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Küresel ısınmanın etkisini daha güçlü his-
settirdiği 2000’li yıllarda, iklimlendirme 
sektöründe büyük gelişme kaydeden 

Türkiye, üretim kapasitesi ve pazar büyüklü-
ğünde Avrupa’nın klima lideri konumuna ulaştı. 
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Der-
neği (İSKİD) iklimlendirme sektöründe 2017 
yılını değerlendirmek amacıyla düzenlediği basın 
toplantısında, 2016 yılında 797 bine yaklaşan 
split klima dış ünite satış adetlerinin, geçen yıl 
968 bini aştığı açıkladı. İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yönet, konutlarda klima kulla-
nım oranının potansiyelin gerisinde olduğunu 
belirterek, “2017 yılında Eylül ayı sonuna kadar 
ÖTV’nin sıfırlanması, satışlarda yüzde 22 gibi 
önemli bir artış sağladı ve bu sayede, KDV, istih-
dam ve SGK priminde artış elde edildi. 1 milyon 
adetlik satış 30-35 bin yetkili servis gerektiri-
yor ve istihdama katkı sağlıyor. Klimanın bir 
ihtiyaç olduğu gerçeğinden yola çıkarak, ÖTV 
gibi küçük bir vergiyi yeniden sıfırlayarak, çok 
daha önemli faydalar sağlanabileceğini belirtmek 
istiyoruz” dedi.
2000 yılında Türkiye’de klima üretilmiyorken, 
son 18 yılda küresel pazardaki 4 markanın da 
üretime başlaması ile Avrupa’nın tüm gereksini-
mini karşılayacak bir kapasiteye ulaşıldı. İSKİD, 
iç pazarda önceki yıl 800 bin adet düzeyinde olan 

Türkiye, klima konusunda 18 
yılda Avrupa liderliğine yürüdü

ev tipi split klima satışının, 2017’de 1 milyon 
adede ulaştığını, 1 milyon adet de ihracat ger-
çekleştirildiğini açıkladı ve bu yaz yüksek talep 
nedeniyle, montaj yoğunluğuna karşı, tüketicilere 
klima gereksinimlerini karşılamakta gecikmeme-
leri uyarısında bulundu. Diğer Akdeniz ülkeleri 
ile kıyaslandığında Türkiye’de, klima pazarındaki 
potansiyelin %20 oranında olması gerektiğini ve 
pazarın bu doygunluğa ulaşması için klima satış-
larında artışın süreceğini belirten Taner Yönet, 
Kazakistan’dan Arjantin’e kadar klima ihracatı 
gerçekleştirildiğini vurguladı. Yönet; “Bölge coğ-
rafyamızdaki sorunlar giderildiğinde, 3,9 milyar 
dolar olan klima ihracatımızı 10 milyar dolara 
ulaştırma potansiyeline sahip bulunuyoruz” dedi.
Dünya klima pazarının 70 milyar doları aştığını 
kaydeden İSKİD Yönetim Kurulu Üyesi Can 
Topakoğlu ise, Türkiye’de üretim kapasitesi ile 
birlikte klima pazarının da hem nicelik, hem 
nitelik yönünden hızlı bir gelişim gösterdiğini 
ifade etti. 2017’de klima satışlarındaki hızlı yük-
selişle birlikte, yüzde 40’a varan enerji tasar-
rufu sağlayan A++ enerji sınıfındaki ürünlere ve 
inverter kompresörlü ürünlere talebin arttığını 
anlatan Topakoğlu, AB’ye uyum sürecinin de 
özellikle çevre ve enerji verimliliği açısından 
sektördeki teknolojik gelişmeye ivme kazandır-
dığını belirtti. 

İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar 
Komisyonu Başkanı Dr. Andaç Yakut da, sektör olarak 
çevreye özel önem verildiğini; AB enerji verimliliği ve 
çevre yönetmeliklerine uyum kapsamında yüksek enerji 
verimliliğine sahip, küresel ısınmaya olan etkisinin çok 
daha düşük olması sebebiyle R32 gazının Türkiye’de 
de kullanılmaya başlandığını belirtti. Yaşam kalitesi 
ve sağlık için, konfor aralığı, dış ortam sıcaklığına 
da bağlı olarak kış şartlarında 20-22 ºC – yaz şartla-
rında ise 24-27 ºC ve % 40 – 60 bağıl nem değerleri 
tercih edilmesi gerektiğini, iç ortam havası ile ilgili 
memnuniyetsizliğin %10 artmasının performansı %1 
düşürdüğünün bilimsel olarak kanıtlandığını anlatan 
Dr. Andaç Yakut, “İklimlendirme, klimalar yoluyla 
kapalı mekânlardaki hava kalitesini artırır” dedi. TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

Siemens Bina Teknolojileri bölümü, Ocak 
2018’de sağlıklı iç hava koşullarının 
geliştirilmesi için yeni partikül sensö-

rünü pazara sundu. Sensör, havadaki partikül 
kirliliğinin izlenmesini sağlar ve bina otomas-
yon sistemine kolayca entegre edilebilir. Yeni 
partikül sensörü lazer teknolojisi ile çalışır ve 
PM 2.5 ve PM 10 (0.3 - 2.5 / 0.3 – 10 mik-

Siemens’ten İç Hava Kirliliğinin Yönetimi için Yeni Partikül Sensörü 

rometre arası) olarak iki kategoride havadaki 
partikül kirliliğini ölçer. Yeni partikül sensörü 
ticari ve üst seviye konut projelerinde kullanım 
için uygundur. Zamanla, ince toz partikülleri 
sensör üzerinde birikir ve sensörün çalışma 
performansını azaltır. Siemens sensörün üze-
rindeki ekran sadece insan varlığı tespit edil-
diğinde aktif olur. Ortamda insan olmadığı 
zaman, partikül ölçüm sıklığı azalır ve bu sayede 
sensör ömrü önemli ölçüde uzatılmış olur. Sen-
sör modülünün değiştirilmesi gerektiği zaman 
ise sensör, kullanıcıları ekranda veya ekransız 
modellerde LED ışığı yardımıyla uyarır. Yeni 
bir cihaz almaya veya ayarları değiştirmeye 
gerek kalmaz. Sensör modülünü değiştirmek 
gayet kolaydır ve herhangi bir özel yetkinlik 
gerektirmez.
Partikül sensörü PM 2.5 partiküllerin ölçümü 
için kalibre edilmiştir ve farklı bölgesel stan-
dartlara göre Hava Kalitesi (AIQ) İndeksi 
ayarlanabilir. Lazer ışığı saçılımı ile partikül 
yoğunluğu ölçülür. Cihazın kullanıcı arayüzü 
İngilizce, Almanca, Fransızca ve Çince olarak 
ayarlanabilir.
Partikül sensörü, Siemens’in sağlıklı iç hava 
iklimi ürün yelpazesine yapılmış en son ekle-

medir. Karbondioksit (CO2) sensörü, hava-
daki CO2 seviyesinin azaltılmasın ve oksijen 
seviyesinin artırılmasın yardımcı olur. Bu 
sayede ortamdaki insanların yaşam kalitesi 
ve verimlilikleri artırılmış olur. Efektif olarak 
yapılan sıcaklık ve nem kontrolü, birçok hasta-
lığın önlenmesinde önemli bir etkendir. VOC 
(uçucu organik bileşik) sensörleri, binalardaki 
malzemeler, halı ve eşyalardan yayılan organik 
bileşenlerin ölçülmesine yarar. Bütün sensörler, 
analog ve Modbus çıkış verebilirler ve HVAC 
otomasyon sistemleri, Siemens Desigo ve Cli-
matix gibi sistemlere entegre edilebilirler. Talep 
edilen iç ortamın oluşturulması için sistem ek 
filtreleri devreye sokabilir veya havalandırma 
fanı gücünü artırabilir. Havadaki partikül mad-
deler solunum yolu vasıtasıyla vücuda girer ve 
akciğerlere kadar iner. Sonuç olarak akciğer 
kanseri ve kardiyovasküler hastalıklara neden 
olur. İnsanlar zamanlarının yüzde 90’a yakınını 
iç ortamlarda geçirir. Bu yüzden iç havadaki 
partikül kirliliğini kontrol etmek insan sağ-
lığı açısından son derece önemlidir. Özellikle 
büyük şehirler ve sanayinin yoğun bulunduğu 
yerleşimlerde partikül kirliliğini önemli bir 
problemdir. TM

Güneş enerjisi pazarındaki çalışmala-
rına hız kesmeden devam eden LG, 
NeON® 2 serisi panellerini piyasaya 

sundu. LG’nin en çok tercih edilen güneş paneli 
olan NeON® 2, sahip olduğu ve tamamen 
LG’ye ait olan “Cello” teknolojisi ile güç çıkışını 
ve dayanıklılığını artırırken, 2015 yılında elde 
ettiği “Intersolar” ödülü ile pazardaki en daya-

LG Monokristal Panel NeON® 2 Ailesi
nıklı ve çok yönlü panel olarak öne çıkıyor. 335 
W, 330 W ve 325 W güçlerinde olmak üzere üç 
farklı seçeneğe sahip olan NeON® 2 serisi, uzun 
ömürlü yapısı ve estetik görünümüyle dikkat 
çekiyor. 25 yılı aşan kullanımlarda bile yüzde 
86’ya kadar ilk günkü performansı koruyabilen 
panel, yeni nesil güçlendirilmiş dizaynı saye-
sinde ön taraftan gelebilecek (kar yükü) 6000 
Pa ve arka taraftan gelebilecek (rüzgâr direnci) 
5400 Pa’ya kadar baskıyı kaldırabiliyor. Modern 
dizaynı ile çatınızın ve evinizin görünümünü 
değiştiren panel, bu sayede evinizin değerinin 
artmasına da yardımcı oluyor. LG fotovoltaik 
hücreleri ve panelleri Gumi, Güney Kore’de 
tam otomatik bir üretim tesisinde üretiliyor. LG 
Solar bölümüne ait bu tesisin şu anki hücre ve 
modül üretim kapasitesi yılda 2 GW olurken, 
bu üretim kapasitesinin önümüzdeki 2 yıl içe-
risinde 3.3 GW’ye yükseleceği ifade ediliyor. 
Yenilikçi ve yüksek kalitede ürün geliştirme viz-
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yonunu sürdüren LG Electronics, güneş paneli 
özelinde de aynı standartları korumayı amaçlı-
yor. LG Solar, dört büyük yetkili denetleme ve 
onaylama kurumları tarafından sertifikalanmış 
şirket içi güneş enerjisi test tesislerini işleten 
dünyada ilk şirket olarak LG’nin bu alandaki 
genel vizyonuna katkıda bulunuyor.TM
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ürünler

Lojistik depolarda karşımıza çıkan iklim-
lendirme uygulamalarında ortam sıcak-
lığı ve nemi özel bir öneme sahiptir. 

Özellikle kuru gıda, gıda hammaddeleri (soya 
vb.), çikolata gibi ürünlerde depolama hassasi-
yeti yüksektir. Gerek ülkemizde gerekse dün-
yada en yaygın depolama ihtiyaçlarının başında, 
lojistik depoların iklimlendirilmesi gelmektedir. 
Bu depolarda muhafaza edilecek ürünlere bağlı 
olarak +15 / +18°C sıcaklık ve % 45 - % 65 
aralığında nem talebi yaygındır. Bunun dışında 
market lojistik uygulamalarında 0°C ile -25°C 
arası sıcaklık değerleri de talep edilebilmektedir. 
Lojistik depoları, işletme gereği kapıların fazla 
açılıp kapandığı sistemlerdir. Bu nedenle dış 
ortamdan tamamen izole edilemezler. İçeriye 
istenmeyen sıcaklık ve nem girişi yaşanmakta-
dır. Bu nedenle içeride soğutma, ısıtma ve nem 
kontrolü ihtiyacı karşımıza çıkmaktadır. Bunun 
için ya ayrı ayrı makinalar tasarlanmakta ya 
da tek gövde içinde sıcaklık ve nem kontrolü 
sağlanmaktadır. 
Lojistik depolardaki derin muhafaza depola-
rında (-25°C ile -18°C) aşırı karlanma sorunu 
karşımıza çıkabilir. Bu nedenle soğutucularda 
fanların mutlaka korunmaya alınması gereklidir. 
Soğutucularda kanat hatvesi (10 veya 12 mm 
aralıklı) uygun seçilmeli ve fanlarda ve drenaj 
hatlarında ısıtıcılar bulunmalıdır. Ürünlerde 
izoleli tava uygulaması, sistemi rahatlatan bir 
yan fayda sağlayabilir. Bu depolarda dış izolas-
yon kritik öneme sahiptir. Tercihen 180 mm 
veya üstünde bir izolasyon kalınlığı Poliüretan 
esaslı sandviç paneller için tercih edilmelidir. 
+18 °C / +15 °C aralığında ve % 45 - % 65 
aralığındaki nem değerleri ise, soğutucu tasa-
rımı açısından ek özellikleri olan özel bir ürünü 
zorunlu kılmaktadır. Burada havada yoğuşan 
nemin hızla ortamdan uzaklaştırılması, nemin 
kontrol edilmesi ve nemin kontrol altında tutul-
ması için ek ısıtma ihtiyacı karşımıza çıkmak-
tadır. 
Friterm, düşük nem istenen lojistik depolarda 
kullanılmak üzere özel bir tasarım yaparak 
soğutma, nem kontrolü ve ısıtma ihtiyaçlarına 
uygun ürün geliştirdi. Bu üründe kanatlarda 
yoğuşan suyun hızla sistemden atılması, nemin 
düşürülmesi için aynı zamanda elektrikli ısıtı-
cılı sistem ile ısıtma yapılması ve arada sıcak-
lık ve nemi ölçmek için sensör montaj yeri 

Friterm’den Lojistik Depo Kurulumunda Sıcaklık ve Nem Dengesi için 
Özel İç Ünite Tasarımı

bulunuyor. Böylece istenilen sıcaklık ve nem 
değeri ölçülebiliyor ve bu parametrelerin sınır 
değerler arasında kalması sağlanıyor. Önemli bir 
nokta olarak; bu ürünlerde kanatlar, suyun hızla 

uzaklaştırılmasına uygun olarak özel kaplamalı 
seçilmelidir. Ürün dış kasası alüminyum veya 
çelik alaşımlı olabilir. Ürünlerin DX veya sulu/
glikollü olarak tasarlanması mümkündür.  TM

Özel lojistik iklimlendirme cihazı (Soğutma, ısıtma ve nem kontrolü bir arada)

Özel kaplamalı aluminyum kanatlı ürün görüntüsü

Düşük nem ve kontrolü için özel devreli soğutma ve ısıtma modülü
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ürünler

ALDAĞ A.Ş.’nin EC motorlu, yüksek 
verimli, sessiz, özel dizayn panjurlu 
Fancoil-ünitesi tasarımının amacı;

- Dünya pazarındaki gelişmelere ayak uydur-
mak,

- Tasarımcılardan gelen enerji tasarruflu fancoil 
talebini karşılamak,

- Binalarda LEED sertifikasyonu için giderek 
artan enerji verimli cihaz talebini karşılamak,

- Dünya fancoil pazarındaki rekabete ayak 
uydurabilmek için daha sessiz, yüksek verimli, 
kademesiz, oransal debi kontrollü yeni bir cihaz 
tasarlamaktı.

ALDAĞ A.Ş., oransal kontrollü EC motorlu 
fancoilin tasarımı ve prototipinin üretimi ile 
bir kez daha Türkiye iklimlendirme sektörünün 
ilkleri arasına girdi.

ALDAĞ EC Fanlı Fancoil Unit projenin yeni-
likçi yönleri;

- Fancoillerde ses ve gürültü düzeyini azaltmak 
amacı ile Ansys analizi kullanımı,

- Fancoillerde basınç kayıplarının azaltılması 
amacı ile batarya yerleşiminin ve üfleme açısının 
optimizasyonu için; Ansys analizi uygulaması,

- Panjur tasarımının Ansys analizi ile gerçek-
leştirilmesi, böylece görselliğin de öne çıktığı 
tasarım.

Bilgisayar ortamında katı modelleme çalışması-
nın yapılması ve gerekli Ansys analiz çıktılarını 
incelenmesi sonucunda ortaya çıkan modeller 
3D printer vasıtasıyla 2 borulu ve 4 borulu 6 
adet prototip haline getirildikten sonra Aldağ 
Ar-Ge Isı-Ses-Test istasyonunda hava debisi 
test edilerek ölçümleri yapılmış ve Tübitak Test 

ALDAĞ EC Fanlı Fancoil Unit

istasyonunda yapılan ölçümlerle de sonuçlar 
doğrulanmıştır.

EC Motor & Fan Kullanımının 
Hedeflenen Avantajları

- Yıllık elektrik tüketiminde, şu an kullanılan 
3-5 hızlı motorlara göre %50 azalma 
- Gürültü seviyesinde 3 dB’e (A) kadar azalma
- Karbondioksit emisyonunda %50 azalma

- Odanın klimatize edilmesi sırasında geçen 
sürede on-off 3 hızlı motora göre %30 azalma
- Motorun başlangıçta çektiği akımda, on-off 
motorlara göre %75 azalma TM

SAHTE
PATLAR

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

www.nema-winkelmann.com

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

İzocam’dan Endüstriyel Binalar için İki Yeni Ürün

İzocam, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda mineral yün ürün grubuna iki 
yeni ürün daha ekledi. Yerinde uygulama 

yapılan metal binaların çatı ve cephelerinde 
iki metal levha arasında kullanılan İzocam 
Endüstriyel Bina Levhası (EBL) ve İzocam 
Endüstriyel Bina Levhası R+ (EBL R+) ısı 
ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği sağlarken 
hafifliği sayesinde kolayca taşınıyor ve esnek 
yapısıyla kolay uygulanabiliyor. Bu ürünlerin 
bir diğer özelliği ise bünyesine su almaması. 
Bu sayede, yağmur suyunun ürüne zarar verme 
riski ortadan kalkıyor, zamandan ve iş gücün-
den tasarruf sağlanıyor. Endüstriyel yapılara 
ısıl konfor getirmeyi hedefleyen ürünler, çevre 
dostu olmalarıyla da dikkat çekiyor. İzocam’ın 
CE ve EUCEB belgelerine sahip ürünlerin 
kalitesi, uluslararası alanda da kabul görüyor. 
İzocam’ın yeni ürünlerinden EBL 37 mW/
mK ısı iletkenlik değerine sahipken, EBL 
R+ ise 35 mW/mK iletkenliğe sahip olarak 
tasarlandı. Bu özellikleriyle etkin ısı yalıtımı 
yapan malzemeler, enerji verimliliği konu-
sunda oldukça iddialı. İzocam’ın, endüstriyel 
binalarda, yerinde yapılan metal çatı ve duvar 
uygulamalarında kullanılmak üzere sektöre 
sunduğu bu ürünlerin uygulanması da son 
derece pratik. Kendi kendini taşıyabilen, eğil-
mez sarkmaz ve bunlarla birlikte esnek nite-
likteki ürünler uygulama kolaylığı sunuyor.
Farklı kalınlıklarda üretilen İzocam Endüst-

riyel Bina Levhası ve İzocam Endüstriyel Bina 
Levhası R+’ın ısı ve ses yalıtımının yanı sıra, A1 
sınıfı yanmaz özelliği sayesinde yangın güven-
liği sağlıyor. İzocam Genel Direktörü Levent 
Gökçe, ürünle ilgili olarak şunları söylüyor: 
“Yalıtım malzemelerinin kalınlığı son derece 
önemli. Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile 
yalıtım yapılan binalar enerji tasarrufu için atı-
lacak en büyük adımdır. İzocam’ın yeni ürünleri, 
37 mW/mK ısı iletkenlik değerine sahip EBL 
ile 35 mW/mK ısı iletkenlik değerine sahip 
EBL R+ önemli bir ihtiyaca çözüm getiriyor. 
Alışveriş merkezleri, sanayi yapıları, spor salon-
ları, hastaneler, okullar gibi mekânlarda yangın 
dayanımı yüksek yanmaz yalıtım malzemelerin 
kullanımı oldukça önemli. İzocam Endüstri-
yel Bina Levhası ve İzocam Endüstriyel Bina 
Levhası R+ A1 sınıfı yanmaz özelliği saye-
sinde olası yangınlarda zaman kazandırıyor ve 
yangın güvenliği konusunda etkili çözümler  
sunuyor.” TM

HVAC  Sistem Çözümlerinde
İ LERİ TEKNOLOJİLER

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

Kontrol Panoları

Plakalı Eşanjörler

Pompalar

Vanalar

Akümülasyon ve
Genleşme Tankları

Aksesuarlar

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 
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ürünler

DAB teknolojisine sahip Baymak ıslak 
rotorlu sirkülasyon pompaları Evosta, 
Evotron ve Evoplus ErP 2009/125/EC 

Yönetmeliğine uygun yapılarıyla çevre dostu ve 
yüksek düzeyde enerji tasarruflu olma özeliğine 
sahiptir. 
Frekans kontrollü sirkülasyon pompaları Evosta 
ve Evotron maksimum 4,2 m3/h debi ve maksi-
mum 8 mSS basma yüksekliğine kadar kapasite 
aralıklarında olan seri rekorlu bağlantılıdır. Tekli 
tipte ve düşük kapasiteli sistemlerin ihtiyacına 
ekonomik çözümler sunan Evosta ve Evotron 
serileri, resirkülasyon hatları için bronz gövde, 
yüksek glikollü (maksimum yüzde 60) uygula-
malar için de solar model opsiyonuna sahiptir. 
Evosta ve Evotron kullanıcısı için esnekliği 1 ½’’ 
ve 2’’ kaplin ölçüleriyle ve kaliteyi PN 10 gövde 
dayanımı ile bir araya getiriyor. Seri ürünleri 
frekans invertörü sayesinde sesi ve titreşim-
leri de en az düzeye indiriyor. İzolasyon ceketi 
Evosta’da aksesuar olarak Evotron serisinde ise 
ürünle beraber standart olarak sunuluyor.                 
Evoplus serisi frekans kontrollü sirkülasyon 
pompaları ailenin büyük üyesi olup maksimum 
64 m3/h debi ve maksimum 18 mSS basma yük-
sekliğine kadar kapasite aralıklarında, rekorlu ve 
flanşlı bağlantılıdır. Tekli ve ikiz tip versiyonları 
olan seri, resirkülasyon hatları için bronz gövde 
opsiyonuna sahiptir. DN 32 PN6’den DN 100 

Baymak’tan Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası Ailesi: 
Evosta – Evotron - Evoplus

PN16 bağlantıya kadar çeşitleri mevcuttur. 
Frekans kontrolü, yüksek performansı, düşük 
enerji tüketimi ve kolay kullanımı ile tüke-
ticilerin beğenisine sunulan Evosta – Evot-
ron - Evoplus ailesi, çevreye saygılı olmakla 
birlikte, kurulum, bakım ve kontrol açısından 
önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlıyor. Yaşamı 
iyileştirmek için tasarlanmış yenilikçi bir ürün 
olan ECO Dizayn yönetmeliklerine uygun olan 
Evosta – Evotron - Evoplus ailesi, birçok farklı 
projede kullanılabiliyor. Enerji tüketiminde 
geleneksel sirkülasyon pompalarına göre yüzde 
70'e varan oranda tasarruf sağlarken, teknolojik 

ve entegre elektroniği sayesinde sistemin sürekli 
optimizasyonunu ve enerji israfını önlemekte 
böylece ürünün ömrünü uzatıyor. Sistemin ihti-
yacı olan performansa göre hız ve gücünü kendi 
ayarlayarak, her uygulamada özelleştirilebilen 
daha etkili ve verimli bir çalışma sağlıyor.
Baymak Evosta, Evotron ve Evoplus serisi Islak 
Rotorlu Sirkülasyon Pompaları konut, ticari 
binalar, okul, otel, hastane gibi farklı projelerde 
ısıtma, havalandırma, klima ve güneş enerjisi 
sistemleri için su sirkülasyonunda düşük enerji 
tüketimi ile yüksek performans ve kullanım 
kolaylığı sağlıyor.TM

Enerji verimliliğinde global bir lider olan 
Armacell, Güney Kore’de Armacell’in 
mevcut Cheonan tesisi dahilinde yeni 

aerogel örtü üretim hattında üretilen yüksek 

Armacell’den Yeni Nesil Aerogel Örtü
sıcaklık uygulamaları için yeni nesil esnek aero-
gel örtüsü ArmaGel HT’nin piyasaya çıktığını 
2018 yılı başında duyurdu. Şirketin yeni Arma-
Gel serisinin bir parçası olarak ArmaGel  HT, 
650 °C'ye kadar yüksek sıcaklık uygulamaları 
için optimize edilmiştir. Son derece düşük ter-
mal iletkenliği ile ArmaGel  HT, bugün mevcut 
olan en yüksek performanslı izolasyon malze-
melerinden biridir ve diğer izolasyon ürünle-
rine kıyasla prensipte yüzde 80’e kadar daha 
ince olmasına rağmen aynı termal performansı 
gösterir. ArmaGel  HT, piyasaya yeni aerogel 
örtü boyutlarını tanıtarak müşterilere daha fazla 
seçenek sağlar. 10 mm kalınlık mevcuttur; 5, 15 
ve 20 mm kalınlıklardaki ürünler ise 2018 yılı 
içinde ürün gamına eklenecektir. 
ArmaGel HT, çok sayıda fayda sunar. Geliş-
tirilmiş kullanım ve daha kolay taşımak için 

ağırlığı hafiftir. Bakım nedeniyle ürün sökme 
işlemi, hem kesintileri azaltarak hem de düzenli 
bakım döngüleri sırasında yedek izolasyon satın 
alımını önleyerek yapılır. Kolay kesilir ve tercih 
edilen şekle uyum sağlar. Hidrofobiktir ve nefes 
alır, böylece ekipmanı daha uzun süre kuru tutar. 
Yalıtım altı korozyonu önlemeye yardımcı olur. 
Ayrıca, sınıfının en iyisi akustik performans ve 
yüzde 40'a varan oranda azaltılmış kalınlıklar 
sunar. 
Etkili izolasyon, enerji verimliliği sağlamak için 
en kolay, hızlı ve tasarruflu yöntem olduğun-
dan iklim değişikliği ile mücadelede önemli 
bir faktördür. Armacell'in bu yeni ürünü çevre 
dostudur, klorid içermez, solunabilir lif içermez. 
Ek olarak, Armacell’in yenilikçi toz azaltıcı tek-
nolojisi olan LoDust özelliklidir, uygulayıcılar 
için doğru uyumu sağlar. TM
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ürünler

Systemair VOClean Ekoloji Ünitesi

Danfoss’tan Yeni Basınç Transmitteri

mutfak ve pişirme tipine göre elektrostatik ayrış-
tırıcı filtre (ESP), aktif karbon filtre veya UV-C 
modüllerinden oluşan farklı konfigürasyonlar 
ile optimum egzoz ve koku filtrasyonu sağlanır. 
2.500 - 40.000 m3/h aralığında üretilen yeni 
Systemair VOClean üniteleri elektrik panosu 
üzerinde, tak ve çalıştır modeller olup, ihtiyaç 
bazlı mutfak havalandırması için gelişmiş oto-
masyon opsiyonlarına sahiptir. 
Systemair VOClean üniteleri İngiliz Defra mut-
fak havalandırma yönetmeliğine uygun olarak 
tasarlanmıştır. TM

Enerji tüketimi optimizasyonu ve filtre deği-
şimi için en uygun süreyi belirlemesi saye-

Saystemair VOClean Ekoloji Ünitesi, 
havanın içerisindeki yağı, dumanı ve 
kokuyu tamamen yok eder. 

Systemair, teknolojik altyapısı ve ar-ge çalışma-
larıyla sektörün ihtiyaçlarına göre tasarladığı ve 
2017 yılının Temmuz ayında lansmanını yaptığı 
VOClean ekoloji ünitesi ile birçok prestijli pro-
jede yer alıyor. Ekoloji üniteleri, yağı ve kokuyu 
egzoz ederken yok eden havalandırma cihaz-
larıdır. Bir ekoloji ünitesi seçim ve tasarımında 
en önemli kriter, mutfağın özelliklerine göre 
doğru konfigürasyonun belirlenmesidir. Böylece 

Danfoss, 18-23 Mart 2018 tarihle-
rinde Almanya’da düzenlenen Messe 
Frankfurt, Aydınlanma ve Binalar 

Fuarı’nda ErP uyumlu yeni basınç sensörü 
çözümü PTU 025VLT® Basınç Transmit-
terini tanıttı.
Filtrenin geç değiştirilmesi, filtresi tıkanan 
fanlardan kaynaklanan ciddi enerji kayıpla-
rına; filtrenin erken değiştirilmesi ise ürü-
nün kullanım ömrünün verimsiz olmasına 
neden olur. Filtre değişimi optimizasyonuyla 
enerjiden tasarruf sağlayan ve hava kalitesini 
artıran yeni VLT® Basınç Transmitteri PTU 
025; hava işleme ünitesi (AHU) ve rooftop 
ünitesi (RTU) filtrelerinin ne zaman değiş-
tirileceğiyle ilgili yaygın problemi çözen, 
entegre bir hava akış kontrolü çözümüdür.
Modül, hızla ve kolayca VLT® HVAC 
sürücüye monte edilir ve şebekeye veya bina 
yönetim sistemine otomatik olarak bağlanır. 
Havalandırma sistemlerindeki filtre basıncı 
bilgisi, sürücü tarafından önceden tanım-
lanmış alarmlara ve kontrol parametrelerine 
göre ölçülür ve analiz edilir. Bu da sürücünün 
alarm vermesini ve tıkanmış filtrelerin ne 
zaman değiştirilmesi gerektiğini bildirir.  
Bu ürünün kurulumu hızlı, devreye alınması 
ve çalıştırılması kolaydır, ayrıca mevcut uygu-
lamalarda kullanılabilir. ErP Direktifinde 
belirtilen sürücü verimlilik gereksinimlerini 
ve otomatik filtre kontrolüyle ilgili yeni tek-
nik özellikleri de karşılar.

sinde havayı en iyi şekilde temizler ve işletme 
maliyetlerini de önemli ölçüde azaltır. TM

Doğrudan AC sürücüye bağlanan VLT® basınç transmitteri PTU 025 ile ErP havalandırma sistemleri direktifine uymak 
oldukça kolaydır. 
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Panasonic’ten datanavi Isıtma ve Soğutma Bakım Çözümü

Panasonic, ısıtma ve soğutma çözüm-
lerinin hızlı ve bilinçli bakımını des-
teklemek için kullanıcıların detaylı 

ürün bilgilerine anında ulaşabileceği yeni 
bir uygulama tanıttı. Panasonic'in yeni-
likçi Light ID teknolojisiyle desteklenen 
datanavi uygulaması, temel ürün bilgilerini 
doğrudan ürün sahibi veya bakım uzmanı-
nın akıllı cihazına ileterek, devreye alma ve 
bakım işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde 
tamamlanmasını sağlar.
Datanavi uygulaması, ürünün uzaktan 
kumandasındaki LED ışık kaynağı tarafın-
dan iletilen  Light ID kodunu tanıyarak çalı-
şır. Uygulama kullanıcıları, uzaktan kuman-
danın LED ışık kaynağına bir akıllı telefon 
tutarak ID kodunu alırlar, bu da görünmez 
yüksek hızlı ışık flaşlarını veya Light ID kod-
larını iletir. Kimliği aldıktan sonra uygulama, 
ürünle ilgili bilgileri edinmek ve bu verileri 
anında cihaz ekranında görüntülemek için 
Bulut'a bağlanır. Bunun çalışması için Light 
ID teknolojili yeni bir uzaktan kumanda 
(CZ-RTC5B), seçili Panasonic ısıtma ve 
soğutma ürünleri ile kullanılabilir.

Panasonic’in datanavi 
uygulaması, kullanıcı-
lara bulut veri tabanında 
saklanan bilgilerden 
veriler sağlar – örne-
ğin; kılavuzlar, kurulum 
ve bakım detayları veya 
tasarruf etme ve verim-
liliği artırmanın yolla-
rını vurgulayan enerji 
tüketim raporları gibi. 
Ayrıca uygulama, bakım 
gerektiğinde kullanıcıları 
bilgilendirebilir. Uzaktan 
kumanda bir hata kodu 
gösterdiğinde, kullanıcı 
akıllı telefonuyla bu kodu tarayarak hatanın 
ayrıntılı bir açıklamasını alabilir. Sonuç ola-
rak, son kullanıcılar destek uzmanına hızlıca 
erişebilir, güvenli ve hızlı bir hizmet için 
anında ürün bilgilerine ulaşabilirler.
Uygulama, bakım uzmanlarının ürün geç-
mişi izlemelerine, belirli bir üreticinin ürün 
bilgilerine ve hizmet gereksinimlerine eriş-
melerine izin verdiği için yararlıdır. Datanavi 

kullanan kurulumcular, kullanım kılavuzla-
rına ve teknik verilere her zaman, her yerden 
ulaşabilir, gerekli bilgileri kolayca verebilir ve 
zamandan tasarruf edebilirler.
Hem iOS hem de Android'de mevcut, kul-
lanımı kolay datanavi uygulamasına kaydol-
duktan sonra, giriş yapmak ve başlamak için 
basit talimatları izlemek yeterli. TM

Vaillant’tan Yeşil Bir Dünya için Tasarruflu Ürünler

Vaillant Türkiye, Green IQ konsepti 
kapsamında tasarladığı kombi ve ısı 
pompalarıyla daha yeşil bir dünyaya 

katkı sağlamak üzere yatırımlarına devam 
ediyor. ecoTEC Plus, ecoTEC Pure, eco-
TEC Pro, ecoFIT Start’tan oluşan yoğuş-
malı ürün gamı ile kullanıcılarına ulaşan 
Vaillant Türkiye, Mayıs ayında pazara suna-
cağı ve Green IQ felsefesiyle tasarladığı eco-
TEC Exclusive multi yoğuşmalı kombi ile 
standart kombilere oranla daha fazla tasarruf 
sağlayarak öne çıkacak.  Green IQ konsepti 
kapsamında tasarlanan Green IQ ecoTEC 
Exclusive yoğuşmalı kombi; birden fazla 
yoğuşma sağlayan teknolojisi, entegre edilen 
termostatıyla sunduğu A+ verimlilik, % 85 
geri dönüştürülebilir malzemelerden üre-
tilmesi, cep telefonuyla kontrol ve uzaktan 
erişim gibi özelliklere sahip. Yüksek sıcak su 
konforu, Quite Mark sessizlik ödülü, Vail-
lant tasarımı ve 1:10’a varan geniş modülas-
yon oranı ile Green IQ ecoTEC Exclusive 
hem teknolojik hem de verimlilik anlamında 

Premium segmentin üzerinde yer alacak. 
Tasarruflu ve uzun ömürlü ürünlerle ülke 
ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlayan 
Vaillant Türkiye, teknolojik yatırımlarına 
uzun yıllardır ara vermeden devam ediyor. 
Bu kapsamda hayata geçirdiği Green IQ 
konsepti ile kullanım suyu çevrimi sırasında 
da yoğuşma yapılarak, standart kombilere 
kıyasla %8’e varan ek tasarruf sağlanıyor. 
ecoTEC Exclusive’de kullanım suyu, pla-
kalı eşanjörden önce ana eşanjöre gönde-
riliyor. Bu sırada baca gazındaki atık enerji 
emilerek suya aktarılıyor. Böylece hem baca 
gazı sıcaklığı ve emisyonları düşüyor, hem 
yoğuşma miktarı artıyor, hem de kullanım 
suyuna ön ısıtma uygulanmış oluyor. Bu 
sayede 25 kW ısıtma ve 35 kW sıcak su 
kapasitesi sağlıyor. Bu sistem mevcut eşanjör 
teknolojisinde kullanılan en verimli sistem 
olarak biliniyor. ecoTEC Exclusive ayrıca;  
%94 oranında sezonsal ısıtma verimliliğine 
(ErP öncesi tabirle %109,7 verimlilik) sahip 
olması, çok düşük 43 dB(A) ses seviyesi, gaz 

kalitesi ve gaz tipi değişimlerine özel bir ayar 
gerekmeden otomatik uyum sağlaması, 1:10 
modülasyon oranı, cihaza entegre VR920 
internet bağlantı modülü ile daha yüksek 
bağlantı hızı gibi özellikleri ile de öne çıkı-
yor. Green IQ konseptli ürünler kullanıcısına 
konfor deneyimini maksimum verimlilik 
değerleri ile uzun yıllar yaşatırken, işletme 
maliyetlerini de standart ürünlere oranla çok 
daha düşük seviyelerde tutabiliyor. TM
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DemirDöküm’den Yeni Yoğuşmalı Kombi: Atromix

DemirDöküm, AB'den sonra ülke-
mizde de yürürlüğe giren Enerji 
İlişkili Ürünler Yönetmeliği'nin 

ardından sektörün en yeni yoğuşmalı 
kombisi Atromix'i satışa sundu. Kompakt 
boyutları ve şık tasarımı ile ön plana çıkan 
DemirDöküm’ün yeni yoğuşmalı kombisi, 
kullanıcısına yüzde 109’a kadar verimlilik 
vadediyor. 
DemirDöküm'ün Bozüyük Fabrikasında 
tamamı Türk mühendisler tarafından geliş-
tirilen Atromix, doğalgaz faturalarını kon-
trol altına alacak. Kompakt boyutlarıyla dar 
alanlara montaj imkânı tanıyan ürün, 20, 
24, 28 kW farklı kapasite seçenekleri ile 
farklı ihtiyaçlara en uygun çözümü sunu-
yor. Alüminyum-silisyum eşanjörü ile kul-
lanıcısına yüksek ısı verimliliği vadeden 
DemirDöküm’ün yeni yoğuşmalı kombisi, 
'Akıllı ısıtma sistemi' ile ortam ihtiyacına 
uygun güçte çalışarak yakıt tasarrufu sağlı-
yor. Atromix, kullanıcısına yüzde 109’a (*) 
kadar sunduğu verimlilik, düşük emisyon 
değerleri, 5'inci sınıf NOx seviyesiyle de ön 
plana çıkıyor. Yoğuşmalı sınıfının en yeni 
ürünü sayesinde, daire başına yıllık ortalama 
2 ton daha az NOx salımı gerçekleşecek.

İki kademeli kontrol mekanizması
DemirDöküm Ar-Ge mühendislerinin 
yoğun çalışmaları sonucunda geliştirilen 
Atromix, üzerinde yer verilen yeni teknolo-

jilerle tasarrufu kullanıcı inisiyatifine bırak-
mıyor. Üründe yer alan ‘Debi sensörü’, kul-
lanıcısına hızlı sıcak su konforu sağlarken, 
doğalgazın yanı sıra su sarfiyatını da önlüyor. 
Üründe yer alan hava tahliye fonksiyonuyla 
ilk tesisat dolumlarında sistemde oluşan 
istenmeyen hava otomatik olarak tahliye 
edilirken, çift işlemcili ana kartı sayesinde 
Atromix, iki kademeli kontrol mekaniz-
masıyla yüksek güvenlikli kullanım imkânı 
sunuyor.

Kullanıcı dostu arayüz
Her yaştan kullanıcının kolayca kullanabi-
leceği bir arayüze sahip olan Atromix, ön 
yüzünde iki kontrol düğmesi ve bir LCD 
ekran barındırıyor. LCD ekranda yer alan 
arka ışık, ürünün zifiri karanlıkta dahi kul-
lanılmasına olanak tanıyor. Kombilerinde 
elektrostatik toz boya kullanan DemirDö-
küm, boyanın genleşme özelliği sayesinde 
yüksek sıcaklıklara dayanmasını ve ürünün 
uzun yıllar aynı kalmasını sağlıyor. Yeni-
likçi tasarım yönündeki başarısını birçok kez 
kanıtlayan DemirDöküm, yeni yoğuşmalı 
kombisinde servis işlemlerinde de yeni bir 
dönem başlatacak. Atromix’in özel tasarımı 
sayesinde sadece ön kapak açılarak cihazın 
tüm servis işlemleri gerçekleştirilebilecek. 

(*) Ülkemizde 21 Nisan 2018'de yürürlüğe giren ErP Yönet-
meliği, enerji ile ilgili cihazların çevreye olan olumsuz etki-

lerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Yönetmelik kapsa-
mında 21 Nisan tarihinden itibaren konvansiyonel kombi 
üretimi ve ithalatı yapılmayacak, sadece eldeki ürünlerin 
satışı devam edecektir. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise 
yönetmelik gereği sadece yoğuşmalı ve yönetmeliğe uygun 
yüksek verimli cihazlar satılabilecektir. ErP Yönetmeliği ile 
birlikte cihaz verimlilikleri, mevsimsel ısıtma verimliliği 
altında hesaplanacak ve enerji sınıfları ile gösterilecektir. 
DemirDöküm Atromix Yoğuşmalı Kombi, yüzde 93 mev-
simsel ısıtma verimine sahiptir. TM

KSB’den Atıksu Transferi için Yeni Dev Pompalar

KSB  SE  &  Co.  KGaA, Frankenthal, 
kuru ortamda çalışan atıksu pompala-
rının ürün yelpazesini - dünya çapında 

artan ekstra büyük atıksu projelerine cevap vere-
bilmek için - kayda değer ölçüde genişletti. 
Sewatec serisi pompalara ekstra 15 boyut daha 
ilave edildi. En büyük versiyonun maksimum 
debisi 33,000 m³/saat olacak ve sürücüsü de 1 
Megawatt’ı geçecek. Bu yıl Münih’teki IFAT 
fuarında, bu pompa setlerinin örnekleri KSB 
standında sergilenecek.
Sewatec serisi pompalar, yatay veya dikey monte 
edilen, tek kademeli, salyangoz gövdeli, arka-
dan çekip çıkartılabilen dizayndır. Kullanılan 

akışkan türüne bağlı olarak çok kanallı çark ve 
vortex çark veya tek kanatlı çark gibi çeşitli çark 
tipleri takılabilir.
Gövdeler değiştirilebilir gövde aşınma halkası 
ile birlikte gelir. Gövde boyutlarına bağlı olarak 
kontrol delikli veya kontrol deliksiz tasarlan-
mıştır. Emiş flanşları her zaman eksenel olarak 
ayarlanır. Basma flanşları için radyal ve teğetsel 
ayarlama arasında seçim yapılabilir. Gres yağı 
dolu döner elemanlı yataklar, ömür boyu yatak 
kuvvetlerini emmek için mühürlenmiştir. Çeşitli 
iki yönlü mekanik salmastralar ve çeşitli yumu-
şak salmastralar dahil olmak üzere salmastra 
yelpazesi seçim için kullanılabilir. TM

16 . tesisat market 05/2018



oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

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

için tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

B

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri

İstanbul Ofisi: Tel:  +90 (212) 502 38 10-13  Ankara Ofisi: Tel: +90 (312) 384 88 00   İzmir Ofisi: Tel: +90 (232) 281 32 81  
Fabrika: Karaağaç Mah. Yiğit Türk Cad. No: 28 Büyükçekmece / İstanbul • Tel: +90 (212) 608 17 17  
e-posta: info@boreasclima.com   www.boreasclima.com



proje

Elite Concept Projesinde 
Isı İstasyonları ve Kalorimetre 
Sistemi
Şua İnşaat’ın Kadıköy Fikirtepe’de 24 

bin metrekarelik arsa üzerinde geliştir-
diği Elite Concept projesi 785 daire ve 

26 ticari üniteden meydana geliyor. 
Projede alanları 66 ile 220 metrekare arasında 
değişen 1+1’den 4+1’e kadar daireler yer alıyor. 
Projenin inşaat alanı 155 bin metrekare olarak 
belirlendi. Elite Concept projesinin 10 bin 
metrekaresini sosyal donatı ve peyzaj alanla-
rına ayıran firma, sakinlerine ferah bir yaşam 
alanı sunuyor. Şua İnşaat tarafından yapımı 
devam eden Elite Concept projesinde, DAF 

Enerji’nin yüksek verimli Thermotherm Serisi 
ısı istasyonları ve yeni nesil DAF Sonicheat+ 
kalorimetreleri kullanıldı. 

Özel MicroPlate tasarımlı yüksek verimli 
eşanjörleri kullanan DAF Enerji ısı istas-
yonları yazın düşük kazan sıcaklıklarında 
çalışma imkânı sağlamakla kalmayıp kışları 
da verimli ve konforlu bir kullanım sıcak suyu 
üretiyor. DAF Enerji ısı istasyonları merkezi 
sistemle ısınan konutlarda kullanım sıcak 
suyunun hazırlanması ve daire ısıtmasının 

balanslanması için kullanılır. Hızlı termos-
tatik vana sayesinde kayıplar minimumdur. 
EPP eşanjör izolasyonu standarttır böylece 
ısı kayıpları minimuma indirilmiştir. Kom-
pakt yapısı ile montajı son derece pratik ve 
kolaydır. AISI 316L paslanmaz çelik eşanjör 
ve borulamasıyla yüksek dayanıma sahiptir. 
Sağlık anlamında kullanım sıcak suyu ihti-
yaç anında hazırlandığı için “lejyonella” riski 
yoktur. Daire içinde bir yanma prosesi gerçek-
leşmez ve baca bulunmadığı için zehirlenme 
riski oluşmaz. 
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Şua İnşaat’ın Elite Concept projesinde kulla-
nılan diğer ürün olan DAF SonicHeat+ ult-
rasonik kalorimetre de yenilikçi özellikleri ile 
dikkat çekiyor. Kalorimetre pazarında tama-
men yeni bir bakış açısı oluşturan DAF Sonic-
Heat+ yeni nesil Cortex İşlemcisi sayesinde 
yüksek performans ve düşük pil tüketimine 
sahip. Ayrıca değiştirilebilir pil özelliğine de 
sahip olan yeni kalorimetrenin diğer önemli 
bir özelliği, EN 1434 Class 2’ye göre sınıfı-
nın en iyi doğruluk oran aralıklarından birine 
sahip olması. Patentli gövde tasarımı ile de ön 
plana çıkan DAF SonicHeat+ bu sayede kendi 
sınıfındaki en düşük basınç kaybı değerlerine 
de sahip olurken özellikle ısı istasyonları ile 
kullanımında ön plana çıkıyor. 

Kirden, pastan ve korozyondan etkilenme-
yen bu tasarım sayesinde uzun kullanım 
ömrüne sahip olan DAF SonicHeat+, özellikle  
kullanıcı tarafında da büyük memnuniyet yara-
tıyor. TM

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

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

“faydalı iletişim” ortamları yine 
DSYG’de…

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

“faydalı iletişim” ortamları yine DSYG’de…

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

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

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ
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söyleşi

Said Benk
Baltimore Aircoil Türkiye/BRC 
Soğutma Sistemleri Kurucusu ve 
Ülke Müdürü

T  ürkiye’de Baltimore Aircoil firmasının tek yetkili temsilci firması olarak 
2011 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren BRC Soğutma, 2015 yılında 
da Shuangliang marka Absorbsiyon Chillerler’in de Türkiye temsilciliğini 

aldı. BRC Soğutmanın kurucusu Said Benk, henüz üniversitede öğrenciyken çalışma 
hayatına atılmış, Türkiye’nin genç ve dinamik girişimcilerinden biri. BRC Soğutma’nın 
hikâyesini Benk’ten dinledik. Benk, “Doğru ürün ve sistemlerle doğru işlere imza attık 
ve marka bilinirliğimizi daha da artırdık. Haliyle bu durum sürdürülebilir büyümeyi de 
beraberinde getiriyor” diyor ve ekliyor: “Pazarı yönlendirmeye devam edeceğiz.”

“Soğutma kulesi sektöründe   
 mühendislik bilgisi konuşur”
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“Soğutma kulesi sektöründe   
 mühendislik bilgisi konuşur”

Soğutma kulesi alanında Baltimore 
Aircoil, absorbsiyonlu chiller 
alanında da Shuangliang ile 
Türkiye’de büyük bir pazar payına 
sahibiz.

2004 yılında üniversitede üçüncü sınıfta öğren-
ciyken yarı zamanlı olarak Systemair’da çalış-
maya başladım. Beş yıl boyunca Systemair’da 
çalıştıktan sonra Baltimore maceram, Tarkan 
Cüneyit’in Baltimore’un Türkiye distribütör-
lüğünü almasıyla başladı. Tarkan Bey firma-
sını yeni kurmuş ve satış elemanına ihtiyacı 
olduğunu dile getirmişti ve bana iş teklifinde 
bulundu, ben de seve seve kabul ettim ve 
Baltimore’un Türkiye distribütörü olan TC 
Group’ta çalışmaya başladım. 2 buçuk sene 
boyunca TC Group’ta çalıştım. Sonrasında 
TC Group ile Baltimore’un yolları ayrıldı 
ve 2011 yılının Ocak ayında BRC Soğutma 
firmasını kurarak Baltimore’un Türkiye’deki 
tek yetkili temsilci firması olduk. BRC 
Soğutma’yı kurmadan önce, TC Group’ta 
çalışırken Baltimore’un Türkiye’deki satış-
larını bir hayli artırmıştık. BRC Soğutma’yı 
kurduktan sonra da büyümemiz çok daha 
hızlı gerçekleşti çünkü sektörde su soğutmalı 
ürünler daha çok kullanılmaya başladı. Bunun 
da sebebi hem proje kapasitelerinin hem de 
AVM, otel, hastane gibi projelerin artmasıydı. 
Kısacası pazar büyüdü, haliyle biz de büyüdük. 
BRC Soğutma’yı tek başıma kurdum. Büyü-
yen ekibimize Ufuk Savaş, Neşe Yıldırım, 
Deniz Acar ve Okan Dere de katıldı ve şu an 
12 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Ofisimiz İstanbul’da yer alıyor, başka 
bir branch ofisimiz yok. Ancak sektörün önde 
gelen soğutma firmaları ile partnerliklerimiz 
mevcut.
Baltimore Aircoil, 1938 yılında Amerika’nın 
Baltimore kentinde kurulmuş bir firma. 1968 
yılında Belçika’daki fabrikasını, 1976 yılında 
ise İtalya’daki fabrikasını kurmuş. Soğutma 
kulesi alanında dünyanın en eski firmalarından 
olan Baltimore, globalde en yakın rakibinin 
iki katından fazla ciroya sahip. Aynı zamanda 
Baltimore Aircoil, Amerika’nın en büyük hol-
dinglerinden American Amsted Industries’in 
altında yer alan bir şirket. American Amsted 
Industries’in 5.5 milyar dolara yakın cirosu 
var, Baltimore’un bu ciroda yaklaşık yüzde 
15 payı var. Baltimore, globalde pazar lideri 
olan bir firma. 2012 yılından bugüne kadar 
soğutma kulesi alanında Türkiye’de de pazar 

Soğutma Kulesi tarafında 
sunduğumuz tüm ürünler 
otomasyon sistemini kendi içinde 
barındırıyor

Baltimore Aircoil ürün yelpazesinde; kapalı 
devre soğutma kuleleri, açık devre soğutma 
kuleleri, buz depolama tankları ve endüstriyel 
soğutma için evaporatif kondenserleri mev-

liderliğini ele almış durumdayız. Pazarın en 
prestijli projelerinde Baltimore ürünleri yer 
alıyor. 
Lokomotif markamız Baltimore’un yanında 
2015 yılının Eylül ayında Shuangliang marka 
absorbsiyonlu chillerlerin Türkiye distribütör-
lüğünü de aldık. Absorbsiyonlu chiller ala-
nında da Türkiye pazarında ciddi bir payımız 
bulunmaktadır.
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söyleşi

alarak soğutma enerjisine dönüştürüyor. Tek-
nolojik olarak globalde çok geniş bir pazarı 
yok. Her yerde atık ısı olmadığı için niş bir 
ürün olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de de 
ortalama 3 milyon dolarlık bir pazar büyük-
lüğü var, biz de iki yıldır bu pazarın yaklaşık 
yüzde 45’ini oluşturuyoruz. Shuangliang’ın 
ürün yelpazesinde sıcak sulu absorbsiyon chil-
ler, multi-efect absorbsiyon chiller ve egzozlu 
chiller yer alıyor. Bu ürünler Baltimore’un buz 
depolama tankları gibi sistem satışını da bera-
berinde getirdiği için sadece ürünü satmak 
yetmiyor, tüm sisteme hâkim olmak gerekiyor. 

Soğutma kulelerindeki malzemeler 
rijit ve korozyona dayanımlı olmalı 

Deniz ve Okan Bey her iki markamızın cihaz 
satışlarında yetkili isimler. Satış sonrası hiz-
metler konusunda da kendi teknik servis eki-
bimiz var ve Ufuk Bey de yedek parça, satış ve 
teknik servis konusunda yetkili. Yedek parça 
ve servis hizmetimizin kaliteli olması ve yer 
aldığımız tüm projelerde bakım anlaşmaları 
yapıyor olmamız, gelişmemizin en önemli 
sebepleri arasında. 
Soğutmanın kalbi sayılan soğutma kulesinde 
herhangi bir sıkıntı olduğu zaman, binanın 
soğutulması mümkün olmaz. Yerleşim açı-
sından soğutma kuleleri bazen çatıya bazen 
de projenin uzak noktalarına konulabiliyor. 
Çünkü mimari kaygıdan dolayı soğutma kule-
lerinin görünmesi istenmiyor. Ayrıca yüksek 
ses çıkarmasından dolayı da uzak mahallere 
konulabiliyor. Dolayısıyla ilerleyen dönem-
lerde mevcut kulelerin değişimi pek müm-
kün olmuyor. İnşaat aşamasında soğutma 
kulesinin montajı kolay yapılabiliyor ancak 
mevcut bir projede soğutma kulesinin deği-
şimi, yol kesmek, vinç kurmak gerektiği için 
çok meşakkatli olabiliyor. O yüzden soğutma 
kulesi seçerken evladiyelik seçmek gerekiyor. 
Soğutma kulesinin malzeme yapısının sağlam, 
ses seviyesinin düşük ve en önemlisi proje 
ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılıyor olması 
lazım. Çünkü soğutma kulesi seçiminde her 
projenin farklı bir senaryosu vardır; devreye 

cut. Biz daha çok açık kuleler, kapalı kuleler 
ve endüstriyel soğutma için evaporatif kon-
denserler üzerine çalışıyoruz. Endüstriyel 
soğutma tarafında yüzde 90’a yakın bir pazar 
payımız var. Gıda sektörünün nerdeyse tüm 
firmaları, bizim müşterimizdir. Bu firmalara 
yıllık ortalama 1.5 milyon Euro evaporatif 
kondenser satışımız var. Ayrıca şunun da altını 
çizmek isterim; Baltimore tarafında sunduğu-
muz tüm ürünler otomasyon sistemini kendi 
içinde barındırıyor. Yani panosu ve filtrasyonu 
kulenin içinde yer alıyor. Bu durum müşterile-
rin işini ciddi anlamda kolaylaştırıyor. 

Projelerde kriter, ihtiyaç ve nitelik 
arttığı zaman, Baltimore Aircoil 
ürünleri öne çıkıyor

Soğutma kulesi sektöründe mühendislik 
bilgisi konuşur. Baltimore da mühendislik 
bilgisiyle projelerde öncelikli tercih edilen 
bir marka. Projelerde, ihtiyaç ve nitelik art-
tığı zaman, Baltimore öne çıkıyor. HVAC 
projelerinde de Türkiye’nin kalburüstü sayı-
labilecek tüm projelerinde Baltimore vardır. 
İstanbul’da Akasya AVM, Allianz Tower, 
AND Plaza, Hilltown AVM, Maltepe İlbank, 
Hilton Bomonti, Taksim Park Otel, Maslak 

42, Maslak 1453, Acıbadem Hastaneleri gibi 
prestijli projelerde Baltimore imzası var. 

Enerjinin depolanması çok 
önemli bir konu. Bu anlamda 
da Baltimore’un buz depolama 
tanklarını sunuyoruz

Enerjinin depolanması artık çok önemli 
bir sektör haline geldi. Bu anlamda da 
Baltimore’un buz depolama tanklarını sunu-
yoruz. Buz depolama tankları, gece buz üretip 
gündüz o buzu eriterek chiller destek verecek 
şekilde çalışıyor ve elektrik tasarrufu sağlı-
yor. Mühendislik bilgisi gerektirdiği için bu 
ürün, sistem satışını da beraberinde getiriyor. 
Baltimore’un buz depolama tankları Dala-
man Havalimanı’nda kullanıldı, çok yakın 
zamanda sistemi devreye alacağız. 

Baltimore ar-ge çalışmalarıyla tam 
bir mühendislik hizmeti veriyor

Baltimore, soğutma kulesi sektörünün en 
eski firmalarından biri dolayısıyla bu konuda 
uzman bir marka, aynı zamanda ürün yelpa-
zesi de çok geniş. Ar-ge’siyle ürünlerini sürekli 
geliştiriyor. Örneğin Baltimore’un en sessiz-
den en sesliye kadar cihaz konfigürasyonları 
mevcut. Yerleşim anlamında ise diğer soğutma 
kuleleri ile kıyaslandığında foot print’i ve 
elektrik tüketimleri daha az. Sonuçta bu ter-
modinamiğin konusudur. Harareti atmak için 
de yüzey alanı ve hava debisi gerekli. Balti-
more ar-ge çalışmalarıyla tam bir mühendislik 
hizmeti vererek bunu minimuma indiriyor 
ve çok uzun yıllar boyunca çalışan makineler 
imal ediyor. Baltimore Aircoil, 76 bin m2’lik 
Belçika’daki fabrikası, 33 bin m2’lik İtalya’daki 
fabrikası ile sektörün en büyük soğutma kule 
imalatçısı olma özelliğini korumaktadır. Yakın 
zamanda Baltimore, Türkiye’de de bir mon-
taj fabrikası kurmayı hedefliyor. Bu montaj 
fabrikasının 3 bin m2’lik kapalı alana sahip 
olacağı öngörülüyor.

Shuangliang sayesinde soğutma 
kulesi satışlarımız da arttı

Shuangliang’ın Türkiye pazarına sunduğumuz 
ürünü ise absorbsiyon chiller. Yani trijeneras-
yon sistemlerinde ya da atık ısının bulunduğu 
fabrikalarda kullanılan elektriksiz chiller diye 
geçen ekipmanlar. Bu ekipmanlar atık ısıyı 
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kendi servis elemanlarımız olduğu için anında 
müdahale edebiliyoruz. Bu konuda bir örnek 
vermek isterim; Gebze Yapı Kredi’de 1988 
yılında monte edilmiş 4 adet Baltimore 
soğutma kulesi vardı. 30 sene olmuş ve kuleler 
ekonomik ömrünü doldurmuştu, bulundukları 
yer itibarıyla da değişimi mümkün değildi. 
Biz de çok güzel bir çalışma yaparak, mev-
cut kulelerin renovasyonunu orijinal yedek 
parçalarıyla gerçekleştirdik. Dolgu malze-
melerini, fanlarını, rulmanlarını değiştirdik. 
Bu çalışmayı yapalı 4 yıl oldu ve soğutma 
kuleleri, korozyon etkisi olmadan ilk günkü 
kapasitelerinde çalışıyor. 

CTI ve Eurovent sertifikaları, 
sadece termal performans ve ses 
seviyesini değil, ürün kalitesini de 
içermeli

Baltimore’un tüm ürünleri Eurovent ve CTI 
sertifikalı. CTI sertifikası soğutma kulelerinin 
performans ve ses seviyesini ölçen ve bun-
lara garanti veren bağımsız bir sertifikasyon 
kuruluşu. Bu hem satan hem de satın alan 
firmalar için çok önemli bir konu. Çünkü 
her mühendis seçimler yapıyor ama bunun 
üçüncü partiden bir kontrolünün olması ve 
bir sertifikasyon şirketi tarafından sertifi-
kalandırılması, satın alan firmanın kendini 
güvende, satan firmanın ise kendini güçlü 
hissetmesini sağlayan bir unsur. Ancak biz 
halihazırda CTI ve Eurovent sertifikasyon 
firmalarıyla görüşüyoruz ve bu sertifikanın 
sadece termal performans ve ses seviyesini 
değil, ürün kalitesini de içermesi gerektiğini 

söylüyoruz. Soğutma kulesi sektöründe yer 
alan markalar aynı segmentte değil, bunun 
sertifika verilirken gözetilmesi gerekiyor. 
CTI veya Eurovent sertifikasının her mar-
kaya verilmemesi, ürün kalitesi kriterinin de 
gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Bu konuda Baltimore Avrupa ve Amerika’da 
gerekli çalışmaları yapıyor. 
Shuangliang tarafında ise böyle bir durum 
söz konusu değil, çünkü absorbsiyon chiller 
konusunda Eurovent veya CTI sertifikası yok. 
Shuangliang markalı tüm ürünler CE etike-
tine zaten sahip.

Pazarı yönlendirmeye devam 
edeceğiz

Türkiye, Baltimore için asla göz ardı edile-
bilecek bir pazar değil, çok önemli bir pazar. 
Çünkü Avrupa’da artık yeni projeler bitti, daha 
çok renovasyon projeleri yapılıyor. Türkiye’de 
ise durum tam tersi, yeni projeler çoğunlukta. 
Bu bakımdan Baltimore Türkiye pazarına çok 
önem veriyor. 
2011-2015 yılları arasında sağlam adımlarla 
ilerledik. Asıl sıçramayı 2016-2017 yılları 
arasında gerçekleştirdik. Kadromuzu büyü-
terek ve hem projeciler hem de projeler hem 
de son kullanıcılara daha fazla odaklanarak 
2018’de de hızla büyümeye devam ediyoruz. 
Doğru ürün ve sistemlerle doğru işlere imza 
attık ve marka bilinirliğimizi daha da artırdık. 
Haliyle bu durum sürdürülebilir büyümeyi de 
beraberinde getiriyor. Önümüzdeki yıllarda 
da pazarı yönlendirmeye devam edeceğimizi 
düşünüyorum.TM

mimari, akustik, malzeme yapısı girer. Mesela 
yüksek bir binanın çatısındaki soğutma kule-
sinin korozyona uğramaması gerekir, bu kabul 
edilemez bir şeydir. Kulelerdeki malzemeler 
rijit ve korozyona dayanımlı olmalıdır. Zira 
soğutma kuleleri sürekli suyla ve havayla 
temas halinde olan cihazlardır. Sektörü bu 
konuda, özellikle projeci ve son kullanıcı 
tarafında bilinçlendirdiğimizi düşünüyoruz. 
Çünkü artık projelerde soğutma kuleleri, 
malzeme yapısı itibarıyla paslanmaz çelik 
ya da polimerik kaplamalı yani korozyona 
dayanımlı olabiliyor, ses seviyeleri düşük seçi-
liyor. Biz bunların bütün çalışmalarını satış 
öncesinde hem mimari ofislerle hem de proje 
firmalarıyla yapıyoruz. Zaten bu çalışmaları 
satış öncesinde yapmak gerekli. Bu anlamda 
ekibimiz çok kaliteli ve çok iyi hizmetler veri-
yoruz. Ön keşifler, proje çalışmaları, PID’ler 
yapıyoruz. Projenin en başında dahil oluyo-
ruz. Sistem su soğutmalıysa ki büyük pro-
jelerde genellikle hep su soğutmalı sistem 
kullanılıyor, ilk başta en önemli konu soğutma 
kulesinin seçimini yapmak, yerleşimini ve ses 
seviyesini belirlemektir. O yüzden projenin en 
başında devreye giriyoruz. 
Kuleler konulduğu yer itibarıyla sıkıntılı 
olduğu için en başta yani kulenin seçiminde 
zaten bütün önlemlerin alınmış olması gereki-
yor. Soğutma kuleleri, sürekli işleyen makine-
ler olduğu için dinamik bir yük söz konusudur. 
Bu sebeple yedek parça değişimi ve servis 
ihtiyacı olur. Kulelerin yer aldığı mahallerde 
değişim yapmak çok sıkıntılı olduğu için biz 
satış sonrası ekibimizi çok güçlendirdik. Balti-
more orijinal yedek parçaları zaten temin edi-
yor ve biz de bundan dolayı müşterilerimize 
kaliteli ve hızlı hizmet sunuyoruz. İstanbul’da 
kendi stoğumuz da mevcut, aynı zamanda 
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sistem

Mak. Müh. Nihan Bağır Çelik
İş Geliştirme Mühendisi
Bina Teknolojileri

Hepimizin bildiği gibi, su olma-
dan hayatımızı devam ettirmemiz 
mümkün değil. Bu kadar hayati 

önemi olan bir maddeyi elbette korumalı ve 
içeriğini kontrol etmeliyiz. Bu kıymetli mad-
denin içinde sadece hidrojen ve oksijen yok; 
birçok farklı türde zararlı, zararsız organiz-
malar ve mineraller de var. 
Bu içeriklerden bir tanesi ise çok aşina olma-
sak da son derece tehlikeli olan; “Legionella” 
bakterisidir. İlk olarak 1976 yılında ABD’de 
Philadelphia’da görülen bu bakteri türü bir 
çeşit akciğer enfeksiyonuna sebep oluyor. Top-
lum sağlığı açısından kritik bir öneme sahip 
olan bakteri, salgın şeklinde yayılabiliyor. 
Geniş içme suyu sistemleri; büyük, uzun, 
branşmanlı, sıcaklık değişiminin fazla, akışın 

çok yavaş ya da durağan olduğu su boruları, 
havalandırma amaçlı su kullanımının olduğu 
sistemler, uzun süre beklemede kalan ve sir-
küle edilmeyen depolar; dolayısıyla otellerin, 
hastanelerin, okulların su temin ve taşıma 
sistemleri bu bakterinin çoğalması için ideal 
ortamlardır.
Su sıcaklığı Legionella bakterisinin çoğalması 
için kritik bir parametredir. 70°C ve üstünde 
bu bakteri ölür, 40°C banyo suyu sıcaklığı ise 
Legionella’nın büyümesi için ideal sıcaklık-
ken,  içme suyu sıcaklığında uyku halinde 
yaşamaya devam eder. 

Hangi önlemler alınmalı?

Önlem alınmaz ve düzenli kontroller yapıl-

mazsa özellikle kamusal alanda salgınlara ve 
ölümlere sebep olabilecek Legionella bak-
terisinin, bina ve tesislerin su hatlarında ve 
depolarında oluşumunun önüne geçilebilir. 

Şu önlemlerin alınması gerekmektedir:

•	 Büyük kapasiteli sistemlerde su sıcaklığını 
60°C’nin üstüne çıkarmak,

•	 Düzenli termik dezenfeksiyon işlemi 
yapmak,

•	 Sistemde hidrolik balans sağlamak,
•	 Borulardaki su hızlarını 0,2-0,5 m/sn 

olacak şekilde ve sistemin gerçek ihtiyacına 
göre boyutlandırmak,

•	 Sirkülasyon pompasının sürekli on/off 
durumuna geçmesine engel olmak.

Yüksek verimli  
içme suyu pompası   
Wilo-Stratos PICO-Z 
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ayar değişikliklerinin önüne geçilir. Tek tuşla 
termik dezenfeksiyon işlevi devreye girer, 
suyu Legionella’ya karşı korur. Böylelikle her 
zaman doğrudan sıcak ve güvenilir suya ula-
şılmasını sağlar. Elektrik ve yakıt tasarrufu 
ile işletme giderlerinin minimum seviyeye 
inmesini sağlayan Stratos PICO-Z, içme ve 
kullanım suyu uygulamalarının gereklilikle-
rine göre tasarlanmış yeni ve yüksek verimli 
bir içme suyu pompasıdır.

Kaynakça: 

- Techem
- https://eshltd.wordpress.com/2015/08/19/
what-is-legionella/ 
- LEGIONELLA and the prevention of 
legionellosis Edited by: Jamie Bartram, 
Yves Chartier, John V Lee, Kathy Pond and 
Susanne Surman-Lee TM

Yönetmelik ile uyumlu

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 
“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 
Yönetmelik” ile içme ve kullanım suyunun 
devamlı izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alın-
ması konusunda düzenlemeler yapılmıştır. 
Kontrol periyodu ve mikrobiyolojik para-
metreler, ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. 
İçme ve kullanım sularının, kirlenmesi ve bu 
kirlenmenin insan sağlığına potansiyel bir 
tehlike oluşturması durumunda, bu mikro 
organizmaların ayrı ayrı izlenerek gerekli 
tedbirlerin alınması gerekliliği yönetmelikte 
bildirilmiştir.
Müşterilerinin ve güncel hayatın farklı ihti-
yaçlarına yönelik, yenilikçi ürünler üretme 
geleneğine sahip olan Wilo’nun, termik 
dezenfeksiyon işlevli, sıcaklık kontrol işletim 
modlu Stratos PICO-Z pompası bu alanda 
güçlü bir üründür.
Hijyenik sıcak su pompası olan Stratos 
PICO-Z; sıcak suyun her zaman musluk-
larda hazır olmasını sağlar. Su tasarrufu 
yapma konusunda yardımcı olur. Suyun sis-
tem için durağan kalmasını engeller. Ayrıca 
termik dezenfeksiyon özelliği ile zararlı mik-
roorganizmaların oluşumunu önleyerek kul-
lanıcılara maksimum hijyen ve konfor sunar.
Sıcaklık kontrol modüllü pompa devri, 

dönüş sıcaklı-
ğına bağlı olarak 
düzenlenir. Geri 
akış sıcaklığı ayarlı 
olan pompa, asgari 
sıcaklığın üstünde 
kalır. Sıcaklık regü-
lasyonu, pompanın 
akışını, ayarlanan 
değerin altına düşürmesi durumunda pompa, 
ayarlanmış olan minimum akışı korur.
“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 
Yönetmelik”, su ile temas eden tesisat bile-
şenlerinin suyun niteliğini bozmayacak ve 
insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
düzenlenmesini öngörür. Bu bağlamda Stra-
tos PICO-Z, paslanmaz çelik gövdesiyle 
suyu, bakteri ve korozyondan korurken aynı 
zamanda uzun ömürlü bir performans sağlar. 

Elektrik ve yakıt tasarrufu 

Kurulumu ve kullanımı son derece kolay 
olan Stratos PICO-Z, Wilo-Connector ile 
donatıldığında, elektrik bağlantısı alet kul-
lanmaksızın kolayca devreye alınır. LC ekran 
üzerinden işletme koşullarının yanı sıra 
mevcut güç tüketimine, toplam güç tüketi-
mine ve sıcaklık bilgisine ulaşmak mümkün-
dür. Ayrıca entegre tuş kilidi ile istenmeyen 

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

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

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi
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teknik

1. Patlama Koruması

Toz Toplama Üniteniz, yanıcı-patlayıcı 
tozları topluyorsa, ünitenizi mutlaka 
patlama koruyucu ekipmanlarla des-

teklemeniz gerekmektedir. Patlama koruma-
sının pek çok çeşidi olmasına rağmen, yaygın 
ve en uygun maliyetli pasif yöntem patlama 
tahliyesi yöntemidir. Ünitenin içine önceden 
belirlenmiş bir basınca ulaştığında ünitenin 
üzerindeki patlama kapakları açılır, bu da 
fazla basıncın ve patlama öncesi oluşan kıvıl-

cımın, güvenli bir alana çıkarılmasını sağlar. 
Bu yöntem, cihazdaki hasarı en aza indirmeye 
yöneliktir ve patlamalarda cihazın yerle bir 
olmasını önler. Alevsiz ventilasyon, standart 
patlama kapaklarının yerine kurulur ve alevi 
ön kısımdaki tahliye alanına iletir, böylece 
cihaz dışına bir çıkış olmaz. Bu şekilde, gele-
neksel ventilasyonun içeride olması sağlana-
rak, ikincil patlamayı veya personeli tehlikeli 
duruma sokmayı engeller. Eğer basınç dal-
gasını ve alevi güvenli bir alana tahliye ede-
meyecek durumdaysanız, toz toplama ünitesi 

Toz Toplama Ünitesi, hemen hemen her üretim tesisi için güvenlik açısından 
büyük önem taşımaktadır. Uygun şekilde bakımı yapıldığında, toz toplama 
üniteniz çalışanlarınızı korur, seri üretim zamanını artırır ve mevzuata uygunluk 
sağlar. İşte, toz toplama ünitenizin verimli ve güvenli çalışabilmesi için 
uygulayabileceğiniz 10 yöntem...

Toz Toplama Ünitelerinin 
Güvenli Çalışabilmesi için 
Uygulanabilecek 10 Yöntem

profesyonelleriyle bu konuyu görüşebilirsiniz.

Toz Toplama Ünitenizin basınç kapasitesini 
anlamanız, tahliye boyutunu seçmenizde ve 
şartnamenizi hazırlamanızda büyük önem 
taşımaktadır. Tahliye kanal dayanımını, 
patlama dayanımıyla kıyaslamak ve tahliye 
patlama basıncı, patlama korumasında kilit 
önem taşımaktadır. Bazı yanıcı-patlayıcı toz 
özellikleri, bu konsepti Kst (bar m/s- norma-
lize edilmiş basınç yükselişi değeri) ve Pmax 
(bar – tahliye edilmemiş toz patlaması için 

Yazan: Rick Kreczmer, Camfil Air Pollution
Çeviren: Pelin Aybay, Camfil Hava Filtresi
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maksimum basınç) değerlerinden tanımlan-
maktadır (Şekil 1). Şekil 2’de görüldüğü gibi, 
herhangi bir vakada; patlama basıncının, mah-
fazal dayanımdan daha düşük tasarlanması 
gerekmektedir, böylelikle patlama basıncı 
rahatlatılarak, patlamanın bütün üniteyi yok 
etmesi önlenebilmektedir. 

Buna ek olarak, olay anında, tahliye olsa bile 
oldukça büyük basınç artışı olacağı için, toz 
toplama ünitesinin mahfazal dayanımı, pat-
lama koruma ekipmanlarının büyüklüğü açı-
sından çok büyük önem taşımaktadır. Ağır 
koşullarda çalışan bir toplama ünitesi, kalın 
metalle ve daha büyük tahliye kanalıyla üre-
tilirse, patlama ihtimalinde hayatta kalabilir, 
ayrıca kartuşların ve patlama kapağının deği-
şimi sonrasında aynı ünitenin kullanımına 
devam edilebilmektedir. Ek olarak, ağır koşul-
larda çalışan bir ünite kullanmak, daha basit 
bir kullanım ve herhangi bir patlama ihtima-
line karşı ATEX Standartlarına uygun olarak 
daha iyi bir patlama koruması sağlayacaktır. 

2. Kanal İşleri

Toz toplama ünitesi dayanıklı konstrüksiyona 
ve uygun boyutlandırılmış patlama ventilas-
yonuna sahip olsa bile, ATEX, toz toplama 
ünitesinin girişinde güvenlik önlemleri ve 
kanal işlerinin korunmasına yönelik şartlar 
getirmektedir. Kanallar, patlama riskini mini-
malize etmek için damperlerle ve izolasyon 
valfleriyle donatılmalıdır. Akış-aktiveli, pasif 
giriş izolasyon valfi, hava çıkış alanını ve üre-
timi, toz toplama ünitesinde başlayan patla-
manın kanallardaki basınç yükselişinden ve 
kıvılcım oluşmasından korur. Patlama toz top-
lama ünitesinde gerçekleşirse, basınç dalgası 
valfi kapatarak kıvılcımın ve dumanın, valften 
içeri doğru yayılmasını önler. Valf mandalları 
kilitlenir ve manuel olarak açılması gerekir. 

larda biriktirilen tozlar, potansiyel yangın ve 
patlama riski taşımaktadır. Silolardaki tozlar 
aynı zamanda sistemi tıkayarak toz toplama 
ünitesinin performansını azaltıp, filtrelerin 
basınçlı havayla kendi kendine temizlemeye 
engel olabilir. Kendi kendini boşaltan silolar, 
toz toplama ünitesi ve silo arasında istenme-
yen toz kaçaklarına karşı korumayla, kolay 
toz boşaltımı sağlar. Sürgülü klape, esnek ve 
çabuk ayrıştırılan hortum iki parçayı birbirine 
bağlar, toz kaçışını önlemek için kullanılan 
contalı silo kapağı kauçuk kelepçelerle bağ-
lanmıştır. Silo tamamıyla dolu olduğunda, toz 
toplama ünitesinin altından çıkarıp, forklifte 
koyup, silo kapağını açabilecek hizaya çıkarıp, 
sonrasında büyük atık konteynerine boşal-

Aktive olursa, valf bileşenleri zarar görebilir ve 
valfi bakıma almak birincil göreviniz olabilir. 
ATEX, toz toplama ünitesi ile izolasyon valfi 
arasındaki kanalın, tahliye sonrası azaltılmış 
basıncın (Pred) iki katı kadar olması gerektiği 
şartını koşmaktadır. İzolasyon cihazınızın en 
son ATEX standartlarına uygun olduğundan 
da emin olmanız gerekmektedir.

3. Silolar

Fabrikalar zaman zaman ürünleri silolarda 
depolamaktadır. Fakat toz toplama ünitesi 
silosu depolama işlemi için kullanılmamalıdır. 
Ünite silosu, üretim tozunu depolama kutu-
suna aktarma amacıyla geliştirilmiştir. Silo-
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tabilirsiniz. Kendi kendini boşaltan silolar, 
toplama işleminden sonra ayrıştırılması veya 
kazanılması gereken kuru tozlar için kullanılır. 

4. Basınçlı Havayla Filtre Temizliği 
Kontrolü

Toz toplama ünitesinin filtre temizleme sis-
temi, filtre tasarımına göre çalışır. Seçilen 
temizleme kontrolleri, filtreleri temiz tutmak 
için kolay, bakım gerektirmeyen bir yol sağlar. 
Üç farklı temizleme yönteminden birini seçe-
bilirsiniz: Devamlı temizleme, istek üzerine 
temizleme ve duruşta temizleme. 

Devamlı temizleme, silika ve diğer mineral-
lerdeki gibi gözenekli tozlarda, termal sprey 
veya plazma kesim sonrası açığa çıkan yüksek 
toz yükü veya silika dumanı ile kağıt gibi hafif 
tozlar için uygundur. 

İstek üzerine temizleme, çoğu toz tipi için 
tavsiye edilmektedir. Bu ayar, toz toplama 
ünitesindeki temiz hava ve kirli hava arasın-
daki basınç farkını izler. İstek üzerine temiz-
leme, kartuş temizliğini başlatıp, bitirmek 
için gerekli olan basınç farkını ayarlamanızı 
sağlar. Aynı zamanda, düşük miktarda basınçlı 
hava kullanımıyla, en verimli filtre temizliği 
ile optimum filtre ömrü sağlar ve optimum 
filtre temizleme verimini ve filtre ömrünü 
sağlar. İstek üzerine temizleme, filtre setindeki 
kartuşların basıncının yavaş ve sürekli artı-
şını kompanse edebilmesi için ayarlanmalıdır. 
Duruşta temizleme, vardiya bitiminde temiz-
leme, kesikli üretim sonrasında temizleme veya 
filtre performansını etkileyebilecek bir üretim 
problemi sonrası temizleme gibi zaman ayarlı 
temizlemeleri sağlar. Duruşta temizleme aynı 
zamanda, fanı kapatıp, filtreleri belirlenen süre 
içerisinde temizlemeyi sağlar. Filtre temizliği 
sonrası ünite tamamıyla kapanır. Bu önemli bir 
özelliktir çünkü operasyon sırasında filtreleri 
fazla temizlemek, yüksek emisyona, kısa filtre 
ömrüne ve fazlaca kullanılan basınçlı hava 

sebebiyle yüksek enerji maliyetine sebep olur. 

5. Emisyon Uygunluğu

Emisyon uygunluğunu öngörmek için filtre 
verimlilik yüzdesini ve Minimum Verimli-
lik Rapor Değeri EN779:2012 kullanmak 
yeterli olmayabilir. EN779:2012 değeri, filt-
renin başlangıç verimini elde etmek için iyi bir 
göstergedir fakat filtre çırpma anında basınç 
düşümünü, emisyonunu, enerji performansını 
ve toz toplama makinasının verimli olması için 
gereken diğer parametreleri ölçemez. EPA ve 
OSHA, emisyon değerinin belirledikleri asgari 
düzeyde veya daha altında olup olmadığını 
bilmek istemektedir. Filtre üreticisinden, bir 
grama düşen toz miktarını gösteren, emisyon 
performans garantisini yazılı olarak isteyebi-
lirsiniz. 

Toz toplama makinanızın emisyon verim-
liliğini ölçmenin en iyi yöntemlerinden biri 
ANSI/ASHRAE  199-2016 Standardına göre 

ölçüm yapmaktır. Bu standart, son kullanıcının 
verimli ve doğru ekipman seçmesine yardımcı 
olmak üzere tasarlanmıştır. Test yönteminin 
dört adet önemli performans parametresi var-
dır: Emisyonlar, basınç düşümü, basınçlı hava 
kullanımı ve emisyon okuyucu.

6. Filtre Değişimi

İdeal olarak, işçileriniz filtre değişimi için hiç-
bir zaman toz toplama ünitesine girmemelidir. 
Çalışma sırasında filtre değişimi için ünite 
içerisinde giriş sağlayan toz toplama üniteleri, 
çalışanlarınızın sağlığını riske atar, ayrıca gaz 
izlemesi ve dar alan giriş izni ile firmalara 
ekstra iş yükü çıkarır. Pek çok kartuş tipli toz 
toplama ünitesi kolay filtre değişimini sağla-
yabilmektedir. Optimal güvenlik için, filtreler 
kolay ulaşılabilir olmalı ve kızaklı değişimi 
sağlamalıdır. Basitçe, ağır ünite kapıları açılıp, 
kızaklarla filtre değişimi sağlanırsa, çalışanla-
rın ünite içerisine girmelerine gerek kalma-
maktadır. İşçi güvenliği için, tamamıyla ters 
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çevrilebilen ve iki taraflı ulaşım sağlanabilen, 
özel bir kilitleme mekanizması olan ünite 
kapıları tercih edilmelidir.

Ek olarak, dolu haldeyken yaklaşık 45-50 kg 
civarı bir ağırlığa sahip olan kirli kartuşların 
çekerek çıkarılması, boyun, sırt ve ayak yara-
lanmalarına sebebiyet verebilmektedir. Toz-
lar, bağlantılarda birikmeye meyilli olduğu 
için (ve bu sebepten dolayı yapışma prob-
lemi yaşatabileceği için), filtre ile kapı veya 
bunkerler arasındaki ekstra bağlantılardan 
kaçınmak gerekir. Kam-kilitleme tiplerinde 
(Cam-Lock) bu problemler gözlenmez, aynı 
zamanda daha kolay bakım sağlar.

7. Uzun Ömürlü Filtreler

Basit ama önemli diğer bir gereklilik ise, 
filtreleri, hava debisinin üretici tarafından 
belirlenen fark basınç değerine ulaştığında 
veya basınç düşümü toz toplama ünitesinde, 
toz toplanmasına izin vermeyecek derecede 
kötüye gittiğinde değiştirmektir. Bu değişim 
yapılmadığında, toz, ünitelerden fabrika içine 
sızabilir. Bazı uzun ömürlü kartuşlar, iki yıldan 
da uzun sürelerde çalışabilmektedir. Yine de, 
yoğun toz yüküne maruz kalan uygulamalarda, 
filtre değişimi daha sık yapılmalıdır. 

Ömrü uzatılan kartuşlar, filtre değişim sıklı-
ğını uzatarak, çalışanların daha az toza maruz 

kalmasını sağlayabilirler. Filtre değişim sıklı-
ğını azaltmak, aynı zamanda bakım ve atık 
masraflarını azaltırken, atık sahası işgalini 
asgariye düşürür. Filtre tedarikçinizden, filtre 
ömrüne dair yazılı garanti isteyebilirsiniz. 

8. Yangın Önleyici

Kıvılcım yaratabilen uygulamalar için, alev 
geciktirici medyalı kartuş tipinden, kıvılcım 
tutucuya kadar boşaltma kutuları, perfore pla-
kalar veya toplayıcı girişlerine kurulan sik-
lon aygıtları gibi pek çok nitelikte teknoloji 
mevcuttur. 

Dikey kurulumlu kartuş kullanan toz toplama 
üniteleri aynı zamanda yangını ve patlama 
riskini azaltır. Yoğun toz yükü bulunan uygu-
lamalarda yatay kurulumlu kartuşlu ünitelerde, 
toz, kartuşların üzerinde sıkışır ve havadaki 
ağır ve aşındırıcı partiküllerin ön-ayrışımı 
gerçekleştirilemez. Bu durum, filtre ömrünü 
kısaltıp, kıvılcım başlangıcı için tozlu bir yüzey 
yaratır. Dikey kurulum ise filtrelerin üzerinde 
ağır toz yükü birikmesini engeller ve bu gibi 
problemleri bertaraf eder. 

9. Güvenlik Aksesuarları

Toz toplama ünitelerinizin performansını, ek 
olarak güvenlik aksesuarları kullanarak daha 
da arttırabilirsiniz. Örneğin, iş güvenliğine 

uygun raylı emniyet platformları ve kafesli 
merdivenler, bakım sırasında üniteye erişen 
çalışanların kayma veya düşmesini önleyebilir. 
Kilitlenen ve etiketlenen kapılar (Lock-out/
tag-out), çırpma sırasında ve/veya patlama 
sırasında dikkatsizce açılabilecek kapılardan 
kaynaklanan yaralanmaları önler. Yüksek 
toksik tozlarla çalışıldığında, çalışanların 
filtre değişim sırasında bu tip toza maruz 
kalmamaları adına BIBO (bag in/bag out) 
muhafaza sistemi gerekebilir. 

10. Emniyet Filtreleri

Aynı zamanda, toz toplama ünitenizi emni-
yet filtreleriyle donatmak isteyebilirsiniz. 
Bu, birincil filtreleme sisteminde bir sorun 
olması ihtimaline karşı, tozun çalışma ala-
nına girmesini önlemek için kurulan, yüksek 
verimli hava filtrelerinin ikincil seviyesidir. 
Emniyet filtresi, çevrim havası kullanılacak 
ise mecburi öğedir. Dolaşım yapılarak ısıtı-
lan veya soğutulan havayı işletme içerisine 
göndererek, şartlandırılmış hava maliyetinde 
azaltmaya gidilerek, enerji tasarrufunda hızlı 
geri dönüşümler alınabilir. Çevrim havası 
kullanılan sistemlerin diğer bir avantajı da, 
mevzuata ilişkin dökümantasyonu azaltma-
sıdır. Emniyet filtrelerinin kurulumuna karar 
vermek için toz toplama ünitesi üreticinize 
danışabilir, böylece uygulamalarınızda toz 
toplama dönüş havasını kullanabilirsiniz. TM

Şirketinizin dijital dünyada yerini 
almış olması, onun reklama duyduğu 
ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Potansiyel 
müşterilerinizin sizi keşfetmelerini 
beklemeyin. Sektörel yayınlara reklam verin.

Bir sektörün profesyonellerine 
en kolay ulaşabileceğiniz yer 
dijital veya basılı sektörel yayınlardır.

bekledim de 
gelmedi

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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sistem

EV-ECO Evaporatif Klima

EV-ECO Evaporatif soğutucular, açık 
ve geniş alanların soğutulması amacıyla 
üretilirler. 

Evaporatif soğutucularda selüloz esaslı dolgu 
malzemesi kullanılır. 
Pompa, dolgu maddesini devamlı olarak ıslak 
tutar. 
Hava ıslak dolgular üzerinden geçerken soğur, 
nemlenir ve istenen ortama basılır.

Evaporatif Soğutma

Neden Evaporatif Soğutma?

Enerji Tasarrufu: Gazlı sistemlere göre %80 
daha az enerji harcar.
Çevre Dostu: Soğutmada zararlı gazlar kulla-
nılmaz.
Taze ve Temiz Hava: %100 taze hava kullanılır. 
Yüksek O2 oranı.
Hijyenik: Hava yıkanarak toz ve bakterilerden 
arındırılır. 
Optimum Nem Seviyesi: Düşük nem oranını 
istenen seviyeye getirir.

Kurulum

Kanallı Kullanım

Sıcak ortam havası klimada yıkanır, soğutulur ve 
kanallarla ortama basılır.

Direkt Kullanım 

Sıcak ortam havası klimada yıkanır, soğutulur ve 
direkt olarak ortama basılır.
Açık havada etkili soğutma sağlar.

Ticari ve Endüstriyel Alanların Soğutulmasında En Uygun Sistem

Evaporatif Klima Uygulanmış

Evaporatif Klima Uygulanmamış

Hemak Evaporatif Klima (EV-ECO)
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Uygulamalar

Her ölçekteki endüstriyel ve ticari alanların soğu-
tulmasında diğer bütün sistemlere göre en az 
enerji sarfeden sistem evaporatif soğutma sis-
temidir.

Evaporatif soğutma işlemi su ile yapılmakta, 
zararlı gazlar kullanılmamaktadır. Evaporatif 
klimanın çalışma prensibi soğutma kulelerine 
benzemektedir. Soğutma kulelerinde amaç suyu 
soğutmak olduğu halde burada öncelikli amaç 
havayı soğutmaktır. 

Evaporatif soğutma; üretim tesisleri, yiye-
cek-içecek, bilgi işlem, sağlık ve eğitim sek-
törleri vb. geniş alanların soğutulmasında tek  
seçenektir.  TM

Hemak Nonwoven Üretim Holü HVAC 
Sistemi (160.000 m³/h) Uygulaması

Hemak Formahane Bölümü HVAC Sistemi (80.000 m³/h) Uygulaması
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proje

Daikin, Ataköy-Zeytinburnu sahil 
yolunda yükselen Yedi Mavi’nin de ter-
cihi oldu. Toplam 63 bin 500 metrekare 

alan üzerine 17 kat, 7 blok, 848 konut ve 76 ticari 
ünite olarak inşa edilen Yedi Mavi’de, bölümler 
arasında birbirinden bağımsız iklimlendirme 
seçenekleri sunan Daikin VRV IV sistemleri 
kullanıldı.

Yedi Mavi Projesi 
İklimlendirme Sistemi

Kalkavan Yapı, Hasan Sever İnşaat ve Gül Yapı 
Gayrimenkul Geliştirme İş Ortaklığı tarafından 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 
İstanbul’daki Zeytinburnu arazisi üzerinde karma 
bir proje olarak geliştirilen Yedi Mavi’de Daikin’in 
enerji ve tasarruf değerleri ile öne çıkan iklim-
lendirme çözümleri bir araya getirildi. Mimarisi 
Tabanlıoğlu Mimarlık imzasını taşıyan projede 

tercih edilen cihazlar arasında VRT (Değişken 
Soğutucu Akışkan Sıcaklığı) özelliğine sahip 
RXYQ-T model ısı pompası tipi dış ünitelerin 
yanı sıra, konutların alan özellikleri göz önüne 
alınarak seçilen FXDQ ve FXSQ model iç üni-
teler yer aldı. Bu projede Daikin’in tercih edil-
mesinde cihazların yüksek tasarruf değerleri ve 
düşük çevresel etkilerinin yanı sıra, farklı ortam 

İstanbul'un en değerli arazilerinden biri üzerinde yükselen Yedi Mavi projesi, 
konumuna ve mimarisine en uygun iklimlendirme konforu için Daikin’in VRV 
teknolojisini seçti. Yeni nesil VRV IV cihazlarının tercih edildiği Yedi Mavi’de, 
birbirinden bağımsız 848 adet bölümde farklı ihtiyaçları gözeten kullanıcı ve çevre 
dostu iklimlendirme çözümleri bir araya getirildi.
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sıcaklıklarında çalışma ve montaj kolaylığı gibi 
üstün konfor sağlayan özellikleri etkili oldu.

Dört mevsim, doğru hava

Daikin, Yedi Mavi sakinlerinin farklı ihtiyaç ve 
beklentilerini gözeten bir iklimlendirme sistemi 
kurdu. 1+1’den 5+1’e uzanan farklı konut tipleri 
ile AVM, rezidans ve ofislerin yer aldığı Yedi 
Mavi projesinin iklimlendirmesinde yer alan 
VRV IV sistemleri, enerji dostu özellikleri ve kul-
lanıcıların hayatını kolaylaştıran fonksiyonlarıyla 
dikkat çekiyor. Yıllık yüzde 28’e varan oranlarda 
yüksek enerji verimliliğine ulaşan ve geniş sıcaklık 
aralıklarında çalışabilen sistem, kullanıcılarına 
yüksek sezonsal verimlilik değerleri ve düşük 
işletme maliyeti ile kazanç sağlıyor.

Yedi Mavi projesi için ihtiyaca göre uygun kapasi-
tede seçilen hava soğutmalı RXYQ-T heat pump 
(ısı pompası) dış üniteler, çoklu modül oluştu-
rabilme ve bin metre toplam borulama uzun-
luğu özelliği sayesinde farklı büyüklüklere sahip 
alanlara rahatça kurulabiliyor. Deniz kenarı gibi 
ortamlarda yüksek koruma sağlamak için pol-
yester termal toz boya ile (min 70μ) imal edilen, 
atmosfer korozyonuna karşı uzun ömürlü verimli 
çalışan dış ünite, tek bir soğutucu gaz devresi ile 
farklı çeşit ve kapasitelerden oluşan 64 iç üniteye 
kadar bağlanabilme özelliği taşıyor. 

Mimari ile uyumlu iç üniteler

Yedi Mavi’de, dış ünitelerin üstün teknolojik 
özelliklerini Daikin’in çok özel gizli tavan tipi iç 
üniteleri tamamlıyor. Dışarıdan görünmeyen bu 

iç üniteler sayesinde ısıtma ve soğutma ihtiyacı 
görüntü kirliliği olmadan giderilirken, projenin 
mimari dokusu da korunuyor. Yedi Mavi’nin 
mimari konseptine uygun olarak seçilen FXDQ 
düşük statik basınçlı gizli tavan ve FXSQ orta 
statik basınçlı gizli tavan iç üniteler, sessiz çalışma 
ve enerji tasarrufu sağlayan özel geliştirilmiş DC 
fan motoru sayesinde konforu artırıyor. Bu üni-
teler, incelikleri sayesinde de projenin dört tarafı 
camla kaplı, ferah tasarımıyla bütünlük sağlıyor. 

İç üniteler, yıkanabilir ve küf önleyici özelliği 
bulunan hava filtresi ile iç hava kalitesinin iyi-
leştirilmesine de katkıda bulunuyor. Opsiyonel 
kablolu kumanda, kablosuz kumanda ve merkezi 
kumanda ile kontrol edilebilme özelliğine sahip 
iç üniteler, bina yönetim sistemleri aracılığıyla 
rahatlıkla koordine edilebiliyor.

‘I-Touch Manager’ ile akıllı kontrol

Yedi Mavi sakinlerine ayrıcalıklı bir iklimlen-
dirme konforu sunacak yeniliklerden biri de VRV 
IV’ün ‘I-Touch Manager’ merkezi otomasyon 
özelliği oldu. Daikin’in özel olarak geliştirilen 
‘I-Touch Manager’ merkezi otomasyon sistemi 
sayesinde kullanıcılar, cihazlarını kolaylıkla yöne-
tirken, pay ölçer sistemi sayesinde de tüketilen 
enerjinin faturası daireler arasında adil bir şekilde 
pay ediliyor. Son derece kolay ve pratik bir ara-
yüze sahip ‘I-Touch Manager’ ile enerji tüketimi 
ve faturalandırma, enerji kayıp kaynağını tanım-
lama, uzaktan internet erişimi, tüm iç-dış ünite-
lerin uzaktan arıza ve bakım için takibi, sistemi 
diğer sistemlerle uyumlu çalıştırma, otomatik iç 
ünite kaydı gibi işlemler de hızlı ve zahmetsiz bir 
şekilde gerçekleştirilebiliyor. TM
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Çanakkale Belediyesi’nin büyük bir 
titizlikle üzerinde çalıştığı Yeşil Yerel 
Yönetim ve Kültür Merkezi Binası’nın 

inşaat faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Bina 
tamamlandığında fiziki yapısı ve kullanılan 
teknoloji ile birlikte ülkenin yarışma yolu ile 
seçilen ilk ‘yeşil’ yerel yönetim binası olma özel-
liğini taşıyacak. Eski Belediye Binasının günü-
müz koşullarında hizmet sunumuna ve taleplere 
yeterli kalmayışından dolayı hız kazanan çalış-
malar doğrultusunda 2012 yılında düzenlenen 
“Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası 
ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal 

Mimari Proje Yarışması” ile süreç de başlatıl-
mış oldu. Yarışma sonrası tüm teknik işlemlerin 
ardından başlatılan inşaat faaliyetleri ise hızla 
sürüyor.
‘Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası’ 
adı verilen bu tesis, eski belediye binasının 
bulunduğu alanda inşa edilmekte. Enerji 
kaynaklarını güneş, rüzgâr, toprak gibi doğal 
kaynaklardan sağlayacak, bina enerji israfını 
engelleyecek ve tüm  belediye birimlerini aynı 
çatı altında toplayacak. 

Toplam 27.083 m² kapalı alana sahip yapı-

Çanakkale Ülkenin 
İlk Yeşil Yönetim Binasına 
Ev Sahipliği Yapacak

nın zemin altı birimleri; 162 araçlık 6602 
m²’lik kapalı otopark alanı, iki adet 814 kişilik 
598 m²’lik çok amaçlı salon, 390 kişilik 410 
m²’lik nikâh salonu bölümlerinden oluşuyor. 
Zemin üstü birimleri ise 60 üye / 85 dinleyici 
kapasiteli 290 m²’lik meclis salonu, kent mey-
danı girişli 404 m²’lik sanat galerisi ve diğer 
müdürlük ünitelerini kapsıyor. Projedeki açık 
ofis düzenlemesi, çok sayıda odadan oluşan 
çalışma mekânlarına göre az sayıda ve daha 
fazla alandan oluştuğu için ısıtma ve aydınla-
tılma kolaylığı açısından da birçok fayda sağlı-
yor. Bu bölümlerde bulunan açılabilen pence-
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reler sayesinde mikro klima etkisi ile çalışma 
ortamlarının ferahlığının doğal yollardan artı-
rılması hedefleniyor.
Zemin kattan itibaren tüm yapı koridorlarının 
üzeri cam çatıyla kapatılacak ve kullanılan atri-
yum sayesinde binanın tamamı gün ışığından 
direkt olarak fayda sağlayacak. Çatı camına 
yerleştirilmiş yarı geçirgen fotovoltaik paneller, 
bina için elektrik üretilmesine ve güneş ışınları-
nın içeri kontrollü bir şekilde girmesine olanak 
yaratıyor. Çelik makaslar arasına yerleştirilen 
hareketli ahşap paneller ses yansımalarını mini-
muma indirmek, akustik konforu sağlamak ve 
güneş ışınlarını kontrol altına almak amacıyla 
kullanılıyor. En alt katta bulunan bitkiler ise 
CO2 gazını absorbe etmeye faydalı olmak ve 
aynı zamanda ses yutucu olarak akustik kon-
fora yardımcı olmak amacıyla doğal ışığı direkt 
alması sağlanacak biçimde yerleştirilecek.
Bina çatısında oluşturulan saçaklar hem yapı-
sal bütünlüğü sağlayacak hem de kullanıcılara 
gölge alanlar oluşturacak. Otoparklar bodrum 
katlarda bulunacak. Arazinin kuzeyinde oluş-
turulan açık bisiklet parkları ve soyunma/duş 
odalarından da meydana ve belediye binasına 
ulaşım sağlanacak.
Uzun cepheleri kuzey ve güney yönlerine açı-
lan çalışma bölümleri iklimsel duyarlılığına 
göre tasarlanan çalışma ortamları için perfore 
delikli metal güneş kırıcılar, güneşten kontrollü 
faydalanan cephelere yerleştirildi.

Projede çevreye zorla bir yükleme yapan ano-
nim bir mimari yerine, yerel sorunlara cevap 
üretmeye çalışan, bulunduğu çevre ve koşullarla 
ilişkili yaklaşımı olan aynı zamanda kentliye de 

ısı kaybını %40 oranında azaltan low-e cam 
seçildi. Bu camlar renksiz görüntüsüyle ışık 
girişini azaltmadan güneş kontrolü ve pencere 
önlerinde oluşan sıcak – soğuk farklarını engel-
leyerek yayılmış bir rahatlık sağlıyor. Soğutma 
yüklerini düşürerek enerji tasarrufu sağlamak 
ve gölgeleme yaparak konforlu çalışma ortam-
ları oluşturmak amacıyla cam giydirme cephe 
önünde perfore delikli metal güneş kırıcılar 
kullanılıyor.
Uzun cepheleri kuzey ve güney yönlerine açı-
lan çalışma bölümleri iklimsel duyarlılığını, 
konumlanış üzerinden göstermeye çabalamış. 
Çalışma ortamları, perfore delikli metal güneş 
kırıcılar sayesinde güneşten kontrollü faydala-
nan cephelere yerleştirilmiş. Ofisler mümkün 
olduğunca açık büro anlayışıyla, net hacim-
lerin modüler olarak bölünmesiyle de esnek 
ve dönüşebilir nitelikte tasarlanmış. Açık ofis 
düzenlemesi, çok sayıda odadan oluşan çalışma 
mekânlarına göre az sayıda ve total hacimlerden 
oluştuğu için ısıtılma ve aydınlatılma kolaylığı 
açısından birçok fayda sağlıyor. Bu bölümlerde 
bulunan açılabilen pencereler sayesinde mikro 
klima etkisi ile çalışma ortamlarının niteliğinin 
artırılması hedeflenmiş. Her bir müdürlük için 
kişi sayısına göre modüler olarak ayrılan her 
bölümde bir arşiv odası, toplantı bölümü ve 
bir müdür odası ayrılmış. Her katta fotokopi 
odası, toplantı odası ve sistem odası bulunuyor. 
Sadece başkanlık bölümü belediyenin temsil 
değerlerinden dolayı ve tüm meydana hâkim 
olması sebebiyle batı cephesine yerleştirilmiş. 
Bu bölümlerde de güneş ışınlarının kontrollü 

farkındalık kazandırmayı amaçlayan “duyarlı” 
bir tasarım yapılmaya çalışılmış. Kentlinin 
kullanacağı açık alanlar, bisiklet parkları, sergi 
ve konferans salonları gibi birçok aktivitenin 
kolaylıkla erişildiği bir yapılanma tercih edil-
miş.

Sürdürülebilir Yapı Yaklaşımı

Proje, tasarım sürecinin en başında, güneş ener-
jisinden optimum faydayı hedeflemiş. Güneş 
kontrolünde cephe formu, doluluk – boşluk 
oranı, cephe hareketleri ve güneş kırıcılar 
önemli rol oynuyor. Bina cephelerinde optimum 
düzeyde ısı yalıtımı yapılacak. Cam cephelerde 
kaplamasız ısı yalıtımlı cama göre pencerede 
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bir şekilde içeri alınması için güneş kırıcılar 
kullanılmış. Zemin kattan itibaren tüm yapı 
koridorları üzeri cam çatıyla kapatılmış atri-
yum sayesinde gün ışığından direkt olarak 
fayda sağlıyor. Çatı camına yerleştirilmiş yarı 
geçirgen fotovoltaik paneller, bina için elektrik 
üretmek ve güneş ışınlarının içeri kontrollü 
bir şekilde girmesini sağlıyor. Çelik makaslar 
arasına yerleştirilen hareketli ahşap paneller 
ses yansımalarını minimuma indirmek, akustik 
konforu sağlamak ve güneş ışınlarını kontrol 
altına almak amacıyla kullanılmış. En alt katta 
bulunan bitkiler CO2 gazı absorbe etmeye fay-
dalı olmak ve aynı zamanda ses yutucu olarak 
akustik konfora yardımcı olmak amacıyla doğal 
ışığı direkt alması sağlanacak biçimde yerleşti-
rilmiş. Bina çatısında oluşturulan saçaklar hem 
yapısal bütünlüğü sağlıyor hem de kullanıcılara 
gölge alanları oluşturuyor. Otoparklar bodrum 
katlarda çözülmüş. Arazinin kuzeyinde oluş-
turulan açık bisiklet parkları ve soyunma/duş 
odalarından da meydana ve belediye binasına 
ulaşım sağlanmış durumda.

Projede gelinen son nokta

Yapımı devam eden Yeşil Yerel Yönetim ve Kül-
tür merkezi Binası’nın 2018 yılı sonu itibarıyla 
tamamlanması hedefleniyor. Önemli yapı tek-
nolojisi ve mühendislik eforunun sarf edildiği, 
işçilik olarak en büyük iş hacmini içeren kaba 
inşaatın yüzde 85’i bitmiş, toplam iş ilerlemesi 
ise yüzde 45 seviyesine ulaşmış bulunuyor. A, 
D ve E bloklarda betonarme imalatlar tama-
men biterken, kaba inşaat işleri de tamamlandı. 
Betonarme ve çelik karkas imalatları birinci 
kat ve üzerinde devam ederken, bu iki blokta 
yaklaşık 7500 m2’lik betonarme ve çelik imalatı 
yapılacak. Kaba inşaatın ilerlemesine paralel 
olarak mevcut durum itibari ile sahada Beto-
narme, Çelik, Duvar, Sıva, Mekanik tesisat, 
Elektrik, Elektronik tesisat vb. iş kalemlerinde 
imalatlar tüm hızıyla devam ediyor.  TM
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Plastik enjeksiyon kalıplama prosesinde, 
kalıp yüzey sıcaklığının ürün kalite-
sine önemli etkileri vardır. Yüksek 

kalıp sıcaklığı, ürün yüzey kalitesini iyileş-
tirirken, soğutma süresini ve çevrim süresini 
uzatmaktadır. Bununla beraber, kalıp yüzey 
sıcaklığının düşürülmesi ile çevrim zamanı 
düşmekte, fakat ürün yüzey kalitesinde iyi-
leşme sağlamamaktadır. Bu nedenle kalıp 
soğutma süresi de sabit kalmaktadır. Kalıp 
sıcaklığı ise kalıptan ürünün çıkması gereken 
sıcaklıktan bağımsız olması nedeniyle üründe 
çarpılma/çöküntü, ürün gerilme direncinde 
ise azalma gözlenmektedir. Ürün üzerinde 
artan gerilim ise malzemede bozulmalara yol 
açmaktadır. Kalıp yüzey sıcaklığı ve soğuk su 
sıcaklığı arasındaki fark üründe gerilme ve 
çöküntülere yol açmaktadır. Geleneksel su 
soğutma ve ısıtma sistemlerinde, kalıplama 
prosesi sırasında, kalıp su kanallarına sabit 
su akışı sağlanmaktadır. Benzer ürünlerin 
uyguladığı metotta soğutma suyu sıcaklığı 
ile kalıp sıcaklığı aynı olmaktadır. Soğutma- 

Pulsetech Bölgesel Sıcaklık 
Kontrolü

ısıtma suyu sıcaklığı, makine içinde bulunan 
tank su sıcaklığı ölçülmek vasıtasıyla tayin 
edilmekte ve kalıp soğutma suyu kanallarına 
gönderilmektedir. Kalıp yüzeyinin tümüne 
gönderilen su sıcaklığı aynı olmakta, kalıp 
yüzeyi ürün özelliğine göre bölgesel ısıtılıp, 
soğutulamamaktadır.
Plastik kalıplama tekniğinde görülen, üründe 
çarpılma/çöküntü, ürün gerilme direncinde 
azalma gibi yaşanan kalite problemlerine 
çözüm hedeflenmektedir. Ürün üzerinde 
sıcaklık farklarından dolayı  gerilim oluş-
makta buda malzemede bozulmalara yol 
açmaktadır. Kalıp yüzey sıcaklığı ve soğuk su 
sıcaklığı arasındaki fark üründe gerilme ve 
çöküntülere yol açmaktadır.
Bazı ürünlerde 
b ö l g e l e r d e k i 
istenmeyen sıcak-
lık farklarından 
dolayı malze-
menin formu 
bozulabi lmek-
tedir. Plastiğin 

enjekte edildiği noktada, sabit soğutma suyu 
sıcaklığı, hammaddenin eriyik halde yolluk 
kanallarında ilerlemesine mâni olmaktadır. 
Bu nedenle eksik basılmış parça sorunlarıyla 
karşılaşılmaktadır. Diğer bir sorun ise ham-
maddelerin eriyik halde ilerlediği en uç kalıp 
bölgelerinde ise soğuk su, ısınmış olarak bu 
bölgelere ulaşmakta ve ürün üzerinde bölgesel 
olarak yeterli soğutma sağlanamamaktadır.

Pulsetech Avantajları

Ürün kalıbının farklı noktalarına farklı sıcak-
lıklarda su darbeleri gönderilerek malzemenin 
formunun bozulmaması hedeflenmektedir. 
Kalıp üzerindeki farklı bölgelerin (4-48 bölge 
arası) yüzey sıcaklık bilgileri ısı sensörleri 
kullanılarak tespit edilecek olup mikroişlemci 
yardımıyla her bölgeye farklı sıcaklıklar sağ-
lanmaktadır. Tespit edilen farklı bölge sıcak-
lıklarına göre pulse yapan selenoid valfler 
kullanılarak farklı sıcaklıklarda su darbeleri 
uygulanmaktadır. Su darbeleri uygulanması 
esnasında bölgeden geçen su debisi darbelerin 
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uygulanma sıklığına etki ederek bölgeler için 
farklı debide su sağlanmaktadır. Basınçlı su 
pompası kullanılarak farklı bölgelere gönderi-
len su darbeleri çevrim süresini kısaltarak üre-
tim maliyetinin azaltılmasını sağlanmaktadır.

Kalıbın farklı noktalarında hedeflenen sıcak-
lıklar set edilen değerlere göre su darbeleri 
ve ultrasonik debimetre kontrolüyle gerçek-
leştirilmektedir. Kalıbın farklı noktaları için 
set edilen sıcaklık değerleri kontrol altında 
olduğundan dolayı ısı dalgalanmaları oluş-
mayarak ve ürün üzerinde eksiklik, çekme, 
çarpıntı, çöküntü gibi hatalar ortaya çıkma-
yacaktır. Su akışı, sıcaklık değişimleri, hava 
sıcaklık değişimi, çevrim süresi gibi değişken 
parametreler izlenerek gerçek zamanlı hassas 
kontrol sağlanmaktadır. Kalıp noktalarına 
kontrollü su darbeleri gönderilerek düşük 
su tüketimi, çevrim süresinin kısaltılması ile 
düşük enerji tüketimi hedeflenmektedir. Par-

çaların hassas yüzey sıcaklıklarının sürekli 
takip edilmesi ile hatasız üretim sağlanır. 
Sıcaklık ve debi verilerinin programlar saye-
sinde ağ üzerinden aktarımı sağlanır. Bil-
gisayar tabanlı yazılım aracılığı ile kontrol 
edilmekte ve geliştirilmiş yazılım, platform 
bağımsız olarak kullanılmaktadır. Her plastik 

enjeksiyon kalıbına uygun sıcaklık ve debi 
sağlanarak PLC üzerinde reçete olarak kayıt 
edilmesi ve daha sonra kullanım için çağrı-
labilmesi sağlanmaktadır. Yazılımda ayrıca 
sıcaklık-zaman trend analizi opsiyonel olarak 
sunularak, belli bir tarih aralığındaki sıcaklık 
değerleri izlenebilir.TM
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Jinko Solar Türkiye 
Arda KristaporyanYenilenebilir enerjiden 

ilham alan mimari 
tasarımlar

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

EIF 2017 enerjinin 
tüm taraflarını 
10. kez bir araya 
getirdi

Yenilenebilir enerjiden 
ilham alan mimari 
tasarımlar

dergilerinize her yerden ulaşın...
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TEKNOLOJİLERİ EN EKONOMİK ŞEKİLDE 
ANAHTAR TESLİM SUNUYORUZ”

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

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

Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma
Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma

Makale

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

But Not Shaken
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Turkey-Stirred 
But Not Shaken

“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel
Sabancı University:

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”

Turkey is a World 
Leader in Mega 
Projects
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“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

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

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

Püf Noktası

İpucu

Röportaj

Yangın Hidrantları 
Denetim, Test ve Bakımı

Soğutma Sistem 
Verimliliğinin 
Artırılması

“Hilti Türkiye 
yüzde 25 büyüme 
hedefliyor”

Makale

Elektrik Motorları 
ve Çeşitleri

mutlu yıllar
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Isıtma, Soğutma,

Klima ve 
Havalandırma Ekipmanlarının 

Montaj, Servis ve 
Uygulama Tekniği Dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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İmbat Yönetim Kurulu Başkanı

Kerim 
Gümrükçüler

Uluslararası Yangın ve 
Güvenlik Sempozyumu

TÜYAK 2017

Yapmanın Düşük 
Maliyetli Yolları

Binalarda 
Enerji Tasarrufu 

Mutlu Yıllar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

4/4’lük
bir seçim

altyapısı
güçlü üretim

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

kolaylaştıran
yazılımlar

güçlü
Ar-Ge

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25

www.dogayayin.com

ISK sektörü ile ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En güncel sektör haberleri  www.termodinamik.info’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!
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