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İklim değişikliğinin en çok hissedildiği 
Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'de 
kuraklık ve su sıkıntısı her geçen yıl artıyor. 

Uzmanlara göre, önlem alınmazsa Türkiye 20 
yıl içinde ‘su fakiri’ bir ülke olacak. İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada kış 
aylarının şimdi olduğu gibi kurak geçmesinin yaz 
kuraklığından daha büyük bir tehlike olduğunu 
belirtiyor. Kadıoğlu, “Türkiye şu anda su stresi 
yaşayan bir ülke. Sürekli susuz kalma korkusuyla 
yaşıyoruz. 1990’da 3 bin metreküp civarında olan 
kişi başına su miktarı, 2030-2040’lardan itibaren 
700 metreküpe kadar gerileyecek. Dolayısıyla 
Türkiye resmen su fakiri bir ülke haline gelecek” 
diyor.
Su tasarrufu konusu, sektörümüzün farklı alanla-
rında hizmet sunan fi rmaların da gündeminde…

Wilo ve Atlas dergisi, su kaynaklarının verimli 
kullanılması için “Su İçin Yürüyoruz” adlı 
etkinlikte bir araya geldi. 11 Mart 2018 günü 
Çatalca’da Binkılıç Deresi’nin çevresinde düzen-
lenen etkinlikte temiz su kaynaklarına ulaşmak 
için kilometrelerce yürümek zorunda kalan 
çocukların yaşam koşullarına da dikkat çekildi. 
Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercüment Yal-
çın: “Dünyada 650 milyondan fazla insan içme 
suyu kaynaklarının yetersizliğinden etkileniyor. 
Yapılan araştırmalar, Afrika ve Asya'da özel-
likle de kadınların suya ulaşmak için ortalama 6 
kilometre yürümek zorunda kaldığını gösteriyor. 

Kuraklık t ehdidine dikkat
Susuzluk sorunu tüm dünyayı tehdit etmeye 
başladı. Hem dünya nüfusu hem de sıcaklık 
arttığı için temiz su sorunu yaşanıyor. 2050 yılına 
kadar suya olan talebin yüzde 55 artış göster-
mesi bekleniyor. Bu nedenlerden ötürü kulla-
nıcıların bilinçlendirilmesi son derece önemli. 
Kaynakların sürdürülebilir kullanılması için 
yaşam biçimlerimizi gözden geçirmeliyiz. Biz 
de ‘Su İçin Yürüyoruz’ diyerek bir farkındalık 
yaratmayı, insanların bakış açılarını değiştirmeyi 
hedefl iyoruz” diyor.

Dünyanın önde gelen sıhhi tesisat üreticile-
rinden GROHE de 22 Mart Dünya Su Günü 
vesilesiyle hem konutlarda hem de hastane, okul, 
cami gibi kamu binalarında su tasarrufunun öne-
mini vurguladı. GROHE’nin geçen yıl gerçek-
leştirdiği Türkiye’de Su Kullanımı Araştırması’na 
göre, yüzde 62’lik bir kesim tarafından önem-
senen su tasarrufunda başlıca yöntem, günlük 
kullanım sırasında musluğu gereksiz yere açık 
bırakmamak. Ayrıca evlerin sıhhi tesisatlarında 
kullanılan ürünlerin su tasarrufu sağlayan ürün-
lerden seçilmesi durumunda 4 kişilik bir ailede 
toplam 189 bin 800 litre olan yıllık su tüketimi 
84 bin 480 litreye düşüyor. Bu da aile bütçesinde 
yıllık yaklaşık 338 TL’lik bir tasarruf anlamına 
geliyor. 

Dünyanın geleceği için sürdürülebilir çözümler 
üretme vizyonuyla Arçelik A.Ş. de üretim süreç-
lerinde ve ürünlerinde doğal su kaynaklarının 
korunmasına öncelik veriyor. Şirket son 6 yılda 
işletmelerindeki su verimliliği çalışmalarıyla 1 
milyon 400 bin hanenin günlük tüketimine eş 
değer su tasarrufu sağladı. 22 Mart Dünya Su 
Günü’nde konuşan Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan 
Bulgurlu, “Gezegenimizin geleceği için suyun 
her damlası değerli. Bugün 2,1 milyar insanın 
evlerinde güvenli içme suyuna erişimleri yok. Biz 
küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla sür-
dürülebilirliği değer zincirimizin her halkasına 
entegre ediyor, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülke-
lerde çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılmasını 
sağlıyoruz” diyor. TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

• yüksek kalite
• yüksek verimlilik
• hızlı servis garantisi

• GG25
• GGG40
• AISI316
• AISI420
• Duplex
• WCB

• Yumuşak Salmastralı
• Mekanik Salmastralı
• Kartuş Tip Salmastralı
• API 682 Salmastralı
• IP54 / IP55 / IP65
• TEFC / ODP / Dizel Motorlu

• -40 °C’den, 
 +400 °C’ye çalışır
• Üretiminiz
 yarıda kalmaz
• Enerji tüketiminiz
 azalır

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

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

farklı malzemeler, farklı çözümler

Proses Pompalarında
İ LERİ TEKNOLOJİLER

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

www.ebitteurope.com
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Fanlar

Aironn sadece bir ‘fan üreticisi’ değil...



Yurtdışına dahi
mühendislik çözümleri ihraç eden
bir ‘bilgi’ üreticisi...

Fanlar
Yayınlar
Teknik

Yazılımlar

Seminerler

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

Tel: (0216) 594 56 96  Faks: (0216) 594 57 17  E-mail: info@aironn.com.tr

www.aironn.com.tr
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Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W
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ürünler

Darhan Modüler Montaj Sistemleri ile Tesisat İmalatında Tasarruf

Ülkemizde havalandırma kanalları, 
boru hatları ya da elektrik tavaları 
gibi elektromekanik sistemlerin saha 

montajında yoğun kaynak işçiliği ya da her 
tesisatın ayrı taşıyıcı sistemler ile imal edil-
mesi uygulamalarının çokluğu göze çarpıyor. 
Bu durum tesisat bileşenlerinin düzgün askı-
lanamaması, işçilik kaybı ve fazladan kaynak 
işçiliği gibi sıkıntıları beraberinde getiriyor.

Hvac tesisatlarının ilk göze 
çarpan kısmı askılama imalatının 
kalitesidir

Modüler support sistemlerinin kullanımı ile 
kaynak işçiliğine gereksinimi ortadan kalkıyor, 
işçilikte yüzde 70’e varan tasarruf sağlanıyor, 
dar alanlarda yapılan kaynak işçiliğinin bera-
berinde getirdiği iş güvenliği sıkıntılarını da 
ortadan kaldırıyor. Modüler montaj sistem-
lerinin montaj açısından çok esnek olması 
sayesinde tesisat bileşenlerinin düzgün bir 
biçimde askılama yapılmasına izin veriyor.

Avantajlar

•	 İşçilik maliyetlerinden yüzde 70’e varan 
tasarruf sağlar

•	 Minimum malzeme fire oranı ile 
çalışılmasına olanak verir

•	 Kaynak işçiliğini ortadan kaldırır
•	 Antipas uygulamasını ortadan kaldırır
•	 Tek altyapı üzerinden tüm tesisat 

bileşenlerinin askılanmasına olanak verir
•	 Montaj sonrası revizyonlar için maksimum 

esneklik sağlar
•	 Tesisat askılamasının düzenli olmasını 

sağlar

Ülkemizde tesisat projeleri havalandırma, 
yangın, sıhhi tesisat olarak ayrı ayrı çizili-
yor ve tesisatların birbirine ya da mimari ile 
olan çakışmaları proje aşamasında çok dikkate 
alınmıyor. Bu durum sahada montaj yapar-
ken saha elemanlarının her tesisat için ayrı 
support uygulaması yapmasını ya da sahada 
işin tamamlanması adına yapılan düzensiz 
askılama uygulama-
larını da beraberinde 
getiriyor. 
Modüler montaj sis-
temlerinin kullanımı 
ile bu tür uygulama-
larda yüzde 70 ora-
nında işçilik kazanımı 
sağlanıyor, standart 

ürünler ile optimum askılama uygulamaları 
yapılmasına izin veriyor,  kullanılan askılama 
elemanlarından da metraj açısından tasarruf 
ediliyor. SIKLA modüler montaj sistemi, yük 
dayanımları test edilerek standartlaştırılmış 
MS profiller üzerine kurulmuş bir sistem olup, 
ihtiyaç duyulan yük dayanımına göre uygula-
mada kullanılacak profil belirlenebilir. SIKLA 
modüler askılama çözümleri ihtiyaca yönelik 
olarak 3 boyutlu montaja da izin verir. 50 yılı 
aşkın süredir modüler montaj sistemlerinin 
üretimi ve dizaynını gerçekleştiren SIKLA, 
sunduğu yenilikçi modüler montaj çözümleri 
ile elektromekanik tesisatın askılanması konu-
sunda müteahhit firmalara birçok avantaj sağ-
lar. Pressix ürün gamı ile askılamada kullanıla-
cak tüm bileşenleri yüksek kalite standartları 
ile kullanıma sunarak sıhhi, yangın, elektrik 
ya da havalandırma tesisat bileşenlerininin 
tek askılama çözümü ile taşıtılmasına izin 
verir. Pressix sisteminin en büyük özellikle-
rinden biri, kolay montaj somun ve bağlantı 
elemanları ile saniyeler içerisinde montaja izin 
vermesidir. Darhan endüstriyel tesisatlar da 
dahil olmak üzere, tüm elektromekanik tesisat 
uygulamalarında ihtiyaç duyulan modüler askı 
destek sistemleri için mühendislik ve tasarım 
desteğini de çözüm ortaklarına sağlar.TM
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Rotek Green Serisi S350 Sekonder Klape 
atık-gaz baca sistemlerinde meydana 
gelen aşırı çekişi dengeleyerek, ısıtma 

sisteminin düzenli ve verimli çalışmasını sağlar. 
Sekonder klape kullanımının önemini anlamak 
adına baca sistemleri ve baca çapı için yapılan 
hesaplamalar üzerine biraz değinmek gerekir. 
Bir tesis, bina ya da herhangi bir sisteme kuru-
lumu yapılan baca projesi için, baca çekiş hesabı 
bilgisayar programı yardımıyla yapılması gerek-
mektedir. Bu hesap için Türkiye şartlarında kış 
mevsimi için dış ortam sıcaklığı 23 °C olarak 
alınır. Eğer yaz şartlarında bu sistemin çalışma 
ihtimali varsa baca çekiş hesabında dış ortam 
sıcaklığı 30°C’de yapılması sağlıklı olur. Bu 
hesap sonrasında baca çapı belirlenir ve sistem 
tasarlanır. Çevre ortam sıcaklığı yüksek değer-
lerde hesaplanan ısıtma sistemleri daha çok kış 
aylarında, çevre ortam sıcaklığının düşmesi ile 
kullanılır. Çevre ortam sıcaklığının düşmesi ile 
baca çekişi artar ve dolayısıyla enerji kayıpları 
ortaya çıkar. 
Bir örnek verilecek olursa; Ankara şartlarında 
(rakım 671 m’de) nominal ısı gücü 1000 kW 
üfl emeli brülör (Viessmann Vito  max 100 (Type 
M155)) tipi bir cihaz kullanılır ve baca yük-
sekliği 60 m olan bir bina için baca hesabınca 
kullanılası gereken çap dairesel kesiti Ø400 mm 
olarak çıkar. Daha düşük çapta baca çekişinin 
gerçekleşmediği görülmüştür. Baca kesiti belir-
lendikten sonra farklı dış ortam sıcaklıklarında 
baca çekiş hesabı yapıldığında;
•	 çevre sıcaklığı 30 °C alındığında baca 

çekişinin 99,1 Pa olduğu,  
•	 çevre sıcaklığı 0 °C alındığında baca 

çekişinin 161 Pa olduğu ve 
•	 çevre sıcaklığı -15°C alındığında baca 

çekişinin 197,3 Pa olduğu hesaplanmıştır.  
Baca çekişinin 10-25 Pa’ da ideal olacağını söy-

Rotek Green Serisi S350 Sekonder Klape
bacanın aşırı çekişini önler.
Rotek Green Serisi S350 Sekonder Klape üze-
rinde bulunan sönümleyici (shock absorber) 
sayesinde klapenin açılma ve kapanma durum-
larında klapenin zarar görmesi ve ses çıkarması 
engellenir ve uzun yıllar güvenli bir şekilde 
kullanılmasını sağlar.  Özellikle mevsim geçiş-
lerinde ve/veya uzun süre sonra ısıtma sisteminin 
devreye girmesi durumlarında karşılaşılan bir 
durum ise “Jukovski Etkisi”dir. Baca içinde yük-
sek değerde negatif basınç oluşturur ve bu basınç 
baca sisteminin içine geçerek bozulmasına sebep 
olur. Rotek Green Serisi S350 Sekonder Klape 
üzerinde bulunan patlama kapağı sayesinde baca 
içinde oluşan bu durumun önüne geçer ve baca 
güvenliğini sağlar. Rotek Green Serisi S350 
Sekonder Klape aşırı çekişi önler, ısının sistem 
içinde kalmasına olanak tanıyarak brülörün daha 
az yanmasını sağlar ve enerji verimliliği oluştu-
rur. Çevreye atılan atık-gaz miktarını düşürerek 
CO salımını azaltır. 
Sonuç olarak Rotek Green Serisi S350 Sekonder 
Klape
•	 % 6’ya varan enerji verimliliği sağlar,
•	 Bacanın güvenli çalışmasına olanak tanır,
•	 CO salımını düşürür,
•	 Kazan ve brülör bakım periyodunu ve 

dolayısıyla ömrünü uzatır,
•	 Jukovski Etkisini yok eder.
**Green Serisi S350 sekonder klape, tasarımı 
ve tüm üretim hakları Rotek Enerji ve Baca 
Sistemlerine aittir.TM

leyebiliriz. Sonuç olarak kurulan sistem gereğin-
den çok daha fazla ısıyı çevreye aktardığı, enerji 
kayıplarının olduğu gözükür. Bu enerjiyi bina 
içinde tutmak ve optimize etmek için sekonder 
klape kullanımı gerekir. 
Sekonder (ikincil) klape 10-25 paskal çekiş 
gücüne ayarlanır. Çekiş gücü arttığında dev-
reye girer ve baca çekişinin optimum seviyede 
tutulmasına olanak tanır. Özellikle 50 m ve üzeri 
bacalarda ve/veya ısıtma sisteminin kapasite 
üzerinde kesite sahip olduğu bacalarda, kış ayla-
rında havaların soğuması ile ve/veya kuvvetli 
esen rüzgârlı havalarda atık-gaz baca sisteminde 
aşırı çekişe (50 Pa ve üzeri) neden olduğu verilen 
örnekte de görülüyor. Rotek Green Serisi S350 
Sekonder Klape kullanılan sistemlerde, baca 
çekiş değeri 15 Pa’ın üzerine çıktığında oluşan 
vakum gücü ile sekonder klape devreye girer ve 
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ürünler

KSB, ısıtma, havalandırma ve iklimlen-
dirme için, kapsamlı bir ürün prog-
ramı sunuyor: Calio SI HMI/Dual/

EcoMatch – Bağımsız Çalışan Yüksek Verimli 
Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. Calio SI, 
OEM pazarı için tasarlanıp üretilen yüksek 
verimli sirkülatördür. 

Üç Pompa Türü, Bir Avantaj – 
Maksimum Esneklik
Calio SI, üç farklı çalışma moduna sahiptir: 
Sabit basınç veya oransal basınç kontrolü ile 
otomatik mod, manuel kullanıcı arayüzü girişi 
ile açık çevrim kontrol ve PWM ile kapalı 
çevrim kontrol. Tam olarak ihtiyaca göre tasar-
lanmış olan Calio SI, HVAC uygulamalarının 
tüm gereksinimlerini karşılar. KSB’nin yüksek 
verimli bağımsız sirkülatörleri, çalışma moduna 
bağlı olarak farklı kontrol seçenekleriyle bir-
likte sunulur. Bunlar, kolayca erişilebilen bir 
kontrol paneli ya da bir PWM sinyaliyle kon-
trol edilebilir. Bu seçim, ürünün kolayca çalış-
tırılmasını ve çok çeşitli uygulamalara uygun 
olmasını sağlar. Tüm Calio SI pompa türleri, 
esnek ve güvenilir pompa çalışması için oto-
matik ve manuel işlevlidir. 

Otomatik İşlevler:
•	 Çalışma Moduna Bağlı Olarak Sürekli 

Çıkış Gücü Ayarlama
•	 Yumuşak Kalkış
•	 Entegre Elektroniğiyle Tam Motor 

Koruması
•	 Otomatik Rotor Deblokaj Sistemi

Manuel İşlevler: 
•	 Çalışma Modunu Ayarlama
•	 Fark Basıncı Ayar Noktasını Ayarlama

KSB’den Calio SI HMI/Dual/EcoMatch – Bağımsız Çalışan Yüksek Verimli Islak 
Rotorlu Sirkülasyon Pompası

düşük gürültü seviyesi.

Ekonomik:
•	 Yüksek verimliliğe sahip ıslak rotor motoru: 

EEI ≤ 0,2
•	 ErP 2015 enerji verimliliği 

düzenlemelerinin gereksinimlerini fazlasıyla 
karşılayan maksimum enerji verimliliği ile 
geleceğe yönelik tasarımdır. 

•	 Klasik 3 hızlı sirkülatörlere göre yüzde 80 
enerji tasarrufu sağlar.

•	 Bakım gerektirmez.

Güvenilir:
•	 Ferrit mıknatıslı rotor yapısından dolayı 

tesisat içinde oluşan ferromanyetik 
parçacıkların düşük oranda hava aralığında 
toplanması ve kilitli rotor durumunun 
oluşmasının engellenmesi,

•	 Tamamıyla kapalı rotor sayesinde yüksek 
korozyon koruması,

•	 Entegre elektroniğiyle tam motor koruması,
•	 Salmastrasız pompa: Mil sızdırmazlığı 

yoktur ve sürtünme momenti düşüktür,
•	 Elektrikli, sensörsüz, hız kontrollü motor,
•	 1400-4000 dev/dak. arasında değişken hız,
•	 Kendinden soğutmalı rotor grubu,
•	 Seramik rotor yataklama sistemi sayesinde 

uzun hizmet ömrü,
•	 Röle üzerinden pompayı besleyen sistemler 

ve uzun röle ömrü için ani akım limiti <4A,
•	 Manuel ve entegre koruma işlevleri 

sayesinde yüksek düzeyde güvenilirlik.

Esnek:
•	 Geniş ürün çeşitliliği: Farklı basınçlarda 

çalışma, dişli bağlantılı pompa giriş ve 
çıkışı,

•	 4 sabit basınç eğrisi ve 4 oransal basınç 
eğrisi,

•	 Müşterinin talebi üzerine hızlı tedarik,
•	 Calio SI EcoMatch için EcoMatch işlevi: 

Enerji bakımından verimli çalıştırma için 
sisteme otomatik uyarlama.

•	 Grup olarak tasarlanan elektronik aksam, 
pompa ve motor sayesinde minimum CO2 
salınımı sağlar.

•	 Bu ürünün en ileri teknoloji ile tasarlanıp 
üretilmesinde TÜBİTAK, Ekonomi 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın tam destekleri alınmıştır. TM

•	 Seviyeyi Ayarlama (açık döngülü kontrol) 
•	 Havalandırma Tapası
•	 Rotor Deblokajı

Uygulamalar:
•	 Isıtma ve İklimlendirme Sistemleri, 
•	 Endüstriyel Tesisler,
•	 Tek Hatlı ve Çift Hatlı Isıtma Sistemleri 
•	 Yerden Isıtma Sistemleri 
•	 Depolama Tankı Çevrimleri
•	 Güneş Enerjisi Sistemleri
•	 Isı Pompaları
•	 Kit Sistemler
•	 Kombiler
•	 Kazanlar

Düşük Maliyet:
•	 Türkiye’de üretilmiştir. Yerli malı ve TÜR 

(Teknolojik Ürün Dneyim) belgesine 
sahiptir. 

•	 Gümrük masrafları ve ithalat masrafları 
yoktur.

•	 Yüksek Verimlilik Teknolojisiyle - 
Hız Kontrolünü birleştirerek enerji 
maliyetlerinden maksimum tasarruf sağlar.

•	 Yüksek verimlilik ve düşük titreşim için 
3 fazlı stator sargısı ve patentli yüksek 
verimli rotor yapısı kullanılmıştır. 

Çalıştırılması Kolaydır: 
•	 Standart bir özellik olarak kapalı döngülü 

kontrol çalışma modu için 0-10 V girdi,
•	 Bina Yönetim Sistemleri (BMS) ile kolay 

entegrasyon, 
•	 Tak ve çalıştır: Kurulumu ve çalıştırması 

kolay,
•	 İki basma düğmesine sahip kontrol paneli: 

Çalışma modunu seçmek için yukarı aşağı 
hareket ettirin,

•	 Tüm harici kontrol modları için bir 
konektör,

•	 Çeşitli pompa kontrolü seçenekleri 
(Kontrol Paneli, PWM, 0-10 V, 
EcoMatch),

•	 Otomatik rotor deblokaj sistemi,
•	 Yumuşak kalkış (soft starter) işleviyle 

birlikte tasarlanmıştır,
•	 PWM ile hata mesajları (Çift yönlü 

PWM sinyali),
•	 6 kutuplu rotor ve optimize edilmiş 

minimum vuruntu momenti nedeniyle 
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ürünler

Kes Klima Yangın Damperleri

Yangın Damperleri, havalandırma 
sistemlerinde,  yangın bölgesindeki 
ateş ve dumanın diğer bölümlere 

yayılmasını engellemek için tasarlanıp 
üretilmiş güvenlik elemanlarıdır. Yangın 
damperleri; perde tipi, tek kanatlı veya çok 
kanatlı tiplerde olabilir. Bu damperler hava 
dağıtım sisteminde normalde açık olacak 
biçimde kullanılırlar. Yangın esnasında 
sıcaklık arttığında; yangın ve dumanın   
binanın bir bölgesinden diğer bölgelere 
yayılmaması için  belirli bir sıcaklığı (genel-
likle 72˚C) hissettiklerinde, hava ve  alev / 
duman yayılmasını önlemek üzere otomatik 
olarak kapanırlar.  Otomatik kapanma sis-
temi iki şekilde olabilir:

1- Eriyen termik bağlantı elemanı ile: Eri-
yebilen bağlantı, damperi yay kuvvetine 
karşı kurulu olarak tutar. Sıcaklık etkisi ile 
eriyince, yay boşalır ve damper kapanır. 

2- Yay geri dönüşlü motor ile: Eriyebilen 

bağlantılı olmayan tiplerde, 
yay geri dönüşlü motorlar 
kullanılır. Normalde, motor 
üzerinde devamlı olarak bir 
gerilim bulunur ve motor 
kanadı açık tutar. Damper 
üzerine bağlanmış bir ısıl 
hissediciden veya bina yan-
gın otomasyonundan gelen 
sinyalin kesilmesi ile yay geri 
dönüşü serbest kalarak dam-
per kanadını kapatırlar. 

Motorlu tiplerin eriyen ter-
mik elemanlı tiplere göre en 
büyük avantajı, periyodik 
çalışma kontrollerinin sin-
yal kesilerek kolayca yapıla-

bilmesidir. Eriyen elemanlı damperler, ancak 
yanıbaşlarındaki kontrol kapakları açılarak 
el ile elemanın sökülüp takılması şeklinde 
kontrol edilebilirler. Ayrıca; yangın sırasında 
yazılan senaryoya uygun şekilde merkezden 
kumanda edilerek bazılarını açık, bazılarını 
kapalı tutarak havayı bina içinde gereken 
tarafa yönlendirme imkânını da verirler.
Yangın damperlerinin, uluslararası normlar-
daki testlerden geçerek belirli sınıfl arda sertifi -
kaya hak kazanmış olması mutlak bir zorunlu-
luktur. Sertifi kasız ürün kullanımının, yangın 
durumunda can kayıplarına sebep olacağının 
bilincinde olunmalıdır. 
Kes Klima, FEN kodlu tek kanatlı yangın 
damperlerini yerine göre 240 dk.’ya kadar 
dayanabilir yapıda üretti ve EN 1366-2 testleri 
ile belgelendirdi. Her ne kadar şartnamelerde 
genellikle 120 dk. dayanım aranıyor ise de, 
testlerde ne kadar dayanabileceğini görmek 
için testleri uzatarak bu sonuçları aldı ve gereği 
halinde duvar ve döşeme ile aynı dayanımda 
olabileceğini gördü ve belgelendirdi. TM

FEN kodlu yangın damperlerinin aldığı test sonuçları:



oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

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

www.boreasclima.com

için tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

B

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri



ürünler

K ablosuz veri kayıt cihazı testo 160 
IAQ; kamu tesisleri, ofi s kompleks-
leri ve eğitim kurumları gibi binalar-

daki sıcaklık, nem, atmosferik basınç ve CO2 
konsantrasyonunu izler. Kayıt cihazı, ölçüm 
değerlerini kablosuz LAN aracılığıyla çevrimiçi 
mağazaya (Testo Bulut) aktarır. Tüm bilgi-
lere, testo Saveris 2 Mobil Uygulaması veya 
PC/tablet/akıllı telefon ve normal bir tarayıcı 

FesKlima Evaporatif Soğutma Üniteleri

Çok Amaçlı İzleme Sistemi: testo 160 IAQ – Sıcaklık, Nem, Atmosferik 
Basınç ve CO2 Konsantrasyonu için İzleme Sistemi

Aynı anda, drenaj açılıyor. Doldur boşalt saye-
sinde su haznesi temizleniyor. Süreç bittiğinde 
ise sistem otomatik olarak kapanıyor. 

FesKlima Ünitelerinin Avantajları

•	 Stoktan teslim,  hızlı montaj, direkt üfl eme 
veya kanallı montaj olanağı

•	 Munters Celdek soğutma petekleri ile 
yüksek verim ve uzun ömür

•	 Filtre edilmiş %100 taze hava ile yüksek 
konfor

•	 Düşük enerji tüketimi, soğutma gazı ve 
atık madde olmadığından çevre dostu

•	 Paslanmaz çelik ve plastik dış gövde 
alternatifl eriyle uzun ömürlü, uygun 
maliyetli. TM

bir pompa ile ıslak tutulan petek yüzeyinden 
geçirilir. Hava ile suyun teması sonucu, su buhar-
laşarak havadan ısı alır ve havanın sıcaklığı düşer. 
Soğutulmuş hava, fan vasıtasıyla mekâna iletilir. 
FesKlima üniteleri, kompresör ve soğutma gazı 
olmadan sağladığı serinletme sayesinde endüst-
riyel tesisler, tekstil (iplik, triko, konfeksiyon, 
kumaş) atölyeleri, plastik enjeksiyon fabrikaları, 
dökümhaneler, sanayi mutfakları, yemekhaneler, 
tersaneler, çadırlar, düğün salonları, depolar gibi 
yoğun çalışılan büyük hacimli mekânlardaki iş 
verimliliğinde artış sağlıyor. 

Yeni bir özellik: Hijyen Senaryosu

FesKlima Evaporatif Soğutma Üniteleri kapa-
tıldığında, cihaz otomatik olarak hijyen moduna 
geçiyor. Sirkülasyon pompası duruyor, fan petek-
leri kurutana kadar çalışmaya devam ediyor. 

K lima sektöründe 53 yıllık Form Şirketler 
Grubu güvencesiyle üretilen FesKlima 
Evaporatif Soğutma Üniteleri, uzak-

tan dijital kontrol özelliği ile açık ve kapalı 
mekânlarda düşük yatırım maliyeti ve mini-
mum enerjiyle maksimum serinletme sağlıyor. 
Form Şirketler Grubu içerisinde yer alan Form 
Endüstri Tesisleri San. A.Ş.’nin İzmir’deki fab-
rikasında üretilen yeni nesil FesKlima üniteleri, 
tablet, telefon ya da bilgisayar ile yönetilebiliyor. 
Bu sayede yeni nesil FesKlima ünitelerinin akıllı 
cihazlar aracılığıyla nem ve ısı kontrolleri yapı-
labiliyor. Üniteler sıcaklığa ya da neme göre on/
off  veya Mitusbishi marka invertör ile kademeli 
olarak çalıştırılabiliyor. 

Sistem Nasıl Çalışır?

Bir fan vasıtasıyla dışarıdan alınan hava, küçük 

İmco’nun pazara sunduğu TS18 “TopS-
chott”, havalandırma sistemleri için bakım 
gerektirmeyen tipte yangından korunma 

ekipmanıdır.

Ürün özellikleri

•	 VDI 6022-1, VDI 3803, DIN 1946-4, 
DIN EN 13779 standartlarında hijyen 
sertifi kasına sahip

•	 DIN 18017-3 (doğal havalandırma 
yapılamayan banyo, WC vb. mahaller 
için havalandırma sistem çözümleri ) 
standardına uygun

•	 DIN EN 1751 standardına göre 

•	 80 mm - 200 mm aralığında değişen 
çaplarda

•	 Periyodik kontrol ve bakıma gerek 
olmayan tip

•	 Basınç kaybı yaratacak herhangi bir mil, 
mafsal veya termal mekanizma içermez

•	 Kulakçıklar yardımıyla basit kurulum 
kolaylığı sağlar. TM

sızdırmazlık sınıfı C
•	 Metal gövde içerisindeki 70 - 80°C 

sıcaklıkta genleşerek kapanan özel 
malzeme yangın geçişini önler

•	 Toz boya kaplamalı korozyona dayanıklı 
metal gövde 

üzerinden istediğiniz zaman erişebilirsiniz. 
Limit değerler aşıldığında, anında SMS ve/
veya e-posta ile bir alarm verilir. İsteğe bağlı, 
ayrı ayrı tasarlanabilen deko-kapak sayesinde, 
binalarda kayıt cihazı göze çarpmayacak şekilde 
entegre edilebilir. Böylece testo 160 IAQ, tüm 
ilgili ortam koşullarını kontrol etmenizi ve 
belgeleme yükümlülüğünü yerine getirmenizi 
sağlar. TM
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SAHTE
PATLAR

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

www.nema-winkelmann.com

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

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



ürünler

Bugün inşa edilen iş merkezleri, alışveriş 
merkezleri, hastane ve kamuya ait bina-
ların amaçları, bulundukları konum ve 

inşaat kalitesi yönünden incelendiğinde M2 
inşaat maliyetleri oldukça yüksektir, dolayısıyla 
her alanı minimum yer kaybına sebep olacak 
şekilde en verimli bir şekilde planlamak gerekir. 
Binalarda ihtiyaç olan taze hava ve klimatizas-
yonu sağlayan klima santrallerinin kapladığı 
alan ve hacim de bu bakımdan çok kıymetli 
olup önem arz etmektedir.
Aldağ mühendisleri bu durumu göz önünde 
bulundurarak oldukça yüksek verimliliğe sahip, 
konvansiyonel klima santrallerine kıyasla kap-
ladığı alandan yüzde 60, hacimden ise yüzde 
50 oranında kazanç ve yüzde 100 taze hava 
konforunu sağlayabilen, patente haiz KFC dik 
tip klima santrallerini geliştirmiştir.
Bu santraller; 1.000-20.000 m3/h hava debi-
sinde, 7-140 kW soğutma, 13-270 kW ısıtma 
kapasitesi aralıklarında 8 ayrı tip ve boyutta-
dırlar.
G4-F7 ve F9 Rigid bag filtrelerden oluşan 
yüksek verimli bir filtrasyon sistemini içerirler.
Yüzde 100 taze hava konforunu sağlayarak ve 
ECOTASARIM ErP 2018 maksimum limit 
değerlerini de sağlayabilmek amacıyla yüzde 
73,5 verime sahip zıt akışlı plakalı ısı geri kaza-
nım ünitesi ile teçhiz edilmişlerdir.

ECOTASARIM kriterlerinde yer alan,

Aldağ KFC Dik Tip Klima Santrali
•	 Fan kanat tipi ve fan verimi
•	 Motor tipi ve motor verimi
•	 Isı geri kazanım tipi ve ısı geri kazanım 

verimi
•	 Santral kesit hızı
•	 By-pass damperleri
•	 Filtre tipi ve verimleri 

Aldağ mühendisleri tarafından bu cihazda en 
üst seviyede uygulanmıştır. Hava debileri;  hava 
kalite-ısı ve nem sensörleri vasıtasıyla filtre kir-
liliğine göre, otomasyon sistemi ve EC Plug 
Fanlar ile ihtiyaç oranında en verimli bir şekilde 
sağlanır. TM

Baymak’tan Bireysel Atıksu Terfi Cihazı Genix

Isıtma ve soğutma sırasında kondens suyu 
AB teknolojisi olan Genix atıksu terfi 
cihazı, tuvalet, duş ve lavabodan gelen 

atıksuyun yer çekimiyle tahliye edilemediği 
her yerde kullanılabilecek kompakt bir ünite 
olarak mimari uygulamalara çözüm sunuyor. 
Genix, binalarda gideri olmayan bir odanın 
dönüştürülmesinde, bodrum katına yapılması 
planlanan tuvaletlerde veya merdiven altı ya 
da ardiye gibi ölü bir bölgenin banyoya dönüş-
türülmesinde 2 farklı modeliyle kullanılabi-
liyor. 1 WC + 1 lavabo gideri bağlanabilen 
Genix 110 ve 1 WC + 3 lavabo bağlanabilen 
Genix 130 modelleri istenen tasarıma uygun 
maksimum uygulama imkânı sunuyor.
Genix atıksu terfi cihazı kokuyu ve sesi izole 
eden yüzde 30 Baryum takviyeli polipropilen 

malzemeden üretiliyor. Maksimum 68 dB ses 
seviyesi ile daire içi kullanıma uygundur. Zorlu 
partiküllerin parçalanarak terfi edilebilmesi 
için dizayn edilmiş nikel kaplı paslanmaz çelik 
öğütücüye ve termik korumaya sahiptir. Genix 
atıksu terfi cihazında olası bir tıkanma veya 
arıza durumunda cihazı sistemden sökmeden 
ve depo kısmını açmadan sadece pompa kıs-
mına erişim sağlanabiliyor. Kurulum esnasında 
gerekli olabilecek kelepçe, drenaj hortumu gibi 
aparatlar cihazla birlikte paket olarak sunu-
luyor. Tüm bağlantı noktaları koku ve hijyen 
unsurlarını sağlayacak şekilde sızdırmazlık 
ekipmanları ile donatılmıştır. Ayrıca akustik 
alarm opsiyonel olarak sunuluyor.
Baymak, Genix ürünüyle verimlilik, düşük 
enerji ve bakım maliyetleri, kolay kurulum ve 

uygulama, korozyonun tamamen önüne geçil-
mesi, ulaşılabilir yaygın servis ağı avantajlarını 
bir arada sunuyor. TM

AKS konvansiyonel klima santrali ile KFC dik tip klima santralinin görsel karşılaştırılması: 
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ürünler

I sıtma ve sıcak su sistemlerinde yerli teknoloji 
çözümleri sunan DAXOM,  elektrikli kombi 
ve şofben modellerini renklendirdi. Firma, 

kullanıcılarının dekorasyon tercihlerine göre, 
istenilen farklı renk alternatifleriyle kişiye özel 
üretim gerçekleştirebiliyor. Yeni bir elektrikli 
kombi veya şofben almak isteyenler, standart 
beyaz modeller yerine, dilerlerse duvarlarının ya 
da banyo ve mutfak karolarının rengiyle uyumlu 
renkler seçebiliyor. 

DAXOM marka elektrikli kombiler, doğalgaz 
bulunmayan yerlerdeki binaların hem ısınma 
hem de yaz & kış sıcak su ihtiyacını, petrol 
türevi yakıtlardan çok daha ucuza, kömür ve 
odun kullanımına göre ise daha güvenli ve 
temiz koşullarda karşılıyor. Kalorifer tesisatı 
içindeki suyun, elektrik enerjisi ile ısıtılması 
prensibiyle çalışan Daxom marka kombiler, 30 
metrekareden 600 metrekareye kadar büyük-

Daxom’dan Renkli Kombi ve Şofbenler
DAXOM marka elektrikli şofbenler, musluk 
veya batarya açılır açılmaz otomatik olarak çalı-
şıp anında sıcak su veriyor. Birden fazla yerde 
kullanım avantajı sunan şofbenler, bu özelliği 
sayesinde hem mutfağa hem de banyoya sıcak 
su sağlayabiliyor. Ayrıca sadece içinden geçen 
su miktarını ısıtacak kadar enerji harcadığından, 
sanılanın aksine çok daha tasarruflu bir çözüm 
sunuyor.

İstanbul Ümraniye’deki 2 bin 500 metrekare 
kapalı alanda üretim gerçekleştiren DAXOM, 
müstakil evlerden toplu konutlara, hastanelerden 
yurtlara, otellerden restoranlara kadar her türden 
farklı büyüklükteki yapıların, farklı ısınma ve 
sıcak su ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler 
geliştiriyor. Firma, ülke geneline yayılan 50’ye 
yakın toptancı bayinin yanı sıra yaklaşık 350 
satış noktası ve yaygın servis ağı ile hizmet veri-
yor.  TM

lükteki mekânları ısıtabilecek ve dört mevsim 
sıcak su ihtiyacına cevap verebilecek kapasiteye 
sahip bulunuyor. Güneş enerjisiyle de uyumlu 
kombiler, üzerindeki dokunmatik akıllı ekranı 
sayesinde, istenilen saat dilimine göre sıcaklık 
ayarını otomatik olarak yapabilmeyi sağlıyor. 

Wilo’dan Yeni Plavis Ailesi

Isıtma ve soğutma sırasında kondens suyu-
nun her zaman birikmesi söz konusudur. 
Kondens suyu tahliye üniteleri bu sorunu 

çözmek ve oluşan suyu gidermek üzere üre-
tilir. Wilo’nun yeni ürünü Plavis, ısıtma ve 
soğutma sırasında oluşan kondens suyunun 
güvenilir ve rahat bir şekilde tahliye edilmesi 
için tasarlandı. Wilo Plavis, verimli ve sessiz 
motoru, kolay kurulum metodu (Plug&Pump) 
sayesinde müstakil evler veya dairesel kullanım 
için idealdir. 

Wilo Plavis’in Avantajları 

•	 40 desibelden az ses ile çalışma 

•	 Ayarlanabilir girişler, dönebilir kapak ve 
motor sayesinde hızlı ve kolay kurulum

•	 Sistemin bakımı için çıkarılabilir servis 
kapağı

•	 Montaja hazır teslimat TM
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ürünler

C O2 tech ülke-
mizde ozon 
tabakasına zarar 

vermeyen, küresel ısın-
maya neredeyse hiç etkisi 
olmayan CO2 (R744) 
soğutucu akışkanının 
kullanıldığı endüstriyel 
sistemlerde soğuk su ihti-
yacını karşılamaya yöne-
lik ilk su soğutma cihazı 
(chiller) olma özelliğini taşımaktadır.
20. yüzyıl boyunca gelişmiş ülkelerin başını çek-
tiği sanayileşme, büyüme, kalkınma üçgeninde 
gerçekleşen ekonomik faaliyetler, insanın yaşa-
mını sürdürdüğü çevresel alanların kaldırama-
yacağı bir kirlenmeyle sonuçlanmıştır. Toprak, 
su ve hava, insan yaşamını tehdit eder boyut-
larda bir kirlilik düzeyiyle karşı karşıyadır (Yal-
çın 2009). Küresel ısınmaya etkisi olmayan ve 
ozon tabakasına zarar vermeyen doğal soğutucu 
akışkanlar ise kuşkusuz bu süreçte en önemli 
alternatiflerdir
Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutkanlar-
dan CFC (kloroflorokarbon) ve HCFC (hid-
rokloroflorokarbon) gazlarının ozon tabakasına 
zarar verdiğinin anlaşılması üzerine bu gazlar 
Montreal Protokolü ile yasaklanmıştır. 
CFC ve HCFC soğutkanlarına alternatif ola-
rak geliştirilen HFC gazları ise küresel ısınma 
konusunda çok zararlı olduğu tespit edilmiş ve 
bu gazların kullanımı da Kyoto Protokolü ile 
kısıtlanmıştır.
Ozon tabakasına zarar veren ve küresel ısınmaya 
etkisi olan gazların yerine yapılan alternatif gaz 
arayışı sonucunda ortaya çıkan CO2 (R744) 
diğer gazlara oranla ozon tabakasına zararı 

Aytek Soğutma’dan CO2tech

olmayan ve termofiziksel özellikleri sayesinde 
ilgi çekmeye başlamıştır. Bu nedenle günümüzde 
CO2 (R744) uygulamaları önem kazanıyor ve 
bununla ilgili ticari projeler artarak devam edi-
yor.

Soğutma ve iklimlendirme endüstrilerinde kul-
lanılan buhar sıkıştırmalı çevrim, düşük sıcak-
lıkta buharlaşarak ısı çeken ve yüksek sıcaklıkta 
yoğuşarak bu ısıyı farklı bir ortama taşıyan soğu-
tucu akışkanlara ihtiyaç duyar. Diğer soğut-
kanlarla karşılaştırıldığında, 31°C gibi oldukça 
düşük bir kritik sıcaklığa sahip olan CO2 (R744) 
farklı çevrimlerdeki uygulamalarında, ısının atıl-
dığı ortam sıcaklığının kritik sıcaklıktan yük-
sek olması durumunda, kritik altı bölgede sabit 
sıcaklık ve basınçta gerçekleşen yoğuşma pro-
sesinin yerini sabit basınç – değişken sıcaklıkta 
gerçekleşen gaz soğuma prosesi alır ve böyle-
likle transkritik soğutma çevriminden bahsedilir. 
(Kasap vd., 2011).
CO2 gazı bu noktada etkili bir çözüm olarak 

Çizelge 1.1.Yaygın bilinen soğutucu akışkanların çevresel 
özellikleri (International Institute of Refrigeration, 2003).

Soğutucu Akışkan Soğutucu Akışkan Sınıfı ODP GWP

R 11 CFC 1 4600

R 12 CFC 0,82 10600

R 22 HCFC 0,034 1700

R 134a HFC 0 1300

R 410a HFC 0 1980

R 404a HFC 0 3780

R 407c HFC 0 1650

R 507a HFC 0 3850

R744 (CO2) Doğal Akışkan 0 1

R 717 (NH3) Doğal Akışkan 0 <1

ODP: (R11 için 1 kabul edilmiştir) GWP: (CO2 için 1 kabul edilmiştir)

karşımıza çıkar. HFC-HCFC gazların ODP 
Ozon Tüketme Potansiyeli - Ozone Depletion 
Potential) değeri CO2 gazı ile eş değer olsa bile 
GWP (Küresel Isınma Etkisi – Global Warming 
Potential) değeri 1700-4000 arasında değişir. 
ODP değeri “0” olan, GWP değeri “1” olan, 
soğutma verimi yüksek CO2tech su soğutma 
cihazı yukarıda bahsedilen sorunları azaltmaya 
yönelik bir projedir.

Referanslar
Kasap F., Acül H., Canbaz H., Erbil S., 2011. 
R744 (CO2) Soğutucu Akışkanlı Soğutma Sis-
temleri, Kanatlı Borulu R744 (CO2) Evaporatör 
ve Gaz Soğutucu Tasarım Esasları. X. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi. 

Yalçın, A. Z., 2009. Küresel Çevre Politikala-
rının Küresel Kamusal Mallar Perspektifinden 
Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 21, 
ss.288-309. TM
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ürünler

Çok yönlü pistonlu kompresörler – 
ECOLINE ve VARISPEED

3 ile 157 CFM (60 Hz) arasında yer deği-
şim ve R404A, R407A, R407C, R407F, 
R448A, R449A, R507A, R290 ve R1270 

gibi çeşitli onaylı soğutucular ile ECOLINE 
pistonlu kompresörler birçok uygulama için 
uygundur. Bu kompresörler sonsuz ayarlana-
bilir kapasite kontrolü için entegre, emme gazı 
soğutmalı VARISPEED frekans invertörüne 
sahiptir. 25 – 87 Hz aralığı ile VARISPEED, 
tam hızda %45 daha fazla kapasite ve en düşük 
hızında neredeyse %40 daha az kapasite sağlar. 
Sonuç, en düşük enerji tüketimiyle hassas sıcak-
lık kontrolüdür. VARISPEED’in bir diğer avan-
tajı, frekans invertörünün emme gaz soğutmalı 
çalışma elemanları daima ideal bileşen sıcaklı-
ğını sağladığı için düzenli servis ve bir soğutma 
fanının artık gerekmemesidir. Tedarik frekansı 
dahilinde çalışma ile kıyaslandığında tedarik 
frekansı üzerinde çalışma, kompresörün genel 
soğutma kapasitesini tepe yük periyotlarında 
yüzde 70’e kadar artırmayı mümkün kılar.

Olağanüstü ortam sıcaklıklarında 
yüksek soğutma kapasiteleri: CSH 
kompakt vidalı kompresör

BITZER’in yarı hermetik CSH kompakt 
vidalı kompresörleri iklimlendirme sistemleri, 
soğutma standardı ve ters çevrilebilir soğutu-
cular ve ısı pompaları için son derece uygundur. 
Uygulama sınırları yüksek yoğunlaşma sıcak-
lıkları ve basınç oranlarına göre tasarlanmıştır, 
bu da üstün sezonluk verimlilik performansı 
sağlar (ESEER/IPLV ve SCOP değerleri). 

Bitzer’den Enerji Verimli Kompresör Çözümleri 

site sınıfl arında en düşük gürültü emisyonlarına 
sahiptirler. Değiştirilebilirlerdir, böylece sistem 
tasarımcıları ve üreticiler mevcut yapı, kapsama 
alanı, borulama düzeni ve üretim proseslerini 
kullanarak geliştirme işini kolaylaştırabilir, bu da 
yeni sistemler için daha az karmaşıklık, daha az 
maliyet ve daha hızlı pazara sürüm süresi anla-
mına gelir. Isıtma veya veri merkezi uygulamaları 
için genişletilmiş çalışma şemalarına sahiptirler. 
Kompresörler olağanüstü yüksek EER, ESEER/
IPLV ve SCOP değerlerine yol açan ve işletim 
maliyetlerini azaltan hem kısmi hem de tam 
yükte üstün enerji verimliliği sunar. 
BITZER Advanced Header Technology 
(BAHT) sistemi ile paralel bağlı iki (tandem) 
veya üç (trio) kompresörden oluşan ORBIT 
bileşim tertibatları mümkün hale getirilmiştir. 
Bu yağ yönetimi çözümü tasarım işini kolaylaş-
tırır ve uygulama maliyetini azaltır. Halihazırda 
dört BAHT borulama kiti çok sayıda farklı tan-
dem ve trio kompresör kombinasyonunu oluş-
turmayı mümkün kılar.  TM

Yer değişimleri modele bağlı olmak üzere 137 
m3/sa ile 1.120 m3/sa arasındadır. Geliştirilmiş 
yağ yönetimi, kompakt vidalı kompresörlerin 
olağanüstü ortam sıcaklıklarında dahi yüksek 
soğutma kapasitelerine erişmesini sağlar. Bun-
lar OEM’lerin yüksek enerji verimli dayanıklı 
son teknoloji soğutucular tasarlamalarına imkân 
tanıyan ya bir kademeli ya da sonsuz kapasite 
kontrolüne sahiptir.

Yüksek esneklik ve enerji 
verimliliği: BITZER CSVH vidalı 
kompresörler

BITZER’in CSVH vidalı kompresörleri 
benzersiz bir avantaj sunar: İklimlendirme 
sistemleri, ters çevrilebilir soğutucular ve ısı 
pompası uygulamalarının yanı sıra endüstriyel 
proses soğutmada kullanım için optimize 
edilen kompresörler oldukça verimlidir. 
BITZER, entegre sıvı soğutmalı frekans 
invertörünü kompresöre entegre etmektedir ve 
bu fabrikada titizlikle yapılmakta, maksimum 
verimlilik için yapılandırılmaktadır. Sonuç, 
üstün sezonsal verimliliktir (ESEER/IPLV 
değerleri). CSVH serisi bu nedenle kuru 
buharlaşmaya sahip hava soğutmalı sıvı 
soğutucular arasında öne çıkıyor.

Her zamankinden yüksek esneklik 
ve verimliliğe sahip ORBIT skrol 
kompresörler

ORBIT skrol kompresörler özellikle iklimlen-
dirme ve ısı pompası uygulamaları için tasarlan-
mıştır. Montajları kolaydır, tam veya kısmi yükte 
yüksek enerji verimliliği sunarlar ve kendi kapa-

ECOLINE VARISPEED: düşük enerji maliyetleri yüksek 
performans ile buluşuyor

BITZER’in yarı hermetik CSH kompakt vidalı 
kompresörleri iklimlendirme sistemleri, ters çevrilebilir 
soğutucular ve ısı pompaları için son derece 
uygundur

CSVH serisi kuru buharlaşmalı, hava soğutmalı sıvı 
soğutucular arasında rakipsizdir

Hafif, yerden tasarruflu ve çok yönlü: BITZER ORBIT 6
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ürünler

Armacell’den Bütünleşik Sistem Çözümleri

Armacell, profesyonel yalıtım işleri 
için koordineli, dikkatlice ve bütü-
nüyle düşünülmüş sistem çözümleri 

sunuyor. Kaliteli fiziki özellikleri ile fark 
yaratan Armaflex esnek elastomerik kauçuk 
köpüğü portföyü, farklı ihtiyaçlara cevap vere-
cek şekilde geliştirilmiştir.  Isı köprülerini 
engellemek ve uygulama kolaylığı yaratmak 
için Armafix Yalıtımlı Askı Sistemi portföyü 
(AF, Ultima, NH, X ve Ecolight), yangın 
güvenliğini yoğuşma kontrolü ile bir arada 
sunan Armaflex Protect ve yardımcı ürün-
leri (Armaprotect 1000 intümesan harç ve 
Armaprotect PP yangın durdurucu kelepçe), 
dış ortam uygulamaları ve agresif koşullara 
karşı dayanımları ile ön plana çıkan Arma-
Chek (Silver, R ve D) ve Oka ürünleri: (Oka-
pak, Okatherm ve Okabell) ketleme-kap-
lama ürün grupları. Geniş bir yardımcı ürün-
ler portföyü olan yeni jenerasyon Armaflex 
yapıştırıcıları (520, RS850, SF990, HT625, 
Ultima 700, Ultima RS850, Ultima SF990) 
ile uygulama rahatlığı ve kolaylığı sağlanıyor. 

Enerji tasarrufu
Armacell yalıtım malzemeleri, üretiminde 
tüketilen enerji miktarından daha fazla enerji 
tasarrufu sağlayan birkaç malzemeden biridir. 
Armaflex üretiminde tüketilen enerjinin 140 
katına kadar enerji tasarrufu gerçekleştirir. 
Artan enerji fiyatları, sertleşen enerji tasar-
rufu kanunları ve hızla etkisini gösteren iklim 
değişikliği durumu göz önüne alındığında 
Armacell, gelecekte bina ekipmanlarının ve 
endüstriyel uygulamaların yalıtım konusunun 
çok daha büyük önem arz edeceğini düşünü-
yor. AF/Armaflex Class 0 Premium; mükem-
mel enerji tasarrufu, güçlü su buhar difüzyon 
direnci sağlar. Güvenilir yoğuşma kontrolü, 

Class 0 yangın performansı ve dünyaca ünlü 
Armacell tecrübesi ile uluslararası onaylara 
sahip özel bir üründür. Entegre Microban® 
anti-mikrobiyel koruma sistemi, yalıtım 
altı korozyonun önlenmesine karşı etkilidir. 
Savunma kalkanı ekipmanın faydalı ömrünü 
uzatır. Yapıştırıcı, bant, yalıtımlı askı aparatları 
ve pasif yangın durdurucuları ile tam sistem 
çözümü sağlar. Güçlü ısı yalıtımının yanı sıra 
etkin akustik yalıtım da gerçekleşir.

Yalıtım Kalınlığı Hesaplama 
Programı
Mekanik ekipmanların ısı kaybı, yoğuşma veya 
donmanın zararlı etkilerinden korunması için 
gerekli yalıtım kalınlığı hesabı, ArmWin Yalı-
tım Kalınlığı Hesaplama Programı ile yapı-
labilir. ArmWin, TS EN ISO 12241 'Bina 
donanımları ve endüstriyel tesisatlar için ısıl 
yalıtımı-hesaplama kuralları' standardı uya-
rınca geliştirilmiştir. ArmWin sayesinde örne-
ğin yoğuşmayı engellemek için gerekli yalıtım 
kalınlığının hesaplanmasında; ortamın sıcaklık 
ve bağıl nem verileri ile ekipman geometrisi ve 
akışkan sıcaklığı bilindiği takdirde Armaflex 
portföyünden uygun kalınlık (ve boru mal-
zeme durumunda çaptaki) ürün kolaylıkla 
tespit edilebilir. ArmWin Hesaplama Uygula-
ması aynı zamanda cep telefonları için ücretsiz 
olarak indirilebilir. ArmWin ile ayrıca; yüzey 
sıcaklığı, ısı akışı, akışkanın sıcaklık değişimi, 
su borularında donma süresi, optimal yalıtım 
kalınlığı hesapları da yapılabilir.

Yapı Bilgi Modellemesi
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile yapıya dair 
planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetmeyi 
kapsayan süreçlerin önceden ve tüm bölüm-
ler arasında koordinasyonla planlanabildiği 

bir 3D tasarım modeli oluşturulabilir. BIM 
sayesinde ekiplerin birlikte çalışması ve ileti-
şim kurması çok kolay ve koordineli bir hale 
geldiği için projedeki uyuşmazlıklar kolayca 
dizayn aşamasında fark edilebilir ve böylece 
yapım aşamasında azami verim elde edilerek 
yapım maliyetleri ve proje süresinde ekonomi 
sağlanır, projenin ömrü boyunca verimli bir 
çalışma ortamı meydana gelir. Armacell'in 
ücretsiz BIM Eklentisi ile yapılar için teknik 
yalıtım malzemeleri dijital ortamda kolaylıkla 
planlanabilir duruma gelmektedir.

Hasta bina sendromuna çözüm
İklimlendirilmiş sistemler, mikrop oluşumu 
ve bulaşması konusunda sorun oluşturabil-
mektedir. Isıtma, havalandırma ve iklimlen-
dirme sistemlerinde bulunan küf, mantar ve 
koku oluşturan bakteriler sebebi ile iç hacim 
hava kalitesi, taze havaya kıyasla 10 kat daha 
kirli bir hale gelebilmektedir. Bu gibi mikrop-
lar ayrıca sporlar, ölü hücreler ve bunun gibi 
zararlı organik bileşikleri iç hacme salarak 
hasta bina sendromuna büyük katkı oluştu-
rurlar. Mantar ve küf aynı zamanda yalıtım 
malzemelerinin bozulmasına da sebep olur. 
Kapalı gözenekli, güçlü su buhar difüzyon 
direncine sahip Armaflex ürünleri, böylece 
bu tehlikeye karşı pasif bir savunma ortaya 
koymaktadırlar. TM
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teknik

Birçok ihtiyaçlı bazlı havalandırma sis-
teminin ortak bir sorunu vardır. Doğru 
çalışmak için kanalda birkaç m/s üze-

rinde hava hızlarına ihtiyaç duyarlar. Bu sis-
temlerde, hava akışı yaygın VAV (Değişken 
Hava Debili) kontrol üniteleri gibi basit ve 
uygun fiyatlı yollarla kolayca ve kesin olarak 
ayarlandığından, çoğu havalandırma sistemi 
için kullanılan çözüm budur.
Ancak nominal hava akış debisinin sadece çok 
küçük bir miktarının gerekli olabildiği durum-
lar da vardır. 
Bu durumları kabaca aşağıdaki gibi sıralaya-
biliriz:
•	 Kullanılmadıkları dönemlerde 

Düşük Hızlarda Debi Kontrolü

okullarda, sağlık veya mesken amaçlı 
kullanılan yapılarda mümkün olan 
en düşük enerji kaybıyla, mobilya, 
döşeme, temizlik maddelerinden 
kaynaklanan Uçucu Organik İçerik 
(VOC) ve diğer kirleticilerin sürekli 
olarak sınırlandırılması için minimum 
havalandırma

•	 Tam havalı sistem ile hassas sıcaklık 
kontrolü yapılan soğutulmuş veya ısıtılmış 
alanlar

•	 İyonizasyon, anti mikrobik maddelerle 
özel işlem gören hassas hava dozları

•	 Enerji verimi ve çevresel öncelikler 
üzerinde duran havalandırma sistemleri

•	 Az kişinin çalıştığı kütüphaneler, çalışma 
alanları 

Bu çalıştırma dönemleri sırasında hava akış 
hızları saniyede bir metrenin altında birimlerle 
ölçülür.

Düşük hava akışı hızlarında hatalı 
ölçümden kurtulun

Hava akış hızı ölçüm yöntemleri ara-
sında, düşük hızda hatalı ölçüm sorununu  
çözen ve aynı zamanda yüksek hızlarda da iyi 
performans veren 3 çözümü şu şekilde özet-
leyebiliriz:

Yazan: Peter Duffek, Systemair
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Seçim Hangisi Olmalı?

Yukarıda analiz edilen yöntemler karşılaştı-
rıldığında, aşağıdaki basitleştirilmiş diyagram 
karşımıza çıkıyor: 

ΔP ölçüm probunun VAV kontrol damperi 
kanadına tutturulması ve onunla birlikte hare-
ket etme yöntemi, VAV kontrolünü orta ve 
düşük hızlarda olağanüstü hassas konforun çok 
makul maliyetle yapılması sayesinde bizim en 
gözde yöntemimiz oldu. Bu yöntemle çalışan 
ve yeni geliştirdiğimiz ürüne OPTIMA-LV-R 
ismini verdik. OPTIMA ailesindeki standart 
VAV kontrol ünitelerindeki hassasiyet, kon-
for, güvenilirlik, güncellenmiş donanım gibi 
DNA’larını koruduk ve bir miktar çok yönlü 
kontrol algoritması ekledik.

Bu da söz konusu yöntemin temel sorunu olan 
dalgalı k-faktörünün üstesinden gelmemize 
yardımcı oldu. Kapalı bir sistemdeki hava debi-
sinin (q) sistemdeki basıncı düşümü (ΔP) ve 
k-faktörü (k) olarak adlandırılan ve o sistemin 
akış direncini gösteren bir faktör ile hesapla-
nabileceği genel olarak bilinir.

q=k√ΔP

Kontrol damperlerinin her bir açıklık için farklı 
bir direnci bulunur (∠α). Bu nedenle tam açık 
ve tam kapalı konumlar arasında bir damper 
için sonsuz sayıda farklı k-faktörü (k1…kn, 
n=∞) vardır.

1. Akustik (ultrasonik) akış ölçümü 
prensibi 

Dezavantajlar:
•	 Yeterince hassas ölçüm için minimum hız 

gereksinimi (>0,5 m/sn) duyar ve bu VAV 
akış kesitinin daimi olarak küçültülmesi 
karşılığında yapılabilir.

 
3. VAV damper kanadına 
tutturulmuş, hareketli ΔP ölçüm 
probu

Avantajlar:
•	 Geniş ölçüm aralığı
•	 Yüksek ölçüm hassasiyeti
•	 Akış kesitini hemen hemen hiç daraltmaz
•	 Düşük maliyet
•	 Kompakt VAV ölçüm ölçüm 

transmitteri/kontrol cihazı/aktüatör 
kombinasyonlarının uygulanabilirliği

Dezavantajlar:
•	 Karmaşık kontrol algoritması

Avantajlar:
•	 Bu aparat, her türde hava kanalına kolayca 

monte edilebilir. Kurulum genellikle 
kanalın kesit alanını daraltmaz ve 
böylelikle mümkün olan en düşük basınç 
kaybı ve gürültüye neden olur.

•	 Yüksek ölçüm hassasiyeti
•	 Geniş ölçüm aralığı

Dezavantajlar:
•	 Kompakt olmayan bir ölçüm yöntemidir. 

Kontrol cihazı ve kontrol damperi 
aktüatörü genelde farklı cihazlardır ve 
iletişimi zordur.

•	 Yüksek maliyet
•	 Karmaşık kontrol algoritması 

2. Kısıtlamalı akış ölçümü prensibi - 
Venturi borusu, nozul, ölçüm deliği

Avantajlar:
•	 Düşük maliyet
•	 Hassas ölçüm, kolay kalibrasyon
•	 Kompakt VAV ölçüm transmitteri/kontrol 

cihazı/aktüatör kombinasyonlarının 
uygulanabilirliği
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Dolayısıyla kontrol algoritması güncel damper 
konumunu ve basınç kaybı değerlerini sürekli 
olarak okumak zorundadır. Anlık k-faktörü 
değerlerinin ara değerini hesaplamak için 
kontrol algoritmasına daha yüksek dereceli 
bir polinom uygulanır.
2 Pa’nın altındaki son derece düşük kanal 
basınçları için hava akış hızı 0,2 m/saniyenin 
altına düştüğünde, özel bir prosedür kontrol 
cihazını istenmeyen osilasyonlardan ve damperi 
statik bekleme pozisyonunda tutan aktüatör 
üzerindeki mekanik gerilimden korur. Kanal 
basıncı çalıştırabilir değere geldiğinde kontrol 

hızı) hava hızları arasında kararlı kontrol
•	 Tüm hız aralıklarında yüksek verimli 

dinamik basınç ölçümü elde etmek için 
adapte olabilen ölçüm probu

•	 Eşik altı kanal statik basınçlarında (2Pa) 
dahi uygun hava akışı kontrolü için 
gelişmiş algoritma

•	 2Pa - 600Pa ΔP aralığında çalıştırılabilir
•	 Düşük basınç kaybı, düşük gürültü için 

verilen basınç/hız parametrelerinde 
mümkün olan en düşük kesit daralması

•	 Tüm kontrol aralığında yaklaşık %5 
hassasiyet

•	 1000 Pa’a kadar basınçlarda EN 1751'e 
göre 4C sızdırma sınıfı

•	 Tam çalıştırma ve atlama fonksiyonları 
(Aç, Kapat, Vmin, Vmax)

•	 100-400 mm boyut aralığı TM

cihazı normal çalışma durumuna, hava akış 
kontrolüne döner.
Bütün bu temel ve gelişmiş özellikler, stan-
dart VAV cihazlardan ayırmanın güç olduğu, 
kompakt aktüatör/kontrol ünitesi bulunan bir 
VAV-kutusunun içine sığdırılmıştır.

OPTIMA-LV-R'nin özellikleri:

•	 Basınçtan bağımsız, kompakt, değişken 
hava debili kontrol ünitesi (VAV) - 
elektronik tip

•	 0,2 m/s - 6 m/s (eşit boyutta kanaldaki 
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söyleşi

Aironn, Ar-Ge’de Çığır Açıyor

Aironn, İngiltere’de bir üniversitede GE ve Rolls Royce gibi dünya 
devlerinin Ar-Ge çalışmalarını yürüten bir ekiple, 2000 - 3000 çapında 
550 – 630 kW kapasite aralığında bir kanat tasarımı üzerinde çalıştı. Bu 

çalışma ile Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Aironn, yurt dışından 
gelen “know-how” taleplerine cevap vermeye hazırlanırken, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü için kurucu ve yöneticisinin bir kadın mühendis; Yasemin Akgül 
olması nedeniyle, kadın mühendislerin Aironn için önemini vurgulamadan 
geçmiyor. Kadın olsun olmasın, Türk mühendisliğinin çabalarını ilgi çekici 
bulacaksınız… Aironn Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Akgül, Ar-Ge Yöneticisi 
Efe Ünal ve Ar-Ge Mühendisi Didem Kayabaşı anlattı…

Efe Ünal
Aironn Ar-Ge Yöneticisi 

Yasemin Akgül
Aironn Yönetim Kurulu Başkanı

Didem Kayabaşı
Aironn Ar-Ge Mühendisi
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“Her zaman daha iyiye, daha 
verimliye”

Efe Ünal: Aironn Ar-Ge Grubu olarak yak-
laşık bir buçuk yıl önce fabrikamızda bulunan 
AMCA standartlarına uygun, TUV-SUD 
onaylı Türkiye’deki ilk ve tek test laboratuvarını 
kurduk. Bu test laboratuvarında aksiyal fanların 
performans eğrilerini elde ederken, tünellerde 
ve otoparklarda kullanılan jet fanların itki güç 
değerini elde edebiliyoruz. 
Müşterilerimiz fabrikaya geliyorlar, siparişlerin 
içerisinden istedikleri ürünü seçip bunların 
debi basıncını ya da itki güç değerini, ilgili 
deney düzeneklerinde ölçümlemesini izleye-
biliyorlar. Çünkü fanlar, kalem gibi bir ürün 
değil. Kalemi açtığınızda, siyah mı yazıyor kır-
mızı mı yazıyor bilirsiniz ya da yazarken ucu 
kırılıyor mu kırılmıyor mu anlarsınız. Ama biz 
fanı 30.000 m3 saatte 200 pascal özellikte diye 
sattığımızda, bunun doğruluğunu anlamanız 
için birtakım ölçüm aletlerine ihtiyacınız var. 
Aironn ar-ge çalışmalarında hız kesmedi. “Her 
zaman daha iyiye, daha verimliye” sloganıyla 
hareket ederek, yurtdışında İngiltere’de bu işin 
uzmanlarının bulunduğu bir üniversite ile daha 
verimli, daha yüksek kapasiteli fan tasarımları 

üzerinde çalışmaya başladık. Yaklaşık olarak 8-9 
aydır süren bir çalışma içerisindeyiz, sonuçlarını 
çok kısa zamanda almaya başlayacağız. İngilte-
re’deki ekiple birlikte üzerinde çalıştığımız bu 
fanlar, 2000 - 3000 mm çapında 550 - 630 kW 
civarında kapasite aralığındaki değerlere sahip 
olacak. Fanlarda verimlilik yükseldikçe, yüzde 
80’lere yaklaşıldıkça, verimlilik artışında yüzde 
1’ler yüzde 2’ler de konuşulmaya başlıyor. Biz 
Aironn olarak bu yüzde 1, yüzde 2’lerin bile 
peşinde koşuyoruz diyebilirim. Bundan sonra 
da ar-ge çalışmaları hız kesmeden devam ede-
cek. Şu an bünyemizde laboratuvar egzoz fan-
ları hakkında bir Ar-Ge projemiz devam ediyor. 
Türkiye’de fan satışı yapılırken genellikle güç 
eğrisi, verim gibi özelliklerine, teknik datalara 
bakılmıyor. Biz bunlara bakılmadan alım yapıl-
maması için uğraşıyoruz. Verim nedir? Bugüne 
kadar bizim yaptığımız satışlarda bunu kimse 
konuşmadı. Güç eğrisi nedir? Motor gücü neye 
göre hesaplanır? Bunlara bakılmıyor. Bunlara 
bakılsın ve ne alındığına dair detaylı bilgiye 
sahip olarak, doğru cihazın alındığından emin 
olunarak alım yapılması konusunda pazarda 
farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü 
pazarda bilgi ne kadar fazla olursa, o denli haklı, 
adil rekabet ortamı sağlanmış olur. 

“Eş değerlerimiz karşısında 
kaybetme endişemiz yok”

Yasemin Akgül: Rakiplerimizi de iyileştirmeye 
çalışıyoruz ki biz de bir bakıma rahat edelim. 

Çünkü şantiyelerde kilo ile fan satan firmalar 
bile gördük. 
Pazarda gittikçe rekabet ve rakip kalitesi 
düşüyor. En azından güçlü rakiplerle, teknik 
anlamda daha yetkin rakiplerle mücadele ede-
bilirsek, hem tüketici, hem biz, hem de ülke 
bazında kazançlı hale geleceğiz. Onun için 
sektörümüzü bu konuda doğru yönlendirip 
kişileri doğru bilgilerle donatır, karşılarına 
çıkan cihazların talep ve beklentilerini karşı-
layıp karşılayamadığını değerlendirebilecekleri 
parametreleri anlatabilirsek, sektörümüz ve 
ülkemiz kazanacak. Bunun için fan eğrileri, 
fan ses seviyeleri konuşulmalı. Eş değer olma-
yan cihazları kıyaslayarak karar verenler ne 
yazık ki farkında olmadan kaybediyor. Biz, 
girdiğimiz kıyaslanmada eşdeğerlik kriteri-
nin gözetilmesini istiyoruz. Eş değerlerimiz 
karşısında kaybetme endişemiz yok. Yatırımcı 
ne istediğini bilmeli ve sonuna kadar talebine 
uygunluğunu teyit edebilmeli.

“Teknik alanda güçlü rakipler bizi 
motive eder”

Efe Ünal: Aslında arayışımız, dileğimiz 
rekabetin teknik alanda yapılması, firmaları 
geliştirici yönde bir rekabet ortamının olması. 
Teknik alanda daha güçlü bir ürün ile kıyas-
lanmada kaybetmek, kazanmak isteyen bir 
firmayı Ar-Ge’ye, inovasyona yöneltir, yani 
geliştirir. Ne kadar çok bilgi sahibi kişilerle bu 
konuları tartışabilirsek, kendimizi o kadar çok 
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geliştiririz ve o kadar çok araştırmacı oluruz. 
Teknik alanda güçlü rakipler bizi motive eder.

“Türkiye’de kadın olmak, her alanda 
zor ama hem mühendis hem kadın 
olmak bir misli daha zor”

Yasemin Akgül: Biz mühendislik hizmeti 
veren, üretim yapan bir firmayız. Bünyemizde 
birçok kadın mühendisimiz var. Şahsım da 
dahil olmak üzere, kadının görsel, fiziksel özel-
likleriyle öne çıkmasına mühendisliğinden önce 
kadın olarak algılanmasına tamamen karşıyım. 
Her alanda, her sektörde, özellikle de kendi 
sektörümde… Böyle düşünmeyen bir kadın 
mühendisin kendisine saygısı olmadığı kanı-

3 boyutlu kanat geometrisi modeli

CFD çözüm kontrol hacmi

CFD fan geometri modeli ağ yapısı

sındayım. 
Türkiye’de kadın olmak, her alanda zor ama 
hem mühendis hem kadın olmak bir misli daha 
zor. Üniversitedeyken sınıfta 70 erkek 2 kız 
öğrenci vardı. Şu anda da zaten çok değiştiğini 
sanmıyorum. YÖK'ün 2015 istatistiklerine göre, 
Türkiye'de mühendislik fakültelerinde öğrenim 
gören erkek öğrenci sayısı 182 bin civarınday-
ken, kız öğrenci sayısı 72 binlerdeymiş. 100 
erkek öğrenciye karşı 28 kız öğrenci varmış 
gibi görünüyorsa da MMO üyesi kadınların 
toplam makine mühendisi üye sayısı içinde 
%9 civarında olduğunu düşünürsek, mesleğe 
yansıyan kadın iş gücünün öğrencilikteki oranı 
karşılamadığını görüyoruz. Aironn olarak 
çok iyi mühendislik donanımına sahip kadın 
mühendislerimiz var. Kadınlar aklıyla, azmiyle, 

titizliğiyle, odaklandığı her şeyi yapabilir. O 
yüzden firma olarak buna inanıyoruz, bunun 
için kadın mühendislerle çalışıyoruz, gerçekten 
de kadın çalışma arkadaşlarımızın hepsi de 
mühendisliğin hakkını veriyor. Didem Kaya-
başı da bu kadın mühendislerimizden biridir. 
Kendisi İngiltere’deki Ar-Ge projemizi yürüten 
ekipte yer alıyor.

“Aironn’da kadın mühendislere 
sağlanan fırsat eşitliğinden, cinsiyet 
ayrımı yapılmaksızın bilgiye 
verilen önemden ve saygıdan çok 
memnunuz”

Didem Kayabaşı: Ben makine sektöründeki 
erkek egemen durumdan bahsetmek isterim. 
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Kanat geometrisindeki toplam yer değiştirme

Çok çok uzun yıllar öncesine dayanan böyle 
bir algı var zaten. Yasemin Akgül’ün de belirt-
tiği gibi, kadınlara sadece görsel bir metaymış 
gibi bakılması, bir mühendis olarak bir türlü 
kabul görememek gibi handikapları ne yazık 
ki yaşıyoruz. Ancak Aironn’da kadın mühen-
dislere sağlanan fırsat eşitliğinden, cinsiyet 
ayrımı yapmadan bilgiye verilen önemden ve 
saygıdan ötürü kadın mühendisler olarak çok  
memnunuz. 
Aironn Ar-Ge Bölümünde görevli bir mühen-
dis olarak şimdiye kadar yaptığım çalışmalardan 
bahsetmek isterim. Tünel havalandırması için 
kullandığımız CFD Analiz programlarımız 
var. 3. Havalimanı’nın tünel havalandırması 
için bu programla tünel içerisinde oluşacak bir 
yangın durumunda, yangının kullanılan fan-
larla ne kadar sürede dumanın tamamen tünel 
içerisinden uzaklaştırılacağının tespiti, analizi 
çalışmalarını gerçekleştirdim. Yani dünyanın 
en büyük projelerinden biri olarak kabul edilen 
3. Havalimanının tünellerinin yangın simülas-
yonunu yaptım. Aironn’un İngiltere’de ulusla-
rarası akademik işbirliği içinde titizlikle yürü-
tülen, büyük çaplı fan tasarım projesi ekibinin 
üyesiyim. İngiltere’de bulunduğum süre içinde, 
birlikte çalıştığım akademisyenlerle birlikte 
tasarımın genel olarak nasıl yapılacağı, hangi 
programlar kullanılarak nasıl daha iyi, daha 
verimli, daha performansı yüksek fan tasarım-
larının yapılabileceği konusunda detaylı bilgi 
sahibi oldum ve bu bilgileri kullanarak yeni 
bir kanat tasarımını gerçekleştirdim. Otopark 
havalandırması projelerimizin CFD çalışma-
larını da ben yapıyorum.

“Bizim üstünlüğümüz, teknolojiyi 
pazara uyumlandırabilme  
becerisi”

Efe Ünal: İngiltere’de, GE ve Rolls Royce gibi 
dünya devlerinin Ar-Ge çalışmalarını yürüten 
ekiple birlikte çalıştığımız projemiz; büyük 
çaplı bir fan kanadının tasarımıydı. Aynı dili 
konuşan iki ekiptik, o yüzden çok rahat çalıştık. 
Neden İngiltere derseniz; biz ilk yola çıktığımız 
anda global bir firma olmayı hedefledik. Bunun 
için Ar-Ge tarafında da global mühendislik 
bilgi altyapısına dahil olmak zorundaydık.
Geleneksel kanat tasarımlarına baktığınız 
zaman, airfoil kanat tasarımıyla ilgili detaylar 
literatürde mevcut. Ancak bizim buradaki ama-
cımız, daha önceden başladığımız reversible 

kanat tasarım literatürümüze bir yenisini ekle-
yerek bir kanat tasarımı yapmaktı. Reversible, 
yani; fanın dönüş yönüne göre havanın yönünü 
değiştireceğiz, havanın yönünü değiştirirken de 
herhangi bir performans kaybı yaşamayacağız. 
Tasarımın temel amacı buydu. Bu tasarımın 
amacına ek olarak, 550 kW bir fanın 400 ̊ C’de 
2 saat çalışabilir olması söz konusu. Burada 
kovanla kanat arasındaki mesafenin önemi 
ortaya çıkıyor. Yani 6 mm yerine 5 mm’lik bir 
boşluk, kanat performansını artıracakken, 400 
˚C’deki çalışmada, bu bize aksi yönde, kanadın 
kırılmasına sebep olabilecekti. O yüzden hassas 
bir çalışma gerekiyordu. Buna ek olarak kanatla 
habın birleştiği yerdeki stresler ve mekanik ana-
lizler, bu proje kapsamında yapıldı. Bu ürünle 

karşılaşan müşterilerimiz, çok farklı yapıdaki bu 
tasarımı görebilecek. Yani aerodinamik tasarım, 
mekanik tasarım bütünleşmiş ve iteratif olarak 
ilerleyen bu çalışma sonucunda 2000 – 3000 
çapında 550 - 630 kW kapasitelerde bir kanat 
tasarımı elde etmiş olacağız. Mayıs ayında son 
noktayı koyacağız. 
Tasarım aşamasında birçok program kullanı-
lıyor. Bu programlar oldukça önemli çünkü 
bir tasarım programı satın alıp ona göre iler-
leyip tasarımı tamamladık diyebilmek kesin-
likle mümkün değil. Öncelikle literatürde 
var olan kanat tasarım hesaplamalarından ve 
örnek çalışmalardan yola çıkarak kanada ait bir 
boyutlu parametreler belirleniyor. Bu paramet-
reler ile kanadın göbek kısmından uç kısmına 
kadar değişen giriş ve çıkış açıları yani sahip 
olduğu büküm (twist) ortaya çıkmış oluyor. 
Sonrasında belirlenen bu parametreleri bir 
katı model programına aktararak kanadın 3 
boyutlu geometrisi oluşturuluyor. Geometri 
elde edildikten sonra tasarımda hedeflenen 
performansın yakalanıp yakalanamadığının 
kontrolü ve mevcut kanat geometrisinin iyileş-
tirilebileceği noktaları görebilmek için kanadın 
CFD analizinin yapıldığı aşamaya geçiliyor. 
CFD analizi için öncelikle kanadın etrafındaki 
hava hacmi bir ağ (mesh) programında, yapısal 
ağ (structured mesh) tipinde küçük hücrelere 

Eksenel kesitte basınç dağılımı

Radyal kesitte hiz vektörleri
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bölünüyor. Kanadın etrafında oluşacak ufak 
girdaplar (vortex) ve ufak akış kopmalarının 
(seperation) verimlilik değerine etkileri çok 
önemli boyutlarda olduğundan bize en has-
sas akış çözümünü verecek olan bu ağ tipini 
seçiyoruz. Ağ işlemi tamamlandıktan sonra 
CFD analizin koşturulması için gerekli sınır 
koşulları ve akışkan özellikleri belirlenerek 
analiz modeli oluşturuluyor. Tüm bu tasarım 
aşamaları ve CFD analizi sürecinde en kısa 
sürede sonuca ulaşabilmek için yüksek per-
formanslı ve güçlü bilgisayar altyapısına sahip 
olmanız gerekmektedir. Ayrıca birçok prog-
ram biliyor olmanız ve böyle bir know-how’a 

sahip olmanız lazım. İhtiyacınız olan şeyler 
bunlardan da ibaret değil. CFD analizinden 
elde ettiğiniz sonuçlarla yapısal analiz aşama-
sına geçiyorsunuz. Yapısal analizde incelediği-
miz, kanat geometrisinin uç kısmının kovan iç 
yüzeyi ile arasında kalan mesafe (tip clearance), 
400°C’de kanat malzemesinin uzama miktarını 
karşılayabiliyor mu? Eğer bu mesafe bu sıcaklık 
değerinde uzama miktarı için yetersiz kalıyor 
ya da siz bu uzamayı tasarımınız için kabul 
etmiyorsanız bütün tasarım prosesi yeniden 
başlıyor. Böyle iteratif bir çalışma sonucunda 
bir noktaya varmış oluyorsunuz. Yani burada 
önemli bir mühendislik çalışması ve bilgisayar 
altyapısından bahsediyoruz.
Üniversitelerin yapısını incelediğiniz zaman, 
akademisyenlerimizin bu işin daha çok teknik 
kısmında olduğunu görüyoruz. Ama teknik 
tasarımın üretilebilir olması lazım. Bizim üre-
tim gücümüzle, bu know-how’ımızla onların 
teknik bilgisi bir araya geldiğinde üretilebilir 
yüksek verimli cihazlar ortaya çıkartabiliyoruz. 
Bilimsel altyapı desteği onlardan geldi, ürünün 
ticarileşmesi sürecini de biz yönettik. Beyin 
fırtınası yaptığımızda ortaya dahiyane fi kirler 
çıkıyor. Bunun pazara inişinde, müşteriye uygun 
hale getirilmesinde bizim tecrübemiz ve fab-
rikamızda bulunan makine ve yazılım parkuru 
önem kazanıyor. Makine, yazılım ve montaj 
parkuru buna yetmeseydi, bu sadece parlak bir 
fi kir olarak kalırdı, üretime geçilemezdi. Bu 
şekilde alınmış birçok fi kir patenti var, ama 
uygulanabilirliğine baktığınızda uygulanamaz 
olduğu ortaya çıkabiliyor. Bizim üstünlüğümüz, 
teknolojik fi kir geliştirmeyi uygulanabilir ticari 
ürünlere dönüştürmeyi başarabilecek “teknolo-
jiyi pazara uyumlandırabilme becerisi”. Maliyet, 
üretim kolaylığı, bakım ve sistem verimi gibi 
konuları optimize edebiliyoruz. 
Ürünün başarılı geliştirilebildiği kadar, başarılı 
ticarileştirilmesi de lazım ki olumlu sonuçlar 
alalım. 

“Aironn yurtdışında üretime 
başlayacak”

Yasemin Akgül: İşin başında Aironn 0-55 kW 
motor gücüne sahip fanlarla bu işe başladı. 
Daha sonra 160 kW’lar konuşmaya başladık. 
Şimdi ise 550 - 630 kW’lar konuşuyoruz. Bak-
tığınız zaman Aironn durduğu yerde durmuyor, 
her zaman bir adım ileriye gidiyor. Çok güçlü 
bir proje fi rması, dünyanın en önemli işlerinden 
biri için Aironn’dan bir proje desteği almak 
istedi. Bizim bu geliştirdiğimiz TAP progra-
mını kullanarak çok kısa sürelerde mühendislik 
çözümleri geliştirebileceğimize kanaat getirdi 
ve bu know-how’ı kullanmak istiyorlar. Yani 
Aironn fan üreten bir fi rma gibi görünse de, 
aslında mühendislik çözümleri üreten, gelişti-
ren bir fan üreticisi.  Yurtdışından, Dubai’den, 
Kuveyt’ten know-how talepleri var. Kuveyt’te 
know-how ile beraber üretim talebi söz konusu. 
Aironn yurtdışında üretime başlayacak. Dün-
yaya açılıyoruz. Çok yakında bu talepler kar-
şılanarak yurtdışında üretime başlanacak. Bir 
istek; “know-how’ını getir, gel burada beraber 
üretim yapalım” diyor. Diğeri, “know-how’ını 
ver, üretimi yapılandırayım” diyor. Bu talepler 
gelmeden önce Türkiye’de çok sayıda fi rmayı 
bizzat ziyaret edip, teknik olarak değerlendir-
miş,  Aironn’da karar vermişler.
Emeğimizin uluslararası platformda tak-
dir gördüğünü görmekten tabii ki mutluluk 
duyuyoruz. TM

Kanat yuzeyindeki radyal hiz vektörleri Radyal kesitte statik entropi dağılımı

sorunsuz konforun 
keyfini yaşatan
Lider* Isı İstasyonu...

w w w . d a f e n e r j i . c o m

Isı istasyonu 
pazarında her yıl 
açık ara lider olan 
DAF Enerji,  
2018 yılına da 
güçlü bir giriş yaptı.

* 
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proje

Temaşehir Konya Projesinde 
Isı İstasyonları Sistemi
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatı-

rım ortaklığı Emlak Konut GYO’nun 
Konya’nın en değerli bölgesi Meram’ın 

merkezinde inşa edeceği Temaşehir Konya, 20 
bin metrekare yüzölçümlü meydanı ve meydan 
çevresinde tasarlanmış 42. Cadde adı verilen 
cadde, mağaza, dükkan ve restoranları, modern 
tasarımlı camisi, park alanı, gençlik ve kültür 
merkeziyle birlikte modern şehircilik unsurla-
rını bir arada sunacak. Torkam İnşaat tarafından 
740 konut olarak yapımı devam eden Temaşe-
hir Konya projesinde, DAF Enerji’nin yüksek 
verimli Thermotherm serisi ısı istasyonları ve 

yeni nesil DAF Sonicheat+ kalorimetreleri kul-
lanıldı. 

Özel MicroPlate tasarımlı yüksek verimli eşan-
jörleri kullanan DAF Enerji ısı istasyonları, yazın 
düşük kazan sıcaklıklarında çalışma imkânı sağ-
lamakla kalmayıp kışları da verimli ve konforlu 
bir kullanım sıcak suyu üretiyor. DAF Enerji ısı 
istasyonları merkezi sistemle ısınan konutlarda 
kullanım sıcak suyunun hazırlanması ve daire 
ısıtmasının balanslanması için kullanılıyor. Hızlı 
termostatik vana sayesinde kayıplar minimum-
dur. EPP eşanjör izolasyonu standarttır böylece 

ısı kayıpları minimuma indirilmiştir. Kompakt 
yapısı ile montajı son derece pratik ve kolaydır. 
AISI 316L paslanmaz çelik eşanjör ve borulama-
sıyla yüksek dayanıma sahiptir. Sağlık anlamında 
kullanım sıcak suyu ihtiyaç anında hazırlandığı 
için “lejyonella” riski yoktur. Daire içinde bir 
yanma prosesi gerçekleşmez ve baca bulunmadığı 
için zehirlenme riski oluşmaz. 

DAF Enerji’nin Temaşehir Konya projesinde 
kullanılan diğer ürünü olan DAF SonicHeat+ 
ultrasonik kalorimetre de yenilikçi özellikleri ile 
dikkat çekiyor. Kalorimetre pazarında tamamen 
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yeni bir bakış açısı oluşturan DAF SonicHeat+, 
yeni nesil Cortex işlemcisi sayesinde yüksek per-
formans ve düşük pil tüketimine sahip. Ayrıca 
değiştirilebilir pil özelliğine de sahip olan yeni 
kalorimetrenin bir diğer önemli özelliği EN 
1434 Class 2’ye göre sınıfının en iyi doğruluk 
oran aralıklarından birine sahip olması. Patentli 
gövde tasarımı ile de ön plana çıkan DAF Sonic-

Heat+ bu sayede kendi sınıfındaki en düşük 
basınç kaybı değerlerine de sahip olurken özel-
likle ısı istasyonları ile kullanımında ön plana 
çıkıyor. Kirden, pastan ve korozyondan etki-
lenmeyen bu tasarım sayesinde uzun kullanım 
ömrüne sahip olan DAF SonicHeat+, özellikle 
kullanıcı tarafında da büyük memnuniyet yara-
tıyor. TM

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

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

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi
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teknik

Yazan: Muzaffer Erdoğan, Mak. Yük. Müh. (İTÜ-1972), Hemak Genel Makina San. Taah. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı

Bir işletmede, o işletmenin karakterine 
uygun şartları sağlayan klima sistemi 
yok ise, o işletmede verimli üretim ve 

kaliteden bahsetmek mümkün değildir. Kısıtlı 
hava sirkülasyonu, makinelerin ürettiği ısı ve 
güneş etkisi endüstri alanlarında makine ve 
işçi verimini düşürmektedir. Endüstri alanla-
rının soğutulmasında en uygun çözüm genelde 
evaporatif soğutmadır. Direkt evaporatif kli-
malar, gazlı klimaların harcadığı enerjinin 
sadece %10’unu harcayarak taze, serin ve bol 
hava üretirler. Direkt evaporatif soğutma; 
endüstri alanlarının nem ve sıcaklık değer-
lerini optimum konfor seviyesine getirebilen 
ucuz, pratik, çevreci ve inovatif bir yaklaşımdır. 

Statik elektriğin önlenmesi ve ipliklerin kuru-
maması için evaporatif klima ile sıcaklık ve 
nem kontrolünün yapılması gerekmektedir.
•	 Elyafların mukavemetini artırarak 

kopmaları önler ve üretim hızında artış 
sağlar.

•	 Elyaf süspansiyonunun bir yerden bir 
yere taşınmasını sağlayarak esneklik 
kazandırır.

•	 Hataları önleyerek ürün kalitesini 
yükseltir. Üründe buruşma ve tozlanma 
önlenir; ürün dökümlü olur.

•	 İplik ayrışımını ve kontrolünü 
kolaylaştırır.

•	 Statik elektriği azaltarak ürünün 

Fabrika Soğutması
Soğutma ile birlikte nemin de istendiği tekstil 
sektörü gibi sektörlerde ise en uygun çözüm 
evaporatif klimalardır.
İplik fabrikalarında uygulanan nemlendirme 
sistemi ile evaporatif soğutma karıştırılma-
malıdır. Nemlendirmede yeterli soğutma 
sağlanamazken, evaporatif soğutmada hem 
soğutma hem de nemlendirme istenilen şart-
ları sağlamaktadır.

Evaporatif Klimanın Tekstil 
Sanayisine Faydaları

Evaporatif klima, bütün örgü ve iplik isleme 
hollerinin olmazsa olmaz koşuludur.
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kontrolünü kolaylaştırır ve yine statik 
elektrikten doğan makine süratinin %5-
10 oranında azalmasını engeller. Ayrıca 
elektronik kart arızaları minimuma iner, 
makine aşınması önlenir ve makine ömrü 
artar.

•	 Elyaf kopmalarını en aza indirgediğinden 
havada uçuşan elyaf, hava ve tozlar da en 
aza indirgenmiş olup mevcut olanları da 
bastırarak yere çökeltir.

•	 İşçi verimini %40’a kadar artırır. 22°C’nin 
üzerindeki her bir derecelik artış, işçi 
veriminde %4’lük düşüşe sebep olur. 
35°C’de çalışan bir işçi, 25 °C’de çalışan 
bir işçiden %40 daha az verimle  
çalışır. TM

Tekstil Sanayinde Tavsiye Edilen Ortam Bağıl Nem Değerleri

Açma / Ayıklama Pamuk / Yün % 60-65

Açma / Ayıklama Sentetik % 50-55

Tarak Pamuk / Sentetik % 60-65

Tarak Yün % 70-75

Çekme Pamuk / Yün / 
Sentetik % 55-60

Büküm / Sarım Pamuk / Yün / 
Sentetik % 50-65

Çözgü Pamuk / Yün / 
Sentetik % 55-65

Örme / Dokuma Pamuk / Yün % 80-85

Örme / Dokuma Sentetik % 65-70

Kuru Nemli
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söyleşi

Faruk Çizmecioğlu
Duyar Vana Mak. San. ve Tic. A.Ş. 
Genel Müdürü

K  üçük bir atölyede 1965 yılında faaliyetlerine başlayan Duyar Vana, bugün 
dünyanın 67 farklı ülkesine ihracat yapan, sektörüne yön veren önemli bir firma. 
Vana üretiminin büyük bir kısmını 2016 yılında taşındığı İstanbul Esenyurt’ta, 

16 bin metrekarelik alan üzerine kurulu yeni fabrikasında gerçekleştiren Duyar Vana, 
sektöründeki tek firma olarak Turquality teşvik programında yer alıyor ve dünya 
markası olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. 2017 yılının Aralık ayında Duyar 
Vana Genel Müdürü olan Faruk Çizmecioğlu, Duyar Vana’nın uzun vadeli misyonunu, 
yatırımlarını ve yapacakları çalışmaları Tesisat Market okurları için anlattı…

“Tüm teknik hacmimiz ile yeni
 yatırımlara ve yeni ürünlere    
 odaklandık”
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Duyar Vana, bugün dünyanın 
67 farklı ülkesine ihracat yapan, 
sektörüne yön veren önemli bir 
firma 

1965 yılında küçük bir atölyede faaliyetlerine başla-
yan Duyar Vana, bugün dünyanın 67 farklı ülkesine 
ihracat yapan, sektörüne yön veren önemli bir firma 
haline gelmiştir. Aslında Duyar Vana’nın hikâyesi 
ülkemiz adına birçok başarı hikâyesini içerisinde 
barındırması açısından oldukça çarpıcı ve kayda 
değerdir. Vana üretimimizin büyük bir kısmını 2016 
yılında taşındığımız İstanbul Esenyurt’ta, 16 bin 
metrekarelik alan üzerine kurulu yeni fabrikamızda 
gerçekleştiriyoruz. Turquality’e sektöründeki tek 
firma olarak seçilmiş ve dünya markası olma hede-
fimize bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. 
Üretim aşamalarımızın tamamı tesis içerisinde yer-
leşik olan 5 bin metrekarelik talaşlı imalat sahasında, 
CNC kontrollü yatay işleme, dikey işleme ve torna 
tezgâhlarında gerçekleştirilerek müşterilerimize 
sunuluyor. Üretimin en önemli bölümlerinden biri 
olan modelleme işlemi de yine kendi bünyemizde 
bulunan kalıphane bölümünde, güncel dizayn prog-
ramları ile CNC tezgahlardan oluşan makine par-
kında yapılıyor. Buna ek olarak, Gürpınar’da 8 bin 
metrekare alan üzerine yerleşik döküm fabrikamız, 
Ataşehir’de 1.000 metrekare alan üzerine kurulu 
sprinkler üretim tesisimiz, yine Dilovası Mermer-
ciler Sanayi Sitesi’nde 2.800 metrekaresi kapalı 
olmak üzere, toplam 3.500 metrekare  alan üzerine 
kurulmuş Gebze döküm fabrikamız bulunuyor.
Son olarak Çerkezköy’de İtalyan T.İ.S. Group 
firması ile ortaklaşa kurduğumuz ve özellikle çift 
flanşlı kelebek vana imalatı yaptığımız bir fabrika-
mız daha bulunuyor.

Özellikle içerisinde Türkiye’de ilk defa imal etti-
ğimiz UL-FM sertifikalı sprinkler, ıslak alarm 
vanaları, kuru alarm vanaları, test ve drenaj vanası, 
OS&Y yükselen milli vana, NRS Gate vanala-
rımızın bulunduğu yangın ürün grubumuz başta 
olmak üzere, HVAC başlığı altında sayabileceğimiz 
balans vanaları, küresel vanalar, sürgülü vanalar, 
kelebek vanalar, buhar vanaları, emniyet ventil-
leri, çek vanalar, pislik tutucular, kompansatörler 
ve pirinç vanalar gibi birçok ürün ve satış sonrası 
hizmet sunabiliyoruz.

Sprinkler ve yangın grubu vanaları 
konusunda Türkiye’nin tek belgeli 
üreticisiyiz 

Tüm teknik hacmimiz ile yeni yatırımlara ve yeni 

kuruluşları ile birlikte çalışıp bu alanda ciddi belge-
lendirme çalışmaları ya da diğer tabir ile yatırımlar 
gerçekleştirdik. 
Şimdiye kadar ciddi bir bütçe ile ürünlerimizin 
özellikle yangın grubundaki UL/FM/LPCB gibi 
belgelendirme süreçlerini tamamlayarak rekabet 
açısından ciddi bir avantaj yakaladık. Bu dinamizm 
ile son dönemde geliştirdiğimiz ve Türkiye’de ilk 
defa üretimine başladığımız ıslak alarm vanaları, 
kuru alarm vanaları, OS&Y yükselen milli vanalar, 
NRS Gate vanalar, sprinkler, test ve drenaj vana-
larına ek olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından da verimlilik ödülüne layık görülen 
Lug tipi pislik tutucularımızın da içerisinde olduğu 
kompakt ürünlerimizin tasarım ve imalatlarını ger-
çekleştirdik. 2018 yılı içerisinde de yerli izleme 
anahtarlı kelebek vanalarımızı ve akış anahtarını 

ürünlere odaklandık. Duyar Vana’nın Turquality 
teşvik programında yer aldığını tekrar vurgulamak 
istiyorum. Bünyemizde toplamda 6 adet üretim 
tesisi ve her birine ait bir ar-ge yapılanması mev-
cut. Mevcut halde İstanbul’da Esenyurt Vana, 
Ataşehir Sprinkler, Gürpınar Dökümhane, Gebze 
Dökümhane tesislerinin yanı sıra İtalyan TİS 
markası ortaklığı ile TİS-Duyar olarak Çerkezköy 
bölgesinde özel grup endüstriyel vana üretimi ger-
çekleştiren bir tesise sahibiz. Buna ek olarak ozon 
mühendisliği üzerine faaliyet gösteren, sanitasyon 
ve sterilizasyon konularında hizmet veren bir işti-
rakimiz daha mevcut. 
Sprinkler ve yangın grubu vanaları konusunda 
Türkiye’nin tek belgeli üreticisiyiz. Ürün kalite-
mizi tarafsız olarak belgelemek ve kalite / güvenlik 
standartlarımızı yakalamak için dünyaca ünlü onay 
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söyleşi

Yerli yangın ürünlerimizin UL/
FM/LPCB gibi sertifika ve 
belgelendirmelerine önemli oranda 
yatırım yaptık 

Yukarıda da bahsettiğim gibi, özellikle yerli yan-
gın ürünlerimizin UL/FM/LPCB gibi sertifika ve 
belgelendirmelerine önemli oranda yatırım yaptık 
ve yapmaya da devam ediyoruz. Özellikle konut 
tipi diye tabir ettiğimiz upright, pendent, sidewall 
sprinklerin en çok kullanılan tiplerinde; (68 C, ½”, 
K 5.6, Standart ve Hızlı Tepkimeli) UL/FM serti-
fikalarımızı çok büyük oranda tamamladık. Bunun 
yanında Şubat ayı başında FM belgesine sahip olan 
ıslak alarm vanamızın DN 150 çapı için UL Belgesi 
de yayımlandı. OS&Y yükselen milli vanamızın, 
test ve drenaj vanamızın UL/FM Belgeleri zaten 
vardı. 2018 yılı içerisinde, şu anda TSE onaylı ola-
rak imal ettiğimiz gizli tip sprinklerimizin, kuru 
alarm vanamızın ve yerli izleme anahtarlı kelebek 
vanamızın da UL/FM sertifikalandırma süreçlerini 
tamamlamayı amaçlıyoruz.

700’ün üzerinde projede Duyar Vana 
imzası

Hem devlet projeleri hem özel yatırımlar olsun şu 
ana kadar 700’ün üzerinde projede Duyar Vana 
ürünleri kullanılmış durumda. Yakın zamanda 
Emlak Konut Ayazma, Sinpaş Queen Bomonti, 
Güneşli Referans, Maslak 1453, BizimEvler 7, 
Çamlıca Camii, World Medicine İlaç Fabrikası, 
Aldağ Isıtma Manisa Fabrika Projesi, Suryapı 
Bahçeyaka Projesi, Bezmialem Üniversitesi, Nef 
projeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde sayı-
sız projeye malzeme verdik ve vermeye de devam 
ediyoruz. Yurtdışında ise referans olarak sayabile-
ceğim projelerin başında, Gürcistan Havalimanı, 
Arena Zagreb – Hırvatistan, Sofya Havalimanı, 

piyasaya sürmeyi amaçlıyoruz.
Özetle Duyar vana bünyesinde, bütün yeni ürün 
tasarımı, özel ürün uygulamaları, sertifikasyon 
çalışmaları ile ar-ge politikamızı diri tutarak sek-
törümüze ve ülkemiz ekonomisine katma değer 
sağlamaya devam ediyoruz. 

Müşteri odaklı firma hedefiyle 
çıktığımız yolculuğun 
basamaklarından ilki, Salesforce 
CRM yatırımı oldu

Duyar olarak, her daim sektörüne yön veren, 
öncü firma sorumluluğumuzun bilincinde hare-
ket ediyoruz. Müşteri odaklı firma hedefiyle 
çıktığımız bu yolculuğun basamaklarından ilki 
Salesforce CRM yatırımı oldu. İç ve dış pazar-
lardaki büyümenin de etkisiyle; satış faaliyet-
lerimizi koordine etmede işimizi kolaylaştıran, 

satış sorumlularımızın zamanlarını daha verimli 
kullanmalarına ve müşterilerimizle olan iletişimi 
daha ayrıntılı takip etmelerine imkân sağlayan, 
dünyanın en iyi CRM çözümüne yatırım yaptık. 
Ocak 2018’de hayata geçen bu proje ile müşteri 
beklentilerini en iyi şekilde karşılama yönünde 
büyük bir hamle yapmış bulunuyoruz. 
Her geçen gün yeni süreç ve fonksiyonların da 
eklenmesiyle birlikte müşteri memnuniyetini 
önemli ölçüde artırmayı hedefliyoruz. Güncel 
teknolojilerle birlikte; müşteri hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve iş verimliliğinin artırılması 
adına, ürün ve hizmet süreçlerimizdeki kaliteyi 
sürekli iyileştirmek kurum bakış açımızı en iyi 
şekilde yansıtıyor. Tam da bu noktadan hare-
ketle, değişime sadece ayak uydurmakla kalma-
yıp değişimin sektörümüzdeki öncüsü olmaya  
devam edeceğimizi büyük bir içtenlikle söyle-
yebilirim.
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söyleşi

Fişt Olimpiyat Stadyumu – Rusya, Soçi Olimpiyat 
Stadyumu – Rusya, Tunus Havalimanı, Movenpick 
Hotel – Katar geliyor.

Müşterilerimizin tüm taleplerine 
olduğu gibi satış sonrası hizmet 
taleplerine de oldukça duyarlıyız 

Duyar vana sektörde 53. yılını kutluyor. Bu anlamda 
vizyonumuzun temelinde olan markamız ve tüm 
paydaşlarımız için sürdürülebilir değer üretmek 
ilkemizi perçinlediğimizi görebiliyoruz. Türkiye 
genelinde Marmara, Trakya, Ege-Akdeniz, İç-Orta 
ve Kuzey Anadolu, Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
bölgelerinde bölge müdürlükleri mertebesinde hiz-
met veriyoruz. Bu organizasyon içerisinde geniş bir 
bayi, lojistik ve satış sonrası hizmetler yapılanmamız 
mevcut. 
Geçen aylarda gerçekleştirdiğimiz organizasyonda 
Gaziantep’ten İzmir’e kadar geniş bir coğrafyada 
hizmet veren bayi teşkilatlarımız ile bir araya gel-
dik. Skalamıza baktığımızda bünyemizde 40 yıldır 
hizmet veren bayilerimizin ya da diğer anlamıyla 
paydaşlarımızın olduğunu görmek, doğru hedef-
lere yürüdüğümüzün en önemli ve en mutlu edici 
göstergesidir bizim için. Müşterilerimizin tüm 
taleplerine olduğu gibi satış sonrası hizmet talep-
lerine de oldukça duyarlıyız. Duyar Vana olarak, 
Müşteri Destek Hizmetleri birimimiz ile belki de 
sektörümüzde ISO 10002 belgesine sahip nadir 
fi rmalardan biriyiz. Müşterilerimizden gelen tüm 
taleplerin başlangıç ve bitiş süreçleri sistemimiz 
tarafından kayıt altına alınıp izlenebiliyor.
Tüm bunlara ek olarak, İş Geliştirme birimimiz 
tüm müşterilerimize; projeden keşif çıkartma, 
balans vanası seçimi, kompansatör seçimi gibi bir-
çok hususta teknik hizmet verebilecek yetkinliğe 
sahiptir.

Duyar Akademi, vana seçim 
programı ile daha canlı ve verimli 
hale gelecek

Duyar Akademi, Duyar Vana markasının en önemli 
projelerinden biri. Bu proje ile gerek müşterilerin, 
gerek paydaşlarımızın, gerek öğrencilerin mühen-
dislik görgülerini artırmaya yönelik paylaşımları 
gerçekleştiriyoruz. Bu halihazırda ISO 10002 müş-
teri memnuniyeti yönetim sistemi belgesine sahip 
olan markamızın, öğretici kanadında bulunduğu, 
teknik ve görsel öğeler ile ürünlerini desteklediği 
bir platform. Gerek ürünlerimize ait detaylı animas-
yonları, gerek ürünlerimize ait montaj videolarını, 
gerekse de yine ürünlerimize ait revit çizimleri bu 
platformda paylaşmak suretiyle sektörümüzdeki 
duyarlılığı artırmayı amaçlıyoruz. 2018 yılı içeri-
sinde Duyar Akademi platformunu daha canlı ve 
verimli hale getirebilmek için projeler üretmeye 
devam edeceğiz. Bu projelerden biri de vana seçim 
programı olacaktır. Ekip olarak yıl sonuna yetiş-
tirmeye çalıştığımız bu proje üzerinde ciddi emek 
sarf ediyoruz.

TMMOB, TTMD ve TÜYAK 
organizasyonlarını hem sponsorluk 
bazında hem teknik eğitim-
seminerler ile destekliyoruz

2017 yılı içerisinde TMMOB Makine Mühen-
disleri Odası, TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği) ve TÜYAK (Türkiye Yangından Korunma 
ve Eğitim Vakfı/Yangından Korunma Derneği) 
kanadında son dönemde çok faal bir dönem geçir-
dik. Organizasyonlarını hem sponsorluk bazında 
hem teknik eğitim-seminerler ile destekliyoruz. 
Ayrıca Duyar Vana olarak pek çok üniversite konfe-
ransına davet edilerek tecrübelerimizi paylaşma fır-

satı bulduk, tesislerimizi kendilerine açarak geziler 
tertipledik. 2018 yılı içerisinde bu çalışmalarımızı 
bu fazda da büyüterek devam ettirmenin yanında, 
paydaş ve müşterilerimizi yurtiçi-yurtdışı teknik 
gezi-seminer organizasyonlarına da dahil edeceğiz.

İhracatımızı daha da artırmak için 
hem belgelendirme süreçleri hem 
de yurtdışı bayi yapılanmasına özel 
önem veriyoruz

2020’deki vizyonumuza göre planladığımız büyük-
lüğe ulaşabilmek için 2017 yılı içerisinde üretim 
kapasitemizi artırmamız gerekiyordu. Bunun için 
yatırım çalışmalarımızı tamamladık ve 2018 için 
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söyleşi

zin içerisinde yenilikçi Ar-Ge ürünlerimiz ve bun-
ları ön plana çıkarmak var. Hedef ülkelerde öncelikli 
olmak üzere, müşteri odaklı ve dinamik pazarlama 
stratejimiz var. Markamıza dünya çapında imaj 
kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. 
Ulusal alanda rekabetçiliği artırmamız için lojistik 
anlamda altyapımızı güçlendiriyoruz. 
Marka mimarisi yönünden baktığınızda da, dört ana 
temele odaklanıyoruz: Fonksiyonel destek, sunulan 
ürün ve hizmetler, takipçilere sağladığımız faydalar, 
markanın rakiplerden farklılıkları gibi. Fonksiyonel 
destekte dikkat çekeceğimiz nokta, özellikle araş-
tırmalarımızda Polonya ve Hindistan arasındaki 
coğrafyada yangın üreticisi olarak bizden başka bir 
üretici gözükmüyor. Bu bilgileri FM’in sitesinden 
ve üretici adreslerinden alıyoruz. Duyar Vana ola-
rak lojistik anlamdaki yerimizin önemli olduğunu 
düşünüyoruz. 

2018 yılı odağımızda ihracat 
pazarımızı büyütme projemiz var 

İnşaat sektöründeki hareketlenmenin yurtiçinde 
sektöre katma değer sağlayacağını öngörüyoruz, 
değişken parametrelere bağlı olarak her markanın 
temkinli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.   
Daha önce de belirttiğim gibi 2018 yılı odağımızda 
ihracat pazarımızı büyütme projemiz var. Dünya 
pazarı çok büyük, bizim 2018 yılı ve sonrasındaki 
hedefimiz bu pazardan olabildiğince pay almak.
Buna ek olarak cirosal anlamda yurtiçinde yüzde 
30 büyüme hedefimiz var. Bunu desteklemek için 
de stok yönetimi konusunda farklı bir yaklaşımımız 
olacak. Koşan ürün dediğimiz stok devir hızı yük-
sek ürünleri sürekli stok tutmakla ilgili projemizi 
2018’de hayata geçireceğiz. 

Tasarım ve üretim gücü olan 
firmalar yeni yatırım, yeni ürün 
geliştirme ve yeni istihdam zemini 
yaratabiliyor

İnşaat sektörüne paralel olarak vana sektöründe 
de bir büyüme söz konusu. Son on yılda inşaat 
sektörü sürekli büyüme ve ilerleme frekansında. 
Pazar büyüdükçe tasarım ve üretim gücü olan bizim 
statümüzdeki firmalar da yeni yatırım, yeni ürün 
geliştirme ve yeni istihdam zemini yaratabiliyor. Bu 
ülkemiz ekonomisi açısından da, marka değerimiz 
açısından da önemli bir husus. Son 15 yıl ürün – 
tasarım – tesisleşme bazında hamlelerin ön planda 
olduğu ve buna bağlı olarak pazarda gelişmelerin 
yaşandığı bir dönemdi. Bu ivmenin devam edece-
ğini öngörüyorum. TM

yüzde 30 büyüme hedefi ile yola çıktık.
Yerli üretici olarak sektör içerisindeki pazarın yüzde 
18-23’ünü yönetiyoruz. Yangın grubundaki pazar 
payımız ise yüzde 12 dolaylarında olsa bile bazı 
ürün gruplarında yüzde 35’e varan pazar paylarını 
yakaladık. Hedefimiz hem genel anlamda hem de 

yangın konusunda kısa ve orta dönemde yüzde 35 
paya ulaşmak. Ancak burada önemli olan, yurt-
dışı pazarlardan pay almak. Halihazırda 67 ülkeye 
gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı daha da artırmayı 
hedefliyoruz. Bu nedenle hem belgelendirme süreç-
leri hem de yurtdışı bayi yapılanmasına özel önem 
veriyoruz. Neticede dünyadaki toplam pazardan 
alınacak pay hem bizim hem de ülke ekonomisi 
için çok değerli.

Ulusal alanda rekabetçiliği 
artırmamız için lojistik anlamda 
altyapımızı güçlendiriyoruz

Markamızın Türkiye’deki saygınlığını ve lider pozis-
yonunu koruyup geliştirerek küresel arenada tercih 
edilen ve aranan seviyeye yükseltmek bizim kurum-
sal marka stratejimiz diyebilirim. Marka stratejimi-

Mehmet Çim - Duyar Vana İş Geliştirme Müdürü, Aykut Özman - Duyar Vana Üretim Yöneticisi
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proje

Türkiye’de ve dünyada birbirinden 
önemli projelerin iklimlendirmesinde 
imzası bulunan Daikin, Marmara 

Denizi’nin kıyısında “iyi yaşam” konseptiyle 
hayata geçirilen Büyükyalı İstanbul’un da 
çözüm ortağı oldu. Zeytinburnu, Kazlıçeşme 
Sahil Yolu’nda, Tarihi Yarımada’nın hemen 
yanı başında 111 dönümlük arazi üzerine 
inşa edilen Büyükyalı İstanbul; tercihini çevre 
dostu, sessiz ve kompakt tasarıma sahip Dai-

kin VRV IV sistemlerden yana kullandı. Aynı 
güzergahta yer alan Yalı Ataköy ve Pruva 34 
projeleri gibi Büyükyalı İstanbul sakinleri de 
Daikin cihazları ile iklimlendirme konforu 
yaşayacak. 

Teknoloji, verimlilik ve güvenlik bir 
arada

Birbirinden farklı konsept ve büyüklüklerde 

Daikin, Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, Emlak 
Konut güvencesiyle hayata geçirilen markalı konut ve rezidans projesi Büyükyalı 
İstanbul’un soğutma sistemleri çözüm ortağı oldu. Tarihi Yarımada’nın yanı 
başında yer alan Büyükyalı İstanbul’un sakinleri, Daikin’in VRV IV sistemleri 
sayesinde sıcaklara meydan okurken, yüzde 28’e varan enerji tasarrufu 
yapabilecek.

Büyükyalı İstanbul Soğutma 
Sistemleri
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konutların yer aldığı Büyükyalı İstanbul’un 
soğutma ihtiyacını karşılamak için teknolojisi 
ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan Dai-
kin VRV IV cihazlar tercih edildi. Projede 
kullanılan cihazlar arasında VRT (Değişken 
Soğutucu Akışkan Sıcaklığı) özelliğine sahip 
RXYQ-T model ısı pompası tipi dış ünite 
ve RXYSCQ-T ve RXYSQ-T model Mini 
VRV IV ısı pompası tipi dış ünitelerin yanı 
sıra, konutların alan özelliklerine uygun olarak 
seçilen iç üniteler yer alıyor. 

Her daire büyüklüğüne uygun kapasitede 
seçilen dış ünitelerle mekânların birbirinden 
bağımsız bir şekilde soğutulması sağlanırken, 
dış ünite klima santrali ile DX batarya bağ-
lantısı yapılarak taze hava ihtiyacı da karşıla-
nabiliyor. Projede tercih edilen Mini VRV IV 
dış ünite modelleri ise geniş kapasite aralığıyla 
kullanıcıların her türlü soğutma ihtiyacını 
karşılarken, kompakt yapısıyla da yer sıkıntısı 
yaşanabilecek alanlara kolaylıkla sığıyor. Çevre 
dostu R410A soğutucu gazı kullanan dış üni-
teler sayesinde atmosfere salınan gaz miktarı 
azaltılırken, VRT teknolojisiyle optimum 
sezonsal enerji verimliliğine ulaşmak mümkün 
oluyor. Düşük işletim ve bakım maliyetli, uzun 

ömürlü, sessiz ve yüksek güvenlikli Daikin 
VRV IV cihazlar ile soğutma ve havalandırma 
uzun yıllar boyunca endişe edilmesi gereken 
bir konu olmaktan çıkıyor. 

Geniş iç ünite aralığına sahip dış üniteler, 
Daikin Emura ve Nexura gibi şık iç ünite-
lerle birlikte rahatlıkla kullanılabiliyor. Estetik 
görünümü bozmadan klima keyfi sağlayan 
gizli tavan, yatay hava üfleme ve sensör özel-
liğiyle soğutma konforu sağlayan dairesel atışlı 
kaset, tavanlara sorunsuzca monte edilebilen 
tam düz kaset ve zemin alanı kısıtlı olan oda-
lara uyumlu duvar tipi gibi farklı özellikler-
deki modelleriyle konutların tasarımına uygun 
çözümler sunan iç üniteler, düşük enerji tüke-
ten özel DC fan motoruyla düşük ses seviye-
lerinde çalışarak huzurlu bir ortam sağlıyor. 
İç üniteler, yıkanabilen ve küf önleyici özelliği 
bulunan hava filtresi sayesinde bulundukları 
mekânın hava kalitesinin iyileştirilmesine yar-
dımcı oluyor.

Akıllı projeye, akıllı soğutma

Daikin’in hızlı ve kolay erişim özelliğine 
sahip VRV IV cihazları, tasarımı dünyaca 
ünlü İngiliz mimarlık şirketi Chapman Tay-
lor tarafından gerçekleştirilen Büyükyalı 
İstanbul’un akıllı ev konseptini tamamlıyor. 
Özel olarak geliştirilen ‘I-Touch Manager’ 
merkezi otomasyon sistemi ile akıllı enerji 
yönetiminden uzaktan erişimle kontrole kadar 
pek çok kolaylığı bir arada sunan Daikin VRV 
IV cihazları sayesinde geleceğin ev konforu 
bugünden yaşanıyor. ‘I-Touch Manager’ ile 

kullanıcılar enerji tüketimi ve faturalandırma, 
enerji kayıp kaynağını tanımlama, uzaktan 
internet erişimi, tüm iç-dış ünitelerin uzaktan 
arıza ve bakım için takibi, sistemin diğer sis-
temlerle uyumlu çalışabilmesi ve otomatik iç 
ünite kaydı gibi tüm fonksiyonları kolaylıkla 
gerçekleştirebiliyor.

Montaj kolaylığı ile zamandan 
tasarruf

Daikin VRV IV ısı pompası tipi dış ünite-
lerde standart olarak bulunan otomatik şarj ve 
soğutucu akışkan testi özellikleri ile devreye 
alma sırasında hem zamandan tasarruf etmek 
hem de cihazlarda en iyi performansa ulaşmak 
mümkün oluyor. Daikin VRV IV cihazları,  
geniş kapasite çeşitliliği ve yüksek borulama 
limit avantajı sayesinde kolay montaja imkân 
veriyor. TM
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RÖPORTAJ

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

İKİ  AYDA BİR YAYINLANIR •  KASIM-ARALIK 2017 •  YIL:  10 •  SAYI :  72 •  14 TL •  ISSN 1306-5343 •  www.ebelediye. info

RÖPORTAJ
BELSİS
“BELEDİYENİN İHTİYACI OLAN 
TEKNOLOJİLERİ EN EKONOMİK ŞEKİLDE 
ANAHTAR TESLİM SUNUYORUZ”

SEMPOZYUM
İSTANBUL, 5. YAŞANABİLİR 
ŞEHİRLER SEMPOZYUMU’NA 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

RÖPORTAJ
FIA FOUNDATION
“OKULA GÜVENLİ  ERİŞİM 
HER ÇOCUĞUN EN TEMEL HAKKI”

Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma
Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma

Makale

Eurasia Tunnel 
Selected as World’s 
“2016 Best Tunnel 
Project” Turkey-Stirred 

But Not Shaken
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Organizations Calendar 
2017

Turkey-Stirred 
But Not Shaken

“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.”

Turkey is a World 
Leader in Mega 
Projects

Turkey is a World 
Leader in Mega 
Projects

Eurasia Tunnel 
Selected as World’s 
“2016 Best Tunnel 
Project”

The Second Oldest          
Subway of the World
The Second Oldest          
Subway of the WorldTÜ
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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

FİYATI: 10 TL YIL: 10 SAYI: 66
www.iskteknik.com

Püf Noktası

İpucu

Röportaj

Yangın Hidrantları 
Denetim, Test ve Bakımı

Soğutma Sistem 
Verimliliğinin 
Artırılması

“Hilti Türkiye 
yüzde 25 büyüme 
hedefliyor”

Makale

Elektrik Motorları 
ve Çeşitleri

mutlu yıllar

KASIM-ARALIK 
2017

66
Isıtma, Soğutma,

Klima ve 
Havalandırma Ekipmanlarının 

Montaj, Servis ve 
Uygulama Tekniği Dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Baca Sektörünün
Dünü, Bugünü 
ve Yarını
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odinam
ik.info

ARALIK 2017  SAYI 304

RÖPORTAJ

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







Yurtdışına dahi
mühendislik çözümleri ihraç eden
bir ‘bilgi’ üreticisi...

Fanlar
Yayınlar
Teknik

Yazılımlar

Seminerler
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Fanlar

Aironn sadece bir ‘fan üreticisi’ değil...


