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Yenilenebilir enerji, her geçen gün ken-
disine yeni kullanım alanları buluyor. 
Dünya üzerinde pek hızlı olmasa da 

artık güneş enerjili soğutma-klima sistemleri 
üzerine ciddi çalışmalar yürütülüyor. 
İklimlendirme teknolojileri üzerine çalışan 
Vicot şirketi, Çinli ve Amerikalı bilim adam-
larıyla birlikte gerçekleştirdiği 3 senelik bir 
çalışma ardından ilk kez 2010 yılında, güneşten 
aldığı ısıyı evin içine soğutma olarak verebilen 
bir sistem geliştirmeyi başardı. Bu sistemin en 
büyük farkı, güneş panelleri ile elektrik üretmek 
yerine güneşin direkt olarak ısıtma gücünden 
yararlanıyor olmasıydı. Sistem, yetkililer tara-
fından en basit şekliyle şöyle özetleniyordu: 
“Isıtılan su, termal değişim sistemi ile %85 ora-
nında verimlilikle enerjisi alınarak soğutmada 
kullanılıyor. Sistem doğal olarak aynı anda ev 
için ısıtma ve sıcak su sağlayabiliyor. Üstelik 
bunu 7 gün 24 saat gerçekleştirebiliyor. Eğer 
güneş yeterli gelmez ise doğalgaz devreye girip 
sisteme yardımcı oluyor. Sıcak su üretimi ise 
normal bir ısıtma sistemine göre 27 kat az enerji 

Güneşle soğutma sistemleri 
sektöre yön verecek

ile yapılıyor. Termal odaklama sistemi ile cihaz 
içindeki yağ ısıtılıyor ve ısı dönüşüm sistemi 
ile soğutma yapılıyor.  Sistemin ilk yatırımları-
nın amorti etmesi için 3.5 yıl, tamamının geri 
dönüşü için ise 6.7 yıl geçmesi gerekiyor.”
Yine, SODEX 2010 fuarında Arçelik, tanıt-
tığı   güneş enerjisiyle çalışabilen klimasıyla 
oldukça dikkat çekmişti. LG fi rmasıyla ortak 
bir çalışma sonucu geliştirilen bu ürün seri 
üretilerek pazarda yerini alır mı, bunu zaman 
içinde göre ceğiz. 
Bir başka güneş enerjili soğutma sistemi 
haberi de 2016 yılında Avustralya’dan geldi. 
CSIRO’nun ürettiği dünyanın ilk çatı üzeri 
güneş enerjili klima sistemi, Avustralya’da bir 
alışveriş merkezinin soğutmasında kullanıldı. 
CSIRO Enerji Direktörü, çalışmanın erken 
sonuçlarından oldukça memnun olduğunu 
söyledi. Proje kısmen ARENA (Avustralya 
Yenilenebilir Enerji Ajansı) hibesiyle fi nanse 
edildi. Uygulama, ticari ölçekte temiz ve güve-
nilir ısıtma ve soğutma sistemlerinde güneş 
enerjisinin kullanılabileceğini göstermesi açısın-

dan önemliydi. Bu konuda ülkemizden de bir taptaze 
haberi paylaşayım hemen: Yozgat Bozok Üniversitesi 
Biyosistem Mühendisliği’nden mezun olan 25 yaşın-
daki Bingöllü Mühendis Turgut Anılır, Bingöl’de, 
kabinli iş makinesi ile sıcakta çalışan bir işçiyle sohbeti 
sırasında işçinin, klima açıldığında mazot tüketiminin 
de artmasından şikayet etmesi üzerine güneş enerjisi 
ile çalışan bir klima üretmek üzere kolları sıvadı. Tur-
gut Anılır, bu fi kri hayata geçirmek için KOSGEB’in 
ar-ge teşviklerinden yararlanıp şirketini kurdu ve 
ürünün prototipini üretmeyi başardı. Bir yıllık ar-ge 
çalışmasının neticesinde tamamlanan cihazın yaklaşık 
on senelik kullanım ömrü bulunuyor. Turgut Anılır, 
çıktığı yolun çetinliğinin de farkında ve seri üretim 
için hem devletten hem de sektörden destek bekliyor. 
Durum böyle iken gönül ister ki, genç girişimci kar-
deşimiz Turgut Anılır hem sektörümüz, hem de devlet 
kaynakları ile desteklensin, güneş enerjili klima konu-
sunda seri üretime geçilebilsin ve Türkiye dünyanın 
bu konudaki öncü ülkesi olsun. Her şey hayal etmekle 
başlar… TM
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ürünler

Daikin, R32’li Yeni Sky Air A Serisi ile Sezona Hızlı Giriyor

Daikin, ticari ürün grubunda yer alan 
Sky Air A serisi ile fark yaratmaya 
hazırlanıyor. Daikin’in sektörde 

devrim niteliğinde olduğu için Reform 
32 adını verdiği R32 soğutucu akışkanın 
enerji verimliliği ve çevre dostu olmasının 
avantajlarından yararlanan yeni Sky Air A 
serisi, geleceğe uygun bir çözüm sunuyor. 
Cihazlar, A++’ya ulaşan enerji verimi (Sky 
Air Alpha serisi için 7.72’ye ulaşan SEER 
değeri) ve daha düşük işletme maliyetleri 
sağlıyor. Daikin Sky Air A serisinin mer-
kezinde esneklik ve montaj kolaylığı yer 
alırken, fütürist özellikleriyle kısa zamanda 
restoran, ofi s ve mağazaların yeni referans 
ürünü haline geleceğe benziyor. 
Türkiye’de ilk Reform 32’li hafi f ticari iklim-
lendirme ürünleri olma özelliği taşıyan Sky 
Air A serisinden Alpha modeli, 2018 yılının 
başında piyasaya çıkmış, yenilikçi özellikle-
riyle büyük beğeni toplamıştı. Artan enerji 
verimliliği, opsiyonel online kontrol imkanı 
gibi özellikleriyle dikkati çeken ürünün, 
85 metreye kadar borulama uzunluğuna 
sahip olması cihaza büyük avantaj kazan-
dırmış, son kullanıcının montaj sorununa 
çok önemli bir çözüm getirmişti. Advance 
modeli ise yaz aylarında tüketicilerin beğe-
nisine sunulacak. Yeni seri cihazlar kompakt 
tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Sky Air 
Advance modelinin yüksekliği bir metre-
den daha az. Hem ısıtma hem soğutmada 
-20°C’ye kadar tüm iklim koşullarında geniş 
bir çalışma sıcaklık aralığına ve 46 dBA’ya 
kadar düşürülmüş çalışma sesine sahip olan 
Sky Air Alpha, sunduğu yüksek tasarım 
esnekliği ile mağazalar, ofi sler ve restoranlar 
dahil olmak üzere tüm hafi f ticari uygula-
malar için ideal ürünler olarak öne çıkıyor. 
Sky Air A serisinin iç üniteleri hem Reform 
32 hem de R410A dış ünitelerle uyumlu 
olacak şekilde güncellenerek kullanım 
kolaylığı sağlandı. Yeni serideki cihazlarda 
dairesel atışlı kaset ve tam düz kaset, geniş-
gizli tavan tipi üniteler serisi, duvara ve 
tavana asılı üniteler ve döşeme tipi üniteler 
dahil olmak üzere toplam 36 farklı iç ünite 
seçeneği bulunuyor. Bu özellikler stok açı-
sından ürün grubunu esnek hale getiriyor. 
Yeni Sky Air A serisi, sahada montajı çok 
daha hızlı hale getiren 40 metreye kadar 

ön şarjlı boru uzunluklarıyla montaj per-
sonelinin yardımcısı olacak biçimde tasar-
landı. Ünitelerin daha hafi f olması sayesinde 
taşınması ve gereken konuma yerleştirilmesi 
daha kolay hale geldi. 
Bileşenlere kolay erişim sağlayan ön plaka 
yeniden tasarlandı. Böylece üniteler, kolay 
hata okuma ve entegre kaçak kontrol fonk-
siyonu için yeni 7 bölgeli ekrana sahip hale 
geldi. Bütün bunların sonucunda montaj, 
devreye alma ve servisin diğer aşamalarında 
Sky Air A serisi ile çalışmak daha da kolay-
laştı. Tüm Sky Air A serisi ünitelerde yer 
alan yeni ‘replacement’ teknolojisi, mevcut 
klima sistemlerini değiştirmek için daha 
rahat ve güvenilir bir yol sunuyor. Sistemin 
merkezinde yer alan patentli Daikin ino-
vasyonu ile yeni A serisi, özellikle Reform 
32 soğutucu akışkanla kullanım için tasar-
lanmış ve üretilmiş yüksek verimli bir swing 
kompresöre sahip. 
Serinin ürünleri, yeni soğutucu akışkan 
geçişleri ve soğutucu akışkan soğutmalı 

elektrikli bileşenleri sayesinde tüm hava 
koşullarında çok daha yüksek güvenilirlik 
sağlıyor ve sahanın daha az ziyaret edilme-
sini gerektiriyor. 
En yüksek verimi sağlamada Değişken 
Soğutucu Akışkan Sıcaklığı (VRT) özelliği-
nin kanıtlanmış avantajlarından yararlanan 
Sky Air Alpha serisi, her bir müşterinin ihti-
yacına uygun donanımla optimum konfor ve 
esneklik vaat ediyor. Son kullanıcılar, farklı 
bir dizi Daikin kumanda çözümü ile sistemi 
mobil veya tablet cihazlarından kontrol ede-
bilecekler. 
Çok sayıda alanı kontrol etmek için yeni 
‘Intelligent Tablet Controller’ ve ‘Daikin 
Bulut Servisi’ çözümünden yararlanmak 
mümkün hale geliyor. Son kullanıcılar 
iklimlendirme ve alarmları merkezi ola-
rak kontrol edebilirken, teknik yöneticiler 
uzaktan yardım sağlama bildirimleri ala-
biliyor.  Yeni ürün grubu Sky Air A serisi, 
Daikin’in Reform 32 soğutucu akışkan 
kullanımı konusundaki kararlılığını gözler 
önüne seriyor. Ürünler, son derece esnek 
olarak dizayn edildiği için en zorlu uygula-
malarda bile kurulum işlemini olabildiğince 
kolay hale geliyor. En önemlisi de F gazının 
kullanımdan kaldırılmasına yönelik olarak 
geleceğe uygun bir çözüm sağlıyor. Ürünler, 
son kullanıcılara daha fazla enerji verimli-
liği, dayanıklılık ve daha düşük çevresel etki 
sunuyor. TM
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ürünler

Boreas Hijyenik Klima Santrali; hasta-
neler, laboratuvarlar, temiz oda uygu-
lamaları, ilaç ve gıda endüstrileri gibi 

hijyenik ortam koşulunun “olmazsa olmaz” 
kabul edildiği yerlerde, ortam havasının hijyen 
gereksinimini karşılar. Hijyen Klima Santralleri, 
ağır çalışma koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü, 
dünya standartlarında sertifikalı ürünler kulla-
nılarak üretilir. Kritik iklim şartlarında enerji 
kayıpları olmadan sorunsuz çalışır. Kompozit 
iskelet ve magnelis sacdan panel seçenekleri ile 
V. nesil çözümler sunar. Yuvarlatılmış iç kenar ve 
köşeleri ile temizliği kolay yapılan, kir birikimine 
izin vermeyen yapısı, hijyen santrallerinin en 
önemli koşulunu karşılar. Boreas Hijyen Klima 
Santrallerinde yüzde 75’e varan enerji geri kaza-
nım çözümleri kullanılır.

Gövde Yapısı
Boreas’ın karkas yapısı, elektronik toz boyalı gal-
vaniz çelik malzemeden üretilen kutu profiller 
ile oluşturularak, TB1 sınıfı ısı köprüsüz, yüksek 
mekanik özelliklere sahip bir yapı sağlanmıştır.

Panel yapısı; PVC profilden imal edilen çer-
çevelerden oluşur, böylelikle ısı köprüsüzlüğü 
sağlanır. 304 kalite paslanmaz sac ve cidarlar, 
bağlantı parçaları ve paslanmaz bağlantı ele-
manları standart olarak kullanılır.

İç yüzeyde panel birleşim noktalarında kulla-
nılan yuvarlatılmış köşe fitilleri sayesinde mon-
tajı yapanın ustalık ve deneyiminden bağımsız 
şekilde temizliği kolaylaştırılmış ve kir biriki-
mini önleyen bir yapı oluşturulmuştur.

Bileşenler
Fanlar: Klima santrallerinde, dizayn şartlarına 
bağlı olarak gerekli miktardaki havanın dolaşı-
mını sağlamak için plug fanlar kullanılır. Böylece 
yüksek verim ve kolay temizlenebilme koşulları 
yerine getirilir.

Bataryalar: Drenaj tavaları standart olarak 1,2 
mm paslanmaz sacdan imal edilir. Tavanın iki 
eğimli tasarımı ile su, köşe noktada toplanır. 
Standart olarak batarya lamelleri, epoksi kaplı 
çerçeveleri, paslanmaz sac ve kolektörleri, bakır 
malzemeden üretilir.

Isı Geri Kazanım: İklimlendirme sistemlerinin 

Boreas Hijyen Klima Santralleri ile İç Ortam Havasında Tam Hijyen

minimum enerji tüketimi ile dizayn edilmesi 
için olmazsa olmaz öneme sahip bir ekipman-
dır. Başta run-around olmak üzere projelerin 
gerektirdiği ısı geri kazanım tipleri uygulanır.

Filtre: EN 779’a göre standart filtre ölçüleri 
referans alınarak santral modül ölçüsü 102 mm 
olacak şekilde boyutlandırılmıştır. Bu sayede; 
standart adımlarla boyutlandırma yapılır, daha 
düşük iç basınç kayıpları oluşur. Filtre by-pass 
sızdırmazlığı F9’dur.

Otomasyon Sistemi: Yaygın kullanılan ileti-
şim protokolleri ile uyumlu olduğundan farklı 
özellikteki bina otomasyon sistemleri (BMS) ile 
haberleşebilir. Gerektiğinde klima santraline ve 
prosese özel yazılım yüklenebilir böylece sistem 
üzerinde tam kontrol sağlar.

Güç ve Kontrol Panosu: Boreas hijyen klima 
santralinde isteğe bağlı olarak güç ve kontrol 
panosu aynı gövde içerisinde konumlandırılır. 
Panonun projelendirilmesi ve imalatındaki tüm 
yöntem ve uygulamalar, CE direktiflerine uygun 
şekilde yapılır. Güç kısmında; klima santraline 
ana güç beslemesinin ve dağıtımının yapılması 
için gerekli olan ekipmanlar konumlandırılmış-
tır. Kontrol kısmında ise, KNX, Lon, Bacnet, 
Modbus gibi açık protokoller aracılığı ile mevcut 
BMS sistemlerine kolay entegrasyonu yapılabi-
lecek kontrol kartı ve bağlantı noktaları bulunur.

Boreas Hijyen Sertifikası: Boreas klima san-
tralinin hijyen belgelendirmesi için VDI 6022 
ve DIN 1946-4 standartlarına uygun olarak 

yapılan testler sonucunda, gerek ürün yapısal 
özellikleri gerekse sızdırmazlık (L1) ve ısı köp-
rüsüzlük (TB1) değerlerinin her iki standardında 
da gereklerini fazlasıyla karşıladığı görülmüştür.

EN 1886 standardına göre mekanik performans 
özellikleri / sınıfları:

Gövde Mukavemeti (-/+ 1000 Pa):  D1

Isıl Köprüleme:  TB1 

Isıl Geçirgenlik:  T2

Gövde Hava Kaçağı (-/+ 700 Pa):  L1

Filtre Bypass Kaçağı ( -400 Pa):  F9

İç yapıda ve komponentlerinde korozyona karşı 
her türlü önlemin alınmış olması ile birlikte 
temizliğinin kolay yapılabilmesi ve bunun sürdü-
rülebilir şekilde kontrol edilebilir olması BRS-H 
olarak kodlanan hijyen sürümünün önemli yapı-
sal özelliklerini oluşturur. TM
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DemirDöküm, kavurucu yaz sıcakları 
bastırmadan duvar tipi A5 inverter 
kliması ile “Yaz aylarında serinliği evi-

nizde yaşayın” çağrısı yapıyor. Göze hitap eden 
modern tasarımıyla DemirDöküm A5 inverter 
klima, yeni nesil teknolojisiyle ise minimum 
elektrik tüketiyor. Anti toz filtre-
siyle ortamdaki toz ve partikülleri 
tutan, sessiz çalışma teknolojisi ile 
bulunduğu ortama serinlikle bir-
likte taze hava ve konforu bir arada 
sunan DemirDöküm A5 inverter 
klima, çevre dostu özellikleriyle de 
ön plana çıkıyor.
Çevre dostu R-32 gazı sayesinde 
ozon tabakasına zarar vermeyen 
DemirDöküm A5 inverter klima, 

DemirDöküm A5 Inverter Klimalar

ISIDEM Yalıtım’ın Yeni Ses Yalıtım Çözümü: Acusticool Ses Yalıtım Levhası

ISIDEM Yalıtım, 2018 yılı ortasında 
piyasaya sunduğu Acusticool ses yalıtım 
levhası ile ürün yelpazesini genişletiyor. 

Acusticool ses yalıtım levhası, poliüretan 
köpükten imal edilmiş açık hücreli ses yalı-
tım ve akustik düzenleme malzemesidir. 
Açık gözenekli hücre yapısı, esnek oluşu ve 
yanmazlık özelliği ile başlıca havalandırma 
kanallarında, jeneratör ve kompresör kabin-
lerinde, kumaş kaplı olarak iç mekânlarda, 
otomotiv sektöründe ses yalıtımı ve akus-
tik düzenleme amaçlı kullanılır. İki farklı 
varyasyonda tüketiciye sunulan ses yalıtım 
levhalarından yangın sınıfı “class 0” olan 
Acusticool Plus teknik özellikleri ile öne 
çıkarken, Acusticool ekonomik fiyatıyla 
dikkat çekiyor. Kumaş, kendinden yapış-

kanlı ve film kaplı gibi kaplama seçenekleri 
ile de her türlü kullanıma olanak sağlıyor. 
Yenilikçi metotlarla sektörün geleceğine yön 
verdiklerini dile getiren ISIDEM Yalıtım 
Genel Müdürü Murat Erenoğlu “Önümüz-
deki yıllarda ürün çeşitliliğimizi artırarak, 

ISIDEM Yalıtım’ın tek kaynaktan tüm tek-
nik yalıtım ürünlerini karşılayabilmesi için 
çabalayacağız. Bunun yanında işlevsellikten 
uzaklaşmadan daha yaratıcı ve daha fonksi-
yonel ürünler üretmeye de devam edeceğiz” 
diyor.TM

enerji taşıma kapasitesiyle klimanın daha az 
enerji ile daha fazla iklimlendirme yapmasına 
yardımcı oluyor. Sezonsal verimlilik direktifine 
(ERP Lot10) uygun olan A5 inverter klima, 
I-Feel özelliği sayesinde ortam sıcaklığına göre 
en uygun soğuk hava üfleme debisini belirler, 
böylelikle konforu en üst seviyeye taşır. 
Sahip olduğu akıllı teknolojilerle kullanıcı-
sına hem tasarruf ettiren hem de ortam ısısına 

göre hareket eden DemirDöküm A5 inver-
ter klima, program saati özelliği ile klimanın 
istenilen zamanda çalışması veya durdurulması 
konusunda tam bir konfor sağlıyor. Elektrik 
kesintileri sonrasında otomatik olarak kesinti 
öncesindeki konumunda çalışmaya başlayan 
A5 inverter klima, sıcak kalkış modu sayesinde 
sadece yazın değil, soğuk kış sabahları için de 
ideal bir çözüm sunuyor. TM
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ürünler

Aldağ Aldapool Havuz Tipi Nem Alıcı 
Klima Santralleri, kapalı yüzme havuz-
ları, kurutma prosesleri ve nem alma 

ihtiyacı duyulan özel yerlerin rutubetinin alın-
ması ile iklimlendirilmesi için geliştirilmiş özel 
klima santralleridir. 
Aspiratör, vantilatör, ısı geri kazanım batar-
yası, direkt genleşme, soğutucu ve ısıtıcı, sıcak 
sulu son ısıtma ve elektrikli rezistans tipi ısı-
tıcı bölümlerinden oluşmaktadır. Nem alma 
ve soğutma çevriminin kademeli olarak sağ-
lanması için sessiz olan hermetik kompresör-
lere haizdir. Cihaz; nem alma çevrimi için özel 
olarak hazırlanmış kontrol programını içeren 
elektronik panel ve seri koruma kilitlemeleri ile 
teçhiz edilmiş, elektrik kumanda sistemi cihaz 
bünyesine yerleştirilmiş ve elektrik bağlantıları 
yapılmış vaziyette teslim edilmektedir. Oto-
matik kontrol sistemi sayesinde yaz, kış gece 
ve kış gündüz modüler seçenekleri ile havuz 

Aldağ Aldapool Havuz Tipi Nem Alıcı Klima Santralleri
mahalini istenilen sıcaklık 
derecesi ve nem merte-
besinde şartlandırmak, 
taze hava ve egzoz ihti-
yacını karşılamak müm-
kün olmaktadır. Modbus 
protokolü ile bina oto-
masyon sistemine bağ-
lanabilmektedir. Kapalı 
havuz yüzeyleri göz 
önünde bulundurularak 6 
ayrı tip ve kapasitede seri 
ve modüler olarak paket 
halde üretilmektedir. 
ISK SODEX Fuarında 
ilk defa sergilenmiş olan 
Aldapool ALPS serisi 
nem alma cihazları bün-
yesine yerleştirilen çapraz akışlı %80 verimli 
ısı geri kazanım sistemi ile boyutları küçülerek 

Dinamik Basıncı Korumak için: Variomat by Reflex

Reflex'in Variomat basınçlandırma 
sistem çözümü, ısıtma ve iklimlen-
dirmenin verimli ve güvenilir bir 

şekilde dağıtımı söz konusu olduğunda, 

standartları belirleyen bir çözüm olarak 
göze çarpıyor. Sistem basıncını istenilen 
değerde tutma konusundaki eksiklik, hava 
ve gaz boşluklarına neden olabilir; bu da 
sistemin yetersiz ısı transferi, korozyon ve 
hatta arızasına neden olabilir. Tüm alan-
larda yeterli dolum seviyesi yanında, sistem 
basıncının hassas kontrolü de önemlidir. 
Reflex kontrol sistemlerinin üretimiyle, sis-
tem basıncını istenilen değerde sağlaması 
açısından Reflex şirketi bir adım daha attı. 
Reflex Control Remote kullanarak güvenli 
bir uzaktan izleme ve bakım seçeneği ile bir 
sonraki kilometre taşı sağlanmış oldu.
Isıtma veya iklimlendirmeyi istenen hedefe 
etkin ve güvenilir bir şekilde taşımak için, 
sistem basıncının hassas ve talep bazlı kon-
trolü önemli bir şarttır. Bu durumda, talebe 
dayalı basınç, ısı taşıyıcıyı en yüksek noktaya 
ve sistemdeki en küçük kılcal alana taşımak 
için yeterince yüksek olmalıdır ki pompalar, 
borular ve diğer bileşenlerde gereksiz enerji 
sarf edilmesin. Pompa kontrollü Variomat 
sistemleri, entegre gaz giderme ve su arıtma 
sistemi sayesinde her zaman yeterli mik-
tarda ve sistem suyu kalitesini garanti eder-

ken hassas ve kontrollü bir basınç koruması 
sağlar. Pompa kontrollü Variomat sistemleri, 
entegre gaz ayrıştırma istendiği, gürültünün 
istenmediği özel gereksinimleri olan karma-
şık sistemler için de bir çözümdür. Variomat 
ile, sistem suyu, basınç arttığında bir valf 
aracılığıyla doğrudan bir genleşme kabına 
boşaltılır. Genleşme tankı içerisindeki 
basınç düşüşü ve düşük sıcaklık doğrudan 
suyun içerisindeki gazların giderilmesine yol 
açar. Tank içerisindeki bütil membran, sis-
tem suyunun hava ile temas etmesini önler. 
Sistemdeki basınç tekrar düşerse, örneğin 
soğutma sırasında, su tanktan sisteme geri 
pompalanır. Çeşitli çalışma modları ve  
Reflex Control Touch'ın kontrol teknolojisi, 
ısı taşıyıcı akışkanı standart operasyonun 
ötesinde sürekli olarak gazdan arındırmayı 
ve pompaları-vanaları yumuşak bir şekilde 
açıp kapatabilmeyi mümkün kılar. Vario-
mat üniteleri, kurulumu kolay ve güvenli 
kılan bir tak ve çalıştır ürünü olarak önce-
den yapılandırılmıştır. Reflex portföyü, çok 
çeşitli basınç ve/veya ısı kapasiteleri olan 
özel uygulamalar için bireysel çözümler de 
sunmaktadır. TM

kapladığı hacimden %16, harcadığı enerjiden de 
%30 tasarruf sağlamaktadır. TM
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ürünler

Baymak’tan Yer Tipi Premix Brülörlü Yoğuşmalı 
Kazan Teknolojisi “Magnus”

Geleneksel kazanlara oranla 
%109,6’lara varan yüksek enerji 
verimine sahip Baymak Magnus 

yer tipi premix brülörlü yoğuşmalı kazan-
lar, ihtiyaca yönelik kolay kurulum, uzak-
tan kontrol özellikleriyle çok katlı pro-
jelerin tercihi oluyor. Magnus kazanlar, 
düşük emisyon değerleri ile çevre dostu 
ürün özelliklerine sahiptir. Baymak Mag-
nus hastane, okul, otel, yüksek katlı konut 
ve bina projeleri, endüstriyel tesislerde 
ve yüksek çalışma basıncı ile özellikle de 
gökdelenlerde rahatlıkla kullanılmaktadır. 
Magnus enerji tasarrufu ve yüksek verim-
liliği ile “yenilenebilir enerjili binalarda ve 
LEED projelerinde” kullanılabilme özel-
liğine de sahiptir. 
Tek cihazla 285 kW’dan 1300 kW’ya kadar 
12 farklı kapasitede binanın ısı ihtiya-
cına cevap verebilen Magnus yoğuşmalı 
kazanlar, kapasite ihtiyacına bağlı ola-
rak, tek kaskad kontrol paneli ile 15 adet 
kazanı kaskad olarak çalıştırabilir. Farklı 
ısıtma ihtiyaçlarını karşılayabilir, projelere 
komple çözüm üretebilir. Yüksek kapa-
sitesinin yanında, kompakt boyutları ve 
kazana montajlı taşıma tekerlekleri saye-
sinde kolay taşınma imkanı da vermekte-
dir. Magnus; kazan eşanjörü maksimum 
7 bar çalışma basıncıyla özellikle yüksek 
katlı binalarda kullanım kolaylığı sağlar. 
Silindirik paslanmaz fiber kaplı brülörü 
ve modülasyonlu fan kontrol sistemi ile 
beraber enerji tasarrufu sağlayarak, sessiz 
çalışır.  Kazanlar ısı gücü kapasitesine bağlı 
olarak %20-100 oranlarına varan değer-

lerde modülasyon yaparak; yakıt tasarrufu 
sağlar. Magnus’un dijital kontrol panosu saye-
sinde çalışma/arıza ve kazan set değerlerine 
kolayca ulaşılabilir. Dış hava ve oda sıcaklığı 
referans alınarak kaskad veya tek kazan olarak 
modülasyonlu şekilde kullanım imkanı sağlar. 
Magnus, opsiyonel olarak sunduğu “Web ser-
ver” aracılığıyla; kazana uzaktan erişip değer-
leri kolayca okuma ya da değiştirme olanağı 
verir. Baymak Magnus kazanlar, düşük emis-
yon değerleri ve çevreci yaklaşımıyla hem de 
düşük gaz tüketimi ile de tüketicilere doğalgaz 
tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine katkı 
sağlanmasına destek oluyor. 

Magnus Kazan Teknik Özellikleri:

•	 Kapasite: 285 kW ile 1300 kW arası 12 
farklı model

•	 Tek kaskad kontrol paneli ile15 adet kazana 
kadar kaskad çalışma imkanı 

•	 Tekerlekleri sayesinde taşıma kolaylığı
•	 TSE ve CE Belgeli 
•	 Kazana entegre geri akım klapesi ile yüksek 

güvenlik
•	 Al-Mg-Si alaşımlı döküm eşanjör ile 

yüksek ısıl iletkenlik 
•	 Paslanmaz çelik fiber kaplı premix brülörlü 
•	 Yakıt ve hava uygun oranda modülasyonlu 

fan 
•	 %109,6 yüksek verim (DIN 4702-8 

Normuna göre)
•	 %20 ile %100 aralığında yüksek 

modülasyon aralığı  
•	 Kazan çalışma sıcaklık su aralığı 20 °C – 90 

°C 
•	 Donma koruma 
•	 Çevre dostu – Düşük emisyon değerlerine 

sahip (NOx <35 mg/kWh)
•	 0,8-7 bar arası kazan çalışma su basıncı
•	 Yüksek güç ve kapasite değerlerine sahip
•	 Sessiz çalışma özelliği – 65 dBA (Magnus 

I İçin) 
•	 Kompakt boyutlar (72 cm  

genişliğinde) TM



50’yi Aşkın AVM’de 5000’den Fazla Isı Pompası Referansı

EWH Serisi
Su Kaynaklı Isı Pompası

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”

Genel Özellikler
• Termostat üzerinde 3 kademeli fan hız kontrolü
• Termostat üzerinde giriş-çıkış su sıcaklıklarının
 görülebilmesi
• Termostat üzerinden arıza tespiti
• Düşük ses seviyesi: 41-49 dB(A)
• 120 Pa’a kadar  cihaz dışı statik basıncı karşılayan fanlar
• Önden veya yandan üfl eme kanal bağlantısı imkanı
• Korozyon dayanımı yüksek fırın boyalı dış yüzey
• BTL onaylı BACNET kartı veya MODBUS kartı ile BMS sistemiyle haberleşme
• Standart olarak verilen yıkanabilir fi ltre, faz koruma rölesi ve vana kiti
• Stoktan teslim
• Türkiye çapında servis imkânı



ürünler

Hotpoint’ten Yüksek Verim ve Tasarruf Sağlayan Klimalar

Hotpoint kullanıcı ihtiyaçlarına ve 
beklentilerine göre tasarladığı 
çevre dostu Smart Plus, Fresh 

Plus ve portatif yeni seri klima çözümleri 
ile gereksiz enerji tüketimini ortadan kal-
dırıyor. Akıllı inverter motor ve hassas ısı 
kontrolüyle enerjiyi verimli kullanan klima-
lar; ‘Güç Tasarruf Modu’ ile istenen sıcaklığı 
koruyacak kadar çalışıyor ve otomatik olarak 
kapanarak % 65’e varan enerji tasarrufu sağ-
lıyor. Smart Plus Wifi  klimaların uzaktan 
erişim özelliği ile kullanıcılar, tüm yazılım-
larla uyumlu Hotpoint programını indirip 
klimadaki QR kodunu okutarak klimalarını 
ceplerine taşıyabiliyor. Böylece diledikleri 
yerden diledikleri sıcaklık ayarını yapmak, 
haftalık kullanıma göre enerji tüketimini 
izlemek, sık kullanılan tercihleri favorilere 
alarak klimayı kişiselleştirmek mümkün 
hale geliyor. 4 yönlü hava akışı sunan özel 
tasarımıyla odadaki sıcak-soğuk havayı 
her alana eşit miktarda dağıtan klimalar, 
HD fi ltre ile normal fi ltrelerden %53 ora-
nında daha fazla tozu hapsetme ve HEPA 
Filtre ile 24 saat icinde %99,9 oranında 
ortamı bakterilerden temizleme özelliğine 
sahip olmasıyla da özellikle astım, alerji 
gibi hastalıkları olan kullanıcılar için ideal 
bir seçim oluyor. Round U fonksiyonu ile 
kumandada bulunan özel sensör sayesinde 
klima ideal sıcaklığı ve nemi kişinin bulun-
duğu konuma göre tek tuşla ayarlayıp en 
ideal ortamı hazırlıyor. Böylece kullanıcılar 
elinde kumanda ile klimadan uzak odada 
başka bir yerde olsa bile klima sadece his-

sedilen sıcaklığa özel çalışıyor. Uyku Modu 
ile gece uykusunun kalitesini artırmaya ve 
güne zinde başlamaya yardımcı olan klima-
lar, Loş Işık Fonksiyonu sayesinde uykunun 
bölünmemesi için LED ışıkları kapatıyor. 
Orta hız çalışma ortamında gürültü sevi-
yesini %41 oranında azaltarak, bir ağacın 
yaprakları arasındaki esintinin sesine eşde-
ğer, konuşma sesinden daha düşük seviyede 
ses çıkarıyor. Elektriğin mevcut olduğu her 
yerde kullanılabilen ve detaylı bir montaj 
gerektirmeyen Hotpoint portatif klimalar, 
hem ev hem de ofi s ortamlarında konforu 
artırıyor. Portatif klima çözümleri, özel-
likle bebeklerinin sağlığını tehlikeye atma-
yacak iklimlendirme yolları arayan aileler 
için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. 
Esnek hortumu ile farklı konumlara rahat-
lıkla taşınabilen portatif klimalar, pratik kul-
lanımıyla yaz sıcaklarına karşı kullanıcıların 
en büyük yardımcısı olacak. TM

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

12 . tesisat market 07/2018



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



ürünler

Hijyen hassasiyetinin olduğu ban-
yolara özel çözümler üreten Serel 
Seramik Sağlık Gereçleri, temizliği 

kolay kanalsız klozet teknolojilerine verdiği 
“PureWash” ismiyle piyasaya yeni bir hareket 
getirdi. Serel PureWash klozetler kanalsız 
yapısı sayesinde klozet girintileri olmaksı-
zın temizliği en kolay üründür. Her noktaya 
ulaşan su akış sistemi sayesinde klozetlerin 
iç yüzeyini tek seferde yüzde yüz yıkayabi-
len PureWash teknolojisi bu sayede hijyen 
ve tasarrufu bir arada sunuyor. PureWash 
teknolojisiyle yüzde yüz temizlik sağlayan ve 
kanalsız iç hazne yapısıyla da kolayca temiz-
lenebilen klozetler banyolarında hijyen ara-
yanların en büyük tercihi. Serel’in tüm ürün-
lerinde olduğu gibi PureWash klozetlerde 
de Hygiene Plus teknolojisi standart olarak 

sunuluyor. Böylece yüzeyler kir tutmuyor; 
klozetler kolayca temizlenirken aynı zamanda 
hijyenik koruma da sağlıyor. TM

Serel’den Purewash Kanalsız Klozet

Danfoss, endüstriyel soğutma çözümle-
rine yeni bir sabit gaz detektörü seri-
sini ekledi. Yeni dijital gaz detektörü, 

uyumluluk ve doğru tespit yapma özelliklerinin 
yanı sıra, ilk kurulumundan uzun vadede işlet-
meye kadar çok daha kolay ve sezgisel çalışır. 
Danfoss’un yeni nesil gaz detektörleri; iyileş-
tirilmiş işletme güvenliği, kolay kalibrasyon ile 
birlikte yüksek servis verimliliği ve standartlara 
uyumluluğu sağlayan bakım prosedürleri için 
çok sayıda iletişim ve entegrasyon seçeneği 
sunan bir dijital platform üstüne kuruludur. 
Yüksek bir doğruluk seviyesi sunan sezgisel 
kullanıcı arayüzü, manuel müdahale ihtiyacını 
azaltarak çalışır; ayar ve kalibrasyon sırasında 
hata riskini en aza indirir. Basitten ağır hizmet 
modellerine kadar değişen sensör teknolojili 
ürün portföyü, soğutma sisteminin soğutkan, 
uygulama ve güvenlik gereklerini en iyi şekilde 
karşılar.

Tak ve çalıştır: Kolay yapılandırma, 
kurulum ve bakım  

Ürünün analog veya RS485 Modbus bağlan-

Danfoss’tan Endüstriyel Soğutma için Yeni Nesil Gaz Detektörü 

tısı, merkezi sistemle kolay iletişimi mümkün 
kılar. Entegre röleli bağımsız gaz kaçağı tespit 
üniteleri, harici sistemlere doğrudan bağlana-
rak alarm cihazlarını etkinleştirebilir. Güçlü 
bir tak ve çalıştır çözümü için tüm gaz kaçağı 
tespit üniteleri, fabrika çıkışında soğutma ve 
PPM ayar gereksinimlerini karşılamak üzere 
ön yapılandırılır.
Yeni Danfoss gaz kaçağı tespit üniteleri, kalib-
rasyon sürecini daha da basitleştirmek için 
entegre bir kalibrasyon rutinine tabidir. Bu 
sayede gaz kalibrasyonu, potansiyometre ve 
multimetre kullanmaya gerek kalmadan ciddi 
anlamda basitleşir, kalibrasyon süresi ve hata 
riski azalır. Kolay servis için ön ayarlı ve fabrika 
sertifi kalı yedek sensörler, tüm sensör tipleri 
için mevcuttur.

Çalışma güvenliği ve bakım 
verimliliğinde artış

Ünitede, kontrol cihazında veya her ikisinde 
servis zamanının geldiğini gösteren servis uyarı-
ları gibi özellikler, optimum bakım planlamasını 
destekler. Özel olarak tasarlanan PC aracı, her 

gaz kaçağı tespit ünitesinin çalışma süresini gös-
terirken, saha kalibrasyon raporları sağlayarak 
güvenlik dokümantasyonunu ve prosedürlerini 
destekler. 
Danfoss gaz kaçağı tespit portföyü; EN 
378:2016, ISO 5149:2014, IIAR 2-2017 ve 
ASHRAE 15:2016 standartlarıyla uyumlu olup 
kapsamlı güvenlik ve kolay kullanım özellikleri 
sunar. TM
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ürünler

Aytek Soğutma’dan Flowtech Sistemi

LUFT Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Ünitesi

Aytek Soğutma Sistemleri tarafın-
dan üretilen Flowtech, enjeksi-
yon kalıbındaki su akış ve sıcaklık 

devrelerini elektronik olarak izlemek ve su 
debisinin oransal kontrolünü yapmak için 
kullanılır. Flowtech enjeksiyon kalıplama 
tekniğiyle plastik ürün üreten işletmeler için 
uygun bir çözümdür. Flowtech sistemi her 
devre için hem su akış hem de su sıcaklık 
devrelerini dijital olarak operatörün izleme-
sini sağlayarak, aynı zamanda oransal debi 
kontrolü yapar. Pek çok kalıpçı tarafından 
göz ardı edilen kalıp soğutma devresinin 
/ devrelerinin verimliliğinin istikrarlı bir 
proses ve yüksek kaliteli ve boyutsal ola-
rak stabil parçalar üretilebilmesi için kritik 
öneme sahiptir. Flowtech soğutma sorunla-
rına bağlı plastik malzeme üzerindeki kalite 
problemlerini giderir, kullanıcıyı arıza sin-
yali vererek çeşitli genel soğutma devresi 
sorunlarına karşı uyararak hatalı üretim 
oranlarını minimize etmektedir. Enjeksiyon 
kalıpçıları şu anda soğutma devresi içerisin-
deki su akışını sağlamak ve kontrol etmek 
için bir dizi yöntem kullanmaktadır. Gele-
neksel olarak en yaygın yöntem manuel su 
akış regülatörleri olmuştur. Maliyeti düşük 
olmasına rağmen enjeksiyon kalıpçılarının 
istekleri karşılanamamaktadır. Bu durumun 

LUFT (IGK) çapraz akışlı Isı Geri 
Kazanım ve Enerji Kazanım (EGK) 
cihazları, Avrupa Birliği enerji kri-

terleri ECO – DESIGN’a uygun olarak 
üretilmektedir. Üniteler 500-4000 m3/h ara-
lığında 9 modelde düşük enerji tüketimi,  
yüksek enerji verimliliği esas alınarak imal 
edilmiştir. Standart olarak Polipropilen (PP) 
esaslı yüksek verimlilikte ısı eşanjörleri kul-
lanılmış olup hem “Toplam” hem de “Duyu-
lur” ısının transferi mümkün kılınmıştır. 
Korozyona karşı yüksek dirençli ve hijyen 
uygulamalarına uygundur. Fanlar standart 
olarak düşük enerji ihtiyacı olan üç hızlı, 
doğrudan tahrikli santrifüj ileri eğik kanat 
veya Plug Fan olarak seçilmiştir. Motorlar 
standart olarak AC opsiyonel olarak yüksek 

başlıca sebepleri arasında şu mad-
deler yer almaktadır:
•	 Hantal gövde yapısından dolayı 

kalıptan uzağa monte edilmesi 
gerekir.

•	 Basınç kaybı yüksek tasarım 
meydana gelmektedir.

•	 Su akış miktarı yetersizdir. 
•	 Doğru su akış okuması yapma 

imkânı bulunmamaktadır.
•	 Gözetleme camları oksidasyon 

nedeniyle su akışının görsel 
takibine olanak sağlamamaktadır.

•	 Yüksek düzeyde bakım ihtiyacı 
bulunmaktadır.

Kompakt tasarım, Flowtech manifoldun 
makine plakalarının yanında mümkün olan 
en küçük alana monte edilmesini sağlamak 
için geliştirilmiş olup, su devrelerindeki su 
akış miktarı ve sıcaklık değişimleri dijital 
olarak ölçülüp, ekranda takip edilmektedir. 
Kalıp su devresindeki sıcaklıklar ultrasonik 
sensörler vasıtasıyla ölçülüp, ekranda görsel 
olarak izlenebilmektedir. Kalıp su devresin-
deki akış oransal valfler ile ayarlanıp akış 
miktarı kontrol edilerek basınç kaybı mini-
mize edilerek ekrandan takip edilmektedir. 
Su akış miktarı veya sıcaklık değişimleri 

verimli EC’dir. Cihazlar egzoz ve taze hava 
girişinde G4 sınıfı DIN 53448 alev gecik-
tirme standartlı filtreleri, çift eğimli drenaj 
tavası, gelişmiş fonksiyonlu ana kumanda 
ve elektrik panosu ile birlikte komple paket 
olarak sevk edilir. Kumanda panosunda haf-
talık zaman programlaması yapılabilir ve 
BMS adresleri tanımlanabilir. İç hava kali-
tesine bağlı CO2 senaryoları uygulanabilir. 
RS 485 arayüze sahiptir. 

Opsiyonel Özellikler: 
•	 Yüksek verimli EC motor alternatifi
•	 By-Pass hava kullanımı
•	 Elektrikli/sıcak sulu ısıtma bataryası
•	 DX/soğuk su ya uygun soğutma bataryası
•	 Dairesel flanşlı kanal bağlantısı  

tolerans değerlerinin üzerine çıktığında 
enjeksiyon makinası ile haberleşip arıza 
sinyali vererek fire oranları azaltılmaktadır. 
Haberleşme protokolleri sayesinde sıcaklık 
ve akış bilgileri bilgisayara aktarılarak trend 
analizi yapılabilecek ve kayıt altına alına-
bilmektedir. Flowtech Manifold sistemi 
8 devreye kadar standart olmakla beraber, 
modüler tasarımı dolayısıyla genişleyebilir 
özelliktedir. Flowtech manifoldlar eloksal 
alüminyumdan imal edildiğinden yüksek 
korozyon dayanımına sahiptir. Su akış mik-
tarı artırılarak baskı çevrim zamanlarının 
azaltılmasını sağlar. Sabit akış ve sabit sıcak-
lıkta istikrarlı parça kalitesi sağlanır. TM

(500-2000 m3/h)
•	 Dış mekan yerleşime uygun IP 65 kasa 

dizaynı
•	 ModBUS iletişim protokolü 
•	 Remote kontrol paneli TM
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ürünler

COPA’dan Duvar ve Salon Tipi Klimalar

Coşkunöz Holding’in iklimlendirme 
sektöründeki öncü markası COPA, 
duvar ve salon tipi klimaları ile tüke-

ticilerine serin ve konforlu bir yaz geçirme 
fırsatı sunuyor. Yüksek verim ve tasarruf 
sağlayan inverter özelliğine sahip COPA 
klimalar, güvenilir ve teknolojik komponent-
leri sayesinde yaşam alanlarında sağlıklı ve 
konforlu hava sağlıyor.
Geçen yıl satışan sunulan COPA klimalar 
estetik ve şık tasarımlarıyla birlikte; geliş-
miş elektronik kontrol sistemi, geniş çaplı 
çapraz akışlı fanı, yüksek verimli kom-
presörü, korozyona karşı dayanıklı gold fin 
evaporatörü gibi komponentlere sahip. Bakır 
boruların iç kısımlarındaki yivler sayesinde 
düz borulara kıyasla %20-30 daha yüksek ısı 
verimliliği sağlarken; akıllı, hassas ve hızlı 
ısı ayarı ile 2 dakikada ısıtıp 30 saniyede 
soğutuyor. 
Tüketicilerine sorunsuz kullanım imkanı 
sunan duvar ve salon tipi COPA klimalar 
tasarruflu olup sessiz çalışmasıyla dikkat 
çekiyor. Kapasitesini ortamın ihtiyacına 
göre ayarlayan, bu sayede enerji tüketimini 
minimuma düşürerek soğutma ve ısıtma 
verimliliğini artıran DC inverter kompres-
sörler yardımıyla COPA klimalarla %30’a 
kadar enerji tasarrufu sağlamak mümkün. 
Geliştirilen geniş çaplı çapraz akışlı fanı, 
asimetrik kanatları ve çok kanatlı santrifüj 
fanı sayesinde COPA klimalar 29 dB seviye-
siyle bir kütüphane ortamından daha düşük 
sesle çalışıyor. 
COPA klimalar farklı ısı kapasiteleriyle has-
sas sıcaklık kontrolü ile daha sağlıklı ve daha 
konforlu bir hava için farklı hava temizleme 

teknolojilerine sahip. Toz tortularına ulaşan 
yeni nesil süper elektrostatik filtreli temiz-
leme teknolojisi; kolayca çıkarılıp temizlene-
bilen ikinci kapağı sayesinde iç ünitelerdeki 
kirliliğin önüne geçer. Filtrede bulunan 03 
mikron parçacıklar sayesinde tozları yakala-
yan hava filtreli toz çöktürme teknolojisi ise 
arınma oranını %99.7’ye çıkarır. Formaldehit 
sökücü filtre, iç ünitedeki formaldehit ve 
diğer zararlı gazları etkin, verimli, hızlı ve 
absorpsiyonlu olarak %92’nin üzerinde bir 

oranla giderir. 
A++ enerji sınıfında yer alan duvar tipi split 
COPA Touch Line ve Soft Line ve salon 
tipi klimaların farklı kapasite seçenekleri 
bulunuyor. COPA salon tipi klimanın 43000 
BTU, duvar tipi split klimaların ise 9000 
BTU ile 24000 BTU aralığındaki kapasi-
teleri ile çeşitli ihtiyaçlara cevap veriyor. 
5 yıl garantili olan COPA klimalar Tür-
kiye genelinde yaygın servis ağıyla hizmet  
veriyor. TM

Etna’dan Enerji Verimliliği Yüksek Komple Çözümler: Etna Plus Serisi
maz pompa sistemlerinden oluşan çözümle-
riyle yüksek kaliteyi erişilebilir fiyatla standart 
olarak sunuyor. Etna Plus serisi; frekans kont-
rollü ıslak & kuru rotorlu sirkülasyon pom-
paları, komple paslanmaz hidrofor sistemleri, 
drenaj pompaları ve atık su tahliye sistemleri, 
yangın pompası çözümleri (TSEN12845 & 
NFPA20) gibi geniş bir ürün gamını kapsıyor.

P ompa - hidrofor teknolojilerinin lider 
üreticilerinden Etna (ALP Pompa 
A.Ş.), sektördeki öncü konumuna 

uygun olarak 5 yıl garantili Etna Plus serisini 
kullanıcılarının hizmetine sunuyor. 
Etna satışa sunduğu Etna Plus serisiyle; 
basınçlı su ihtiyacını gideriyor, estetik görü-
nüme sahip, frekans kontrollü komple paslan-

Etna Plus serisi ile tüm elektriksel ve meka-
niksel arızalara karşı 5 yıl garanti verilmi-
yor. Söz konusu garanti; sistemin çalışması 
sonucu oluşan tüm aşınmaları, motor arıza-
larını, elektriksel sorunları da içeriyor. Kul-
lanıcılar 5 yıl boyunca yedek parça, periyodik 
bakım, servis hizmeti için ilave hiçbir bedel  
ödemiyor. TM

18 . tesisat market 07/2018



Vaillant VAI-8 Serisi Inverter Split Klimalar ve VRF Merkezi Klima Sistemleri

Vaillant VAI-8 model inverter split 
klima cihazları; aktif güç kontrollü 
DC inverter teknolojisi ile maksi-

mum enerji tasarrufu sağlarken, düşük ses 
seviyesi, modern çizgileri ve yüksek SCOP 
ve SEER değerleri gibi özellikleriyle sını-
fındaki diğer cihazlardan farklılaşıyor. Sahip 
olduğu verimli ürün sertifikası (ErP’ye 
uygun) ile 2014 yılında yürürlüğe giren 
yeni enerji verimlilik direktifine uygundur 
(SCOP ve SEER; sezonsal performans 
katsayılarıdır, yüksek olması; harcadığı-
nız enerjiye göre yüksek verim aldığınızın 
göstergesidir). Vaillant’ın yeni serisi VAI-8 
inverter split klima cihazları R-32 gaz kul-
lanımı ile standartlardan neredeyse 3 kata 
kadar daha çevreci.
Vaillant inverter klimalar, cihaz kumandası 
üzerinden tek tuş ile aktive edilen X-FAN 
temizleme fonksiyonu ile ünite içinde nem 
ve tozdan oluşan ve kötü kokuya sebep 
olabilen küf ve partikülleri temizleyerek 
kullanıcısına nemden arındırılmış temiz ve 
kuru hava konforunu sağlar. Tüm bu özel-
liklere ilave olarak ortama verilen hava, aktif 
filtreleme sisteminden geçirilerek yaşam 
mahalline ulaştırılır. Öncelikle toz filtre-
sinden geçirilerek kaba partikülleri tutulur, 
sonrasında anti bakteriyel filtreden geçirilip 
bakteri ve kötü kokularından arındırılmış 
olarak ortama verilir. Böylelikle kullanıcı-
lara sağlıklı ev konforu en sağlıklı şekilde 
sunulur. Estetik olarak şık ve modern bir 
görüntüye sahip inverter serisi VAI 8 klima-
lar, iç ünite üzerindeki LCD ekran ve LED 
göstergeli dizaynı ile ortam sıcaklığını ve 
çalışma fonksiyonları ile ilgili bilgileri kulla-
nıcısına sunar. Vaillant VAI 8 serisi inverter 
klima cihazının diğer bir özelliği; bilgisayar 
ve server odaları gibi yaz-kış ısı yükü olan, 
dış ortam sıcaklığının düşük olduğu yerlerde 
bile soğutma yapabilmesidir. Böylelikle tüm 
yıl, günün 24 saati istenen ortamların iklim-
lendirilmesi VAI 8 ile kolaylıkla sağlanabil-
mektedir. Hızlı ısıtma ve soğutma sağlayan 
“TURBO” fonksiyonu, uyku modu ve 24 
saat programlama, “I FEEL” fonksiyonu ile 
üfleme debisini ortam sıcaklığına göre ayar-
layarak maksimum konfor sunar, gece ekran 
ışıklarını kapatma “LIGHT” fonksiyonu 
seçenekleri ile diğer özelliklerine ek olarak 

kullanıcısına konfor ve performansı 
bir arada sunuyor. Estetik, performans, 
kalite ve iyi servis hizmeti arayanlar 
için tasarlanmış VAI-8 Serisi İnverter 
klimalar Vaillant farkıyla Türkiye’de 
500’den fazla noktada tüketicilerin 
beğenisine sunuluyor. 
Vaillant bireysel klima sistemlerinin 
yanı sıra merkezi klima sistemlerinde 
de bu yıl yeni nesil VVS 5 VRF sistemlerini 
piyasaya sundu. VVS5 VRF Sistemler tek 
bir dış ünite sistemine bağlanabilen 80 iç 
ünite ile küçük bir daireden yüksek binalara 
kadar çok geniş bir çözüm olanağı sunarken 
esnek ürün gamı ile tüketicilere Vaillant 
konforunu yaşatıyor. VVS5 VRF sistemleri 
DC inverter teknolojisini kullanarak gerek 
soğutmada gerekse ısıtmada çok yüksek 
verimlilik değerlerine ulaşmaktadır. Bütün 
ürün gamında Full-Inverter kompresörler 
kullanılmaktadır. Esnek seçim ve uygu-
lama özelliği ile projelendirmeden başlaya-
rak, sahada montaj aşamasına kadar tasa-
rımcısına avantaj sağlayan Vaillant VVS5 
VRF Sistemleri, bütün kompresörlerinde 
DC Inverter teknolojisini kullanarak yük-
seltilmiş COP ve EER verim değerlerine 
sahiptir. Gerek soğutmada gerekse ısıtmada 
yüksek çalışma verimliliği ve yüksek konfor 
ile ik limlendirme sistemlerinde her türlü 
ihtiyaca çözüm sunuyor. Ozon dostu R410A 
soğutucu akışkan kullanımı ile çevreyle dost 
bu sistemler,  “sessiz çalışma fonksiyonu” 
sayesinde düşük çalışma ses seviyeleri ile 

kullanıcısına yüksek konfor sunuyor. 12kW 
ile 246 kW kapasite aralığında 23 farklı dış 
ünite seçeneği, 2,2 kW ile 28 kW kapasite 
aralığında 12 farklı tipte toplam 67 adet iç 
ünite seçeneği ile iklimlendirme sistemleri 
çözümünde Vaillant VVS VRF sistemleri 
her mekana ve dekorasyona özel çözümler 
sunuyor

VVS ürün aile-
sinde MINI, Com-
pact, Heat-Pump, 
Heat-Recover y 
ve HOME serisi 
ürünler bulunu-
yor. Küçük ve 
orta ölçekli proje-
ler için MINI ve 
Compact VRF sis-
tem ürünleri tüke-
ticinin beğenisine 
sunuluyor. Daha 
büyük ölçekli 
projeler için ise 
Heat-Pump ve 
Heat-Recover y 
sistemler geniş 

kapasite aralığı ile ürün gamında yer alıyor. 
Ayrıca HOME serisi VRF dış üniteler ile 
bağlı VVS VRF iç üniteleri iklimlendirme 
görevlerini yerine getirirken yine dış üni-
teye bağlı Hydrobox sayesinde aynı anda 
sıcak su üretimi mümkün oldu. Birden fazla 
dış ünitenin kaskad bağlantısı ile 246kW 
soğutma kapasitesine ulaşan Heat-Pump 
VVS VRF sistemlerinde, dış ünitelerden 
birinin arızalanması durumunda birbirini 
yedekleme özelliği ile diğer cihazları dev-
rede tutarak kullanıcısına kesintisiz çalışma 
emniyeti sunuyor. Toplamda 1000 metreye 
kadar boru tesisatlarında çalışabilme fonk-
siyonu sayesinde özellikle çok katlı yapıların 
iklimlendirme tasarımında avantaj sağlıyor. 
Bu sistemlerde ürünün teknik özelliklerinin 
yanında projelendirme, hesaplama ve devreye 
alma süreçlerinde de farklı hizmetler sunan  
Vaillant, sadece bu ürünlere yönelik oluştur-
duğu departman ile gerek işin profesyonel-
lerine gerekse son kullanıcısına satış öncesi 
ve sonrası teknik destek sağlarken sahada ve 
montaj yerinde de son kontroller ve süper-
vizörlükle bu destek devam ettiriliyor. TM
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ürünler

TY Teknik Mekanik Tesisat’tan Magnum Boru Isıtma Sistemi

Magnum Türkiye distribütörü TY 
Teknik metal borulardaki su ve 
yağ donmalarına karşı, izolas-

yon altına monte edilen farklı özelliklerde 
ve güçlerde boru ısıtma (tracing) kabloları 
sunuyor.  

Magnum Ideal 

Dış mekanlardaki kısa mesafeli metal boru-
ların donmasını önlemek için dizayn edil-
miştir. Bir ucunda 2 metre uzunluğunda 
fi şi diğer ucunda sensörü olan hazır ısıtma 
kabloları, termostat gerektirmez, çok pra-
tik, güvenli, 1 metreden 48 metreye kadar 
14 farklı uzunlukta ve montaja hazır paket 
sistemler halinde sunulmaktadır.  

Magnum Trace Regular- Micro

Sıvının sıcaklığına göre kendi ısı gücünü 
regüle edebilen, borularda veya su/yağ tank-
larında sıcaklığın belli bir değerin altına 
düşmesini önler. Sıvıları 85°C'ye kadar 

istenilen sıcaklıkta tutmak için ideal bir 
çözümdür.  İstenen uzunlukta, projeye 
uygun olarak kablolar kesilebilir. Güç ayar-
lama özelliği sayesinde kablolar üst üste 
gelse bile güvenli bir şekilde kullanılır. En 
çok kullanıldığı yerler soğuk ve atıksu boru-
ları, yangın sprinkleri, yakıt hatları ve sıvı 
depolarıdır.

Magnum tracing kabloları, metrede 10, 15, 
35 ve 33 watt olmak üzere farklı güçlerde 
mevcuttur. Bağımsız veya elektrik panosu 
içine monte edilmiş Magnum termostat-
ları ve yüzey sensörleri sayesinde sıcaklık 
kontrolü yapılır.

Magnum Trace Micro Plug & Go

Plug and Go Magnum Trace Regular – 
Micro gibi kendi gücünü regüle edebilen 
daha küçük projelerde kullanılan, özellikle 
branşmanlaşan boru sistemlerinde ideal bir 
çözümdür. Kablo, gücünü borunun ısısına 
göre bölgesel olarak ayarlar. Tak-çalıştır 
olarak kullanılabildiğinden kablolar iste-
nildiği gibi kısaltılıp uzatılabilir, bu özel-
lik sayesinde karmaşık dizaynlar önlenmiş 
olur. Termostat kullanmadan polymer core 
transmit sayesinde sabit sıcaklık her noktada 
sağlanabilir.
Isı kaybı boruların / tankların boyutlarına, 
dış ortam sıcaklığına, akışkan sıvıya, sıvının 
hızına ve izolasyona bağlıdır. TY Teknik, ısı 
hesapları ve projelendirme konularında da 
müşterilerine destek sunmaktadır. TM

Isıtıcı kablo hesaplama tablosu

Boru çapı (max) 15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 100mm

Uygulama metodu Su borusu donma koruması faktörü:

Liner (boru boyunca) -30°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C

10 sarım/m - - -30°C -30°C -25°C -25°C -20°C

20 sarım/m - - - - -30°C -30°C -30°C

Kablo hesabı Gerekli kablo uzunluğu (m)

10 sarım/m 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 4

20 sarım/m 2 2,25 2,5 2,75 3,25 4 8

20 . tesisat market 07/2018





ürünler

Mitsubishi Electric’ten Yapay Zekalı Yeni Klima Serisi: Legendera

Mitsubishi Electric; üstün yapay 
zeka teknolojisi, yüksek enerji 
verimliliği, gelişmiş filtre sis-

temi, iddialı tasarımı ve renkleri ile öne 
çıkan yeni Legendera serisi klimalarıyla 
dikkat çekiyor. Sahip olduğu yapay zeka 
algoritması ve “3D i-See Sensör” teknolo-
jisi ile ortamdaki kişilerin vücut sıcaklığını 
algılayan Legendera klimalar, sensör fan 
hızını ve hava yönlendirme şeklini otoma-
tik olarak belirleyebildiği gibi gereğinden 
fazla soğutma ve ısıtma yapmadığı için 
maksimum enerji verimliliği ve konfora 
imkan tanıyor. Legendera klimaların 3 
boyutlu sensör sistemleri, ortamda kul-
lanıcı olmadığında enerji tasarrufu için 
ayar sıcaklığını 1 ya da 2 derece yukarı 
ya da aşağı ayarlayabildiği gibi kişilerin 
mekan içinde yoğun olarak zaman geçir-
diği yerleri tespit ederek bu doğrultuda 
çalışabiliyor. Sistem öncelikle kullanıcı-
ların yaşam alanında bulundukları böl-
geleri belirli bir zaman diliminde izleye-
rek kişisel kullanım alışkanlıklarını tespit 
ediyor. Kendisini güncelleyen yapay zekası 
sayesinde dinamik takip ve fonksiyonel-
lik sunan Legendera klimalar, yapay zeka 
tarafından değerlendirilen takip verileri 
ışığında iklimlendirilen havanın, öncelikle 
ve yoğun olarak mekan içinde kişilerin 
daha fazla zaman geçirdiği alanlara yön-

lendirilmesini sağlıyor. Mekan içinde doğru 
alana doğru yönlendirmeyi yapabilmek için 
tam fonksiyonel bir hava üfleme yapısına 
sahip olan bu yeni seri klimalar, 6 farklı 
motor ile kontrol edilen ve birbirinden 
bağımsız hareket edebilen 6 farklı kanat 
sistemi sayesinde yüksek konfor sunuyor. 
Kişiselleştirilmiş iklimlendirmenin temeli 
olan bu özellik, kullanıcıların her seferinde 
kumandaya müdahale etmeden, kullanım 
alışkanlıklarına göre otomatik olarak kon-
fora ulaşmalarına imkan tanıyor. Her kul-
lanıcının ve mekanın farklılaşan beklenti-
lerini otomatik olarak karşılayan sistem, 
kullanıcıların klima kullanımı sırasında 
farkında olmadan neden olduğu bazı kon-
forsuz durumları da minimuma indiriyor. 
Ayrıca, gereksiz kullanımdan kaynaklanan 
enerji tüketimini önlemeye yardımcı oluyor.
Mitsubishi Electric teknolojisiyle üre-

tilen ve verimliliği 
büyük ölçüde artırı-
lan Poki-Poki Motor 
ile Legendera serisi 
klimalar, soğutmada 
10,5’e ulaşan verim 
değeri ile sıradan A 
sınıfı cihazlardan 
iki kat daha yüksek 
verimliliğe sahip öncü 
bir ürün grubu. Isıtma 
verimi de en yüksek 
sınıf olan A+++ sını-
fına sahip modeller ile 
fark yaratıyor. Legen-
dera serisinde bulu-
nan “Plasma Quad 
Plus” filtre, saç telinin 
yaklaşık otuzda biri 

büyüklüğe denk gelen 2.5 mikrometreden 
daha küçük parçacıkları filtreleyebiliyor. 
Hava temizleme cihazları için aranan en 
önemli kriterlerden biri olan bu filtreleme 
özelliği, ortam havasını A sınıfı derecelen-
dirme ile temizleyebiliyor. Bu yeni seride, iç 
ünitedeki hava yolu üzerinde bulunan par-
çalar Mitsubishi Electric’e özel bir kaplama 
yöntemi ile kaplanıyor. Çift katmanlı bu 
kaplama teknolojisi; toz, yağ, sigara dumanı 
ve karbon gibi farklı kimyevi yapıdaki kir-
leticilerin, istenmeyen şekilde parçalar 
üzerinde birikmesini engelleyerek yüksek 
teknoloji filtreler ile filtrelenmesini sağlıyor. 
Kullanıcılar tarafından rutin olarak temiz-
lenen filtreler, kirleticilerin cihazın önemli 
parçaları üzerinde birikmesini önleyerek 
zaman içinde sistemin verim ve performan-
sının ilk günkü şekilde devamını kolaylaştı-
rıyor. Yapılan modellemelerde bu teknoloji 
sayesinde, cihazın zaman içinde karşılaşa-
bileceği yüzde 18’e varan tüketim artışını ve 
hava debisindeki yüzde 30’a varan azalmayı 
önlediği değerlendiriliyor. Legendera seri-
sinde iç ünitelerin üretiminde kullanılan 
Mitsubishi Electric boyama ve boya üzeri 
kaplama teknolojisi ile cihazlarda parlak 
ve elegant bir imaj yaratılmış durumda. 
2016 yılında Good Design Ödülü’nü kaza-
nan tasarımlar arasında yapılan en iyinin 
sınıflandırmasında da ayrışarak “En İyi 
100 Tasarım Ödülü”ne layık görülen seri; 
yakut kırmızısı, kuzguni siyah, inci ve duru 
beyazı gibi dört farklı renk seçeneği ve 
renk katmanlarındaki derinlik ile modern 
tasarımların bir parçası olarak dekorasyona 
uyum sağlıyor. İç ünite renkleri ile aynı 
renkte olan kumandalar da tasarımda bir 
bütünlük oluşturuyor. TM
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Profilo’dan A+ ve A++ Enerji Sınıfı Klimalar

Profilo’nun A+ ve A++ enerji sınıfı kli-
maları, yaz sıcaklarına ekonomik ve 
konforlu çözüm sunarken, ekstra 

özellikleri ile de evlerin havasını ferahla-
tıyor. Soğuk katalizör filtreleme özelliği 
ile uçucu organik ve insan sağlığına uygun 
olmayan maddeleri yok ederek sağlıklı bir 
hava sunuyor. Almanya merkezli bağımsız 
test kuruluşu TÜV (Teknik Gözetim Bir-
liği) tarafından test edilerek onaylanan ve 
yeni Enerji Yönetmeliğine uygun A+ ve A++ 
enerji sınıfları için verilen TÜV Sertifikası 
almaya hak kazanan Profilo klimalarda, 
verimliliğin yanı sıra enerji tasarrufunu da 

en üst düzeyde koruyan, ozon ve çevre dostu 
R410A gazı kullanılıyor. 
Ortam ısısını ideal düzeyde tutma özelliğine 
sahip Profilo klimalar, hayatı kolaylaştıran 
birçok farklı özelliği ile yaşam alanına kon-
for katıyor. Çıkarılıp yıkanabilen ön filtreleri 
sayesinde insan sağlığına uygun olmayan 
maddeleri barındırmayan yapısı ve kolay 
temizlenebilme özelliği ile ortam havasının 
ilk temizliğini de sağlıyor. Zaman ayarı, 
uyku konumu, iki yönlü hava üfleme tekniği 
ve turbo özelliği gibi birçok farklı fonk-
siyonu ile Profilo klimalar yaşama konfor 
katıyor...TM

CIAT’tan Yeni POWERCIAT Serisi Chiller Cihazları

CIAT, 270 ile 1500kW arasında 
çalışan yeni sabit hızlı, hava soğut-
malı, vidalı POWERCIAT soğu-

tucu serisini piyasaya sürdü. Bu yeni seri, 
18 farklı ebatta soğutma çözümü ve 4,5’e 
kadar Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı 
(SEER) ve 6,3’e kadar Mevsimsel Enerji 
Performansı Oranı (SEPR) ile üç farklı 
verimlilik sunarken, aynı zamanda son 
Avrupa Ecodesign yönetmelikleriyle de 
uyumludur. CIAT, enerji tüketimini uygun 
hale getiren ve binalarda iç hava kalitesiyle 
konforu artıran küresel ısıtma, soğutma ve 
havalandırma (HVAC) çözümleri tasarlar, 
üretir ve tedarik eder. CIAT HVAC Avrupa 
Ürün Müdürü Eric Pollet, “Yeni POWER-
CIAT serisi gerek konfor soğutması gerekse 
de proses soğutma uygulamalarında en 
yüksek enerji verimliliğini sağlamak için 
tasarlandı:” diyor. “Farklı müşteri ihtiyaçları 
için standart, yüksek verimlilik ve Premium 
versiyonlar olmak üzere 3 farklı verimlilik 
sınıfında sunuluyor diyor.” Yeni POWER-
CIAT serisi’nin 2018 Avrupa Eco-Design 
gerekliliklerini karşılayan 3 farklı verimlilik 
versiyonu şöyle:
•	Sabit	hızlı	vidalı	kompresör	ve	sabit	hızlı	
fanlarla donatılmış standart versiyon: Yük-
sek tam yük enerji verimliliği ile, bu versiyon 
proses soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için 
optimize edilmiş olup 5,7 SEPR değerine 

ulaşmaktadır.
•	Yüksek	verimli	(HE)	versiyonu	sabit	hızlı	
vidalı kompresör ve değişken hızlı AC fan-
ları ile donatılmıştır. 4,4’e kadar mevsimsel 
enerji verimliliği (SEER) ve 6,2’ye kadar 
SEPR değeri ile proses soğutma ve konfor 
soğutma uygulamaları için ekonomik bir 
çözüm sunar.
•	 Premium	 versiyon	 (XE)	 ise	 sabit	 hızlı	
vidalı kompresör ve EC fan teknolojisiyle 
donatılmıştır. Bu versiyon 4,5’e kadar ulaşan 
SEER ve 6,2’e kadar ulaşan SEPR değer-
leriyle proses soğutma ve konfor soğutma 
uygulamalarında uygun operasyon (işletme) 
maliyetli bir çalışma olanağı sunar.
POWERCIAT serisinde en yeni nesil 
düşük sesli fanlar standart olarak sunulmak-
tadır. HE ve XE versiyonlarında sunulan 
değişken hızlı fanlar ünitenin hava akışına 
uyum sağlayarak kısmi yük sırasında açma-
kapama gürültüsünü ortadan kaldırır. Daha 

fazla akustik konfor sağlamak adına, sese 
duyarlı ortamlar için süper düşük gürültülü 
versiyonuyla -12 db(A) değerine ulaşan üç 
ilave çözüm sunulabilmektedir.
Genişletilmiş -20°C ile 55°C dış ortam 
çalışma sıcaklığıyla POWERCIAT, pek çok 
iklime uyum sağlayabilir. -15 °C ile 15°C 
(low-brine seçeneği ile) arasında değişen 
soğutulmuş su çıkış sıcaklığıyla hizmet ve 
endüstriyel sektörlerin ihtiyaçlarını karşıla-
maktadır. Altı farklı ebatta sunulan entegre 
hidrolik sayesinde, POWERCIAT ünite-
lerin kolaylıkla kurulabilmesini sağlayan, 
alan ihtiyacını en aza indiren ve kurulumun 
güvenilirliğini artıran bütün bir çözüm sun-
maktadır. Hidrolik modül, tekli ya da ikiz 
olmak üzere pek çok yüksek ve alçak basınçlı 
pompa ile donatılabilir ve bu sayede daha 
fazla güvenlik için acil durum pompasına 
otomatik olarak geçiş yapılabilir. Son olarak, 
13 farklı ebatta sunulan toplam ısı geri kaza-
nımı opsiyonuyla, ısı ünite tarafından sıcak 
su üretiminde kullanılmak üzere yeniden 
kullanılabilir.
Chiller tarafından sağlanan toplam ısıtma 
kapasitesinin geri kazanımı, ünitenin 60 
°C'ye kadar ücretsiz ek sıcak su üretme-
sini sağlar. Bu seçenek, özellikle oteller ve 
endüstriyel uygulamalar gibi büyük mik-
tarda ısı geri kazanımı gerektiren uygula-
malar için yararlı olabilir. TM
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AVenS’ten Nem Alma Özellikli Isı Geri Kazanım Cihazı

Vortice tarafından geliştirilen, 
AVenS’in pazara sunduğu yeni 
dahili nem giderici özellikli ısı 

geri kazanım ünitesi Vort HRI DC, sahip 
olduğu özellikleriyle fark yaratıyor. İki farklı 
model olarak üretilen VORT HRI 260 DH 
120 m² ve VORT HRI 500 DH 240 m² 
ticari ve konutlar için tavan tipi nem alma 
özellikli ısı geri kazanım cihazı iki farklı 
sürümü bulunuyor: DH (elektronik sıcak-
lık bağıl nem probu ile donatılmış), DH 
RC (mekanik kablolu termo-humidistat ile 
uyumlu). Nem alma özellikli cihaz çalışma 
prensibi doğrudan genleşme chiller dev-
resi ve radyant soğutma sistemi ile birlikte 
sağlanıyor. 

Vort HRI DC’nin Özellikleri:

•	 Kompakt boyut (asma tavanlarda 
kurulumu kolaylaştırmak için)

•	 All-in-one mimari uyum, etkili çalışma ve 
kolay kurulum

•	 Muayene ve bakımı kolaylaştırmak için 
galvanizli çelik levhadan çıkarılabilir 
panellerden yapılmış muhafazalar

•	 Modele göre sırasıyla R 134A ve R 
410A ile çalışan pistonlu veya döner 
kompresörler

•	 Çift su / hava kondenseri
•	 Çok yüksek verimli counter-fl ow eşanjör
•	 EC motorlu yüksek verimli santrifüj 

fanlar; sistem basıncına göre debi artırır 
veya azaltır bağıl neme göre çalışır

•	 Akış ölçer, üç yollu modülasyon vanası, 
G4 fi ltreli, motorla çalışan sirkülasyon 
damperi

•	 LCD ekran dahil olmak üzere mikro 
işlemcili elektronik kontrol ünitesi:

- Soğutma devresinin izlenmesi;
- Havalandırıcı ve hidrolik bölümlerin entegre 
yönetimi;
- Yaz / kış modu; 
- Entegre donma koruması;
- Olası arızalar için teşhis; 
- RS485 haberleşme portu ve / veya internet 

üzerinden denetleme (isteğe bağlı)
- Filtre izleme (isteğe bağlı).
•	 Mod için kablolu mekanik termo-

humidistat. DH RC (isteğe bağlı).
•	 Dahili elektronik “sıcaklık - bağıl nem 

sensörü” (Mod. DH için zorunludur)
•	 Uzaktan kumanda paneli (isteğe bağlı)
•	 H10 elektrostatik fi ltre (isteğe bağlı)
•	 Askıya alınmış kurulum için bağlantı 

çubukları
•	 Koruma sınıfı: IPX2
•	 Yalıtım sınıfı: I. TM

FRÄNKISCHE’den Yeni Starline Uygulaması

FRÄNKISCHE yeni yayınladığı starline 
uygulaması ile son kullanıcılara havalan-
dırma menfezinin 3D görünüşünü henüz 

mekanik tesisat aşamasından önce test etme 
imkanı sunuyor. FRÄNKISCHE’nin yeni artı-
rılmış gerçeklik uygulaması - örneğin iç mimari 
tasarım aşamasında - optimum havalandırma 
menfezi seçimi için destek sağlıyor. Bunun için 
ihtiyaç duyulanlar akıllı bir telefon veya tablet 
PC, ücretsiz olarak indirilebilen starline uygu-
laması ve yazdırılmış olan artırılmış gerçeklik 
işaretçisi. 
FRÄNKISCHE starline uygulaması farklı 
havalandırma menfezlerinin oda içerisinde iste-
nilen noktadaki 3D görünüşlerini sanal olarak 
oluşturuyor. Böylece son kullanıcılar 20 farklı 
“profi -air starline design menfez” tipi arasın-
dan dekorasyon zevklerine en çok uyanı seçme 
imkanına kavuşmuş oluyorlar. Android veya 
iOS cihazları için uygulamalar Google Play-
store ve Apple App Store üzerinden ücretsiz 
olarak indirilebilirken, gerekli olan işaretleyi-
ciye ise örn. www.designgitter.de adresi üze-

rinden ulaşılabiliyor. Bu işaretçiyi indirmek, 
çıktısını almak ve mahal içerisinde arzu edilen 
yerde konumlandırmak suretiyle kullanmak; 
arzu edildiği takdirde birden fazla menfezi yan 
yana konumlandırarak aralarında seçim yapmak 
da mümkün oluyor. Uygulamayı kullanan kişi 
işaretçiyi taratıyor ve arzu edilen menfez ciha-
zın ekranında odaya yansıtılıyor. Kullanıcılara 
sadece menfezleri mahalde dolaştırmak üzere 
dokunmatik ekranı kullanmak kalıyor. İhtiyaç 
halinde kullanıcı fotoğrafl ar çekerek bunları 
cihazın fotoğraf galerisinde yer alan “starline” 
klasörüne kaydedebiliyor. Ek olarak, uygulama 
farklı design menfezlerin detaylı özelliklerini 
de bünyesinde barındırıyor. starline uygulaması, 
bu özellikleriyle, uygulamacılara ve bayilere 
profi -air starline design menfez koleksiyonunu 
rahatlıkla test etme ve tanıtma imkanı sunar-
ken, son kullanıcıya da karar verme sürecinde 
destek oluyor. FRÄNKISCHE kontrollü konut 
havalandırması konseptini üst sınıf tasarım ile 
buluşturuyor: sieger design tasarım atölyesi ile 
birlikte tasarlanmış profi -air design menfezleri 

sahip oldukları mıknatıslar sayesinde kolaylıkla 
uygulanabiliyor. 20 farklı tipte mevcut bu men-
fezler bu geniş yelpaze ile her türlü iç mimari 
tasarıma uyum sağlayabiliyor. Dokuz dikdört-
gen ve dokuz kare tipte menfezin yanısıra bir 
adet oval ve bir adet de yuvarlak menfez, paslan-
maz çelik, kumlanmış sac çelikten veya camdan 
mamül olarak sunuluyor. FRÄNKISCHE'nin 
sunduğu boru sistemi, ısı geri kazanımlı hava-
landırma cihazları ve bu menfezler kontrollü 
konut havalandırması konsepti için bir bütün 
oluşturuyorlar. TM

Yılın Yatırımı,
Geleceğin Yalıtımı:
ODE’den
2017 yılında Eskişehir’de faaliyete başlayan üretim tesisimizle
“Yalıtım Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı” kategorisinde ödül kazandık.
Bu tesiste; yetkin insan kaynağımız ile Türkiye’nin en yüksek
teknolojisine sahip membranını üretmekten gurur duyuyoruz.
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söyleşi

Toros Arslanyan
Cenk Endüstri Tesisleri 
İmalat ve Taahhüt A.Ş. 
Kapalı ve Kuru Sistemler 
Bölüm Müdürü

1 979 yılında kurulan Cenk A.Ş, kuruluşundan 2011 yılına kadar sadece inşai tip 
soğutma kulelerinin üretimini yapıyor, genellikle saha montajlı, ağır sanayiye 
hitap eden soğutma kulelerinin dizaynını, mühendisliğini ve taahhüdünü 

gerçekleştiriyordu. 2011 yılından sonra ise ürün gamına açık ve kapalı tip soğutma 
kulelerini, hibrid kuleleri, kuru ve adyabatik soğutucuları ve evaporatif kondenserleri 
ekledi. Böylece HVAC ve inşaat sektörüne de hitap etmeye başladı. Bu doğrultuda 
geçen sene Düzce’de 17 dönümü kapalı alan olmak üzere 20 dönümlük bir fabrika 
yatırımını başlattı. Soğutma kulesi sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı görev bilen 
Cenk A.Ş.’nin yatırımlarını ve hedeflerini Cenk A.Ş. Kapalı ve Kuru Sistemler Bölüm 
Müdürü Toros Arslanyan, Tesisat Market okurlarıyla paylaştı…

“Hedefimiz, soğutma kulesi 
sektöründe dışa bağımlılığı 
azaltmak”
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CTI ve Eurovent sertifikalı açık ve 
kapalı tip soğutma kulelerini ürün 
gamında bulunduran ilk ve tek yerli 
firmayız

Cenk Endüstri Tesisleri A.Ş., 1979 yılında 
kuruldu. Ana konumuz, soğutma kuleleri. 
Kuruluşumuzdan yaklaşık 2011 yılına kadar 
sadece inşai tip soğutma kulelerinin üretimini 
yaptık, genellikle saha montajlı, ağır sanayiye 
hitap eden soğutma kulelerinin dizaynını, 
mühendisliğini ve taahhüdünü gerçekleştir-
dik. 2011’den sonra ürün gamımıza paket 
tip soğutma kulelerini ekledik; açık ve kapalı 
tip soğutma kuleleri, hibrid tip kuleler, kuru 
ve adyabatik soğutucular ve evaporatif kon-
denserler başlığı altında ürün portföyümüzü 
genişlettik. Bu anlamda da günümüzde önemli 
referanslar edinmiş bulunuyoruz. Eskiden 
ağır sanayi ve endüstriyel tesislere daha çok 
ağırlık veriyorduk, 2011 yılından itibaren ise 
genişleyen ürün portföyümüz sayesinde artık 
HVAC ve inşaat sektörüne de ürünlerimizi 
sunuyoruz.

Ürün gamımızda ana kalemimizi, inşai tip 
soğutma kuleleri oluşturuyor. Bunun yanında 
açık ve kapalı tip soğutma kuleleri üretiyo-
ruz, ki bu ürün grubuyla ilgili sertifikala-
rımızı da geçen yıl sonu itibarıyla tamam-
ladık. CTI ve Eurovent sertifikalı açık ve 
kapalı tip soğutma kulelerini (600 gr/m2 ve 
725 gr/m² çinko ihtiva eden galvanizli saclı) 
ürün gamında bulunduran ilk ve tek yerli 
firmayız. Kardeş kuruluşumuz olan Niba ise 
CTI ve Eurovent sertifikalı CTP malzeme-
den imal açık tip soğutma kulelerini ürün 
gamında bulunduran ilk ve tek yerli firma. 
Bunun yanında endüstriyel ve HVAC olmak 
üzere kuru ve adyabatik soğutucular üreti-
yoruz. Aynı zamanda soğutma sektöründe 
daha çok amonyak gazıyla soğutulan soğuk 
odalara yönelik evaporatif kondenserler de 
üretiyoruz. Bu anlamda da Türkiye’de sayılı 
firmalardan biriyiz. 

Ana konumuz, tamamıyla soğutma kulesi. 
Cenk A.Ş. olarak soğutma kulesi başlığının 
dışına çıkmıyoruz. Çünkü odaklandığımız 
konu, soğutma kulesi olduğu için soğutma 
kulesi ile ilgili nasıl daha farklı çözümler 
üretebiliriz, ürün gamımızı su tüketimini 
azaltması ve enerji verimliliği bakımından 
nasıl geliştirebiliriz gibi konuların üzerinde 

zemeden imal paket açık tip soğutma kuleleri 
bulunuyor. 

Cenk A.Ş. olarak mutfağımız çeşitli, hal böyle 
olunca birçok projede elimiz güçleniyor. Bir 
projede açık tip kuleler de kapalı tip kuleler 
de kullanılıyor. Bir firmada açık tip kule olup 
kapalı tip kule yoksa veya tam tersi kapalı tip 
kule olup açık tip kule yoksa o zaman projede 
yer alma şansınız olmuyor. Cenk A.Ş. olarak, 
bu sektördeki açığı bu anlamda fark ettiği-
miz için ithal kulelerin özelliklerinde kuleler 
üretiyoruz. 600 gr/m2 ve 725 gr/m² çinko 
ihtiva eden kule sacları kullanıyoruz, ki bu 
piyasada standart olarak üretilen galvaniz sac-
lardan daha fazla çinko ihtiva eden saclardır. 
Bunlar evaporatif uygulamalarda kullanıldığı 
için tabii ki galvanizleme çok önemli. Çünkü 
zamanla paslanmadan kaynaklı delinmeler 
meydana gelebiliyor. Dolayısıyla şu anda ithal 
soğutma kulesi markalarının da önemle üze-
rinde durduğu ve şartnamelerde önümüze 
sunulan “600 gr/m2 veyahut 725 gr/m² çinko 
ihtiva eden kule sacları”nı Cenk A.Ş. olarak 
sağlayabiliyoruz. Bu anlamda sektörde fark 
yaratıyoruz.

Soğutma kulesi sektöründe dünya üzerinde 
kabul gören çok az firma var, bir elin parmak 
sayısını geçmez. Bu firmalar, globalde karşı-
mıza çıkan firmalar. Dolayısıyla bu markalar, 
yıllarca Türkiye’de varlık gösterdiklerinden 
dolayı kendi kule şartnamelerini proje büro-

yoğunlaşıyoruz. Yakın zamanda açık ve kapalı 
tip kule modellerimizi çeşitlendirip onları da 
sertifikalandırmayı planlıyoruz. Bunun yanı 
sıra hibrid tip soğutma kulelerine ciddi oranda 
ağırlık veriyoruz. Çünkü malum günümüz, 
su ve enerji tüketimlerinin sorgulandığı bir 
dönem. Buna yönelik halihazırda var olan 
hibrid tip soğutma kulesi modellerimizi, daha 
fazla çeşitlendirerek artık standart haline 
getirmeyi planlıyoruz. 

Cenk A.Ş. olarak 600 gr/m2 ve 
725 gr/m² çinko ihtiva eden kule 
saclarını sağlayabiliyoruz

Cenk A.Ş. ve Niba bazen birbiriyle karıştırı-
labiliyor. Niba ve Cenk’in tek benzer yanı, her 
iki firmanın sahibinin Ersan Bakanay olması. 
Kurulduğumuz yıllarda Cenk A.Ş. bünye-
sine, ana konumuz soğutma kuleleri olduğu 
için büyük kapasiteli soğutma kulelerinden 
tutun da küçük kapasiteli soğutma kulele-
rine kadar her türlü soğutma kulesi talebi 
geliyormuş. Demir-çelik endüstrisinin hare-
ketli olduğu 90’lı yıllarda Cenk A.Ş., küçük 
kapasiteli soğutma kuleleri taleplerine yanıt 
verememeye başlamış ancak bu sektörde eski 
ve kabul gören bir firma olduğu ve bu müş-
teri portföyünü kaybetmemek için Niba adı 
altında ikinci bir firma kurmuş ve Niba küçük 
kapasiteli soğutma kulesi imalatına başlamış. 
Bu amaçla kurulan Niba’nın ürün gamında, 
kurulduğu günden itibaren sadece CTP mal-
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larına onaylatmış durumdalar. Aslında bir 
anlamda bir kriter oluşturmuşlar. Tabii ki 600 
gr/m2 veyahut 725 gr/m² çinko kullanmanın 
avantajları çok büyük, 235 gr/m2 çinko ile 600 
gr/m2 veya 725 gr/m² çinko ihtiva eden sacın 
dayanımı tabii ki aynı olamaz. Aradaki bu 
fark aynı zamanda pazarlama stratejisi olarak 
da kullanılıyor, çünkü az bulunabilen bir sac. 
Türkiye’de bir araştırma yapılsa bir-iki tane 
firmanın bunu özel olarak ürettiği görülecek-
tir. Çünkü bu standart bir üretim değil. Biz 
belli başlı taahhütler vermek karşılığında 600 
gr/m2 veyahut 725 gr/m² çinko ihtiva eden 
sac yaptırıyoruz. Neticede proje bürolarında 
onaylatıldığı için artık o şartname, soğutma 
kulesi şartnamesi olarak piyasada yer ediniyor. 
Projeye göre kapasiteler elbette değişiyor ama 
ana şartname hep aynı kalıyor. Şartname-

lerde malzeme olarak karşılayamadığınız bir 
madde dahi olsa projede yer almanız mümkün 
olmuyor. Bu yüzden biz Cenk A.Ş. olarak 
şartnamelere tam uyumlu ve global markalarla 
aynı tipte, aynı kalitede, aynı özelliklerde kule 
ürettik, sertifikalandırdık ve bu şekilde müca-
delemizi başarıyla devam ettiriyoruz. Bazı 
ithal kule temsilcileri, markalarını sektör lideri 
ilan ediyor ancak Eurovent 2017 raporuna 
göre liderlik bize geçmiş durumdadır.

Düzce’de 20 dönümlük fabrika 
yatırımı

2000’li yılların başlarında Kağıthane’ye taşın-
dık. Ofis binamız Kağıthane’de yer alıyor. Fab-
rikamız, Üçüncü Havalimanı’nın yapıldığı 
Arnavutköy’de 10 dönümlük alan üzerinde yer 

alıyor. Fabrikamızda ayrıca bir test laboratuva-
rımız var. Ürünlerimizin testlerini çeşitli iklim 
koşullarına göre orada gerçekleştiriyoruz. CTI 
da bizim test laboratuvarımızda kendi ölçüm 
cihazlarını kullanarak ürünlerimizi test ediyor 
ve onaylıyor. Düzce’de ise 17 dönümü kapalı 
alan olmak üzere 20 dönümlük bir fabrika 
yatırımı yaptık. İnşaat başladı, önümüzdeki 
yıl Arnavutköy’den çıkacağız ve üretimimizi 
Düzce’ye taşıyacağız. 

Ürün portföyümüzü genişletip 
sertifikalarımızı artırarak yurt 
dışında da adımızdan söz ettirmeyi 
hedefl iyoruz

Cenk A.Ş. olarak hem ağır hem hafif sanayiye 
hem de HVAC tarafına hitap ettiğimiz için 
piyasada farklılaşıyoruz. O yüzden mümkün 
olduğunca bir tarafta daralma olduğu zaman 
diğer taraftaki genişlemeyle bu alanı denge-
liyoruz. Bu kadar ürün kalemini portföyünde 
bulunduran belki de dünya üzerindeki sayılı 
firmalardan biriyiz. Mühendis kökenli bir 
firma olduğumuz için üç tarafa da çözüm 
sunabiliyor olmamız, bizim açımızdan büyük 
bir avantaj. Bugüne kadar yurt içine ağırlık 
verdik, ürün portföyümüzü genişletip sertifi-
kalarımızı artırarak yurt dışında da adımızdan 
söz ettirmeyi hedefliyoruz. Rusya’da Cenk 
Rus adlı bir firmamız var, yaklaşık bir yıldır 
merkezimize bağlı olarak çalışmalarını sürdü-
rüyor. Aynı zamanda Ukrayna ve Polonya’da 
birtakım bayilerle çalışıyoruz. CIS ülkelerin-
den özellikle Özbekistan’da aktif projelerde 
yer almaktayız, son zamanlarda özellikle bu 
bölgede çok önemli projelere imza attık.

Cenk A.Ş. imzalı prestijli projeler

3. Havalimanı projesinin soğutma kulesi 
markası olmak bizi onurlandırmaktadır. 
Ukrayna’da iki adet büyük AVM projesini 
geçen aylarda aldık. Ukrayna’nın belki de en 
büyük AVM projelerinden olan bu iki projede 
soğutma kulelerimiz kullanılacak, Ağustos 
ayında teslim edeceğiz. Halihazırda yapımı 
devam eden birçok şehir hastanesi projele-
riyle alakalı görüşmelerimiz sürmekle bir-
likte yakın zaman önce bir şehir hastanesi 
projesinin soğutma kuleleri sözleşmesini 
imzalayıp imalatına başlamış bulunmaktayız. 
HVAC kapsamında şehir hastaneleri ile ilgili 
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genç ve deneyimli bir kadroya sahip. Mühen-
dislik birinci kuşaktan ikinci kuşağa geçmiş 
ve bu firmaya dinamizm katmış durumda. 
Cenk A.Ş. olarak ürün çeşitliliğimizin artması, 
hitap ettiğimiz sektörün dünya üzerindeki 
potansiyelini fark edip daha ileriye dönük 
düşünmemiz sayesinde bu zamana kadar yap-
tıklarımızı katlayacak bir yapılanma içerisine 
girdik. Yönetimsel anlamda da bu yapılanmaya 
paralel gerçekleşecek yenilikleri de ilerleyen 
dönemlerde duyacaksınız. Fabrika yatırımı-
mız, gelişen ürün portföyümüz, artan model ve 
sertifikalı ürün sayımız sayesinde globalde de 
artık tanınır bir firma haline gelebileceğimizi 
düşünüyorum. 

Soğutma kulesi ithalatını azaltmak 
için var gücümüzle çalışıyoruz

Soğutma kulesi sektöründe yerli ürün kul-
lanımı konusunda geçen aylarda dönemin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat 
Albayrak ile görüştük. 2023 ve üretim hedef-
leri doğrultusunda yurt içi projelerde yerli 
firmaları koruyacak birtakım yasaların çık-
masını istediğimizi dile getirdik. Biz üretim 
yapıyoruz ve sertifikalarımızı da alıyoruz, yani 
elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu anlamda 
kamu sektörünün bizi desteklemesini bekli-
yoruz. Kamu sektörünün bu konuya eğildiğini 
ancak ne yazık ki bu işin çok kolay olmadı-
ğını da biliyoruz. Çünkü yukarıda da belirt-
tiğim gibi halihazırda alışılmış bir sistem var, 
projeciler ve danışmanlar bu sistemin dışına 
çıkmakta tereddüt ediyor. Bu tereddütlerden 
dolayı tercihleri ithal marka oluyor. Özel sek-
törde bu anlaşılabilir bir durum ancak kamu 
sektöründe bunun olmaması gerekiyor. Çünkü 
biz kamu sektöründen bu desteği göremezsek 
özel sektörden de bir şey bekleyemeyiz. Şu 
ana kadar, büyük bir özveriyle ve çaba sarf 
ederek birkaç tane şehir hastanesi projesinde 
yer aldık, bundan sonraki süreçte referans-
larımızın ve marka bilinirliğimizin artma-
sıyla birlikte önümüzün daha da açılacağını 
umuyorum. Cenk A.Ş. olarak ithal soğutma 
kulesi sayısını azaltmak hedefiyle çıktığımız 
bu yolda elimizi taşın altına koyduk, özveriyle 
çalıştık, yatırımlar yaptık ve sertifikalarımızı 
aldık. Bunun bilincinde olan tüketiciler, “Bu 
kule yerli üretiliyorsa, sizinle çalışırım, sonuna 
kadar sizi desteklerim” diyen firmalar elbette 
var ama bunların sayısını artırmalıyız. Önü-
müzdeki süreçte model sayımızı artırarak 

müşterilerimize daha çok çeşit sunabilirsek 
muhtemelen önümüze hiçbir engel çıkmaya-
cak. Soğutma kulesi ithalatını azaltmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz. O yüzden açık ve 
kapalı tip soğutma kulelerimizi sertifikalan-
dırdık. 

Şunu da belirtmek isterim; soğutma kulesi 
sektöründe başı çeken firmalar yıllardır ülke-
mizde ancak herhangi bir üretimleri yok. Biz 
bu ülkede üretilmeyen bir teknolojinin yaban-
cılar tarafından ülkemizde fabrika kurulup 
üretilmesine asla karşı değiliz aksine böyle 
bir yatırım yapılsa çok memnun oluruz. Hem 
ülkemize bir girdi olur hem de istihdam sağ-
lanır. Cenk A.Ş. olarak soğutma kulesi sek-
töründeki önemli oyuncuları asla geri plana 
atmıyor, ürünlerinin çok kaliteli olduğunu 
biliyoruz. Ancak soğutma kulelerinin yüksek 
bedellerle ve buna ek olarak yüksek nakliye 
bedelleriyle satılması bu alanda bizim önü-
müzü açmıştır. Bu anlamda da biz bir adım 
attık, yukarıda detaylarını anlattığım hum-
malı bir çalışma içine girdik ve emeklerimizin 
boşa çıkmamasını umuyor, destek bekliyoruz. 
Özellikle şartname konusunda projecilere ve 
danışmanlara çok büyük iş düşüyor. Onla-
rın objektif olmalarını bekliyoruz. Şartname 
olacak tabii ki, ama hepimizin bir şartnamesi 
olsun, hepimiz eşit koşullarda yarışalım ve iyi 
olan kazansın istiyoruz. Biz oyunun adil oyun 
olması için çaba sarf ediyoruz, bilgimizle ve 
tecrübelerimizle hareket ederek bazı şeyleri 
değiştirmeye çalışıyoruz. Odaklandığımız ana 
nokta, soğutma kulesi sektörünün dışa bağım-
lılığının önüne geçmek. Ülkemizin soğutma 
kulesi sektörünün ilk firması Cenk A.Ş. olarak 
bunu görev bildik ve bu çerçevede hareket 
ediyoruz. Önümüzdeki beş sene içinde global 
bir oyuncu olacağımızı düşünüyorum çünkü 
çok ciddi atılımlar ve yatırımlar yaptık, yap-
maya da devam edeceğiz. Şu anda 26 ülkede 
referanslarımız var ve bu sayıyı daha da artıra-
cağız. İSİB, İSKİD ve DEİK gibi STK’lar sağ 
olsunlar desteklerini esirgemiyor ve bizi yön-
lendiriyorlar. Kamu tarafından da beklediği-
miz düzeyde destek alırsak çok daha memnun 
olacağız. 2011 yılından itibaren asla yılmadık, 
yatırımlarımızla adımızdan söz ettirdik. 

Genişleyen ürün gamımız ve Düzce’de  
yaptığımız fabrika yatırımımızla 2019  
yılında sektörümüzde adımızı daha çok duya-
caksınız. TM

çok ciddi çalışmalarımız var ve önümüzdeki 
süreçte inanıyorum ki Cenk markalı soğutma 
kuleleri birçok şehir hastanesi projesinde yer 
alacaktır.

Cenk A.Ş. olarak taahhüt tarafında geçmişten 
gelen bir tecrübemiz olduğu için Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde halihazırda işleyen veya 
modernize edilen kulelerimiz mevcut. Merke-
zimizde çalışan ekibimizi de mevcut bölgelere 
yönlendirerek servis hizmetini rahatlıkla kısa 
sürede sunuyoruz. Taşeronlarla çalışmayan 
belki de tek soğutma kulesi firmasıyız. Her 
birinin geçmişi 20-25 yıllara dayanan dene-
yimli bir ekiple çalışıyoruz. 

Bu zamana kadar yaptıklarımızı 
katlayacak bir yapılanma içerisine 
girdik

Cenk A.Ş. 40 yıllık bir firma olmasına rağmen 
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sistem

Tesisat ve ısıtma uygulamalarında uzun 
yıllardır Avrupa’da yaygın olarak kul-
lanılan çok katmanlı metal-plastik 

boru ve pres fit ek parçalar Wavin Pilsa tara-
fından Türkiye pazarına sunuluyor. Pres-fit 
ile birleştirilen Tigris ek parçalardaki patentli 
tasarım sayesinde kullanıcılar en yüksek tek-
nolojik çözüme kolaylıkla ulaşıyor.
Geniş çap aralığı (DN16-75 mm) sayesinde 
Wavin Tigris sistemi; ısıtma-soğutma, kulla-
nım sıcak suyu ve sıhhi tesisat için tek başına 
kullanılabileceği gibi geleneksel PPR gibi 
sistemlerle birlikte de kullanılabilir. Böylece 

kalite standartları sabit tutularak hem yüksek 
teknolojinin sağlayacağı faydalardan yarar-
lanılır hem de en ideal ve ekonomik çözüm 
sağlanmış olur.   Ana hatların PPR ve daire 
içi tesisatın Tigris sistemiyle tasarlanması 
durumunda basınç kayıpları %50’ ye varan 
oranlarda azaltılır.

Çok Katmanlı Metal Plastik (MP) 
Borular
  
Wavin çok katmanlı metal plastik boruları; iç 
katmanda çapraz bağlı PE-Xc polietilen veya 

PE-RT polietilen iç katman, alüminyum orta 
katman ve PE dış katmandan oluşur. Bu kat-
manlar birbirlerine yapıştırıcılar ile bağlanır. 
Böylece boru 5 katmanlı olarak üretilir. Wavin 
çok katmanlı boruları yüzde 100 oksijen bari-
yerli olması, yüksek sıcaklık dayanımı ve kolay 
şekil alarak bu şekli koruması sayesinde hem 
radyatör bağlantılarında hem de yerden ısıtma 
sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

Tigris K1/M1 Pres Fit Ek Parçalar
  
Wavin Pilsa, çok katmanlı borular ile birlikte 

Wavin Çok Katmanlı 
Metal-Plastik Boru (MP) ve 
Pres-fit Ek Parça Çözümleri

MP boru ve Tigris pres-fit ek parçalar
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kullanılabilecek 2 farklı tip pres fit ek parça 
sistemi sunar:

•	 Tigris K1: Polifenil Sülfon (PPSU) gövde 
+ Paslanmaz Çelik Pres Başlığı

•	 Tigris M1: Pirinç Metal gövde + 
Paslanmaz Çelik Pres Başlığı

  
Pres yapılarak boruya montajı gerçekleştirilen 
ek parçalar uzun ömürlü ve güvenilirdir. Yüzde 
100 sızdırmaz sistem sağlarlar.
  
Sızdırmazlık ek parça içerisinde dahili ola-
rak yer alan O-ring conta ile sağlanır. Teknik 
özellikler, sıcaklık ve basınç dayanımları, çok 
katmanlı boru ile aynıdır.

Tigris Pres-Fit Sisteminin 
Avantajları

•	 Boruların içerisinde yer alan metal 
katmanı sayesinde kurulan sistem stabildir 
ve darbelere karşı dayanıklıdır.

•	 Borular esnek yapıdadır ve kangal şeklinde 
olduğu için uygulaması kolaydır.

•	 PPR gibi sistemlere göre çok daha az ek 
parça kullanımını sağlar.

•	 Daha az ek parça kullanılması hem 
uygulama süresini kısaltır hem de basınç 
kayıplarını düşürür.

•	 Borunun içindeki metal katman sayesinde 
yüzde 100 oksijen bariyeri sağlanır ve 
böylece sistemde yer alan tüm metal 
aksamları korozyona karşı korunmuş olur. 
Böylece enerji verimliliği de sağlar.

•	 Metal katman sayesinde boruların ısıl 
genleşmesi oldukça düşüktür.

•	 Yüksek basınç ve sıcaklık dayanımı 
bulunur.

•	 Pres-fit ek parçalar çok hızlı, kolay ve aynı 
zamanda çok güvenli bağlantı yapılmasına 
olanak sağlar.

•	 Ek parçalarda yer alan özel kaçak 
bulma fonksiyonu sayesinde, basınç testi 
esnasında sızıntılar kolayca tespit edilir.

•	 Avrupa’da kanıtlanmış Pres-fit teknolojisi 
sayesinde şantiyede hem zaman 
kaybettiren hem de riskli sıcak kaynak, diş 
açma gibi ek işlere gerek kalmaz.

•	 Hava sıcaklığının düşük olması uygulama 

Tigris M1 Ek parça                                       Tigris K1 Ek parça

yapılmasına engel oluşturmaz. (Min 
-10°C)

•	 Uygulama sonrasında duvar içerisinde 
kalan borular; ihtiyaç duyulduğu zaman 
metal katman sayesinde kolaylıkla metal 
dedektörü tarafından tespit edilebilir.

•	 Hafif olması şantiyelerde kolayca 
taşınmasına ve kolay uygulama 
yapılmasına olanak sağlar.

  
Tigris M1 ve K1 Ek Parçaların 
Ortak Avantajları
  
•	 Tigris ek parçaların paslanmaz metal 

başlıkları bulunur. Bu başlıklarda bulunan 
gözlem penceresi, pres işlemi yapılmadan 
önce borunun ek parçanın içine tam 
olarak yerleştiğini gösterir.

•	 Wavin patentli altıgen yapısı sayesinde 
birleştirme sırasında kullanılması gereken 
itme kuvveti oldukça azdır. Boru ek 
parçaya kolayca geçer.

•	 Basınç testi esnasında sıkıştırılmamış 
ek parçalardan su fışkırarak problemi 
önceden haber verir. Sızıntılar kolaylıkla 
gözlemlenir.

•	 Ek parçalarda pres çenesinin rahat 
oturması için uygun kanallar mevcuttur. 
O-ring ezilmesini engeller. TM

Pres-fit yöntemiyle birleştirme
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In4Sure TM Teknolojisi

DLF Fonksiyonu
(Kaçak Tespiti)

Kolay Uygulama

Press Çenesi için Kılavuz

Tigris ek parçaların paslamaz metal başlıkları bulunmaktadır. 

Bu başlıklarda bulunan gözlem penceresi, pres işlemi 

yapılmadan önce borunun ek parçanın içine tam olarak 

yerleştiğini gösterir. Ek parçalar, boruyu kavrayarak borunun 

sabit kalmasını sağlarlar. (Max 2m.)

Basınç testi esnasında sıkıştırılmamış ek parçalardan su 

fışkırarak problemi önceden haber verir. Sızıntılar kolaylıkla 

gözlemlenir.

Wavin patentli altıgen yapısı sayesinde birleştirme sırasında 

kullanılması gereken itme kuvveti oldukça azdır. Boru ek 

parçaya kolayca geçer.

Ek parçalarda pres çenesinin rahat oturması için uygun 

kanallar mevcuttur. O-ring ezilmesini engeller.
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söyleşi

Cem Savcı
Vatbuz Isıtma Soğutma 
Havalandırma Ltd. Şti. 
Firma Sahibi

V atbuz 50 yılı aşan sektör yaşamında her zaman teknolojiyi yakından takip 
etmiş ve kendine bunu ilke edinmiş bir firma. 2000 yılından itibaren stratejik 
bir karar alarak endüstriyel soğutma alanında çalışmaya başlayan Vatbuz’un 

belli bir sektöre yoğunlaşmadığını, tüm sanayi uygulamalarına hitap ettiğini söyleyen 
Vatbuz Firma Sahibi Cem Savcı, “Endüstriyel uygulamalarda çözüm odaklı olmak çok 
önemli. Standart bir ürünü değişik uygulamalara adapte etmeye çalışmak yerine, biz o 
uygulamaya uygun ürün tasarlayıp üretebiliyoruz. Tamamen projeye uygun doğru çözümü 
geliştirip sunabiliyoruz” diyor ve ekliyor: “Önceliğimiz yüksek kalitede ürün imal etmek, 
çabamız ise ‘Vatbuz doğru çözüm ve cihaz üretir’ algısını insanlara benimsetmek.”

“Sektör olarak üzerimize düşen görev, 
müşterilerimizi enerji verimli cihazlara 
doğru yönlendirmektir”
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Vatbuz’a kısa bir bakış

Vatbuz’un temelleri, babam İbrahim Savcı’nın 
tamircilikle işe başlamasıyla 1956 yılında atıldı. 
Amcam Okay Bey okuldan mezun olduğunda 
Bursa’dan İstanbul’a gelip babamla birlikte 
çalışmaya başlıyor ve bu şekilde uzun yıllar 
sürecek bir birliktelikle soğutma sektörüne 
adım atıyorlar. Vatbuz bu şekilde doğuyor ve 
faaliyetlerine başlıyor. Tabii o zamanlarda limi-
ted şirket ve kurumsallaşma kavramı akıllara 
yerleşmediği için uzunca bir süre şahıs şirketi 
olarak faaliyet gösteriyor. Ben üniversiteden 
1996 yılında mezun olup, yarı zamanlı yürüt-
mekte olduğum çalışmalarımı tam zamanlı 
olarak Vatbuz’da çalışma şekline dönüştü-
rünce, kurumsal bir yapı oluşturmak amacıyla 
şirketi limited şirkete dönüştürmek istedim. 
Ailemin de desteği ile 1997 yılında Vatbuz 
limited şirket oldu ve Vatbuz Isıtma Soğutma 
Havalandırma Ltd. Şti. adıyla faaliyetlerine 
devam etmeye başladı. Eskiden Vatbuz ‘W’ 
ile yazılıyordu. O yıllarda Türkçe’yi Koruma 
Kanunu firma adlarında yabancı harflerin kul-
lanılmasına izin vermediği için Watbuz ismi, 
Vatbuz olarak değişti. 

Sektör olarak nereden nereye 
geldiğimizi görmek insana keyif 
veriyor 

Vatbuz eski dönemlerde dondurma maki-
nelerini, dökümü ve gövdesiyle birlikte imal 
ediyordu. Bu makineler nerdeyse 40 yıldır 
çalışıyor, yarı mamul olarak birkaç tanesini 
hâlâ saklıyor, hurdaya atamıyoruz. Eskiden 
soğuk hava odaları da imal ediyorduk, daha 
sonra 90’lı yılların ortalarından itibaren su 
soğutma cihazları yani sıvı soğutan sistemler, 
Türkiye’nin sanayileşmesi hamlesiyle birlikte 
daha çok talep edilir hale gelmeye başladı. 
Başlarda daha çok gıdaya yönelik soğutma 
sistemleri ihtiyacı vardı, sanayileşme ile bir-
likte sıvı soğutma da zorunlu bir ihtiyaç haline 
geldi ve Vatbuz sıvı soğutucu sistemlerinin 
de standart olarak imalatını yapmaya başladı. 
Üniversitede öğrenci olduğum 1995 yılında 
Vatbuz’da yarı zamanlı çalışırken satış sonrası 
hizmetler ve tamirat işleri de çok yoğun ola-
rak talep görüyordu. Tam zamanlı çalışmaya 
başlayınca, şirkete farklı bir vizyon getirme 
amacıyla; ilk su soğutma cihazı kataloğumuzu 
-uzun bir gecikme ile- 2000 yılında hazırla-
dık ve yine 2000’de Sodex Fuarı’na küçük bir 

alarak endüstriyel soğutma alanında çalışmaya 
başladık. Bunun iki sebebi var: Bilindiği gibi 
klima pazarı dünya genelinde oyuncuları ve 
ürün grupları, pazarlama ağları oluşturulmuş 
bir pazar, bütün oyuncular ve ürünler belli. 
Dolayısıyla bu alanda bir KOBİ olarak rekabet 
biraz zor. Ancak endüstriyel tarafta, küçük bir 
firma olarak avantajlı duruma geçmek müm-
kün. Çok hızlı karar alabilen, tasarım yapabilen 
ve çözüm üretebilen bir firma olarak çözüm 
odaklı çalışıyoruz. Endüstriyel uygulamalarda 
çözüm odaklı olmak çok önemli. Standart bir 
ürünü değişik uygulamalara adapte etmeye 
çalışmak yerine, biz o uygulamaya uygun ürünü 
tasarlayıp üretebiliyoruz. Tamamen projeye 
uygun doğru çözümü geliştirip sunabiliyo-
ruz. Uzun yıllar sektörde faaliyet gösteren bir 
firma ve iyi bir bilgi birikimine sahip olmanın 
avantajı da zaten bu. Çok fazla bilgi biriki-
mine sahip olduğunuz zaman ve müşterinin 
de yaptığı işi biliyorsanız o noktada çözümleri 
düşünüp üretebiliyor ve müşterilere sunabi-
liyorsunuz. Bizim çalıştığımız çoğu uygu-
lamada standart ürünler rekabetçi olamıyor 
çünkü müşterinin istediği niteliklere sahip 
değiller. Esasında bizim ve bizim gibi KOBİ 
ölçeğindeki firmaların avantajı burada kendini 
gösteriyor. 
Vatbuz olarak endüstriyel uygulamalar üzerine 

stantla ilk kez katılım sağladık. O dönemleri 
unutmamak gerekiyor, sektör olarak nereden 
nereye geldiğimizi görmek insana keyif veriyor. 

Projeye uygun çözüm 
sunabiliyoruz

2000 yılından itibaren stratejik bir karar ala-
rak soğuk oda işlerini ve dışarıya farklı ürün 
grupları için verdiğimiz servis hizmetini 
yavaş yavaş azaltıp imalata yöneldik. 2000’li 
yıllarda ülkemizle birlikte birçok kriz atlattık. 
O dönemlerde neler yapmamız gerektiğine 
yönelik bakışımız şekillendi, kritik bir karar 

Standart bir ürünü 
değişik uygulamalara 

adapte etmeye 
çalışmak yerine, biz 
o uygulamaya uygun 

ürünü tasarlayıp 
üretebiliyoruz.
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söyleşi

hazırlamak için ciddi bir mesai harcıyoruz. Bu 
kılavuzları cihazla birlikte veriyor, cihazı çalış-
tırmaya gittiğimizde de devreye alma işlemini 
yapan personelimiz tarafından cihazın işletimi 
ile ilgili eğitim gerçekleştiriyoruz. Ürün ve 
hizmet kalitemizin artışı doğal olarak müşteri 
memnuniyetini de artırıyor.

Sektör olarak üzerimize düşen 
görev, müşterilerimizi enerji 
verimli cihazlara yönlendirmektir

Chiller (su soğutma cihazı) ürün grubunda 
yer alan yeni ürünlerimizi piyasaya sunduk. 
Bu ürünlerin en büyük özelliği, dünyadaki 
standartlara uygun yüksek enerji verimliliğine 
sahip olmasıdır. Enerji tüketimi yüksek, mali-
yeti ucuz cihaz imal etmek yerine, düşük enerji 
tüketimli ancak biraz daha pahalı cihazlar üret-
meyi tercih ediyoruz. Aradaki o maliyet farkı 
birçok uygulamada kısa bir süre içinde kapanı-
yor, sonraki yıllarda tasarruf olarak firmaların 
bütçelerine katkı sağlıyor. Mevcut ürünlerimi-
zin hepsini bu perspektif ile yeniliyoruz. Tüm 
yeni serilerimizi A enerji sınıfı olacak şekilde 
üretiyoruz. Tabii B ve C sınıfının da müşterileri 
var ve bu sınıfta üretimlerimiz de devam edi-
yor ama müşterilerimize enerjinin ülkemizde 
pahalılaştığını, A sınıfı cihaz kullanmalarının 
kendilerine ne tür fayda ve kazanç sağlayaca-

yoğunlaşmaya devam ediyoruz. İklimlendirme 
uygulamaları da yapıyoruz elbette ama ana 
konumuz bu değil. Endüstriyel uygulamalar 
için çok farklı özellik ve kapasitelerde ürünle-
rimizi sunuyoruz. Ağırlıklı olarak su soğutma 
cihazları imal ediyoruz gibi görünsek de esa-
sında ağırlıklı olarak yurtdışından ithal edilen 
iklimlendirme test kabinlerini de üretiyoruz 
ve derin soğutma uygulamaları da yapıyoruz 
ki bu konularda çok ciddi bir mühendislik 
bilgisi gerekiyor. Yurtdışından çok pahalıya 
ithal edilebilen sistemleri, uygun maliyetlerle 
sunabiliyoruz. Vatbuz olarak belli bir sektöre 
yoğunlaşarak kendimizi sınırlamıyor, tüm 
sanayi uygulamalarına hitap ediyoruz. Şu an 
Türkiye’de mevcut olan tüm sektörlerle çalışı-
yoruz. Bizim işimiz sıvıyı soğutmak; bu inşaat 
sektöründe bir betonun harcına katılan suyu 
soğutmak da olabilir, bir plastik enjeksiyon 
makinesinin kalıbının suyunu soğutmak da, 
bir ilaç firmasında bir makineyi soğutmak da, 
bir kimya firmasının reaktörünü soğutmak 
da olabilir. Çok fazla değişken var esasında. 
Soğutma işlemini yerine getirebilmek için 
birçok disiplin birlikte çalışıyor. Yer aldığımız 
her uygulama farklı bir çözüm gerektiriyor ve 
farklı bir sonuç doğuruyor. Bu bağlamda bilgi 
ve yeteneklerin bir adım daha ileriye taşınması 
gerekiyor. Günümüz bilgi çağı, bilgiye çok 
kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ancak ulaş-
tığımız bilginin doğru olması gerekiyor ve bu 
bilgiyi doğru uygulamalarda kullanıp doğru 
çözüm elde eden markalar ayakta kalabiliyor. 
Ürünlerini ve firma yapılarını geliştirmeye 
kapalı olan firmalar çok yakın bir zamanda 
ortadan kalkacak kanaatindeyim. Ben hem 
kişisel olarak hem de firmamız Vatbuz için bil-
gime bilgi katmak adına elimden gelen çabayı 
sarf ediyorum.

Ürün ve hizmet kalitemizin 
artışı müşteri memnuniyetini de 
artırıyor

Şu anda bir ar-ge merkezimiz yok ama yakın 
gelecekte kurmayı düşünüyoruz çünkü zaten 
her günümüz ar-ge ile geçiyor. Bizim için 
bir ürünü dizayn edip, üretip yıllar boyunca 
o ürünü geliştirmemek kabul edilebilir bir 
durum değil. Gelişen teknolojideki  yenilikleri 
çok hızlı bir şekilde ürünlerimize yansıtıyoruz. 
Bulunduğumuz yerde sürekli geliştirdiğimiz 
bir test alanımız da var. Bu test alanımızda 
ürettiğimiz her ürünü piyasaya sunmadan ger-

çek yük altında test ediyor, performansını ölçü-
yor, gerekli ayarlamalarını yapıyor ve ürünün 
istediğimiz performansa ulaştığını ölçtükten 
sonra piyasaya sunuyoruz. Gelinen noktada 
firmamızda en ağır işleyen departman test 
alanı çünkü testleri aşırı detaylı bir şekilde 
gerçekleştiriyoruz. Test sahasından çıkan 
ürünlerimiz çalışma sahasına ulaşıp elektrik 
ve su bağlantıları yapıldığında kusursuz çalı-
şır. Ürettiğimiz cihazlarda kullanıcı hatasın-
dan kaynaklanabilecek zararları minimuma 
indirecek şekilde imalat yapıyoruz. Türkiye’de 
genel anlamda kullanıcılar ne yazık ki bilinçli 
değil. Vatbuz olarak tüketiciyi bilgilendirme 
potansiyeli yüksek olan kullanma kılavuzunu 

“Önceliğimiz yüksek 
kalitede ürün imal 
etmek, çabamız ise 

‘Vatbuz doğru çözüm 
ve cihaz üretir’ 

algısını insanlara 
benimsetmek.”
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söyleşi

yıllardan beri bir okul gibidir. Firmamızdan 
ayrılanlar kendi firmalarını kurmuş ve bu sek-
törde faaliyet göstermektedir. 1950’li yıllar-
dan bu zamana kadar sanayileştik, büyüdük 
ama ahilik geleneğini inatla sürdürüyoruz. O 
yüzden hızlı bir şekilde değil emin adımlarla 
sürdürülebilir bir hızla büyüyoruz. Bu açıdan 
mutluyum, geriye baktığım zaman hep sağlam 
adım attığımızı görüyorum. Gerek sektörümüz 
gerek müşterilerimizin bizim hakkımızda iyi 
referans vermesi, sektörden “Vatbuz’un bir 
cihazını aldık memnun kalmadık” cümlesini 
duymamak için hem imalat hem de satış son-
rası hizmetlerimizde çok dikkatli ve özenli 
davranıyoruz. Bu anlamda çok katı iç işle-
yiş kurallarımızın olduğunu söyleyebilirim. 
Örneğin satış departmanına çok emek veriyo-
ruz. Satış departmanında çalışan arkadaşımın 
öncelikle işin mutfağını görmesi için birkaç 
yıl imalatta çalışmasını istiyorum. Bir cihazı 
satarken sadece o cihazın teknik özelliklerini 
bilmek yetmez, cihazın nasıl imal edildiğini, 
hangi aşamalardan geçtiğini, hangi özellik-
lere sahip olduğunu bilmek gereklidir. Bunun 
yanında satın alacak kişinin ihtiyacının ne 
olduğunu da bilmek gerekiyor. Bu bilgilerin 
hepsini bir katalog üzerinden anlatarak elde 
etmek mümkün değil. Katalog üzerinden satış 
yapan firmaların başarısızlıklarını üzülerek 
izliyorum. Ürünü bilip satış yapanla, ürünün 
satışını katalog üzerinden yapanın başarı oran-
ları arasında çok ciddi farklar var. Dolayısıyla 
bütün firmaların satış departmanlarındaki kişi-
lerin işin mutfağını görmesi gerekiyor. İnsana 
yatırım yapmak önemli… Çok büyümek değil, 
sürdürülebilir bir büyüme içinde olmak firma-
mızın temel hedefi diyebilirim. “Önceliğimiz 
yüksek kalitede ürün imal etmek, çabamız ise 
‘Vatbuz doğru çözüm ve cihaz üretir’ algısını 
insanlara benimsetmek.”

Sektörümüz Avrupa ile rekabet 
edebilecek güce sahip 

Sektörün gösterdiği gelişim memnuniyet 
verici. 90’lı yıllardaki iklimlendirme sektörü-
nün bulunduğu yerle şu anda bulunduğu yer 
arasında dağlar kadar fark var. İlk başlarda 
tamamen ithal ürünlere dayalı, montaja yönelik 
ve çok küçük kapasitelerde imalat mevcutken 
şu an gelinen noktada Avrupa’daki firmalarla 
başa baş rekabet edebiliyoruz, belli ürün grup-
larında ise sadece ülkemizde imalat yapılı-
yor. Ülkemizdeki oyuncular da her geçen gün 

artıyor. Özellikle klima santralinde Türkiye, 
Avrupa’da çok iyi bir seviyede, çok yüksek 
kalitede ürünler üretiyoruz. Market sektöründe 
merkezi soğutma sistemlerin iyi bir noktada 
olduğumuzu söyleyebilirim. Market reyonu 
dolapları konusunda keza çok iyiyiz. Türkiye’de 
sanayi gelişiyor, sektörümüz de hızlı gelişiyor. 
Diğer sektörlere kıyasla iklimlendirme sektörü 
dinamik bir sektör. Sektör olarak yardımlaş-
mamız çok iyi. Yurtdışında fuarlara sektör 
olarak bir ekip şeklinde gitmeye çalışıyoruz. 
Sektörümüzden bir firma yurtdışına giderse 
yanında başka firmaları da götürmeye çalışıyor. 
Ülkemizde rakip de olsak bu yardımlaşma her 
zaman kendini gösteriyor. Yurtdışında sektör 
olarak katıldığımız fuarlarda yabancılar daya-
nışmamıza hayran kaldıklarını her zaman dile 
getiriyorlar. Bu hem sektör olarak algımızı 
güçlendiriyor hem de bizi mutlu ediyor. 
Yurtdışı fuarlara rakiplerimizle birlikte gidi-
yoruz. Bizi ziyarete gelen bir ziyaretçiyi diğer 
firmalara yönlendiriyoruz. Bunu sadece biz 
değil, rakiplerimiz de yapıyor. Sektör yurtdı-
şında bu tip yardımlaşmaların katkısıyla da 
gelişir. Zaten yurtdışında büyüme ve ihracat 
vizyonu olan firmalar bunun bilincinde olarak 
faaliyet gösteriyorlar. Her firma ne kadar iyi 
seviyede imalat yaparsa rekabet o kadar iyi 
bir noktaya taşınıyor. Fiyatın dışında kalite, 
enerji verimliliği gibi başka konuları da tartı-
şabiliyoruz böylece. O anlamda sektörümüzün 
iyi bir yerde olduğu ve çok daha iyi yerlere 
gelmemiz gerektiği kanısındayım. Üzüldü-
ğüm tek nokta ülke olarak uluslararası arenada 
güçlü bir marka çıkaramamış olmamız. Ölçek 
ekonomisine uygun klima ve market dolapları 
gibi ürünlerimiz var ancak soğutma grupları 
ölçek ekonomisine uygun değil veya bizim 
bugüne kadar alıştığımız konvansiyonel üretim 
metotlarıyla bunu elde edemiyoruz. 
Yabancı firmaların ülkemize gelişi; know-how, 
kalite bilinci ve ürün geliştirme yeteneğini de 
beraberinde getiriyor. İklimlendirme sektörü 
özelinde konuşacak olursam belli bir büyük-
lüğe ve gelire ulaşmadan sektör firmalarımızın 
ürün geliştirmeye, ar-ge yapmaya ve marka 
oluşturmaya kaynak ayırması çok kolay değil. 
Ülkemiz birçok krizler atlattı ve firmalarımız 
kaynaklarının bir kısmını bu zor dönemlerde 
varlıklarını sürdürmek için kullanmak zorunda 
kaldı. Ancak sektör olarak dinamik olduğumuz 
için tüm bunları gerçekleştirmek imkânsız 
değil. Adım adım ve sürdürülebilir bir şekilde 
büyümeliyiz.TM

ğını anlatıyoruz. Müşterimiz ilk aşamada bu 
tip ürünleri talep etmese bile sektör olarak 
üzerimize düşen görev onları enerji verimli 
cihazlara yönlendirmektir. Vatbuz’un cihazları, 
uygulama alanları sebebiyle 365 gün 24 saat 
çalışan cihazlardır. Çünkü biz ağırlıklı olarak 
sanayi kuruluşlarının proses uygulamalarına 
hizmet ediyoruz. Sanayi tesislerinde kullanılan 
cihazlarımız imalat sürdüğü müddetçe devamlı 
olarak devrede olduğu için endüstriyel uygula-
malarda kullanılan enerji verimli cihazlardan 
elde edilen tasarrufun geri dönüşü çok daha 
hızlı olmaktadır. Bir klima uygulamasında elde 
edilen tasarrufu fark etmek çalışma süreleri 
baz alındığında çok kolay olmayabilir. Ama 
bence enerji verimliliği yüksek cihazlarla ilgili 
potansiyel özellik sanayide çok daha yüksek 
seviyededir. 
Standart cihazlardan farklı bir ürün olan gli-
kollü sistemlerin sıvı soğutma işlerinde de 
yeni cihazlar üretiyoruz. Bunları çoğu zaman 
standardize edemiyoruz çünkü her sektörün 
ihtiyacı çok farklı. Bu alanda yine enerji verim-
liliği yüksek olmak kaydıyla, farklı çözümler 
sunabiliyoruz. Glikollü sistemlerde sıcaklık 
genellikle 0°C’nin altına, hatta -40°C’ye kadar 
iner ve bu sıcaklıkları elde etmek için tüketilen 
enerji, sıfır derecenin üzerindeki sıcaklıklara 
sıvı soğutan sistemlere göre daha yüksektir. 
Bu sebeple bu cihazların enerji verimliliğinin 
yüksek olması gerekiyor. Bu konuda da müş-
terilerimizi bilgilendiriyoruz. Her uygulamada 
farklı çözümler üretmek aslında bizi de sürekli 
olarak teknik anlamda geliştiriyor. Tabii bu 
arada endüstri de gelişiyor; komponentler, ısı 
eşanjörleri, kompresörler, elektronik kontrol 
sistemleri de gelişiyor. Bunların hepsini cihaz-
larımıza adapte ettiğimizde ortaya çok daha 
verimli cihazlar çıkıyor. 

İnsana yatırım önemli

Vatbuz, 4’ü mühendis olmak üzere 35 kişilik 
bir ekip, bunun yanında aktif olarak sahada 
olan 3 servis ekibimiz var. Gelişen imalat 
kapasitemize paralel olarak personel sayımız 
da sürekli olarak artmaktadır çünkü birinci 
önceliğimiz, müşterimizin imalatının ve 
cihazının kesintisiz olarak çalışmasıdır. Hitap 
ettiğimiz sektörlerin bizi tercih etmesindeki 
en büyük etken; hem ürünlerimizin hem de 
servis hizmetimizin kaliteli olmasıdır. Genç 
bir ekip olmamıza rağmen 40 yıldır bizimle 
çalışan ustamız da mevcut. Vatbuz, kurulduğu 
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Özet

Çalışmamızda, Avrupa Birliği’nin 
“ecodesign ErP directive 2009/125/
EC” adlı direktifinin pompa sektö-

rüne yansımaları, direktifin uygulama esas-
ları, frekans kontrollü sistemlerin yaygınlaşma 
sebepleri ve bu tarz ürünlerin kullanımının 
yaygınlaşmasının ülkemize yansımaları ele 
alınmaktadır.

Giriş

Çevre üzerinde olumsuz etkisi olan ürün-
lerin yaşam döngüsü (life-cycle) baştan 
sona adım adım incelendiğinde, ürünün 
hammadde halinden üretime, paketleme, 
taşıma, kullanım sonrası imha etme ve geri 

dönüşüm basamakları dahil ortaya çıkan 
çevresel olumsuz etkinin % 80’i ilgili ürü-
nün dizayn aşamasında belirlenmektedir.  
Dolayısıyla ürünün dizayn şartlarına olumlu 
yöndeki müdahale, çevreye olan olumsuz 
etkinin azalmasına büyük oranda katkı sağ-
lamaktadır.

1. Daha Akıllı Ürünlerin Kullanımı 
ile “ecodesign” Yaklaşımının 
Çevreye Katkısı

Avrupa Konseyi (EC), 2009 yılında enerji 
kullanan ürünlere (ErP) yönelik olarak çev-
reye duyarlı tasarım & eco-design kriterlerini 
belirleyen direktifi (ecodesign ErP directive 
2009/125/EC) kabul etti. Bu direktifin amacı; 
çevreye daha az etki yapan daha akıllı ürünle-

Ecodesign - ErP DIRECTIVE 
2009/125/EC Direktifinin Pompa 
Sektörüne Yansımaları

rin tasarlanıp üretilmesi, enerji kaynaklarının 
daha verimli kullanılması ve çevrenin korun-
masıdır.

Ecodesign direktifinin pompa ürün 
grubuna yönelik regülasyonları

• Ecodesign ErP directive 2009/125/
EC

Enerji kullanan ürünlerin çevre dostu olarak 
tasarlanmasına yönelik direktif.

• 22/07/09 tarihli regülasyon EC 
641/2009 - ek 11/07/2012 tarihli  
EC 622/2012

Ürüne entegre ve bağımsız ıslak rotorlu sir-

Yazan: Halil Kızılhan, Yüksek Makine Mühendisi / Pazarlama Müdürü, ALP POMPA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ETNA) 
halil@etna.com.tr

Frekans Kontrollü Ürünlerin Kullanımı Neden Yaygınlaşmaktadır?
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külasyon pompalarının ecodesign kriterlerine 
dair düzenleme.

• 22/07/2009 tarihli EC 640/2009 
regülasyonu

Elektrik motorları için ecodesign kriterlerine 
dair düzenleme.

2. Pompalara Yönelik EC 641/2009 
– ek EC 622/2012 Regülasyonları

11/07/2012 tarih EC 622/2012 numa-
ralı Avrupa Komisyonu regülasyonu, EC 
641/2009 revize edildi, salmastrasız münhasır 
çalışan sirkülasyon pompaları ve ürüne entegre 
sirkülasyon pompalarına dair ecodesign kri-
terlerini düzenlemektedir.

3. EC 622/2012 Numaralı 
Regülasyonun Uygulama Aşamaları

• 1 Ocak 2013: Sirkülasyon pompalarının 
enerji verimliliği indeks değeri (EEI) 0,27’den 
düşük olmalı.
• 1 Ağustos 2015: Sirkülasyon pompalarının 
enerji verimliliği indeks değeri (EEI) 0,23’ten 
düşük olmalı. Ayrıca ürünlere entegre sirkü-
lasyon pompaları da bu kriterleri sağlamalı.
• 1 Ocak 2020: Kullanım ömrünü tamamla-
mış ürünlerin, ecodesign kriterlerini sağlayan 
ürünlerle değişiminin tamamlanması. 

Belirtilen EEI değerlerine sağlayan ürünler 
CE işareti taşıyabilecektir. Bu şartları sağla-
yamayan ürünlerin Avrupa birliği ülkelerinde 
dolaşımı yasaklanmakta ve ürünün üzerinde 
CE işareti taşıması mümkün olmamaktadır.

EEI: PL, ort / P ref.
PL, ort: Ağırlıklı ortalama güç tüketimi
P ref.: Referans güç tüketimi

4. Elektrik Motorlarına Yönelik EC 
640/2009 Regülasyonu

Kuru rotorlu pompalar için ErP ecodesign 
direktifi doğrultusunda yeni bir verimlilik 
sınıflandırmasına geçilmiştir. Yeni IE sınıf-
landırması; eski EFF sınıflandırmasının yerini 
almış olup, IE1, IE2, IE3, IE4 verimlilik kade-
melerinden oluşmaktadır. Kodlamadaki rakam 
büyüdükçe verimlilik derecesi artmaktadır. 
Ayrıca 1 Ocak 2013’ten itibaren hidrolik par-

çalar için MEI olarak adlandırılan “minimum 
en düşük verimlilik” değeri tanımlanmıştır. 1 
Ocak 2013’ten itibaren MEI değeri 0,1’den 
büyük olmalıdır. Bu değer 1 Ocak 2015’ten 
itibaren ise 0,4’ten büyük olacak şekilde tanım-
lanmıştır.

5. EC 640/2009 Regülasyonu 
Uygulama Aşamaları

• 0.75 – 7.5 kW arası motorlar: 01.06.2011’den 
itibaren IE2 ve üstü verimliğe sahip olmalı, 
01.01.2017’den itibaren ise IE3 veya frekans 
kontrollü IE2 verimlilikte olmalıdır.
• 7.5 – 375 kW arası motorlar: 01.06.2011’den 
itibaren IE2 ve üstü verimliliğe sahip olmalı, 
01.01.2015’ten itibaren ise IE3 veya frekans 
kontrollü IE2 verimlilikte olmalıdır.

6. Neden Frekans Kontrollü 
Pompalar Yaygınlaşıyor?

•	 Konvansiyonel (geleneksel) sistemler, en 

kötü şartların daimi olacağı varsayılarak 
tasarlanıyor ve ürün nitelikleri tespit 
ediliyor. (Debi-basınç v.b.)

•	 Gerçekte ise, sistem dinamik ve ısı yükü 
sürekli değişken.

•	 Merkezi sistemin teşviki (2000 m2’den 
büyük alanlar), ısı payölçer, termostatik 
vanaların yaygın kullanımı ile sistemin 
gerektirdiği debi – basınç gereksinimi 
değişkendir.

•	 Enerjiyi; ihtiyaç duyulan zamanda, ihtiyaç 
olduğu kadar kullanmak esastır.

•	 Ürünler, gün geçtikçe akıllı hale geliyor. 
•	 Mekanik + elektronik: (Mekatronik) 

ürünler yaygınlaşıyor.
•	 Dolayısıyla frekans kontrollü-değişken 

devirli ürünlerin kullanımı bir lüks değil, 
gelinen aşamada bir zorunluluk arz 
etmektedir.   

7. Frekans Kontrollü Sistemin 
Enerji Verimliliğine Katkısı 
Nedir?
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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

8. Sonuç

Gerek çevresel kaygılar gerekse de Çin, Hin-
distan vb. yoğun nüfuslu ülkelerdeki orta 
sınıfın güçlenerek küresel tüketim iştahının 
artması, doğal kaynaklar ve çevre üzerinde 
baskı oluşturmaktadır. Bu trend, doğal olarak 
sürdürülemez ve uzak olmayan bir gelecekte, 
çevre üzerinde telafisi zor hasarlar oluşturma 
potansiyeli taşımaktadır.
Bu gerçeklerden hareketle; enerjinin ihtiyaç 
olduğu zamanda ihtiyaç olduğu kadar verimli 
bir şekilde kullanımı ve enerjinin yenilenebilir 
kaynaklardan temini tek yaşam evimiz olan 
dünyanın dengelerini korumak için kaçınıl-
mazdır. Avrupa Birliği’nin öncülük ettiği eco-
design – çevreye duyarlı tasarım krtiterleri, 
bu yönde atılmış adımların en önemlisidir. 

Söz konusu kriterlere uyum ve daha akıllı, 
çevre dostu ürünlerin üretim & kullanımının 
ülkemizde de yaygınlaşması, verimliliğimizin 
artmasına, ülke olarak enerji faturamızın düş-
mesine vesile olacaktır.

Kaynaklar

1. Commission regulation (EC) No 640/2009 
of 22 July 2009, “ecodesign directive 
for electric motors”

2. Directive 2012/27/EU of the Euro-
pean parliament and of the Council of 25 
October 2012, on energy efficiency, amen-
ding Directives 2009/125/EC and 2010/30/
EU and repealing Directives 2004/8/EC and 
2006/32/EC

3. Commission regulation (EU) No 622/2012 
of 11 July 2012, “amending Regulation (EC) 
No 641/2009 with regard to ecodesign requ-
irements for glandless standalone circulators 
and glandless circulators integrated in pro-
ducts”

4. Directive 2009/125/EC of the European 
parliament and of the Council of 21 October 
2009, “establishing a framework for the setting 
of ecodesign requirements for energy-related 
products”

5. Commision staff working document Brus-
sels, 7.12.2012, “Establishment of the Wor-
king Plan 2012-2014 under the Ecodesign 
Directive” TM

Profesyonellere ulaşmak istiyorsanız 
reklam bütçenizi kısmayın, SEYAD üyesi 
prestijli sektörel yayınlara reklam verin. 
Çünkü profesyoneller sektörlerinde olup 
biteni izleyebilmek için saygın sektörel 
yayınları takip ederler. Hem basılı 
yayınlardan, hem dijital ortamda...

reklam bütçenizi 
kısmayın!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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Profesyonellere ulaşmak istiyorsanız 
reklam bütçenizi kısmayın, SEYAD üyesi 
prestijli sektörel yayınlara reklam verin. 
Çünkü profesyoneller sektörlerinde olup 
biteni izleyebilmek için saygın sektörel 
yayınları takip ederler. Hem basılı 
yayınlardan, hem dijital ortamda...

reklam bütçenizi 
kısmayın!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır



söyleşi

Enver Öz
Elmor A.Ş. Genel Müdürü

E lginkan Topluluğu’na ait bir kuruluş olarak yapı sektöründe 1955 yılından beri 
faaliyet gösteren Elmor A.Ş., E.C.A. armatür, E.C.A. teknik ürünler, SEREL 
seramik sağlık gereçleri, SEREL gömme rezervuar, SEREL akrilik küvet ve 

duş tekneleri, SEREL banyo aksesuarlarının satış ve satış sonrası servis hizmetlerini 
gerçekleştiriyor. Elmor A.Ş. Genel Müdürü Enver Öz, firmanın yeni ürünlerini 
Tesisat Market okurları ile paylaştı.

“Sektörümüzde yerli üretim 
yapan neredeyse tek markayız”
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Armatür ve vitrifiye sektörünün 
odaklandığı en önemli konu 
“Hayatı Kolaylaştırmak”

Elmor’un ürün grupları, E.C.A. markalı su 
armatürleri ve banyo aksesuarları, E.C.A. mar-
kalı teknik ürünler (valfler), SEREL markalı 
seramik sağlık gereçleri ve SEREL gömme 
rezervuarlar ile Serel markalı aksesuarlardan 
oluşmaktadır. Elginkan Topluluğu’na bağlı bir 
kuruluş olan Elmor’un satışını gerçekleştirdiği 
E.C.A. su armatürleri ve E.C.A. teknik arma-
türler bulundukları sektörde pazar lideri konu-
mundadır. Değişen dünya ve teknolojinin hızla 
gelişimi sonucunda hayat tarzımız da hızla 
değişti. Son dönemlerde hayatın her alanında 
olduğu gibi armatür ve vitrifiye sektörünün 
de odağı, “hayatı kolaylaştırmak”. Bu odak 
noktası, aslında yeni nesil tüketici talebinin 
de en net özetidir. 
E.C.A. ve SEREL markalarımızla bu topra-
ğın insanına bu toprağın insanının ürettiği, 
geliştirdiği teknolojilerle hizmet sunuyoruz. 
Sektörümüzde yerli üretim yapan neredeyse 
tek markayız. 67 yıldır verdiğimiz hizmetin 
kalitesine inancımızla “Yıllarca Beraber” diye-
biliyoruz. Bize güvenen ve kalitemize inanan 
herkese teşekkür ediyoruz.

Yoğun ar-ge ve ür-ge 
faaliyetlerinden doğan yenilikler

Tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmak 
amacıyla ar-ge ve ür-ge çalışmalarımızı şekil-
lendiriyoruz. Bu yaklaşımla sektörde ilki temsil 
eden birçok teknolojiyi tüketicilerimizle buluş-
turuyoruz. SEREL seramik sağlık gereçlerinin 
tümünde 2015 yılından bu yana uygulanan 
Hygiene Plus teknolojisini Türkiye’de bir ilk 
olarak şimdi de armatürlerde uyguluyoruz. 
Böylece ıslak zeminlerde büyük öneme sahip 
olan hijyen konusu, armatürler için de sorun 
olmaktan çıkıyor.

türler uluslararası tasarım yarışmalarından da 
birçok ödülle döndü. Öyle ki Avrupa’nın en 
prestijli tasarım yarışmalarından biri olarak 
görülen German Design Awards’a özel olarak 
davet edilen markalar arasında Icon ve Purity 
serileriyle E.C.A. da yerini aldı. E.C.A.’nın 
tasarımlarıyla da fark yarattığının altını çiz-
mekte fayda görüyorum. E.C.A. Icon ve Purity 
serileri başta olmak üzere mekan tasarımla-
rında faydalanılan bimobject.com platformuna 
armatür kategorisinde eklenen tek yerli marka 
olan E.C.A., eca.com.tr üzerinden de autodesk 
revit formatında ürünlerini kullanıma açtı. 
Özellikle mimar ve iç mimar meslek grupları-
nın faydasına olacak çalışmaya Nisan itibarıyla 
başlandı. TM

SEREL vitrifiyelerimize getirdiğimiz yep-
yeni bir yıkama sistemi “Easywash”. SEREL 
yıkama suyuna yön vererek klozetlerdeki su 
sıçratma problemine çözüm getirirken, E.C.A. 
ile ortak geliştirdiği lavabo yıkama sistemi ile 
de Türkiye’de ilk kez kendi kendini temizleyen 
lavabo konsepti geliştirdi.
E.C.A. tarafından üretilen dokunma kontrollü 
evye ve lavabo bataryalarımız ise armatür tek-
nolojilerine yeni bir bakış açısı kazandırıyor. 
E.C.A. Touch armatür ile açma ve kapama-
sının kumanda koluyla sınırlı olduğu devri 
bitiriyor, artık dokun açılsın dokun kapansın 
dönemi başlıyor.
Türkiye’de ilk kez E.C.A. tarafından üretilen 
haşlanma emniyetli banyo ve lavabo bataryala-
rımızı da tüketicilerimizin beğenisine sunduk. 
Geliştirilen teknoloji ile kumanda kolu tam 
açık iken armatür, en fazla 45 °C’de su akışına 
müsaade ediyor. Böylece E.C.A. THERMO 
SAFE serisi ile ev ve toplu yaşam alanlarında 
yaşanabilecek haşlanma problemini çözüyoruz.
Sektöründe daima ilkleri gerçekleştiren E.C.A., 
Türkiye’de yine bir ilkle E.C.A. markalı krom 
kaplı tek kumandalı – çift kumandalı batarya 
ve musluk grubu ürünlerinde Türkiye’de ilk 
defa garanti süresini 20 yıla çıkardı. “E.C.A. 
ile Yıllarca Beraber Olmak Garanti!” sloganıyla 
çıktığımız bu yolda kalitemize, teknolojimize 
ve tasarımlarımıza olan güvenimiz tam.

Icon ve Purity armatürler 
uluslararası tasarım yarışmalarından 
birçok ödülle döndü

E.C.A. kalite, fonksiyonellik, teknoloji konu-
larında olduğu kadar tasarım konusunda da 
oldukça iddialı. Geliştirdiği teknoloji ve yeni-
liklerle insan sağlığını ve çevresel duyarlılığı 
ön planda tutan E.C.A, armatür ürün ailesine 
Icon ve Purity serilerini de ekledi. Türkiye’de 
ilk kez Hygine Plus teknolojisine ve 20 yıl 
garantiye de sahip olan Icon ve Purity arma-
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Buhardan ısı aktarımı için kullanılan 
makine ve cihazları korumak amacıyla, 
buhar basıncı düşürülür. Birçok pla-

kalı ısı değiştirici, conta dayanım sıcaklığından 
dolayı azami 4 barg; benzer birçok ısı değiştirici 
cihaz da benzer basınçlarda ve alt basınç sevi-
yelerinde buhar kullanır. Ayrıca buhar basıncını 
32 barg ve daha aşağı basınçlardan alt basınç 
seviyelerine indirmek buharı daha kuru hale 
getirir.
Şekil 1’de görüldüğü gibi 32 barg ve daha düşük 
basınç seviyelerinden buhar basıncı düşürüldü-
ğünde buharlaşma için gereken entalpi değeri 
azaldığı için kuru buhar elde edilmektedir. 
Saturation line (doyma çizgisi) %100 doymuş 
buharın oluştuğu çizgidir.

Şekil 2’de görüldüğü gibi yatay buhar hatlarında 
borunun alt yüzeyindeki kondens akışının sağ-
lanması için eksantrik redüksiyon kullanılmalı-
dır. Eksantrik redüksiyon kullanımı koç darbesi 
oluşumunu da engeller. Bununla birlikte buhar 
hattına akış yönüne doğru 5/1000 gibi bir eğim 
verilmelidir.

Sanayide birçok sektörde buhar beslemesinin 
kaybı veya kontrolden çıkması sonucu üretim 
kaybı ve fire oluşabilmektedir. Bu durumda 

Kritik Buhar Uygulamalarında 
Basınç Düşürme İstasyonu
Yazan: Ersun Gürkan  
Ayvaz, ARI-Armaturen Türkiye Ürün Müdürü, 
Endüstri Mühendisi

Şekil 1. H-P-T diyagramı
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oluşan herhangi bir arızanın en kısa sürede 
giderilip sistemin sürdürülebilirliği sağlanma-
lıdır. Buradaki üretim kaybı maliyeti yanında 
fazladan kullanılan vana grubunun ek maliyeti 
hiçbir anlam ifade etmez.
Hassas ve esnek basınç düşümü için tercihen 
STEVI pnömatik aktüatörlü oransal kontrol 
vanaları, elektro-pnömatik pozisyoner ile kul-
lanılmalıdır. Eğer basınçlı hava beslemesi sağ-
lanamıyorsa, PREDU doğrudan tesirli basınç 
düşürücü kullanılabilir.
Şekil 2’de görüldüğü gibi PREDU basınç 
düşürücü ile yedekli sistem yapısı oluşturmak 
mümkün; özellikle basınçlı hava ve elektrik 
götürülemediği nokta doğru bir çözüm oluştu-
rabilirsiniz. PREDU’nun tepki süresini düşür-
mek için paket içinden çıkan orifis “kontrol 
hattına” monte edilmelidir. SAFE 902 emniyet 
ventilinin açma basıncının düşürülen basıncın 
1,25 katı olması tavsiye olunur.  
Sistemi oluşturduktan sonra dengeleme kabına 
bağlı olan kontrol hattı tıkanmaya karşı kontrol 
edilmelidir. Sahada yanlış montaj sonucu, özel-
likle dişli bağlantılara sarılan contaların kontrol 
hattına kaçırılması ile tıkanma uygulamada 
basınç düşürülememesi sorunu oluşturabilir.

Şekil 3’te görüldüğü gibi STEVI pnömatik 
aktüatörlü oransal kontrol vanası ile yedekli 
sistem yapısı oluşturmak mümkün; özellikle 
basınçlı hava ve elektrik götürülebildiği nokta 
doğru bir çözüm oluşturabilirsiniz. STEVI 
kontrol vanasının pnömatik aktüatör ile tepki 
süresi saniyeler ile ölçülebilir. Yük dalgalanma-
ları sonucunda yaşanan basınç dalgalanmalarına 
saniyeler içinde tepki verebilir. Hassas, esnek 
basınç kontrolü, PID kontrolör aracılığıyla da 
sağlanır ve hızlı bir şekilde çıkış basıncı ayarı 
değiştirilebilir. SAFE 902 emniyet ventilinin 
açma basıncının düşürülen basıncın 1,15 katı 
olması tavsiye olunur.  
Burada dikkat edilmesi gereken konular; 
basınçlı hava besleme bağlantılarının düzgün 
yapılması ve nemli havanın aktüatör diyafra-
mına ve pozisyonere girmesini engellemek için 
filtre ve manometreli hava regülatörü kullanıl-
masıdır. Hava besleme bağlantılarında kaçak 
varsa aktüatör titreşim yaparak yavaş yavaş açı-
lır. Nemli hava beslemesi ise kısa sürede diyaf-
rama ve/veya pozisyonere zarar verir. Diyaframa 
beslenecek hava basıncı 6 bar’ı geçmemelidir. 
Bazı özel aktüatörlerde, diyafram azami 4-5 bar 
hava basıncı ile beslenmelidir. TM

Şekil 2. Yatay buhar hatları için redüksiyon seçimi

Konsantrik Eksantrik

Yanlış Doğru

Tablo 1. PREDU Basınç Düşürme İstasyonu Bileşen Listesi

No. Ürün Açıklama

1 ARI-FABA Plus 046 Buhar Giriş - Metal Körüklü Kesme Vanası

2 ARI-STRAINER 050 Buhar Giriş - Pislik Tutucu

3 Manometre Deve Boyunlu ve Vanalı Manomotre 1/2"

4 ARI-FABA Plus 046 Kondens Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

5 ARI-CONA SC 634 Kondens Çıkış - Şamandıralı Buhar Kapanı

6 ARI-STRAINER 050 Kondens Çıkış - Pislik Tutucu

7 ARI-FABA Plus 046 Kondens Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

8 ARI-FABA Plus 046 Kondens Boşaltma - Metal Körüklü Kesme Vanası

9 AYVAZ SPR-25 Vorteks Tip Buhar Seperatörü

10 ARI-FABA Plus 046 Buhar Giriş - Metal Körüklü Kesme Vanası

11 ARI-PREDU 701 Buhar Giriş - Doğrudan Tesirli Basınç Düşürücü

12 ARI-FABA Plus 046 Buhar Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

13 ARI-Water Seal Pot Dengeleme Kabı, İğne Vana ve Kontrol Hattı

14 ARI-FABA Plus 046 Kondens Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

15 ARI-CONA B 601 Kondens Çıkış - Bimetalik Buhar Kapanı

16 ARI-FABA Plus 046 Kondens Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

17 ARI-FABA Plus 046 Kondens Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

18 ARI-CONA 665 Kondens Çıkış - Otomatik Sıvı Atıcı

19 Manometre Deve Boyunlu ve Vanalı Manomotre 1/2"

20 ARI-SAFE 902 Buhar Çıkış - Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

21 ARI-Water Seal Pot Dengeleme Kabı, İğne Vana ve Kontrol Hattı (Yedek)

22 ARI-FABA Plus 046 Buhar Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası (Yedek)

23 ARI-PREDU 701 Buhar Giriş - Doğrudan Tesirli Basınç Düşürücü 
(Yedek)

24 ARI-FABA Plus 046 Buhar Giriş - Metal Körüklü Kesme Vanası (Yedek)
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Şekil 4. STEVI Basınç Düşürme İstasyonu – Yedekli Tasarım

Tablo 2. STEVI Basınç Düşürme İstasyonu Bileşen Listesi

No. Ürün Açıklama

1 ARI-CONA 665 Kondens Çıkış - Otomatik Sıvı Atıcı

2 ARI-FABA Plus 046 Kondens Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

3 ARI-FABA Plus 046 Kondens Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

4 ARI-CONA B 601 Kondens Çıkış - Bimetalik Buhar Kapanı

5 ARI-FABA Plus 046 Kondens Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

6 ARI-FABA Plus 046 Buhar Giriş - Metal Körüklü Kesme Vanası

7 ARI-STRAINER 050 Buhar Giriş - Pislik Tutucu

8 ARI-STEVI 448 Buhar Giriş - Pnömatik Aktüatörlü Oransal Kontrol Vanası

9 ARI-FABA Plus 046 Buhar Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

10 ARI-FABA Plus 046 Kondens Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

11 ARI-CONA B 601 Kondens Çıkış - Bimetalik Buhar Kapanı

12 ARI-FABA Plus 046 Kondens Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

13 ARI-FABA Plus 046 Kondens Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

14 ARI-CONA 665 Kondens Çıkış - Otomatik Sıvı Atıcı

15 Manometre Deve Boyunlu ve Vanalı Manomotre 1/2"

16 ARI-SAFE 902 Buhar Çıkış - Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

17 Pressure Transmitter Basınç Transmitter 1/2"

18 ARI-FABA Plus 046s Buhar Çıkış - Metal Körüklü Kesme Vanası

19 ARI-STEVI 448 Buhar Giriş - Pnömatik Aktüatörlü Oransal Kontrol Vanası

20 ARI-STRAINER 050 Buhar Giriş - Pislik Tutucu

21 ARI-FABA Plus 046 Buhar Giriş - Metal Körüklü Kesme Vanası

22 Manometre Deve Boyunlu ve Vanalı Manomotre 1/2"

23 ARI-PREDU 701 Buhar Giriş - Doğrudan Tesirli Basınç Düşürücü (Yedek)

24 ARI-FABA Plus 046 Buhar Giriş - Metal Körüklü Kesme Vanası (Yedek)

Şekil 3. PREDU Basınç Düşürme İstasyonu – Yedekli Tasarım
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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

Yenilenebilir enerjilerle ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En güncel sektör haberleri  www.yenienerji.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını Yeni Enerji Haber Bülteni ile 

e-postanıza gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile 

ulaşıyorsunuz. Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!








