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Şehir peyzajında görsel şıklık oluşturan, 
dekoratif ve manzara sağlayan yüksek 
katlı binalarda ve gökdelenlerde kullanı-

lan cam kaplama, ısıyı artırırken, rüzgar yapı-
sını da değiştirerek şehir iklimini oluşturuyor. 
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. 
Başkanı Ahmet Köse AA Muhabirinin soru-
larını yanıtladı ve cam cepheli binalarla ilgili 
oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Köse, 
aşırı şehirleşme nedeniyle iklim parametrele-
rinin birçok özelliğini kaybedebildiğini anla-
tarak, doğal örtünün yerini alan binalar, asfalt 
yüzeyler, özellikle büyük metropollerde hızla 
artan cam giydirme binaların yansıtma özel-
liğiyle şehirlerde ısı adaları oluştuğunu söy-
ledi. Köse:  "Hava sıcaklığı yüksek olduğunda 
asfalt sıcaklığı 58 derece ve beton sıcaklığı 54 
dereceye kadar çıkabiliyor. Ayrıca cam bina-
lar, gelen ışığı yansıtması sonucu civarın-
daki sıcaklığı 3 dereceye kadar artırmaktadır. 
Beton ve asfalt kaynaklı sıcaklık farkını da 
hesaba kattığımızda 33 derece olan sıcaklık 
Maslak'ta ortalama 42-45 derece aralığında, 
hemen yanı başındaki Belgrad Ormanları'nda 
ise 32 derece hissedilir. Dolayısıyla ortaya 
10 derecelik sıcaklık farkı çıkıyor" dedi.
Cam binaların yol açtığı bu ısınmanın insan 
ölümlerine bile neden olabildiğine dikkat çeken 
Köse birçok iklim tipi için binaların camla kap-
lanmasının uygun olmadığını kaydetti. Köse, 
binalarda cam türü seçiminde, yapının bulun-

Kendi enerjisini üretebilen 
cephelere eğilim artıyor

duğu bölgenin iklimi, konumu-güneşlenme 
durumu, kullanım amacı ve buna göre gereken 
görsel, ısısal ve akustik koşulların önemli oldu-
ğunu belirterek, "Doğada olmayan bir yükselti 
yaptığınızda (gökdelen gibi), rüzgarın gücünü 
ve doğal esinti yönünü etkilersiniz. Rüzgar 
gökdelenin gövdesine çarptığında, bina yük-
sekliğinin 50 katına kadar uzayabilen mesa-
fede rüzgarsız alan oluşmaktadır. Bina yüzeyi 
boyunca düşey hareket eğilimi gösteren rüzgar, 
gökdelenin dibindeki insanları rahatsız ede-
cek kuvvette türbülans ve ses oluşturmakta-
dır. Gökdelenler, rüzgar için mükemmel bir 
kapan görevi görür. Yere yakın rüzgarlara göre 
çok daha kuvvetli olan üst seviye rüzgarlarının 
önünü keserek aşağıya doğru yönlendirir ve bina 
yüzeyi yakınında arzu edilmeyen farklı bir sir-
külasyona neden olur. Bu yeni oluşan rüzgarlar 
nedeniyle sakat kalan veya hayatını kaybeden 
insan sayısı tahmin bile edemeyeceğimiz kadar 
fazladır. Gökdelenler cam kutular olarak değil, 

opak (dolu) cepheler olarak tasarlanmalıdır. Bu ayrıca 
binanın dış sıcaklık ve iklim değişikliklerinden daha 
fazla izole edilmesini sağlar. Yerin özellikleriyle ilişkili, 
fi ziksel, çevresel ve kültürel bağları olan gökdelenler 
tasarlanmalıdır" diyor. 
Cam cepheye alternatif, kullanışlı, çevreci, enerji dostu 
alternatifl er neler olabilir diye baktığımızda pek çok 
seçenek bulmak mümkün ama ben burada iki şahane 
uygulamadan bahsedeceğim:
Birincisi -kabul etmeliyim ki biraz uç bir örnek ola-
cak- Hamburg’da yapılmış ve dünyada bir ilk olma 
özelliğine sahip cephesindeki panellerde yosun yetiş-
tirilerek bu yosunlardan enerji üreten bina örneği. 
Biyoyakıt üzerinde çalışan araştırmacıların geliştirdiği 
proje ilk kez Hamburg'daki uluslararası bir fuarda 
görücüye çıkmıştı. Binanın dış cepheleri yosun yetiş-
tirilen ince akvaryumlarla kaplı. Söz konusu bina ile 
ilgili bilgi veren bir yetkili şunları söylüyor: "Bina-
nın dışındaki özel bölümlerde bazı katkı maddele-
riyle yosunlar normal yosunlardan 10 kat daha hızlı 
büyüyorlar. Yağlanmaları sağlanan bu yosunların yağı 
toplanıp biyoyakıta dönüştürülüyor ve binadaki 15 
dairenin ısınması için gerekli enerjiyi sağlıyor." Yeşil 
altın olarak nitelendirilen su yosunu yeni, çevreci ve 
yenilenebilen enerji kaynaklarından biri olma yolunda. 
Daha ulaşılabilir olan ikinci örnek uygulama ise 
Türkiye’den: Bursa ilinde gaz dağıtım ve ticareti hiz-
meti veren Bursagaz’ın yönetim binası. LEED for 
New Construction kategorisinde Platin seviyesinde 
LEED sertifi kası almaya hak kazanan binanın 
hem inşasında hem de dekorasyonunda kullanılan 
malzemeler uluslararası ‘yeşil bina’ standartlarına 
uygun olarak seçilmiş. Yağmur sularının ve atıksula-
rın mekanik olarak kontrol edildiği yapının cephesine 
fotovoltaik paneller yerleştirilmiş. Böylece cephenin 
de bir enerji kaynağı olarak kullanımı sağlanmış. 
Cephe konusuna yepyeni bir açıdan bakan bu tarz 
örneklerin artması umuduyla... TM

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

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W

夀䤀䰀䴀䄀娀 匀伀ḁ唀吀䴀䄀
眀眀眀⸀礀椀氀洀愀稀猀漀最甀琀洀愀⸀挀漀洀⸀琀爀
椀渀昀漀䀀礀椀氀洀愀稀猀漀最甀琀洀愀⸀挀漀洀⸀琀爀

⬀㤀　 ㌀㈀ ㌀ ㈀㜀 ㈀㔀

䴀䔀刀吀䔀䬀匀伀 匀伀ḁ唀吀䴀䄀
眀眀眀⸀洀攀爀琀攀欀猀漀⸀挀漀洀
猀愀愀猀䀀洀攀爀琀攀欀猀漀⸀挀漀洀

⬀㤀　 ㈀㌀㈀ 㐀㔀㜀 　 　㌀

䘀刀、䜀伀吀䔀刀䴀
眀眀眀⸀昀爀椀最漀琀攀爀洀⸀挀漀洀⸀琀爀
椀渀昀漀䀀昀爀椀最漀琀攀爀洀⸀挀漀洀⸀琀爀

⬀㤀　 ㈀㈀ ㈀㌀㜀 㤀 ㈀㤀

䄀䐀䄀夀 、䬀䰀、䴀䰀䔀一䐀、刀䴀䔀 嘀䔀 匀伀ḁ唀吀䴀䄀
眀眀眀⸀愀搀愀礀椀欀氀椀洀氀攀渀搀椀爀洀攀⸀挀漀洀
椀渀昀漀䀀愀搀愀礀椀欀氀椀洀氀攀渀搀椀爀洀攀⸀挀漀洀

⬀㤀　 ㈀㌀㈀ 㐀㘀㤀 㜀㌀ 㜀㌀



ürünler

AVenS’in pazara sunduğu Vortice - AIR 
DOOR hava perdesinin zarif ve este-
tik tasarımı fark yaratıyor.  

Vortice - AIR DOOR hava perdesi, yıl 
boyunca iç hava şartlarını koruyor. Özellikle 
kışın içerideki sıcak havayı, yazın içerideki 
soğuk havayı muhafaza ediyor. Dışarıdan içe-

AVenS’ten Vortice - AIR DOOR Hava Perdesi

riye toz, egzoz gazı, duman, koku ve böceklerin 
girmesine engel oluyor. İçeriye girişte ve çıkışta 
maksimum özgürlük sunuyor. Isıl enerji kay-
bına engel oluyor. Kayda değer enerji maliyeti 
tasarrufu sunuyor.
Gövde tasarımı sayesinde tavan ile cihaz ara-
sında boşluk olmadan monte edilebiliyor. 8 

model (900 mm, 1200 mm, 1500 mm ve 2000 
mm) seri bağlantı yapılarak 2 m’den uzun boş-
luklarda bile kullanılabiliyor. Elektrikli ısıtıcılı 
cihazlar için PTC termistörlü, aşırı ısıma ve 
yüksek gerilime karşı korumalıdır, ayrıca cihaz 
kapalı moda alındığında kendini güvenli kapatır.
 
Bunun yanında ayrıcalıklı özellikler şöyle:
•	 Standart duvar kiti kolay kurulum,
•	 Cross-Flow fan kanatları sayesinde yüksek 

verim ve düşük ses seviyesi, 
•	 Havayı istenilen yöne tayin için 

ayarlanabilir kanatlar, 
•	 Alüminyum ön panel ve ızgara 
•	 2700m³/h hava debisi, 
•	 Yüksek hava hızı ( 11m/s - 9,5m/s ) 
•	 Elektrikli ısıtıcılı ve ısıtıcısız seçenekleri,
•	 Kızıl ötesi uzaktan kumandası, 
•	 Otomatik kapılı cihazlara uyumlu. TM





ürünler

Carrier, tüm dünyada binlerce kez kurula-
rak kendisini kanıtlamış 30XA serisinin 
bir sonraki ürünü AquaForce® 30XB 

ve 30XBP soğutucusunun piyasaya sürüldü-
ğünü duyurdu. 250 kW’tan 1700 kW’a kadar 
soğutma kapasitesine sahip bu yeni sabit hızlı 
vidalı hava soğutmalı soğutucular, her bir müş-
teri talebine en iyi şekilde cevap verebilmek 
ve yeni Avrupa Ekodizayn Yönetmeliklerinin 
gereksinimlerini yerine getirmek adına 3 farklı 
verimlilik seviyesinde sunuluyor. Yeni Aqua-
Force® 30XB serisi, AquaForce®’un saha dene-
yimiyle Carrier’in endüstri lideri teknolojilerini 
bir araya getiriyor:
•	 Sağlamlığı ile bilinen (ünitelerin % 

99.7’sinde herhangi bir kompresör arızası 
yaşanmamıştır) Carrier O6T çift vidalı 
kompresör.

•	 Uzun vadede en iyi performans için 
Super Enviro-shieldTM kaplamaları ile 

Carrier’dan AquaForce® 30XB Soğutma Grubu

birlikte tamamen alüminyum Novation® 
mikrokanal ısı değiştiriciler.

•	 Doğadan esinlenmiş yeni fan bıçağıyla, 
laboratuvarlardaki gelişmiş araştırma 
çalışmalarının bir ürünü olan altıncı nesil 
Carrier Flying Bird fanları.

•	 Düşük basınç düşümü için tasarlanan 
yeni bakır boru dizaynı ile Carrier taşmalı 
huzme borulu evaporatör.

•	 10 dil farklı içeren renkli dokunmatik 
ekranlı kullanıcı arayüzü ile Touch Pilot® 
kontrolü.

•	 Tam yük ve kısmi yükte (4.5’e kadar 
SEER 12/7 ve 6.3’e kadar SEPR12/7) 
kayda değer performans iyileştirmeleri 
sunmak adına GreenspeedTM EC fanları 
ve ilave ısı eşanjörü yüzeyi. 

•	 5.5’ kadar Mevsimsel Enerji Performansı 
Oranı ve 3.3’e kadar EER ile, yüksek 
sıcaklıkta işlem uygulamaları için veya 
tam yükte yüksek performansın beklendiği 
yüksek performans iklimlerinde 30XB’nin 
standart versiyonu en iyi ekonomik çözüm.

•	 AC motorlu Greenspeed™ değişken 
hızlı fanlar ile donatılmış 30XB ünitesi, 
konfor amaçlı soğutma uygulamaları için 
4.4'e kadar geliştirilmiş Mevsimsel Enerji 
Verimliliği Oranı (SEER12/7).

•	 4 farklı akustik konfor seviyesi ile, 

AquaForce® 30XB gürültüye duyarlı 
ortamlarda da en zorlu teknik ihtiyaçlara 
cevap verebilir.

•	 20 °C ila 55 °C arasında değişen dış 
sıcaklıklarda çalışan AquaForce® 30XB, 
üst düzey ofis binaları ve otellerden sağlık 
tesislerine, veri merkezlerine ve endüstriyel 
projelere kadar geniş bir uygulama 
yelpazesi için iyi bir çözümdür.

HFO R1234ze için özel olarak tasarlanan 
AquaForce® 30XB PUREtec™ 2018 yılının 
sonlarında piyasaya sürülecek.
Yeni AquaForce® 30XBP premium versiyonu 
ise şu özellikleri içeriyor:
•	 Tam yük ve kısmi yükte (4.5’e kadar SEER 

12/7 ve 6.3’e kadar SEPR12/7) kayda değer 
performans iyileştirmeleri sunmak adına 
GreenspeedTM EC fanları ve ilave ısı eşan-
jörü yüzeyi.

Carrier Vidalı Soğutucu Ürün Müdürü William 
Doll ürünle ilgili: “Kanıtlanmış performansıyla 
birlikte 30XA mirasının ötesinde, yeni 30XB, 
yarının zorluklarını önceden kavramak ve yük-
sek mevsimsel verimlilik sağlamak için öncü 
teknolojiler sunmaktadır. Tüm iklim koşulla-
rında yüksek güvenilirlik ve ekonomik çalış-
manın en önemli müşteri ihtiyacı olduğu ticari 
ve endüstriyel uygulamalarda, 30XB ve 30XBP 
soğutucuları en ekonomik çözümdür” diyor. TM

Doğalgazın bulunmadığı bölgelerde, 
ısınma ve kullanım sıcak su ihtiyacını 
tek bir cihazla çözen Maktek Omega 

kombiler; özel rezistans tasarımı ve kart yazı-
lımı sayesinde minimum enerji tüketimiyle 
dikkat çekiyor. Baca bağlantısı gerektirmediği 
için herhangi bir yere son derece pratik şekilde 
montajı yapılabilen Maktek Omega serisi  
elektrikli kombiler, dakikalar içinde tüm mekânı 
ayarlanan ısı değerinde sabitleme özelliğine 
sahip. Kış modunda ısınma ve kullanım sıcak 
suyu, yaz modunda ise yüksek performanslı 
sıcak su üretimiyle dikkat çeken cihaz, 6 kW 
kapasiteden 100 kW’a kadar geniş bir ara-
lıkta üretiliyor. Isıtma sektöründeki 41 yıllık 
tecrübesi ile elektrikli kombi cihazları konu-
sunda uzmanlaşan Maktek’in Omega mode-
linde geliştirdiği özel emniyet tedbirleri dikkat 

Maktek’ten Omega Kombi
çekiyor. Omega kombi, susuz çalışmaya karşı  
elektronik ve mekanik olarak üç noktadan 
koruma sağlıyor. Kapalı devrede su var gözükse 
dahi sistem içerisinde hava kalmasına karşın 
elektronik kart destekli optik kontrol sayesinde 
kontrollü ve emniyetli çalışan Omega kombile-
rin tüm elektronik, mekanik ve rezistans kablo 
sistemi silikon kablolar, teflon makaronlar ve 
silikon kapaklarla yanmaz hale getirildi. Kom-
binin gövdesinde oluşacak elektrik kaçaklarına 
karşı elektronik ve mekanik çoklu kontrol özel-
liği bulunan cihaz, OFF konumunda iken rezis-
tansların kontrol dışı çalışmasına karşı kendini 
koruma özelliğine sahip. 
Yerden ısıtma sistemleri, güneş enerjili sistem-
ler gibi alternatif modellerde yüksek perfor-
mansla çalışan cihazın kontrol paneli son derece  
pratik tasarlanmış. Maktek için özel geliştiri-

len kablosuz oda kumandası sayesinde uzaktan  
kontrol ayarları yapılabilen Omega kombiler, 3 
yıl boyunca koşulsuz üretici garantisi altında.TM
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ürünler

Üntes, çağımızın gereksinimlerini opti-
mum enerji verimliliği ile karşılayacak 
yüksek kalite standartlarına sahip hava 

soğutmalı soğutma grupları sunmaya devam 
ediyor. Endüstriyel alanlar, hastaneler, alışveriş 
merkezleri, rezidanslar gibi geniş mekânların 
soğutulmasında kullanılmak üzere tasarlanan 
yeni nesil hava soğutmalı soğutma grupları 
lineer kapasite kontrolü ve geniş opsiyonlarıyla 
kullanıcısına enerji tasarruflu özel çözümler 
sunuyor. 

Eurovent sertifikalı performans
 
İklimlendirme ve soğutma ürünlerinin, Avrupa 
ve uluslararası standartlara göre performans 
derecelendirmelerini onaylayan Eurovent ser-
tifikasına sahip Üntes yeni nesil hava soğutmalı 
soğutma grupları, kaliteli performanslarıyla 
müşterilerin kullanımına sunuluyor.

Çevre dostu soğutucu akışkan 
R134A
Üntes’in, yarı hermetik vidalı kompresörlü ola-
rak imal ettiği yeni nesil soğutma gruplarında 
çevre dostu yüksek verimli R134A soğutucu 
akışkan kullanılıyor. 

Üntes’ten Yeni Soğutma Teknolojisi: FullPOWER Serisi ile Yüksek Enerji 
Verimliliği

Ses seviyelerinde Üntes farkı

FullPOWER Serisi Soğutma Grupları;  
kompresör ceketleri ile sessiz, düşük hızlı kon-
denser fanları ile süper sessiz modellere sahiptir. 

Önceki nesile göre daha verimli

Eco-Design Direktifine uygun, çevreye duyarlı 
olarak tasarlanan yeni seride verimlilik %11’e 
kadar artmış, cihazın kapladığı alan ise %17’ye 
kadar azalmıştır.

Teknik özellikler

•	 Kapasite aralığı: 328 kW ~ 1.325 kW
•	 Mikro-kanal yapılı hava tarafı ısı eşanjörü
•	 Yüksek verimli, yarı hermetik, lineer 

kapasite kontrollü, vidalı kompresör
•	 Elektronik genleşme valfi
•	 Galvanizli ve boyalı korozyona dayanıklı 

çelik levha
•	 Mikroişlemcili elektronik kontrol
•	 A enerji sınıfı, süper sessiz ve inverter 

kompresörlü model seçenekleri
•	 Geniş aksesuar imkânı TM

Systemair HSK’nın yeni ısı geri kazanım 
cihazı SysReco ile yaşam alanlarının iç 
hava kalitesini artırırken, ısı kaybını da 

minimumda tutmak mümkün. SysReco ısı geri 
kazanım cihazı sayesinde her nefeste hem daha 
fazla temiz hava alınır hem de daha fazla tasar-
ruf sağlanır. 
 
SysReco’nun özellikleri

•	 Düşük yükseklikli ısı geri kazanım cihazı
•	 25 mm kalınlığında izolasyon sayesinde 

düşük ses seviyesi

Systemair HSK’dan Yeni Isı Geri Kazanım Cihazı: SysReco

•	 Standart olarak EC motorlu plug fanlar
•	 Büyük servis kapıları ve raylı mekanizma 

önemli komponentlere erişim sağlar ve 
bakımı kolaylaştırır

•	 Entegre otomasyon
•	 Cihaz içerisinde sulu ısıtıcı ve by-pass 

damperi opsiyonları
•	 Özel donma koruması fonksiyonları
•	 0-10V kontrole uygun kanal tipi elektrikli 

son ısıtıcı (aksesuar), kanal tipi sulu 
soğutucu batarya (aksesuar)

•	 Standart olarak G4 filtreler, opsiyonel 
olarak kompakt F7/M5 filtre TM
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“verimli sistemlerin adresi”

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

info@atlantikgrup.com   www.atlantikgrup.com

verimli sistemlerin 
adresi

Çatı Tipi Paket Klima Cihazı
Paket Tip Havuz Nem Alma Santrali

Paket Tip Hijyenik Klima Cihazı
Data Center Paket Klima Cihazı

Çatı Tipi Paket Klima Cihazı
Su Kaynaklı Isı Pompaları

Hava ve Su Soğutmalı Soğutma Grupları
Fan Coil Cihazları

%100 taze hava ile çalışabilen ısı pompası

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

Kapalı Alana Koyulabilir Su Soğutma Kuleleri

Absorbsiyonlu Su Soğutma Grupları
Santrifüj Su Soğutma Grupları

Fan Coil Cihazları
Klima Santralleri

Su Soğutma Grupları
Hava Apareyleri



ürünler

Avrupa Birliği’nde 26.09.2015 tarihinde 
yürürlüğe giren ErP (Energy related 
Products) Yönetmeliği 21.04.2018 

tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girdi. ErP 
Yönetmeliği sayesinde son kullanıcılar daha 
fazla bilgilendirilecek ve çevreye karşı olan 
duyarlılık artacak. 
Enerji verimliliği etiketi son kullanıcı tara-
fından sadece oryantasyon amacıyla değerlen-
dirilmelidir. Asla sadece etikete dayalı olarak 
ürün tercihi yapılmamalıdır. Cihazlardan ancak 
uygulanacağı binaların gereksinimini karşıla-
maları halinde maksimum verim elde edilebi-
lecek. En iyi sistemi ve müşteri memnuniyetini 
sağlamak için müşterinin bireysel olarak kap-
samlı şekilde bilgilendirilmesi daha çok önem 
kazanıyor.
Viessmann bu durumda son kullanıcıya kolaylık 
sağlıyor. Bütün ürünleri enerji verimlilik etiketi 
ve kapsamlı teknik bilgi föyü ile son kullanı-
cıya ulaştırıyor. Ayrıca Viessmann, partnerlerine 
sistem tasarımları için son kullanıcıya sunabi-
lecekleri sistem etiketini oluşturan hesaplama 
programını da sağlıyor.
En az iki komponentten oluşan sistemlerde 

Viessmann’dan Sistem Etiketi Oluşturan Hesaplama Programı

(örneğin kazan ve güneş enerjisi sistemi) enerji 
verimliliği sistem etiketi teklife dahil edilebile-
cek. Direkt Viessmann hesaplama programıyla 
oluşturulan etiketin eklenmesi, süreci kolay-
laştıracak.

Verimli sistem tekniği: Viessmann komponent-
leri birbirine uygun biçimde tasarlanmıştır. Her 
türlü yakıt tipi ve uygulama alanı için Viess-
mann son kullanıcılarına maksimum verimli-
likte çözümler sunabiliyor. TM

Panasonic VRF Smart Connectivity

Panasonic VRF Smart Connectivity, 
piyasaya sürüldüğünden beri özel-
likle otel ve perakende pazarın-

daki ticari binalar için devrim niteliğinde 
olduğunu kanıtladı. Bu yenilikçi çözüm, 
Schneider Electric'in EcoStruxure™, tek-
nolojisiyle bütünleşerek enerji verimliliğini 
optimize eden bir Bina Enerji Yönetim 
Sistemi (BEMS) oluşturuyor. VRF Smart 
Connectivity, İskandinav bölgesinde lider 
bir süpermarket zinciri de dahil olmak üzere 
dünyanın dört bir yanındaki otel ve pera-
kende işletmelerde kurulmuş olup, müş-
terileri tarafından nem kontrolü, basitliği 
ve harici sensörler ile kolay entegrasyonu 
açısından başarılarının anahtarı olarak nite-
lendiriliyor. Dahili nem sensörü, güçlü nem 
kontrolü sağlıyor ve ilave sensörlere ihtiyaç 
duymadan doğrudan BEMS ile bağlantı 
kuruyor.
Çözüm, Schneider Electric’in BEMS’i ve 

Panasonic’in VRF oda kontrolörleri ara-
sında doğrudan iletişimi sağlıyor. Bu enteg-
rasyon, kullanıcıların HVAC, aydınlatma, 
güvenlik, güç ve elektrik dahil olmak üzere 
bir binanın ana sistemlerinin uzaktan yönet-
mesine olanak tanıyor,  enerji tüketimini 
azaltmak ve maliyet tasarrufunu artırmak 
için faydalı bilgiler sunuyor.
Ayrıca VRF Smart Connectivity, iç mekan 
hava kalitesine (IAQ) ve maliyet tasarruf-
larına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. 
Entegre oda sensörleri sıcaklık ve nemi 
izlerken, ZigBee kablosuz sensörleri ise en 
uygun IAQ'yu sezgisel olarak sunmak için 
PPM (milyonda bir parça) birimlerinde 
CO₂ değerini ve pencere/kapı aralıklarını 
ve oda doluluk oranlarını ölçüyor. Bu, kul-
lanıcılar için daha sağlıklı ve konforlu bir 
ortamı destekleyerek, çalışan memnuniye-
tini ve refahını artırmaya yardımcı oluyor. 
Kullanımı kolay arayüz, ayar noktası sınır-

ları ve arka plan renk seçenekleri, özel mesaj-
laşma ve herhangi bir iç tasarım şemasına 
uyacak şekilde uyarlanabilen ekranlar gibi 
basit, ön programlanabilir ayarlarla tamamen 
özelleştirilebiliyor. 7 dil seçeneğiyle renkli 
dokunmatik ekranlar, kullanıcı için tanıdık 
bir görsel kontrol sunarak, ek eğitim gerek-
tirmeden gezinmeyi kolaylaştırıyor.
VRF Smart Connectivity, bir binanın yeşil 
kimlik bilgilerini optimize etmek için enerji 
verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor; bu da 
verimlilik hedefl erini karşılamada önemli bir 
faktördür. Basit yazılım güncellemeleri saye-
sinde bu teknoloji, Panasonic müşterilerinin 
şimdi ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak 
için sürekli olarak geliştirilebiliyor. TM
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ürünler

İzocam’dan Yeni Cephe Levhası

İzocam yeni cephe levhasını sektöre kazandırdı. Dış kaplamanın 
duvara doğrudan temas etmediği giydirme cephe sistemlerinde, 
arada bir ‘alt-strüktür’ bulunuyor. Bu sayede yalıtım (nem, ısı, ses 

ve yangın güvenliği) ve kaplama malzemesi yapısal olarak ayrılıyor. 
Bu durum bileşenler arasında, binadaki nem dengesini güvenilir bir 
şekilde kontrol edebilen bir havalandırma alanı da yaratıyor. Böylece; 
mevcut nem kalıcı olarak uzaklaştırılıyor, nemli dış duvarlar hızla 
kuruyor ve neme maruz kalmayan binanın kullanım ömrü de uzuyor. 
Daha fazla ısıl konfor, sürdürülebilirlik ve kalite için geliştirilen 
İzocam yeni cephe levhası, bir yüzeyi siyah camtülü kaplı olup giy-
dirme cephe sistemlerde, cam, granit, mermer, alüminyum, ahşap vb. 
cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği 
amacıyla kullanılıyor. Hafifliği sayesinde rahatça taşınıyor ve esnek 
yapısıyla kolay uygulanabiliyor. Ayrıca sıkıştırılabilme özelliğiyle, 
nakliye ve depolamada da tasarruf sağlıyor. İzocam yeni cephe lev-
hasının öne çıkan diğer özellikleri ise camtülü kaplı olması ve su 
iticiliği. Bu sayede, yağmur suyunun ürüne zarar verme riski azalıyor, 
zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanıyor. Yüksek yapılara ısıl 
konfor getirmeyi hedefleyen ürün, çevre dostu olmasıyla da dikkat 
çekiyor. İzocam’ın CE ve EUCEB belgelerine sahip ürününün 
kalitesi, uluslararası alanda da kabul görüyor. En iyi nitelikte enerji 
tasarrufu sağlamayı amaçlayan İzocam yeni cephe levhası ile ilgili 
olarak İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe: “Pek çok mimar 
yaratıcı fikirlerini görünür kılmak için binanın cephesini kullanır. 
Cephe tasarımı denildiğinde akla ilk olarak binanın estetik boyutu 
gelir. İzocam yeni cephe levhası bu imkanı mimara tanırken, tasa-
rımın ekonomi ve fonksiyonel kriterler ile buluşmasını da sağlayan, 
uygulaması kolay ve son derece esnek bir üründür.  Araştırmalar ısı 
kayıplarının en az %45’inin cephelerde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu 
nedenle tasarım kaygısı olmayan özgürce planlanacak yapılar hedefi 
ile yola çıktığımız yeni cephe levhasını, Ar-Ge çalışmalarımızla ısı 
kazanç ve kayıplarını da engellemek için geliştirdik. Enerji verimliliği 
konusunda oldukça iddialı olan ürün, sahip olduğu 35 mW/mK ısı 
iletkenli değeri ile etkin ısı yalıtımı sağlıyor. Hafifliği ile uygula-
malarda da büyük kolaylık getiriyor” diyor. Gökçe aynı zamanda şu 
konuların da altını çiziyor: “Giydirme cephe sistemlerde kaplama 
malzemesi ile taşıyıcı konstrüksiyon arasında oluşan havalandırma 
boşluğu, bir yangın durumunda baca etkisi göstereceğinden, kul-
lanılacak yalıtım malzemesinin A1 sınıfı 'hiç yanmaz malzemeler' 
grubundan seçilmesinin yangın güvenliği açısından çok önemli. İzo-
cam yeni cephe levhasının, A1 sınıfı, yanmazlık  özelliği ile, yüksek 
katlı yapılarda bile güvenli şekilde kullanılabilir.” TM





ürünler

Baymak’tan Beş Yıl Garantili Klimalar

•	 Çift tarafl ı drenaj bağlantısı özelliği
•	 Silence Mod özelliği ile çok daha sessiz 

çalışma
•	 Ionizer teknolojisi ile ferahlatıcı hava 
•	 Odada bulunduğunuz yerde hissetmek 

istediğiniz sıcaklığa erişme imkânı sunan 
‘I feel’ teknolojisi

•	 Auto restart
•	 Ortam sıcaklığını okuyabilen LCD 

uzaktan kumanda, akıllı temizleme 
fonksiyonu ile klimanın iç ünitesinin 
tozlanma ve kokudan arındırma imkânı

•	 Gümüş iyon ev aktif karbon fi ltreleme 
sistemi

•	 Favori kullanım ve turbo mod gibi 
istediğiniz konfor şartlarına kolay ulaşmak 
için tasarlanmış kısayol tuşları

•	 Programlanabilme (Timer) özelliği
•	 Uyku modu
•	 Buz çözme (defrost) özelliği
•	 Yüksek ısıtma performansı
•	 Isıtma konumunda sıcak başlangıç özelliği
•	 Otomatik çalıştırma modu
•	 3 dakika güvenlik koruması TM

4 mevsim iklimlendirme ürünleri ile tüketi-
cilerin tercihi olan Baymak, bu yaz duvar 
ve salon tipi klimalarıyla yaz sıcaklıkla-

rında serinliğin adresi olacak. Baymak ürün 
gamında bulunan, soğutmada A++ enerji sınıfına 
sahip inverter duvar tipi split klimalar bu yaz 
hem evlerinizin hem de işyerlerinizin tercihi 
olacak. 5 yıl iç-dış ünite garantisi ile kalitesine 
olan güvenini ortaya koyan Baymak klima, ECO 
Mod özelliğiyle daha tasarrufl u, Silence Mod ile 
ise çok daha sessiz bir kullanıma olanak sağlıyor. 
0,5°C’lik sıcaklık değişimi ile hassas sıcaklık 
kontrolü yapılması imkânı sunan klimalar aynı 
zamanda “I feel” teknolojisi ile, bulunduğunuz 
ortamda hissetmek istediğiniz sıcaklığa ulaşma-
nızı sağlayarak, bu yazın konforunu kullanıcıla-
rının kontrolüne bırakacak. 

Teknik Özellikler: 

•	 Soğutmada A++, Isıtmada A+ 
•	 0,5°C’lik sıcaklık değişimi ile çok daha 

hassas sıcaklık kontrolü
•	 4 yöne otomatik hava yönlendirme sistemi
•	 Enerji tasarrufuna yönelik eco mod özelliği

KSB, bu yılki ACHEMA’da KSB 
Guard adında yeni bir pompa izleme 
sistemi sundu. Pompaya doğrudan 

takılan ağ bağlantılı titreşim ve sıcaklık 
sensörleri, tesis düzeyinde ilk kez anlaşılır 
kullanılabilirliği sağlıyor. Sistem, makinenin 
çalışma davranışındaki değişikliklerin erken 
bir aşamada tespit edilmesini, sahada pompa-
nın yanında bulunulması gerekmeden tamir 
ve bakım çalışmalarının uzaktan ve önceden 
daha iyi planlanmasını sağlıyor.
KSB Guard, önceki sistemlerin aksine, dona-
nımın iyileştirilmesi için ideal bir çözüm ola-
rak değerlendiriliyor. Sensör ünitesi, maki-
nede değişiklik yapılmasına gerek kalmaksı-
zın mıknatıs ve yapıştırıcı kullanarak pom-
panın yataklarına veya sürücüsüne takılıyor; 
çalışma sırasında monte edilebiliyor. Aynı 
zamanda pil ünitesi, kendi kendine yetecek 
enerjiyi sağlıyor. Saat başı alınan veriler, işlen-

mesi için ağ bağlantısı aracılığıyla doğrudan 
ve kablosuz olarak şifrelenmiş halde KSB 
Bulut sistemine aktarılıyor. Bu sayede kullanı-
cılar, her zaman cep telefonu, tablet veya PC 
kullanarak herhangi bir yerden web sitesinde 
olmadan izlenen tüm pompaların durum 
verilerini sorgulayabiliyorlar. KSB Guard, 
maksimum kapsama alanı için izlenen pom-
palar arasında bir şebeke ağı kuruyor, böylece 
gerekli ağ geçiş sayısını minimuma indiriyor. 
Mevcut durum verilerine ve kaydedilenlere ek 
olarak, pompanın kullanım kılavuzu ve pat-
lamış resim gibi diğer bilgiler sadece birkaç 
tıklama ile görüntülenebiliyor. Bu özellik, 
kullanıcıların pompa popülasyonlarının tek-
nik durumunun kapsamlı incelenmesine hızlı 
ve kolay erişmesini sağlıyor. Bakım gerektiren 
durumlarda, pompa ile ilgili gerekli tüm veri-
ler kullanıcıların parmaklarının ucunda yer 
alıyor. Ortalama titreşim hızı veya sıcaklık 

bilgisi, önceden tanımlanmış veya kullanıcı 
tarafından konfi güre edilen limit değerlerini 
aşarsa, sistem alarm veya uyarılar oluşturuyor. 
Eğer durum daha da kötüleşirse, gerektiğinde 
hızlı bir şekilde harekete geçilmesi için bu 
uyarılar e-posta veya push mesajları ile kul-
lanıcıya iletiliyor. Yeni cihaz, üreticinin ürün 
yelpazesindeki santrifüj pompaların yanı sıra 
ilgili rakip pompalar için de tasarlanmış.
Uygulama veya web portalı, kullanıcının mev-
cut yük koşullarını ve sabit hızlı pompalarının 
yük profi lini istediği zaman görüntüleyebil-
mesini sağlıyor. Yeni sistemin, daha önceki 
izleme ve analiz ünitelerinde kullanılan tek-
nolojiler üzerine kurulduğu belirtiliyor.
Geliştirilen bu çözümün amacı ise “Dünya 
çapında çalışan çok sayıda pompayı nesne-
lerin interneti (IoT) ortamına bağlayacak 
uygun maliyetli bir arayüz oluşturmak” şek-
linde açıklanıyor. TM

KSB Guard Sistemi, Pompaları İnternet Ortamına (Iot) Taşıyor
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Termo Teknik’ten Dekoratif Panel Radyatörler

Yüksek ısıl verimleri, sayısız seçe-
nek sunan boyut ve tipleri, özgün 
tasarımları ile dikkat çeken Termo 

Teknik dekoratif panel radyatörleri için 
sağlanan garanti süresi 2018 yılı boyunca 
sürecek kampanya kapsamında 10 yıldan 
15 yıla çıkarıldı. Termo Teknik’in dekoratif 
panel radyatör ürünleri Termo Style, Silüet 
ve Termo Design serilerinden oluşuyor. 
Termo Teknik’in Çorlu’da 100.000 met-
rekare üzerine kurulu modern tesislerinde 
üretilen dekoratif panel radyatörleri verim-
lilikleri, sıra dışı tasarımları, çeşitliliği ve 
uygulama kolaylığı ile dikkat çekiyor. 
Termo Teknik’in dekoratif panel radyatör 
serisi ile mekânlara derinlik ve bütünlük 
katmak, tasarımda zevkli bir dokunuş 
yakalamak mümkün oluyor. 

Özgün, modern ve şık tasarımları ve farklı 
ebat seçenekleriyle dikkat çeken Termo 
Teknik dekoratif panel radyatörlerinin 
TermoStyle ve Silüet serisi çizgili düz 
yüzeyinin yanı sıra yüksek kalite, ekonomi 
ve verimi bir araya getiriyor. TermoDe-
sign serisi ise düz ve çizgisiz görünümüyle 
minimalist dekorların vazgeçilmezi oluyor.  
Dekoratif panel radyatör serisi ile farklı 

tip ve ölçülerde 6 binin üzerinde seçenek 
sunuluyor. Termo Teknik dekoratif panel 
radyatörleri 50’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Termo Teknik’in Çorlu’daki tesislerinde yük-
sek ısıl verim ve kalite standardı gözetilerek 
üretilen dekoratif panel radyatörler, yepyeni 
bir estetik bir boyutun yanında sıkı bir test 
aşamasından geçiyor. Normalde 8 bar ve 
altında çalışması beklenen dekoratif panel 
radyatörlerin her biri, Termo Teknik üretim 
tesislerinde uluslararası EN 442 & BS EN 
ISO 9001 standardında üretilerek 13 bar’a 
kadar basınç testine tabi tutuluyor.

Termo Teknik dekoratif panel radyatörleri 
yüksek ısıl verimi sunan tasarımları sayesinde, 
verim kaybını minimuma indiriyor. Profes-
yonel teknik tasarımları ise tüketiciye uzun 
yıllara yayılan kullanım ömrü sunuyor. TM



Foseptik Tahliyesinde
İ LERİ TEKNOLOJİLER

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

GEORIT
Mini Foseptik Tahliye Cihazları

GEO 230/500
Kendinden Depolu Koku Yapmayan Foseptik Tahliye Cihazları

GEOCLEAN
Mini Foseptik Tahliye Cihazları

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

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

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



ürünler

SFA Sanihydro’dan Sanispeed Pompa 

Sanihydro WC öğütücüleri bodrum 
katlar gibi doğal akışlı tahliyenin 
imkânsız olduğu durumlarda, ev veya 

iş yerlerinin herhangi bir yerine foseptik 
kuyu oluşturmadan, tuvalet veya banyo 
kurulumunu sağlıyor. Dikey 7, yatay 110 
metreye kadar atıkları pompalayabilen WC 
öğütücüler; ekonomik, pratik ve estetik bir 
çözüm sunuyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü 
özelliğine sahip değil. Yine kanalizasyona 
uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot 
farkı olan yerlerde pis suların tahliyesini 
sağlıyor. Dikey 8, yatay 80 metreye kadar 
tahliye edebilen pompalar, pratik ve hijyenik 
bir çözüm sağlıyor.
60-90 ˚C’ye kadar sıcak sulara dayanıklı 
olup, evsel veya yoğun kullanımı olan ticari 
alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.
Düşük ses seviyesi ile çalışan SFA öğütücü 
ve pompaları, koku yapmıyor ve 32 mm 
çapında ince PVC/PPRC borular aracılı-
ğıyla atıkları tahliye ediyor. 

Konut, iş yeri, alışveriş merkezi, kafe, res-
toran, otel, hastane ve benzeri yerlerde bina 
yapısını bozmadan kolayca uygulanıyor.

Sanispeed Pompa teknik özellikleri:

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

•	 Maksimum dikey pompalama: 7 metreye 
kadar, 

•	 Maksimum yatay pompalama: 70 metreye 
kadar,

•	 Devreye girme seviyesi: 110 mm +/- 15,
•	 Duş teknesi yüksekliği: 17 cm,
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm (dış çap),
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 75°C (kısa süreli 

çalışmada - 5 dk. Maks.),
•	 Koruma sınıfı: IP44,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V, 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y): 412 x 185 x 280 

mm. TM

ABB Kablosuz Güvenlik Sistemi

ABB, yangın ve su baskınına karşı koru-
manın yanı sıra hem ev içinde hem de 
ev dışında koruma sağlayan güvenlik 

ekipmanları ABB-secure@home ile akıllı bina 
ürün portföyünü genişletiyor. ABB-secure@
home, ABB’nin mevcut ev otomasyon çözümü 
ve interkom sistemiyle entegre olabilen, konut 
kullanımı için yeni, kullanıcı dostu güvenlik 
ve alarm sistemidir. Bu sisteme, şirketin bulut 
tabanlı, ABB Ability™ platformu tarafından 
desteklenen MyBuildings portalı aracılığıyla 
tam olarak çevrimiçi erişilebilir. ABB-secure@
home’un önemli özellikleri arasında; bütünleşik 
bir kapasitif ekran arkasından aydınlatmalı tuş 
takımı, sezgisel bir yapılandırma sihirbazıyla 
kullanımı kolay bir arayüzle, şık ve modern bir 
tasarım vardır. ABB-free@home® ile birlikte 
çalışan merkezi birim, ya ABB-WelcomeTouch 
panel ya da bir kişisel bilgisayar veya mobil 
cihaz aracılığıyla MyBuildings portalı üzerin-
den uzaktan izinsiz giriş alarmını kurmayı ve 

devre dışı bırakmayı içeren, bir binanın bütün 
emniyet ve güvenlik işlevlerini yönetmek ve 
izlemek için kullanılabilir. ABB Bina Otomas-
yonunun Global Ürün Yöneticisi Axel Kaiser 
ürünle ilgili olarak “Siz orada değilken bile, 
evinizi güvenli tutabilmek ve koruyabilmek, 
akıllı bina otomasyonunun en önemli işlevle-
rinden biridir. Kullanıcılar artık, ısınmaları ve 
aydınlatmaları için erişebildikleri gibi, güvenlik 
sistemleri için de aynı düzeydeki akıllı dene-
time erişebilirler. Güvenlik, aydınlatma, panjur 
kontrolü, ısı ayarlama ve kapı girişi artık tek bir 
akıllı ve bütünleşik sistemin bir parçasıdır” diyor. 
ABB-secure@home’u devreye almak ve kontrol 
etmek uzaktan bile çok kolaydır. Güvenli ve 
rahat bir ev ortamı oluşturmak için mevcut 
teknolojiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. 
Bu yeni kablosuz güvenlik sistemi, kapı ve pen-
cere izlemenin yanı sıra hem evin içinde hem 
de dışında etkili bir kızıl ötesi algılama sağ-
lar. Güvenlik sensörleri önceden tanımlı ya da 

Teknik 
düzenleme

özelleştirilmiş bölmelere ayrılabilir ve güvenlik 
sensörleri duman ve su sızıntılarını izlerken, 
müşteri ihtiyacına göre etkinleştirilebilir. Ayrıca, 
sistemin korumayı azami hale getirmesini sağ-
layan çift yönlü iletişimle en son şifrelenmiş 
kablosuz teknolojisini kullanır. TM
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ürünler

RIDGID’den SR-24 Hat Tespit Dedektörü 

RIDGID hat tespit dedektörle-
rini artık birçok belediye, elektrik 
kurumu, Telekom F/O ve özel sek-

tör kullanıyor.
 
Dedektörlerin genel özellikleri 
şöyle:

•	 8 adet sargılı anten sayesinde 3 boyutlu 
tarama yapar ve bu özelliği sayesinde, 
dedektörü istediğiniz yönde tutarak 
tarama yapabilirsiniz. Bu 8 antenin diğer 
bir özelliği ise aynı anda 3 yeraltı hattını 
gösterebilmesi. Bu özelliği sayesinde de 
dikey bir hattı takip ederken yatay geçiş 
yapan bir hattın da görülmesine olanak 
sağlar. 

•	 Sürekli derinlik, aktif ve pasif mod ayırt 
etmeksizin sürekli derinlik alınabilir ve 
bu sayede döşenmiş bir hattın şartna-
melere uygun olup olmadığı bile tespit 
edilebilir.

•	 Haritalama ekranı ile bütün bilgileriniz 
ekran üzerindedir. Derinlik, yaklaşma ve 
frekans sinyalleri sizi oklar ile yönlendi-
rerek en doğru konuma getirir.

•	 Omni seek modu sayesinde, yeraltından 
geçen bütün iletken hatları görülebilir.

•	 Hassasiyet ayarını sürekli olarak otoma-
tik yapar.

•	 Bunlara ek olarak SR-24 yeraltın-
daki hatların yerini tespit etmek için 
RIDGID® sinyal vericiler ile birlikte 
kullanılır. İletken ve frekans bir hat 
üzerinde herhangi bir elektromanyetik 
sinyal oluşması durumunda, SR-24 sin-
yalin tahmini yerini ve yönünü harita 
ekranında gösterir. Karışık veya bozuk 
sinyal tespit edildiğinde SR-24 yanlış 
bir sonucu engellemek adına kullanıcıyı 
bilgilendirir. 

•	 Entegre Bluetooth™ ve GPS teknolojisi 
sayesinde, elde edilen veriler akıllı telefo-
nunuza veya tablet ve GIS yazılımlarına 
aktarılabilir.

Verimli ölçüm uygulamaları için 
yenilikçi teknik

•	 Çok yönlü 3 boyutlu antenleri sayesinde, 

kullanıcının bulunduğu yerden bağımsız 
olarak her pozisyondan ve doğrultudan, 
aktif ve pasif hat tespit belirlemeleri ger-
çekleştirilebilir.

•	 Özellikle engellerin olduğu noktalarda 
ve yolun ortasından geçen hatlarda pratik 
bir avantaj sağlar.

•	 Bunun dışında 3 boyutlu anten tekniği, 
bir bölge dahilindeki elektrik aktaran 
bütün tesisatlarının yönünden bağımsız 
olarak teşhis edilmesine olanak tanır.

•	 Dar alanda çok sayıda yeraltı tesisatla-
rının bulunması durumunda bile hedef 
tesisat, birçok aktif ve gelişmiş pasif 
arama modu sayesinde, yakındaki tesisat-
lardan tam olarak ayırt edilebilmektedir. 
OmniSeek Pasif modu ile Radyo/Güç 
frekansı dedektör tarafından otomatik 
olarak seçilir. 

Kolay kullanım, kolay öğrenme

•	 Sürekli derinlik ve akım göstergesinin 
yanı sıra devreye sokulabilir akustik 
mesafe sinyali yardımıyla, hâlâ hedef tesi-
satın üzerinde bulunulup bulunulmadığı 
kontrol edilebilir.

•	 Yön oklarına, sinyal şiddetine ve yaklaşma 
sinyaline sahip kolay anlaşılabilir kar-
tografi k ekran sayesinde, arama neticesi 

güvenilir bir şekilde doğrulanabilir.
•	 Sensör kumandalı otomatik arka plan 

aydınlatması, daima en iyi ekran göste-
rimini kötü ışık koşullarında dahi garanti 
eder.

•	 SR-24 ile en zor hat tespitleri bile başa-
rıyla uygulanabilir ve hatların yerleri 
güvenilir bir şekilde işaretlenebilir. Başka 
yönlerden gelen bağlantı hatları ve hatta 
şimdiye kadar varlığından hiç haberdar 
olmadığınız tesisatlar bile kolay ve hızlı 
bir şekilde yönleriyle belirlenebilir.

Aktif ve pasif arama modları

Aktif (Verici ile arama): SR-20 dedektö-
ründe standart aktif frekanslar dışında, 35
kHz’e kadar istenen tüm frekanslar manuel 
olarak ayarlanabilir. Bu esneklik, komplike 
bir aramanın gerektirdiği çok yönlülüğü 
sağlar.

Pasif (Vericisiz arama): Radyo frekansla-
rının hat üzerinde oluşturduğu manyetik 
alandan veya elektrik kablolarının yay-
dığı manyetik alandan yararlanarak arama 
yapma. OmniSeek modu ile pasif frekans-
larının otomatik seçme kombinasyon ile 
belirli bir bölge dahilinde yayılan bütün 
sinyaller lokalize edilebilir. TM
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235 x 335 mm

Maks. dikey veya
yatay pompalama

MADE IN FRANCE

Koku yapmaz 

Kolay montaj ve bakım 

32 mm tahliye boru çapı 

Lavabo giriş bağlantısı

Ev ve iş yerlerinde sonradan ilave 
edilen WC'Ier için pratik çözüm: 



söyleşi

Orkun Çalış
AVenS Havalandırma 
Sistemleri Genel Müdürü

Yusuf Koç
AVenS Havalandırma 
Sistemleri Kurucu Ortağı

A VenS Havalandırma Sistemleri A.Ş.; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri 
üzerine sektördeki 10 yıllık mühendislik deneyimi, bilgi birikimi ve altyapısını, 
konusunda uzman ekibiyle birleştirerek 2017 Şubat ayı itibarıyla sektördeki 

yerini aldı. Firmanın Genel Müdürü Orkun Çalış ve Kurucu Ortağı Yusuf Koç, 
distribütörlüğünü yürüttükleri Vortice markasının yanında ürün gamını ve marka 
çeşitliliğini artırarak AVenS markasıyla ürün sunmak adına çalışmalarına devam 
ettiklerini söylüyor. Çalış ve Koç, AVenS Havalandırma Sistemleri’nin kurulum 
sürecini ve hedeflerini Tesisat Market okurlarına anlattı...

“Vortice ve AVenS markalarını 
daha ileriye taşımayı hedefliyor ve 
bunun için altyapı çalışmalarını 
sürdürüyoruz”
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AVenS ve Vortice hikâyesi

Orkun Çalış: AVenS Havalandırma Sistem-
leri, 9 Şubat 2017 yılında kuruldu. AVenS 
maceramız, Yusuf Bey ile kendimizi geliştir-
mek ve yenilemek arzusuyla başladı. AVenS 
Havalandırma Sistemleri’ni kurmadan önce 
yaklaşık 10 yıllık sektör geçmişimiz vardı. 
Daha sonra Yusuf Bey ile kendi firmamızı 
kurmaya karar verdik ve AVenS doğdu. Aynı 
yılın Mart ayında Vortice distribütörlüğünü 
aldık ve Nisan ayı itibarıyla da Vortice ürün-
lerini pazara sunmaya başladık. Vortice’yi 
önceden de tanıyorduk, distribütörlüğünü de 
alarak pazara iddialı bir giriş yaptık. 
Havalandırma sektörünün önde gelen fir-
malarından 1954 yılında İtalya’da kurulmuş 
olan Vortice, katma değer üreten, domestik ve 
endüstriyel havalandırma ürünleri konusuna 
odaklanıyor. Vortice’nin odağına aldığı konu-
lar sadece domestik ve endüstriyel havalan-
dırma ürünleri değil. Vortice, inovatif hava-
landırma ürünleri üzerinde yoğunlaşıyor, hiç 
durmadan inovasyon yapıyor, kendini sürekli 
geliştiriyor. Vortice son olarak oda tipi ısı geri 
kazanım cihazlarını pazara sundu. Vortice’den 
sonra birçok firma bu inovatif ürünün türev-
lerini oluşturacaktır. Bu konuda da Vortice 
sektöre öncülük ediyor, sektörü yeniliyor ve 
geliştiriyor. Vortice’nin farkı, domestik ve ino-
vatif ürünlere yöneliyor olması. Biz de Türkiye 
pazarında Vortice ürünlerinin satışını yapıyor 
ve satış sonrası hizmetini sunuyoruz.

İnovatif ürünler, son kullanıcıya 
fayda sağlayan ürünlerdir

Yukarıda belirttiğim “inovatif havalandırma 
ürünleri”nden kast ettiğim; son kullanıcıya 
fayda sağlayan ürünlerdir. Örnek vermek gere-

Vortice Türkiye distribütörlüğünün yanında 
ürün çeşitliliğini artırmak adına jet fan, 
duman tahliye sistemleri, klima santralleri, 
ısı geri kazanım cihazları, endüstriyel ve 
domestik fan grupları, havalandırma ekip-
manlarında (flexible hava kanalları, plastik 
ve metal kelepçe, flanş, köşe profiller, plastik 
ve metal anemostat, alüminyum folyo bant 
vb. gibi) AVenS markasıyla hizmet veriyoruz. 
AVenS markasının marka tescil belgelerini, 
patentlerini aldık ve tedarikçilerimize AVenS 
markasıyla ürünlerimizi ürettiriyoruz. Tabii 
bunu gerçekleştirirken ürünlerimizin tüm 
standartlarını biz belirliyoruz, tedarikçileri-
mize bu belirlediğimiz standartları sunarak 
ürünlerimizi AVenS markasıyla ürettiriyor ve 
piyasaya sunuyoruz. İzmir, Eskişehir, Bursa, 
Ankara, Adana, Kayseri, İzmit, Konya, Erzu-
rum, İstanbul (Avrupa-Anadolu) olmak üzere 
yaklaşık 20 adet bayimiz var. AVenS olarak 
Türkiye’nin her bölgesine ulaşabiliyoruz.

kirse; ıslak hacimlere, lavabolara, WC’lere 
fanlar takılır, 6 ay sonra bakıldığı zaman bu 
fanın kapkara olduğunu görürsünüz. Vor-
tice Punto Evo Gold serisi fan, içerdiği nano 
teknolojik malzeme sayesinde toz ve kir tut-
muyor. İşte Vortice, ürüne bir fayda ekleye-
rek bu dezavantajı ortadan kaldırdı. 30 bin 
saat sürekli çalışma garantisi olan bu ürün 
Türkiye’de sadece bizde mevcut. Ayrıca Punto 
Evo Gold fanın piyasadaki muadillerinden 
diğer farkı, çift devirli çalışması. WC ya da 
lavabo kullanılırken fan tek devirde, banyo 
kullanılırken ise çift devirde çalışıyor. İşte 
bunlar Vortice’nin inovatif olduğunu gösteren 
en temel nitelikler.

Vortice’nin Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü biziz

Vortice’nin Türkiye’deki hem satış hem ser-
vis konusunda tek yetkili distribütörü biziz. 
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söyleşi

Şu an ürün protföyümüzü Vortice ve AVenS 
markalı ürünler oluşturuyor ancak yeni mar-
kalara kapımız her zaman açık. AVenS olarak 
sektörden çok destek gördük. Bizi tanıyan, 
eskiden çalıştığımız firmalar bizi destekledi 
ve ürünlerimizi tercih etti. Böylece AVenS’in 
yapılanmasını çok hızlı bir şekilde gerçekleş-
tirdik. Çünkü destekler en başında geldi, biz 
de tecrübemizle zaman kaybetmeden firma-
mızı geliştirdik. Bu gelişime paralel olarak 
ISK-SODEX 2018 İstanbul Fuarı, SODEX 
Ankara ve İzmir’e de katıldık ve olumlu geri 
dönüşler aldık. 
Yusuf Koç: Vortice de bizden desteğini eksik 
etmedi. Bizle olan işbirliğinden memnun 
olduklarını her konuşmamızda da mutlaka 
dile getiriyorlar. Hatta onların beklentilerin-
den daha başarılı bir performans gösterdiği-
mizi düşünüyorum çünkü aldığımız tepkiler 
olumlu yönde. 
Orkun Çalış: Vortice ile olan işbirliğimizden 
biz de çok memnunuz. Çünkü Vortice kali-
teli bir marka. Ürünlerine güvenimiz sonsuz. 

Vortice bizden önce Arduman, Alarko Carrier, 
AFS ve Akcor vasıtasıyla ülkemizde yer edin-
miş. Biz de eski firmamızda Vortice’i tanıdık, 
yani Vortice üzerinde çok mesai harcadık ve 
harcamaya devam ediyoruz. Şu an sadece Tür-
kiye pazarı odaklı çalışıyoruz, kısa vadede 
komşu ülkelere de ulaşmayı hedefliyoruz ama 
yurtdışında iş yapan müteahhitlerimiz aracı-
lığıyla da ürünlerimiz dünyanın bazı bölgele-
rine ulaşabiliyor.

AVenS imzalı prestijli projeler

Yusuf Koç: AVenS olarak birçok prestijli pro-
jede imzamız var. Son olarak Ufuk Mesken 
İnşaat tarafından Pendik’te yapılan Farilya 
Asia projesinde uzun ömürlü Vortice marka 
ürünler kullanıldı. Otopark için duman egzoz 
fanları ve jet fan sistemleri CFD analizleri 
yapılarak teslim edildi. Civarın en prestijli 
konut projelerinden biri olan Farilya Asia 
ayrıca 4500 m² alan içinde 32 mağaza, market 
ve yeme içme alanları barındırıyor. AVenS 
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Çeyrek asırlık tecrübe, 
yeniliklerle güçleniyor, 
büyüyor, yeni rekorlara 
koşuyor...

DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş.
www.dafenerjiyonetimi.com

Tel: +90 216 339 43 12

Yeni teknolojiler ile uzaktan günlük 
otomatik sayaç okuma hizmeti sunan 
DAF Enerji Yönetimi, 526.000 Akıllı Cihaz 
Yönetimi ile alanında Türkiye Lideri’dir.

uzaktan günlük 
otomatik sayaç okuma

• 3.0 - 4.5 G
• Wi-Fi
• Ethernet



söyleşi

teri memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir 
firmayız. Bizle çalışan hiç kimsenin başı ağrı-
maz, bunu garanti ediyoruz. Çünkü AVenS, iyi 
mühendisleri bünyesinde barındırıyor. Yap-
tığımız işin her zaman arkasındayız. Kendi 
evimize sokmayacağımız hiçbir ürünü burada 
satmıyoruz. AVenS olarak katma değeri olma-
yan bir ürünü asla satmayız. Güvenilir ve kali-
teli hizmet sunan, müşteri ve insan kaynağını 

en değerli aktifi kabul eden, sürekli gelişip fark 
ve değer yaratan, rakiplerinin örnek aldığı, 
hep daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın 
ve sektöründe lider firma olmak için çalışıyo-
ruz. Uzun vadeli hedefimiz, Vortice ürünlerini 
Türkiye’de üretip dünyaya satar hale gelmek. 
2019 yılı itibarıyla Vortice’yi ve AVenS marka-
sını daha ileriye taşımayı hedefliyor ve bunun 
için altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. TM

olarak böyle güzel bir projede ürün tedariki 
yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ardahan 
Üniversitesi’nde jet fanları, ısı geri kazanım 
cihazları ve klima santralleri ile yer aldık, 
ARY Mevsim projesinde Vortice ürünleri, 
Eskişehir’de Albila ilaç fabrikasında ürünleri-
miz kullanıldı. Ankara’da da AYA Validasyon 
altyapı sistemi projesinde ürünlerimizle yer 
aldık. Eston İnşaat Yatırım A.Ş.’nin İstanbul 
Bahçeşehir’de gerçekleştirdiği Eston Şehir 
Mahallem konut projesinin mini aksiyal fan 
grupları, sığınak havalandırma üniteleri ve 
duman tahliye sistem tedarikini sağladık. Pro-
jede pazara sunduğumuz Vortice Punto serisi 
mini aksiyal fanlar, Vortice Lineo serisi alev 
yürütmez V0 plastik kanal tip fanlar, Vortice 
CA serisi karma akışlı kanal tip fanlar, Vortice 
Vario serisi çift yönlü aksiyal fanlar, Avensair 
SYS sığınak havalandırma üniteleri ve duman 
tahliye fanları kullanılıyor. Projenin başlıca 
tercih sebeplerinden Vortice marka ürünler 
kesintisiz sürekli 30 bin saat mekanik çalışma 
garantisi ile ön plana çıkıyor. 

Uzun vadeli hedefimiz, Vortice 
ürünlerini Türkiye’de üretip dünyaya 
satar hale gelmek

Orkun Çalış: AVenS iyi bir hizmet firması. 
AVenS olarak; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini 
en iyi şekilde anlayarak onlara en doğru ve en 
uygun çözüm önerileri sunan, tedarik gücü, 
yaygın satıcı ağı ve alternatif dağıtım kanal-
ları ile geniş ürün ve hizmet yelpazesini en 
etkin şekilde ulaştıran, dünya standartlarında 
kârlılık ve verimlilik ile faaliyet gösteren, müş-

“Kendi evimize 
sokmayacağımız 

hiçbir ürünü burada 
satmıyoruz”
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teknik

Buhar kazanı sonrası; buhar kolektörü ve 
kondens cepleri tasarımı sistemin sağ-
lıklı ve uzun ömürlü hizmet verebilmesi 

açısından çok önemlidir. Özellikle globe vana-
ların zaman zaman yarı açık konumda çalıştırıl-
ması fark basıncına bağlı olarak kısa sürede sit-
klape yüzeylerinin aşınması sonucu vana içinde 
kaçak ve/veya mil sızdırmazlık elemanının zarar 
görerek milden kaçak oluşmasına neden olabilir. 
Standardın dışında yüksek bir fark basıncı ile 
vanayı açmak bile mümkün olmayabilir. Bu 
nedenle vanaların kullanılacağı noktalarda 
çalışma şekli ve sistemin zaman içinde değişen 
fark basınçları göz önünde bulundurulmalıdır.
Şekil-1’de görülen buhar kolektörü tasarımında 

Buhar Kolektörü ve Buhar 
Hattı Üzerinde Önerilen 
Kondens Cebi Tasarımları

buhar vanalarının yanında baypas vanasının 
bulunmasının nedeni; sistem devreye alınırken 
vananın iki ucundaki basıncın eşitlenmesi sağla-
narak büyük vananın yavaşça açılması, herhangi 
bir koç darbesi oluşumunu ve vananın zarar 
görmesini engellenmektir. Buradaki diğer bir 
fayda yüksek fark basıncı nedeniyle açılamayan 
vananın da açılır hale getirilmesidir. Kolektör 
üzerindeki ana buhar vanalarının üzerindeki hat 
boşaltma vanaları, ana buhar vanaları açılmadan 
önce kapalı sistemde birikmiş olan konden-
sin hattan uzaklaştırılması içindir. Kolektör 
altında özellikle dış ortam etkileri, donma vb. 
nedenlerden ötürü ilk tercih olarak bimetalik 
buhar kapanı tavsiye edilir. Termodinamik veya 

şamandıralı buhar kapanı isteğe göre seçilebilir. 
Unutulmamalıdır ki 1 bar fark basıncı ve altında 
termodinamik buhar kapanı çalışmaz. Kolektör 
altındaki sıvı atıcı ise sistem durduğunda ayarla-
nan basınca göre otomatik olarak kondens tah-
liyesini yapar ve sistemdeki kondensi boşaltır. 
Basınç yükseldiğinde ise otomatik olarak kapa-
nır. Sistemin normal ve vuruntusuz bir şekilde 
çalışmasına yardımcı olur. Kolektör üzerindeki 
emniyet ventili aşırı basınca karşı kolektör ve 
vana gruplarını korur. Emniyet ventilinin çıkış 
borusunda damlama borusu olmalıdır. Tah-
liye sonucunda yoğuşan buhar, kondens olarak 
burada birikir ve emniyet ventilinin çalışmasını 
engeller ve korozyona neden olur. 

Yazan: Ersun Gürkan  
Ayvaz, ARI-Armaturen Türkiye Ürün Müdürü  
Endüstri Mühendisi
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Buhar hattı üzerindeki ceplerin, buhar hattının 
uygun bir yalıtıma sahip olması durumunda 50 
metrede bir, yalıtım olmaması durumunda 30 
metrede bir olacak şekilde oluşturulması tav-
siye olunur. İhtiyaç noktasında hesabı yapılarak 
boru hattında oluşan kondens miktarına göre 
kondens cepleri mesafeleri belirlenebilir. Ayrıca 
buhar hatlarında boru alt yüzeyinde oluşan 
kondensin kolayca buhar akışı yönünde akarak 
cebe dökülebilmesi için buhar hattına eğim 
verilmelidir. Birçok kaynakta 7/100 vb. değerler 
görülebilir ve 100 metrede bir 7 metre boru 
hattının kotunun düşürülmesi anlamına gelir. 
Fakat bu değer pratikte çok mümkün değildir. 
Bunun yerine 5/1000 çok daha gerçekçi bir 
değerdir. Kondens cep tasarımının amacı kon-

densi, karbon çelik boruya temas eden su için-
deki oksijenden dolayı oluşan pas parçacıklarını 
ve tortuyu toplamaktır. Bu nedenle cebin tam 
altına konan ve boşaltma için kullanılan kesme 
vanaları kullanılma sıklığına bağlı olarak kaçı-
rır. Bu vana grubunu cebin altına değil yanına 
almaktır. Burada en iyi çözüm sistemin dur-
durulduğu ve bakıma alındığı dönemlerde kör 
flanşı çıkararak cebi temizlemektir. Bu mümkün 
değilse farklı tasarım çözümleri de mevcuttur. 
Pratikte kondens cebi çapı ve buhar hattı çapı 
DN100’e kadar aynı kabul edilir. Daha büyük 
buhar hattı çaplarında ise; kondens cebi çapı, 
buhar hattı çapının 3/4’ü olarak alınır.
Şekil-2’de görüldüğü gibi eğer düz buhar hattı 
için bir cep isteniyorsa, buhar kolektöründe kul-

Şekil-1: Buhar Kolektörü Tasarımı Şekil-2: Düz Buhar Hattı Kondens Cebi Tasarımı

Şekil-3: Dirsekli Buhar Hattı Kondens Cebi Tasarımı Şekil-4: Buhar Hattı Sonu Kondens Cebi Tasarımı

lanılan tasarım geçerlidir. Buhar kapanı seçimi 
öncelikleri ve diğer her şey aynıdır. Sadece 
buhar hattı boru çapı hesabı farklıdır.
Şekil-3’te görüldüğü gibi tasarım aşağı yukarı 
aynıdır. Sadece dirsekle yükselen veya alça-
lan bir boru hattında, aşağıdan veya yukarıdan 
gelen akışla kondensin doğrudan cebe dolması 
sağlanmalıdır.
Şekil-4’te görüldüğü gibi tasarımda çok büyük 
bir farklılık bulunmamaktadır. Hat sonuna top-
lanan havanın atılabilmesi için buhara uygun 
hava atıcı ve vakum kırıcının tasarıma eklen-
mesi gerekliliği farkı oluşturmaktadır. Bileşe-
nin vakum kırıcı özelliği sistemde oluşabilecek 
vakumu engellemek için sisteme hava alır, hava 
atıcı ise bu havayı dışarı atar. TM
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Oğuzhan Atok
Makro Teknik
Satış / Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı

Onur Kuduoğlu
Makro Teknik
İhracat Genel Müdür Yardımcısı

1 998 yılında kurulmuş bir hvac komponentleri üretim firması olan Makro Teknik, 
sürekli üretim biçimini ve tekniğini geliştirmeyi, ürün çeşitliliğini artırmayı ve 
de bunu mümkün olan en tasarruflu maliyetlerle sunarak, müşteri memnuniyetini 

sürekli kılmayı hedefleyen bir firma. Makro Teknik köklü bir şirket olmasına rağmen 
genç bir ekiple bir değişim sürecinde. Firmanın Satış / Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Oğuzhan Atok ve İhracat Genel Müdür Yardımcısı Onur Kuduoğlu, Makro 
Teknik’in değişen yüzünü anlattı...

“Artan ürün çeşitliliği ve değişen 
makine parkuru, Makro Teknik’i 
her anlamda geliştirdi”
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Makro Teknik’in değişen yüzü

Oğuzhan Atok: Makro Teknik’e yaklaşık 4 
buçuk yıl önce dahil oldum. Makro Teknik 
1998 yılında kurulmuş bir hvac komponentleri 
üretim firması ve aynı zamanda yalıtım ürün 
gruplarının da tedarikçisi ve satıcısıdır. Bizim 
yetişemediğimiz o yıllarda Makro Teknik Kar-
tal, Keyap, Şekerpınar gibi çeşitli lokasyonlarda 
hem kanal imalatı yapmış hem flanş makinele-
rinin ar-ge’siyle uğraşmış ve bugünlere gelmiş. 
Benim dahil olduğum dönemden sonra Makro 
Teknik’te hem kadro hem makine parkuru hem 
de satış-pazarlama tarafında bazı değişiklik-
ler oldu. Satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin 
formlarını geliştirerek güncel gelişmeleri ve 
teknolojileri takip ederek, araştırarak, ar-ge 
yaparak değiştirdik. Firmamızın kurucusu 
Nurettin Özdemir’in önderliğinde Makro 
Teknik’e bir kalıphane dahil edildi. Önceden 
dışarıda yaptırıyorduk, ancak o şekilde hem 
kontrol etmek hem istediğimizi aktarmak hem 
de aktardığımızı alabilmemiz çok zordu. Kalıp-
haneyi bünyemize katarak işimiz hem hızlandı 
hem kolaylaştı hem de doğru yürümeye başladı. 
Böylece anlık olarak istediğimiz kalıbı yaptırıp, 
talebe göre ürünleri geliştirebiliyoruz. Tabii 
bunu yaparken ürün çeşitliliğini artırdık. Çünkü 
ürünün kalınlıklarını değiştirebilir hale geldik. 
Kabul gören standartlarda ürünler 20’lik, 25’lik 
0.60’lık olabiliyor. Biz Makro Teknik olarak bu 
ölçüleri 70’lere kadar çıkardık. 30’luk ve 35’lik 
ürünleri ise 80, 90, 1.00 mm’lere kadar çıkardık. 
Köşe kalınlıklarında tırnaklı-tırnaksız, fireli-

lerini bırakıp yenilendik. Günümüzde her şey 
anlık şekilde gelişiyor, satış ve pazarlama da 
buna dahil. Makro Teknik olarak İstanbul’u 
Anadolu ve Avrupa bölgesi olarak ayırdık. Bir 
arkadaşımız günlük rutin Avrupa Yakası’na, 
başka bir arkadaşımız da yine günlük rutin 
Anadolu Yakası’na ziyaretlerde bulunuyor. 
Türkiye genelinde ise ‘route’larımız (sorumlu 
olduğumuz bölgeler) var. Bu route’larda “mev-
sim”, belirleyici unsur oluyor. Hangi mevsimde 
hangi bölge çalışıyor, bunları tespit edip iş pla-
nımızı bu tespitlere göre şekillendiriyoruz. Çok 
fazla dokuya temas ettiğimiz için seyahatle-
rimiz uzun soluklu oluyor. Türkiye geneline 
ben, Emre Bey ve Zeki Bey olmak üzere üç 

firesiz üretmeye başladık ve bu ürünleri 2 mm, 
2.20 mm, 2.5 mm’lere çıkardık. Tüm bunları 
gerçekleştirmek için mevcut yerimizi, fabri-
kamızın arkasında bulunan firma ayrılınca, o 
kısmı da bünyemize 2014 yılının sonunda kata-
rak genişlettik. Makro Teknik olarak şu anki 
mevcut yerimizde makinelerimiz ve ekibimiz 
tamamen yenilenmiş bir şekilde çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Köklü bir şirket olmamıza 
rağmen genç bir ekibiz. Şu an için ekibimiz 
38 kişi, bu sayıyı 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 
Makro Teknik’in satış ve pazarlama departma-
nında da birtakım değişiklikler oldu. İnternet 
sayesinde artık her şeye çok hızlı bir şekilde 
ulaşılabildiği için pazarlamanın tozlu yöntem-
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üretiliyor. Kalınlık oynamalarını bünyemizde 
geliştirdik. Bunların 2 ve 3 mm’lerini üretiyo-
ruz. Bunlar da kanal boylarına göre değişim 
gösteriyor. Aynı zamanda C, L ve U olarak 
standartlara uygun tüm kalınlıklarda (2, 2.5, 3 
ve 4 mm) perfore üretimi de yapıyoruz, ürün-
lerin boylarında oynayabiliyoruz ve 6 mm’ye 
kadar çıkarabiliyoruz. Normalde piyasada 2 mm 
satılıyor, bizim bunu 6 mm’ye kadar çıkarmamı-
zın sebebi, hem talebin olması hem de şantiye 
ortamındaki fireyi azaltmak. Bunun haricinde 
köşe ürün grubumuzda da bazı değişiklikler 

kişi bakıyoruz. Her kişinin kendi ‘route’ları ve 
programları var ve buna göre hareket ediyoruz. 

Amaç, her ülkede tek bayilik

Onur Kuduoğlu: Makro Teknik’e 2 buçuk sene 
önce dahil oldum ve şu an ihracat genel müdür 
yardımcısı olarak görev yapıyorum. Yurt içi ve 
yurt dışı satış ve pazarlama çok farklı işliyor, tek 
benzer nokta mevsimin belirleyici unsur olması. 
Oğuzhan Bey’in de dediği gibi, tozlu yöntem-
leri bırakınca ister istemez gelişim gösterdik 
ve hâlâ da gösteriyoruz. Yeni makine parkuru-
muz sayesinde hızımızı ciddi oranda artırdık. 
Müşterilerimize çok hızlı bir şekilde cevap 
verebiliyoruz, tabii bu da müşteri memnuniye-
tinde çok önemli bir etken. Hal böyle olunca 
satışlarımızda da ciddi anlamda artış oldu. Hem 
sistemin hem de makinelerin değişmesi, Makro 
Teknik’i her anlamda geliştirdi. Artan ürün 
çeşitliliği ve değişen makine parkurumuz, diğer 
ülkelere satış yaparken bize çok ciddi avantaj 
sağlıyor. Çünkü her ülkenin talebi birbirinden 
farklı oluyor. Makine parkurumuzun değişmesi, 
tüm bu taleplere cevap verebilmemizi sağladı. 
İhracat bölümünde belirli ülkelere giderek 
oradaki büyük satıcılarla tanışıp bayi ediniyo-

ruz. Amacımız, her ülkede tek bayilik vermek. 
Makro Teknik olarak yüzde 70 iç pazar, yüzde 
30 ihracat payımız var. İhracatımızı artıracağız. 
Hedefimiz yüzde 70 ihracat yüzde 30 iç pazar 
payına ulaşmak. Bu şekilde olursa dolar artışın-
dan etkilenmeyeceğiz.
Yurtdışında Arap bölgesinden Cihan Bey 
sorumlu. Arap bölgesi de güçlenen bölgeler 
arasında. Geçen sene Dubai’de bir ofis açtık. 
Katar’a malzeme satmaya başladık. Ülkemi-
zin yakın çevresi; Avrupa, Türki cumhuriyetler, 
Rusya bölgesi en güçlü olduğumuz bölgeler. 
Mauritius, Sri Lanka, Seyşeller’e bile ürünle-
rimizi gönderdik. Afrika, Hindistan, Çin’de 
üretilen flanşlar bizim ürettiğimiz formda değil, 
daha eski teknolojilerle üretilen flanşlar olduğu 
için Makro Teknik olarak bu bölgelerde avan-
tajlı konumda oluyoruz. Çünkü ürünlerimizin 
kalitesi ve teknolojisi öne çıkıyor. Fuar katılım-
ları da bu açıdan önemli. Bayilerimizi daha üst 
seviyelere çıkarmak ve yeni müşterilerle tanış-
tırmak için bayilerimizin olduğu ülkelerdeki 
fuarlara katılma kararı aldık. Böylece iyi çalışan 
bayilerimizi motive ediyoruz. Bu sene Gürcis-
tan, önümüzdeki sene Almanya’da fuarlara katı-
lacağız. Her sene Dubai’de Big 5’a katılıyoruz. 
Yılda ortalama 5-6 fuara katılıyoruz.

Piyasa için yenilikler yapıp Makro 
Teknik’i ön plana çıkarıyoruz

Oğuzhan Atok: Makro Teknik, aksesuar ve 
flanş üretimi gerçekleştiriyor. 20, 25, 30 ve 
35’lik olmak üzere çeşitli gruplarda üretim 
yapıyor. Galvaniz olarak üretim yapılıyor. 20, 
25 ve 30’luk paslanmaz olarak üretiliyor. Aynı 
zamanda bunların köşeleri, bu köşelere uygun 
son bağlantı elemanı dediğimiz G klipsleri (kle-
mens) hem paslanmaz hem galvaniz olarak 
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nüyoruz. Yani amacımız, sektörün tamamına 
hâkim olmak. 2016 yılında tamamen projelere 
odaklanmamızın sebebi de bu. Türkiye’de bütün 
proje firmalarını ve bu firmaların yurtdışı bağ-
lantılarını araştırdık ve birkaç firmayla anlaştık. 
Daha sonra belgelendirme çalışmalarına odak-
landık. Flanşlar için TSEK belgelerini aldık, bu 
ürünlerin testleri yapıldı, KOSGEB’den gelindi 
ve numuneler alındı. Bu çalışmalar neticesinde 
belgelerimizi alıp şirket bünyesinde aktif hale 
getirdik.
Onur Kuduoğlu: Yurtdışında genel olarak, sarf 
malzeme olduğu için bizim ürünlerimizde belge 
aranmıyor. Kauçuklarda bazen belge isteniyor. 
TSE onayı da zaten Avrupa standartlarında ve 
neredeyse tüm ürünlerimizde mevcut olduğu 
için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Zaten 
çoğu coğrafyada Türkiye menşeli ürünlere olan 
bakış son derece olumlu yönde. 

Türkiye’de sektörün gelişimine 
Makro Teknik olarak öncülük 
etmeye çalışıyoruz

Oğuzhan Atok: Bahsettiğimiz onca olumlu 
konunun yanında ne yazık ki sektörümüzdeki 
olumsuzluklardan da bahsetmek gerektiğini 
düşünüyoruz. Türkiye’de sektörün gelişimine 
Makro Teknik olarak öncülük etmeye çalı-
şıyoruz. Sektörde flanşlar genellikle 4 metre 
çekilir. Ancak 3.85 çekip fatura ederken bu 
rakamı 4 yazanları görüyor ve duyuyoruz. İşte 
bu şekilde haksız kazanç elde ediliyor. Buna 
şantiyede kimsenin bakma şansı yok. Çok iyi 
bir depocunuz, çok iyi bir teknikeriniz, çok iyi 
bir saha mühendisiniz olacak ki bunları görecek. 
Biz Makro Teknik olarak bu tarz uygulamaları 
engellemek için çok mücadele ediyor ve taviz 
veriyoruz. Yeter ki iş doğru yürüsün diye düşü-
nüyoruz. Çünkü bazı projeler o kadar hassas 
oluyor ki… Örneğin bir hastane projesinde çok 
kötü malzemeler kullanılabiliyor. Tabii böyle bir 
durumda işin içine vicdan da giriyor. Ameliyat-
hane projelerinde maalesef galvaniz kullanılıyor. 
Bunlar çok yanlış uygulamalar. Böyle hassas 
projelerde paslanmaz malzeme kullanılması 
gerekiyor. Hatırlarsanız bir dönem hastanelerde 
bebek ölümleri artmıştı. Bunun tek sebebi, mal-
zemelerin paslanmaz değil, galvaniz olmasıydı. 
Çünkü galvaniz kanalın içinde mikrop ürer. 
Biri karbon çelik diğeri paslanmaz çelik olan 
bu iki ürünün aynı yerde depolanması bile çok 
yanlış. Paslanmaz çelik kestiğiniz bıçaklarla kar-
bon çeliği keserseniz, bir daha paslanmaz çelik 

kesmeniz gerektiğinde, karbon tozu paslanmaz 
çeliğe bulaşır. Bu ürünlerin ayrı depolanması, 
ayrı bıçaklarla kesilmesi gerekir. O kadar hassas 
bir durum ki bu, o yüzden sektörü bu konuda 
dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Makro Teknik’in pazarda güçlü bir 
imajı var

Onur Kuduoğlu: Yeni makine yatırımlarımız 
devam ediyor. Ayrıca sektörün ihtiyacı olan 
yeni bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Şu an geliş-
tirme aşamasındayız, yakın zamanda pazara 
sunacağız. Ürün çeşitliliğini artırmak için yeni 
ürün olmazsa olmaz. Gerekli zamanda gerekli 
adımları atacağız.
Oğuzhan Atok: Makro Teknik’in pazarda 
güçlü bir imajı var. Üretim biçimimizi ve tekni-
ğimizi geliştirerek, ürün çeşitliliğimizi artırarak 
bu güçlü imajı kazandık. Bu imajı sağlamlaştı-
rarak ve hedeflerimizin üzerine katarak yolu-
muza devam edeceğiz. Daima büyüme, gelişme, 
değer katma hedeflerimizdir. Bu hedefler doğ-
rultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. İnsan 
hayatının devam etmesinin en temel şartı olan 
temiz havanın sağlanması için kendimizi sürekli 
geliştiriyoruz. TM

yaptık ve sistemi kilitli hale getirdik. Bunun 
yanında kilitsiz olan ürün grubumuz da mev-
cut ancak biz kilitli sistemi öneriyoruz. Çünkü 
kilitli sistemde ürün kalitesi maksimum sevi-
yede oluyor. Bunların dışında bizim için en 
önemli ayrıntı, mastik. Mastik ürünümüzü de 
geliştirdik ve tüm flanşlarımızda sızdırmazlık 
için mastik kullanıyoruz. Piyasada çok fazla 
mastiksiz flanş var, ancak bunun olmaması 
gerekiyor. Metrede en fazla mastik kullanan 
markanın Makro Teknik olduğunu söyleyebi-
lirim. 13 ila 15 gram arası mastik kullanıyoruz 
ve bu flanş büyüklüğüne göre 20 gramlara kadar 
çıkabiliyor. Makro Teknik’i piyasada farklı kılan 
özellikleri bu şekilde sıralayabiliriz. Piyasa için 
böyle yenilikler yapıp Makro Teknik’i ön plana 
çıkarmaya çalışıyoruz. 
Makro Teknik olarak, onaylı, tamamı sertifikalı 
sac kullanıyoruz. Sacda birinci metre neyse 
bininci metre de aynı kalitede çıkıyor. Böylece 
makineye zarar vermiyor. Ayrıca kendi test 
firmamız Makro Test ve Türkiye’nin her nok-
tasında müşterilerimize aynı kalite ile hizmet 
götürme prensibiyle çalışan Makro Express iş 
modeli, gücümüze güç katıyor. Böylece piyasada 
fark yaratıyoruz. 
Makro Teknik’in bu ürünler dışında aynı 
zamanda “ticari ürünler” diye tanımladığı bir 
ürün grubu da var. Bu ürünleri al-sat yapıyor 
veya markamızla satışlarını gerçekleştiriyoruz. 
Buradaki amacımız ise bize paket bazında çok 
fazla keşif ve talep geldiği için bu talebin tama-
mını karşılamak; cıvatasından puluna, somu-
nundan bağlantı elemanına, mengenesinden 
kelepçesine, yapıştırıcısından mastiğine, kau-
çuğundan camyününe, askılama aparatlarına 
kadar tüm ürün grubunu paket halinde sunmak. 

Amacımız, sektörün tamamına 
hâkim olmak

Oğuzhan Atok: Makro Teknik olarak, kanal-
cıya da, mekanik, taahhüt, inşaat firmasına 
da ürünlerimizin ulaşması gerektiğini düşü-
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sistem

Plastik boru sektörünün köklü ve yeni-
likçi firması Wavin Pilsa’dan yerden 
ısıtma ve serinletme sistemlerinde kul-

lanılacak yepyeni akıllı kontrol sistemi: Sen-
tio. Altyapıdan, üstyapıya, su yönetiminden 
telekomünikasyona kadar uzanan çok geniş 
yelpazede yenilikçi çözümleri sektörle buluş-
turan Wavin Pilsa, yerden ısıtma ve serinletme 
uygulamalarında kullanılacak ve akıllı tele-
fon uygulamasına sahip Sentio ile yenilikleri 
pazara sunuyor. 
Dış hava şartlarına müdahale edemeyiz; ancak 
hava durumunu öğrenip buna göre önlemle-
rimizi alarak yaşamımızı sürdürürüz. Yaşa-
dığımız kapalı ortamların iç hava şartlarını 
belirleyerek konforumuzu artırmak ise bizim 
elimizdedir. Çeşitli ısıtma, soğutma ve hava-

landırma sistemlerini kullanarak ev, apart-
man, otel, hastane, ofis veya diğer endüstriyel 
ortamlarda konfor şartlarını ayarlamak müm-
kündür. Buradaki en önemli konu; en düşük 
işletme gideri ile yüksek kalitede, çevreci ve 
sürdürülebilir konfor seviyesine ulaşmaktır. 

Bir ortamı yaşanılabilir hale getirirken bir-
çok farklı ögeden faydalanılabilir. Mobilya-
lar, beyaz eşyalar, aydınlatma, dijital sistemler 
gibi… Bu yatırımların içinde konfor şartlarını 
sağlayan en önemli yatırım, seçilecek ısıtma-
soğutma sistemidir ve şüphesiz ki yerden 
ısıtma-serinletme sistemleri yaşam kalitesi 
artışını ciddi oranda artırmaktadır. 
•	 Görünmez ısı ve serinlik: Temiz ve 

yerden tasarruf

•	 Düşük alerji ve iyi hissettirme: Hava 
sirkülasyonu ve toz hareketi yok

•	 Güvenli: Yüksek sıcaklıklı yüzey yok
•	 Yaşam kalitesi: Ayaklar üşümüyor ve 

çocuklar yerde üşümeden oynayabiliyor
•	 Konfor: Yüzeyler ile oda sıcaklığı 

arasında az fark ve sürekli yerden tavana 
kadar sabit sıcaklık

Yapılan araştırmalara göre; bir birey için yaşa-
nılan ortamdaki ideal ortam sıcaklığı eğrisi 
sağdaki gibi ortaya çıkmaktadır. İdeal şart-
lara en yakın sıcaklık eğrisinin yerden ısıtma 
ile sağlanabilmesi, yerden ısıtmanın neden 

Yerden Isıtma ve Serinletmede 
Akıllı Kontrol Sistemi Sentio
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•	 Doğru boru, ek parça ve aksesuarlar
•	 Doğru projelendirme, uygulama ve 

devreye alma
•	 Doğru kontrol sistemleri ile verimli 

işletme 

Zon Kontrol Sistemleri

Yerden ısıtma sistemlerinin; en yüksek verim-
lilikte en yüksek konfora ulaşılabilmesi için 
kontrol sistemleri tarafından işletilmesi gerek-
mektedir. Yaşanılan bir evde her odada farklı 
oda sıcaklıkları istenir. Örneğin; oturma oda-
sında 20°C yeterli gelirken, banyoda 24°C’lik 
oda sıcaklığına ihtiyaç duyulacaktır.
Aynı ısı kaynağından sabit sıcak su beslenen 
bir sistemde; oda sıcaklıklarının farklı farklı 
ayarlanabilmesi ancak zon kontrolü ile sağla-
nabilir. Her bir oda bir zon olarak tarif edilir 
ve termostatlar vasıtasıyla, o zonda istenilen 
ideal sıcaklık ayarlanır.  
 
Eğer zon kontrolü olmazsa, mahal sıcaklığı 
yüksek ya da düşük kalabilir. Yüksek kalırsa 
gereksiz yere fazla enerji tüketilmiş olur, düşük 
kalırsa da istenilen konfor sağlanmamış olur. 
Zon kontrolü yapılarak ısıtılan bir evde orta-
lama %20 enerji tasarrufu sağlanabilir.

İyi bir zon kontrol sistemi aksesuarları ile 
birlikte aşağıdaki verileri toplar ve bu verileri 
işleyerek odanın istenilen sıcaklığa gelmesini 
ve burada sabit kalmasını sağlar.
•	 Ayarlanan oda sıcaklığı
•	 Anlık oda sıcaklığı
•	 Oda nemi (özellikle serinletme için)
•	 Dış hava sıcaklığı 
•	 Su dönüş sıcaklığı
•	 Bu verileri işleyebilecek bir işlemci ve 

yazılım

en konforlu sistem olduğunu açıkça göster-
mektedir. Yerden ısıtmada sıcaklık hem yatay 
hem de dikey eksende homojen olarak dağılır. 
Yerden ısıtmaya en yakın sıcaklık grafiğini 
radyatörlü ısıtma ile sağlamak mümkündür; 
ancak buradaki en büyük zorluk radyatöre 
olan mesafe değiştikçe oda sıcaklığının değiş-
mesidir. Diğer bir deyişle ısı tüm mahale eşit 
olarak dağılamamaktadır. Yerden ısıtma sis-

teminde ise ortam her yerde eşit olarak ısınır.
Yerden ısıtma sistemleri en yüksek konfor 
şartlarına ulaşmamızı sağlar. Bunun için yer-
den ısıtma sisteminin tasarımından uygu-
lanmasına ve hatta işletilmesine kadar olan 
sürecin doğru yürütülmesi en önemli esastır. 
Yerden ısıtma sistemi, ancak aşağıdaki kriter-
lerin yerine getirilmesi durumunda en yüksek 
performansa ulaşabilecektir:

Oda tipi Tavsiye edilen 
oda sıcaklığı Oda tipi

Tavsiye 
edilen oda 

sıcaklığı

Oturma odası ve yatak 
odası 20°C Tiyatrolar ve konser salonları 20°C

Ofisler, konferans salonları, 
merdiven holleri, 

servis alanları 
20°C Banyolar, kapalı yüzme 

havuzları, hastane odaları 24°C

Otel odaları 20°C Tuvaletler 20°C

Mağaza ve dükkanlar 20°C
Yan mahali ısıtılan alanlar: 

koridorlar, 
merdivenler vb. gibi

15°C 

Okullar, sınıflar 20°C Isıtılmayan odalar: 
kiler, depolar vb. gibi 10°C
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sistem

Wavin Sentio - Yerden Isıtma 
Kontrol Sistemi

Wavin; yerden ısıtma kullanıcılarına, akıllı 
telefonları ile evlerinin sıcaklığını ayarlayabi-
lecekleri yeni ve en akıllı yerden ısıtma-serin-
letme kontrol sistemini sunar. İsterseniz evin 
dışındayken bile uzaktan telefon uygulaması 
ile ya da oda termostatı ile odanızın sıcaklığını 
ayarlayıp sistemin sağladığı konforun keyfine 
varabilirsiniz. 

Yıl boyu süren konfor - Hem ısıtma hem de 
serinletme kontrolü yapar: Sentio, Wavin’ in 
uzun yıllara dayanan tecrübesi sayesinde geliş-
tirilmiştir. Wavin yerden ısıtma kullanıcısının 
ne istediğini iyi bilir. Böylece yıl boyunca her 
zonda yaz kış farketmeksizin en ideal oda 
sıcaklığına ulaşmanızı sağlar. Zon kontrolü 
artık birçok Avrupa ülkesinde zorunlu hale 
gelmiştir. Zon kontrolü yüksek miktarda enerji 
verimliliği sağlar. Zon kontrollü yerden ısıtma 
sistemleri, merkezi düşük sıcaklıklı ısıtma sis-
temleri ve ısı pompası sistemleri için en uygun 
sistemdir.Artan konfor talebine istinaden hem 
ısıtmada hem de soğutmada harcanan enerji 
yükü her geçen gün artmaktadır. Buradaki en 
büyük pay binaların iyi izole edilmesinden 
gelmektedir. Yerden ısıtma sistemleri iyi izole 
edilmiş bir binada en yüksek verimle konfor 
şartlarına ulaşmanızı ve bu şartları sürdür-
menizi sağlar.

Maksimum özgürlük - Geniş ürün gamı: 
Sentio, bir uygulamacının denk gelebileceği 
tüm zorluklarla baş edebilecek çözümleri sağ-
lar. Sistem kablolu, kablosuz veya bunların 
kombinasyonu olan ekipmanlar ile kurulabilir. 
8 veri girdisi (termostat) ve 16 veri çıktısı 
(aktüatör) sağlar. İç ve dış hava sıcaklıklarını 
ölçer. Bu çıktılara ek olarak 2 tane 230V ser-
best röle ve 2 tane pompa rölesi bulunmak-
tadır. Modüler olarak eklenebilen genişletme 
ünitesi vardır. Böylece daha büyük sistemler 
kontrol edilebilir. Ek ünite 8 ek girdi ve 6 ek 
serbest voltaj rölesi sağlar.

Kolay ve sağlam montaj - Elektrik kablola-
ması uygulamacıya kolaylıklar sağlar: Sen-
tio kontrol ünitesi içerisindeki kolay kablolama 
tasarımı sayesinde ilk seferde doğru uygulama 
hedeflenmektedir. Ünite, statik elektrik, toz ve 
suya karşı korumalıdır. Kablolama sırasında 
zarar verme riski yoktur. Terminallerin kablo 
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gösterir. Kablolu ya da kablosuz opsiyonları 
isteğe göre tercih edilebilir. Ayrıca duvar mon-
taj kutusu da mevcuttur. 

Akıllı telefon ile kontrol - Temiz, kolay, 
modern: Merkezi kontrol ünitesi üzerinde 
QR kod okutularak iletişim kurulur. Akıllı 
telefon üzerindeki uygulama ile tüm oda 
sıcaklıkları ayarlanabilir ya da zemin sıcak-
lığına göre de ayarlama yapılabilir. Birçok 
kullanıcı uygulamayı kullanabilir ve ayar yapa-
bilir. Geçmişteki veriler uygulama üzerinden 
grafiklerle izlenebilir.

Yüksek konfor - Yüksek hassasiyet: Oda 
termostatları Touch&Go teknolojisi ile çalışır. 
Sıcaklığı görmek için termostat üzerine bir kez 
dokunmanız yeterlidir. Sıcaklığı ayarlamak 
isterseniz parmağınızla etrafında döndürme 
hareketi yapmanız veya gizli tuşlara dokunarak 
parmağınızı çekmeniz gerekir. 3 farklı konfor 
seviyesi ayarı bulunur. Çocuk kilidi mevcuttur. 
Isıtmadan soğutmaya otomatik olarak geçer. 
Nem sensörü bulunur. Her durum için farklı 
sensörler kullanılabilir. Kızılötesi zemin sen-
sörü, kablolu ya da kablosuz sensörler veya 
arayüzü olmayan oda sensörleri mevcuttur. TM

girişleri 45° açıya sahiptir.  Böylece uygula-
macı kabloları hızlı ve kolayca yerine takabilir. 
Terminaller renklerle ayrılmıştır ve etiketleri 
mevcuttur. Piyasadaki en kompakt kontrol 
ünitesidir. DIN raya montaja uygundur. 

Hazır ayarlar - Kontrol ünitesi ve termos-
tatlar arasında hızlı ve problemsiz ileti-
şim: Sentio içerisinde yüklü olan ve önceden 
ayarlanmış hazır işletme profilleri seçilebilir. 
Böylece sistem hızlıca devreye alınabilir.  Yaz/
Kış, gün ışığından faydalanma, eko modu gibi 
farklı opsiyonlar bulunmaktadır. Kontrol üni-
tesi termostatları otomatik olarak tanıyacaktır, 
etiketlerle uğraşmaya gerek kalmaz. 

Yüksek enerji verimliliği ve konfor - Sis-
tem otomatik olarak en verimli şekilde 
çalışmaktadır: Sentio, kolektöre giren su 
sıcaklığını kontrol eder. Karışım vanaları ile 
birlikte kullanılırsa dönüş suyundan mak-
simum verimlilik sağlanır. İki kolektör aynı 
anda kontrol edilebilir. Dubleks bir evde alt 
kattaki kolektörden üst kata borular değil, 
kontrol ünitesinden üst kattaki kontrol üni-
tesine sadece bir çift kablo gider ya da büyük 
hacimlerde kuzey/güney mahal ayrımı yapıp 

tek kontrol ünitesi ile iki kolektör kontrol 
edilebilir. Sentio, kazana 0-10V doğru akım 
verir. Modülasyonlu çalışması mümkündür. Isı 
pompaları ile optimum performansta çalış-
ması için ayarlanmıştır. Doğru zamanda doğru 
sıcaklığı verecek şekilde adapte olmaktadır. 

Uzmanlık - Ek programlama gerektir-
meden sizi uzman yapar: Sentio, 3 farklı 
şekilde devreye alınabilir. Kontrol ünitesinin 
bir parçası olarak LCD ekran merkezi kontrol 
ünitesinin yanına takılabilir. Aynı LCD ekran 
sistemin devreye alınması için kullanılabilir. 
Devreye alınma işlemi bittikten sonra LCD 
ekran çıkartılabilir. Son kullanıcının LCD 
ekrana ihtiyacı yoktur. Laptop sistemin dev-
reye alınması için kullanılabilir. Standart bir 
ağ kablosu ile kontrol ünitesine bağlanmak 
yeterlidir.

Estetik tasarım - sadece ihtiyacınız oldu-
ğunda fark edersiniz: Oda termostatlarında 
LCD ekran yoktur. Temiz beyaz bir yüzey ve 
hoş bir dokusu vardır. Böylece gözü rahatsız 
etmez. UV dayanımlı malzemeden üretilmiş-
tir. Sentio, pazardaki en küçük oda termosta-
tıdır. Sadece dokunulduğunda oda sıcaklığını 

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

tesisat market 06/2018 . 37



teknik

İşletmelerin çözüme ihtiyaç duydukları 
hususlar bazen debi, bazen de basınç ile 
ilgili olabilmektedir. Bu ihtiyaçlar, pom-

paların tesisata farklı bağlantı şekillerinde 
bağlanması sonucunu doğurmuştur. 
Tesisata bağlantı şekillerine göre paralel ve seri 
bağlı pompa tesisatları bulunmaktadır.

Paralel bağlı pompa tesisatları

Sistemin ihtiyaç duyduğu debinin bir pompa 
ile sağlanamadığı durumlarda veya değişken 
debi istenen durumlarda tercih edilen bir bağ-
lantı şeklidir. İki farklı pompanın aynı Hm 
değerindeki debileri toplanır (Q1+Q2=QT), 

Paralel ve Seri Bağlı Standart 
Pompaların Çalışma Şekli ve 
Uygulamalardaki Püf Noktalar

böylece ortak pompa karakteristiği oluşur.
Paralel bağlı pompa tesisatı uygulamasında 
öncelikle sistemde istenen toplam debi değeri 
tespit edilir. Bu toplam debi değerine göre, 
uygun boru çapları seçilerek sürtünme kayıp-
ları hesap edilir. Sonuçta (Hm) manometrik 
basma yüksekliği hesaplanır. Soldaki grafikte 
sistemin basınç kayıplarına göre hesaplanmış 
sistem eğrisi görülmektedir.
İki pompa aynı anda çalışacak şekilde tasarla-
nıp pompa seçimi yapılmış ise C noktasında 
pompalar sorunsuz çalışacaktır. Fakat işletme-
ler, debi ihtiyacının azalması durumunda tek 
pompa ile çalışmak isteyebilir. Yapılan hata-
lardan biri sadece 1. pompayı çalıştırdığında 
sistemde Q1 debisinin görüleceği öngörüsü-
dür. Sadece 1. pompa çalışırken, 1. pompanın 
karakteristik eğrisi ile sistem eğrisinin kesiştiği 
nokta olan A noktasında çalışır. Sonuç olarak 
işletme QA değerini debi olarak görecektir. 
Sadece 2. pompanın çalıştığı durumda da Q2 
değeri değil, B noktasına karşılık gelen QB debi 
değerini sistemde görecektir.

Yazan: Ramazan Günay, Standart Pompa Satış Yöneticisi – Endüstri
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Paralel bağlı çalışmalarda pompa seçimi yapı-
lırken pompaların tekli çalışma durumları 
söz konusu olacak ise bu bilgi pompa üreti-
cisi ile paylaşılmalıdır. Üretici her iki koşulda 
çalışabilecek uygun pompa modelini ve tekli 
çalışmada gerekli güçleri öngörerek doğru 
pompa seçimlerini yapacaktır.
Sistem eğrisinin dik olduğu durumlarda debi 
artışını paralel bağlı pompa sistemleri istenen 
noktalara getiremeyebilir. Sistem eğrisinin 
yatay olduğu durumlarda debi artışı için para-
lel bağlı pompa sistemleri daha iyi sonuçlar 
vermektedir. Sistem eğrisini yatay hale getire-
bilmek için Hgeo ile Hm değeri farkı mümkün 
olduğunca küçük tutulmalıdır. Bunu sağla-
yabilmek için tesisattaki sürtünme kayıpları 
azaltılmalıdır.

Seri bağlı pompa tesisatları

Sistemdeki basıncın yetmediği durumlarda, 
basıncı artırmak için kullanılan bir bağlantı 
şeklidir. Seri bağlı pompaların karakteristik 
eğrileri oluşurken aynı debideki manometrik 

yükseklikler toplanır ve seri bağlı çalışmadaki 
Hm değeri tespit edilir (H1+H2=HT). Aşağıdaki 
grafikte yeni oluşacak ortak pompa karakteristik 
eğrisi bulunmaktadır.
Birbiri ardına seri bağlanmış tek kademeli 
pompaların çalışma mantığı ile çok kademeli 
pompalar tasarlanmıştır. Debi aynı kalarak her 
kademe bir basınç artışı sağlamıştır. Seri bağlı 
pompalarda dikkat edilmesi gereken bir diğer 
önemli konu da 2. pompanın basınç dayanımı-

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

dır. Seri bağlantıda 1. pompanın çıkış basıncı 2. 
pompaya giriş basıncı olarak gelecektir.
2. pompanın emme flanş dayanımı bu değere 
göre seçilmelidir (pn16-pn25 vb.). 2. pompanın 
gövde malzemesi ve basma flanşı dayanımı, 
oluşacak toplam basınç değerine göre tasar-
lanmalıdır.
Pompa seçimi yaptırılırken, seri bağlantı yapıl-
ması planlanan durumlarda pompa üreticisine 
bilgi verilmesi önem arz etmektedir. TM
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proje

Sadece deniz manzarası değil, denizle iç içe 
bir yaşam fırsatı sunan SeaPearl Ataköy 
projesinin 2. etap tercihi de DAF Enerji 

oldu. Yaklaşık 2 milyar 700 milyon dolar yatı-
rım değeriyle hayata geçirilen SeaPearl Ataköy 
ve Ataköy Batı Etabı toplamda 1401 konut 
içeriyor. 217 bin metrekare inşaat alanına, 6 bin 
185 metrekare gölet alanına, 33 bin metrekare 
de yeşil alan ve yürüyüş yollarına sahip olan 
1. etapta yer alan 20 katlı 4 blokta, 631 konut 
bulunuyor. 

Kuzu Grup tarafından 770 konut olarak 
yapımı devam eden Seapearl Batı Etabında 
da, DAF Enerji’nin yüksek verimli yerden ısıt-
malı Hydrotherm Serisi ısı istasyonları ve yeni 
nesil DAF Sonicheat+ kalorimetreleri kulla-
nıldı. Özel MicroPlate tasarımlı yüksek verimli 
eşanjörleri kullanan DAF Enerji ısı istasyon-
ları 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 termostatik vana sayesinde 
kayıplar minimumdur. EPP eşanjör izolasyonu 
standarttır böylece ısı kayıpları minimuma 
indirilmiştir. Kompakt yapısı ile montajı son 
decere pratik ve kolaydır. AISI 316L paslanmaz 

Seapearl Ataköy'de Isı İstasyonları 
ve Kalorimetre Sistemi

çelik eşanjör ve borulamasıyla yüksek dayanıma 
sahiptir. Sağlık anlamında kullanım sıcak suyu 
ihtiyaç anında hazırlandığı için lejyonella riski 
yoktur. Daire içinde bir yanma prosesi gerçek-
leşmez ve baca bulunmadığı için zehirlenme 
riski oluşmaz. 

Kuzu Grup Seapearl Ataköy projesinde kul-
lanılan bir diğer ürün olan DAF SonicHeat+ 
ultrasonik kalorimetre de yenilikçi özellikle-
riyle dikkat çekiyor. Kalorimetre pazarında 
tamamen yeni bir bakış açısı oluşturan DAF 
SonicHeat+ yeni nesil Cortex işlemcisi saye-
sinde yüksek performans ve düşük pil tüketi-
mine sahip. Ayrıca değiştirilebilir pil özelliğine 
de sahip olan yeni kalorimetrenin bir diğer 
önemli özelliği EN 1434 Class 2’ye göre sını-
fının 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 
kullanımda ön plana çıkıyor. Kirden, pastan 
ve korozyondan etkilenmeyen bu tasarım saye-
sinde uzun kullanım ömrüne sahip olan DAF 
SonicHeat+, özellikle kullanıcı tarafında da 
büyük memnuniyet yaratıyor. TM

Profesyonellere ulaşmak istiyorsanız 
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proje

İzmir Mavişehir’in prestijli projelerinden 
Livin İzmir projesinde, sifonik sistem yağ-
mur drenajında Nicoll Akasison markası 

kullanıldı. Cengiz İnşaat tarafından 28.000 m2 
alan üzerinde gerçekleştirilen projede 8 blokta 
368 daire bulunuyor. Bu blokları birbirine bağ-
layan peyzaj alanında bulunacak olan sifonik 
sistemle birlikte, yağmur suyu hızlı bir şekilde 
vakumlanarak otopark içinde eğimsiz borularla 
altyapıya bağlanacak. 
Nicoll yetkilileri, 23.400 m2’lik peyzaj alanının 
Nicoll’ün alanında uzman proje ekibi tarafından 
110 süzgeç ve 1500 metre boru ile çözümlendi-
ğini ve saniyede 940 litre yağmur suyu tahliye 

Livin İzmir Projesinde Sifonik 
Sistem Yağmur Drenajı

kapasitesi oluşturulduğunu belirtiyor. Tasarım 
çalışması sırasında, sistemin diğer disiplinlerle 
uyumlu çalışması için yerinde keşifl er gerçek-
leştirildiğini söyleyen Nicoll ekibi, proje çakış-
masının yapıldığını ve işveren ile koordinasyon 
toplantıları düzenlenerek uygulama projelerinin 
nihai hale getirildiğini ifade ediyor.
Livin İzmir’de yaptığı projelendirmenin 
yanında özel malzemeler de kullanan Nicoll, 
yüksek yangın riski bulunan alanlarda kullan-
dığı Bs1d0 zor alevlenici HPTP borularıyla 
güvenliği sağlarken, solvent bazlı soğuk kay-
nak birleştirme yöntemiyle hızlı uygulama ve 
sızdırmazlık garantisi de sağladı. Sistemde 

oluşabilecek basınç kayıpları ve ısıl gerilimleri 
minimuma indirmek için süzgeç çıkışları fl eksi 
bağlantılarla ana kolektörlere bağlandı. Tama-
men Nicoll garantisi altında olan Akasison L 
uygulamasıyla birlikte Nicoll Türkiye, 80’den 
fazla referansına Livin İzmir’i de ekledi. Nicoll 
saha ekibi kontrolünde gerçekleştirilen projede 
uygulama, ASG Teknoloji ve Vemeks fi rmala-
rının ekipleri tarafından yapılıyor. Projelerinde 
minimum şikâyet geri dönüşü ve maksimum 
müşteri memnuniyetini hedefl eyen Nicoll, geniş 
ürün yelpazesiyle birlikte inşaat sektörünün 
önemli bir tedarikçisi olmayı sürdüreceğini 
belirtiyor. TM www.termodinamik.info
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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
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COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

Evaporatörler

Kondenserler

Deniz Suyu Soğutmalı Kondenserler

Yağ Soğutma Eşanjörleri

Müşteri Odaklı Çözümler

www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

www.refkar.com

facebook.com/

instagram.com/refkar

ISI TRANSFER 
CİHAZLARI

REFKAR Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Mevkii, Koskoop Org. San. Böl. Ömerli Mah. Seciye Sk. No:9 34555, Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 212 671 95 99 / Fax: +90 212 671 91 44
E-Mail: info@refkar.com www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar


