrik Motorları 
ve Çeşitleri

mutlu yıllar
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İmbat Yönetim Kurulu Başkanı

Kerim 
Gümrükçüler

Uluslararası Yangın ve 
Güvenlik Sempozyumu

TÜYAK 2017

Yapmanın Düşük 
Maliyetli Yolları

Binalarda 
Enerji Tasarrufu 

Mutlu Yıllar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

4/4’lük
bir seçim

altyapısı
güçlü üretim

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

kolaylaştıran
yazılımlar

güçlü
Ar-Ge

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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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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ISK SODEX 2018 İstanbul Fuarı’nda standımızı ziyaret ederek bizleri onurlandıran
devlet büyüklerimiz başta olmak üzere, tüm iş ortaklarımız, yatırımcılar,

sektör profesyonelleri, dostlarımız ve ALDAĞ A.Ş. çalışanlarına
teşekkür ederiz.

ISK Sodex 2018’de Aldağ Rüzgârı Esti

Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
Sistemlerinize özel çözümler
Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

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

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

 

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


