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Fanlar

Aironn sadece bir ‘fan üreticisi’ değil...
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İstanbul Bölge Müdürlüğü
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T+90 216 456 04 10       F+90 216 455 12 90

İzmir Bölge Müdürlüğü
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T+90 232 469 05 55       F+90 232 459 12 92

Adana Bölge Müdürlüğü
Fuzuli Caddesi Galeria  

İş Merkezi  2.Kat No: 250 Adana
 T+90 322 459 00 40      F +90 322 459 01 80

Yüksek enerji verimliliğine sahip 
çevre dostu tasarım.

EVI Scroll kompresör sayesinde 
üstün ısıtma performansı.

G tipi ısı değiştirici ile daha 
verimli ısı transferi.

Tek modülde 28 HP, tek grupta 
112 HP Full DC inverter üniteler.

İleri Teknoloji ve Üstün Çalışma Performansı

www.untesvrf.com.tr

28~112 HP



Yurtdışına dahi
mühendislik çözümleri ihraç eden
bir ‘bilgi’ üreticisi...
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GREE I-SHINE  |  PERFORMANS SANATI
GREE I-Shine Inverter Salon Tipi Klima, üstün performansı ve şık tasarımıyla ortama değer katar.
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Enerji verimliliği ile aynı ölçüde sektörü-
müzü yakından ilgilendiren iki önemli 
kısaltma ile karşı karşıyayız: GWP 

(Global Warming Potential) ve ODP (Ozone 
Depleting Potential). GWP; küresel ısınma 
potansiyelini, ODP ise ozon tahribat potansi-
yelini ifade etmektedir. Soğutma sistemlerinde 
kullanılan soğutucu akışkanların GWP ve ODP 
değerleri ile ilgili, F-Gaz Yönetmeliği kapsa-
mında Avrupa Birliği (AB)’nde yeni düzenle-
meler kapıya dayandı. 1 Ocak 2015 itibarıyla 
yürürlüğe giren kısıtlama, 150 ve üstü GWP’ye 
sahip HFC (hidrofl orokarbon) içeren birey-
sel soğutucu ve dondurucular ve 1 Ocak 2020 
tarihi itibarıyla ise hermetik ticari soğutucu ile 
dondurucuları ilgilendiriyor. Zira bu tarihten 
itibaren 2500 ve üstü GWP’ye sahip HFC içeren 
hermetik ticari soğutucu ve donduruculara kısıt-
lamalar getiriliyor. AB’de 1 Ocak 2022 tarihinde 
ise aynı ürün grubu için söz konusu kısıtlama, 

AB F-Gaz Yönetmeliği’ne Bakış

150 ve üstü GWP’ye sahip ürünler için geçerli 
olacaktır. Yine, 150 ve üstü GWP’ye sahip HFC 
içeren oda tipi taşınabilir iklimlendirme cihazları 
için 1 Ocak 2020, 750 ve üstü  veya 3 kg’den az 
fl orlu sera gazı içeren tekli split klimalar için ise 
1 Ocak 2025 kısıtlama başlangıç tarihleri olarak 
karşımıza çıkıyor.
Durum böyle olduğunda, F-Gazlara alternatif 
olarak gösterilen doğal ve alternatif soğutucu 
akışkanların popülaritesi artıyor. Propan, izo-
bütan, amonyak, propilen, karbondioksit gibi 
fl or içermeyen soğutucu akışkanların kullanımı 
da her geçen gün yaygınlaşıyor. Yeni nesil soğu-
tucu akışkanların ODP’leri her ne kadar sıfır 
veya sıfıra yakın olsa da belli bir GWP değe-
rine sahipler ve bunlar da takip kapsamındalar. 
Ayrıca, bir kısım alternatif soğutucu akışkanın 
tutuşma özellikleri yüksek olduğundan yeni nesil 
soğutkanlar için ASHRAE standartlarında A2 
sınıfı A2L, B2 sınıfı ise B2L olarak revize edil-
miştir. 
AB F-Gaz Yönetmeliği, cihaz işletmecisi ve 
servis sorumlularını da ilgilendiriyor; onlar da 
F-Gaz emisyonunu önleme konusunda bazı 
yükümlülüklere sahipler. Her şeyden önce, 
f-gazların atmosfere bilerek salınması yasakla-
nıyor. Yönetmelik, söz konusu F-Gazların sis-
temden sızmasını engellemek için de birtakım 
önlemler içeriyor. Kaçakların önlenmesi için 
gerekli tedbirleri almak ve bir kaçak tespit edil-
diğinde vakit kaybetmeden müdahale etmek, 
işletmecilerin sorumluluğu altındadır. Servis per-
soneli, yasa gereği montaj, servis, bakım, tamir, 
kaçak kontrolü ve cihazın devre dışı bırakılması 

sürecinde soğutkanın geri kazanılması işlemini gerçek-
leştirebilmek üzere sertifi kalandırılmalıdır. İşletmecile-
rin de servis elemanlarının sertifi kalarını kontrol etme 
konusunda sorumlulukları vardır. 
Yönetmelik, işletmecilere aynı zamanda emisyonu 
azaltma konusunda da bazı yükümlülükler getiriyor. 
Bunlar arasında; düzenli sızdırmazlık kontrolleri, gere-
ken yerlerde kaçak detektörü montajı, kayıt tutma ve 
cihazın ömrü sonunda bünyesindeki soğutucu akışka-
nın geri kazanılması gösterilebilir.
Yönetmelik, taşıt iklimlendirme sistemleri dahil tüm 
sistemler için uygun etiketlemeyi de zorunlu tutuyor. 
Etiketlerde cihazın hangi soğutucu akışkanı kullandığı 
ve şarj miktarı yer almalıdır. Kolay ulaşılabilir olması, 
tercihen servis valfl erinin yakınında bulunması ve cihaz 
hermetik ise bu bilginin de etikette yer alması gere-
kiyor. 1 Ocak 2017 itibarıyla, etikette şarj miktarının 
CO2 eşdeğeri ve aynı zamanda F-Gazın GWP değeri 
de yer almak zorundadır. 
Ayrıca, yeni önlemler arasında kademeli azaltım da yer 
alıyor. Kademeli azaltım takvimi ile AB pazarındaki 
HFC miktarının CO2 eşdeğeri cinsinden 2015-2030 
döneminde %79 oranında azaltılması planlanıyor. 
HFC’lerin toptan yasaklanması söz konusu olmamakla 
birlikte CO2 eşdeğeri daha düşük olan HFC’lerin 
kullanımı amaçlanmaktadır. Yüksek GWP değeri olan 
soğutucu akışkanların fi yatlarında da artış gözlen-
mektedir. 
Uyumlaştırılmış Florlu Sera Gazları Yönetmeliği, ülke-
mizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
Ocak 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bununla beraber, uygulamaya yönelik tebliğ-
ler henüz hazırlık aşamasındadır.
Tüm bunlar, 2°C olarak belirlenen kritik sıcaklık artış 
sınırını geçmemek üzere alınan tedbirlerdir. Özetle, 
gelecekte yaşamı mümkün kılabilmek, gezegenimizin 
varlığını sürdürebilmesi için bu kısıtlamalara uyulması 
hayati önem taşımaktadır. 

Kaynak: AB Florlu Sera Gazları (F-Gaz) Yönetmeliği, 
Friterm Akademi Teknik Kitaplar Dizisi No: 3. TM

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

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W
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ürünler

Çevresel sağduyusu olan bir bireyin 
öncelikle ihtiyaçlarını minimuma 
indirmesi gereklidir, ısınırken oda 

sıcaklığını 22°C yerine 20°C’ye düşürmesi 
enerji tüketimini yaklaşık %15 azaltmaktadır.  
Bir işletmenin mesai harici ihtiyaç yokken iç 
ortam sıcaklığını 20°C’den 16°C’ye düşürmesi 
ilgili sürede yaklaşık %30 enerji tasarrufu sağ-
lamaktadır. 
Mesai bitiminde sistemi rölantiye almak ve 
mesai başlamadan hemen önce ortam sıcak-
lığını süratle 20°C’ye çıkartmak VRF sistem-
lerinin standart fonksiyonudur. Bunun için 
şahıs gayretine ihtiyaç yoktur. VRF sistemleri 
bireysel bilincin eline sunulmuş bir imkândır. 
Isı geri kazanımlı yerel taze hava çözümleri 
VRF sistemlerinin değişmez bir parçasıdır. Bu 
ürünler sayesinde sadece ihtiyaç kadar taze 
hava, kontrollü olarak ortama verilmekte böy-
lece kontrolsüz taze hava beslemesinden kay-
naklanan enerji kayıpları önlenmektedir.
Çevresel sağduyunun diğer ayağı kaynak kulla-
nımıdır. Isınma için karbon türevi yakıtlar ya da 
elektrik kullanmanın çevresel etkilerini hepi-
miz son derece iyi biliyoruz. Modern dünya 
alternatif enerji kaynaklarına yönelirken hava 
kaynaklı ısı pompası olarak VRF sistemleri 
bunun en güzel uygulamalarıdır. Ortalama 4,0 
enerji verim oranına sahip bir VRF sistemi,  4,0 
kW ısıtma yapmak için sadece 1,0 kW elektrik 
enerjisi harcamakta bu sayede dış havada atıl 
bulunan 3,0 kW enerjiyi iç mekâna aktarmak-
tadır. Aynı döngü soğutma için de geçerlidir.  
Uzun yıllara sâri istatistikler yapılarda kurulu 
gücün ağırlıklı olarak %50-75’nin kullanıldı-
ğını göstermektedir. VRF sistemlerinin mev-
simsel enerji verim oranları diğer sistemlere 
göre çok daha yüksektir ve asıl performanslarını 
bu bölgede sergilerler.  Günümüz VRF sistem-
lerinin mevsimsel enerji verim oranları 7,0’ın 
üzerine çıkmaktadır.
Hisense’in Mart ayında Milano Mostra Con-
vegno Expocomfort  fuarında ilk defa tanıttığı 
yeni S Serisi VRF dış üniteler ve yeni kontrol 
sistemleri dalında yeni standartlar oluşturuyor. 
Sistem gelişmiş çift kademeli Vapour Injection 
Scroll Kompresör ve akıllı defrost teknolojisini 
kullanır ve bu sayede çok düşük sıcaklıklarda 
dahi güçlü ısıtma sağlar. -25°C’ye kadar ısıtma 
yapan Hi-FLEXI S Serisi dış üniteler -15°C 
‘de dahi 40°C ve üzerinde iç ünite üfleme sıcak-
lığı sağlar. Bu arada, enerji tasarrufu ve çevre 

Üntes’ten Hisense Yeni Jenerasyon Hi-FLEXI S Serisi VRF Sistemleri

koruma etkisi Hisense VRF S serisi tarafından 
garanti edilir. Yeni G -Type ısı değiştirgeci dış 
ünitenin 4 yönünü sarar. Artırılmış ısı transfer 
alanı düşük dış hava sıcaklıklarında buzlanmayı 
yavaşlatırken, çok yüksek dış hava sıcaklıkla-
rında (+52 oC) dahi ısının rahatlıkla atılmasını 
sağlar.  Çok parçalı ısı değiştirgeci yapısı ve 
soğutkan basınç ile sıcaklığını dış ortam sıcak-
lığı ile kontrol eden PTT defrost teknolojisi 
buzlanmanın negatif etkilerini ortadan kaldırır. 
S Serisi dış ünite ısı değiştirgeçleri standart 
olarak anti-korozif kaplamalı olarak gelir bu 
sayede özellikle kış aylarında ve sanayi böl-
gelerinde ortam havasında bulunan aşındırıcı 
kimyasallardan etkilenmezken hidrofobik kap-
lama batarya üzerindeki nemin donmadan tah-
liyesini kolaylaştırır. Yeni tasarım, sadece üstün 
performans değil yüksek verimi de kullanıcı-
lara standart olarak sunmaktadır. (4,70 EER 

- 5,53 COP @ AWVT-76) İnverter dış ünite 
kompresörü kademesiz olarak ihtiyaç duyulan 
kapasiteye göre hızını ayarlayabilmektedir. 8HP 
ile 28HP arası tekil modüllerden oluşan sistem 
4 modülle 112HP (320 kW’a kadar) dış ünite 
gruplarını kullanıma sunmaktadır. Modül ve 
kombinasyon boyutları büyüdükçe ortaya çıkan 
uzun borulama ve yükseklik farkı ihtiyaçları 
güçlü scroll kompresör ve çift kademeli yağ geri 
toplama teknolojisi sayesinde karşılanmıştır. 
1000 m toplam borulama, 190 m’ye kadar en 
uzun hat, 90 m iç ve dış üniteler arası, 30 m iç 
üniteler arası yükseklik farkına izin verilmek-
tedir. Self-Cleaning teknolojisine sahip olan 
cihaz, gerekli şartlar oluştuğunda belirlenen 
süre için dış ünite fanının yönünü tersine çevi-
rerek batarya yüzeyinde tutunmuş toz ve kirin 
geri püskürtülmesini sağlar, bu verimi artırırken 
son kullanıcı bakım ihtiyacını azaltır. TM
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ürünler

Toshiba VRF sistemleri; konfor, enerji 
verimliliği ve düşük bakım maliyetlerini 
aynı anda sunarak, kullanıcı beklentile-

rini karşılıyor. Kolaylığıyla kullanıcı deneyimini 
üst düzeye çıkaran Toshiba SMMS-e sistem-
leri, geçmişten gelen deneyimini inovasyonla 
birleştirerek, geleceğin teknolojisini sunuyor. 
Toshiba VRF sistemlerinin yapısı; yenilikçi tek-
nik parçalar, optimum sıcaklık dengesi, yüksek 
verimlilik, minimum işletme maliyeti ve düşük 
karbondioksit emisyonuyla birlikte şekilleniyor. 
Sistem, sahip olduğu DC Twin Rotary kom-
presör teknolojisi, yenilikçi kondenser bataryası 
ve akıllı soğutucu akışkan teknolojisiyle, yüksek 
verimlilik sunuyor. 

Toshiba VRF Sistemlerinin 
kullanıcıya sunduğu faydalar

• Konfor: Bağımsız kontrol edilebilir iç ortam 
sıcaklığıyla, geleneksel ısıtma ve soğutma 
çözümlerine bir alternatif sunuyor.
• Entegrasyon: Soğutma, ısıtma, sıcak su, ısı 
geri kazanım parçalarıyla uyumlu çalışarak, 
kullanıcılara tek bir sistem içerisinde farklı 
seçenekler sunar.
• Güvenilirlik: Toshiba VRF sistemleri, onlarca 
yıllık deneyimin sonucunda, insan emniyetini 
temel alan güvenilirlik felsefesiyle hizmet verir.
Şeff afl ık: Anlaşılması kolay enerji faturalan-
dırma opsiyonuyla, kullanıcılara enerji maliyet-
lerini gözden geçirme ve test etme imkânı sunar.

Toshiba VRF Sistemlerinin proje 
danışmanlarına sunduğu faydalar

• Projeye Özel Çözümler: Geniş ürün yelpa-
zesiyle müşterilerin gereksinimlerini karşılar ve 
alternatif çözümler sunar.
• Geçerlilik: Toshiba VRF sistemleri, Eurovent 
sertifi kasına sahip ve tüm gerekli mevzuatlara 
uygundur.
• Kontrol: Tam entegre kontrol ağıyla, tüm 
sistem bileşenlerine erişim olanağı sunar.
• Esneklik: Esnek borulama mesafeleriyle 
büyük ya da küçük ölçekli tüm projelere uyum 
sağlar.
• Güvenilirlik: Optimize edilmiş güvenilirlik 
ve emniyet için kullanılan ek teknolojilerle olu-
şan güven, her dış ünitede bulunan iki kompre-
sörle sistemin devamlılığını garanti eder.

Toshiba VRF Sistemleri

Toshiba VRF Sistemlerinin 
teknolojileri

• Inverter Sürücü: Toshiba’nın inverter sürü-
cülü kontrol mekanizması, gerçek zamanlı 
olarak kompresör hızını ayarlayabilir. Bu 
sayede talep edilen ısıtma ve soğutma yüküyle, 
cihazlardan alınan kapasite hassas bir şekilde 
eşleşir. Toshiba’nın kendi tasarımı olan DC 
Twin Rotary kompresörler sayesinde, bu avantaj 
sürekli korunur ve iyileştirilir. Toshiba SMMS-e 
serisi, bütün dış ünitelerinde 7’nin üzerinde 
ESEER bu sayede değerine ulaşır.
• Çift Bıçak Teknolojisi: Toshiba DC Twin 
Rotary kompresörlerde yeni geliştirilen çift 
bıçak teknolojisi, alçak ve yüksek basınç böl-
gesindeki kayıpları minimize eder ve dayanımı 
artırır. Yeni kullanılan “elmas benzeri karbon 
kaplama” sayesinde, kompresör aşınma ve yıp-
ranmadan korunarak maksimum performansta 
çalışır.
• Akıllı Akış Teknolojisi: İç ünitelere gönde-
rilmesi gereken soğutucu akışkan, sensörler-
den gelen geribildirime göre belirlenir. Akışkan 
miktarı, tüm sistem boyunca dış ünite tarafın-
dan kapasiteyi sağlayacak en hassas biçimde 
ayarlanarak, iç ünitelere gönderilir. Bu sayede 
iç ünitelerin dış üniteye olan mesafesi akışkan 
kontrolünü engellemez ve sıcaklık optimum iç 
ortam konforunu sağlayacak şekilde otomatik 
olarak ayarlanabilir.
• Sonsuz Kontrol Hassasiyeti: Toshiba mühen-
disleri tarafından geliştirilen Sonsuz Kontrol 
Hassasiyeti mekanizması, Toshiba DC Twin 
Rotary kompresörlerin hızını 0,1 Hz kadar 
hassas aralıklarla ayarlayarak, kullanıcılara enerji 
verimliliği ve yüksek performans sunar.
• Optimum Isıtma Kontrol Mekanizması: Bu 
yeni özellik, sıcak gaz yönlendirme valf (hot-gas 
bypass) kontrolüyle, soğuk dış ortam sıcaklıkla-
rında dış üniteye sıcak gaz göndererek ünitenin 
buzlanıp defrost moduna geçmesini engeller. 
Dış üniteler sıcak gaz yönlendirme modun-
dayken, iç üniteler ısıtma modunda çalışmaya 
devam edebilir.
• Wave Tool: Toshiba SMMS-e sistemleri için 
tasarlanan Wave Tool özelliği, kullanıcının dış 
ünite üzerinden akıllı telefonları yardımıyla 
veri okumasını sağlar. Veri aktarımında NFC 
teknolojisini kullanan sistem, bilgisayara bağ-
lanmadan hızlı ve kolay biçimde sistemin ana 

verilerini okuyabilir. Wave Tool, servis mühen-
dislerine önemli sistem parametrelerini okuma 
ve ayarlama olanağı sunar, kurulum aşamasında 
harcanan zamanı azaltır. Sistem parametreleri, 
analiz gerekli olduğunda Wave Tool üzerinden 
e-posta yoluyla farklı e posta adreslerine gön-
derilebilir.
• Dış Ünite Isı Değiştirici Batarya: Yeni 
tasarlanan üç sıralı ısı eşanjörü ve 8 mm’den 7 
mm’ye düşen bakır boru çapıyla toplam geçiş 
sayısı artırılarak, yüksek performans elde edilir. 
Dört tarafl ı eşanjör tasarımı, batarya üzerin-
den mümkün olan en fazla havanın geçmesini 
sağlayarak, ısı transferini artırır. Sub cooling ısı 
eşanjörü sayesinde sistemin performansı artar 
ve toplamda 1.000 metre borulama mesafesine 
ulaşılabilir.
• Dış Ünite Fan Tasarımı: Yeni dış ünite tasarı-
mında yer alan farklı profi le sahip fan kanatları, 
fan üzerinden geçen hava akımının minimum 
türbülansa sahip olmasını sağlar. Bu şekilde 
kaliteli bir hava akımı oluşur ve dış ünitenin 
ses basınç seviyesi azaltılır. Sistem, trifaze dış 
ünite fan motoru sayesinde, yüksek performans 
ve enerji verimliliğine sahip olmasına rağmen, 
düşük MCA değeriyle göze çarpar.
• Genişletilmiş Kurulum Esnekliği: Yeni dış 
ünite, kompakt tasarımı sayesinde geniş boru-
lama limitlerine izin verir. Daha az ağırlık ve 
hacim, montaj sırasında hızlı kuruluma yardımcı 
olur. Tekli dış ünitede, 22 HP kapasiteyle boru-
lama maliyeti ve montaj süresi azalır. Sistemin 
izin verilen toplam kapasitesi tekli dış ünite-
lerde 22 HP’ye, grup dış ünitelerde 64 iç ünite 
bağlanabilme imkânı tanıyan 60 HP’ye kadar 
artırılabilir. 2 iç ünite arası mesafenin 40 m’ye 
ulaşmasıyla sektörde bir ilk yakalanırken, 11 
katlı binada tek bir VRF sisteminin kullanılması 
mümkün olur.
• Soğutucu Akışkan Sızıntı Tespiti: Tüm çalış-
malarında insan güvenliğini ön planda tutan 
Toshiba, soğutucu akışkan sızıntı tespiti için 
gerekli seçenekleri sunar. Akışkan miktarı fazla 
olan büyük kapasiteli VRF sistemlerinde olası 
bir akışkan sızıntısı durumunda, eğer mekân 
hacmi küçükse oda içindeki akışkan konsant-
rasyonu artarak zararlı hale gelebilir. CE belge-
sine sahip yeni soğutucu akışkan sızıntı tespiti 
ürünleri sayesinde, sızıntı ihtimaline karşı uyarı 
sistemi aktif olur ve sızıntıdan etkilenen kısmın 
mekanik olarak izole edilmesi sağlanır. TM
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Yenilenebilir enerji kullanımı çev-
reyi koruma bilincinin ülkeler nez-
dinde artmasıyla önem kazanmıştır. 

Bu nedenle yeni nesil ısı pompaları enerjinin 
verimli kullanımı konusunda çözüm oluştur-
maktadır. Isı pompaları ile çevre dostu, güvenilir 
ve verimli ısıtma– soğutma sistemleri tasarlana-
bilmektedir. Isı pompaları, ortamın sıcaklığını 
artırmak için ilave bir enerji kullanan üniteler-
dir. Isı pompasının çalışması sırasında, akışkanı 
sıkıştırıp valften geçirerek genleştirerek açığa 
çıkan enerjisini ortamın sıcaklığını artırmak 
için kullanılmasına dayanır. Novatech-Heat 
Pump modelinde elektrik kompresörlü isi pom-
pası kullanılarak cevreden hava kaynaklı enerji 
çekip düşük enerji maliyetli işitim ve soğutma 
sistemi tasarlanmıştır. 
Ortamdan ısı transfer edildiğinde, buharlaş-
tırıcıdaki sıvı fazlı soğutucu akışkan düşük 
basınç altındadır. Buharlaştırıcıdaki sıcaklık 
seviyesi, soğutucu akışkanın mevcut basınçtaki 
kaynama noktasının üzerindedir. Sıcaklık farkı 
soğutucu akışkanını buharlaşması için yeterli 
olduğundan ve çevreden rahatlıkla ısı çekilir. 
Kompresör akışkan buharını emer ve sıkıştırır. 
Sıkıştırma esnasında buhar fazındaki akışka-
nın basıncı ve sıcaklığı artar. Kompresördeki 
sıkıştırma işleminden sonra buhar fazındaki 
akışkan yoğuşturucuya gelir. Yoğuşturucuyu 
çevreleyen ısıtma suyunun sıcaklığı, soğutucu 
akışkanın yoğuşma sıcaklığından düşüktür. 
Buhar fazındaki akışkan soğuyarak sıvı faza 
geçer. Buharlaştırıcının çevreden çektiği ısı ve 
kompresördeki sıkıştırma işlemi sırasında ilave 
edilen elektrik enerjisi ısıtma suyuna aktarılmış 
olur.  Soğutucu akışkan bir genleşme valfin-
den geçerek tekrar buharlaştırıcıya döner. Bu 
sırada akışkan kompresörün yüksek basıncın-
dan buharlaştırıcının düşük basıncına genleşir. 
Böylece çevrim tamamlanmış olur.

Novatech-Heat Pump’ın 
Avantajları

Motorin ve doğalgaz gibi fosil yakıtların ömrü 
sınırlıdır. Aynı zamanda, elektrik, motorin, 
dökme gaz ısınma için pahalı alternatiflerdir. 
Dolayısıyla ısıtma sistemleri için yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının kullanımı çok büyük 
önem arz etmektedir. Bugün dünyanın gelişmiş 
ülkelerinde çevre dostu teknolojilerin kullanıl-

Aytek Soğutma’dan “Novatech-Heat Pump” Isı Pompaları

ması teşvik edilmekte fosil yakıtlara karşı güçlü 
lobiler oluşmaktadır. Sınırlı yakıt rezervlerinin 
yanı sıra, iklim değişikliklerinin önlenmesi de 
ısı pompası sistemlerinin tercih edilmesinde 
önemli bir role sahiptir. CO2 emisyonlarının 
düşürülmesi, iklim değişikliğinin önlenmesi 
için mutlaka gerçekleştirilmelidir. Isı pompa-
ları, müstakil evler, apartmanlar, oteller, iş mer-
kezleri, okullar, hastaneler gibi yeni ve mevcut 
binaların ısıtılması için uygundur. Düşük enerji 
evleri için ısı pompası sistemleri talepleri kar-
şıladığı için kaçınılmazdır. Diğer tüm ısıtma 
sistemleri gibi ısı pompaları da hemen hemen 
tüm uygulamalar için elverişlidir.
Tüm bu hususlar yenilenebilir enerji kaynakla-
rının kullanımını desteklemektedir. Isı pompa-
ları, ısıtma sistemleri ve kullanma suyu ısıtması 
için enerji tasarrufuna yönelik verimli çözümler 
sunmaktadır. 

Yenilikçi Donanımlar 

•	 Sistemde hava kaynaklı isi pompası 
tekniği kullanılarak kompakt ve enerji 
verimliliği yüksek bir sistem tasarlanmıştır.

•	 Sistemde elektronik 
genleşme vanası 
kullanılarak akışkanın 
ihtiyaç oranında oransal 
geçişi sağlanarak, 
verimliliğin artırılması 
sağlanmıştır.

•	 Sistemde 2-4 adet scroll 
kompresör kullanılarak 
enerji verimliliğinin yüksek 
olması hedeflenirken diğer 
taraftan kısmi yüklerde 

kompresörler ihtiyaç oranında çalıştırılarak 
yüksek performansa ulaşılmıştır.

•	 Sistemde fanlar ortam sıcaklığına bağlı 
olarak sabit kondenser basıncı sağlanması 
amacıyla kademeli çalıştırılmaktadır.

•	 Tüm sistem parametreleri PLC kontrollü 
kumanda edilir, sıcaklık, alarmlar vb. 
parametreler dokunmatik ekrandan 
izlenebilir, akıllı bina otomasyon sistemi 
uyumludur. Kontrol paneli dış hava 
kompanzasyonu, uzaktan kumanda, tatil 
programı ve zamanlayıcı gibi özelliklerin 
yanı sıra ısı pompasına ait işletim ve 
hata mesajlarını da vermektedir. Grafik 
özellikli, yardımcı menüler, menü kılavuzu 
ara yüze sahip, BUS bağlantısı ve kullanım 
kolaylığı sağlayan kontrol panelleri entegre 
edilebilir özelliktedir.

•	 Sistemde likit tutucu kullanılarak 
kompresöre sıvı gitmesi önlenerek 
soğutma çevrimi performansı artırılmıştır.

•	 Çift yönlü ısıtma ve soğutma özelliği 
mevcuttur.

•	 Hava sıcaklığı 0 0C’nin altındayken 
kondenserde buzlanma riskine karşı 
defrost özelliği kullanılmıştır.

•	 Açık alanlarda yüksek ses seviyesine 
riskini önlemek için düşük devirli fanlar 
kullanılmaktadır.

•	 Yoğuşturucuda yüksek basınç kaybı riskine 
karşı gövde boru tipi eşanjör kullanılmıştır.

•	 Sistemin performans katsayısı 4’tür. 1 
birim elektrik harcamasına karşı 4 birim 
ısıtma veya soğutma elde edilmiştir.

•	 CO2 emisyonu 0’dır.
•	 Üniteler 7-120 kW soğutma-ısıtma 

kapasitesi aralığındadır.
•	 İnverterli kompresör-fan kombinasyonlu 

versiyonlar opsiyonel olarak sunulmak-
tadır. TM
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FORM’dan Ofi s Projeleri için Climate Master Su 
Kaynaklı Isı Pompaları 

Climate Master’ın 1993 yılından beri 
temsilciliğini yapan Form Şirketler 
Grubu, çevre dostu ürünüyle ofi slerin 

hem soğutma hem de ısıtma ihtiyacını aynı 
anda sağlıyor. 
Sadece bina dış kabuğu ve temel tesisat sis-
temi yapılarak yaygın tabiriyle içi tamamlan-
mamış olarak teslim edilen iş merkezleri shell 
& core ofi sler olarak adlandırılır. Ülkemizde 
özellikle son yıllarda bu tarzda inşa edilen 
ofi s binalarına talepte artış gözlenirken, buna 
paralel olarak ofi s binalarında su kaynaklı ısı 
pompası kullanımı da hızla yaygınlaşıyor.

WSHP (su kaynaklı ısı pompası), 
aynı anda bağımsız olarak soğutma 
ve ısıtmayı 2 borulu sistem ile 
sağlıyor
Günümüzde ofi s projeleri sadece çalışma 
alanları olarak değil kafe, restoranlar, mağa-
zalar, spor salonları gibi diğer sosyal olanak-
ları da içinde barındıran yaşam kompleksleri 
şeklinde kurgulanıyor. Bu tip karma ofi s pro-
jelerinde, su kaynaklı ısı pompası kullanımı 
avantaj sağlıyor. Bina içerisinde aynı anda 
farklı iklimlendirme ihtiyacı (ısıtma veya 
soğutma) talep eden mahallerin sayısının 
artması, sistem içindeki ısı geri kazanımını 
da artırarak daha verimli bir sistem sunar. 
Ayrıca su kaynaklı ısı pompalarının düşük 
enerji tüketimi, ısıtma-soğutma konusundaki 
maliyeti minimuma indirir.
Isı pompası kullanılan ofi s projelerinde, 
yatırımcı sadece soğutma kulesi, kazan ve 
borulamayı içeren ekipmanları alırken; ofi sler 
mimari çözümlerine uygun şekilde cihaz-
larını kendileri alır. Her ofi s mimari çözü-
münü özgürce yapar ve buna uygun şekilde 
ısıtma-soğutma cihazlarını kendi temin eder. 
Yatırımcı açısından değerlendirildiğinde, 
ısı pompalarının ofi sler tarafından alınıyor 
olması mekanik olarak ilk yatırımda yüzde 
50’nin üzerinde tasarruf sağlarken, mimari 
açıdan bakıldığında çözüm esnekliği sağlar. 
Bu durum, satış ve kiralama için de ciddi bir 
avantaj oluşturur.
Sistem, mimari değişikliklere kolayca uyum 
sağlayarak önemli bir avantaj sunar. Çalışan 
diğer cihazlar hiç etkilenmeden ünite deği-
şimi ve ilavesi kolaylıkla yapılabilir, sistemin 
bütünlüğü ve konforu bozulmamış olur. Isı 
pompası sisteminde her birim harcadığı enerji 
bedeli kadar fatura öder. Bu sayede birbi-
rinden bağımsız alanlara sahip mekânların 

iklimlendirilmesinde kullanıcılara önemli enerji 
tasarruf avantajları sağlar.
Sürdürülebilir enerji kaynaklarına sahip çevre 
dostu bina tasarımına uygun olan su kaynaklı ısı 
pompası sistemi, yıl boyunca bağımsız sıcaklık 
kontrolü, en düşük ilk yatırım maliyeti ve düşük 
bakım ve işletme maliyetleri ile ofi s, AVM, fab-
rika, hastane, plaza gibi büyük hacimli binalarda 
özellikle tercih ediliyor.

Avantajlar

•	 Maliyet açısından etkin başlangıç ve yüksek 
satış değeri

•	 Hızlı kurulum ve erken yatırım getirisi
•	 Güvenilirlik
•	 Merkezi olmayan yaklaşım nedeniyle arıza 

durumunda minimum kesinti
•	 Düşük bakım
•	 Verimlilik ve azaltılmış işletme maliyetleri
•	 LEED sertifi kası alınmasına katkı
•	 Gece geri bildirimi ile işletme ekonomisi 

için kontrol imkânı
•	 Enerji tasarrufu için gündüz programlı 

kontroller
•	 Ekonomi ve rahatlık için saat dışı kullanım 

kontrolleri
•	 Bölümleme esnekliği.
•	 Ofi s ekipmanı ve insanlar tarafından daha 

fazla kullanım için yerden tasarruf sağlar.
•	 Sessiz, rahat çalışma imkânı
•	 Tasarımda esneklik, çeşitli alanların yalnızca 

gerektiğinde tamamlanmasına olanak tanır.
•	 Ayırma ölçümü
•	 Basit, iki borulu su hattı uygulaması 

ile 4 borulu sistem konforu elde etme 
imkânı. Ayrıca, bakır borulu bir sistem 
olmadığından, bakır boru maliyetinden de 
tasarruf sağlar. TM
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ürünler

OLEFINI markası ile klima ve havalan-
dırma sistemleri alanında ürün gamını 
genişleten OAC İklimlendirme A.Ş., 

ev tipi ve ticari tip split klimaların yanında 
Multi sistem klimalar ile ORV Serisi ve VRF 
Sistem Klimları da ürün gruplarına ekledi.
OLEFINI VRF Sistem Klimaları (kısaca ORV 
Sistem klimaları); düşük karbon salınımı ile 
çevreye duyarlı, mükemmel EER VE COP 
değerleri olan, akıllı merkezi kumanda siste-
mine sahip, geniş kapasite aralığına (8-200 
kW), DC inverter, FULL DC İnverter tek-
nolojisi ile yüksek enerji verimliliğine sahip, şık 
tasarımlı cihazlardır.

OLEFINI ORV-DC Inverter VRF 
Sistem Klimaların Avantajları
• Düşük karbon salımı: Olefi ni her zaman 
düşük karbon salımlı ve enerji tasarrufu sağ-
layan ürünlerin geliştirilmesine odaklanmakta 
ve bu amaçla teknolojik araştırmalar ve geliş-
tirmeler için yatırım yapmaktadır.
• Yüksek verim sağlayan teknolojiler: Fırçasız 
DC motor, DC Inverter Kompresör, ikisi bir 
arada akış yolu, Subcooling Dizaynı, çapraz 
kanatçıklar, CCT yivli boru, kademesiz kontrol, 
180° Sinüs Dalga Kontrol
• Yüksek verimli DC Inverter kompresör ve 
DC motor: Ünlü inverter kompresör ima-

OAC İklimlendirme’den OLEFINI ORV-DC Inverter VRF Sistem Klimalar
latçısı Hitachi’den, Çevre dostu R410A gaz, 
küçük tork dalgalanması, az vibrasyon ve sessiz 
çalışma, patentli iç yapı tasarımı sayesinde yük-
sek verimlilik, dahili yağ sirkülasyonu, yüksek 
güvenirlik, geniş devir aralığı, Neodmiyum mık-
natıslı rotor güçlü bir manyetik kuvvete, büyük 
tork değerine ve yüksek verimliliğe sahiptir, 
yüksek verimli sargı düşük frekans verimliliği 
artırır, yüksek basınç haznesi, yüksek verimli 
DC fan motoru, yüksek-yoğunluklu sargı saye-
sinde düşük ses seviyesi ve yüksek verimlilik, 
dahili sensörlü fırçasız motor.
• Kademesiz fan motoru kontrolü: DC fan 
motoru, sistemin çalışma basıncına göre dış 
ünitenin baskılı devre kartı (PCB) tarafından 
kademesiz bir şekilde kontrol edilebilir ve enerji 
tüketimini düşürerek sistemin en iyi perfor-
mansı vermesini sağlar. 
• 180° sinüs dalgası kontrolü: Rotor frekan-
sının 180° sinüs dalga şeklinde sürücü kontrol 
teknolojisi ve mükemmel IPM inverterlerin 
bir araya getirilmesiyle, motor-tahrikli reaktif 
kayıplar düşürülür, motor verimliliği %12 artar.
• CCT yivli bakır boru: CCT yivli  bakır boru-
lar yüksek ısı iletkenliğine sahiptir. Bu mikro 
kanatçıklar soğutucu akışkanın temas tabakasını 
bozarak, ısı transfer verimliliğini artırmak için 
soğutucu akışkanın etkisini iyileştirir.
• Gelişmiş akışkan yolu tasarımı
• Aşırı soğuma (Sub-Cooling) tasarımı: Sub-
cooling akış yolu tasarımı soğutucu akışkanın 
girişini ve çıkışını ayırarak sub-cooling dere-
cesini artırır, gaz haline giren ve sıvı halinde 
çıkan soğutucu akışkanın yüksek sıcaklığının 
etkisini azaltır, böylece sistem verimliliği büyük 
ölçüde artar.
• Çapraz kanatçıklar: Düşük hava direncine 
ve mükemmel ısı transfer katsayısına sahiptir. 

Buzlanmaya karşı koruma iyileştirilmiştir, buz 
çözme işleminde kolaylık sağlamak amacıyla, 
ısı değiştiricisinin üzerindeki buzlanma düzgün 
bir şekilde dağılır.
• Düşük dirençli dahili bakır boru tasarımı: 
Boru hattı tasarımının optimum hale getiril-
mesi sayesinde basınç düşümü %5 azaltılmıştır. 
Buharlaşma sıcaklığı arttığı ve kompresörün 
çalışması azaldığı için EER ve COP değerleri 
artmaktadır.
Kullanım Avantajları: Üstün konfor, geniş 
çalışma sıcaklık aralığı, düşük ses seviyeli dış 
üniteler, düşük ses seviyeli fan, sessiz mod, 
gece boyunca düşük ses seviyesi, donmaya 
karşı koruma fonksiyonu, PHE Ekonomizör, 3 
kademeli yedekleme fonksiyonu, dış ünitelerde 
dönüşümlü çalışma, akıllı buz çözme programı, 
uzaktan açma kapama fonksiyonu, acil dur-
durma fonksiyonu, R410A soğutucu akışkan ile 
çevre dostu. Olefi ni DC Inverter VRF sistem 
klimaları, esnek modüler kombinasyon yapılabi-
lecek şekilde tasarlanmıştır, tasarımcı ve montaj 
fi rmalarının taleplerini karşılamak üzere, modül 
ölçüleri optimum düzeyde tutulurken, ekipma-
nın kapladığı alan düşürülmüştür. İş yüklerini 
azaltmak amacıyla, montaj fi rmaları için bazı 
eşsiz teknolojiler kullanılmıştır. Montaj işlem-
leri giderek daha da kolaylaşmaktadır.
Montaj Avantajları:  4 ünite kombinasyonu 
ile 88HP’ye kadar Kapasite, 4 ünite kombinas-
yonu ile 72HP’ye kadar kapasite, dış ünite fanı 
için ayarlanabilir harici statik basınç, yeni kab-
lolu kumanda, otomatik adresleme yöntemleri, 
PCB üzerinde LED gösterge, soğutucu akışkan 
geri toplama programı, servis penceresi, mod 
kısıtlama, onarımda kolaylık sağlayan iç yapı, 6 
kademeli yağ kontrolü, 3 fazlı gerilim koruma 
cihazı (opsiyonel), sinyal   kablosu. TM

A vrupa’nın öncü brülör markaların-
dan Ecofl am; çevreci yanma tekno-
lojilerinde öncüler arasındaki yerini 

koruyor.  Özellikle dünyamızı etkisi altına 
alan sera gazları salımı ile küresel ısınma ve 
özellikle yeşile zarar veren NOx (azot oksit 
bileşenleri) ürünlerinin kontrol altına alın-
ması için yakma sistemlerindeki baca gazı 
emisyonlarının minimize edilmesi bir hayli 
önem kazanıyor. Standart yakma teknolo-

Ecofl am’dan Ultra Low NOx Brülörler 
baca gazı NOx değeri 30 mg/kWh altına 
düşürülebiliyor. Brülörün bu özel tasarımının 
yanında mikproses yakma yönetim sistemi 
ve baca gazı trim sistemi ninde kullanılması 
gerekiyor. Baca gazı trim sistemi ile bacadaki 
NOx değeri sürekli ölçülüyor ve hedefl enen 
limit değerlerin üstüne çıkması durumunda, 
baca gazı yakma havası ile karıştırılıyor. Böy-
lece çevreci emisyon değerlerinin sürekliliği 
garanti altına alınmış oluyor. TM

jileri ile ulaşılamayan Ultra Low NOx baca 
gazı emisyon değerleri, Ecofl am’ın geliştirdiği 
özel yakma başlığı ve yakma sistemi tasarımı 
sayesinde artık yakalanabiliyor. Kısaca FGR 
(Baca Gazı Resirkülasyonu) şeklinde adlan-
dırılan sistemde, brülörün özel tasarlanmış 
gaz yakma başlığının yanında, bacadan alınan 
atık gazların yakma havasıyla birleştirilmesi 
sonucu yanmamış kötü emisyona sahip gazlar 
tekrar yakılmış oluyor. Bu sistem sayesinde 
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OCC Mühendislik’ten Oventrop Pinox Termostatlar

Oventrop, ısıtma, soğutma ve içilebilir 
su için avantajlı çözümler sunuyor. 
Modern mobilya tasarımlarından 

esinlenerek yaratılan “Pinox”, fonksiyonel ve 
başarılı bir termostatı temsil eder. 
Volan kolu parmak ucu hissiyatı ile kolay ve 
hassas bir sıcaklık ayarı yapmayı kolaylaştı-
rır. “Pinox”, çok sayıda tasarım ödülünün de 
sahibidir. “Form Follow Function” kavramı 
tanınmış Amerikalı mimar Louis Sullivan’a 
aittir. Buna göre bir nesnenin şeklinin veya 
tasarımının işlevinden türemesi gerektiği 
ifade edilmektedir. Bu fi kir Oventrop “Pinox” 
termostatının tasarımında da etkili olmuştur. 
Oventrop ürünleri, pazara konut teknolojisi 
alanında, Avrupa'nın önde gelen armatür, 
regülatör ve sistem üreticilerinden biri olan 
OCC Mühendislik tarafından sunuluyor. TM
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KSB’den Atıksu Pompaları için Yeni Bakım Kiti

Panasonic nanoe™ X Teknolojisi Taze ve Temiz Hava Sağlıyor

Bu yılki IFAT fuarında, KSB, atıksu 
pompaları için yeni bakım kitini 
sunuyor. Sewa Slide, pompanın 

sökülmesini basit, tek kişilik bir görev haline 
getiriyor, çark denetlemesi ölçümleri veya 
elyaflar ve katı cisimlerin çarktan kolayca 
temizlenmesine izin veriyor. Vinç ve kal-
dırma ekipmanlarına gerek duyulmuyor. 
Monte edilen kit hızlıca civatalanabilir veya 
bir servis mühendisi tarafından sökülebi-
lir. Birden fazla Sewablock pompası kulla-
nan tesisler için tek bir Sewa Slide ünitesi 
yeterlidir. İhtiyaç doğrultusunda pompa-

Panasonic'in nanoe™ teknolojisi 
daha sağlıklı, daha temiz bir çevre 
için hava temizliği sağlamak üzere 

geliştirildi ve hastaneler, okullar, oteller de 
dahil olmak üzere birçok uygulama için 
ideal hale geldi. Dünya Sağlık Örgütü tara-
fından yapılan son araştırmalar kapalı hava 
kirliliğine sebep olan tütün dumanı, toz ve 
diğer dumanların kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı* gibi solunum yolu hastalıkları için 
bir risk faktörü oluşturduğuna karar verdi. 
nanoe™ X teknolojisi Panasonic'in yeni 
R32 soğutucu gazlı döşeme tipi, VRF, PACi 
ve GHP ısıtma ve soğutma çözümleriyle 
uyumlu 90x90 kaset tipi iç ünite modelle-
rinde mevcuttur. 
Yeni nanoe™ X teknolojisi, sadece evlerde 
değil ticari ortamlarda da alerjenleri, bakteri 
ve virüsleri kontrol etmeye yardımcı olur. 
nanoe™ X, hava yoluyla bulaşan patojenleri 
önleyerek hava temizliğini iyileştirmenin 
maliyet açısından etkin bir yoludur.
Oteller ve restoranlarda, personel ve misa-
firler için endişe yaratan en belirgin neden 
genellikle temizlik maddeleri, sigara dumanı 
ve mutfaklardan kaynaklanan hoş olmayan 
kokulardır. Hava kalitesi, yenileme işleri ve 
kanalların içindeki ve duvarların arkasındaki 
küf varlığından da etkilenebilir. nanoe™ X 
teknolojisi, keyifli bir ortam için havadaki 
zararlı küf ve kokuları azaltarak bu faktörleri 
kontrol edebilir. 
Panasonic nanoe™ X, önceki versiyonu 
olan nanoe™'den on kat daha güçlüdür ve 

lar arasında hareket ettirilebilir. Yerindeki 
bir Sewa Slide ile servis mühendisi, sal-
yangoz gövdeyi yatak gövdesine bağlayan 
civataları gevşetebilir. Geri çekip çıkarma 
ünitesi; çark, mil, rulmanlar, sızdırmazlık 
elemanları ve motorun dahil olduğu salyan-
goz gövdeden çıkarılabilir. Salyangoz gövde, 
emiş ve deşarj hattına bağlı olarak yerinde 
kalır. Pompa açıldığı (söküldüğü) zaman, 
çark serbest bir şekilde erişilebilir durumda 
olur, böylece blokaja sebep olan malzemeleri 
temizlemek veya diğer bakım operasyonla-
rını yapmak çok kolaylaşır. Bakım işlemi 

daha sağlıklı bir hava için hidroksil radi-
kalleri (OH) üreterek çalışır. Virüs ve bak-
teri önleme etkinliği, saniyede 4.800 mil-
yar üretebilen daha geniş bir OH üretim 
alanı nedeniyle büyük ölçüde geliştirildi. 
OH, atmosferdeki kimyasalları ve bakteri-
leri okside eder ve onları havadan etkin bir 
şekilde uzaklaştırarak daha iyi nefes alın-
masını sağlar. Daha yüksek bir OH radikal 
yoğunluğu, daha temiz bir çevre için kirle-
ticilerin daha da azaltılması anlamına gelir.
Nanoe™ X teknolojisi, havadan polen, kirli-
lik, mantar ve hatta sigara dumanı gidermek 

tamamlandığında, servis mühendisi; çark, 
mil ve motordan oluşan üniteyi yerine yer-
leştirir ve civataları yeniden sıkar. Sewa Slide,  
Sewabloc pompa ailesi için opsiyonel bir 
aksesuardır. TM

için ısıtma veya soğutma işlemi ile aynı anda 
çalışabilir. Odadaki kokuları da azaltarak, 
küf ve bakterilerin yayılımını sınırlamak için 
bir dahili nem alma cihazı içerir. nanoe™ 
X, şu anda Panasonic'in yeni MU2/PU2 
90x90 kaset tipi iç ünitelerinin bir parçası 
olarak mevcuttur ve Panasonic’in tüm klima 
çözümleri arasında sergilenecek. TM

* Küresel Hastalık Yükü (The Global Burden 
of Disease) çalışması, COPD sonuçları 2017, 
Dünya Sağlık Örgütü
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ODE Starflex Eco Akustik Levha

ODE Yalıtımın yeni ürünü, Ode Starflex Eco 
Akustik Levha sahip olduğu yüksek ses yutucu-
luk ve yüksek ısı yalıtım performansı özellikleri 
ile konfor ve prestijin arandığı nitelikli projelerde 
kullanılır.TM

katsayıları üstün ısı ve ses yalıtımı  
sağlar.

31.05.2017 tarihinde yayımlanan “Binala-
rın Gürültüye Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik” ile binalarda ses yalıtımı yapılması 
zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda projeler, 
diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürültüye 
karşı öngörülen şartlara uymaz iseler, yapı ruh-
satı alamayacaklardır. Özellikle yapılarda iki 
duvar arası ses yalıtımı yapılmasının yeni yürür-
lüğe girecek olan yönetmelikle daha da önem arz 
etmesi nedeniyle ODE Starflex ECO Akustik 
Levha kullanımı ön plana çıkacaktır.

Teknik Özellikleri        
 
•	 Isıl iletkenlik katsayısı 0,037 W / (m. K) 

(10 °C’de)
•	 Ses yutma katsayısı (α)= 0,79  (500 Hz)
•	 Yangına tepki sınıfı A1 sınıfıdır. (EN 

13501-1)
•	 Azami kullanım sıcaklığı 250 ° C ‘dir.
•	 60 *120  cm ebatlarında üretilir.
•	 30-50-75-100 mm kalınlıklarında üretilir.

C amyünü ürünler ısı ve ses yalıtımı, akus-
tik performansları ve yangın güvenliği 
amaçlı kullanıldıklarından çok yönlü 

yalıtım malzemeleridir. Üretim tesisi ve proses 
modernizasyonları sayesinde kendi teknolojisini 
kendisi üreten ODE Yalıtım, kendi elektriği, 
oksijeni ve bağlayıcısı ile uygulayıcı dostu, çev-
reci yeni nesil yeşil Starflex Eco Akustik Levha 
üretimine başladı. Starflex Eco Akustik Levha, 
sahip olduğu EPD Belgesi sayesinde LEED, 
BREEAM vb. sertifikaları almak isteyen pro-
jelere ilave puan kazandırır.

Kullanım Faydaları

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

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

•	 Özel üretim teknolojisi sayesinde çevreye 
ve sağlığa zararsızdır.

•	 “A1 Sınıfı hiç yanmaz” özelliği ile yangın 
güvenliğini sağlar.

•	 Düşük ısı iletkenlik ve ideal ses yutma 

‘Yeşil, Çevreci Camyünü Ara Bölme Levhası’-Isı ve ses yalıtımı, yangın güvenliği

Daikin, mucidi olduğu VRV teknolojisini 
yeni cihazlar ile geliştirmeye devam 
ediyor. Daikin’in VRV ailesinin yeni 

ve en küçük üyesi olarak kullanıcılarına sun-
duğu yeni nesil Mini VRV IV-S, Daikin’in 
VRV klima sistemi ürün gamında en çok tercih 
edilen model olarak dikkat çekiyor. Konfor 
ve tasarruf çıtasını yukarı taşıyan Mini VRV 
IV-S, ofis, butik otel gibi ticari mekanlardan 
konut ve villalara kadar tüm alanlarda yüksek 
performans sunuyor.

Verimli, çevre dostu ve sessiz

Yüzde 28 daha yüksek enerji verimliliği sağ-
layan Daikin Mini VRV IV, VRT (Değişken 
Soğutucu Gaz Sıcaklığı) teknolojisi ile yüksek 
enerji verimliliği sağlayarak kullanıcılarına daha 
tasarruflu ve daha çevreci bir iklimlendirme 
konforu sunuyor. Daikin Mini VRV IV, küçük 

Daikin’in Mini VRV IV-S Modeli ile Çevre Dostu İklimlendirme  

boyutu sayesinde her alana kolaylıkla monte 
edilirken, estetik görünümü ve sessiz çalışma-
sıyla da ön plana çıkıyor. 
Daire bazlı bağımsız uygulama avantajı sunan ve 
altı kat özel alaşımlı kondenser finleri bulunan 
Daikin Mini VRV dış üniteler, uzun ömürlü 
kullanım olanağına sahip olması ile de fark 
yaratıyor. Piyasadaki en kompakt ölçülere sahip 
Daikin Mini VRV IV, 823 mm (RXYSCQ4T) 
yükseklikteki dış ünitesi ile balkon gibi dar 
alanlara montaj yapılmasını kolaylaştırıyor. 
Daikin Mini VRV IV, dış ünitenin görünme-
mesinin tercih edildiği konut ve ticari binalar 
için de mükemmel ve estetik bir çözüm sunuyor. 
Sadece 88 kg (RXYSCQ4T) ağırlığında olan 
cihaz, kolay taşınabilirliği ve montaj süresinin 
kısalığı ile de beğeni topluyor. Daikin Mini 
VRV IV- S, esnek iç ünite bağlantısı ile Daikin 
split klima gamında yer alan Emura, Shira gibi 
şık iç ünitelerle entegre olarak kullanılabiliyor.

Kurulum, kullanım ve maliyet 
avantajı
 
Mini VRV kurulum, kullanım ve maliyet açısın-
dan oldukça avantaj sağlıyor. Yüksek verim ve 
düşük işletme maliyetinin yanı sıra dış ünitelerin 
mümkün olduğunca az görünmesi ve az yer 
kaplaması sayesinde binaların dışında oluşan 
görüntü kirliliğini de ortadan kaldırarak yaşam 
alanlarını modern hale getiriyor.
Daikin Mini VRV dış üniteleri, inverter komp-
resör teknolojisi sayesinde ihtiyaç olan kapasite 
kadar çalışarak sistemin verimliliğini artırıyor. 
Maksimum 300 metre toplam borulama mesa-
fesine sahip Mini VRV dış üniteleri sadece 
az katlı binalara değil, kat bazında veya daire 
bazında esnek çözüm sağlayarak daha yüksek 
binalara da kurulabiliyor. Mini VRV-IV S, diğer 
modellere oranla daha hafif ve daha estetik 
olmasıyla öne çıkıyor. TM

18 . tesisat market 04/2018



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

lan 235X335.pdf   1   23.01.2018   12:40



ürünler

Sıcak gaz defrostu, endüstriyel soğutma 
sistemlerinde kullanılan çok yaygın ve 
verimli bir defrost yöntemidir ancak sıcak 

gazın evaporatörlere enjeksiyonunun dikkatlice 
kontrol edilmemesi durumunda  güvenlik riski 
oluşturabilir. Danfoss, bu riski en aza indirmek 
için sıcak gaz enjeksiyonunu güvenli biçimde 
kontrol eden bir çözüm geliştirdi: ICSH Çift 
Konumlu Solenoid Valf
ICSH Çift Konumlu Solenoid Valf, sıcak gaz 
defrostunun soft  uygulaması konusunda IIAR 
(International Institute of Ammonia Refrige-
ration–Uluslararası Amonyaklı Soğutma Ensti-
tüsü) tarafından yayımlanan güvenlik önerilerine 
uyumlu şekilde tasarlandı. Bu çerçevede valf, 
tam defrost için yüzde 100 akışı açmadan önce, 
basıncın evaporatörde sorunsuz biçimde toplan-
ması amacıyla kademeli ve süre kontrollü bir 
açılma sağlıyor. Bu iki adımlı yaklaşım, hidrolik 
şokları önleyerek soğutma sisteminin güvenli-
ğini artırıyor. Birinci adımdaki soft açılış etkin-
leştirilmediği sürece; ICSH valf, tanımlanmış 

Danfoss’tan Sıcak Gaz Enjeksiyonunu Güvenli 
Biçimde Kontrol Eden Yeni Bir Çözüm

yapılandırması sayesinde ikinci adımdaki tam 
açılışın gerçekleşmesini önlüyor. 
ICSH Çift Konumlu Solenoid Valf, iki 
EVM-NC solenoid valf pilotu aracılığıyla 
ana vanadaki akışı iki adımda açar. İki adım 
arasındaki gecikme, PLC, kontrol cihazı veya 
zamanlayıcı ile kontrol edilebilir. EVM-NC 
birinci adım için harekete geçtiğinde ana vana, 
tam kapasitesinin yaklaşık yüzde 20’si kadar 
açılır. Önceden tanımlanan bir gecikme süresi-
nin ardından EVM-NC ikinci adım için hare-
kete geçecek ve yüzde 100 ana vana kapasiteyle 
tamamen açılır. 
ICV valf istasyonu yapısı baz alınarak tasarlanan 
ICSH Çift Konumlu Solenoid Valf, ICS ve 
ICV valf gövdesiyle aynı fonksiyon modülüne 
sahiptir. Üst kapak ayrıca ICF 50 ve ICF 65 ile 
uyumludur.
Yeni ICSH valfi, güvenliği artırmak ve soğutma 
sisteminin genel performasını en iyi hale getir-
mek için şu özelliklerle donatılmıştır:
•	 Geliştirilmiş operasyon güvenliği, sıcak 

gaz hattındaki hidrolik şokları önler.
•	 Sıcak gaz defrostunun soft uygulanması 

konusunda en son yayımlanan IIAR 
güvenlik önerileri ile uyumludur. 

•	 Danfoss ICV valf istasyonunları gibi 
kurulumu ve üst modellere yükseltilmesi 
kolaydır.

•	 Yüksek tasarım esnekliği-ICSH üst 
kapakları, Danfoss ICS ve ICF büyük 
valflerle değiştirilebilir.

•	 Valflerin tek tek veya paralel takılması için 
gereken kaynak sayısına kıyasla daha az 
kaynak ihtiyacı sayesinde gaz kaçağı riski 
daha azdır.

•	 Ürün seçimi ve hesaplamasını yapan 
Coolselector®2 programı ile kolay sistem 
tasarımı yapılır.

•	 Kompakt tasarımı yerden tasarruf  
sağlar. TM

SANIHYDRO WC öğütücüleri ile bod-
rum katları gibi doğal akışlı tahliyenin 
imkânsız olduğu durumlarda, ev veya 

iş yerlerinin herhangi bir yerine foseptik kuyu 
oluşturmadan, tuvalet veya banyo kurulabiliyor.
Dikey 7, yatay 110 metreye kadar atıkları pom-
palayabilen WC öğütücüler; ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sunuyor. Pompa grubu ise 
mutfak veya çamaşırhane gibi alanlarda kullanı-
lıyor, ancak öğütücü özelliğine sahip değil. Yine 
kanalizasyona uzak kalınması veya bodrum katı 
gibi kot farkı olan yerlerde pis suların tahliye-
sini sağlıyor. Dikey 8, yatay 80 metreye kadar 
tahliye edebilen pompalar, pratik ve hijyenik 
bir çözüm sağlar. 60-90 ̊ C’ye kadar sıcak sulara 
dayanıklı olup, evsel veya yoğun kullanımı olan 
ticari alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Düşük 
ses seviyesi ile çalışan SFA öğütücü ve pom-
paları, koku yapmıyor ve 32 mm çapında ince 
PVC/PPRC borular aracılığıyla tahliye ediyor. 
Konut, iş yeri, alışveriş merkezi, kafe, restoran, 
otel, hastane ve benzeri yerlerde bina yapısını 
bozmadan kolayca uygulanıyor.

SFA SANIHYDRO WC Öğütücü ve Pis Su Pompaları ile Herhangi Bir Yere 
Kolayca Tuvalet veya Mutfak Kurulabiliyor

Sanivite Pompa teknik özellikleri

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler:  
Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi,  
evye, duşakabin, banyo küveti, bide,  
lavabo

•	 Maksimum dikey pompalama:  
5 metreye kadar, 

•	 Maksimum yatay pompalama: 50 metreye 
kadar,

•	 Devreye girme seviyesi: 110 mm +/- 15,
•	 Duş teknesi yüksekliği: 17 cm,

•	 Tahliye boru çapı: 32 mm (dış çap),
•	 Maks. Sıvı sıcaklığı: 60 °C (kısa süreli 

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

50 Hz, 
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y): 412 x 185 x 280 mm,
•	 Pompa ile sifon arası tavsiye edilen eğim: 

%3 TM

Teknik düzenleme
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K ullanım suyu hijyen sertifikasına (PZH) 
sahip Baymak Boylerler, 80L~6000L 
tek serpantinli ve 160L~6000L çift 

serpantinli olmak üzere geniş ürün seçenekleri 
ile kullanıcılarına hijyenik ve kesintisiz sıcak su 
imkânı sağlıyor. Baymak’ın Emaye Kaplama 
Tesisleri’nde depoların temizlik, kurutma, fırın-
lama gibi tüm proseslerinde kullanılan PLC 
ünite kontrollü robotlar, tüm adımların insan 
faktöründen arındırılmasını sağlayarak hata 
ihtimalini ortadan kaldırılıyor.
Baymak yardımcı bir ısı kaynağından faydalanı-
larak depolanan suyun ısıtılmasını sağlayan boy-
ler ürün grubunda, 80 l~6000 l tek serpantinli ve 
160 l~6000 l çift serpantinli olmak üzere farklı 
ihtiyaç ve kapasitelere cevap veriyor. Baymak 
boyler depoları için emaye kaplamaya uygun 
çelik olarak tavsiye edilen ürünler kullanılıyor. 
Uygun çelik kalitesi kullanılmadığı takdirde, 
yapılan kaplamanın sac üzerinden dökülmesi ve 
depo korozyon nedeniyle kolayca delinmesine 
karşın, boylerler magnezyum anot çubuğu ile 
korozyon koruması altına alınıyor. Bu depolar, 
diğer depolara göre daha özel konstrüksiyon 
detayları içeriyor. Boyler depoları özel dizaynı 
sayesinde (kaplama prosesine tam olarak uygun-
luk sağlaması ve hata içermemesinden dolayı) 

Baymak Boylerler ile Hijyenik Sıcak Su Konforu 

tamamen otomasyona dayalı imalat yöntemleri 
kullanılarak kaynatılıyor. Böylece imalat kalitesi 
en yüksek seviyede yaratılmış olup, insan faktö-
ründen kaynaklanan hatalar tamamen ortadan 
kaldırılıyor. TM

depo ömrünü uzatıyor.
Deponun su korozyonuna karşı koyması, depo 
sacının kalınlığıyla değil, içine kaplanan emaye-
nin kalitesi ile sağlanıyor ve kullanım suyunun 
depolandığı tankların kaplanmasında kullanılan 
tüm emaye çeşitlerinin içinde titanyum mal-
zemesinin olması, depo iç yüzeyinin cam ile 
kaplanması anlamına geliyor.  Böylece kullanım 
suyunun depolandığı ortamdaki hijyen en iyi 
şekilde sağlanırken suyun içindeki korozif mad-
delerin depo sacına zarar vermesi de önleniyor.
80 l ile 500 l kapasite aralığındaki boylerlerde 
izolasyon malzemesi olarak poliüretan, 800 l ile 
6000 l kapasite aralığındaki boylerlerde ise izo-
lasyon malzemesi olarak 100 mm sünger yalıtımı 
kullanılıyor. Depolarındaki ısı yalıtımı ise 50 
mm kalınlığında ve 40 kg/m3 yoğunluğundaki 
poliüretanla sağlanıyor. Kapalı devre (serpantin) 
normal çalışma basıncı 3 bar, açık devre (depo 
içi) normal çalışma basıncı 8 bar olmakla beraber 
test basıncı 13 bar olma özelliğine sahip. Boy-
lerler eğer istenirse elektrikli ısıtıcı rezistansı ile 
kullanılabiliyor.
Kat kaloriferi, merkezi ısıtma sistemi kazanlar, 
ısı pompaları, güneş enerjisi, jeotermal enerji 
gibi yardımcı ısı kaynaklarından faydalanarak 
depolanan suyun ısıtılmasını sağlayan boylerler, 

RES Enerji’den REMEHA Calenta Entegre 
Boylerli Yoğuşmalı Kazanlar

REMEHA’nın doğrudan bireysel kulla-
nıcıya hitap eden yeni ürünü Calenta 
serisi entegre boylerli kazanlar, şimdi 

RES Enerji Sistemleri A.Ş. güvencesiyle 
Türkiye’de. REMEHA Calenta Yoğuşmalı 
Kazanlar, yer tasarrufu sağlayan ebatlarından 
ödün vermeden kazan içerisine yerleştirilen 
entegre boyler ile 40 litrelik sıcak su depolama 
imkânı sunuyor. Klasik kombiler, içerisinden 
geçen şebeke suyunu, musluk veya duş açıldığı 
an ısıtmak zorunda olduğu için anlık olarak 
alev boyutunu artırır, bu da kazanın veya kom-
binin bu şekilde çalıştığı süre boyunca yoğuşma 
verimi sağlayamamasına sebep olur ve kullanı-
cının faturaları belirgin biçimde yükselir. Ancak 
sıcak suyu depolama imkânı mevcutsa, kazan 
kapasitesi daha düşük tutulabilir, çünkü anlık 
ısıtma ihtiyacı yerine, depolama yapılan suyu 
ısıtmak için vakit var demektir. REMEHA ise 

depolanan su istenen sıcaklığa eriştikten sonra, 
kullanıma ya da sıcaklık düşüşüne göre kazan 
tekrar sıcak su hazırlamaya başlayacağı için 
kazan sürekli olarak ısıtma ve sıcak su arasında 
gidiş geliş yapmaz. Böylece klasik kombilere 
göre çok büyük oranda tüketim verimi ve tasar-
ruf sağlanmış olur. 
REMEHA Calenta Yoğuşmalı Entegre Boy-
lerli Kazanlar, 25 ve 35 kW kapasitelerde 
standart 40.5 litrelik boyleri ile tüketicinin 
hizmetine sunulmuştur. 50 °C – 30 °C çalışan 
sistemde REMEHA Calenta Kazan’lar, %110 
seviyesinde bir yoğuşma verimine ulaşır. Kazan-
lar ile beraber gelen askı seti ile kullanıcı adına 
neredeyse “Tak-Çalıştır” imkânı sunulmuştur. 
90-60-50 cm ebatlarındaki ölçüleri ve 60 kg 
ağırlığı ile montaj problemi olmaz, gereken 
durumda kolay servis müdahalesi imkanı sunar. 
Calenta kazan, REMEHA’nın modülasyonlu 

programlanabilir I-Sense oda kumandası ile 
en yüksek yoğuşma değerlerine ulaşabilecek 
şekilde çalıştırılmış olur. 
Günümüzde gittikçe daha belirgin hale gelen 
çevresel hassasiyetin öneminin farkında olan 
REMEHA, Ar-Ge çalışmalarında rakipleri-
nin çok önündedir ve bütün ürünlerinde, iklim 
değişikliğinin sorumlusu tutulan zararlı sera 
gazlarından olan NOx emisyonunu minimize 
etmiştir. REMEHA Calenta bu anlamda, kWh 
başına 35 mg emisyon ile Avrupa’da kazan sis-
temleri için kabul edilen en iyi değerlendirme 
derecesi olan 5.Sınıf ’ta yer alır. 
Remeha Calenta kazanlar, Türkiye’de ısıtma 
sistemlerinin işletme verimliliği, uzun ömürlü 
kullanımı, sistem proje ve teknik desteği gibi 
konularında alanının uzmanı olan RES Enerji 
Sistemleri A.Ş. mühendisliğiyle beraber bireysel 
tüketcinin hizmetine sunulmuştur.TM
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ürünler

Systemair’den FLCompact Entegre Isı Pompalı Klima Santrali

E.C.A.’dan Boyutları Küçük, Tasarrufu Büyük Yeni Akıllı Kombi: 
“Proteus Premix”

Systemair HSK, lansmanını ISK-
SODEX 2018 Fuarı’nda yaptığı yeni 
ürünü FLCompact’ı Dilovası’ndaki 

fabrikasında üretmeye başladı. 
Harici bir dış ünite veya soğutma grubuna 
ihtiyaç duymayan, entegre ısı pompalı, yüzde 
100 taze havalı bir klima santrali serisi; 20.000 
m3/h kapasiteye kadar üretilebiliyor. 
Standart dijital scroll kompresörü ve EC plug 
fanları sayesinde, FLCompact serisi gelenek-
sel dış üniteli DX klima santrallerine göre 
hem daha verimli hem de daha az yer kaplıyor. 

E.C.A., yeni tam yoğuşmalı premiks 
kombisi Proteus Premix’i müşterileri-
nin beğenisine sunuyor. E.C.A. Akıllı 

Oda Termostatı aracılığıyla Proteus Premix 
kombi; tüketicilere evin sıcaklığını izleye-
bilme, kombinin ne zaman ve ne kadar çalış-
tığını öğrenebilme imkânı sunuyor. Oldukça 
sessiz çalışma özelliğine sahip Proteus Premix 
kombi, cep telefonundan kumanda edilebil-
diği gibi, tüketici tercihlerine göre ECO ve 
COMFORT modları ile istendiğinde daha 

FLCompact’ın Özellikleri:
•	 20.000 m3/h maksimum kapasite
•	 Yüksek verimli sorption rotorlu ısı geri kazanımı 

ile ısı pompası devresinde çok düşük elektrik 
tüketimi

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

•	 Yüksek mekanik performans değerleri, EN 
1886’ya göre T2, TB2, D1, L1

•	 Dijital scroll kompresörler ile kapasite kontrolü
•	 Entegre otomasyon
•	 Çevre dostu R410A soğutucu akışkan TM

tasarruflu ve daha konforlu bir hizmet sağlıyor.
Enerji Yönetmeliğine uygun olarak üretilen 
Proteus Premix kombi, yüksek teknolojileri 
bünyesinde barındırıyor. Kullanım suyunda 
feed forward ve türbin sistemi ile sabit sıcak-
lıkta su alma imkânı, paslanmaz çelik brülör 
ile yüksek yanma verimi, düşük atık gaz emis-
yonu ve 3 kademeli sirkülasyon pompası ile 
daha az enerji tüketimi sağlayan özellikleriyle 
Proteus Premix farklılığını ön plana çıkarıyor. 
Ayrıca gelişmiş parametre menüsüne sahip 

E.C.A. Proteus Premix kombi, kullanıcılarına 
kullanım kolaylığı sağlamakla birlikte bakım 
hatırlatıcı modu ile periyodik bakım dönem-
lerini kullanıcılarına bildiriyor. Hiçbir ilave 
ekipmana ihtiyaç duyulmadan Ø60/100 ve 
Ø80/125 konsantrik baca tipleri ile yatay ve 
dikey kullanımlara uygun şekilde tasarlanan 
Proteus Premix kombi, bu kapsamda yatayda 
10 metreye kadar, dikeyde 20 metreye kadar 
uygulamaların yapılabilmesine imkân sağlı-
yor. Düşük emisyon oranları ile çevre dostu 
olan Proteus Premix; 17 farklı emniyet siste-
miyle de kullanıcılarına güven veriyor. Servis 
ve bakım kolaylığı sağlayan Proteus Premix 
kombi; tasarımı, küçük boyutları, zarif görü-
nümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli 
ile göze de hitap eden bir ürün olarak öne 
çıkıyor. TM
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Bosch Termoteknik’ten Bosch Markalı Domestik Fanlar 

Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörü-
nün önde gelen firmalarından Bosch Ter-
moteknik, yeni havalandırma ürünlerini 

Bosch markası ile ürün portföyüne ekledi. Ev, 
ofis ve mağazalarda kullanıma uygun olarak 
tasarlanan Bosch domestik fanlar, iç mekân 
hava kalitesi ve buna bağlı olarak konfor 
seviyesini yükseltmek amacıyla ürün gamına 
eklendi. Bosch, ürün portföyünde bulunan 
farklı kapasite ve özelliklerdeki aksiyal fanlar 
ile duvar, kanal ve tavan gibi çeşitli uygulama 
alanları için çözüm sunuyor.

Duvar Tipi Aksiyal Fanlar 

4 farklı modeli bulunan duvar tipi aksiyal fan-
ların tümünde, ürünün çalışmadığı zaman-
larda havada bulunan partiküllerin ve kötü 
kokunun ters yönde akışını engelleyen ve 
tek yön hava akışı sağlayan geri akış klapesi 
bulunuyor. Ayrıca düşük ses seviyesi ile ön 
plana çıkan Fan 1700 serisi, gelişmiş iç tasarım 
seçenekleri sağlayan 
yeni bir çözüm sunuyor. 
Fan 1700 serisi kullanı-
cılara kişiselleştirilmiş 
ürün oluşturma imkânı 
tanırken, düşük ses 
seviyesi ve düşük enerji 
tüketimi sayesinde 
konforlu ve tasarruflu 
havalandırma sağlıyor. 
4 farklı dekoratif  panel 
alternatifi, mekânın iç 
tasarımıyla uyumlu 
renk seçenekleriyle fan 
gövdesine kolaylıkla 
monte edilebiliyor.

Dekoratif Paneller
 
Dekoratif dizaynı fonksiyonel teknik özellik-
lerle birleştiren ön paneller, evlerin iç tasarımı 
için şık seçenekler sunuyor. 
Cam veya inokstan oluşan dekoratif ön panel-
ler dayanıklılığı garanti ediyor. Ön paneller, 
parlak siyah cam, mat siyah cam, mat beyaz 
cam ve inoks seçenekleriyle, kullanıcılara ve 

tasarımcılara fanları kişiselleştirme 
imkânı sunuyor.

Kanal Tipi Aksiyal Fanlar 

Kullanılacağı kanalın boyutuna 
göre 100 mm, 125 mm and 150 mm 
olmak üzere 3 farklı çapta sunulan 
fanlar sırasıyla 125 m³/h, 215 m³/h 
and 250 m³/h hava debileriyle, 
yüksek verimlilik ve performansla 
öne çıkıyor. F1200 W kanal tipi 
fanlar rulman yataklı motoru ile 
30.000 saat güvenilir çalışma ömrü  
sağlıyor. TM

IMI Hydronic Engineering’den Yenilikçi Zeparo G-Force

İsviçre UMTEC Üniversitesi tarafından 
yapılan bağımsız testler sonucunda, IMI 
Hydronic Engineering'in geliştirdiği yeni-

likçi Zeparo G-Force siklonik ayrışma teknolo-
jisinin, benzer mevcut sistemlerden 9 kat daha 
verimli olduğu kanıtlanmıştır.

Siklon teknolojisi ve tasarım 
esnekliği

Pislik, çamur ve manyetit kalıntıları (HVAC 
borularında ve bileşenlerinde biriken ufak 
metalik partiküller) tahribata neden olabilir ve 
HVAC tesisatlarının sağlıklı çalışma ömrünü 
azaltabilir. IMI Hydronic Engineering’in en 
son yeniliği, siklonik teknolojiden faydalanarak 
tortu ayrıştırma verimliliği sunuyor. Dahası, 
yer sorunu varsa; bu ürün montaj esnekliği 
sunabilen ve hem dikey hem de yatay olarak 
monte edilebilen bir tortu ayırıcıdır.
Yenilikçi teknoloji çok sayıda fayda sunmak-
tadır. Her ne kadar pislik tutucu ve filtreler 
hasarlara neden olan partikülleri ayrıştırabilse 

de bunlar gerçekte sadece büyük partiküllerde 
etkindirler ve tıkanmaya meyillidirler. Zeparo 
G-Force ürünleri, kirden tamamen arınmış, 
yüksek performanslı tesisatlar sağlamak için 
partikül boyutu 5 µm gibi küçük molekülleri 
ayrıştırarak tesisatınızı temizler. Sistemde par-
tikül boyutu ne kadar yüksek ise G-Force'un 
verimliliği de o kadar çok artar. 

Zaman verimliliğini üst seviyelere 
çıkaran yenilik

Zeparo G-Force, kir ve tortu ayrıştırmasını 
mümkün olduğunca kolaylaştırarak, bu sayede 
zaman tasarrufu sağlama amacı göz önünde 
bulundurularak tasarlanmıştır. Bu, kurulum 
yapanların ve bakım personelinin dostlarına, 
ailelerine ve hobilerine daha fazla zaman ayır-
malarını ve HVAC sistemlerinin sağlığı hak-
kında daha az endişelenmelerini sağlar.
Bu yenilikçi patentli tasarım, sistem çalışırken 
tortu ayrıştırılmasını sağlayarak optimal sistem 
verimliliğine ulaştırır. Ayrıca, özellikle zararlı 

Tortu ve manyetiti ayrıştırma verimliliği ile 5 µm partikül ayrışma

manyetit kalıntıları, özel olarak tasarlanmış 
opsiyonel mıknatıslar ile kolaylıkla ayrıştırı-
labilir. 
Zeparo G-Force aynı zamanda, kazanlar, 
pompalar ve vanalar gibi pahalı bileşenlerin 
tortularla tıkanarak verimliliğin büyük oranda 
azalma riskini ortadan kaldırarak enerji tüke-
timini ve maliyeti de azaltır.
Yatay veya dikey monte edildiğinde verimli çalı-
şan kendi boyutundaki tek siklonik tortu sepe-
ratörüdür. 110°C maksimum çalışma sıcaklığı 
ile DN65’ten DN300’e kadar ve aynı zamanda 
PN25 olarak mevcuttur. Ayrıca, flanşlı, kaynaklı 
ve yiv uçlu dahil çok sayıda bağlantı seçeneği ile 
birlikte kullanılabilir. Sonuç olarak, yer kısıtla-
malarına ve kurulum konfigürasyonlarına bak-
maksızın, Zeparo G-Force ürün portföyü daha 
temiz ve daha verimli HVAC sistemleri için 
çözüm sunar. TM
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TLC Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin 
distribütörü olduğu GREE Elect-
ric. App. Inc.’in geliştirdiği GMV5 

VRF Klima Sistemleri yenilenen özellikleriyle 
uygulayıcı ve kullanıcılara büyük avantajlar 
sağlıyor. 4 HP kapasiteden 12 HP kapasi-
teye kadar ürün gamında bulunan önden 
atışlı mini serileri ve Heat Pump sistemde 
8 HP ile 88 HP arasındaki geniş kapasite 
aralıklarıyla birçok proje için tasarımcılara en 
uygun çözümleri sunuyor. Seriler Heat Pump, 
Isı Geri Kazanımlı, Su Soğutmalı, Sıcak Su 
Entegreli ve Yüksek Korozyon korumalı ola-
rak farklı ihtiyaçlara göre tercih edilebilir. Aynı 
zamanda duvar, 4 yöne üflemeli kaset, 2 yöne 
üflemeli kaset, tek yöne üflemeli kaset, yük-
sek statik basınçlı kanallı, orta statik basınçlı 
kanallı, düşük statik basınçlı kanallı, ince 
kanallı, konsol, yer tavan, salon tipi iç ünite 
seçenekleriyle her ortama uygun cihazı ürün 
gamında bulunduruyor. 
GMV5 dört adede kadar dış ünite kombinas-
yonu ile 80 adede kadar iç üniteye bağlanabilir, 

TLC Klima GREE GMV5 
VRF Klima Sistemleri
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DC Inverter Teknolojisi ile Yüksek 
Sıkıştırma Verimi
   
Bu sistemde tamamı DC Inverter kompresör 
kullanılmıştır. Direkt olarak gaz emişi yaparak 
aşırı ısınma kaybını düşürür ve verimi artırır. 
180° Sinüs dalgalı DC Hız ayarlama tekno-
lojisi ile çeşitli mekânların değişik sıcaklık 
ihtiyaçlarına yanıt verebilir ve büyük miktar-
larda enerji tasarrufu ile en yüksek konforu 
sağlar. Yüksek verimli arttırılmış motor sargısı 
sayesinde geleneksel DC Inverter motorlara 
göre daha iyi performans verecek şekilde geliş-
tirilmiştir. 

Tamamı DC Inverter kompresör ve yük-
sek performanslı yüksek basınç odacığı aşırı 
ısınma kaybının azaltılması ve direkt emişten 
gelen sıkıştırma veriminin artırılmasına yöne-
lik dizayn edilmiştir. Düşük basınç odacığı ile 
karşılaştırıldığında sıkıştırma verimi önemli 
ölçüde artırılmıştır. 

Patentli İki Aşamalı Yağ Ayırma 
Teknolojisi 

Yağ ayırıcı ilk aşamada; filtrasyon genleşme 
valfi ile yüzde 98’e varan bir ayırma perfor-
mansı ile çalışır. İkinci aşamada ise kalan 
yüzde 2 akışkan yağı yüzde 95 oranında ayrı-
şarak, sistemde yüzde 99,9 oranında ayrış-
tırma işlemi gerçekleştirir.

Gree’nin yeni yağ dönüş teknolojisi etkin bir 
şekilde sistemin yağ dönüşünü ve her komp-
resörün yağ seviyesini kontrol eder, bu sayede 
kompresörün çalışma ömrü ciddi şekilde artar. 
Özelleştirilmiş kompresör yağ depolama 
kontrolü sistemi kompresörün ihtiyacı olan 
en düşük yağ seviyesini kontrol eder.

Adımsız DC Inverter Fan Motoru

Adımsız hız kontrolü 5 Hz ile 65 Hz arasın-
dadır. Geleneksel inverter ile karşılaştırıldı-
ğında çok daha düşük enerji kullanır. Adımsız 
kontrol teknolojisi daha düşük ses seviyesini, 
daha az titreşimi ve daha istikrarlı bir çalış-
mayı garantiler.

Kompakt Tasarım

Kompakt tasarımı sayesinde, dış ünite asansör 
ile çatıya taşınabilir, vinç kullanılmasına ihti-

özellikle otel ve iş merkezleri için uygundur.

Dış ünitelerde cihaz dışı statik basınç, 4 kade-
mede 82Pa’a kadar ayarlanabilir. Bu özellik 
sayesinde dış üniteler kapalı ortamlara dahi 
kolaylıkla monte edilebilir. 

GMV5 VRF sistemi her türlü bina uygulama-
sında iç üniteler arası kot farkı 30 m, toplam 
borulama mesafesi 1000 m ve dış ünite ile iç 
ünite arasında yükseklik farkı 90 m olacak 
şekilde uzun bakır borulama ve esnek tasarım 
imkânı sağlar. 
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yaç kalmaz. Hem teslimat hem de kurulum 
daha kolay gerçekleşir.

Yüksek Verim ve Daha Fazla Enerji 
Tasarrufu

Gelişmiş DC Inverter teknolojisi, optimize 
edilmiş sistem dizaynı ve hassas akıllı kontrol 
sistemi sayesinde, GMV5 DC Inverter VRF 
Sisteminin EER değeri 4.31 ve COP değeri 
4.55’e ulaşır. Gree, gelişmiş akıllı defrost modu 
dış hava sıcaklığına ve çalışma durumuna göre 
en iyi defrost şeklini seçerek defrostu ger-
çekleştirir, bu sayede ısıtma etkisini ve per-
formansını artırır. Klasik defrost modunda 
ise, zamanlı defrost yapılır. Bu nedenle hem 
konfor şartı sağlanamaz hem de enerji verim-
liliği düşer.

Konforlu Isıtma

Inverter kompresör ilk çalışmaya başladığında 

yazın soğutmada 52°C gibi en yüksek dış 
hava sıcaklıklarında ve kışın ısıtmada 20°C’lik 
düşük sıcaklıklarda bile çalışmaya devam eder. 
Özellikle mevsim geçişlerinde ısıtma ihtiyacı 
ortaya çıkma durumunda bile 24°C dış hava 
sıcaklığında bile ısıtma yapabilir.

7 İç Ünite Fan Hızı Seviyesi

İç ünite fanı 7 adet hız seçeneğine sahiptir. 
Bunlar; otomatik, düşük hız, düşük-orta hız, 
orta hız, orta-yüksek hız, yüksek hız ve turbo-
dur. Kablolu kumanda açıkken “FAN” tuşuna 
basılarak aşağıdaki gibi hızlar arasında geçiş 
yapılır.

Düşük Ses Seviyesi Sağlayan 
Tasarımlar

yüksek frekansta çalışabilir, bu sayede komp-
resör daha hızlı ısıtma konforu sağlar. Ayrıca 
Gree’nin gelişmiş akıllı defrost modu, dış hava 
sıcaklığına ve çalışma durumuna göre en iyi 
defrost şeklini seçerek mahal içinde yüksek 
verimli ısıtma gerçekleştirir, bu sayede konfor 
memnuniyetini ve performansını artırır. 

GMV5 sisteminin çalışma voltaj 
aralığı

Geleneksel sistemlerdeki 342 V~420 V’dan 
daha geniş aralık olan 320 V~460 V'tur. Bu 
sayede Gree VRF sistemi elektriği stabil 
olmayan yerlerde düzgün bir şekilde çalış-
maya devam eder.

Geniş Çalışma Sıcaklık Aralığı

Cihaz geniş çalışma sıcaklık aralığına sahiptir, 
dış ünite ısıtma ve soğutmada düşük hava 
sıcaklık limitlerinde çalışabilir. Dış üniteler 

Yüksek basınç alanlı kompresör sayesinde daha 
az basınç dalgalanması oluşur ve ses seviyesi 
daha düşüktür.
GMV5 sisteminin iç ünitelerinin motorları da 
adımsız kontrollüdür. İç ortam sıcaklığına veya 
içerideki insanların ihtiyaçlarına göre sessiz 
mod ayarlanabilir. Ses seviyesi 25 dB(A) kadar 
azaltılıp 20 dB(A)’ya düşürülebilir.
Dış ünite fanının akıllı bir şekilde ayarlan-
ması ile dış ünite ses seviyesi azaltılır. Bu 
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azalma 8 dB(A) seviyesine kadar ulaşabilir ve 
dış ünitenin ses seviyesi 50 dB(A) seviyesine 
kadar düşer. Aerodinamik 3D Aksiyal Fan 
geleneksel fanlar ile karşılaştırıldığında, hava 
debisini yüzde 12 artırır, verimi yükseltir ve 
ses seviyesini düşürür.

Korozyona Dirençli Gold Fin

Gold fi n, paslanmaya karşı dayanıklı bir ala-
şımdır (Alüminyum - Manganez). Ayrıca 
epoksi reçine ve güçlendirilmiş akrilikten 
oluşan koruma tabakası ile kaplanmıştır. Bu 
tabaka silikon içermez. Tuz spreyi testinde 

korozyon direncinin, blue fi n katmanına göre 
yüzde 200~300 daha fazla olduğu görülmüştür.

Kutupsuz CAN Protokolü ile Daha 
Yüksek İletişim Verimi

Gree, kutupsuz CAN protokülünü kullanıyor. 
CAN protokol ile daha düşük sistem tepki 
süresi, daha kolay kurulum ve hata bulma ve 
de daha güvenilir bağlantı sağlar. Kutupsuz 
CAN protokolü esnek kablolamaya olanak 
verir ve kurulum zorluklarını azaltır.

Otomatik adresleme için CAN protokolü 

kullanılmıştır. İç ve dış üniteleri otomatik 
adresler ve iç-dış ünite sayılarını belirleyebilir. 
Bu sayede kurulum verimi önemli ölçüde artar

Elektrik Kesintisi Saptama

GMV5 dış üniteler, elektrik kesintisi sinyali 
algılayabilir. Kesinti sırasında elektrik ihtiyacı 
için jeneratör kullanılan uygulamalarda, dış 
ünite iç ünitelere elektrik kesintisi sinyali gön-
derir. Bu durumda sadece istenilen mahallerin 
iklimlendirilmesi devam eder. TM

En yeni tesisat ürünleri tanıtımlarına ve 
sektör haberlerine hızla ulaşın

Derginiz 
heryerde yanınızda!

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları
www.tesisatmarket.com’da...

www.tesisatmarket.com
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söyleşi

“GF Hakan Plastik olarak farkımız, 
katma değeri daha yüksek hizmetler 
sunarak pazarı geliştirmek için 
çalışmaktır”

GF Hakan Plastik, plastik boru sektöründe üstyapı, altyapı ve tarımsal 
ürün gruplarında faaliyet gösteren, özellikle üstyapı boru ve ek parçaları 
ile tanınmış bir marka. GF Hakan Plastik özel ve kamu yatırımları 

ile devam eden büyük projelere teknik danışmanlık, teknik hizmet, buralardaki 
profesyonellere plastik boru alanında destek verebilmek amacıyla 2017 yılında 
“Teknik Hizmetler” departmanını, Pazarlama departmanına bağlı olarak 
konumlandırdı. Departman, özellikle sessiz boru ve Yangın Yönetmeliğine 
uygun projelerin tesisat çözümleri konusunda teknik destek sağlamakla birlikte 
teknik şartnameler konusunda proje müşterilerine, inşaat firmalarına da destek 
veriyor. Konu ile ilgili ayrıntıları GF Hakan Plastik Pazarlama Müdürü Candan 
Mumcuoğlu ve Teknik Hizmetler Müdürü Yasemin Arslan’dan dinledik…

Yasemin Arslan
GF Hakan Plastik Teknik Hizmetler 
Müdürü

Candan Mumcuoğlu
GF Hakan Plastik Pazarlama Müdürü
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GF Hakan Plastik’i tanıyabilir 
miyiz? Firma ne zaman ve nerede 
kuruldu? Firma yapılanmanız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Candan Mumcuoğlu: 1802 yılında kurulmuş 
İsviçre merkezli Georg Ficher; Boru Sistemleri 
(GF Piping Systems), Otomotiv (GF Auto-
motiv) ve Makine Çözümleri (GF Machining 
Solutions) olmak üzere 3 ana iş kolunda faaliyet 
göstermektedir. Georg Ficher Corporation’ın 
en büyük iş birimi olan GF Piping Systems, 
plastik ve metalden yapılmış boru sistemleri 
konusunda dünyadaki lider kuruluşlardan biri-
dir. GFPS, su ve gazın sanayi, kamu hizmetleri 
ve yapı teknolojisi içinde güvenli bir şekilde 
taşınması için sistem çözümleri ve yüksek kali-
teli bileşenler üretmektedir. 3 ana gruba sahip 
GFPS; üstyapı, altyapı ve endüstriyel alana 
yönelik olarak 60 binden fazla ürün sunmak-
tadır. 30’dan fazla üretim tesisi ile 100’ü aşkın 
ülkeye ulaşan GF Piping Systems, 2013 yılında 
Hakan Plastik’i satın almıştır.  
1965 yılında kurulan Hakan Plastik, Türkiye’de 
sessiz boruyu ilk üreten firma olarak büyük 
başarılara imza atmış, kuruluşundan beri 
gelişime ve değişime verdiği önemi ürün ve 
hizmetlerine de yansıtmıştır. Türkiye’de sesiz 
boruyu ilk üreten firma olan GF Hakan Plas-
tik Çerkezköy ve Urfa’da iki üretim tesisine 
sahiptir. 2016 yılı içerisinde tüm hisselerin 
devredilmesi ile birlikte tamamen Georg Fisc-
her bünyesine dahil olduk.  GFPS ve Hakan 
Plastik’in yarattığı sinerji ile yolumuza devam 
ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası verilerine göre 
Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşun-
dan biriyiz.

Ürün gruplarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?

Candan Mumcuoğlu: GF Hakan Plastik ola-
rak plastik boru sektöründe üstyapı, altyapı ve 

tarımsal ürün gruplarında faaliyet gösteriyoruz. 
GF Hakan Plastik özellikle üstyapı boru ve 
ek parçaları ile tanınmış bir marka. Bununla 
beraber son yıllarda altyapı boru ve ek parça-
larımız ile de önemli projelerde yer alıyoruz. 
Georg Fischer satın almasından sonra özellikle 
endüstriyel pazar segmentinde profesyonel sis-
tem çözümleri sunmaya başladık.  

Yeni ürün ve sistemleriniz olacak 
mı? Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Candan Mumcuoğlu: Georg Fischer 200 
yıldan uzun bir geçmişe sahip. Ancak halen 
faaliyet alanlarında öncü ve lider olabilmesinin 
en önemli sebeplerinden biri, zamana uyum 
sağlayan teknolojiler geliştirmek ve çoğu kez 
de zamanın önünde hareket etmek. Bunu da 
geleceği planlayarak yapıyoruz. 2016 yılında 

tüm GF şirketleri için belirlenen GF Strateji 
2020 içinde inovasyonu “İtici Güçlerimiz”e 
dahil ettik. Belirlediğimiz müşteri ihtiyaçları 
ile inovasyon sürecini sürekli olarak ilintili hale 
getirmeyi ve bu sayede de katma değeri yüksek 
ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz. 
GF Hakan Plastik özelinde baktığımızda 
inovasyonu bu dönemde ürünlerde olduğu 
kadar iş yapış süreçlerimizde itici güç olarak 
ele alıyoruz.  
Son dönemde geliştirilen projelere baktığı-
mızda, çok katlı ve karma kullanıma hizmet 
eden binaların artmakta olduğunu görüyoruz. 
Özellikle yüksek katlı binalarda nitelikli ürün 
ihtiyacı da artıyor. Bu sebeple çok katmanlı ve 
ek özelliklere sahip olan boruların kullanımı 
da artıyor. 
Sektöre dair geliştirdiğimiz en önemli ürün 
Türkiye’nin ilk sessiz borusu olan SILENTA 
ürün grubudur. Türkiye pazarına ilk kez GF 
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Muhtemelen bilmiyorsunuz. 
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Hakan Plastik’in sunduğu sessiz boru ile Tür-
kiye plastik boru sektöründe farklı bir aşa-
maya geçtiğimizi söyleyebilirim. SILENTA 
PREMIUM, 4 lt’de 13 dB ses geçirgenliğine 
sahiptir ve Türkiye’nin en sessiz borusu olma 
özelliğini sürdürmektedir. Bu özelliği ile nite-
likli projelerde çoğunlukla tercih edilmektedir. 
SILENTA, 3 katlı yapısıyla atığın boru iç yüze-
yine çarpmasıyla oluşan sesin tesisatın dışına 
çıkmasını engeller. Özel yapısı tesisat sistemi 
üzerindeki titreşimleri büyük oranda azaltır. 
Böylece bina içerisinde titreşimler sonucu mey-
dana gelen temas sesleri ve uğultular engellen-
miş olur. 
Geliştirdiğimiz diğer ürün yanmaya dayanıklı 
boru SİLENTA FR’dir. GF Hakan Plastik 
SİLENTA FR, yanmaya dayanıklı sessiz boru 
TS EN13501, DIN4102 yanıcılık ve DIN4109 
sessizlik standartlarına uygun şekilde üretil-
mektedir. Bu ürünler yapı mevzuatına ve Yan-
gın Yönetmeliğine uygun atıksu borularıdır.

Bayi teşkilatınız, dağıtım ve satış 
sonrası teknik hizmetleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

Candan Mumcuoğlu: Türkiye’nin her nokta-
sına yayılmış çok köklü, sağlam ve bulundukları 
illerin en ileri gelen esnafları ile çalışıyoruz. Bayi 
teşkilatımız bizim için çok kıymetli ve pazar 
erişimimizi en üst noktaya taşıyor. Bayilerimiz 
aracılığıyla ürünlerimizin dağıtım ve satışını 
gerçekleştiriyoruz. Hem perakende kanalda 
hem de proje kanalında bu şekilde çalışıyoruz. 

Satış sonrasında ise bayilerimizden ve doğru-
dan diğer müşterilerden gelen talepleri kalite ve 
teknik hizmetler departmanlarımız ile değer-
lendirerek müşterilerimize hızlı ve anlamlı geri 
dönüşler yapmaya gayret ediyoruz.

GF Hakan Plastik Teknik 
Hizmetler departmanı olarak 
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Yasemin Arslan: Teknik Hizmetler Depart-
manımız 2017 yılı içinde kuruldu.  Bu depart-
manı oluşturma amacımız, özel ve kamu yatı-
rımları ile devam eden büyük projelere teknik 
danışmanlık, teknik hizmet verebilmek, bura-
lardaki profesyonellere plastik boru alanında 
destek verebilmekti. Ana hedeflerimizi ise 
projelerde plastik boru tesisatı ile ilgili gele-
bilecek sorulara cevap verebilmek, ihtiyaçlara 
göre sistem çözümleri sunabilmek ve projelerde 
doğru ürünlerin kullanımına katkı sağlamak 
şeklinde açıklayabiliriz. Bununla beraber yine 
projelere, satış öncesinde olduğu gibi satış son-
rasında da hizmet vermek de departmanın ana 
görevlerinden biri.

Teknik Hizmetler departmanı, Pazarlama 
departmanına bağlı olarak konumlandırıldı.   
Pazarlama departmanı altında kurguladık 
çünkü amacımız, müşterilerimize ya da müş-
terimiz olmayan ama bize danışan profesyo-
nellere hizmet sunabilmek ve bir katma değer 
yaratabilmek.  Öncelikli amaç satış değil, danış-
manlık hizmeti verebilmek ve doğru alanda 

doğru sistemleri sağlamak olduğu için bu 
şekilde bir organizasyon yaptık.   Pazarlama, 
şirket için “Geliştirici” bir departman.  Teknik 
Hizmetler birimi de bu “geliştirici”lik işlevine 
katkı sağlayan araçlardan biri. Sahaya olduğu 
kadar kaliteye, satışa, üretime ve Ür-Ge’ye de 
gelişim için katkı sağlıyor.

Sektöre baktığımızda bu şekilde konumlan-
dırılmış bir departman yok diyebiliriz.  Genel 
olarak satış odaklı ve satış ağırlıklı organizas-
yonlar olduğunu görüyoruz.  Bizim GF Hakan 
Plastik olarak farkımız, güçlü bir pazarlama 
organizasyonu ile hem iç satışı hem de ihracatı 
katma değeri daha yüksek hizmetler ve dola-
yısıyla ürünlerle desteklemek ve pazarı büyü-
tebilmek için çalışmaktır ki şu ana kadarki 
çalışmalarımızla bunun yansımalarını görebi-
liyoruz. Pazardaki eksik ya da ihtiyaçları daha 
hızlı tespit edip bunu organizasyonumuzun 
içine aynı hızla transfer edebiliyoruz. Bu sayede 
Ür-Ge’nin çalışmalarına da içerik sağlıyor ve 
pazar gelişimine destek veriyoruz.

Projelerin tesisat çözümlerinde 
nelere dikkat edilmelidir? 
Karşılaştığınız zorluklar ve çözüm 
önerileriniz nelerdir?

Yasemin Arslan: Projelendirme sırasında tesi-
sat çözümleri tasarlarken yaşam alanlarımızda 
tesisatlardan gelen ses kirliliğinden mümkün 
olduğu kadar uzak olmamızı sağlayan, ses 
geçirmeyen boruların kullanımına ve çok katlı 
binalarda yangına dayanıklı sessiz boruların 
kullanımının önemine dikkat çekmek isteriz.  
Karşılaştığımız zorluklar; ülkemizde tesisatta 
sessizlik ve yanmazlık kavramları çok eski değil, 
bu nedenle sessiz boru ve yanmaya dayanıklı 
borularda markalar arası sağlıklı kıyaslama 
yapılamıyor olması, yanlış boru seçimlerine 
sebep olabiliyor. Çözümü ise kullanılacak 
ürünlerin mutlaka test sertifikaları görülmeli 
ve değerleri rakip ürünlerinki ile kıyaslanma-
lıdır. Bu konuda üretici firmaların teknik des-
teklerinden daha fazla yararlanılabilir. Biz GF 
Hakan Plastik olarak her zaman bu konuda 
yardıma hazırız.

GF Hakan Plastik Eğitim ve 
Teknoloji Merkezi hakkında bilgi 
verir misiniz? 

Candan Mumcuoğlu: Ürünün kalitesi, ancak 
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• 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

farklı malzemeler, farklı çözümler
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• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

G R O U P  O F  C O M P A N I E S
Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30 • Faks: (0216) 660 01 33 • info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

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

söyleşi

doğru ve uygun uygulama ve teknik bilgi ile 
birleştiğinde çok daha fazla ortaya çıkar. Bu 
sebeple hem teknik hem de uygulama eğitim-
leri sektörde bilgi ve farkındalık düzeyinin artı-
rılması için çok önemlidir. GF Hakan Plastik 
olarak biz de bu konuda önemli bir adım atarak 
2016 yılında Eğitim ve Teknoloji Merkezimizi 
açtık. Bu merkez ile GF Hakan Plastik müş-
terileri, sektöre hizmet veren profesyoneller, 
üniversite öğrencileri ve tesisatçılar gibi birçok 
farklı hedef kitleye ulaşmak mümkün olacak. 
Her paydaş için farklı eğitim ve seminer prog-
ramları ile hem GF Hakan Plastik ürünleri 
hem de ürünlerin doğru uygulama teknikleri 
hakkında bilgiler verilecek. Bu merkez 3 ana 
bölümden oluşuyor; showroom, teorik ve uygu-
lamalı eğitim alanı ve ofis bölümü. Showroom 
alanında hem ürün hem de sistem çözümle-
rimizi sergiliyoruz. Ana hedefimiz üstyapı ve 
altyapı işlerinde komple sistem olarak çözümler 
üretebilmek. Bu alanda ürünlerimizi dijital ola-
rak da deneyimlemeye imkân veren ekranla-
rımız bulunuyor. Dijital dönüşüm anlamında 
ürün sunumunu teknoloji ile desteklemek için 
bu ekranlarımızda geliştirme çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.  

2017 yılı nasıl geçti? 2018 
hedeflerinizden bahseder misiniz?

Candan Mumcuoğlu: 2017 yılı büyüme 
rakamlarına baktığımızda, inşaat sektörünün 
oldukça iyi büyüme oranları gerçekleştirdiğini 
görüyoruz. 
2017 yılının ilk 9 ayında inşaat sektörü yüzde 
9,9’luk bir büyüme oranına ulaştı. İnşaat sektö-
ründe yaşanan gelişmelerle beraber GF Hakan 
Plastik olarak, iyi bir yıl geçirdiğimizi rahatlıkla 
söyleyebilirim. 2017 yılında bir önceki yıla göre 

yüzde 25’in üzerinde bir büyüme kaydettik.

Plastik boru sektöründe faaliyet 
gösteren bir firma olarak, 
Türkiye’de sektörün gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Candan Mumcuoğlu: Plastik boru sektöründe 
hem ürün çeşitliliği hem de ürün kalitesi artıyor. 
Ancak tabii ki halen bu kalite standartlarının 
dışında ürünlere sıkça rastlamak mümkün. 
Güvenli binalar üretmek için kullanılan tüm 
inşaat malzemelerinin standartlara uygun ve 

belli kriterleri karşılayan ürünler olması önemli. 
Plastik borular altyapıda da kullanılıyor. Dola-
yısıyla hem altyapı hem de bina projelerinde 
doğru ürünlerin seçilmesi, belli standartların 
aranması ve üreticilerden bu standartların 
sorulması güvenli yapıların oluşturulması için 
ilk adım olacaktır. 
Buna bağlı olarak piyasa denetim ve gözetim-
lerinin de artırılması, uygun malzeme seçimi ve 
kullanımını da destekleyecektir. Ürün kalitesi 
gibi uygulama kalitesinin de yükseltilmesi gere-
kiyor. Bu bağlamda, sektörün bilgi seviyesinin 
yükselmesi çok önemli. TM

GF Hakan Plastik Proje Mühendisi Cihan Çelik, Candan 
Mumcuoğlu, Yasemin Arslan
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• 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

farklı malzemeler, farklı çözümler

Proses Pompalarında
İ LERİ TEKNOLOJİLER

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

G R O U P  O F  C O M P A N I E S
Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30 • Faks: (0216) 660 01 33 • info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde
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proje

İstanbul Gülbahçe Konağı’nda 
Aktif ve Pasif Soğutma

İstanbul’da Osmanlı konak estetiğinin en 
güzel örneklerinden Gülbahçe Konağı’nda 
Alarko Carrier ısı pompası sistemi (sulu 

sistem) tercih edilerek duvar tipi fan-coil üni-
teleri ve yerden serinletmeyle konforlu ve enerji 
tasarruflu bir sisteme geçiş yapıldı. Konağın 
çatısına Carrier 30RQ-033CH model ısı 
pompası monte edildi. Isı pompası; kış mev-
siminde fan-coil ünitelerine 50°C ısıtma suyu 
göndererek doğalgaz kazanıyla ısıtılan mev-

cut yerden ısıtma sistemini destekliyor. Bu 
sayede yerden ısıtma sistemi uzun süre kulla-
nım dışı kaldığında konutun ısıtmada rejime 
girme süresi etkin şekilde kısaltılıyor. Yaz mev-
siminde ise fan-coil ünitelerine 7°C soğutma 
suyu gönderiliyor, bunun yanında yerden serin-
letme sistemine 3 yollu karışım vanası kont-
rolü yapılarak 20°C soğutma suyu gönderili-
yor. Bina otomasyon sistemiyle kontrol edilen 
sistemde fan-coil üniteleri hedef oda sıcaklı-

ğına ulaşıldığında otomatik olarak kapanıyor.     
 
Yerden serinletme sistemi ise daima devrede 
kalıyor ve bu sayede fan-coil ünitelerinin çalışma 
süresi kısaltılıyor. Sessiz soğutma ile de çok 
yüksek konfor elde ediliyor. Her odaya yerleş-
tirilen sensörler sayesinde, bağıl nem seviyesi 
yoğuşma meydana gelecek seviyeye ulaştığında 
ilgili odanın yerden serinletme kolektöründeki 
aktüatörlerin kapatılmasını, böylece su akışının 

Kullanıcılarına gerçek konfor sunmayı amaçlayan Alarko Carrier’ın ısı pompası 
sistemi, fan-coil üniteleriyle aktif, yerden serinletme sistemiyle de pasif soğutma 
yapıyor. Alarko Carrier güvencesiyle pazara sunulan sistem kolay ve hızlı kurulum 
imkânıyla farklı tarz ve büyüklükteki mekânlar için etkili iklimlendirme sunuyor.
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kesilmesini sağlıyor. İlave emniyet olarak tüm 
her yerden serinletme kolektörünün üzerine 
yerleştirilen nem-şalterleri sayesinde, kolektörler 
üzerinde yoğuşma meydana gelirse yine aktüa-
törler kapatılarak su akışı kesiliyor, bu sayede 
evin zemininde yoğuşma riski minimize ediliyor.

Aquasnap ile kolay bakım hızlı 
montaj

Hızlı montaj özelliği ve kolay bakımı ile hayatı 
kolaylaştıran Aquasnap serisi, enerji verimliliği 
sağlayan çalışma ile hizmeti bir araya getirir-
ken; yüklenicilere zaman ve para kazandırı-
yor. Yüklenicilerin işçilik maliyetlerini kontrol 
altında tutmasına olanak sağlayan Aquasnap, 
son kullanıcılar için tüm yıl boyunca konforlu 
bir iç mekân iklimi yaratılmasını sağlıyor.    

Her yere monte edilebilen  
tak-çalıştır çözüm

Hayata konfor katan Aquasnap serisi; düşük 
profili ve az yer kaplaması sayesinde hemen her 
yere monte edilebilirken, küçük ofisler, otel-
ler ve mağazalar için ideal bir çözüm sunuyor. 
Her ünitesine fabrikada çalışma testi yapılan 
Aquasnap serisi, bileşen seçimi için zaman kay-
bedilmesine engel oluyor. Ayrıca, sisteme opsi-

yonel olarak hidronik modül de eklenebiliyor.    

Çevreye duyarlı iklimlendirme

Carrier, iklimlendirme sistemlerinin imalatı ve 
çalışmasına dair olumsuz azaltmak için büyük 
çaba gösterir. Aquasnap üniteler, diğer soğutucu 
akışkanlardan daha çevreci olduğu bilinen, ozon 
tabakasını inceltme potansiyeli sıfır olan Puron 

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

soğutucu akışkan R-410A kullanır. Ayrıca yeni 
Aquasnap hava-soğutmalı soğutma grupları, 
daha önceki modellere göre daha az soğutucu 
akışkan gerektirir. Üniteler, Eurovent sertifikalı 
Sınıf A özelliklidir, bir önceki nesle göre daha 
az enerji tüketir ve daha az CO2  yayar. Ayrıca 
Avrupa Binalarda Enerji Performansı Yönet-
meliğinin (EPBD) amaçlarına katkı sağlamak 
amacıyla üretilmişlerdir. TM

tesisat market 04/2018 . 37



sistem

Günümüzde hızla azalan enerji kay-
nakları ve artan yakıt maliyetleri, 
ısıtma ve soğutmada düşük karbon 

salımlı ve düşük maliyetli teknolojileri zorunlu 
kılıyor. Bu noktada, çevreci buluşlar ve inovatif 
çözümler gittikçe daha fazla önem kazanıyor. 
Mitsubishi Electric, çevreci teknolojiler ala-
nındaki önemli bir buluşu olan hibrit iklim-
lendirme sistemleri ile yüksek enerji tasar-

rufu ve ideal konfor sunuyor. Küresel ölçekte 
öncü bir yeşil şirket olma yolunda ilerleyen 
Mitsubishi Electric, hibrit iklimlendirme 
sistemleriyle düşük karbon salımlı çevreci 
uygulamalarının kapsama alanını genişletiyor. 
Geleceği şekillendirecek teknolojiler ve yenile-
nebilir çözümler geliştirme misyonuyla hare-
ket eden marka, “Mitsubishi Electric Hybrid 
City Multi Sistemler” ile daha iyi bir dünya 

Mitsubishi Electric, “Hybrid City Multi Sistemler” ile yüksek enerji tasarrufu 
ve ideal konfor sağlıyor. Mekân ısıtmasında enerjinin su kullanılarak aktarıldığı 
ısı geri kazanımlı “Mitsubishi Electric Hybrid City Multi Sistemler”, karbon 
salımının ve işletme giderlerinin azaltılmasına büyük katkıda bulunuyor. Eşzamanlı 
ısıtma ve soğutmayı sadece iki borulu bir altyapı ile sunabilen sistem, kolay ve 
düşük maliyetli montaj avantajı da sunuyor.

Hibrit İklimlendirme ile 
Maksimum Verim ve Tasarruf

için karbon salımını azaltıyor ve bu amaçla 
oluşturulan yeni yönetmeliklere de uyum 
sağlıyor. Geleneksel ısıtma ve soğutma tek-
nolojilerinin geldiği son nokta olan “Hybrid  
City Multi (HVRF) Sistemler”, ısı geri 
kazanımlı eşzamanlı ısıtma ve soğutma ger-
çekleştirmek için iki borulu teknolojisini ve 
suyun yaratıcı birleşimini kullanarak optimum 
konfor ve verim sunuyor. Sistem, kolay ve  
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düşük maliyetli montaj avantajı da sağlıyor. 

Farklı ihtiyaçlara, aynı anda, ideal 
iklimlendirme

Farklı talepler için bile eşzamanlı olarak en 
ideal iklimlendirmeyi sağlayabilen bu tek-
noloji, Mitsubishi Electric’e özgü iki borulu 
sistem sayesinde, tek bir sisteme bağlı iç ünite-
lerin aynı anda bir kısmında ısıtma yapılırken 
diğer kısmında soğutma yapılmasına olanak 
tanıyor. Geleneksel sistemlerin aksine, bu 
geçişlerin yapılması sırasında sistemin durma-
sına gerek kalmıyor. Böylece sistemin çalışma 
modunun değiştirilmesinden kaynaklanabile-
cek ısıtma ve soğutma kesintilerinin ve buna 
bağlı oluşabilecek kullanıcı memnuniyetsizli-
ğin önüne geçilmiş oluyor.
HVRF Sistemlerin sunduğu modern ısıtma ve 
soğutma çözümleri; ofis binaları, oteller, sağlık 
merkezleri, hastaneler, okullar, apartmanlar, 
alışveriş merkezleri ve diğer ticari binalar için 
rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu inovatif tekno-
loji; toplantı odaları, çalışma alanları, sistem 
odaları gibi tüm yıl boyunca eşzamanlı ısıtma 
ve soğutmaya gereksinim duyan mekânların 
ihtiyacını ısı geri kazanım teknolojisi ile 
verimli bir şekilde karşılıyor. Muayenehane-
ler, hasta odaları ve personel odaları gibi farklı 
odaların farklı iklimlendirme ihtiyaçlarına 
aynı anda cevap vererek maksimum konfor 
sağlıyor. Sistemin bağımsız ayar ve eşzamanlı 
ısıtma-soğutma yapabilme özelliği, örne-
ğin bir otelde misafirlere klimanın çalışma 
modunu kendi istekleri doğrultusunda seçe-
bilme özgürlüğü de tanıyor. Kusursuz iklim-

yor. Soğutma yapan iç ünitenin atık enerjisi dış 
üniteden atılmak yerine, Hybrid Akış Kontrol 
ünitesi (HBC: Hybrid Branch Controller) 
sayesinde ısıtma yapan iç üniteye aktarılıyor 
ve bu sayede sistem verimi maksimize ediliyor. 

Kolay ve düşük maliyetli montaj 

Hybrid City Multi (HVRF) Sistemler, basit-
leştirilmiş iki borulu tasarımı ile uygulamacı-
lara ve mekanik yüklenici firmalara kolay, hızlı 

lendirme ile konaklama boyunca konforlu ve 
sorunsuz bir ortam yaratıyor.

Maksimum verim ve yüksek enerji 
tasarrufu

Tek bir sisteme bağlı iç ünitelerde, aynı anda 
hem ısıtma hem de soğutma gereksinimi 
olması durumunda bir Mitsubishi Electric 
teknolojisi olan iki borulu ısı geri kazanım 
çalışması ile daha fazla enerji tasarrufu sağlanı-
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sistem

ve düşük maliyetli montaj avantajı sunuyor. 
Mitsubishi Electric’in özel iki borulu ısı geri 
kazanım sisteminde, geleneksel dört borulu 
sulu sistemlere göre çok daha az boru ve bağ-
lantı malzemesi kullanılıyor. HVRF Sistem-
lerde, chiller ve kazan sistemlerinde olduğu 
gibi ilave sirkülasyon pompası, akümülasyon 
tankı, kontrol ve otomasyon panosu gibi ekip-
manların kullanılmasına ihtiyaç duyulmuyor. 
Bu sistemde vanalar, pompalar ve ısı değiştir-
geçlerinin tamamı HBC ünite içlerinde yer 
alıyor. Bu sayede yatırım maliyetlerinde ciddi 
bir tasarruf sağlanıyor. 
Özel bir mekanik oda için alan ayrılmasına 
ve çatıda büyük hacimler kaplayacak soğutma 
gruplarına gerek kalmadan, çeşitli mekânlara 
dağıtılabilecek Hybrid VRF dış üniteler kul-
lanılması yoluyla görsel ve işlevsel bir yerleşim 
yapılması da mümkün kılınıyor. Sistem yapısı 

gereği şartlandırılacak ortamlarda soğutucu 
akışkan bulunmaması, gaz kaçak kontrolünü 
ve bunun için gerekli diğer ekipmanlara olan 
ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor. Bu özel-
lik de yine çok önemli bir maliyet avantajı 
sağlıyor.

Sistem ekipmanları farklı ihtiyaçlar 
için tasarlandı

HVRF Sistem dış ünite, aynı anda ısıtma 
ve soğutma yapabilen, inverter kompresöre 
sahip, ısı geri kazanımlı bir ünite olarak dikkat 
çekiyor. 22,4 kW ila 56,0 kW aralığında yedi 
farklı kapasite ile tüm projelere uyum sağlıyor.
HVRF Sistemin en önemli parçası olan 

Hybrid Akış Kontrol Ünitesi (HBC: Hybrid 
Branch Controller) ise dış ünite ile iç üniteler 
arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Soğutucu akış-
kan ve su arasındaki ısı transferini, Mitsubishi 
Electric tarafından geliştirilen teknoloji ile 
gerçekleştiriyor. Aynı sistemdeki iç üniteler 
arasında ısı geri kazanımı yaparak eşzamanlı 
ısıtma ve soğutmaya olanak sağlıyor.
HVRF Sistemde; ince gizli tavan tipi (200 mm 
yükseklik), orta statik basınçlı gizli tavan tipi 
(35/50/70/100/150 Pa statik basınç seçeneği), 
dört yöne üflemeli kaset ve kompakt kaset tipi 
(kolay temizlik için ızgara alçaltmalı panel ve 
enerji tasarrufu için 3Di-see sensor seçeneği 
ile) ve orta statik basınçlı gizli döşeme tipi 
(20/40/60 Pa statik basınç seçeneği) olarak 
beş model iç ünite seçeneği bulunuyor. 1,2 
kW ila 14,0 kW kapasite aralığında toplam 
12 farklı kapasite için toplam 30 model ve 
kapasite seçeneği sunuluyor. 

Tek bir noktadan kontrol

HVRF Sistemin ekipmanları içinde; gösterişli, 
şık ve kolay kullanım özelliğine sahip bireysel 
kumanda seçeneklerine ek olarak genişleme 
kumandalarıyla birlikte kullanımında maksi-
mum 200 adet iç ünitenin kontrol edilebileceği 
merkezi kumanda alternatifleri bulunuyor. Bu 
kumandalar sayesinde, birbirlerinden bağımsız 
konumlara yerleştirilebilen sistemlerin tek bir 
noktadan izlenmesine ve kontrol edilebilme-
sine olanak sağlanıyor. TM

SMITKA & PİTRE
  İkitelli OSB Çevre San. Sitesi 10. Blok

No: 2  Başakşehir / İSTANBUL
  Tel: +90.212.485 25 82 (pbx)

  www.smitkaprofex.com
  www.pitre.com.tr

Sert poliüretanın (PUR) genleştirilmesinde 
kullanılan HYDROTEC su bazlı bir teknolojidir 
ve tüm Avrupa Standartları ile uyumludur.

Nano teknoloji ile kendi kendini temizleyebilme 
özelliğine sahip PİTRE Ductal® Panelleri, 
Anti-bakteriyel özellikleri sayesinde hijyen 
uygulamalarına uygundur.

daha sızdırmaz
daha mukavim
daha güvenilir
daha estetik
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makale

AB Ekotasarım Regülasyonu, ürünle-
rin çevresel etkilerini tasarım yoluyla 
azaltmada Avrupa Birliği’nin izlediği 

yollardan biridir. Ekotasarım, 26 Eylül 2015’ten 
itibaren konutlarda en fazla enerji tüketen mahal 
ısıtıcıları, su ısıtıcıları ve su depolama tankları için 
geçerli olmuştur. Yeni kurallar, yenilenebilir ısı 
pompaları ve fosil yakıtlı sistemleri kapsayarak 
kapasitesi 400 kW’a kadar olan ürünler (400 kW 
dahil) için minimum sezonsal enerji verimliliği 
gerekliliklerini ve maksimum ses gücü seviyelerini 
ortaya koyar (2018’den itibaren gaz ve yağ yakıtlı 
kazanlar için Azot Oksit (NOx) emisyonları da 
dikkate alınacaktır). Aynı zamanda kapasitesi 70 
kW’a kadar olan ısıtma ürünleri (70 kW dahil) 
için yeni enerji etiketlemesi regülasyonları da 
yürürlüğe girmiştir. Burada amaç düşük çevresel 
etkiye sahip olan ürünleri teşvik etmenin yanı 

Isıtma Cihazları için Ekotasarım 
Gereklilikleri ve Enerji 
Etiketlemesi (Lot 1 ve Lot 2)

sıra, ısıtma ve sıcak su sistemleri için tüketicilerin 
bilinçli seçimler yapmalarını sağlamaktır. 

Ekotasarım Direktifi

AB Ekotasarım Direktifi, enerji ile ilgili ürünlerin 
(ErPs) çevresel performansını tasarım yoluyla iyi-
leştirmek için düzenleyici bir yapı sağlar. Burada 
bahsedilen enerji ile ilgili ürünler (ErPs), bir 
binadaki kazanlar ve klimalar gibi enerji har-
cayan ürünlerle, pencere ve izolasyon gibi enerji 
kullanımına etki eden ürünleri içerir.
Ekotasarım Direktifi, AB’de 26 Eylül 2015’ten 
itibaren mahal ısıtıcıları (ısı pompaları ve fosil 
yakıtlı kazanlar dahil), kombine ısıtıcılar (hem 
mahal hem de su ısıtması için), su ısıtıcıları ve su 
depolama tankları için geçerli olmuştur. Tüm bu 
ürünler enerji verimliliği için minimum gerek-

lilikleri ve maksimum ses gücü seviyelerini kar-
şılamak zorundadırlar. Aksi halde kullanımları 
yasaklanacaktır. Mevzuat ayrıca havadan suya ısı 
pompası, sıcaklık kontrol cihazı ve güneş enerjisi 
sistemi gibi “paket sistem” mahal ısıtma ve su 
ısıtma ürünlerini de kapsamaktadır.
Eylül 2015’ten itibaren mahal ısıtıcıları ve su ısıtı-
cıları için geçerli olan minimum enerji verimliliği 
seviyeleri 26 Eylül 2017’de artırılmıştır. Ayrıca, 
Eylül 2018’den itibaren bazı fosil yakıtlı ürünler 
maksimum NOx (Azot Oksit) emisyon seviye-
lerini karşılamak zorunda kalacaktır: Bu seviyeler 
yağ yakıtlı kazanlar için 120 mg/kWh, gaz yakıtlı 
kazanlar için 56 mg/kWh.
Ekotasarım yapısı altında mahal ve su ısıtma-
sını ilgilendiren ve her biri değişik ürün grupları  
için minimum gereklilikleri belirleyen iki “Lot” 
vardır.

Yazan: Dr. Andaç Yakut, Makine Yüksek Mühendisi, Yeşil Enerji & Çevre Bölüm Koordinatörü, 
Daikin Türkiye, a.yakut@daikin.com.tr
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mahal ve su ısıtma ürünleri (paket tipi ürünler 
dahil) CE işaretli olmalıdır. Ayrıca, 26 Eylül 
2015’ten itibaren kapasitesi 70 kW’a kadar (70 
kW dahil) olan bu ürünlerde açık bir şekilde 
enerji etiketinin görüntülenmesi istenecektir. 
Enerji etiketi, tüketicilere hem enerji kullanımı 
ile ilgili direkt karşılaştırma yapmada hem de 
ürüne özgü özelliklerde yardımcı olmayı hedef-
ler. Gereklilikler ise şu şekildedir:
•	 Tüm ürünlerde basılı bir enerji etiketi 

olması ve ürün fişinin gösterilmesi gerekir.
•	 Enerji sınıfına ilişkin bilgiler reklam 

ve teknik promosyon materyallerinde 
sunulmalıdır.

•	 Enerji etiketi ve ürün fişinin elektronik 
versiyonu bayiler, toptancılar ve 
montajcılar için hazır edilmiş olmalıdır.

•	 Ürünler internette satıldığında enerji 

Su ısıtma verimliliği

Su ısıtıcıları için enerji sınıfını hesaplamada 
enerji verimliliği (ηWH) kullanılır. Bu; belli bir 
tüketim yük profili için enerji girişi ile ilgili 
olarak temin edilen sıcak suyun bir ifadesidir 
ve bazen sıcak su alma profili olarak ifade edilir. 
Konutsal uygulamalarda yük profili genelde 
orta yük profili ile ekstra büyük yük profili ara-
sında değişir. Orta yük profili 2 kişilik küçük bir 
ev için uygun olurken, ekstra büyük yük profili 
5-6 kişi için gerekli olacaktır. Ayrıca, sıcak su 
depolama tanklarının verimliliği bekleme ısı 
kayıplarına bağlıdır.

Enerji Etiketlemesi Direktifi

Ekotasarım Regülasyonu kapsamına giren tüm 

ENER Lot 1 Regülasyonu 813/2013

Mahal ısıtıcıları ve kombine 
ısıtıcılar için Ekotasarım 
gereklilikleri

Lot 1; nominal ısıl gücü 400 kW’a kadar olan 
mahal ısıtıcılarını, elektrik kapasitesi 50 kW 
olan kojenerasyon teknolojilerini ve 70 kW’a 
kadar olan elektrikli ısıtıcıları kapsar. Regü-
lasyon minimum mahal ısıtma enerji verim-
liliği, maksimum NOx emisyonları (26 Eylül 
2018’den itibaren), maksimum ses gücü seviye-
leri ve ürün bilgi gereklilikleri ile ilgili değerleri 
ortaya koyar.

ENER Lot 2 Regülasyonu 814/2013

Su ısıtıcıları ve sıcak su depolama 
tankları için ekotasarım 
gereklilikleri

Lot 2; nominal ısıl gücü 400 kW’a kadar olan 
(400 kW dahil) su ısıtıcıları ve depolama hacmi 
2.000 litreye kadar olan (2.000 litre dahil) sıcak 
su depolama tanklarını kapsar. Regülasyon; 
minimum su ısıtma enerji verimliliği, mak-
simum NOx emisyonları (26 Eylül 2018’den 
itibaren), maksimum ses gücü seviyeleri, ürün 
bilgi gereklilikleri ve su depolama tankların-
daki bekleme kayıpları ile ilgili değerleri ortaya 
koyar.

Enerji verimliliğini hesaplama

Sezonsal mahal ısıtma verimliliği

Sezonsal mahal ısıtma verimliliği (ηs) sisteme 
enerji girişi ile ilgili olarak verilen ısının bir ifa-
desidir. Bu değer ürünün enerji sınıfını hesap-
lamada kullanılır.
Isı pompalarının enerji verimliliği, sezonsal 
performans katsayısına (SCOP) dayanmakta-
dır. SCOP; herhangi bir yardımcı sistemin ve 
ürünün Avrupa’da hangi bölgede kullanıldığını 
da göz önüne alarak, binanın yıllık ısı ihtiyacı-
nın yıllık enerji tüketimine bölünmesiyle elde 
edilir. Üç tane iklimlendirme bölgesi vardır. 
Bunlar soğuk (Helsinki), ortalama (Strasburg) 
ve sıcak (Atina) iklim bölgeleridir. Fosil yakıtlı 
kazanlar için hesaplama, bölgeden bağımsız 
olarak, Avrupa ortalama iklim bölgesi kabul 
edilerek yapılır.
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etiketi ve ürün fişi gösterilmelidir.
Şunu da belirtmekte fayda vardır ki; üretici-
lerle birlikte Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) 
dışındaki ülkelerden ürün ithalatı yapanlar (AB 
üye ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği 
ülkeleri dahil) eğer bu ürünler Avrupa Ekono-
mik Alanı’nda satılacaksa, bu ürünlerin etiketli 
olduğundan emin olmak zorundadırlar.                           
Farklı enerji kaynakları için adil karşılaştırma 
yapabilmek amacıyla (örn. yağ, gaz ve elektrik) 
tüm mahal ısıtma ürünlerinin verimlilikleri 
birincil enerji verimliliği olarak ifade edilmiştir. 
Burada 1 kWh elektrik 2,5 kWh birincil ener-
jiye eşittir. AB üreticilerinin ürünlerini Avrupa 
Ekonomik Alanı dışına satan yetkili temsilci-
ler de ürünlerinin etiketleme regülasyonlarıyla 
uyumlu olduğundan emin olmak zorundadırlar. 
Ekotasarım Regülasyonu’nda olduğu gibi, ürün 
tipine bağlı olarak, enerji etiketlemesi ile ilgili 
iki adet mevzuat vardır.

Komisyonun Yetki Yönetmeliği

(EU) No 811/2013

Bu yönetmelik mahal ısıtıcılarının, kombine 
ısıtıcıların, mahal ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve 
güneş cihazları paketlerinin ve kombine ısıtıcı, 
sıcaklık kontrolü ve güneş cihazları paketleri-
nin enerji etiketlemesini kapsar.

Komisyonun Yetki Yönetmeliği

(EU) No 812/2013

Bu yönetmelik su ısıtıcılarının, sıcak su depo-
lama tanklarının (500 litre kapasiteye kadar) ve 
su ısıtıcı ve güneş cihazları paketlerinin enerji 
etiketlemesini içerir.

Mahal ısıtma ürünleri için enerji 
etiketlemesi

Mahal ısıtma ürünleri için enerji 
etiketleri aşağıdakileri gösterir:

•	 Marka ve model,
•	 Mahal ısıtma fonksiyonu (radyatör 

sembolü ile belirtilmiştir),
•	 Orta veya düşük sıcaklık uygulama (ısı 

pompaları için),
•	 Mahal ısıtma verimliliği sınıfı,
•	 Nominal ısıl güç,

emin olunmalıdır. Ayrıca şunu da unutmamak 
gerekir ki, enerji sınıfı işletme maliyetlerinin 
bir göstergesi değildir.
                                                   
Su ısıtma ürünleri için enerji 
etiketlemesi

Su ısıtma ürünleri için enerji 
etiketleri aşağıdakileri gösterir:

•	 Marka ve model,
•	 Su ısıtma fonksiyonu/depolama 

fonksiyonu,
•	 Su ısıtma/depolama verimlilik sınıfı,
•	 Nominal ısıl güç,
•	 Avrupa iklim bölgesi (güneş enerjisi ve ısı 

pompaları için),
•	 Ses gücü seviyesi iç ortam (ve ısı 

pompaları için dış ortam),
•	 Eğer ürünün sadece pik olmayan saatlerde 

çalışma kabiliyeti varsa (22.00 ile 7.00 
arası).

•	 Avrupa iklim bölgesi,
•	 Ses gücü seviyesi iç ortam (ısı pompaları 

için dış ortam).
Ürünün enerji sınıfı, ürünün sezonsal enerji 
verimliliği ile ilgilidir ve A++’dan (en iyi) G’ye 
(en kötü) değişir. Eylül 2019’da verimlilik 
gerekliliklerinin daha da sıkılaştırılmasıyla bu 
skala A+++’dan D’ye kadar kapsayacak şekilde 
kısaltılacaktır. Minimum verimlilik standart-
larının altında kalan ürünler ise yasaklanmış 
olacaktır.
Isı pompaları için iki skala vardır. Bunlardan 
biri orta sıcaklık uygulamaları (55°C’lik su akış 
sıcaklıkları için), diğeri de düşük sıcaklık uygu-
lamaları içindir (35°C’lik su akış sıcaklıkları 
için). Düşük sıcaklık ısı pompası etiketlerinin 
tek bir skalası vardır ve kombine mahal ve su 
ısıtıcı ürün olarak etiketlendirilemezler. 
Orta ve düşük sıcaklık uygulamaları için enerji 
sınıfı skalaları yüzde 25 oranında değişiklik 
gösterir, bu yüzden farklı ürünleri karşılaştırır-
ken benzer nitelikte karşılaştırma yapıldığından 

Isı pompaları için örnek mahal ısıtma enerji etiketleri
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Isı pompaları için örnek mahal ısıtma enerji etiketleri

Mahal ısıtmada olduğu gibi su ısıtma ürünü-
nün enerji sınıfı da kendisinin sezonsal enerji 
verimliliği ile ilgilidir ve A (en iyi) ile G (en 
kötü) arasında değişir. Eylül 2017’de verimlilik 
gerekliliklerinin daha da sıkılaştırılmasıyla bu 
skala A+’dan F’ye kadar olmuştur.

Sıcak su depolama tankları için 
enerji etiketlemesi

Sıcak su depolama tankları için enerji etiketleri, 
bu cihazların enerji sınıfını bekleme ısı kaybına 
göre belirler. Bu sınıflar A’dan G’ye değişir. 
Eylül 2017’den itibaren bu skala A+’dan F’ye 
kadar olmuştur.

Kombine ürünler için enerji 
etiketlemesi

Tahmin edilebileceği gibi, kombine ürün eti-
ketleri mahal ve su ısıtıcıları etiketleri bileşen-
lerini birleştirir. Düşük sıcaklık ısı pompaları 
kombine mahal ve su ısıtma ürünü olarak eti-
ketlendirilemeyeceğinden dolayı ısı pompası 
kombine ürünlerinin tek bir skalası vardır 
(55°C’ye ulaşabilen ısı pompaları için).

Paket sistemler için enerji 
etiketlemesi

•	 Tüm paket sistemin enerji sınıfı,
•	 İklim bölgesindeki sezonsal ısıtma 

verimliliği.

Ekotasarım ve havadan suya ısı 
pompaları

Mahal ve su ısıtma ürünleri için Ekotasarım’ın 
getirilmesi, geleneksel fosil yakıtlı kazanlara 
göre daha yüksek sezonsal verimliliğe sahip 
olan havadan suya ısı pompaları gibi yenile-
nebilir enerji sistemlerinin kullanımını teşvik 
etmeyi amaçlar. 
Bunun sebebi, sezonsal verimlilik hesapları-
nın sistemin işletilmesi esnasındaki sezonsal 
değişimleri göz önüne alarak, inverter kont-
rollü havadan suya ısı pompalarının en verimli 
olduğu kısmi yük kapasitelerindeki enerji 
verimliliğini hesaba katmasıdır.
Hesaplamalar ayrıca cihazın bekleme veya 
kapalı konumda olduğu veya termostatın kapalı 
olduğu konumlar gibi yardımcı konumlardaki 
enerji tüketimlerini de dikkate alır. Bu faktörler 
cihazın görünür enerji verimliliğini azaltırken, 
sezonsal verimlilik derecelendirmeleri gerçek-
yaşam enerji performansının daha doğru bir 
yansıması olarak karşımıza çıkar. Yani sezonsal 
verimlilik gerçek çalışma şartlarına göre daha 
doğru verim tanımı sağlar.
Gerçekte bazı fosil yakıtlı kazanların verimle-
rinin yüzde 100 olduğu söylenmesine rağmen, 
bu cihazlar iklim şartlarına göre çalışmalarını 
ayarlayamadığından (aç-kapa çalışarak) yeni 
kurallara göre sezonsal verimlilikleri düşük 
olacaktır.

Sonuç

Eylül 2015’te mahal, su ısıtma ve sıcak su depo-
lama cihazları için yeni Ekotasarım Yönetmeliği 
ve enerji etiketlerinin tanıtılması, kesinlikle 
konut tipi yenilenebilir enerji sistemlerinin 
Avrupa’da yayılmasına yardımcı olacaktır. 
Türkiye’de de ısıtma cihazları için Ekotasarım 
ve Enerji Etiketlemesi Yönetmeliklerinin 2018 
yılının Nisan ayı içerisinde yayımlanması bek-
lenmektedir.
Yeni kurallar tüketicilere ısıtma ve sıcak su 
sistemleri için bilinçli seçim yapmalarına ola-
nak sağlayacaktır. Ev sahipleri havadan suya 
ısı pompaları, güneş panelleri ve en gelişmiş 
kontrol sistemleri gibi enerji verimli ürünlerden 
oluşan paket sistemleri seçerek evlerinin tüm 
yıl boyunca konforlu olmasını, çevresel etkile-

Açıktır ki, çoğu durumda ısıtma ürünlerinin 
kombinasyonu ısıtma ve sıcak su için genel bir 
sistem oluşturmak için kullanılır. Örneğin, bir 
sistem havadan suya ısı pompası, kontrol cihazı, 
güneş paneli, sıcak su depolama tankı ve yedek 
ısıtıcı içerebilir. Çoğu zaman, her bir ürünün 
birleştirilmesiyle ortaya çıkan ürün verimlilik-
lerinin birbirine eklenmesiyle işletmesi daha 
ucuz, tüketicilere daha cazip gelen, çok daha 
verimli bir sistem elde edilmesini sağlar. 
Böylece tek ürünler için gerekli olan etiketlere 
ek olarak, yönetmelik paket sistem kurulumu 
bittikten sonra son kullanıcı için etiket sağlan-
masını da zorunlu tutmaktadır. Paket sistemin 
enerji etiketi çeşitli cihaz üreticileri tarafından 
sağlanan bilgiler kullanılarak kurulumu yapan 
kişi tarafından oluşturulacaktır.
Üreticiler, kurulumu gerçekleştiren kişilerin 
rahatlıkla paket sistem etiketlerini oluşturabil-
mesi için herkes tarafından erişilebilen internet 
tabanlı bir servis sağlamak zorundadırlar. Paket 
sistem etiketleri enerji etiketlerinden farklı 
görünüp, her tek ürün için elde edilen bilgilere 
dayalı olarak aşağıdakileri içerir:
•	 Mahal ısıtma verimliliği,
•	 Kontrol cihazlarının etkisi,
•	 Ek kazan verimi,
•	 Güneş paneli katkısının etkisi,
•	 Tüm paket sistemin verimi,

Isı pompalı su ısıtıcılar için örnek su ısıtma enerji 
etiketi Sıcak su depolama tankları için örnek enerji etiketi
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Parliament and of the Council with regard 
to ecodesign requirements for water hea-
ters and hot water storage tanks

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0814

4.  Commission Delegated Regulation 
(EU) No 812/2013 of 18 February 2013 
supplementing Directive 2010/30/EU of 
the European Parliament and of the Coun-
cil with regard to the energy labelling of 
water heaters, hot water storage tanks and 
packages of water heater and solar device

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0812

5.  Daikin Altherma 3
 https://www.daikin.eu/en_us/product-

group/air-to-water-heat-pump-low-
temperature/daikin_altherma_3.html

6.  Daikin UK White paper: New Ecodesign 
rules and energy labelling for space and 
water heaters. TM

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

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

“faydalı iletişim” ortamları yine 
DSYG’de…

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

“faydalı iletişim” ortamları yine DSYG’de…

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

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

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ

rini azaltmayı ve yakıt faturalarını düşürmeyi 
sağlayabilirler.
Havadan suya ısı pompası Daikin Altherma 
ürün yelpazesi, her türlü konut için çözüm 
sunmaktadır: İyi yalıtılmış konutlar için düşük 
sıcaklık split ve monoblok sistemler, fosil yakıt 
kazanların değişimi için Daikin Altherma 
Hibrit ve son olarak düşük çevresel etkisi ve 
yüksek enerji verimliliği ile öne çıkan yeni nesil 
soğutucu akışkan R32 kullanan yeni Daikin 
Altherma modelleri bunlara örnek olarak veri-
lebilir.
Yukarıda bahsi geçen bütün bu Daikin cihazları, 
yeni Ekotasarım Regülasyonu kapsamındadır 
ve bu regülasyon kapsamındaki gereklilikleri 
A+’dan A+++’a kadar uzanan yüksek enerji verim-
lilikleri karşılarlar. Bu sistemler güneş enerjisi 
panelleri ve kontrol ekipmanları ile birleştiril-
diklerinde ısıtma ve sıcak su temininde oldukça 
verimli paket çözümler sağlarlar.

Kaynaklar

1.  Commission Regulation (EU) No 813/2013 

of 2 August 2013 implementing Directive 
2009/125/EC of the European Parliament 
and of the Council with regard to ecode-
sign requirements for space heaters and 
combination heaters

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0813 

2.  Commission Delegated Regulation 
(EU) No 811/2013 of 18 February 2013 
supplementing Directive 2010/30/EU 
of the European Parliament and of the 
Council with regard to the energy label-
ling of space heaters, combination hea-
ters, packages of space heater, temperature 
control and solar device and packages of 
combination heater, temperature control 
and solar device

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0811

3.  Commission Regulation (EU) No 
814/2013 of 2 August 2013 implementing 
Directive 2009/125/EC of the European 

Reklamınız hedef kitlesine ulaşıyor mu? 
Sizi profesyonel okurlarla buluşturacak 
itibarlı sektörel yayınların adresi SEYAD’tır. 
Reklam verdiğiniz yayın kuruluşunun 
SEYAD üyesi olmasına dikkat edin ki,
reklam bütçeniz çöpe gitmesin.

veya
doğru adrese

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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sistem

Yazan: Olgan Berka, VRF Sistemler, Kıdemli Satış Mühendisi, AFB

Günümüzde teknolojinin gelişimine 
ve yeniliklerin günden güne hızlı 
bir şekilde ortaya çıkmasına para-

lel olarak, insanların hayatın her alanında 
kolaylık, hız ve kalite ile ilgili beklentileri 
de artmaktadır. İnsan faktörünün dolayısıyla 
bakış açılarının oldukça farklılık gösterdiği 
tüm sektörlerde ihtiyaç ve taleplerin çeşitli-
liği ve fazlalığı da düşünüldüğünde, soğutma 
sektörü olarak bizler de günbegün kendimizi 
geliştirmek ve sahadan gelen taleplere karşı-

lık vermek durumundayız. Soğutma sektörü 
olarak birinci sırada hizmet verdiğimiz sek-
tör inşaat sektörüdür. İnşaat sektöründe ise 
irili ufaklı ve farklı amaçlar için tasarlanan 
yapılar söz konusu olmaktadır. Yapılar konut, 
otel, hastane, okul, restoran, tarihi bina reno-
vasyonları, mağaza, banka gibi formatlarda 
karşımıza çıkmaktadır. Bu binaların hepsini 
ele aldığınızda her birinin münferit olarak 
ihtiyaç ve talepleri birbirinden farklılık göster-
mektedir. Bu kadar fazla çeşitlilikte bir ihtiyaç 

Hyundai HYN VRF 
Sistemleri

skalasının olduğu bir sektör için de VRF klima 
sistemleri faydalı ve verimli bir şekilde yerini 
almaktadır. VRF sistemleri; iç ünitelerin her 
türlü mimari dizayna cevap verebilecek tipte 
olmasından, dış ünite yerlerinde yaşanabilecek 
olası sıkıntılar düşünülerek tasarlanan opti-
mum ebatlardaki dış ünite modellerine kadar 
birçok avantaj yaratmaktadır. 

Hyundai HYN VRF Sistemleri de bunun gibi 
avantajları nihai uygulamalar için sağlamak, 
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hem teknik hem de mimarı dizayn kriterlerine 
uygun olabilmek için sektörde faaliyet göste-
riyor. Hyundai HYN VRF Sistemleri; toplam 
1000 m borulama, dış ünite ile iç üniteler arası 
kot farkı olarak 90/110 mt, ilk branşmandan 
en uzaktaki iç üniteye kadar 90 metre boru-
lama uzunluğu ile proje zonlamalarında büyük 
avantajlar sağlıyor. Ayrıca bir zonda bulunan 
en üst kottaki iç ünite ile en alt kottaki iç ünite 
arası kot farkı 30 metre olmakla, 10 kata kadar 

Hyundai HYN Serisi VRF iç ünite model-
lerinde; her türlü mimari tasarıma çözüm 
olabilecek duvar tipi, kanallı tip (düşük statik 
basınçlı, orta statik basınçlı ve yüksek statik 
basınçlı), kaset tipi (4 yöne üflemeli, 2 yöne 
üflemeli, tek yöne üflemeli), yer-tavan tipi, 
salon tipi modeller mevcut. Ayrıca taze hava 
ihtiyaçları için yüzde 100 taze havalı iç ünite 
ve ısı geri kazanım cihazları da mevcuttur. 
Birçok iç ünite fan motorlarında DC ve AC 

zonlama yapabilme imkânı sağlıyor. 
Hyundai HYN Serisi, sahip olduğu geniş dış 
ünite ürün gamı ile mimari olarak dış ünite 
yerleşimlerinin sıkıntı arz ettiği projelerde 
avantaj sağlıyor.  

Hyundai VRF üstten atışlı 4 farklı modüler 
dış ünite modeli bulunuyor ve tüm dış üni-
teler 4’lü kombinasyon ile 88 HP(246 Kw)’e 
ulaşabiliyor. 
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sistem

alternatifleri de bulunuyor. 
Son yıllarda klima santralleri çözümlerinde 
klasik sulu serpantinler kadar DX bataryalı 
klima santralleri de tercih ediliyor. Hyundai 
HYN VRF Sistemleri, ürün gamında bulu-
nan 4 farklı kapasite ile (5-10-20-30 HP) 
optimum çözümler üreterek bu ihtiyaçları 
karşılıyor.

Günümüz teknolojisinde en önemli unsur-
lardan biri de, hiç kuşkusuz ki otomasyon ve 
cihazlara kolay ulaşabilmektir. Kullanıcılar 
kullandıkları her türlü cihazın tüm ihtiyaç-
larını en kısa ve en kolay şekilde çözebilmeyi 
beklerler. Bu sebeple HYN Kontrol Sistemi 
de her türlü bireysel kullanıma, grup kontro-
lüne, uzaktan erişim taleplerine ve otomasyon 

sistemlerine kolaylıkla adapte edilebilir. İç 
üniteler isteğe ve tercihe bağlı olarak kab-
lolu uzaktan kumanda veya kablosuz uzaktan 
kumanda ile kontrol edilebilirler. Ayrıca tüm 
cihazların kontrol edilebildiği ve sistemle-
rin çalışma zamanlarının programlanabildiği 
merkezi kumanda da mevcuttur. Bunlar VRF 
klima sistemlerinin kendi içerisinde olan 
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sistem

dahili otomasyon ve kullanım sistemleridir. 
Ayrıca bina merkezi otomasyon sistemlerine 
adaptasyon ihtiyacı olması durumunda cihaz-
lar farklı otomasyon yazılımlarına hitap ede-
bilecek arayüzleri ile ihtiyaçları karşılayabilir.
Hyundai, yaklaşık 1 senedir faaliyette olduğu 
Türkiye pazarında hedefl ediği yeri alabilmek 
için tüm vizyon, heyecan ve bilgi birikimi ile 
çalışmalarını devam ettiriyor. Satışlarını ger-

aktarımını yapıyor ve gerekli geliştirmelerin 
anlık ve hızlı bir şekilde sağlanabilmesi için 
üzerine düşen görevleri takip ediyor. Sonuç 
olarak yapılan her türlü yenilik ve atılım, 
sistemler ne olursa olsun hayatın en önemli 
unsuru olan insan için. Ve Hyundai insan-
ları konfor kaliteleri yüksek hava şartlarında 
yaşatmak için gerekeni yapmak adına sektörde 
faaliyet gösteriyor. TM

çekleştirdiği projelerin uygulamaları başlamış 
olup, hitap ettiği müşteri yelpazesini artırmak 
amacıyla her türlü satış öncesi ve sonrası hiz-
metlerini, proje ve danışmanlık hizmetlerini 
paylaşıp sektördeki partner fi rmaları ile çözüm 
çalışmalarında birlikte hareket ediyor.
Her gün değişen teknolojiye ve buna paralel 
sahadan gelen taleplere de cevap verebilmek 
için fabrika ar-ge departmanına her türlü bilgi 
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum
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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

GREE I-SHINE  |  PERFORMANS SANATI
GREE I-Shine Inverter Salon Tipi Klima, üstün performansı ve şık tasarımıyla ortama değer katar.
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Fanlar

Aironn sadece bir ‘fan üreticisi’ değil...

Ankara Bölge Müdürlüğü
 53. Cadde 1450. Sokak Ulusoy Plaza  

No: 9/50 Çukurambar, Çankaya - Ankara
 T+90 (312) 287 91 00      F+90 (312) 284 91 00

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Atatürk Mah. Mustafa Kemal Cad. Üntes İş Merkezi  
No:11, 34758 Küçükbakkalköy - Ataşehir - İstanbul

T+90 216 456 04 10       F+90 216 455 12 90

İzmir Bölge Müdürlüğü
Anadolu Cad. No:40 K:7 D:707 Tepekule  
Kongre Merkezi Bayraklı - İzmir - Türkiye

T+90 232 469 05 55       F+90 232 459 12 92

Adana Bölge Müdürlüğü
Fuzuli Caddesi Galeria  

İş Merkezi  2.Kat No: 250 Adana
 T+90 322 459 00 40      F +90 322 459 01 80

Yüksek enerji verimliliğine sahip 
çevre dostu tasarım.

EVI Scroll kompresör sayesinde 
üstün ısıtma performansı.

G tipi ısı değiştirici ile daha 
verimli ısı transferi.

Tek modülde 28 HP, tek grupta 
112 HP Full DC inverter üniteler.

İleri Teknoloji ve Üstün Çalışma Performansı

www.untesvrf.com.tr

28~112 HP


