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Su vücudumuzun %70’i, dünyanın %70’i ve 
geleceğimizin %100’ü demek… Rakamsal 
olarak ifade edersek gezegenimizdeki su 

miktarı 1,386,000,000 kilometre küp. Fakat bu 
suyun %97,5'i tuzlu su ve tüketime uygun değil. 
Sahip olduğumuz tatlı suyun ise %70’i tarımda 
kullanılıyor. Artan nüfusu beslemek için gıda 
üretiminin 2035'e kadar yüzde 69 artması bekle-
niyor. Ayrıca enerji üretiminde de su kullanılıyor 
ve enerjiye talebin de bu süre içinde yüzde 20 
oranında artacağı öngörülüyor. Amerikan Uzay 
ve Havacılık Dairesi NASA'nın araştırmalarına 
göre, dünyada tatlı su tüketimi bu kaynakların 
yeniden oluşması sürecinden daha hızlı işliyor. 
Araştırmalar, dünyanın en büyük 37 akiferin-
den 21’inin giderek küçüldüğüne işaret ediyor 
(Akiferler, önemli miktarda suyu depolayabilen 
ve yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik 
birimlerdir. Kum ve çakıl dolu büyük yeraltı su 
havzaları olarak da ifade edilebilir). 

Dünyadaki su kaynakları ne yazık ki eşit dağıl-
mış değil. Dağılımdaki dengesizliğin yanı sıra 
nüfus artışı, ülkelerin gelişmişlikleri ile doğru 
orantılı olarak suyun farklı alanlarda da kulla-
nılmaya başlaması, gelişen teknoloji, sanayinin 
su kaynaklarını kirletmesi ve değişen iklim gibi 
pek çok nedenden ötürü su, bugünün ve gelece-
ğin en ciddi sorunları arasında yer alıyor. Öyle 
ki günümüzde su sorunu artık tek bir ülkenin 
sorunu olmaktan çıkıp global bir sorun, hatta 
ülkelerin dış politikalarını dahi etkileyen bir 
unsur haline geldi. 

BBC Future’dan Tim Smedley: “Bazı ülke-
lerde yeni ve etkili çözümler üretiliyor. Örneğin 
1997-2009 arasında en kurak dönemini yaşayan 
Avustralya bu süreçte su tüketimini yarıya indir-
meyi başardı. Bir başka örnek ise suyu ulusal 

Geleceğin en büyük tehlikesi: 
Su Sorunu

güvenlik meselesi olarak gören İsrail. Tel Aviv 
yakınlarındaki atıksu artıma tesislerinde 140 
milyon metreküp su üretiliyor ve tarımda bu su 
kullanılıyor. Bugün sulamada kullanılan suyun 
yüzde 40'ı atıksudan sağlanıyor. Ayrıca ayrıştı-
rılan diğer maddelerden elde edilen metan gazı 
da yenilenebilir enerji üretiminde kullanılıyor. 
İsrail atıksuların yüzde 86'sını arıtarak yeni-
den kullanıyor, bu bakımdan da dünya birincisi. 
İkinci sırada ise yüzde 19 ile İspanya geliyor. 
İsrail'de bugün içme suyunun yarıdan fazlası 
deniz suyunu tuzdan arındırma yoluyla sağlanı-
yor. Peki, dünyadaki tatlı su krizi deniz suyunu 
arıtma yoluyla giderilebilir mi? Uzmanlar bunun 
pahalı bir yöntem olduğunu ve bunu yaparken 
harcanacak enerjinin bırakacağı karbon izinin 
çok büyük olacağını söylüyor. Kuveyt ve Dubai 
gibi petrol zengini ülkelerde bu yönteme başvu-
ruluyor. Ancak bunun ekonomik boyutu kadar 
ekolojik boyutu da var ve denizdeki ekosisteme 
zarar veriyor. Coca-Cola 30 kadar kıyı fabrika-
sında deniz suyunu arıtma yoluyla su ihtiyacını 
karşılıyor. Ancak bu alandan sorumlu kişiler 
geleceği bu yöntemde görmediklerini söylüyor. 
Alternatif yöntemlerden biri; yağmur sularının 
depolanması. Oldukça eski olan bu yöntemin 
bugün pek çok alanda başarıyla kullanıldığını 
görebiliyoruz. Sifon suyu olarak ya da bahçe 
sulamasında depolanan yağmur sularını kullan-
mak mümkün” diyor.  

T.C. Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesinde 
Türkiye’nin Su Politikası başlığı altında şu ifa-
deler yer alıyor: “…Yarı kurak iklim kuşağında 
bulunan Türkiye, sanılanın aksine su zengini 
bir ülke değildir. Bu durum, kısıtlı su kaynak-
larımızın verimli kullanımını ve entegre yöne-
timini gerekli kılmaktadır. Türkiye’nin yenile-
nebilir, ucuz ve çevre dostu olan hidroenerji 

potansiyelinden ve su kaynaklarının sağladığı diğer 
ekonomik ve sosyal faydalardan verimli ve sürdürü-
lebilir biçimde yararlanması amacıyla gerekli proje-
ler hayata geçirilmektedir. Bu çerçevede, başta GAP 
Bölgesi olmak üzere ülkemizdeki baraj, hidroelek-
trik santrali ve sulama projelerini bir an önce gerçek-
leştirmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir…”

Suyun etkin kullanımı, dünyanın geleceği için çok 
ciddi önem arz ediyor. Elbette bireysel olarak da çaba 
göstermeli ve tükettiğimiz su miktarını mümkün oldu-
ğunca azaltmalıyız ama hükümetin hatta tüm dünya 
devletlerinin konuy la ilgili etkili tedbirler alması şart. 

Mutlu Bayramlar diliyorum. TM
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EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W



ürünler

TLC Klima San ve Tic. A.Ş., 2018 yaz 
döneminde yeni Gree Amber serisini 
tüketiciyle buluşturdu. Amber serisi, 

siyah ön paneli ve gümüş rengi gövdesi ile iç 
dekorasyonda farklı seçenekler arayan kullanıcı-
ların tercihi olmaya başladı. Seri soğutmada A++, 
ısıtmada (ortalamada) A+ sezonsal enerji sınıfına 
sahip. Yüksek enerji tasarrufu ile sınıfının önde 
gelen klimaları arasında yer alan Amber serisi, 
-15 °C’ye varan dış hava sıcaklıklarına kadar 
ısıtma ve soğutma yapabiliyor. “Soğuk Hava 
Üfleme Koruması” ile klima ısıtmaya başlarken 
içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite 
serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edile-
biliyor. Yaz-kış kullanıma uygun olan seri I-Feel 
hassas sıcaklık kontrolü özelliği ile kullanıcıya 
daha fazla konfor sağlıyor. Kumanda üzerindeki 
sensör ortam sıcaklığını hissederek iç üniteye 
gönderdiği sinyal ile klima hava üfleme debisini 
ve sıcaklığını en üst düzeyde konfor sağlayacak 
şekilde düzenliyor. Seri 7 farklı fan hızı ve 3 farklı 

Yaşam alanlarımızın acil durumlara 
mümkün olduğunca hazırlıklı olması 
büyük önem arz ediyor. Özellikle yan-

gın gibi acil müdahale gereken ve zamanla yarı-
şılan felaketlerde, profesyonel destek alana kadar 
geçecek zaman içerisinde binalarımızın yangına 
karşı donanımlarının yüksek olması hayatları-
mızı kurtaracağı gibi maddi kaybı da azaltacaktır. 
Endüstriyel tesisler gibi geniş hacimli bina-
larda yangın esnasında biriken sıcak gazların 
ve dumanın hızlı bir şekilde tahliye edilmesi, can 

TLC Klima’dan Yeni Ürün: Gree Amber Serisi Klimalar

FORM’dan TROKE Duman Tahliye ve Doğal Havalandırma Sistemleri

Konforlu Uyku Modu ile kullanıcının kişisel ter-
cihine yönelik daha fazla konfor sağlıyor. 3D 
hava akımı sayesinde oda içinde daha homojen ve 
konforlu hava dağılımı elde ediliyor. Sessiz Modu 
ses seviyesinin daha da azaltılmasını mümkün 
kılıyor. Amber serisinde iç ortam hava kalitesi 3 

kayıplarıyla birlikte oluşacak maddi hasarın azal-
tılması konusunda büyük bir öneme sahip. CE 
Sertifikalı TROKE Duman Tahliye Kapakları, 
Form’un İzmir fabrikasında üretiliyor.
TROKE pnömatik duman tahliye kapağının 
yapısı “nanojel dolgulu” polikarbon olduğun-
dan ısı iletimi düşüktür. Bu özelliği ile iklim-
lendirme sistemine ek yük getirmez. Güneşin 
olumsuz etkilerini binaya yansıtmaz. 
EN12101-2 sertifikalı duman tahliye kapağı 
TROKE; endüstriyel tesisler, lojistik depolar, 

ticari binalar, turizm tesisleri, 
kültür ve spor merkezleri 
için yangınlara karşı güvenli, 
mimari açıdan da estetik 
çözümler sunar. 

Özellikleri:
•	EN12101-2 standartlarına 
uygun CE belgelidir.
•	Yangın durumunda 1400 
veya 1650 açıyla açılına tek 
kanatlı kapak sistemidir.
•	Tetikleme ünitesi 
teknolojisi pnömatik 

farklı filtre içeren Multi Fonksiyonel Filtreleme 
Sistemi ile en üst seviyeye ulaşıyor. Wifi Ready 
olan Amber serisi opsiyonel olarak tercih edilir 
ise GREE+ aplikasyonu aracılığıyla cep telefonu 
ve tablet bilgisayar üzerinden uzaktan kontrol 
edilebiliyor. TM

(silindir) veya elektrik (24V piston) olabilir.
•	 Günlük havalandırma için 230 V veya 24V 

elektrikli piston takılabilir.
•	 Opak polikarbonat veya aerojel dolgulu 

paneller kullanıldığında doğal aydınlatma 
sağlanır (Çatıdan yapılan doğal 
aydınlatma, yan cephelerden sağlanana 
göre beş kat daha etkilidir).

•	 Tüm profiller yüksek mukavemetli extrude 
alüminyum malzemeden oluşur.

•	 Ağır ışığa ve darbelere dayanıklılığı 
sertifikalarla kanıtlanmıştır.

•	 Yapının rengine uyum sağlayabilmesi için 
istenilen RAL kodunda boyalı olarak imal 
edilebilir.

•	 Düşük bakım maliyetine sahiptir.
•	 Ürünler hiçbir zararlı madde içermez ve 

geri dönüştürülebilir.
•	 Sistem kendinden su drenajı sağlar 

(self drenaj). Kapakların dışında hiçbir 
silikon conta vb. sızdırmazlık elemanları 
bulunmaz. Bu sayede güneşten etkilenecek 
hiçbir sızdırmaz eleman malzemesi yoktur.

•	 2 x 3 metreye kadar olan ölçülerde 
üretilebilir. TM
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Honeywell’den 
MORLEY-IAS 
Yangın Sistemleri

Honeywell, yangın algılama sistemleri 
konusunda ihtiyaca özel optimum 
çözümü sunarak müşterilerine üretim, 

dağıtım ve devreye alma süreçlerini de içeren 
bir hizmet sunuyor. Honeywell Morley-IAS’ın 
ürün ve hizmetleri ISO 9001 belgelidir. Honey-
well Morley-IAS ürünleri EN54 gibi uluslararası 
onaylara sahiptir. Aynı zamanda Honeywell Mor-
ley-IAS Yangın Endüstri Birliği’nin bir üyesidir. 
Honeywell Morley-IAS ürün portföyü içerisinde 
karmaşık ve önde gelen piyasa ihtiyaçlarına en 
uygun şekilde cevap vermek için müşterilerin bir 
yangın alarm sistemi tasarlamasına olanak tanı-
yan geniş kapsamlı ürünler yer alıyor. Honeywell 
Morley- IAS’ın birincil amacı yerel mevzuata 
uygun ürünlerin sunulmasıdır. 

Honeywell Morley-IAS DXc 
panellerinin faydaları

Estetik tasarım
•	 Dokunmatik ve hızlı yanıt veren düğmeler
•	 Modern, şık ve profesyonel görünüm
•	 Şirket logosunu ekrana yükleyebilme 

özelliği
•	 Modüler konsept sayesinde; 
 - İlave zon LED’leri eklenebilir
 - Opsiyonel anahtarlı şalter montaj plakası 

kullanılabilir

 - Modüller için DIN rayına montaj yapıla-
bilir

Kolay konfigürasyon
•	 Karmaşık metin girişini basitleştiren 

anahtar sözcük kitaplığı oluşturabilme
•	 PC aracıyla Excel'den metni içe aktarma
•	 USB Opto-izole özelliği ile karşıya 

yükleme/karşıdan yükleme 
•	 Sınıf değiştirme fonksiyonu
•	 Ön panelden bellek kilidini açma

Kolay kurulum
•	 Metal kasa içerisinde çıkarılabilir plastik 

kapak
•	 Opsiyonel sıva altı montaj çerçevesi
•	 19 inç raf montaj seçeneği
•	 2 parçalı terminal blokları
•	 Opsiyonel zon LED’leri

Kolay kullanım
•	 Daha geniş 6 satırlı grafik ekran
•	 Cep telefonu benzeri tuş takımı ve gezinti 

tuşları
•	 Basit sezgisel menü yapısı ile kolay 

kurulum 
•	 Gelişmiş Kontrol Seçenekleri:
 - Çalışan bir alarm sistemi için sadece 5 tuşa 

basarak hızlı başlatma ve kurulum

 - Son kullanıcı tuşları tek bir mantıksal grup 
içerisinde yer alır

 - Düğmeler üzerinde evrensel olarak anla-
şılır simgeler

 - Eyleme geçmeden önce onay istemi; örne-
ğin: 1) Tahliye 2) Yankılanma

Gelişmiş, neden ve sonuç bağlantısı 
kurabilme
•	 Yanlış alarm yönetimi için çakışma ve 

doğrulama
•	 Yangın veya yangın dışı durumlar olarak 

yapılandırılabilir 80 zon
•	 500 mA döngü akımı
•	 Sistem sıfırlama olayı (ışınlar vs. için)
•	 40 zil modeli
•	 Devre dışı bırakma grupları için tuş girişi

Network Yapılandırması
•	 Opsiyonel fişli ağ kartları
•	 Ağ 16 loop desteği (örn: 16 x bir döngü, 

8 x iki döngü veya 4 x dört döngü veya 
maks. 16 döngüye kadar herhangi bir 
kombinasyon)

•	 Ağ tabanlı sistem bir panel olarak işlev 
gösterir (Paylaşılan Zon)

•	 Master/slave olmadan doğru eşler arası ağ 
kurma

•	 Arızaya dayanıklı ağ TM
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ürünler

Danfoss NovoCon®: Akıllı Aktüatör

Nesnelerin interneti (IoT) ve big data 
(büyük veri) gibi kavramlar hayatı-
mızın birer parçası haline gelmiş-

ken, banka hesabından tost makinesine kadar 
hemen her şeye internet üzerinden erişim 
mümkün. Bağlantı ve verinin, binaların tasa-
rımında ve yapımında önemli birer faktör 
haline geleceği göz önüne alınınca, HVAC 
dünyasının gelecek yıllarda uğrayacağı deği-
şim de söz konusu olmaktadır.

Danfoss, NovoCon® aktüatörünü PIBCV 
ile birlikte bu dijitalleşmeye yardımcı olacak 
şekilde tasarladı. NovoCon®, Bina Yönetim 
Sistemi (BMS) ağına bağlanabilen bir aktü-
atördür. Nesnelerle bağlantı kurabilen diğer 
aktüatörlere kıyasla NovoCon® aktüatörü, pek 
çok manüel işi bilgisayara devredip sistemdeki 
bileşen sayısını azaltarak gereken veriyi sağlar. 

NovoCon® akıllı aktüatör işlemleri 
basitleştirerek zaman ve maliyette 
tasarruf sağlar

Akıllı aktüatörler dünyasında bağlantıya değer 
katmasıyla ön plana çıkan NovoCon®, sistem-
deki birkaç bileşen için bir erişim noktası işlevi 
de görebilir. Sıcaklık sensörleri, anahtarlar ve 

termostatlar doğrudan NovoCon® aktüatörüne, 
ardından BMS sistemine bağlanabilir. Daha az 
Giriş/Çıkış modülü gerektirdiği ve dolayısıyla 
kablolama işlemini basitleştirdiği için işlemde 
bileşen sayısını azaltır. Daha az bileşen gerektiği 
için de maliyette önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

Binaların yapım aşamasında zaman alıcı çok 
sayıda işlem vardır. Sistemin temizlenmesi, 
vana debisinin ayarlanması, hava tahliyesi gibi 
işlemler her bir vananın birkaç defa kontrolünü 
gerektiren, zaman alıcı işlemlerdir. AB-QM 
vanasına (Danfoss PIBCV) NovoCon® takıla-
rak tüm bu işlemler BMS monitöründen yapı-
labilir. Bu sayede vananın ayarlanması, sistemin 
temizlenmesi ve hava tahliyesi bir tıkla tamam-
lanabilir. Bu, zaman tasarrufunun yanında geri 
kalan inşaat sürecinin kesintisiz devam etmesini 
sağlar, örneğin devreye alma işleminin bitmesini 
beklemeye gerek kalmadan tavanlar kapatılabilir.

BMS sisteminin temel işlevlerinden biri, 
HVAC sisteminin en yüksek performansta 
çalışmasını sağlamaktır. NovoCon® hareket 
sayısı, fieldbus işlemleri, voltaj seviyeleri ve 
çalışma süresi gibi temel çalışma parametre-
lerinin bazılarını içerisinde kaydeder. Böylece 
kontrolün devamı ve aktüatörün zamanında 
değiştirilmesi çok daha kolay hale gelir. Sıcaklık 
sensörlerinin eklenmesiyle NovoCon®, enerji 
kullanımını da kaydedebilir. Ayrıca vananın 
tıkanması, kablolama sorunları ve aktüatörün 
vanaya doğru şekilde bağlı olup olmaması gibi 
birçok arıza tespit edilebilir. Bunlar HVAC 
sisteminin sorunsuz, sağlıklı ve kusursuz çalış-
masına yardımcı olacaktır.

NovoCon® sistemleri daha uygun maliyetli 
hale getirmek ve tesisatçıların, tasarımcıların, 
son kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıp iyi-
leştirmek için bağlantı kurmaktadır.TM

Doğuş Teknik Yangın - Duman Damperleri

Doğuş Teknik duman damperleri BS 476 
PART:20 120 dakikaya, yangın önleyici 
damperleri de EN 1366-2’ye göre belge-

lendirilmiştir. Günümüz gelişen yapı sektörüyle 
beraber bina içi güvenlik sistemleri de büyük 
önem kazanmıştır. Bunlardan biri de, yangın ve 
duman önleyici sistemlerdir. Yangın damperleri 
alevin hava dağıtım sistemi içerisinde ilerleme-
sine engel olan sistemlerdir. Damper, hava dağı-
tım sistemine açık konumda montaj edilir. Belirli 
bir sıcaklığa ulaştığında damper kendini kapa-
tarak alevin ilerlemesi engellenir. Duman dam-
perleri ise yüksek sıcaklıklarda duman önlemesi 
ve tahliyesi amacıyla kullanılır. Bina içi yangın 
şaftlarına direkt açılan duvar tipi duman tahliye 
damperleridir. Bina içinde farklı mahallerden 
geçmesi gereken kanal ve şaftların da yangına 
dayanıklı olarak imal edilmesi beklenir. Fanlı 
veya doğal çekişli uygulamada, yangın zonun-

dan doğrudan şafta açılabilen tahliye sistemle-
rinde kullanılacak damperler yangın sırasında 
açılacak şekilde tasarlanırlar. Yangın olmayan 
bölgelerdeki damperler dumanın katlara yayıl-
maması için kapalıdır. Bunların yay geri dönüş 
motorları damperi açacak şekilde bağlanmalıdır. 
Birden çok katın ortak bir fan ile tahliye edil-

diği uygulamalarda ise çoğunlukla sadece yangın 
çıkan mahalden emiş yapılması, diğer katların 
damperlerinin kapalı tutulması gerekir. Standart 
olarak açık konumda bekletilir. Duman detektörle-
rinden veya otomasyondan aldığı sinyal ile sistem 
devreye girer. Yangın ortamından kaçış bölgesine 
geçen duman sistemden dışarıya atılır. TM
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Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.



ürünler

Ortam havasında bulunan su buharının 
kısmi basıncı doyma sıcaklığından 
düşük ise havuz su yüzeyinde buhar-

laşma meydana gelir. Buharlaşmayı ortamın hava 
sıcaklığı ve bağıl nemi, havuz suyu sıcaklığı, 
ortam havasının hareketleri ve havuz kullanım 
tipi etkilemektedir. 
Havuz mahallerinde insan aktiviteleri, havuz 
yüzeyinden oluşan buharlaşma ve dış etken-
lerden dolayı nem alma ihtiyacı oluşmaktadır. 
Burada en önemli kaynak havuz yüzeyinden 
oluşan buharlaşma miktarıdır. Bunun için 
yapılacak hesaplama, doğru ürün seçimi saye-
sinde istenilen verimliliğin yakalanması için 
kritik önem taşımaktadır. Havadaki yüksek 
nem oranı yapı elemanlarının zarar görmesine, 
yapı statiğinin bozulmasına ve cihazların kul-
lanım sürelerinin kısalmasına neden olmakta-
dır. Kontrol altında tutulmayan yüksek nemli 
ortamlar zararlı mikroorganizmaların üremesi 
ve büyümesi için uygun ortamlar sağlamakta, 
bu da insan sağlığı için tehdit oluşturmakta-
dır. Bu nedenle nemin yoğun şekilde oluştuğu 
kapalı yüzme havuz mahallerinde nem kont-
rolü, tesis kullanıcıları için gerekli olan hijyen 
şartları, insan sağlığı ve yapının işletme ömrü 
açısından yüksek önem taşımaktadır.

AIRPLUS APHS Kapalı Yüzme 
Havuzu Nem Alma Santrallerinin 
Teknik Özellikleri

Karkas Yapısı: AIRPLUS Havuz Nem Alma 
Santralinde karkas yapısı eloksallı alüminyum 
profiller, eloksallı alüminyum ara kayıtlar, ABS 
köşe ve ara kayıt birleştirme parçalarından oluş-
maktadır. Profillerin geçmeli tasarımı ile panel 
montajından sonra pürüzsüz bir iç yüzey sağ-
lanarak kolay temizlenebilen bir ortam elde 
edilmiştir. Özel ayak tasarımı sayesinde, santra-
lin toplam ağırlığının zemine yayılı yük olarak 
aktarılması sağlanabilmektedir. Ayaklarda hem 
genişlikte hem de uzunlukta standart olarak 
sunulan forklift ve taşıma halkaları cihazın 
yatay ve dikey taşınmasını kolaylaştırmaktadır.

Panel Yapısı: AIRPLUS Havuz Nem Alma 
Santralinde panel yapısı çift cidarlı ve 70 kg/
m3 42 mm kaya yünü izolasyonlu olarak imal 

AIRPLUS APHS Kapalı Yüzme Havuzu 
Nem Alma Santralleri

edilmektedir. Panel kalınlığı 42 mm olup, geç-
meli tasarımı ile santralin iç yüzeyinde pürüzsüz 
bir yüzey oluşturmaktadır. Opsiyonel olarak 
panel kalınlığı 55 mm olarak yapılabilmektedir. 
Panellerin iç ve dış sacları, 0.9 mm kalınlığında 
ve havuz ortam şartlarında çalışmaya uygun 
olması için fırın boyalı olarak imal edilmektedir. 
Panel ve karkasın birleşim yerlerinde EPDM 
conta kullanımı ile ısı köprüsüzlük ve sızdır-
mazlık sağlanmaktadır.

Tava Yapısı: Havuz nem alma santrallerinde 
yoğuşma miktarı yüksek olduğundan oluşan 
bu suyun hızlı ve uygun şekilde tahliye edil-
mesi büyük önem arz etmektedir. AIRPLUS 
Havuz Nem Alma Santralinde iki eğimli ve 90 
mm derinlikli tava tasarımı ile oluşan yoğuşma 
suyunun hızlı bir şekilde toplanması ve tahliyesi 
mümkün olmaktadır. Tava malzemesi olarak 
1,2 mm paslanmaz sac kullanılmaktadır. Tava 
altında 50 mm kaya yünü izolasyon uygulaması 
ile dış ortam havasının yoğuşmasının önüne 
geçilmektedir. Standart olarak sunulan 200 mm 
ayak yüksekliği ile yeterli sifon yüksekliği sağ-
lanabilmektedir.

Damper Yapısı: Özel tasarım alüminyum pro-
fillerden imal edilen damperler gizli plastik 
dişli yapıya ve yataklara sahiptir. Bu sayede 
hareketli parçalar dış ortamdan gelecek toz par-
çacıklarından korunmakta ve sistemin sorunsuz 
çalışması sağlanmaktadır. Damper kanatlarının 
aerodinamik tasarımı ile hava akış çizgilerinin 
bozulması engellenerek minimum basınç kaybı 
oluşumu sağlanmaktadır.

Kapı Yapısı: Hareketli yapıları nedeni ile kapı-
lar, klima santrallerinde hava kaçağı konusunda 
büyük önem arz etmektedir. 0,9 mm boyalı 
sacdan imal edilen kapılarda özel dökme conta 
kullanımı ile boşluksuz bir yapı oluşturularak 
sızdırmaz bir yapı meydana getirilmiştir. Kulla-
nılan özel dökme contaların köşe dönme açıları 
hesaplanıp, bu değere göre montaj yapıldığından 
bu bölgelerde kaçaklar meydana gelmemektedir. 

Kapı kolu ve menteşe sistemi olarak dıştan 
dişli sistem kullanımı ile iç kısımda pürüzsüz 
bir yüzey oluşmaktadır. Isı köprüsü açısından 
önemli bir nokta olan kapı dilleri bu sayede iç 
ortam ile dış ortam arasındaki ısı köprüsü de 
ortadan kalkmıştır.

Fan: AIRPLUS Havuz Nem Alma Santra-
linde standart olarak ERP Direktiflerine uygun 
EC fan kullanılmaktadır. Gövde yapısı koroz-
yon dayanımı yükseltişmiş özel sacdan imal 
edilmiştir. Gerekli olan toplam hava debisi ve 
basınç değeri için yüksek verimli olarak dizayn 
edilmiştir. Basınca bağlı olarak debi kontrolü 
yapılabilmektedir.

Batarya: AIRPLUS Havuz Nem Alma Sant-
ralinde evaporatör, heat pipe, kondenser ve sulu 
ısıtıcı batarya bulunmaktadır. Tüm bataryalar, 
nem ve klora karşı koruma amacıyla lamelleri 
epoksi ve hidrofilik kaplı, çerçeveleri ise boyalı 
olarak imal edilmektedir. Evaporatör sonrasında 
kullanılan PP malzemeden imal edilen boyalı 
çerçeveye sahip damla tutucu ile yoğuşma suyu-
nun diğer hücrelere ve kanala gitmesi engellen-
miş olmaktadır.

Kompresör ve Soğutma Çevrimi: AIRPLUS 
Havuz Nem Alma Santrallerinde standart ola-
rak scroll kompresör kullanılmaktadır. Çevri-
min genel elemanları; evaporatör, kondenser, 
genleşme vanası (termostatik), kompresör, sele-
noid valf, drayer, gözetleme camından oluş-
maktadır. Soğutucu akışkan olarak R407C 
kullanılmaktadır.

Filtreler: Standart olarak G4 sınıfı filtre kul-
lanılmaktadır. Özel tasarım filtre sürgü meka-
nizması ile kolay servis imkanı sunmaktadır. 
Opsiyon olarak düşük derinlikli torba filtre 
uygulaması da yapılabilmektedir. Filtre basınç 
kayıpları değeri (temiz + kirli)/2 formülü esas 
alınarak hesaplanmıştır. Filtrelerin kirlikleri 
kullanılan fark basınç anahtarları ile otomasyon 
sisteminden izlenebilmektedir.TM
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Baymak Bireysel Atıksu Terfi Cihazı Ailesi Büyüdü

Viessmann’dan Yeni Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazan: 
Vitocrossal 200 CRU

Baymak’ın, su teknolojilerinde çözüm 
ortağı DAB’ın atıksuyun tahliyesi konu-
sunda ideal mimari çözüm sunan Genix 

atıksu terfi cihazlarına Genix WL 110 - 130  ve 
Genix VT 010 - 030 modelleri eklendi.

DAB teknolojisi ile üretilen Genix atıksu terfi 
cihazı, tuvalet, duş ve lavabodan gelen atık-
suyun yer çekimiyle tahliye edilemediği her 
yerde kompakt yapısıyla rahatlıkla kullanıla-
bilen, ideal mimari çözümü sunuyor. 
Her türlü yapıda gideri olmayan bir odanın 
dönüştürülmesinde, bodrum katına yapılması 
planlanan tuvaletlerde veya merdiven altı ya da 
ardiye gibi ölü bir bölgenin banyoya dönüştü-
rülmesinde kullanılan Genix 4 yeni modeliyle 
farklı uygulama alanlarında farklı seçenekler 
sunuyor. 1 WC + 1 lavabo gideri bağlanabilen 
Genix 110 ve 1 WC + 3 lavabo bağlanabilen 

Viessmann yeni MatriX-disk brülöre ve 
Inox-Crossal paslanmaz çelik ısıtma 
yüzeyine sahip çevre dostu gaz yakıtlı 

yoğuşmalı kazanı ile standartları belirlemeye 
devam ediyor. Vitocrossal 200 CRU gaz yakıtlı 
yoğuşmalı kazanlar 800 ve 1000 kW kapasite 
seçeneklerinde sunulmakta olup kazan verimi 
%107,5’a ulaşmaktadır. Vitocrossal 200 CRU 
gaz yakıtlı kazanlar, 8 adet kazana kadar kas-

kad kontrol imkanı ile top-
lam 8000 kW’a 

kadar sistem 
kapasitesine 
u l a ş a b i l -
mektedirler. 
Kazanların 
k o m p a k t 
ölçüleri çok 
daha kolay 
yerleştirme 

ve kurulum 
olanağı sağlamaktadır. Viessmann’ın kendini 
kanıtlamış paslanmaz çelik Inox-Crossal ısıtma 
yüzeyi ve yerden tasarruf sağlayan yeni entegre 

MatriX-disk brülörü 
sayesinde Vitocrossal 
200 CRU kazan sürekli 
yüksek performans 
garanti edilmektedir. 
Kazanlar, % 17 - 100 
aralığında modülasyon 
yaparak yüksek tasar-
ruf sağlamaktadırlar.
Vitocrossal 200 CRU 
gaz yakıtlı kazanlarda, 
renkli ve dokunmatik 
ekranlı Vitotronic kont-
rol paneli ile sezgisel kul-
lanım ve kolay devreye alma 
imkanı sunulmaktadır. Vitotronic 
kontrol panelinde bulunan enerji kok-
piti özelliği ile işletme parametreleri ekran 
üzerinden izlenip kontrol altında tutulabilmek-
tedir. Vitocrossal 200 CRU gaz yakıtlı kazanlar, 
çıkartılabilir yan ve ön kapakları sayesinde tüm 
komponentlere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşa-
bilme imkanı sunmaktadır. Böylece servis ve 
bakım kolaylığı sağlanmaktadır. TM

Genix 130 modellerine ek olarak asma klozet-
lerle kullanılan gömme rezervuar tipi Genix 
WL 110 ve 130 ile mutfak gibi sadece lavabo 
gideri olan yerler için Genix VT 010 ve 030 
modelleri istenen tasarıma uygun maksimum 
uygulama imkanı sunuyor.
Genix atıksu terfi cihazı kokuyu ve sesi izole 
eden %30 Baryum takviyeli polipropilen 
malzemeden üretilmiştir. Maksimum 68 dB 
ses seviyesi ile daire içi kullanıma uygundur. 
Zorlu partiküllerin parçalanarak terfi edilebil-
mesi için dizayn edilmiş nikel kaplı paslanmaz 
çelik öğütücüye ve termik korumaya sahiptir. 
Genix atıksu terfi cihazında olası bir tıkanma 
veya arıza durumunda cihazı sistemden sök-
meden ve depo kısmını açmadan sadece pompa 
kısmına erişim sağlanabilmektedir. Kurulum 
esnasında gerekli olabilecek kelepçe, drenaj 
hortumu gibi aparatlar cihazla birlikte paket 

olarak sunulmaktadır. Tüm bağlantı noktaları 
koku ve hijyen unsurlarını sağlayacak şekilde 
sızdırmazlık ekipmanları ile donatılmıştır. 
Ayrıca akustik alarm opsiyonel olarak sunul-
maktadır. TM
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ürünler

Toshiba’dan Shorai Klimalar

SFA Sanihydro’dan Sanipack WC Öğütücü

Toshiba’nın bireysel ürün serisinde yer 
alan, estetik tasarım, maksimum konfor 
ve yüksek enerji performansına sahip 

Shorai klimanın yeni modeli, siyahın tüm şıklı-
ğını ve zarafetini yaşam alanlarına taşıyor. Üste-
lik Shorai klimalarda, küresel ısınma etkisini 
düşürmek amacıyla hazırlanan Avrupa Birliği 
F-Gaz Yönetmeliği hedefl erine uygun Düşük 
Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ve Sıfır Ozon 
Tabakasını İnceltme Potansiyeli (ODP) olan R32 
gazı kullanılıyor. 

R32: Küresel ısınma potansiyeli 
düşük bir alternatif
Toshiba, Avrupa Birliği’nde uygulamada olan 
F-gaz Yönetmeliği uyarınca, çevreci R32 soğu-
tucu akışkanı kullanarak daha iyi bir gelecek 
yolunda sorumluluğunun bilinciyle çalışmala-
rını sürdürüyor. Toshiba, bu çevre dostu soğu-
tucu akışkana sahip olan hızla genişleyen bir 
ürün yelpazesi sunuyor. 

Smart Airfl ow (Akıllı Hava 
Yönlendirme)
Shorai serisi, klimanın doğrudan üzerine çalış-
masını istemeyenler için motorlu ve bağımsız 
kanatları ve 6 farklı hava yönlendirme seçe-
neği ile geniş odalarda yüksek konfor seviyesi 
sağlıyor. Kendini temizleme özelliği de batar-
yada nem oluşmasını azaltarak küf oluşumunu 
engelliyor. Yoğuşmaya izin vermeyen özel 
kaplamalı bir alüminyum bataryası ve cihaz 
kapatıldıktan sonra dahi belirli bir süre daha 

Sanihydro WC öğütücüleri bodrum kat-
lar gibi doğal akışlı tahliyenin imkânsız 
olduğu durumlarda, ev veya iş yerlerinin 

herhangi bir yerine foseptik kuyu oluşturmadan, 
tuvalet veya banyo kurulumunu sağlar. Dikey 
7, yatay 110 metreye kadar atıkları pompala-
yabilen WC öğütücüler; ekonomik, pratik ve 
estetik bir çözüm sunar. Pompa grubu ise mut-
fak veya çamaşırhane gibi alanlarda kullanılır, 
ancak öğütücü özelliğine sahip değildir. Yine 
kanalizasyona uzak kalınması veya bodrum kat 
gibi kot farkı olan yerlerde pis suların tahliyesini 
sağlar. Dikey 8, yatay 80 metreye kadar tahliye 
edebilen pompalar, pratik ve hijyenik bir çözüm 
sunar. 60-90 ˚C’ye kadar sıcak sulara dayanıklı 
olup, evsel veya yoğun kullanımı olan ticari 

alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Düşük ses 
seviyesi ile çalışan SFA öğütücü ve pompaları, 
koku yapmaz ve 32 mm çapında ince PVC/
PPRC borular aracılığıyla tahliye eder. Konut, iş 
yeri, alışveriş merkezi, kafe, restoran, otel, has-
tane ve benzeri yerlerde bina yapısını bozmadan 
kolayca uygulanır.

Teknik Özellikler
•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Asma klozet 

+ lavabo + duş kabini + bide
•	 Maksimum dikey pompalama mesafesi: 5 

metreye kadar, 
•	 Maksimum yatay pompalama mesafesi: 

100 metreye kadar,
•	 Devreye girme seviyesi: 75 mm +/- 15,

•	 Duş teknesi yüksekliği: 13 cm,
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm (dış çap)
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35°C,
•	 Koruma sınıfı: IP44,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220-240 V, 50 

Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (GxDxY): 462 x 146 x 295 mm TM

çalışmaya devam eden dâhili bir fanın birleşi-
miyle oluşan sistemi, klimanın uzun ömürlü 
performansına olanak veriyor.

Enerji tasarrufu
Toshiba Shorai, A++/A++ sınıfı verimliliğe, 
inverter teknolojisine sahip DC Twin Rotary 
kompresör kullanarak ulaşıyor. ECO fonk-
siyonu, konfordan ödün vermeden, standart 
ayarlara göre %25’e kadar enerji tasarrufu sağ-
lıyor. 

Inverter teknolojisi
Toshiba tarafından keşfedilen inverter tekno-
lojisi, kompresör devrini iç mekan yüküne göre 
değiştirerek, cihazın soğutma ve ısıtma kapa-
sitesini her zaman hassasiyetle ayarlamasına 
olarak veriyor. Inverter teknolojisi, iç mekan 
sıcaklığını hassas bir biçimde istenilen sıcaklık 
değerinde tutuyor; performans seviyeleriyle en 
zorlu çalışma koşullarında dahi yüksek verim-
lilik sunuyor.

5 farklı kapasite seçeneği, kolay 
kurulum
Renkli Toshiba Shorai split klimalar, 5 farklı 
kapasitedeki seçeneğiyle tüm ihtiyaçları karşı-
lıyor. Toshiba tarafından tasarlanmış Inverter 
DC Rotary kompresör kullanılan Shorai’nin 
mükemmel çalışma performansı sonucunda, 
soğutma modunda -15°C ile 46°C, ısıtma 
modunda ise -15°C ile 24°C arasında çalışma 
aralığı elde ediliyor. 293 mm yüksekliğe ve 798 

mm uzunluğa sahip ölçüleriyle ön plana çıkan 
renkli Shorai duvar tipi split klima, sınıfının 
en kompakt ve verimli ürünlerinden biri olarak 
göze çarpıyor.

Tek dokunuşla istenen sıcaklık
Üründeki tek dokunuş fonksiyonuyla tek bir 
tuşa basılarak istenen iç ortam sıcaklık ve fan 
hızında klima çalıştırılabiliyor. Tüm ana fonk-
siyonlar standart uzaktan kumanda üzerinden 
ayarlanabiliyor. Eco ve Hi-Power modlarına 
hızlı erişim sağlayan kumanda, standart olarak 
çalışma modu, fan devri, oda sıcaklığı ve hava 
akış yönünü (Smart Airfl ow) ayarlayabiliyor. 
İsteğe bağlı olarak kablolu da bağlanabilen 
kablosuz uzaktan kumanda üzerinden temel 
olarak aşağıdaki tüm ayarlar yapılabiliyor:
Açma-kapama, mod seçimi, fan hızı, iç ortam 
sıcaklığı, 6 farklı fl ap ayarı, fl ap sabitleme, 
zamanlayıcı, hafıza ayarı, tek tuş ile çalışma, 
yüksek güç, ekonomik mod, sessiz çalışma 
modu

Tasarım ve güvenilirlik
Toshiba, DNA’sında bulunan verimlilik, yüksek 
düzeyde kalite, enerji tasarrufu, çevreye saygı 
gibi değerlerle 50 yılı aşkın bir süredir verimli 
çalışmayı garanti ediyor ve kusursuz Japon 
kalitesinin uzmanlığını sunuyor. Toshiba’nın 
birinci sınıf mühendisleri tarafından tasarlanan 
ve geliştirilen Shorai sistemine, modern üretim 
tesisleri eklendiğinde ortaya yüksek kalite ve 
sistem performansı çıkıyor. TM
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Hayatın Her Anında
Yanınızdayız
Siz bilmeseniz de yaşamın keyifle sürdüğü her tesiste, iklimlendirmeye ihtiyaç 
duyulan her alanda, tüm sistemlerle uyumlu ürünlerimizle hep yanınızdayız.

Avrupa’nın HVAC alanındaki en geniş ürün yelpazesine sahip olan markası olarak; 
otopark, konut, alışveriş merkezi, ofis, spor merkezi gibi sosyal alanlardaki yaşam 
kalitesini arttırmak, sağlığınızı korumak ve konfor alanınızı genişletmek için 
çalışıyoruz.

www.systemair.com.tr

Merkez Ofis
Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han
Kat : 3 Esentepe - Şişli / İstanbul
Tel  : +90 212 356 40 60
Faks  : +90 212 356 40 61
systemairhsk@systemairhsk.com.tr



ürünler

ACREFINE® ASB-CBL Sismik Halat (UL® Listeli)

İngiltere’nin önde gelen askı sistemleri ürte-
cilerinden Acrefi ne Fixing’in ASB-CBL 
serisi sismik halatları, özellikle yangın tesi-

satlarında kullanılacak ürünler için aranan UL® 

listeli özelliğ i sayesinde tüm yönetmeliklere 
göre en geçerli ürünlerden biridir. Orijinal UL® 

listeli olmayan ürünler ile karş ılaş tırılmamalıdır 
(UL® listeli ürünleri UL’in kendi web sitesinden 
kontrol ediniz). Ayrıca rijit çubuk/boru sistem-
lerine göre çok daha uygun fi yatlı ve pratik 
kullanımlı bir üründür. Zaten özellikle uzun 
mesafeler için burkulma (fl ambaj) riskinden 
ötürü rijit sistemler kullanılamamaktadır. Dola-
yısıyla Acrefi ne® ASB-CBL sismik halatları hem 
yönetmeliklere uygunluk hem fi yat ve hem de 
kullanım kolaylığ ı açılarından piyasadaki en 
üstün ürünlerdendir.
Muhtelif boylarda hazır kitler halinde veya 250 
ft (76 m) uzunluğunda tamburlar halinde alına-

bilen bu sismik halatlar, özel pensesiyle sıkılan 
üstün nitelikli alaşımdan mamul yüksüklerinin 
oluşturduğu geniş sürtünme alanı sayesinde, 
halat kesitini daraltmadan çok yüksek kopma 
değerlerine ulaşabilr. NFPA kriterlerine uygun 
olarak renklendirilmiş halatlar sahada kolayca 
kontrol ve teftiş yapılmasına elverişlidir.

Genel Özellikler:
•	 UL® listeli ve NFPA, IBC, ASCE, 

FEMA, SMACNA gibi uluslararası tüm 
yönetmelik ve standartlara tam uygunluk

•	 2.086 kg (4.600 lbs) değerine kadar UL® 
listeli kapasite değerleri

•	 76 m (250 ft) tambur veya hazır kitler 
halinde temin seçenekleri

•	 Sahada montaj ve teftiş kolaylığı 
•	 Kullanım ve denetim kolaylığı için renk 

kodlu

Doğu İklimlendirme’den EN -1366/2 ve 
EN -1366/10’a Uygun Yangın-Duman Damperleri

Doğu İklimlendirme A.Ş. 2015 yılında 
yangın damperi için aldığı EN sertifi -
kasına, 2016 yılı sonunda duman dam-

perini de ekleyerek bu alandaki sertifi kasyonunu 
tamamladı. EN standartlarına göre yapılan test-
lerden başarıyla geçen yangın damperi, standar-
dın istediği yangına ve dumana karşı bütünlük, 
yalıtım ve sızdırmazlık şartlarını 120 dakika 
boyunca yerine getiriyor. Ürünler aynı zamanda 
EN 15650’e göre CE belgesine de sahip.

2016 yılı sonunda Doğu İklimlendirme, yangın 
anında ortamdan dumanın tahliyesini ve kon-
trolünü gerçekleştirmek için kullanılan duman 
damperleri için de EN -1366/2 sertifi kasına 
başvurdu. Testlerden başarıyla geçen damper-
ler, 600˚C sıcaklıkta, 500 Pa basınç altında 90 
dakika yangına dayanıklı olarak sertifi ka almaya 
hak kazandı. 

Yangın Yönetmeliği gereği kullanılması zorunlu 
alanlarda, hava kanalından yangının diğer 
mahallere geçişini engellemek için kullanılan 
yangın damperleri, normalde açık pozisyonda 
bulunurken yangın esnasında otomatik kapa-
nacak şekilde üretiliyor. 

Yangın damperleri 200x200 mm’den 1500x800 
mm’e kadar tek parça, bu ölçülerden daha büyük 
değerler için ise modüler olarak üretiliyor. Kasa 
1,5 mm galvaniz sacdan, kanatlar kalsiyum 
silikat kullanılarak üretiliyor. Yangının çıktığı 
andan itibaren sızdırmazlığı sağlamak için 
kanat çevresinde silikon conta yer alıyor. Bunun 
haricinde yüksek sıcaklıklarda sızdırmazlığın 
bozulmadan sürdürülmesi için kasa içerisinde 
gizli intumescent (ısıyla kabaran) conta bulu-
nuyor. Kanadın kapanma mekanizması, eri-
yen sigortaya bağlı yay torku ile (manuel) ya 
da 24V/230V güç beslemeli yay geri dönüşlü 
damper motoru ile çalışıyor. Müşteri tercihleri 
doğrultusunda dış kasa elektrostatik toz boya 

ile boyanabilir ya da AISI 304 kalite paslanmaz 
sacdan üretilebiliyor.  

Yangının başladığı ilk anlarda kanal içinde ilerle-
yen duman, binanın çok farklı alanlarına ulaşır ve 
zehirli gazlar insanlara zarar verebilir. Bu durum 
yangın damperinden farklı bir damperin kulla-
nılmasını gerektirir. Yangın anında ortamdan 
dumanın tahliyesini ve kontrolünü gerçekleş-
tirmek için kullanılan duman damperi, kanatları 
üzerinde bulunan damper motoru ile yangın 
senaryosuna göre açılarak ya da kapanarak yan-
gının meydana geldiği mahalden dumanı uzak-
laştırır. Ağır şartlarda çalışması beklenen duman 
damperinin kasa ve kanatları galvaniz sacdan 
kaynaksız olarak üretilir. Bu sayede korozyon 
dayanımı yüksektir. Kanatların ucuna silikon 
esaslı yangına dayanıklı conta monte edilir. Kasa 
ve kanatlar arasında 304 kalite paslanmaz sacdan 
sızdırmazlık sacı, damper kanatlarının içinde 
ise 70 kg/m3 yoğunluğunda taş yünü bulunur. 
Damper motoru Ca-Si (Kalsiyum Silikat) kutu 
içerisindedir.

Doğu İklimlendirme damper imalatı için 2016 
yılında CNC punta kaynak makinesi ve kalıp yatı-
rımları yaparak üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 
50 oranında artırdı. Yangın damperinde 5000 
adet/yıl, duman damperinde ise 2500 adet/yıl 
değerine ulaşarak sektörün hizmetine sundu. TM

•	 Hem rijit sismik askılamanın mümkün 
olmadığı titreşim yalıtımlı ekipman ve 
sistemlerde hem de her türden yalıtımsız 
sistemlerde de kullanabilme özelliği

Uygulama:
Acrefi ne ASB-CBL tipi sismik halatlar boru, 
havalandırma kanalı, kablo tavası, busbar ve 
benzeri mekanik ve elektrik tesisatlarının sis-
mik koruması amacıyla kullanılır. Ayrıca asılı ve 
zemine bağlı mekanik ve elektrik ekipmanları 
için de kullanılır. Sismik halatlar sadece hareket 
anında yük gelecek şekilde en fazla 6,3 mm (¼ 
inch) harekete izin verecek bollukta uygulanır. 
ASB-CBL sismik halat UL® listeli kopma 
mukavemetine sahiptir. Kolay teftiş için renk 
kodludur. Özellikle titreşim yalıtımı sebebiyle 
rijit bağlantıların kullanılamadığı uygulamalar 
için tek uygun çözümdür.
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Hemak’tan Duman Kontrol Fanları

Seyyar Aksiyal Fan
Tip: ESA

Seyyar Aksiyal Fanlar; silindirik gövdeli aksi-
yal fan ve hortum adaptörü, taşıma kolu, fiş, 
kablo, termik şalter, hortum ve hortum toplama 
aparatı ile manyetik davlumbazdan meydana 
gelmiştir.

Bu fanlar, gerek emiş gerekse basma tarafın-
dan, hortuma veya kanala bağlanmak amacıyla 
dizayn edilmiştir. Yani hem kirli hava emişi 
hem de taze hava basmada kullanılabilen düze-
neğe sahiptir.

ESA tipi seyyar aksiyal fanlar; duman, buhar, 
toz, koku vb. gazların emilerek ortamdan uzak-
laştırılması ve bu alanlara taze hava basılması 
amacıyla tasarlanmıştır. Kendinden aerodina-
mik flanşlı olması, bu fanları benzerlerinden 
farklı ve üstün kılmaktadır.

Avantajları
•	 Direkt akuple ve kompakt
•	 Dayanıklı ve hafif
•	 Elde taşınabilir
•	 Ekonomik
•	 Suya ve toza karşı korumalı (IP55)
•	 Monofaze, Trifaze, Exproof
•	 Sessiz ve titreşimsiz

Çalışma Prensibi
Hava emişi pervaneden motora doğrudur.
Konik hortum adaptörü pervane tarafına 
konulduğunda hortumla hava emer. Motor 
tarafına konulduğunda ise hortumla hava basar.
Adaptör kullanılmazsa serbest olarak hava 
emer-basar.

Mobil Radyal Fan
Tip: EMR

Mobil Radyal Fanlar; kare gövdeli radyal fan 
ve hortum adaptörü, tekerlekli şase, fiş, kablo, 
termik şalter, hortum ve hortum aparatı ile 
manyetik davlumbazdan meydana gelmiştir.
Manyetik davlumbazlar, emiş noktasındaki 
metallere yapışarak, bu noktadan emiş veya 
hava üfleme sırasında hortumu sabit tutarlar.
EMR tipi mobil radyal fanlar; duman, buhar, 
toz, koku vb. gazların emilerek ortamdan uzak-
laştırılması ve bu alanlara taze hava basılması 
amacıyla tasarlanmıştır.

Avantajları
•	 Yüksek verimli fan
•	 Kolay montajlı hortum adaptörü
•	 Taşıma kolu ve tekerlekleri ile pratik

•	 Hafif ve kolay taşınır
•	 Direkt akuple motor ile az yer kaplar
•	 Düşük gürültü seviyesi
•	 Kare gövdeli fan aynı zamanda şase görevi 

görür
•	 Monofaze, Trifaze, Exproof

Çalışma Prensibi
Fan şasesi üzerinde standart olarak 5m. emici, 
5m. basıcı hortumu kolay takılır adaptör ile 
emiş veya üfleme ağzına monte edilir.
Fan üzerinde sarılı 5m. kablo trifaze/monofaze 
fişe takılır. Fan ok yönünde dönmelidir.TM

Mobil radyal fan

Mobil radyal fan

Seyyar aksiyal fan
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ürünler

Aironn Aksiyal Kovanlı Duman Egzoz Fan Serisi, EN 12101-3 uygun 300 °C–2 saat 
ve 400 °C–2 saat sertifikalarına sahiptir. 400 mm-1600 mm çap aralığına sahip seri-
nin ayarlanabilir kanat açısı, geniş bir performans aralığı sunarken aynı zamanda 

istenilen debiyi hassas şekilde sağlamakta avantaj sağlıyor. Aksiyal Kovanlı Duman Egzoz 
Fan Serisinin performansı AMCA 210-07 standardına uygun şekilde test edilmiştir.

Fan Gövdesi

Fanların gövdesi yüksek kalite sacdan imal 
ediliyor ve korozyona dayanıklı sıcak dal-
dırma galvaniz ile kaplanıyor. Fan flanş-
ları gövdeden bükülerek imal ediliyor ve 
bu sayede fanlar kendinden flanşlı olu-
yor. Tüm modellerin kısa ve uzun gövdeli 
çeşitleri mevcuttur. Tercihe göre dikey ya 
da yatay montajlı tercih edilebilir. Gövde 
bakım kapağı seçeneği ile sunuluyor.

Kanatlar 

Aerodinamik yapıya sahip kanatlar 
ETIAL 171 malzemeden enjeksiyon 
döküm yöntemiyle imal ediliyor. ISO 
1940/1-2003’e göre statik ve dinamik 
olarak balanslanıyor.

Motor

H izolasyon sınıfına sahip, IP 55 motorlar tek 
devirli ya da çift devirli seçeneği ile sunulu-
yor. İstenildiği durumda tek devirli motorlar 
invertör kullanımına uygundur.

Elektrik

Alüminyum malzemeden imal IP 55 elektrik 
bağlantı kutusu standart olarak sunuluyor.

Aksesuarlar

Yatay Ayak, Dikey Ayak, Susturucu (50), 
Susturucu (100), Podlu Susturucu (50), 
Podlu Susturucu (100), Karşı Flanş, Geri 
Dönmez Damper, Tel Kafes, Yaylı İzolatör, 
Emiş Hunisi, Esnek Bağlantı, Pako Şalter, 
Titreşim Sensörü, İnvertör

Aironn’dan Aksiyal Kovanlı 
Duman Egzoz Fan Serisi
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ürünler

DemirDöküm, hava sıcaklığının mevsim 
normallerinin üzerinde seyrettiği bugün-
lerde yüksek kaliteli, maksimum enerji 

tasarrufu sağlayan soğutma ürün grubuyla serin 
bir yaz vadediyor. DemirDöküm, duvar tipinde 
A4 ve A5, salon tipinde A450F, yeni nesil VRF 
sistemi DVS5’in yanı sıra MaxiAir ısı pompa-
sıyla her büyüklükteki mekân için kaliteli ve 
tasarrufl u soğutma çözümü sunuyor.

Her tip mekâna uyumlu çevre dostu 
ve enerji tasarrufl u klimalar

DemirDöküm’ün duvar tipi (A4 ve A5) ve 
salon tipi (A450F) olmak üzere ikiye ayrı-
lan klimaları, farklı tip mekânlarda kullanım 
imkânı sunuyor. Modern tasarımı, çevre dostu 
özellikleri, minimum elektrik tüketimi ile ön 
plana çıkan DemirDöküm A4 Inverter klima, 
jet-cool özelliği sayesinde bulunduğu ortamı 
çok kısa bir sürede istenilen konfor şartlarına 
ulaştırıyor. Sahip olduğu akıllı teknolojilerle 
kullanıcısına hem tasarruf ettiren hem de 
ortam ısısına göre hareket eden DemirDö-
küm A4 Inverter klima, çevre dostu R-410a 
gazı sayesinde ozon tabakasına zarar vermiyor.

DemirDöküm, duvar tipi A5 Inverter kliması 
ile “yaz aylarında serinliği evinizde yaşayın” 
çağrısı yapıyor. Göze hitap eden modern 
tasarımıyla DemirDöküm A5 Inverter klima, 
yeni nesil teknolojisiyle ise minimum elektrik 
tüketiyor. Anti toz fi ltresiyle ortamdaki toz ve 
partikülleri tutan, sessiz çalışma teknolojisi ile 
bulunduğu ortama serinlikle birlikte taze hava 
ve konforu bir arada sunan DemirDöküm A5 
Inverter klima, çevre dostu özellikleriyle de ön 
plana çıkıyor. Sahip olduğu akıllı teknolojilerle 
kullanıcısına hem tasarruf ettiren hem de I Feel 
özelliği ile bulunduğu ortamın sıcaklığına göre 
hareket eden DemirDöküm A5 Inverter klima, 
program saati özelliği ile klimanın istenilen 
zamanda çalışması veya durdurulması konu-
sunda tam bir konfor sağlıyor.

DemirDöküm’ün yüksek ısıtma ve soğutma 
kapasitesiyle, geniş mekânlarda yaşam kali-
tesini artırmak için geliştirdiği A450F salon 
tipi klima, değişken mevsim şartlarında hayatı 

DemirDöküm’den Maksimum Enerji Tasarrufu 
Sağlayan Soğutma Ürün Grubu

kolaylaştırmayı vadediyor. Kavurucu yaz sıcak-
larında ‘Jet Cool’, soğuk kış günlerinde ise ‘Hot 
Start’ fonksiyonu ile modern hayatın hızlı tem-
posuna uyum sağlayan A450F, yüksek enerji 
verimliliğiyle ön plana çıkıyor. Kullanıcısının 
önceden belirlediği oda sıcaklığı mekânın her 
noktasına ulaştıktan sonra, düşük güçle çalı-
şarak kabarık faturaların önüne geçen A450F, 
program saati özelliği sayesinde, istenen saatler 
arasında çalışmak üzere ayarlanarak pratik bir 
kullanım sağlıyor. ‘Auto Restart’ özelliğiyle ise 
elektrik kesintilerinden sonra otomatik olarak 
kesinti öncesi konumunda çalışmaya başlıyor 
ve tatsız sürprizlere izin vermiyor.

Isıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacı 
tek cihazda

DemirDöküm, ısı pompası alanında Maxi-
Air ürün grubu ile iklimlendirmede yeni bir 
deneyim vadediyor. Isıtma, soğutma ve sıcak 
su ihtiyacını tek cihazda karşılamak isteyen 
tüketicilere yönelik geliştirilen MaxiAir, 1 
birim elektrik enerjisini 4,5 birim ısı enerjisine 
dönüştürerek maksimum çevre dostu ısıtma ve 
soğutma imkânı sunuyor. Sahip olduğu tekno-
lojiler ve oda sensörüyle enerji tasarrufunu kul-
lanıcı inisiyatifi ne bırakmadan oda sıcaklığını 
dış hava sıcaklığına göre otomatik olarak ayar-
layan MaxiAir, çevreye zararlı gaz ve atık gaz 
salımını tarihe karıştırıyor. Teknolojinin hızlı 
gelişimine paralel olarak farklı ihtiyaçlara geniş 
ürün gamıyla yanıt veren DemirDöküm’ün 
yeni ürünü MaxiAir, minimum seste çalışarak 
konfor çıtasını yükseltiyor.

Otel, ofis, villa ve alışveriş 
merkezlerinin havasını değiştirecek

DemirDöküm, sektörden gelen talep üzerine 

geliştirdiği yeni nesil VRF sistemi DVS5 ile 
villa, rezidans, otel, ofi s ve alışveriş merkezleri-
nin yüksek kapasiteli ısıtma ve soğutma ihtiya-
cını tek cihazdan yönetilecek. Büyük mekânlara 
duvar ve oda tipi klimalara kıyasla daha fazla 
avantaj ve verimlilik vadeden DemirDöküm 
DVS5 VRF sistemlerinin 12 farklı tipte, 67 
farkı kapasitede iç ünite seçeneği bulunuyor. 
Standart, otel tipi, kablosuz, zon kontrolör ve 
merkezi kumanda seçeneği bulunan DVS5, 
-5 ile 52 derece dış ortam sıcaklığı arasında 
soğutma, -20 ile 24 derece dış ortam sıcak-
lığında ısıtma yapabiliyor. Nem alma, sağlık 
modu, havalandırma, turbo, uyku, soğutma ve 
çocuk kilidi gelişmiş fonksiyonlarıyla kullanı-
cısına kontrol kolaylığı sunan DVS5, kablosuz 
uzaktan kumandası üzerinden iç ve dış hava 
sıcaklığını görüntüleyebiliyor. Kullanıcısına 
yüksek verimlilik, düşük enerji tüketimi, mini-
mum ses, üst düzey hava konforu sunan DVS5 
VRF ürün grubu, kompakt boyutları ve estetik 
tasarımı ile bulunduğu ortama da bütünlük 
sağlıyor. TM
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ürünler

KSB’den Pompa  Çark  Debisi Geliştirilmiş  
Emme Karakteristikleri 

KSB Group, Movitec çok kade-
meli yüksek basınçlı pompaları 
için özel bir  çark  geliştirdi. Bu 

yeni  çark, bu pompaların emme özelliklerini 
önemli ölçüde iyileştirmiştir (NPSH değeri).

Özellikle kritik giriş koşullara (örn. buhar 
kazanı besleme uygulamaları) sahip uygula-
malarda ve deniz seviyesine yakın tanklardan 
veya daha yüksek sıcaklıklarda su alması gere-
ken uygulamalarda kıymetini ispat etmiştir. 
Bu koşullar altında, giriş alanındaki bir basınç 
düşüşü, ilk pompa aşamasında kavitasyona 
neden olabilir. Bu, pompa parçalarının veya 
motor yataklarının aşırı aşınmasına ve ayrıca 
hasarlı parçalara ve dengesiz bir hidrolik sis-
teme bağlı olarak pompanın daha az servis 
ömrüne neden olabilir. 

Yeni   çark   standart ürüne alternatif ola-
rak sunulmaktadır. Yeni   çark   geliştirirken, 
KSB'nin tasarım mühendisleri tasarımını 
garantiye almak için dış pompa gövdesinde 
değişiklik yapılmasına gerek kalmadan Movi-
tec seçeneklerinin kullanılabilmesini sağlaya-
cak bütün yolları denemiştir. 

Yeni  çark, modifi ye giriş çapına, hafi f bir diya-
gonal geçişe izin veren yapıya ve yeni tasarlan-
mış bir kademe gövdesine sahiptir ve bunların 
hepsi, pompanın NPSH eğrisini önemli ölçüde 

geliştirmeye yardımcı olmuştur.

Movitec serisinden gelen çok kademeli san-
trifüj pompalar, su, soğutma sıvıları, kon-
densatve mineral yağlar gibi akışkanlar için 
tasarlanmıştır. Geliştirilmiş yeni çarklar genel 
proses uygulamalarında, buhar devreleri, 
sirkülasyon ve yangın söndürme sistemleri, 
soğutma suyu devreleri ve yıkama tesislerin-
deki  endüstriyel kazan besleme tesislerinde 
basınç artışı için geniş bir yelpazede uygula-
malar için idealdir.TM

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

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

“faydalı iletişim” ortamları yine 
DSYG’de…

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

“faydalı iletişim” ortamları yine DSYG’de…

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

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

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ
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Mitsubishi Electric, 2017 yılı sonunda 
Manisa’da hayata geçirdiği ev tipi 
klima fabrikasında ürettiği çevreyle 

dost yeni klima serisi EnviroME ile yüksek 
verimlilik, konfor ve kompakt yapıyı bir arada 
sunuyor. Mitsubishi Electric’in IoT temelli  
e-F@ctory konseptinin uygulandığı ve ileri robot 
teknolojilerinin hâkim olduğu dijital tabanlı fabri-
kasında Sanayi 4.0 dönüşümünün öncüsü olarak 
üretilen EnviroME klimalar, Türkiye ve Avrupa 
pazarına sunuluyor. Mitsubishi Electric, yeni 
klima serisi EnviroME ile çok sayıda inovasyonu 
bir arada sunuyor. 

Yüzde 40’a varan oranda daha 
verimli, çevreci ve ödüllü 
Mitsubishi Electric’in iklimlendirme sektörün-
deki köklü deneyimini tüketici beklentileriyle 
bir araya getirerek tasarladığı A+++ enerji sını-
fında yer alan EnviroME serisi klimalar, A++ 
enerji sınıfındaki klimalardan yüzde 40’a varan 
oranda daha verimli. Daha küçük ve daha az 
elektrik tüketen klimaların üretilmesine imkân 
sağlayarak küresel ısınma ile mücadeleye kat-
kıda bulunan yeni nesil R32 soğutucu akış-
kan kullanılarak üretilen EnviroME klimalar, 
segmentindeki en kompakt hacme sahip iç 
ünitesiyle de farklılaşıyor. İç ünitesinin ince-
liği ve küçüklüğü sayesinde klimanın mekânın 
dekorasyonuyla bütünleştiği minimal tasarımı 
ile dikkat çeken yeni seri, Red Dot ve Good 
Design 2018 tasarım ödüllerinin sahibi oldu. 
Yeni seri, kompakt iç ünitenin temelini oluştu-
ran ısı değiştirici ve hava üfleme elemanlarında 
uygulanan teknolojik yenilikler sayesinde yük-
sek performans, verimlilik ve konfor sağlıyor. 

Guinness rekoru kıran fan
İlk kez 1967 yılında ürettiği ve sektörde halen 
kullanılmakta olan iç ünite fanının 50 yılı 

aşkın süredir Kirigamine isimli klimalarında 
kullanımını sağlayarak Guinness rekoru kıran 
Mitsubishi Electric, bu tecrübesini EnviroME 
serisine de taşıyor. Yeni boyutlarında üretilen 
bu fan sayesinde ses seviyesi değişmeden hava 
debisinde yüzde 53’e varan artış sağlanıyor. Bu 
yapı 19 db(A)’lık akustik konfor bozulmadan 
daha fazla ortam havasının iklimlendirilmesine 
yardımcı olarak sistemden hızlı tepki alınma-
sına imkân tanıyor. Artan bu hava debisinin 
kullanıcıların konforları doğrultusunda daha 
uzun mesafeye ve bölgeye ulaşmasını sağla-
yan yeni yatay ve dikey kanatlar, dört yöne 
otomatik olarak kumanda üzerinden kontrol 
edilebiliyor. Çift katmanlı kanat yapısı önceki 
seriye göre yüzde 104 oranında daha büyük 
olarak tasarlanan yeni seride yer alan iki ayrı 
yatay kanat, havanın tavana paralel yönlendi-
rilmesinde kolaylık sunuyor, hava çarpması gibi 
konforsuz koşulları engelliyor ve montaj yeri 
seçiminde avantaj sağlıyor.

Geniş kapasite seçeneği
Geçmişe göre artık daha küçük odalara sahip 
olan yeni konutlardaki düşük kapasite klima 
ihtiyacı, yoğun olarak multi sistem cihaz-
larla karşılanıyor. Mitsubishi Electric’in yeni 
EnviroME serisi, 1,5 kW ve 2 kW kapasiteli 
multi sistem iç ünitelerle bu ihtiyaçları çözüme 
kavuşturuyor. EnviroME serisinin kapasite yel-
pazesinde 1,5 kW ila 5 kW aralığında değişen 
6 farklı iç ünite alternatifi bulunuyor. Günü-
müzün küçülen ve yalıtım oranı artan yapı-
larında, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları eskiye 
göre azalıyor. Oluşan bu yeni durum karşısında 
EnviroME serisinin 4,2 kW kapasiteli cihazı, 
mekâna en uygun kapasitede ürünün seçile-
bilmesi için alternatif sağlıyor. Bu sayede ilk 
yatırım ve işletme maliyetleri önemli ölçüde 
düşürülebiliyor. 

İnternet üzerinden uzaktan kontrol 
edilebilen klima 
Mitsubishi Electric, EnviroME serisinde de 
yer alan MELCloud teknolojisiyle uzaktan bir 
bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak 
klimanın internet üzerinden kontrolünü sağla-
yarak hayatı kolaylaştırıyor. Opsiyonel olarak ya 
da EnviroME cihazı içerisine fabrikada monte 
edilmiş şekilde temin edilebilen MELCloud 
sistemi sayesinde kullanıcılar, klimalarının tüm 
fonksiyonlarını klimayı kullanması mümkün 
olmayan veya kısıtlı olanaklara sahip çocuk-
lar, yaşlılar ya da hastalar adına da uzaktan 
yönetebiliyor. Bu teknoloji ile evlerine ya da 
ofislerine ulaşmadan önce klimalarını açabi-
len ve mekândan uzaklaştıktan sonra “klimayı 
kapattım mı” endişesi yaşamayan kullanıcılar, 
aynı zamanda elektrik tüketimi ile mekan ve 
dış ortam hava sıcaklıklarına ait raporları da 
alabiliyor. TM

Mitsubishi Electric’ten Red Dot ve Good Design Ödüllü Yeni Klima Serisi: 
EnviroME
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ürünler

Vente Teknoloji'den Neutronics 
Soğutucu Akışkan Analiz Cihazı

Soğutma sisteminin ya da tüpteki soğu-
tucu akışkanın saflık durumunun bilin-
mesini gerektiren durumlar oluşabilir. 

Neutronics’in geliştirdiği Ultima Pro RI-700H 
soğutucu akışkan analiz cihazı ile artık soğutucu 
akışkanı sahada analiz etmek mümkün. Akışkan 
tüpüne ya da soğutma sistemine direkt bağla-
nabilen analizör, karışım gazlarının içeriğinde 
bulunan gazların oranını gösterebilir. Örnek 
olarak R410A gazı analiz edildiğinde akışka-
nın içeriğinde %50 R32 ve %50 R125 olup 
olmadığını tespit edebilir. Aynı zamanda cihaz 
hava miktarını da yüzde olarak belirtir. Entegre 
yazıcısı sayesinde sahada rapor çıktı alınabilir. 
Cihaz gaz ithalatçı ve üreticileri, askeriye, güm-
rük müdürlükleri, bakanlıklar, soğutma servisleri, 
soğutma ekipmanı üreticileri gibi birçok sektörde 
gaz kabul, denetim, servis, bakım, onarım gibi 
birçok alanda kullanılabilir. Neutronics markası 
ABD’nin gaz analizi konusundaki lider bir mar-
kası olup Türkiye distribütörü Vente Teknoloji 
firmasından temin edilebilir.

Özellikler
•	 Soğutucu akışkan içerisindeki yağa karşı 

filtreli koruma
•	 Hızlı test sonuçları
•	 Dahili termal yazıcı
•	 Kısa sürede güvenilir ve doğru ölçüm
•	 Birçok sayıda soğutucu akışkan tespiti
•	 Soğutucu akışkan bileşimi analizi
•	 Yeni soğutucu akışkanlar için ücretsiz 

güncelleme
•	 ¼  bağlantılı numune hortumu
•	 Buhar veya sıvı fazında örnekleme 

alabilme

Teknik Özellikler:
•	 Ağırlık: 4,5kg
•	 Analiz Edilen Soğutucu akışkanlar: R22, 

R32, R134a, R404A, R407C, R410a, 
Hidrokarbonlar (HC) ve Hava/Azot

•	 Doğruluk: +/-% 2 veya daha iyi
•	 Güç Gereksinimleri: 110/220 VAC 

Adaptörü ile 12 VDC @ 2A
•	 Sertifikalar: CE, UL ve CUL
•	 Örnekleme: Gaz tüpüne veya sisteme 

direkt takılabilir
•	 Sıcaklık Aralığı: 10 ila 50˚C

•	 Tepki Süresi: 3 dakikadan az
•	 Örnekleme miktarı: test başına 5g
•	 Test Basıncı: 50 psi (3,45 Bar) - 500 psi 

(34,5Bar)

Kullanım alanları:
•	 Soğutma sistemi bakım, onarım
•	 Gaz ithalatı ve satışında anlaşmazlık 

çözümleme ve teyit
•	 Gaz kabul, teyit amaçlı
•	 Enerji verimliliği (Yanlış yüzdeye sahip 

gaz içeriği, düşük soğutma performans)
•	 Askeriye’de lokal alımlarda mal kabulü, 

ürün teyidi
•	 Soğutuculu yük konteynerlerinde lokal 

alımlarda tespit, kayıt
•	 Gümrüklerde teyit amaçlı
•	 Bakanlıklarda teyit amaçlı

Potansiyel kullanıcılar:
•	 Soğutma bakım firmaları ve servisleri
•	 Soğutma ünitesi üreticileri - ithalatçıları / 

OEM merkezler
•	 Soğutucu akışkan üreticileri ve ithalatçıları
•	 EVD firmaları (Enerji Verimliliği 

Danışmanlığı)
•	 Askeriye
•	 Gümrük
•	 Bakanlıklar

Hava miktarı ölçümü:
•	 Hava miktarı % olarak belirtilir.
•	 Soğutucu akışkan tüpünün içerisindeki 

hava miktar belirlenebilir
•	 Küçük soğutucu ünitelerin içerisindeki 

akışkan, toplama tüpüne toplanarak 
sistemde hava olup olmadığı tespit 
edilebilir.

•	 Büyük sistemlerde likit tankında servis 

portu varsa, cihaz direkt bağlanarak 
sistemde hava olup olmadığı belirlenebilir.

Analiz cihazı rapor çeşitleri:
Karışım gazının %100 saf olup olmadığını 
belirtir

Karışım gazı içerik oranının düzgün olup olma-
dığını belirtir

Karışmış, kontamine soğutucu akışkanlar yüzde 
olarak belirtilir

Hava miktarı yüzde değer olarak belirtilir TM
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TERTEMİZ HAVA 
MAKSİMUM KONFOR

Vortice'in Yeni Nesil Oda Tipi Isı 
Geri Kazanım Ünitesi VORT HRW 
MONO bulunduğunuz ortamdaki 
havayı konfor şartlarınızı boz-
madan sürekli taze tutuyor. VORT 
HRW MONO ısıyı geri kazanmanızı 
sağlayarak % 93'e varan enerji ver-
imliliği sayesinde maksimum 
tasarruf sağlıyor. 

Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi

VORT HRW MONO  



söyleşi

Bülent Vural
Verimli Enerji Sistemleri 
Ltd. Şti. Kurucusu

V erimli Enerji Sistemleri, 30 yılı aşkın sektörel deneyim temelinin üstüne 
kurulmuş bir firma. Bu 30 yılı aşkın sektörel deneyimin sahibi de, sektörümüzün 
yakından tanıdığı duayen bir isim: Bülent Vural. “Firmamızın uzmanlığı, hava 

ve su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak kombi, kazan, split klima 
ve VRF gibi cihazları kullanmadan binaların ısıtılıp soğutulmasını sağlamaktır. 
Amacımız ülkemizin doğalgaz gibi fosil bazlı enerjilere olan bağımlılığını azaltmak 
ve halkımızın enerji maliyetlerini düşürmektir” diyen Vural ile firmanın üstüne tescilli 
bir Türk markası olan Newtherm’i ve ısı pompası teknolojisinin geleceğini konuştuk…

Türkiye’de ısı pompası üretimini 
yaygınlaştırmalıyız”

“
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Newtherm Ürün Ailesi

“Newtherm” Verimli Enerji 
Sistemleri firmasının üstüne tescilli 
bir Türk markasıdır

30 yılı aşkın sektörel deneyim temelinin üstüne 
kurulan Verimli Enerji Sistemleri firmamızın 
kökleri, yıllardır yaptığımız ısı pompası uygu-
lamalarına ve TÜBİTAK ile birlikte gerçekleş-
tirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarına kadar uzanıyor.
Verimli Enerji Sistemleri, içinde yabancı ser-
maye bulundurmayan yerli bir firma olup, 
“Newtherm” firmamızın üstüne tescilli bir 
Türk markasıdır. Firmamızın uzmanlığı; hava 
ve su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından 
faydalanarak kombi, kazan, ısı istasyonu, split 
klima ve VRF gibi cihazları kullanmadan, hava 
ve su kaynaklı ısı pompalarıyla binaların ısıtılıp 
soğutulmasını sağlamaktır.

Amacımız ülkemizin doğalgaz gibi fosil bazlı 
enerjilere olan bağımlılığını azaltmak ve halkı-
mızın enerji maliyetlerini düşürmektir. Sundu-
ğumuz çözümlerin yüksek yatırım maliyetleri 
oluşturmadan kullanılabilmesini önemsiyor, 
satışını yaptığımız ürün ailelerini müşteri 
odaklı hizmetlerimizle destekliyoruz.

Ürünlerimiz, ISO 9001 ve ISO 14001 ser-
tifikalı tesislerde, CE belgeli olarak üretili-
yor. Firmamız ISO 9001:2008 kalite yönetim 
standardına sahip. Yerli marka ürünlerle kur-
guladığımız katma değeri yüksek çözümlerle, 
ülkemizde kaliteli bir yaşam sürecine katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz. 
 
Teknolojiye sahip olmak ve bir 
marka olmak önemli

Verimli Enerji Sistemleri olarak, orta büyük-
lükteki ısı pompalarımızın montajını Çin’de 
dünyanın en büyük fabrikalarından birinde 
kiraladığımız üretim hattında yapıyoruz. 
Küçük güçlü, inverterli ısı pompalarımızı  ise 
Japonya’dan tedarik ediyoruz.  
Gerektiği zaman büyük ölçekli cihazlarımızın 
montajını Türkiye’de de   gerçekleştirebiliyo-
ruz. Bilindiği gibi ısı pompası üretimi, üretim 
derinliği olan bir seri üretim değildir. Ana yapı 
elemanları tedarik edilerek  gerçekleştirilen bir 
montaj işidir ısı pompası üretimi aslında.
Isı pompasını oluşturan yapı elemanlarının da 
maalesef çoğu ülkemizde üretilmiyor. Mesela 
kompresörler, dört yollu vanalar, genleşme 

mak. Ülkemizdeki ısı pompası üretim adedinin 
binlerle ifade edilebilen seviyelere yükselmesi 
gerekiyor. İkinci ön şart ise, bu seviyelere ulaş-
tıktan sonra ürünlerin montajının yapılacağı 
kalitede ve kapasitede üretim merkezlerinin 
kurulması. Bu iki ön şartı yerine getirdiğimiz 
zaman Türkiye’de ısı pompası ve ısı pompasının 
yapı elemanlarını üretebilir duruma geliriz. 
Ama bunlardan çok daha önemlisi, markanın 
konumu. Markanın Türkiye menşeli olarak 
hem Türkiye’de hem Türkiye dışında teveccüh 
gören, çok satılan, çok kullanılan bir marka 
haline gelmesini başarmak gerekiyor.
 
Türkiye’nin çıkarabildiği marka sayısı ne yazık 
ki, bir elin parmak sayısını geçmiyor ve bun-
ların sayılarının da gün geçtikçe artacağına 
azaldığını düşünüyorum. Tabii “dünya gene-
linde marka olacağız” çok iddialıdır, ancak   
Türkiye’de ve civar ülkelerde kabul görmüş 
bir marka olmak, ilk adım hedefimiz olarak 
değerlendirilebilir. Bu coğrafyalardan edinile-
cek tecrübeler ile diğer coğrafyalarda da marka-
mızı yaygınlaştırabilmek, ikinci adım hedefimiz 
olarak gösterilebilir.
 
Dünya genelinde su kaynaklı ısı 
pompalarından hava kaynaklı ısı 
pompalarına doğru bir yönelim var

Bilindiği gibi teknik olarak su ve hava kaynaklı 

vanaları ve plakalı ısı eşanjörleri, ısı pompasını 
oluşturan önemli yapı elemanlarıdır. Bunların 
Türkiye’de üretimi yok. Zaten bu ürün aile-
leri de dünyada her biri kendi içinde sekiz-on 
firma tarafından bütün dünya için üretiliyor. 
Isı pompası üretimi yapan bizim gibi firmalar, 
onlardan bu ürünleri satın alıyoruz. Bu yapı 
elemanlarının montajının nerede yapıldığı, 
önemli bir role sahip değil ancak teknolojiye 
sahip olmak ve bir marka olmak önemli. İşte biz 
Verimli Enerji Sistemleri olarak “Newtherm” 
ile hem ısı pompası teknolojisi hem de kaliteli 
bir marka oluşturmaya çalıştık. Isı pompası 
teknolojisinin firmamızın know-how’ı olmasını 
ve bir Türk firmasının ısı pompasını geliştirip 
üretir hale gelebilmesini istedik. Yoksa üretimin 
nerede yapıldığı o kadar da önemli değil, hiçbir 
firma için önemli değil. Nitekim Çin’de üretim 
yaptırdığımız fabrikada kiraladığımız hattın 
yan hatlarında da birçok başka uluslararası 
meşhur marka VRF, klima veya ısı pompası 
ürettiriyor. Her firma böyle hatlarda istediği 
üretimi yaptırıyor.
 
Bu safhada şu konunun altını çizmekte fayda 
var: Newtherm, Verimli Enerji Sistemleri fir-
mamızın tescilli bir ısı pompası markası, bir 
Çin markası değil, Çin’de üretilen bir Türk 
markası. Ürünlerimizi Türkiye’de üretmek 
istiyoruz elbette. Ancak bunu gerçekleştire-
bilmek için iki ön şart var. Bunlardan biri, ısı 
pompası kullanımını daha fazla yaygınlaştır-
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söyleşi

olmak  üzere iki türlü ısı pompası sistemi  var. 
Verimli Enerji Sistemleri olarak Newtherm 
markamızla her iki sistemi   de ürün progra-
mımızda bulunduruyoruz. Tabii bu ürünlerin 
değişik kategorileri ve kapasiteleri oluyor. Farklı 
kombinasyonlarla çalışan (ısı geri kazanımlı 
gibi) veya başka enerjilerle entegre edilebilen 
(hibrit sistem kurguları gibi) çeşitleri mevcut.  
 
Dünya genelinde su/toprak kaynaklı ısı pom-
palarından hava kaynaklı ısı pompalarına doğru 
bir yönelim var. Eskiden ısı pompası denince 
aklımıza daha ziyade su/toprak kaynaklı ısı 
pompaları gelirdi. Su kaynaklı ısı pompalarında 
ise toprak endeksli olanlar ön plandaydı. Ama 
son 15-20 yılda hızlı bir değişim yaşandı ve 
hava kaynaklı ısı pompaları öne çıktı. Bunun 
önemli bir nedeni,  hava kaynaklı ısı pompala-
rının verimlilik değerlerinin hava şartlarından 
daha bağımsız hale gelerek yüksek kalabilme 
özelliğine kavuşmuş olması. Diğer bir nedeni 
de, su/toprak kaynaklı ısı pompalarının kaynak 
tarafına yapılması gereken yatırımın yüksek 
oluşu ve kaynak tarafında yaşanan işletim zor-
lukları. Bu nedenlerden dolayı   dünyada ısı 
pompalarının kullanımı hava kaynaklı cihazlara 
doğru yöneliyor. Türkiye’de de durum aynı.

Türkiye’de ve yurtdışında önemli bir 
ısı pompası uygulayıcısıyız

Newtherm markamız sayesinde referans port-
föyümüz nitelik ve nicelik olarak gün geçtikçe 
gelişiyor. Son 5 yılda Türkiye’de ve yurtdışında 
apartman, yurt, otel, tatil köyü,  ticari bina ve 
üretim tesisleri gibi değişik binalarda birçok 
uygulama gerçekleştirdik. Bunlar su ve hava 
kaynaklı ısı pompalarıyla gerçekleştirdiğimiz, 
merkezi sistemde ısıtma soğutma yapılan, 
kapasiteleri binlerce kW’a ulaşan, büyük ve 
özellikli projelerdir.  
 

Bu açıdan bakıldığında Newtherm’in yeni bir 
Türk markası olmasına rağmen, dünyanın en 
kapsamlı ısı pompaları uygulamalarını gerçek-
leştirebildiğini söylemek mümkündür.  İstanbul 
Kartal’da yer aldığımız bir konut projesinde   
toplam gücü 3200 kW’ı aşan hava kaynaklı 
ısı pompalarımızla, zonlanmış bir hidrolik sis-
temde, 450 kadar dairenin merkezi sistemde 
ısıtılması, soğutulması ve kullanım sıcak suları-
nın hazırlanması uygulamasını yaptık.  Adapa-
zarı Taraklı’da toplam gücü 5500 kW’a ulaşan 
bir uygulamada, su kaynaklı ısı pompalarımızla 
1000’den fazla konutun bulunduğu bir mahal-
leyi merkezi sistemde ısıttık ve kullanım sıcak 
suyunu hazırladık.  Avrupa Birliği teşvikli bir 
proje olan Kartal Belediyesi’nin huzurevi pro-
jesinde ise, gücü 1250 kW’a ulaşan su ve hava 
kaynaklı ısı pompalarımız birlikte kullanıldı ve 
fevkalade başarılı bir sonuç elde edildi.
 
Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, Türkiye’de 
pek çok projede yerli marka Newtherm ısı pom-
palarımız, merkezi sistemde ısıtma soğutma 
yapıyor, sıcak su hazırlıyor ve kullanıcılarının 
enerji maliyetlerini azaltıyor. Sağlanan müş-
teri memnuniyeti bize daha çok çalışma şevki 
veriyor.

Merkezi sistem ısı pompası 
uygulamalarının ülkemizde çok 
fazla örneği yok 
 
Türkiye’de merkezi sistem ısı pompasıyla 
yapılan ısıtma ve soğutma uygulamaları 
henüz  yaygınlaşmış değil ve çok fazla 
örneği yok.  Türkiye’nin her yerine doğalgaz 
götürüldü ve doğalgazlı kazan/kombi 
sistemleri ısıtma amaçlı yaygın olarak 
kullanılıyor. Soğutma ayağında ise split 
klimalar ve VRF sistemler yoğun olarak 
kullanılıyor.
 

Türkiye’de özellikle konutlarda ve hizmet bina-
larında  kombiyle ısıtma, split klima veya VRF 
ile soğutma yapılması yaygınlaştırıldı. Türkiye 
dünyanın en büyük kombi ve VRF pazarla-
rından biri haline dönüştürüldü. Bu durum 
Türkiye’nin fevkalade aleyhine oldu. Ülkemiz 
hem doğalgaza bağımlı hale getirildi hem de 
yabancı markaların kontrolsüzce at koşturduğu 
bir pazara dönüştü. 
 
Bunun önemli bir nedeni -üzülerek söylüyo-
rum- kazan, kombi, klima ve VRF satıcılarının 
projecilerimizi kendi istedikleri ürün ailele-
rine ve sistemlerine yönlendiriyor olmaları. 
Bugün Türkiye’de operasyon yapan yabancı 
markaların aslında hem ısı pompaları hem de 
klimaları/kombileri var. Ancak onlar tercih-
lerini Türkiye’de kombi, split klima ve VRF 
için yapıyorlar. Yabancı sermayeli bu firmaların 
yöneticileri Türk çocukları bile olsa, bu fir-
maların kısa ve orta vadeli Türkiye stratejileri 
yurtdışındaki merkezlerinden gelen talimatlara 
göre oluşturuluyor.

Merkezi sistem ısı pompası sisteminin az kul-
lanılıyor olmasının bir diğer nedeni de,   ısı 
pompalarının (özellikle hava kaynaklı ısı pom-
palarının) verimlilik değerlerinin eskiden kalan 
bilgilerle değerlendiriliyor oluşudur. Mühen-
dislerimizin çoğu, ısı pompasıyla ısıtma yapıl-
masının örneğin doğalgaza göre daha ucuz 
olduğunu bilmemektedir. Teknik karar verici-
lerimiz kulaktan dolma, eski bilgilerle hareket 
ediyorlar genellikle.

Son 15 yılda kompresör teknolojisi, ısı transfer 
teknolojisi ve ısı pompası   yazılım senaryo-
ları o kadar gelişti ki, artık eski bilgiler geçerli 
değildir.  Bugün kutuplarda bile hava kaynaklı 
ısı pompası kullanmak mümkün olmaktadır. 
-30˚C’lere kadar dış hava sıcaklıklarında ısı 
pompası kullanılabilmektedir. Dolayısıyla tüm 
bunların anlatılması, aktarılması gerekiyor. 
Bunu yapmak da konsept sunan bütün fir-
maların görevi aslında. Ancak kazan-kombi, 
klima-VRF ürünleri piyasada hâkim olduğu 
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olan bütün cihazlar ısı pompasıdır. Dolayı-
sıyla reyon soğutucularından tutun evimizde 
hepimizin kullandığı buzdolapları, klimalar, 
VRF’lere kadar aslında hepsi birer ısı pompa-
sıdır. Yani dolayısıyla “ısı pompası Türkiye’de 
bilinmiyor” demek doğru olmaz çünkü ısı 
pompası Türkiye’de yaygın olarak zaten kulla-
nılıyor. Bizim burada ısı pompası diye bahsetti-
ğimiz ürünler sulu tip ısı pompaları. Türk halkı 
zaten ısı pompasını hiç durmadan kullanıyor. 
Sadece sulu tip ısı pompalarıyla binalarının, 
mekânlarının ısıtılmasını, soğutulmasını sıcak 
sularının temin edilmesini yeni yeni öğreniyor. 
 
Isı pompası pahalı bir ürün olarak biliniyor. 
Verimli Enerji Sistemleri olarak kuruluş amaç-
larımızdan biri ısı pompası fiyatlarını düşür-
mektir. Yabancı markalar fiyatlarını istedikleri 
kadar düşüremezler. Çünkü Avrupa Fiyat Kori-
doru var. Biz, yerli sermayeli bir firma olarak 
bu tür koridorlara  tabi değiliz. Bu, çok önemli 
bir konudur ve “ısı pompası fiyatları yüksektir, 
ilk yatırım maliyetleri fazladır” imajı tamamen 
gerçek dışıdır.
 
Isı pompasının kalitesini belirleyen 
en önemli unsur, ısı pompası 
sisteminin kurgusu

Verimli Enerji Sistemleri olarak üretim ve satış 
yapmanın yanı sıra mühendislik hizmeti veri-
yoruz. Bu çalışma süremiz içinde, ısı pompası-
nın kalitesini belirleyen en önemli unsurun, ısı 
pompası sisteminin kurgusu olduğunu gördük. 
Çünkü bir ısıtma,  soğutma ve sıcak su hazır-
lama sistemi içerisinde ısı pompası o sistemin 
sadece bir bölümünü oluşturuyor. Sistemin 
verimliliği deyince de insanlar genellikle ısı 
pompasının verimliliğini kastediyor. Halbuki 
asıl olan sistemin toplam verimliliğidir. Yani 
bir binayı ısıtırken soğuturken harcadığımız 
enerji ne kadar ve biz doğadan bunun ne kada-
rını alabiliyoruz? Dolayısıyla işte bu toplam 
verimliliğin oluşmasında ısı pompasının kendisi 
tabii ki rol oynuyor ama onun kadar önemli rol 
oynayan diğer bileşenler var. Mesela ısı dağıtım 

sistemi, su sıcaklıklarının kurgusu, sistemin iyi  
balanslanmış olması, tesisattaki suyun kali-
tesi gibi etkenler, verimlilik üzerinde önemli 
rol oynuyor. Bunlar pek algılanmıyor. Bunun 
sebebini, bir sistemin bütününün verimliliğini 
oluşturan alt komponentlerin neler olduğunun 
tam olarak bilinmemesine bağlıyorum. Çünkü 
bize gelen sorular genellikle tek yönlü oluyor 
yani “ısı pompasının verimliliği ne kadar” gibi. 
Bu “bir futbol takımında A oyuncusu ne kadar 
iyi oynuyor” diye sormaya benziyor. O oyuncu 
iyi olabilir ama takımın maç kazanabilmesi için 
başka nitelikler de gerekmektedir. Bileşenlerin 
hepsinin belli bir uyum içerisinde ve iyi kur-
gulanmış olarak çalışması ve bunu sağlayan 
“mühendislik hizmeti” çok önemli. İşte Verimli 
Enerji Sistemleri firması, Newtherm ısı pom-
pası markasıyla bunu iyi yapabilen bir firma. 
O nedenle kurduğumuz sistemler teveccüh 
görüyor. Isı pompasına verdiğimiz önem kadar, 
sistemi oluşturan diğer bileşenlere de önem 
veriyoruz.TM

için ısı pompalarının gelişimi yavaşlıyor. Biz 
Verimli Enerji Sistemleri olarak, bu bilgilerin 
aktarılmasında rol oynuyoruz, bu önemsediği-
miz bir konu. Bunun için karar vericiler ve pro-
jecilerimizle iletişimimizi artırmamız gerekiyor. 
 
Bir de Türkiye’de genellikle kamu binaları-
nın ısıtılıp soğutulmasında kullanılan kazan 
ve chiller sisteminin birlikte kullanılma alış-
kanlığı var. Binaları doğalgaz vb. yakan bir 
kazanla ısıtıp chiller denilen soğuk su hazırla-
yan makinalarla soğutmak geleneği... Bundan 
da vazgeçsek iyi olur. Sadece soğutma yapan 
bir ısı pompası olan chiller yerine gerçek bir 
ısı pompası kullanırsak ayrıca ısıtma kazanı 
kullanılması gerekmeyecektir. Böylece yatırım 
maliyetlerinin yanı sıra, binanın enerji tüketim 
ve bakım maliyetlerinden de önemli tasarruflar 
yapmak mümkün olacaktır. Chillerin fiyatıyla 
ısı pompasının fiyatı arasında hemen hemen 
fark yoktur.

Isı pompası ülkemiz ve insanlık için 
önemli bir araçtır

Sadece ısı pompasını yaygınlaştırmak değil, 
enerji verimliliğine katkıda bulunmak asıl ama-
cımız olmalı. Bilindiği gibi endüstride enerji 
kullanımı çok yüksek seviyelerde. Endüstriyel 
proseslerin bir bölümünde soğutma enerjisi 
kullanılırken bir bölümünde de aynı anda 
ısıtma enerjisi kullanılıyor. İşte burada bizim 
gibi ısı transferinde uzmanlaşmış firmalar, ısı-
tılan veya soğutulan bölümlerden çektikleri 
enerji ile ısı geri kazanımı yapabilir. Böylece 
proseslerde önemli bir enerji tasarrufu potan-
siyelinden faydalanılabilir. 
 
Ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirebil-
mesi için ısı pompasının değerli bir ürün oldu-
ğunu söyleyebilirim. Bu nedenle yurtdışında 
olduğu gibi, Türkiye’de de ısı pompası kullanı-
mına teşvik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü ısı pompası Türkiye için faydalıdır.
 
Şunu da vurgulamak isterim, içinde kompresör 
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proje

D anfoss, Kütahya ili Simav Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürüttüğü 
bölgesel ısıtma projesiyle enerji kaynaklarını çok daha verimli ve 
sürdürülebilir kullanma imkânı sağlıyor. Proje sayesinde Türkiye’nin 

yıllık elektrik enerjisi tasarrufu 1 milyon TL’yi geçebilir. 

Simav Bölgesel Isıtma Projesi 

2017 yılı Haziran ayında başlayan Jeotermal 
Isıtma Sisteminin Modernizasyonu ve Enerji 
Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında 
7 adet ısı merkezinin otomasyon sistemi yapıldı 
ve 516 adet bina altı kontrol sistemi kullanıldı. 
Amacı, eldeki kaynağı etkin ve verimli biçimde, 
daha sürdürülebilir halde kullanmak olan proje, 
devreye alınmasından itibaren 7 aylık ısıtma 
döneminde 2.200.626,42 kWh tasarruf sağladı. 
Bu tasarruf Simav Belediyesinin elektrik için 
990.281,88 TL daha az harcama yapmasını 
sağladı.

Yıllık elektrik enerjisinden yapılan tasarruf, 
toplam yapım bedeli 1 milyon 341 bin 860 
TL olan projenin yatırım bedelinin geri dönüş 
süresini 1 yıldan daha kısa bir süreye çekmiş 
bulunuyor. Projenin toplam yapım bedeli 1 
milyon 341 bin 860 TL olup Kütahya, Uşak, 
Afyon ve Manisa Bölgeleri’nin (TR33 Bölgesi) 
kalkınması için kurulmuş olan T.C. Zafer Kal-
kınma Ajansı proje maliyetinin 600 bin TL’sini 
karşılayarak proje ortağı oldu, kalan bedel ise 
Simav Belediyesi’nin öz kaynaklarından kar-
şılandı.

Proje, Danfoss bayisi Sekon Otomasyon Ltd. 
Şti. ile Simav’da hayata geçirildi. Simav Beledi-
yesi Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi ise 1992 
yılında kurulmuştur ve toplam kapasitesi 15 
bin konut eşdeğeridir. Projenin yapımına baş-
lanmadan önce jeotermal enerji ile yaklaşık 13 

bin konut eşdeğeri ısıtma yapılırken, 
sistem otomasyonu ve modernizas-
yonu sağlandıktan sonra aynı enerji 
ile ve daha az işletme giderleriyle 15 
bin konut eşdeğeri üzerinde ısıtma 
yapılabilmektedir. 

Bina altlarına takılan bölgesel ısıtma 
vanaları sayesinde binalarda yaşanan 
mekanik dengesizliğin de önüne 
geçilmiş, binaların daha konforlu ve 
verimli ısıtılması sağlandı. Projede, 
eşanjörlerin boyutları değiştirilmeden 
ısıl transfer kapasitesi arttırılarak daha 
fazla enerji transferine imkan sağlandı, 
böylece enerji daha verimli kullanıldı.

TOKİ Bölgesi’nden tasarruf 
edilen enerji ile yeni mahallelerde 
çalışmalar başladı

TOKİ Isı Merkezi’ne kurulan otomasyon 
sonrasında termal debide yaklaşık 30 m³/h 
saat tasarruf sağlanırken bina altlarına takılan 
basınçtan bağımsız oransal debi ve sıcaklık 
kontrol vanaları ile bina dönüş sıcaklıklarının 
sabitlenmesi ile delta T 8 °C daha artırıldı. Böy-
lece termal enerjiden yıllık bazda %30 ila %40 
arasında tasarruf sağlandı. TOKİ Bölgesi’nden 
tasarruf edilen bu enerji ile yeni bir mahallenin 
ısıtılması çalışması başlatıldı. 
TOKİ Bölgesi’nde toplam aktif ısıtılan alan 

940 bin m² yani 940 konut ile eşdeğer.

Abone şikâyetleri ile arızalarda 
azalma ve bakım-onarım 
giderlerinden tasarruf mümkün

Proje öncesinde ısıtılan mahallelerin %30’u aşırı 
ısınma şikayetinde bulunurken, diğer %30’u da 
yeterli ısınamama şikayetlerinde bulunmak-
taydı. Proje sonrasında konforlu ısınma oranı 
yaklaşık %99’a çıkarılırken bakım-onarım 
giderlerinde de yaklaşık %20 tasarruf edildi. 
Isı merkezlerinde nöbet tutan personel kaynaklı 
arıza, patlak gibi durumları da ortadan kaldıran 
proje ile hem maddi zararların hem de sistemin 
durması halinde yaşanan abone mağduriyetinin 
önüne geçilmiş oldu. TM
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Sertifi kalı Yangın Pompa
İSTASYONLARI

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

EX26651 - End - Suction
EX26652 - Split - Case

Elektrikli Yangın Pompa İstasyonları Dizel Yangın Pompa İstasyonları

Jokey Yangın Pompa İstasyonları Su Depolu Paket Sistemler

FirePack
FireHouse

UL Pompa Seti
(Kendi Şasesinde Teslimat)

UL Pompa İstasyonu
(Paket Teslimat)

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

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

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



sistem

INTEVIO Genel Anons ve Sesli Alarm Sis-
teminin EN54-16 versiyonu oteller, mağaza-
lar, okullar ve ofisler gibi münferit binalar-

daki en zorlu problemleri çözmek için idealdir:

Daha kolay bakım: Basit kablolama ile son 
derece kompakt ve entegre tasarıma sahiptir.  

Daha güvenli performans: Uluslararası test 
standartlarının çoğunu karşılamaktadır.  

Mükemmel kullanıcı deneyimi: USB kon-
trol erişimlerini, 128 hoparlör hattı  ve  Mobil 
Uygulama ile profesyonel ses kalitesini des-
teklemektedir.

Esnek kullanım: Dinamik güç amplifikatörü 
yedeklemesi ve kapsamlı denetim desteği sağ-
lamaktadır. 
  
INTEVIO, kullanıcılara daha fazla zaman 
kazandırırken , iş gücünü ve maliyetini azalt-
malarına yardımcı olan akıllı bir çözümdür.

Avantajları:  

Kolay Kullanım, Sade Tasarım ve 
Güvenilir Çözüm 
•	 Kapsamlı fonksiyonel entegrasyon için 

genişletilmiş kapasiteye sahip Cortex-A8 
yongasının en son donanım platformu, 

boyut ve maliyet düşürmeyi sağlar.
•	 Amplifikatör arızalarının neden olduğu 

işletim bozukluklarını önlemek için güç 
amplifikatörü yedeği. 

•	 Sistem bağlantı kopmalarını raporlamak, 
hat hatalarını belirtmek ve sorun 
gidermeyi hızlandırmak için tam izleme 
fonksiyonları.

•	 Denetleyicide sezgisel UI'li LCD ekran, 
bilgi alım süresini düşürür ve önceden 
yüklenmiş ortak konfigürasyon ile tak ve 
çalıştır kurulumuna izin verir.

Entegre Kablolama
•	 Belirlenmiş fonksiyon grubu terminal 

Honeywell’den EN54-16 
Onaylı INTEVIO PA/VA 
Sistemi
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yerleşimi ve entegre CAT5 iletişim 
kablosu, kablolamada kolaylık sağlar ve 
kurulum maliyetini azaltır.

Merkezi İzleme
•	 INTEVIO denetleyici ekranından arıza ve 

günlük ayrıntılara kolaylıkla erişerek hızlı 
bir şekilde arıza belirlenebilir ve çözülür.

Eksiksiz Entegrasyon
•	 Sistem, izlenen kuru kontaklar yoluyla 

üçüncü tarafların entegrasyonunu sağlar.

Sezgisel Kullanıcı Arayüzü, 
Uzaktan Erişim ve Programlanabilir 
Tuş Takımı
•	 Sistem kontrolüne daha kolay erişerek 

operasyonel verimliliği artıran 3.5" TFT 
ekran

•	 Tek tuşla çalıştırma
•	 Programlanabilir düğmeler
•	 Uzaktan canlı anons ve ses yönlendirmesi

INTEVIO Nedir?

RK-MCU Ana Kontrol Birimi
INTEVIO Genel Seslendirme ve Sesli Alarm 
Sistemi Kontrol Cihazı, sistem için ses kaydı, 
sinyal işleme, yönlendirme, kontrol ve denetim 
işlevleri gerçekleştirir.

RK-MIC Uzaktan Arama İstasyonu
INTEVIO Uzaktan Arama İstasyonu, kul-
lanıcıya canlı anons, arka plan müziği, servis 
duyuruları ve seçili hoparlör bölgelerine acil 

durum mesajları yayınlayabilir. Ses kontrolü, 
mesaj kaydı ve tümüyle uzak bir konumdan 
ses izlemeye izin vererek kullanıcı deneyimini 
geliştirir.

RK-ZONE8 Zon Genişletici
INTEVIO 8 Zon Genişletici ek hoparlör hat-
larını sisteme entegre ederek yeni uygulamala-
rın daha geniş bir alana yayılmasına izin verir.

RK-AMP500 Yüksek Verimli Güç 
Amplifikatörü
INTEVIO Yüksek Verimli Güç Amplifikatörü, 
tüm sistem için ses sinyali amplifikasyonu sağ-
lar. Güvenilir, verimli ve hafiftir. Kolay kurulum 
ve herhangi bir uygulamaya ek güç desteği 
sağlamak için üretilmiştir.

Uygulama Alanları
Eğitim Kurumları:  Herhangi bir sistem 
arızası, okul faaliyetlerinde kesintiye neden 
olmakta ve ek işletme masraflarına neden 

olmaktadır. INTEVIO, günlük okul işlemlerini 
güvenilir ve istikrarlı bir genel seslendirme ve 
sesli alarm sistemine dayandırır.

Ofis Binaları: PA/VA sistemi, bir ofisin 
bağımsız bir çağrı sistemi olarak kullanılmasına 
yönelik gereksinimleri karşılayabilir ve/veya 
arka plan müziği yayınlayarak belirli alanlarda 
rahatlatıcı bir deneyim oluşturmada önemli 
bir rol oynar.

Oteller: Otellerin, lobi, bar, restoran, SPA 
salonu ve yüzme havuzları gibi birçok farklı 
alanları bulunmaktadır. PA/VA sistemi, acil 
durumlarda tüm farklı alanlar için etkili bir 
tahliye sağlamanın yanı sıra dinlendirici bir ses 
deneyimi sunmaktadır. 

Alışveriş Merkezleri: INTEVIO içindeki 
kolay kullanımlı özellikler sayesinde alışveriş 
merkezleri ve süpermarketler için operasyonel 
verimliliği önemli ölçüde artırır. Kullanıcılar 
tarafından her adımda sistemden anında geri 
bildirim alındığı için sistemin çalıştırılması  
daha kolaydır.TM
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söyleşi

Onur Arslan
Kes Klima 
Genel Müdür Yardımcısı

K urumsal saygınlığını; üretim kalitesi, müşteri memnuniyeti ve güveniyle 
sağlamlaştıran Kes Klima, yılların tecrübe ve bilgi birikimini, sürekli yeni 
teknolojilerle destekleyerek, yarınların gereksinimlerine bugünden cevap vermek 

amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Kes Klima Genel Müdür Yardımcısı Onur Aslan, firmanın 
yeni yatırımlarla ar-ge faaliyetlerini artıracağını ve ithal edilmek zorunda kalınan bazı 
komponentlerin üretimini yerli imkânlarla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor…

Önceliğimiz; ithal edilmek zorunda 
kalınan ürünlerin üretimini yerli 
imkânlarla gerçekleştirmektir”

“
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43 yıllık tecrübe…

Kes Klima, 1975 yılında Enver Kes tarafın-
dan Klimasan adı ile Ankara’da kuruldu. 1985 
yılı itibarıyla faaliyetlerine Kes Klima adı ile 
devam etti. Firmamız bugün 10.000 m2 kapalı 
alanda, 200’e yakın çalışanı ile hizmet veri-
yor. Şirketimiz bugünkü konumuna 43 yıldır 
piyasanın ihtiyaçlarına tecrübeleri ile vizyonu 
dahilinde cevap vererek ve elbette daima ken-
dini geliştirerek geldi. Sürecin en başından 
beri, çok çalışarak elde ettiğimiz başarılardan 
kaynaklanan birçok gurur yaşadık. Bunların en 
akılda kalıcı olanları; 1987 yılında Türkiye’nin 
ilk HVAC fuarında yer almak, TSEK, ISO, EN 
gibi sertifikasyonlar, sektöre kazandırdığımız 
değişken debili hava damperimiz ve patentli 
akıllı difüzör üretimimiz ile aldığımız ASO 
46. Yıl inovasyon ödülünü sayabiliriz.

Sahip olduğumuz sertifikalar, 
kalitemizin göstergeleri
 
Kes Klima olarak piyasanın ihtiyaçları ve 
talepleri doğrultusunda ürün gamımızı sekize 
ayırıyoruz: Kanal Aksesuarları, Menfez-
ler, Difüzörler, Hava Damperleri, Panjurlar, 
Yangın Damperleri, Susturucular ve Filtreler. 
Şirketimiz öncelikle ISO 9001:2015 Kalite 
Standartları doğrultusunda üretim yapan bir 

yapıdır. Sahip olduğumuz sertifikalar, kalite-
mizin de birer göstergesi aslında. Ürün bazında 
sertifikalarımızdan bahsedecek olursak ebet-
teki ilk sırada; yangın damperimize aldığımız 
ve Türkiye’de ilk ve sadece bizde olan, EN EI 
s 180-240 sertifikaları yer alıyor. Ayrıca birçok 
ürünümüzde; TSE, TSEK, CE, EAC, DIN, 
GHOST sertifikaları mevcuttur. 

imkanlar ile gerçekleştirmek ve ithalat gerek-
liliğini ortadan kaldırmaktır. 

22 ülkede, ülkemizi en iyi şekilde 
temsil ediyoruz

Yıllar içinde iç piyasalarda edindiğimiz tecrü-
bemiz ile 2003 yılında ilk olarak ISH Frank-
furt fuarına katılarak dış piyasalara açıldık. 
Oluşan konjonktürler dahilinde şirketimiz 
bugün üretimin %25’ini ihraç ederek Türk 
sanayisi içinde hatırı sayılır bir yere sahiptir. 
Dünyada 22 ülkede, ülkemizi en iyi şekilde 
temsil ediyoruz. Bu ülkeler içinde başta Türkî 

Yeni tesisimiz ile ar-ge 
yatırımlarına hız verdik

2018’in ilk yarısında yapımı tamamlanan yeni 
tesisimiz ile Ar-ge’ye yaptığımız yatırımlara 
hız verdik ve bu süreçte kapsamlı, yeni bir 
ar-ge laboratuvarı kurduk. Bu laboratuvarda 
ürünlerimizin performans testlerini ve yeni 
geliştireceğimiz ürünlerin denemelerini ger-
çekleştireceğiz. Ar-ge çalışmalarımızda hedefi-
miz öncelikle; güncel teknolojinin ilerlemesine 
bağlı olarak, beklenen performans çıtasının 
yüksekliğini karşılamak üzere ithal edilmek 
zorunda kalınan ürünlerin üretimini yerli 

"2018’in ilk yarısında 
yapımı tamamlanan yeni 

tesisimiz ile Ar-ge’ye 
yaptığımız yatırımlara 

hız verdik ve bu süreçte 
kapsamlı, yeni bir ar-ge 
laboratuvarı kurduk."

tesisat market 08/2018 . 31



söyleşi

rin yeniden sağlanmasıdır. Bu, aynı zamanda 
sektörel gelişimin en önemli faktörüdür. Kes 
Klima olarak, 2018’in bu geri kalan yarısında 
ülkemizde ve ihracat pazarlarımızda daha da 
ilerleyerek, tüm zorluklara rağmen yaptığımız 
ar-ge ve sertifikasyon yatırımları ile yeni tek-
noloji üretim bandımızda üreteceğimiz yeni 
ürünlerimizle büyüyeceğimize ve ülke ekono-
mimize de bu manada katkı sağlayacağımıza 
inanıyoruz. TM

devletler olmak üzere; Rusya, Ortadoğu ve 
Avrupa yer alıyor. Her sene düzenli olarak 
yurtdışındaki fuarlarda yer almaktayız. En son, 
MCE 2018 fuarında, İtalya’da yeniden misa-
firlerimiz ağırladık. 

Prestijli projelerde tercih 
ediliyoruz 

Sahip olduğumuz kalite ve deneyim, elbette 
pek çok prestijli projede tercih edilmemizi de 
sağlıyor. Mesela yurtiçinde kentsel dönüşüm 
kapsamında gerçekleştirilen “Şehir Hastanesi” 
projelerinin hemen hemen hepsi ile çalışıyo-
ruz. Ayrıca ülkemiz için önem arz eden pro-
jelerde, kaliteli ürünlerimiz ile yer almaktayız. 
Bunlardan birkaçı: TAİ, Roketsan, Malatya jet 
üssü, Arven ilaç fabrikasıdır. Yurtdışında ise 
güncel olarak Moskova Domodedovo Hava-

limanı gibi prestijli 
projeler ile ülkemizi tem-
sil etmekteyiz.  

İmalatçıların kalite ve 
teslim sürelerinde üst düzey 
standartlaşma konularında titiz 
davranması gerek

Türkiye’de sektör, bütün ülkelerde olduğu 
gibi önce taleple başlıyor gelişime. Büyüyen 
taleple beraber oluşan rekabet ise gelişimin 
olmazsa olmazlarındandır. Ancak buradaki 
anahtar faktör taleptir. Talep gelişimi için biz 
imalatçıların dikkat etmesi gerekenler kalite ve 
teslim sürelerinde üst düzey standartlaşmadır. 
Ancak bu elmanın bir yarısıyken diğer yarısı 
da; Türkiye’nin ekonomik ve siyasi dengeler 
bakımından, doğru ve etkili politikaların geliş-
tirilmesi, komşularla ve Avrupa ile iyi ilişkile-

"Yurtiçinde kentsel 
dönüşüm kapsamında 
gerçekleştirilen “Şehir 
Hastanesi” projelerinin 
hemen hemen hepsi ile 

çalışıyoruz."
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sistem

P lastik boru sektörünün lider ve yenilikçi firmalarından Wavin Pilsa, 
mekanik tesisat sektörüne yepyeni bir ürün grubu sunmaya devam ediyor. 
Yağ, petrol, nişasta ve tortu tutucu gibi ayırıcılar sayesinde işletmedeki 

atıksu tesisatından başlayarak, atıksu arıtma tesisine kadar olan tüm tesisatın 
tıkanmadan sorunsuz olarak çalışmasına olanak sağlanıyor.

Wavin Ayırıcı Sistemleri
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Wavin Yağ Ayırıcılar

Wavin EuroREK yağ ayırıcılar geliştirilirken 
Wavin’in ayırıcı üretimindeki 40 yılı aşkın 
deneyiminden faydalanıldı. Avrupa’da üretilen 
Wavin ayırıcı sistemleri bir ayırıcı, muayene 
bacası ve alarm sistemi içermektedir. Güvenilir 
ve kurulumu kolay sistemlerdir. Wavin yağ 
ayırıcı sistemleri kanalizasyon sistemlerinin 
sorunsuz çalışmasını sağlar.

Wavin tarafından üretilen bütün ayırıcı sistem-
lerinde standart ekipman olarak bir izleme ve 
alarm sistemi bulunur. Bu sistem, yağ depo-
lama alanının doluluğunu ve doluluk seviye 
durumunu gösterir. Ölçüm ve seviye alarm 
cihazları da Wavin tarafından geliştirilmiş ve 
üretilmiştir. Alarm bilgisi Labcom iletişim 
ünitesi üzerinden boşaltma şirketine iletilebilir.

Yağ ayırıcıların uygulama alanları aşağıdaki 
gibidir:

•	 Tüm endüstriyel mutfaklar
•	 Restoranlar
•	 Barlar
•	 Kafeler
•	 Otel mutfakları
•	 Hastane mutfakları
•	 Büfeler
•	 Hayvan kesimhaneleri
•	 Marketler

EuroREK Yağ Ayırıcıların 
Avantajları

•	EN1825	yağ	ayırıcı	standardının	gereklilik-
lerini yerine getirir.
•	Alarm	sistemi	standart	sunulan	bir	özelliktir.
•	Muayene	baca	bağlantısı	sızdırmazdır.
•	Kolay	ve	tamamen	boşaltmaya	imkân	sağlar.
•	Hafiftir	ve	montajı	kolaydır.
•	Uzun	ömürlüdür.

Teknik Özellikler
EuroREK yağ ayırıcılar, polietilen (PE MD) 
veya cam elyaf takviyeli plastik (GRP) ham-
maddesi kullanılarak üretilmektedir. Uygulama 
yerine göre toprak altı veya toprak üstü çeşit-
leri bulunmaktadır. Toprak altı EuroREK yağ 
ayırıcıların gömülebileceği en fazla derinlik 
2,5 metredir. Bu mesafe zemin seviyesi ile 
giriş ağzı arasındaki mesafedir. Daha derine 

peten geniş alanlardır. Çevresel açıdan hassas 
bu alanlarda tüm alana düşen yağmuru arıta-
bilecek bir sistem bulunmalıdır. Ayırıcı sistemi 
direkt veya bypass olarak 2 tipte kurulabilir.

Petrol ayırıcıların kullanım alanları aşağıdaki 
gibidir:

•	 Otoparklar
•	 Endüstriyel Alanlar
•	 Depo Alanları / Hurda Saklanan alanlar
•	 Trafiği Yoğun Alanlar
•	 Hava Alanları- Uçak Terminalleri
•	 Limanlar

Wavin Petrol Ayırıcılarının 
Avantajları

•	 Özkütle prensibine göre çalışır.
•	 Hareketli parçalar bulunmaz.
•	 Pompaya gerek yoktur.
•	 Tüm parçalar ulaşılabilir ve temizlenebilir 

durumdadır.
•	 Parça değişikliğine gerek yoktur.
•	 Alarm standart bir özelliktir.
•	 Hafif ve sağlam malzemelerden imal 

edilmiştir; GRP (Cam elyaf takviyeli 
plastik) ve PE (Polietilen)

•	 Kolay ve çabuk uygulama yapılabilmesini 
sağlar.

•	 Kimyasal direnci yüksektir.
•	 Sızdırmazdır.
•	 Uzun ömürlüdür.

gömülmesi gereken yağ ayırıcı ihtiyaçlarına 
GRP olarak özel üretim yapılabilmektedir.

Sistemin Çalışması
EuroREK yağ ayırıcılar atıksudan yağ ve tortu-
ları ayırmaktadır. Sistem yağ ve suyun yoğun-
luk farkı prensibinden faydalanarak çalışmak-
tadır. Yağın yoğunluğu sudan az olduğu için 
yağ suyun üzerine çıkmaktadır. Böylece yağ 
ayırıcı dolduğunda yağ ayırıcının üstünden 
toplanabilmektedir. Atıksu içerisindeki tortu 
ve katı partiküller ise ayırıcının tabanına çök-
mektedir. Böylece temizlenen atıksu ayırıcının 
çıkışından atıksu şebekesine ulaşmaktadır.

Wavin Petrol Ayırıcılar

Sağanak yağmur suyu yönetimine verilen önem 
gün geçtikçe artmaktadır. Sağanak yağmur 
suyunu doğanın su dengesini bozmadan doğal 
haline en yakın ve en uygun şekilde işlemek 
için geleneksel yağmur suyu kanalizasyonunun 
yanı sıra yeni çözümlere de ihtiyaç duyulmak-
tadır. Yağ ve ağır metaller gibi pek çok tehlikeli 
madde yeryüzünden tüm doğaya yayılmaktadır. 
Sadece ağır metallerin %80’i kum ve çamur gibi 
katı maddelerle birlikte yağmur aracılığıyla 
taşınmaktadır. Doğanın bu zararlı maddeler-
den uzak tutulması için yeryüzünden toplanan 
yağmur suyunun temizlenmesi gerekmekte-
dir. Genel olarak yağmur suyunun toplandığı 
alanlar otoparklar, endüstriyel alanlar, trafik 
alanları, terminaller veya havaalanları gibi nis-
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sistem

•	 Bakım yapılması çok kolaydır.
•	 Trafi k yüküne dayanıklıdır.
•	 Yüksek yeraltı su seviyelerinde 

kullanılabilir.
•	 Tortu tutucu ile birleşik veya ayrı ayırıcı 

tipleri mevcuttur

Direkt Ayırıcı Sisteminin Çalışması
Çevresel açıdan hassas alanlarda veya her-
hangi bir nedenle yağmur suyunun %100’ünün 
temizlenmesinin gerektiği alanlarda, direkt 
ayırıcı sistemi olarak adlandırılan geleneksel 
sistemin kullanılması uygun olmaktadır. Bu 
sistemin kapasitesi, bütün yağmur suyunu işle-
mek üzere boyutlandırılır. Bu nedenle sistemde 
büyük kapasiteli ayırıcıların kullanılması gere-
kir. En temel hali ile basit bir direkt ayırıcı 
sistemi tortu ayırıcı, petrol ayırıcı ve örnekleme 
bacasından meydana gelmektedir.

Bypass Ayırıcı Sisteminin Çalışması
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, yağmur 
suyu tarafından yüzeyden taşınan yağ ve ağır 
metallerin büyük kısmının yağışın ilk başladığı 
sıralarda toplanmaktadır. Bu esnada akış debisi 
henüz en yüksek değerine ulaşmamıştır ve 
daha küçük kapasiteli bir ayırıcı tüm yağmur 

suyunu işleyebilmektedir. İşte bypass sistemi 
bu kabule göre çalışmaktadır. İlk etaptaki kirli 
yağmur suyu ayırıcı sisteminden geçerken 
bunu takip eden daha az kirli yağmur suyu 
ayırıcı sistemi bypass edilerek direkt çıkışa 
yönlendirilir. Bypass sistemi ile tüm yağmur 
suyunu %90 oranında temizlemek mümkündür 
ve ilk yatırım maliyetinde %50 civarında yatı-
rım avantajı sağlar. Bypass ayırıcı sisteminde 
akış kontrol haznesi, tortu ayırıcı, petrol ayırıcı 
ve örnekleme bacası bulunmalıdır.

Direkt Ayırıcı Sistemi ve Bypass 
Sisteminin Karşılaştırılması:

Direkt Ayırıcısı Sistemi
•	 Tüm yağmur suyunu işlemek üzere 

kurulmaktadır.
•	 Büyük kapasitelidir.
•	 İlk yatırım maliyeti yüksektir.

Bypass Ayırıcısı Sistemi
•	 Sisteme akış kontrol haznesi 

eklenmektedir.
•	 Bu hazne sayesinde projeye göre anlık 

yağmur suyunun 1/3 ile 1/10 arasındaki 
kısmı petrol ayırıcıda işlenmektedir.

•	 Yıllık olarak düşünüldüğünde toplam 
yağmur suyunun %95’i işlenmiş

•	 olmaktadır.
•	 Küçük kapasitelidir.
•	 İlk yatırım maliyeti düşüktür.  TM
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teknik

Yazan: Ramazan Karabulut, Proje Mühendisi/Aironn Havalandırma

Tünellerde 
Risk Değerlendirilmesi 

Tünel risk durumlarının birçoğunda olay-
lar/kazalar sürücü ihmallerinden kay-
naklanmaktadır. Yüksek hız, araçlar 

arasındaki mesafe, tehlikeli sollama vs. olay 
ve kazaların sebebidir. Bu durumları ortadan 
kaldıracak önlemler, olayların oluşmasını önle-
yebilir. Bu esasa göre, önleme; kullanıcıların 
davranışlarını kontrol etmek ve düzenlemek 
için yetkililer ve yöneticiler tarafından yapılan 
her türlü işlemi kapsamaktadır. Bunlar çoğu 

zaman hız sınırlarının azaltılması, hız kon- 
trolleri, araçlar arasındaki asgari mesafenin 
uzatılması, şerit değiştirme ve sollama yasağı, 
araç ebatları için kısıtlamalar ve özel yükler 
için refakat araçları gibi yükümlülüklerdir 

Tünellerde olay/kaza durumunda tespit, tünelde 
mevcut olan müdahale ekipmanları ve dış 
müdahaleler kaza/olay durumu (özellikle yan-
gın durumu) için ciddi önem teşkil etmektedir.

Tünellerde oluşan olaylarda/kazalarda sonuç-
ların ciddiyeti, temelde iki durum üzerinden 
değerlendirilebilir. Birincisi olay/kaza duru-
munda yangın oluşmaması ve ikincisi olay/
kaza durumunda yangın oluşması. Özellikle 
yangın durumunda tünel içindeki sıcaklık ve 
zehirleyici gazların ortaya çıkışı, hem tünel 
kullanıcılarına hem de tünel içi ekipmanlara 
çok ciddi zararlar verebilir. Bu sebeple tünel-
lerde risklerin öngörülüp oluşacak olumsuz 
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Risk değerlendirme süreci aşağıdaki üç unsuru 
içerir:

• Risk analizi: Risk analizinde amaç, oluşabi-
lecek olayları ve sonuçlarını analiz eder. Risk 
analizi niteliksel veya niceliksel olarak veya 
her ikisinin bir kombinasyonu olarak gerçek-
leştirilebilir. Kantitatif bir analiz durumunda, 
kaza olasılığı, bunların sonuçları (örneğin ölüm, 
yaralanma, maddi hasar, hizmetlerin kesintiye 
uğraması açısından) ve ortaya çıkan risk değer-
leri tahmin edilir.

Bir risk analizi prosedürü aşağıdaki üç aşamaya 
ayrılabilir:

Tehlike tanımlama: İlgili tüm tehlikeleri 
tanımlamak, yapılandırmak ve korelasyon etki-
lerini analiz etmek için sistematik süreç

Olasılık analizi: İlgili olay / senaryoların ola-
sılıklarının belirlenmesi

Sonuç analizi: İlgili senaryoların sonuçlarının 
araştırılması

• Risk değerlendirmesi: Değerlendirme kriter-
lerine göre risk analiz sonucu üzerinden çıkan 

Risk Değerlendirme ve Analizi

Risk analizi, bir olay durumunda sistemde olu-
şacak olumsuz sonuçları değerlendirir. Olay/
kaza durumunun, ne zaman ve ne şekilde 
gerçekleşeceği hiçbir zaman belirlenemez. Bu 
sebeple sistem üzerinde gerçekçi modellerle 
risklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Tünellerde olası olay/kaza durumunun olu-
şumu ve sonuçları çok çeşitli olarak meydana 
gelebileceğinden, bunların tamamını değer-
lendirmek imkânsız olmaktadır. Bu sebeple 
değerlendirmeler belirli senaryolar üzerinde 
gerçekleştirilebilmektedir.

Tablo 1: Taşıt Cinslerine Göre Yangın Yükleri

Araç Cinsi Yangın Yükü (MW) 

Binek Araç 5-10

Hafif Ticari Araç 15

Otobüs 20

Ağır Ticari Araç (25 tona kadar) 30-50

Ağır Ticari Araç (25-30 ton arası) 70-150

Petrol Tankeri 200-300

Şekil 1: Risk Değerlendirme Prosedür Diyagramı

durumlarla ilgili alınabilecek önlemler değer-
lendirilmelidir.

Risk Değerlendirmede Yangın 
Yükünün Önemi 

Tünellerde yangın oluşması tünel güvenliğini 
en çok etkileyen faktördür. Yangın yükü ve 
yangın sonucu ortaya çıkan ısıl yayılım oranı 
sebebiyle risk değerlendirmesinde çeşitli fark-
lılıklar görülebilir. Yangının büyüklüğü üze-
rinden tünel tasarımı, havalandırma sistem 
tasarımı, yangın söndürme sistemleri vs. belir-
lenmektedir. 

Örneğin bir küçük otomobil yangını duru-
munda, yangın yükünün düşük olması sebebiyle 
olumsuz etkileri daha az olacaktır. Bu tünel içi 
sıcaklık ve ortaya çıkan gaz miktarının görece 
daha az olmasından kaynaklanmaktadır. Buna 
karşı ağır bir ticari araç yangınında taşıdığı 
yüke bağlı olarak tünel içi sıcaklık ve ortaya 
çıkan zehirli gaz miktarı çok fazla olduğundan 
etkileri çok tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır.  

Tünellerde oluşan yangınlar; tünel içinde izin 
verilen trafiğe ve taşıt cinsilerine bağlıdır. Tablo 
1 PIARC tarafından belirtilmiş olup, tabloda 
genellikle kabul edilen araç cinslerine göre 
maksimum potansiyel yangın yükleri belir-
tilmiştir.

Belirtilen yangın yükleri göz önünde bulundu-
rularak; insanların tünelden kaçış sürelerinin 
değerlendirilmesi, ortaya çıkan zehirli gazların 
tahmini miktarı üzerinden gerekli taze havanın 
değerlendirilmesi, itfaiyenin yangına müda-
halesinin belirlenmesi gibi kriterler üzerinde 
irdeleme yapılabilmektedir. 
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Tablo 3: Tünellerde Uygulana ve Kullanılan Güvenlik Tedbirleri

Güvenlik Tedbirleri 

Tünel Yapısında Düşünülen 
Güvenlik Tasarımları

Acil durum bariyerleri

Tünel kapama bariyerleri

Tahliye için kaçış kapıları

Mekanik Ekipmanlar

Havalandırma Sistemi

Yangın söndürme sistemi

Drenaj sistemi

Acil durum müdahale istasyonu ( hidrant sistemi, yangın 
hortumları, portatif yangın söndürücüler vs.)

Algılama ve İzlem Sistemleri

Yangın algılama sistemi

CCTV uzaktan görüntü izleme sistemi

Otomatik trafik akış kontrol sistemi

İletişim Sistemleri

Radyo sistemi

Sesli anons sistemi

Telefon sistemi

Alarm butonları

Kontrol ve Sinyal Sistemleri

Şerit işaretleri

Kullanıcı bilgilendirme sinyalleri

Değişken mesaj paneli

Tünel kapatma sinyalleri

kolay ve esnek bir şekilde uygulanabilir ve 
neredeyse her problem için kullanılabilir. Ana 
amaç, daha fazla değerlendirme gerektirme-
yen riskleri ortaya koymaktır. Bu yöntemler 
için normal olarak sayısal olmayan değerler 
kullanılır. Genellikle farklı risk kaynakları için 
ilgili risk seviyelerini belirlemek için sıralama 
sistemi kullanılır. 

Kantitatif (Nicel) yöntemler: Analiz daha 
detaylıdır ve bu nedenle daha fazla zaman ve 
veri gerektirir. Sayısal değerler kullanılarak 
gerçekleştirilir. Frekanslar ve sonuçları, ista-
tistiksel kayıtlardan ve ayrıntılı matematiksel 
modellemeden türetilmiştir. Farklı senaryolar 
ve olası takip edebilecek olaylar analiz edi-
lir ve ilgili etkiler belirlenir. Belirli bir olayın 
gelişimini etkileyen niceliksel parametreler ve 
uygun riskler belirlenir. Riskin kabul edilebilir 
/ kabul edilemez olup olmadığını görmek için 
objektif risk kriterleri uygulanabilir. Kantitatif 
risk analizinin, yarı kantitatif ve tam kantitatif 
risk analizi olmak üzere iki çeşidi vardır. 

Risk Temelli Yaklaşımlar

Risk temelli yaklaşımlar, aşağıdaki iki yaklaşım 
türüne ayrılabilir:

Senaryo tabanlı yaklaşım: Risk analizi ile ilgili 
bir dizi olası senaryo tanımlanır. Her bir senar-
yoda olay/kazanın olma olasılığı ve sonuçları 
analiz edilir. Senaryo tabanlı incelemede, risk 
analizini etkileyen her bir parametreyi ölç-
meden korelasyonlar vasıtasıyla spesifik bir 
olayın incelenmesi yapılır. Bu metotta olay-
ların zamana bağlı irdelenmesi ve olayların 
tespitinden müdahalesine kadarki süreçlerin 
planlanması gerçekleştirilir. 

Sistem tabanlı yaklaşım: Sistem tabanlı bir 
yaklaşım uygulayarak, tüm sistem için risk 
değerleri tahmin edilir. Senaryo tabanlı yakla-
şımdan farklı olarak belli senaryolar üzerinden 
değil de, kriterleri etkileyebilecek tüm senaryo-
lar değerlendirilir. Olay ağaçları oluşturularak, 
kaza ve sistem arızaları ile analiz sonuçları tüm 
sistem analizlerine katılırlar. Analiz sonucunda 
F/N eğrileri elde edilir. 

Tehlike Gruplarını Tanımlama 

Kazaların sebepleri çeşitli faktörlerden kay-
naklanabilmektedir. Bu sebeplerin önemli bir 

risklerin kabul edilip edilmeyeceği üzerinden 
değerlendirmeler yapılır. 

• Risk azaltma / (ek) güvenlik önlemlerinin 
planlanması: Güvenlik tedbirleri; risk değer-
lendirmesi sonucunda kabul edilebilir riskler 
üzerinden olay/kazayı önleyecek tedbirler ve 
olay/kaza sonucunda müdahalelerin belirlen-
mesini içerir. 

Risk Analizi ve Risk 
Değerlendirmesi için Metodolojiler

Risk değerlendirmeleri kalitatif ve kantitatif 
olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Kalitatif (Nitel) yöntemler: Normal olarak 
kantitatif olanlardan daha düşük bir karma-
şıklığa sahiptir. Nitel yöntemler genellikle 

Tablo 2: Kazaya Neden Olan Durumlar

Kullanıcı Kaynaklı

Kontrolsüz Hızlanma
Araç takip mesafesi ihlali
Kontrolsüz sollama
Yanlış yönde araç sürme
Sürücü hastalanması

Araç Kaynaklı
Araç arızalanması 
Araç durması
Araç konvoyları

Fiziksel Çevre Kaynaklı

Tünel sel baskını
Sis
Şiddetli rüzgâr
Buzlanma

Tünel Kontrol Ekibi Kaynaklı
Tünel kontrolünün kötü yapılması 
Eğitimsiz personel
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Tablo 6: Olay/Kaza Frekans ve Şiddeti Matrisi

  
C1

Çok Düşük 
veya Yok

C2 
Önemli

C2             
Kritik

C4 
Katastrofik

C5              
Major 

Katastrofik

F1 Çok Sık B B A A A

F2 Sık C B B A A

F3 Bazen C C B B A

F4 Nadir C C C B B

F5 Çok nadir C C C C B

Tablo 4: Frekans Kategorileri

Şiddetin Derecesi

A En az 10000 yılda bir 1 olay/kaza

B Nadir 1000 yılda bir 1 olay/kaza

C Bazen 100 yılda bir 1 olay/kaza

D Olası 10 yılda bir 1 olay/kaza

E Sık 1 yılda bir 1-10 arasında olay/kaza

Tablo 5: Olay/Kaza Şiddeti ve Zararları

Şiddetin Derecesi

C1-Çok Düşük veya Yok Materyal Zararı

C2- Önemli Hafif Yaralanma

C3- Kritik Ciddi yaralanma veya 5 ölümden az

C4- Katastrofik 5 ile 50 ölüm arası

C5- Majör Katastrofik 50 ölümden fazla

kısmı, alınacak önlemlerle azaltılabilmektedir. 
Tablo 2’de olası kaza nedenleri listelenmiştir.

Güvenlik Tedbirleri 

Tünellerde öncelikle olay/kazanın olmasını 
engelleyecek güvenlik tedbirleri değerlendi-
rilmelidir. Bu tedbirler sayesinde ciddi oranda 
kaza riskinin azaltıldığı bilinmektedir. Kaza/
olay meydana gelmesi durumunda çok maliyetli 
ve çok yönlü güvenlik tedbirleri devreye gir-
mektedir. Bahsi geçen tüm güvenlik tedbirleri 
Tablo 3’te belirtilmiştir.

Yarı Kantitatif Risk Analizi 
Üzerinden Farklı İki Olayın 
Değerlendirilmesi 

Yarı kantitatif risk analizi, olay/kaza sıklığı ve 
sonuçları dikkatte alınarak yapılmaktadır. Risk 
sınıfı, olay/kaza frekansı ile olay/kaza sonucu-
nun şiddetinin çarpımı ile elde edilmektedir. 

Risk = Olay/Kaza Frekansı x Sonuç Şiddeti

Olay/kaza sıklığı ile ilgili altı adet frekans sınıf-
landırması kullanılmaktadır. Tablo 4’te olası 
olay/kaza frekansları listelenmiştir. 

Olay/kaza şiddeti Tablo 5’teki sınıflandırma ve 
sonuçları üzerinden değerlendirilmiştir.

Frekans sınıflarını ölçmek ve olay sonucu şid-
deti üzerinden bir değerlendirme sağlamak için 
şiddet-frekans matrisleri kullanılabilir. Tablo 
6’daki frekans olay matrisi görece değerlen-
dirme için kullanılabilir.

Tablo 7’de farklı iki senaryo üzerinden risk 
analizi incelenmiştir.

Senaryo 1 Değerlendirme: Bir adet yolcu 
otobüsü ve bir adet ağır ticari aracın karıştığı 
olay/kaza.

İki taşıtın çarpışması ve çarpışma sonucu 
yangın meydana gelmektedir. Yangın sonucu 
ortaya çıkan duman neticesinde olaydan altı 
kişi yaşamını yitirmektedir. 

Bu tür bir senaryo oluşması durumunda, A 
sınıfı risk sınıfında değerlendirilmelidir. Bu 
risk sınıfındaki olay/kaza senaryoları titizlikle 
değerlendirilip olası tüm güvenlik önlemleri 

dikkate alınmalıdır. Tüm uygulanabilir iyileş-
tirmeler, risklerin azaltılması açısından değer-
lendirilmelidir.

Senaryo 2 Değerlendirme: Bir adet hafif ticari 
aracın karıştığı olay/kaza. 

Hafif ticari araçta yangın meydana gelmek-
tedir. Taşıt sürücüsüne acil sağlık müdahalesi 
gerekmektedir.

Bu tür bir senaryo oluşması durumunda C sınıfı 
risk sınıfında değerlendirilmelidir. Özel olarak 
ek bir önlem gerektirmez.  TM

Referanslar

•	 Risk analysis for road tunnels, PIARC, 
2008 

•	 Design Fire Characteristics for Road 
Tunnels, PIARC,2015

•	 Guide for Road Tunnels Safety 
Documentation, CETU, 2003

•	 Inter-ministry  circular  no.  2000-63  of 
25 August 2000 concerning safety in 
tunnels of the national highways network. 
Annex 2, Technical instruction relating 
to  safety of tunnels in national highways 
network

Tablo 7: Farklı İki Senaryo Üzerinden Risk Analizi

Senaryo 
No Kazaya Karışan Taşıtlar Senaryo Olay Sonucu

Mevcut Risk

F C R

1 1 adet Yolcu Otobüsü ve 
1 Adet Ağır Ticari Araç

Taşıtlar Çarpışır, yangın 
oluşur. 6 ölüm 4 4 A

2 Hafif Ticari Araç 

Yangın çıkar. Hafif 
ticari araç sürücüsüne 
acil sağlık müdahalesi 

gerekmektedir. 

1 yaralanma 2 2 C
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sistem

Daikin, dünyanın R32 soğutucu akış-
kanlı ilk ısı pompası olan üçüncü Nesil 
Altherma Isı Pompasını kullanıcılarına 

sundu. 4, 6 ve 8 kW anma kapasitesindeki yeni 
nesil Altherma ısı pompası 65 °C’ye kadar su çıkışı 
verebilme becerisi ve çevreci unsurlarıyla bu alan-
daki beklentilerin tümünü karşılayacak bir ürün 
olarak tasarlandı. ErP enerji etiketi mahal ısıtmada 
A+++’a kadar (EU no 811/2013-2019 Yönetme-
liğine göre) çıkarken, kullanım sıcak suda A+ 
değerine ulaşmaktadır. COP değeri ise 5,1’e kadar 
çıkabilmektedir. Isıtmanın yanında soğutmada da 
yüksek EER değeri sunan ürün, -25 °C dış hava 

sıcaklıklarına kadar ısıtma yapabilme özelliğine 
sahiptir. Yeni nesil Altherma Isı Pompası, -20 
°C dış hava sıcaklığında ise nominal kapasite-
sinin yüzde 67’sine kadarını koruyabilmektedir. 

Şık ve kompakt ölçülere sahip yeni iç ünite 
tasarımı ile dikkat çeken Altherma 3 Isı Pom-
pası, iç ünite üzerine entegre edilmiş, grafik 
ekranlı MMI (Man to Machine Interface) 
kumandaya sahiptir. Ürünün yeni ve şık iç ünite 
tasarımı, dünyanın ilk dizayn ödülü olan ve 
Hannover’de iF International Forum Design 
GmbH tarafından verilen iF dizayn ödülü ile 

Reddot Award 2018 ödülüne hak kazanarak 
inovatif başarısını tescillemiştir. (*)

Daikin Altherma 3 Isı Pompası sahip olduğu 
HP Keymak Sertifikası (Avrupa Bağımsız Isı 
Pompası Kalite Sertifkalandırma Kuruluşu) ile 
kullanıcıların aldıkları ürüne duydukları güveni 
daha da pekiştirmektedir. (**)

3’üncü Nesil Altherma Isı Pompası, kullandığı 
R32 soğutucu akışkan ile çevreci bir ısı pom-
pası olma özelliği taşmaktadır. R32 soğutucu 
akışkan, R410 akışkanına göre birçok üstünlük 

Üçüncü Nesil 
Daikin Altherma Isı Pompası
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taşır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:
•	 R410 akışkanına göre GWP (Global 

ısınma potansiyeli) etkisi 3 kat daha azdır.
•	 CO2 salımına etkisi, R410’a göre yüzde 5 

daha düşüktür.
•	 Isıl iletkenliği daha yüksektir.

•	 Daha yüksek COP (verimlilik) değerine 
sahiptir

•	 Daha düşük yoğunluğa ve vizkositeye 
sahip, bu nedenle daha akıcı olup, 
borulardaki basınç kayıpları daha 
düşüktür.

•	 Yüzde 30 daha az gaz şarjı gerektirir.
•	 Tek bileşenli akışkan olması nedeni ile 

servis verilebilirliği daha kolaydır.

Dış ünite
Yeni nesil ısı pompasının kompakt tasarımlı dış 
ünitesi, artırılmış eşanjör yüzey alanı ile daha 
yüksek bir performansa ulaşmıştır. Inverter 
kompresöre sahip dış ünite, yeni hava atış ızgara 
tasarımı sayesinde çocukların parmaklarının 

girmesi gibi tehlikeleri önler; yani çocuk koru-
ması artırılmış bir tasarıma sahiptir. Eşanjör 
koruma ızgarası ile de eşanjörler dışarıdan 
gelecek darbelere karşı korunur hale gelmiş 
durumdadır. 

Yüksek performans
ERGA 04 model ünitenin dış hava sıcaklı-
ğına bağlı değişen maksimum ısıtma kapasitesi 
(Defrost’dan arındırılmış kapasiteler) 4 kW 
anma kapasitesini -20 °C dış hava şartında, 45 
°C çıkış su sıcaklığında verebilmektedir.

Duvar tipi iç ünite 
3’üncü nesil Altherma ısı pompasında tüm 
hidrolik bileşenler fabrikasyon olarak üniteye 
monteli halde satışa sunulmaktadır. Hem 
ısıtma, hem soğutma, hem de kullanım için 
sıcak su hazırlayabilen yeni nesil duvar tipi 
iç üniteler 6 kW, monofaze elektrikli destek 
ısıtıcısı rezistansı ise standart olarak bulunur. 2 
veya 4 kW olarak da ayarlanabilme özelliğine 
sahip olan 6 kW rezistansın 9 kW gücünde, tri-
faze elektrikli rezistans opsiyonu da mevcuttur. 
Üniteyi tesisattaki partiküllerden korumak için 
tasarlanan manyetik filtre de ürünün gücünü 
artıran önemli bir özelliktir. 

Duvar tipi iç üniteler ile 
kullanılabilen geniş boyler ürün 
gamı
Yeni nesil Altherma duvar tipi iç üniteler ile 
yeni model 5 farklı kapasitedeki (150, 180, 
200, 250 ve 300 litre) paslanmaz çelik boyler 
tankları ile birlikte kullanılabilmektedir. B sınıfı 
ErP enerji etiketine sahip yeni boylerler yüzde 
30 daha az hazırda bekleme kaybına sahiptir. 

Dış Ünite

Duvar tipi iç üniteler, EKHWP serisi boylerler ve Daikin güneş 
panelleri ile entegre çalışabilmekte

Boylerlerle birlikte 3 kW elektrikli ısıtıcı stan-
dart olarak gelmektedir.

Duvar tipi iç üniteler, EKHWP serisi boylerler 
ve Daikin güneş panelleri ile entegre çalışabil-
mekte, güneş enerjisini hem kullanım sıcak su 
üretiminde hem de mahal ısıtma desteğinde 
kullanabilmektedir.

Yer tipi, entegre iç üniteler  
Beyaz ve gümüş grisi 2 fark renk opsiyonuna 
sahip yeni nesil yer tipi iç üniteler 180 ve 230 
litre 2 farklı paslanmaz çelik boylere sahiptir. 
600 x 600 mm taban alanı ile daha az yer kap-
layarak alan tasarrufu sağlar. 

4 kW kapasiteli iç ünitelerde 3 ve 6 kW mono-
faze destek ısıtıcı opsiyonu bulunmaktadır. 6 
kW monofaze elektrikli destek ısıtıcısı, 2 veya 
4 kW’a ayarlanabilmektedir.

6 ve 8 kW kapasiteli iç ünitelerde 6 kW mono-
faze ve 9 kW trifaze elektrikli destek ısıtıcısı 
opsiyonları bulunmaktadır. 

Şık ve Modern Tasarım 
Yeni sezgisel kullanıcı ara yüzü 
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sistem

MMI – (Man to Machine Interface)

3’üncü Nesil Daikin Altherma 
Isı Pompasının bazı fonksiyonel 
özellikleri
•	 Dış hava sıcaklığına bağlı otomatik ısıtma/

soğutma su sıcaklık ayarı
•	 Dış hava sıcaklığına bağlı otomatik 

kullanım suyu sıcaklık ayarı
•	 Modülasyon modu ile oda sıcaklığına bağlı 

su sıcaklığı ayar imkanıyla yüksek verimde 
çalışma

•	 Günlük bazda haftalık programlama 
özelliği ile ürünün çalışma saatleri, konfor 
ve ekonomi sıcaklık zaman dilimlerini 
programlayabilme (Isıtma- soğutma ve 
sıcak su için)

•	 2 farklı ısıtma/soğutma bölgesi için farklı 
su sıcaklığı ayarlayabilme özelliği

•	 Sessiz mod seçimi ile programlanan 
saatte dış ünite ses seviyesini daha da 
düşürebilme 

•	 Kombi ve benzeri ısıtma cihazları ile 

gelişmiş entegrasyon imkanı (3 farklı 
zaman için elektrik fi yatı, gaz fi yatı 
tanımlayabilme ve en verimli şekilde 
kombi ile eş güdümlü çalışma)

•	 Enerji sarfi yatı ve enerji üretim miktarını 
hesaplayabilme ve kullanıcıyı bilgilendirme

•	 ‘Oda don koruma’ ve ‘su borusu don 
koruma’ fonksiyonu

•	 Kullanım sıcak suyu Lejyonella koruması
•	 Kullanım sıcak suyu güçlü ısıtma modu
•	 Kullanım sıcak suyu resirkülasyon 

pompa kontrolü ve çalışma saatlerinin 
programlanabilme imkanı

•	 Geniş elektrikli destek ısıtıcı opsiyonu ve 
esnek konfi gürasyon imkanı.

•	 Acil durum ısıtma modu (Isı pompası 
arızası olması halinde otomatik veya 
manuel elektrikli destek ısıtıcı ile ısıtma 
işlemi)

•	 Şap kurutma fonksiyonu
•	 Kullanıcı ve montajcı fi rma için bilgi 

ekranı (Kumanda üzerinden dış hava, su 
çıkış, kullanım suyu sıcaklığı, su debisi, gaz 
sıcaklığı, aktüatörlerin durum bilgisi)

* https://ifworlddesignguide.com/design-excel-
lence#/pages/page/entry/237570-altherma-3-
heat-pump/
** http://www.heatpumpkeymark.com/

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

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

ISK Sektörünün en çok 
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Teknolojileri dergisi
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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



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







Koku yapmaz
Kolay montaj ve bakım
32 mm tahliye boru çapı
Sessiz

Ters dubleks gibi evlerde, iş 
yerlerinde sonradan ilave edilen 
mutfaklar için hijyenik çözüm:

235 x 335 mm

Maks. dikey veya yatay pompalama

MADE IN FRANCE




