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2030 yılına kadar 26 Trilyon ABD Doları 
fayda sağlanabileceğini gözler önüne seren 
yeni İklim Ekonomisi Raporu 5 Eylül’de 

açıklandı. Küresel Ekonomi ve İklim Komisyonu 
(Global Commission on the Economy and Cli-
mate) tarafından yayınlanan rapor, daha temiz 
ve iklime duyarlı (climate-smart) büyümenin 
faydalarını önemli oranda azımsadığımızı ortaya 
koyuyor.  Rapora göre, son on yılda, teknolojide 
ve piyasalarda yaşanan büyük ilerlemeler yeni 
bir iklim ekonomisine geçişi hızlandırdı. Bu 
geçişin istihdam, ekonomik tasarruflar, rekabet/
pazar fırsatları ve küresel refah açısından somut 
faydaları olduğu ortaya konuluyor. Bu değişim 
tüm dünyada çok sayıda şehir, hükümet, şirket, 
yatırımcılar ve diğer aktörlerin katılımıyla ivme 
kazanıyor olsa da, henüz yeterince hızlı değil. 
“21. Yüzyılın Kapsayıcı Büyüme Hikayesinin 
Önünü Açmak” isimli rapor, somut iklim eylem-
lerinin 2030 yılına kadar şehirler, enerji, sanayi, 
su ve toprak kullanımı başta olmak üzere tüm 
temel ekonomik sektörlerde istihdam ve ekono-
mik kazanç sağlayacağını gösteriyor. Rapordaki 
çarpıcı bulgular, 2030 yılına kadar 65 milyon-
dan fazla istihdam yaratılabileceğini gösteriyor. 
Ayrıca, hava kirliliği kaynaklı 700 bin erken 
ölümün önlenebileceği ve sadece teşvik reformu 
ve karbon fiyatlandırması ile 2.8 Trilyon ABD 

İklim Ekonomisi Raporu ekonomi ve 
finans liderlerini harekete geçirecek

Doları gelir ortaya çıkacağı belirtiliyor. Rapor, 
kamu ve özel sektördeki ekonomi ve finans 
liderlerini harekete geçirmeyi amaçlıyor. New 
Climate Economy Program Direktörü ve rapo-
run başyazarı Helen Mountford: “Bu raporun 
amacı bu yeni büyüme senaryosuna geçişin nasıl 
hızlandırılabileceğini göstermek. Rapor, bunu 
gerçekleştirmenin faydalarını, bizi bekleyen zor-
lukları ve daha güçlü, daha temiz ve daha adil 
bir büyümenin tüm ödüllerinden yararlanmak 
için süreci hızlandıracak etkenleri ve eylemleri 
ortaya koyuyor” diyor.
Eski Nijerya Maliye Bakanı ve Küresel Komis-
yon Eş Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala “Şu 
anda eşsiz bir “kullan ya da kaybet” anındayız. 
Politikacılar ayaklarını frenden çekmeli, yeni 
büyüme hikayesinin zamanının geldiğinin ve 
beraberinde ekonomide ve piyasada heyecan 
verici fırsatlar getirdiğinin sinyalini net ola-
rak vermelidir. Şu anda kararlı davranırsak, 
karşımızda 26 trilyon ABD doları ve daha 
sürdürülebilir bir gezegen fırsatı var” diyor. 
Küresel Komisyon hükümetler, iş ve finans 
dünyası liderlerine önümüzdeki 2-3 yıl içinde 
aşağıda belirtilen dört cephede eyleme geçilme-
sini önceliklendirilmesi gerektiğini vurguluyor:
 
•	 Karbon ücretlendirme çabalarını 

hızlandırmak ve zorunlu iklim ilişkili 
finansal risk beyanına geçilmesi;

•	 Sürdürülebilir altyapı yatırımlarının 
hızlandırılması;

•	 Özel sektörün gücünü dizginlemek ve 
yenilikçiliğinin önünü açmak;

•	 Kazanımları eşitçe bölüşen ve geçişin 
adil olmasını temin eden insan odaklı bir 
yaklaşım inşa edilmesi.   

Küresel komisyon üyelerinden raporla ilgili açık-
lamalar ise şöyle: 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
Genel Sekreteri Sharan Burrow: “Kararlılıkla 
sürdürülen iklim eylemleri 2030 yılına kadar 
65 milyon yeni iş imkanı yaratabilir. Düşük 

karbonlu ekonomi dönüşümü yönetilirken, etkile-
nen iş gücü ve topluluklar açısından bunun sadece 
bir geçişten ibaret olduğu teminat altına alınmalı-
dır. Aynı şekilde, kentleşmeden ve sanayi, altyapı, 
ulaşım ve hizmetlerde daha temiz bir büyümeden 
kaynaklanan fırsatlar da iyi iş imkanları yaratma-
lıdır ve refah paylaşımını sağlamalıdır. Bunun 
için diyalog, güven ve saydamlık gerekecektir.” 
     
Avrupa İklim Vakfı (ECF) Yönetim Kurulu Başkanı 
Caio-Koch Weser: “İklim hikayesi temel olarak eko-
nomik bir hikayedir. Şimdi cesur adımlar atarsak, daha 
yüksek verimlilik, daha geniş toplumsal kapsayıcılık 
ve daha dayanıklı ekonomiler elde ederiz. Bu raporun 
ana mesajına özellikle Maliye Bakanları dikkat kesil-
melidir: İklim eylemi 21. yüzyılın büyüme hikayesidir.” 
   
Dünya Bankası CEO’su Kristalina Georgieva: “İklim 
değişikliği bize yapmamız gereken net bir seçim ortaya 
koyuyor. Bu raporun önerdiği cesur eylemi gerçek-
leştirmeliyiz ve 65 milyon yeni iş imkanı yaratan ve 
insanların temiz hava soluması ve sağlıklı ve üret-
ken hayatlar yaşamasını sağlayan düşük karbonlu 
bir küresel ekonomiye acil olarak geçmeliyiz. Bunun 
alternatifi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, eko-
nomiyi, istihdamı ve hayatları yok edecek baz senar-
yodur (BAU). Dünya Bankası Grubu ülkelerin akıllı 
seçimi yapması ve dayanıklılık ve düşük karbonlu 
dönüşüme yatırım yapmalarını desteklemektedir.” 
   
Norveç Girişim Konfederasyonu Genel Direk-
törü Kirstin Skogen Lund: “İş parayı takip eder ve 
artık para gün geçtikçe düşük karbonlu fırsatlara 
kayıyor. Hükümetlerin sağlayacakları net politika 
temelleriyle birlikte, bu rapor iklim iddialarını des-
teklemek için iş dünyasının güçlü ve dinamik faa-
liyetlerine nasıl ivme kazandıracağımızı gösteriyor. 
   
Raporun tamamı için: www.newclimateeconomy.
report/2018/ TM

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

DemirDöküm’den MaxiCondense Yeni Yoğuşmalı Kazan Ailesi

DemirDöküm, yoğuşmalı ürünleriyle 
yenilikte hız kesmiyor. 21 Nisan'da 
ülkemizde de uygulanmaya başla-

yan ErP Yönetmeliği ile birlikte yoğuşmalı 
kombisi Atromix’i, kısa bir süre önce ısı 
pompası tüketicileri ile buluşturan Demir-
Döküm, şimdi de kaskad ürün kategorisinde 
MaxiCondense yoğuşmalı kazan ailesinin 
yeni üyelerini satışa sundu.

DemirDöküm’ün kaskad ürün kategorisin-
deki yeni ürünü duvar tipi yoğuşmalı kazan 
MaxiCondense, 4 farklı kapasite seçeneği 
ile satışa sunuldu.

Yoğuşma teknolojisi sayesinde yüzde 109’a 
varan verimliliği ve yüksek tasarruf imkânı 
ile MaxiCondense, her cihaza entegre kont-
rol panosu sayesinde kullanıcılara kolay, 
düşük maliyetli kurulum ve uzun ömürlü 
kullanım imkânı sunuyor. Düşük emisyon 
ve elektrik değerleri ile ön plana çıkan 
MaxiCondense yeni yoğuşmalı kazan ailesi, 
yüksek metrekareli evlerin ısıtma ihtiya-

cını 48 - 65 ile apartman, rezidans, alışveriş 
merkezleri ve hastane gibi toplu kullanım 
alanlarının ihtiyacını ise 110 – 150 ile kar-
şılayacak.
 
64 cihaza kadar kaskad yapılabiliyor

Premix eşanjör sayesinde merkezi ısıt-
mada kullanıcısına yüksek verim sunan 
MaxiCondense, kolay ve düşük maliyetli 
kuruluma, uzun ömürlü kullanıma sahip. 
Yüksek verimli pompası (HEP) ile enerji 
tasarrufunda yeni bir dönem başlatacak olan 
MaxiCondense, 64 cihaza kadar (*110 & 
150 modelleri) kaskad yapabilme imkânıyla 
yüksek kapasite ihtiyaçlarına en uygun 
çözümü sunuyor. 

Hem hermetik hem de standart bacaya 
montaja uygun olarak geliştirilen 
DemirDöküm’ün yeni duvar tipi yoğuş-
malı kazan ailesi, kaskad sisteminde her 
ünite değişebilir ısı yükünde çalışıyor. İlk 
ünite belli bir verime ulaştığında bir sonraki 
modül kaskad sisteminde çalışıyor. Müstakil 
dairelerden yüksek metrekareli çoklu kul-
lanım alanlarının ihtiyacı için geliştirilen 
MaxiCondense’de yer alan elektronik sis-
tem, tüm cihazları otomatik olarak kontrol 
ederek, sıralı çalışma veya gerekli kapasiteyi 
tüm cihazlara paylaştırarak eşit yükte çalış-
maya olanak tanıyor. 

Düşük emisyon değerleriyle çevre dostu 
olan MaxiCondense, kompakt boyutlarının 
yanı sıra kontrol paneliyle de bina yöneti-
cileri ve görevlilerin işini kolaylaştıracak. 
Sahip olduğu özelliklerle eski nesil kazan-
lara kıyasla ilk yatırım ve işletme maliyetini 
kısa sürede amorti eden MaxiCondense’in 
kullanıcısına sunduğu avantajlar şöyle:

•	 Premix eşanjör sayesinde kullanıcısına 
yüzde 109’a kadar verim, daha düşük baca 
gazı sıcaklığı, daha fazla yoğuşma ve uzun 
ömürlü kullanım imkânı sağlıyor.

•	 Dört farklı kapasite seçeneği bulunan 
MaxiCondense ile 64 cihaza kadar kaskad 
yapılabiliyor (*110 ve 150 modelleri)

•	 Hem hermetik hem de standart baca ile 
çalışabilen ürün, her yere montaj imkânı 
tanıyor.

•	 Bina otomasyon sistemine (BMS) entegre 
olabilen MaxiCondense 110 - 150, kontrol 
kolaylığı sağlıyor.

•	 MaxiCondense, yüksek verimli pompası 
(HEP) ile yüksek enerji tasarrufu sunuyor.

•	 Entegre kontrol panosu bulunan 
MaxiCodense, Master cihazda yaşanacak 
herhangi bir problemde diğer cihazların 
Master cihaz olarak kullanımına imkân 
tanıyor. TM
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ürünler

Oda sıcaklığı kontrolü ve hidronik 
dağıtım sistemlerinde, dünyanın önde 
gelen tedarikçisi olan IMI Hydronic 

Engineering’in piyasaya sunduğu, yeni nesil 
dijital olarak programlanabilir aktüatörler BUS 
sisteminde bağımsız çalışabilmek ya da bina 
yönetim sisteminin ısıtma ve soğutma sistem-
lerine dijital olarak bağlanabilmek için tasar-
lanmıştır. Bu sayede işletmeye alma süresinden 
%50 tasarruf edilmesini sağlayabilirler.
Yeni TA-Slider aktüatör, kalite, kullanım kolay-
lığı ve işlevselliği açısından bu yıl Plus X ödü-
lüne layık görülerek çoktan endüstride kabul 
görmeye başlamıştır. 

Hızlı ve Esnek Aktüatör Ayarı
Verimliliği anahtar olarak benimseyen müteahhit 
firmaların, şantiyede daha az zaman harcayıp 
işlerini hızlıca yapmalarını ve bu sayede keyif 
aldıkları şeylere daha çok zaman ayırmaları için 
geliştirilen TA-Slider aktüatör ürünleri, Blue-
tooth yoluyla kablosuz ayar ve yönetim sunar.
Hidronik balanslama ve uzaktan erişim imkânı 
sunan gelişmiş özellikleri sayesinde aktüatörler 
genellikle yerleştirildiği karanlık ve ulaşılması 
çok zor alanlarda, yerinde ayar yapma ihtiyacını 
ortadan kaldırır.
Ayarlar ayrıca bir üniteden diğer üniteye kop-
yalanabilir ve böylece birden çok aktüatörün 
devreye alınmasını hiç olmadığı kadar kolaylaşır.

TA-Modülatör ile Müşteri Geri 
Aramalarını Önlemek
TA-Slider ile birlikte çalışan yeni TA-Modülatör 
basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası 
gürültü ve aşırı debi gibi sorunları ortadan kal-
dırarak müşteri şikâyetleri ve geri arama riskini 
azaltır.
TA-Modülatör ayrıca çok hassas basınçtan 
bağımsız kontrol özelliği sayesinde son kul-
lanıcıya çok sayıda fayda sağlar. Hassas oda 
sıcaklığı ayarı sağlayan bu vana sayesinde %50 
enerji tasarrufu sağlanırken; hem chiller hem de 
kazanlar için yüksek enerji verimliliğine ulaşıla-
bilmektedir. Toplam tasarruf yıllık enerji maliye-
tinin %18’ine kadar çıkabilmektedir.

Uzaktan Erişim
Ürün portföyü, aktüatör ve seçtiğiniz cihaz 
arasında bir arayüz oluşturan Bluetooth 

IMI Hydronic Enginering’den Çok Hassas Oransal 
Kontrol Çözümleri için TA-Slider ve TA-Modülatör

TA-Dongle’a kablosuz bağlanan akıllı telefon 
veya tabletler kullanılarak ayarlanır ve yönetilir.
Sadece bir akıllı telefon ile Apple ve Android 
için HyTune uygulaması kullanılarak TA-Slider 
ayarlanabilir, hata hafızası fonksiyonu sayesinde 
lojistik raporları görülebilir ve ilgili tüm verilere 
erişilebilir.
HyTune ayrıca, TA-Slider’ın otomatik algılan-
ması, görsel kontrol, yeni konfigürasyonların 
onayı ve fiili çalışma parametrelerinin genel 
görünüm özelliklerini sunar.
Geleneksel aktüatörlerde bulunan DIP switchler 
ile sadece 20’den az ayar mevcut iken HyTune ile 
birlikte TA Slider’da 200'den fazla programlama 
yapılabilir.
IMI Hydronic Engineering - Hidronik Koleji ve 
Elektronik Başkanı Jean-Christophe, “Uzun yıl-
lardır HVAC endüstrisinde faaliyet gösterdikten 
sonra sadece yüksek standartta performans göste-
ren değil, aynı zamanda artan esneklik ve azalan 
işletmeye alma süresi sunan modern aktüatör 
serisi geliştirme ihtiyacını fark ettik. TA-Slider 
aktüatörleri bir BUS sistemi olmadan sistem 
planlarına eklenebildiği için hem küçük hem 
de orta ölçekli ısıtma ve soğutma tesislerinde 
kullanılabilir. Özellikle aktüatörlerin ayarının 
yapılmasının da uzun zaman aldığını belirledik. 
Bu yüzden ünitenin ayarını yapmak ve yönetmek 
için kullanılan araçlardan faydalanmak üzere 
akıllı telefon ara yüzünü kullanıma sunduk. 
Aslında, ayarları bir TA-Slider aktüatörden diğer 
bir başkasına kopyalayıp yapıştırmayı sağlayan 
yeni TA-Dongle ile devreye alma süresinin azal-
tılmasının daha da ilerisine gittik” diyor.

Gerçekler ve Rakamlar
TA-Slider’ın IP54 sertifikası su ve toza karşı 
koruma sağlayarak HVAC sistemlerini plan-
larken yerden tasarruf eden özgün tasarımıyla 
360° montaj konumlandırılması imkânı sunar. 
TA-Slider’ın standart olarak küçük (160 N / 500 
N) ve büyük (750 N / 1250 N) sürümlerinde, 
programlanabilir dijital giriş, röle ve geri bes-
leme sinyali gibi ilave özellikleri de mevcuttur. 
Daha fazla tasarruf için terminal ünite, oransal 
kontrollü basınçtan bağımsız çok hassas balans 
ve kontrol vanası TA-Modülatör ile birleştirilebi-
lir. Bu yenilikçi vana hassas oda sıcaklığı sağlar 
ve son kullanıcıya yıllık enerji maliyetlerinde 
%18'e varan tasarruf sağlar. TM

TA-Modülatör
+ TA Slider 160

TA-Modülatör
+ TA Slider 160

TA-Modülatör
+ TA Slider 160

TA-Modülatör
+ TA Slider 160

KontrolörPencere 
bağlantısı

Pencere 
bağlantısı
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Hidroforda Aranan Tasarım, Performans ve Kalite, 
Baymak E.sybox’ta Buluştu

Ergonomik hidrofor sistemine sahip 
E.sybox hidrofor, özgün kompakt 
İtalyan tasarımıyla yer tasarrufu 

sağlarken, minimum enerji tüketimiyle 
maksimum verimlilik elde ediyor. DAB 
güvencesiyle üretilen ve yurtdışında büyük 
projelerde tercih edilen E.sybox, Baymak 
çatısı altında Türkiye pazarında da her 
geçen gün yaygınlığını artırıyor.  

En iyi tasarım ödülünün sahibi

E.sybox hidrofor, tasarım alanında dün-
yanın en prestijli ödül kuruluşu olan IF 
Desing Award tarafından 2013 yılında en 
iyi tasarım ödülünün sahibi oldu. Çevreye 
etkisi, ergonomik tasarımı ve işlevselli-
ğiyle rakiplerinden ayrılan E.sybox, eski 
tarz hidrofor sistemleriyle karşılaştırıl-
dığında boyut olarak en az yüzde 30 yer 
tasarrufu sağlıyor. Montaj yapılacak yerin 
durumuna göre tesisata yatay ve dikey 
olarak bağlanabilen E.sybox’ın bir diğer 
özelliği ise duvara asılabilmesi.    
E.sybox, kategorisinde ergonomik tasa-
rımı, duvara asma imkanı, dahili basınç 
sensörü, susuz çalışmaya karşı akış sen-
sörü, donmaya karşı sıcaklık sensörü, 45 
dB’lik sessizlik ve 8 metre emiş kabiliyeti 
özelliklerini bir arada taşıyan bir ürün 
olma özelliğine sahip.

Fısıltı kadar sessiz

E.sybox hidroforların yeni, su soğut-
malı motoru korozyona karşı dayanıklı 
ve soğutucu fana ihtiyaç duyulmuyor. Bu 
özelliğiyle eski tarz hidroforlara göre daha 
az gürültü kirliliği yaratıyor. Standart kul-
lanımda 45 dB gibi çok düşük ses seviyesi 
sahip olan E.sybox, bu özelliğiyle kazan 
dairelerine yapılan ses yalıtımı maliyetini 
de ortadan kaldırıyor.

Montajı ve bakımı kolay

Tasarlanırken montaj ve bakım kolay-
lığı ile tüketici konforunun ön planda 
tutulduğu E.sybox, sisteme entegre bir 

şekilde 2 litrelik genleşme tankını içerisinde 
barındırdığından ek bir ürün ihtiyacı bulun-
muyor. Genleşme tankının eski tarz hidrofor 
sistemlerine göre bir başka avantajı ise fazla 
yer kaplamaması ve bakım gerektirmemesi.

Her bir parçanın maksimum verim hedefiyle 
geliştirildiği inverter teknolojisi ile donatıl-
mış, entegre elektronik sisteme sahip E.sybox, 
bu sayede su ihtiyacına göre devreye giri-
yor. E.sybox ile su kullanımı başladığında su 
basıncında ani yükselme ve düşüşler olma-
masının yanı sıra ayarlanan basınç, kulla-
nım artsa da azalsa da aynı düzeyde kalıyor. 
Böylece tesisatta ani basınç yükselmesinden 
dolayı ses ve vuruntu olmadığından her sefe-
rinde düşük devirle devreye girerek daha az 
enerji harcıyor, sürekli yüksek devirde dön-
mediğinden mekanik ömrü de uzuyor. TM





ürünler

Daikin, yenilikçi ürünleriyle her geçen 
gün çıtayı yukarı taşıyor. Yeni ürünü 
VRV-i ısı pompası ile fark yaratan Dai-

kin, yeni bir ilke daha imza atarak iklimlendirme 
sektöründeki önemli bir boşluğu yine Daikin 
kalitesiyle doldurmayı başarıyor. Daikin’in 
mucidi olduğu VRV serisinin 5 patente sahip 
yeni ürünü VRV-i invisible ısı pompası, sahip 
olduğu birçok özellikle dikkat çekiyor. Ürün, 
kompresör ve ısı eşanjörü olmak üzere iki parça 
halinde üretildiğinden her türlü mağaza ve bina 
uygulamasında son derece esnek montaj avan-
tajı sağlıyor. Ürün en zor konumlara bile çok 
kolay ve güvenli bir şekilde monte edilebiliyor. 
5 patentli bu konseptin monte işlemi bittiğinde 
dışarıdan görünen kısmı sadece üfleme men-
fezleri oluyor. Mimariye sorunsuz entegre olan 
VRV-i, dış ünitenin dışarıdan görünmesi ya 
da monte edilememesi sorununa kesin çözüm 
getiriyor. Son derece verimli ve güvenli bir ürün 
olan VRV-i, 5HP (14 kW) ve 8HP (21,4 kW) 
kapasite seçenekleri ile 17 iç üniteye kadar bağ-
lanabilme özelliği taşıyor. 

Kompakt ve verimli 
VRV-i; havalandırma üniteleri, ‘Biddle’ hava 
perdeleri ve kontrollerle birlikte kapsamlı çözüm 
sunarak büyük bir konfor yaratıyor. Ürün, bütün 
bunları yaparken; değişken soğutucu akışkan 

Daikin’den Yeni Ürün: VRV-i Invisible Isı Pompası
sıcaklığı (VRT), VRV configurator ve inver-
ter kompresörler gibi VRV IV standartlarını 
ve teknolojilerini kullanıyor. Ürünün 24,5 cm 
genişliğe ve 20 cm derinliğe sahip seri teknik 
alanı şaft boşluğu, bodrum kat, depo ve mutfak 
gibi alanlara kolayca monte edilebiliyor. Tasarımı 
ve boyutlarından dolayı VRV pazarında zarif ve 
kompakt bir ürün olarak öne çıkan VRV-i, nere-
deyse tamamen gizlenebilme özelliğine sahip 
olması nedeniyle özellikle korunması gereken 
tarihi binaların iklimlendirilme sorununa bir 
çözüm getiriyor. Düşük çalışma sesi ve sadece 
menfezinin görünmesi ile ortam mimarisine 
entegrasyon sağlayabilen cihaz, yoğun insan 
sirkülasyonu yaşanan alanlar için ideal bir ürün 
olarak kabul ediliyor. Küçük ofisler, kütüpha-
neler, bankalar, tarihi binalar ve müzeler için 
mutlak bir çözüm olan VRV-i invisible ısı pom-
pası, konforun yanı sıra görüntü kirliliğine son 
vererek estetik konforu da beraberinde getiriyor. 

Büyük alan tasarrufu sağlıyor
Kompresörün hafif ve kompakt olması, ürünün 
iç ortama yerleşimini kolaylaştırırken, mekânda 
kullanılabilir zemin alanını artıran bir unsur 
haline dönüşüyor. 397 mm yüksekliğindeki V 
şekilli ısı eşanjörü, kompakt yapısı sayesinde 
bir iç ünite gibi tavan boşluğuna monte edi-
liyor. Ürünün, süper verimli inverter santrifüj 

fanları ‘sirocco’ tip fanlara kıyasla yüzde 50’den 
fazla verimlilik artışı sağlıyor. Ayrı ayrı gelen 
ve maksimum 105 kg ağırlığa sahip olan hafif 
üniteler ise vinç yardımı olmadan, sadece 2 kişi 
tarafından kolayca monte edilebiliyor. Tüm bile-
şenlere kolayca ulaşılması, servis ve bakım açısın-
dan büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede montaj 
ya da arıza sırasında günlük ticari faaliyetlerin 
kesintiye uğraması gibi bir handikap ortadan 
kalkıyor. Daikin, kullandığı bulut teknolojisiyle 
enerji yönetimine yardımcı olabiliyor ve gerek-
tiğinde merkezden birçok bölgenin kontrolünü 
yapabiliyor. TM

FORM’dan Lamilux Duman Tahliye Kapakları 

FORM, Alman kalitesine sahip Lami-
lux Duman Tahliye Kapaklarını satışa 
sunuyor. Lamilux Duman Tahliye Sis-

temleri, modüler prensibe göre üretilmiş hem 
normlara uygun, hem de uygun maliyetlerle 
müşteriye özel çözümlere olanak sağlayan 
kapsamlı bir ürün portföyü sunuyor. Lamilux 
CI sistem duman tahliye sistemi, çatı bağ-
lantısı için bir kasa ve camlı bir üst parçadan 
oluşuyor. Lamilux CI sistem duman tahliye 
sistemi hazır sürüm üründen daha fazlasını 
veriyor, çeşitlilik ve esneklik sağlıyor. Kap-
samlı aksesuarları ile Lamilux duman tahliye 
sistemi, müşterilerin bireysel istekleri ve bina 
koşullarına adapte ediliyor.

Özellikleri

•	 Yüksek sistem sızdırmazlığı, ses izolasyonu 
ve ısı yalıtımı için çok kademeli çift conta 
sistemi

•	 Patentli fiberglas takviyeli çerçeve profili
•	 50 / 100 cm’den 300 / 300 cm ölçüye 

kadar geniş üretim aralığı
•	 Gün ışığından ideal düzeyde faydalanmak 

için tasarlanan cam sistemi
•	 Kendi kendini temizleyebilme özellikli dış 

tasarım
•	 EN 12101-2, ISO 21927-2 ve EN 1873 

standartlarında CE sertifikalı  TM
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Endüstriyel kalite kontrol uzmanları 
boruların kalitesini değerlendirebilmek 
için hızlı ve emniyetli yöntemlere ihtiyaç 

duyuyor. Fränkische bunun için yeni ve gelecek 
odaklı bir test yöntemi geliştirdi: Dakikalar 
içerisinde gerçekleştirilen bu reolojik1 ölçüm 
yöntemi şimdiye kadar kullanılan ve PE-X 
boruların çapraz bağ oranlarını belirlemek için 
kullanılan yöntemin yerini alıyor.
Plastik boru üreticileri genellikle çapraz bağlı 
hammaddeler ile çalışmayı tercih ederler, zira 
çapraz bağlama işlemi malzemenin temiz su, 
ısıtma tesisatı ve gaz tesisatı için kullanıla-
birliğini oldukça iyileştirir. Fränkische de on 
yıllardır çapraz bağlı plastik malzemeler ile bu 
pazarda faaliyet gösteren firmalardan biridir. 
Seri üretimde önemli olan, malzemenin çapraz 
bağ oranını bir kalite kriteri olarak olabildiğince 
kesin ve hızlı şekilde belirleyebilmektir. Bu, çap-
raz bağlı polietilen borular ile çalışan firmala-
rın endüstriyel kalite kontrol departmanlarının 
30 yılı aşkın süredir temel görevidir. Şimdiye 
kadar TS EN ISO 10147 (Çapraz bağlı poli-
etilenden (PE-X) imal edilen boru ve bağlantı 
parçaları - Jel içeriğin tayini ile çapraz bağların 
derecesinin tahmini) standardına uygun olarak 
kullanılan yöntem artık bina tekniği uzmanla-
rının pratik taleplerini karşılayamaz durum-
dadır. Bu yöntem çapraz bağ yapısı ile ilgili 
eksik bilgi vermektedir. Ayrıca numunelerin 
önce ve sonra hazırlanması oldukça kapsamlı 
ve zaman alıcıdır, bu yüzden de üretim ile ilgili 
sonuçların alınması gecikmektedir. Seri üretime 
hızlı şekilde müdahele edebilmek bu yöntem ile 
mümkün olamamaktadır.

Reolojik ölçümler ile kesin sonuçlar 
almak mümkün

Bu yüzden Fränkische üretim tesislerindeki 
araştırmalarına hız vererek yeni ve zaman 
tasarrufu sağlayan bir yöntem geliştirdi. Bu 
yeni metot geçen süre zarfında kendini pratikte 
de kanıtladı: Yeni yöntem reolojik değerleri 
hesaplayarak değerlendirip ağ yapısı, düğüm 
noktalarının sayısı ve kalitesi ile ilgili sonuçlar 
veriyor. Çapraz bağ oranını belirlemeyi sağlayan 
bu yenilikçi yöntem kolay uygulanabilir, basit 
bir numune hazırlığı gerektiriyor ve çok hızlı 
cevap almayı sağlıyor.

Fränkische’den PE-X Boruların Çapraz Bağ Oranlarını Kolay ve Emniyetli 
Şekilde Belirleyebilen Yeni Bir Yöntem

Üretim sürecine yakın test imkânı

Çapraz bağlama polimer zincirleri arasında 
kalıcı düğüm noktaları oluşturur, bu esnada çap-
raz bağlı polietilen kristalitlerin erime noktası-
nın üzerinde kauçuk gibi davranır. Bu sıcaklık 
mertebesinde gerçekleştirilen ölçümler düğüm 
noktalarının sayısı için doğrudan bir gösterge-
dir. Bu ölçümü yapmak için elektrikle ısıtılan 
plakalara sahip bir reometre kullanılmaktadır. 
Geliştirilen bu yeni ölçüm sisteminin güveni-
lirliğini control etmek için teste tabi tutulan 
numuneler aynı zamanda TS EN standartında 
tanımlanmış yöntemle de test edilmiştir. Ayrıca 
farklı çaplara ve et kalınlıklarına sahip borular 
uzun bir süre boyunca iki yöntem ile de ince-
lenmiştir. Böylece yeni yöntemin potansiyeli 
gözlemlenebilmiş, istatistiki olarak ölçümle-
nebilmiş ve pratik tecrübeler edinilebilmiştir.
 
Pratik kullanımla gelen zaman 
tasarrufu

Ölçülen değerlerin incelenmesinden sonra 
reolojik ölçüm yönteminin seri üretimdeki 
malzemenin kalitesini takip etme hususunda 

şimdiye kadarki yönteme emniyetli bir alter-
natif teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Bu yeni 
yöntemin günlük hayatta beraberinde getir-
diği avantajlar açıktır: Yöntem üretime yakın 
olduğu için numuneler rahatlıkla ulaşılabilir ve 
hazırlanabilirdirler. Ayrıca test sonucu hemen 
alınabilmektedir ve böylelikle ihtiyaç halinde 
üretime hemen müdahele edilebilmektedir, zira 
reolojik ölçüm için gerekli süre yedi dakika 
kadarken, TS EN 10147 uyarınca yapılan test 
için gerekli süre 24 saat kadardır. Fränkische 
bu yeni geliştirdiği bu yöntem ile kompleks 
ve güvenilir sistem çözümlerinde uzmanlığını 
kanıtladı. Ekonomik ve ekolojik potansiyelleri 
ile birlikte bu yeni metotun üretime yönelik 
endüstriyel kalite kontrolünü süreçlerini kolay-
laştıracağı ve hızlandıracağı açıktır. TM
 

1 Reoloji cisimlerin gerilme altında zamana bağlı şekil 
değişimini (deformasyon) inceleyen bilim dalıdır. 
Genel olarak katıların deformasyon ve sıvıların akış 
özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılır.  Kaynak 
: http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/
Uploads/66494/29590/7.hafta_vikoelastisie-reolo.pdf
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Termo Teknik’ten Yeni Radyatör Grubu: Silüet Serisi

Bugüne kadar verimliliği, montaj 
kolaylığı ve çeşitliliği ile dikkat 
çeken Termo Teknik panel radya-

törleri, şimdi Silüet Serisi ile mekânların 
estetiğine de katkıda bulunmayı hedefliyor. 
Tıpkı klasik panel radyatörler gibi çelikten 
imal edilen dolayısıyla aynı dayanıklılık 
ve tesisat dostu yapıya sahip olan Silüet 
Serisinin yatay ve dikey olarak tasarlanan 
Minima, Style, Vertica ve Latida model-
leri, minimalistten geleneksel çizgilere sahip 
birçok dekorasyona uyum sağlayacak tip ve 
ölçü çeşitleri ile Türk tüketicisine sunuluyor. 
Dikey formlu ölçü alternatifleri de sağlayan 
Silüet Serisi, mekanlara hem performans 
hem de estetik katmak için tasarlandı.

Farklı tasarım seçenekleri ile her 
zevke uygun

Minima düz ve çizgisiz görünümüyle 
minimalist dekorların vazgeçilmezi olur-
ken, Style ve Latida yatay çizgili pürüzsüz 
yüzeyleri ile iç mekânların görünümünü 

zenginleştiriyor. Vertica ise dikey çizgili 
yapısı ile mekânlara daha sportif ve dinamik 
bir görünüm kazandırıyor.
Klasik radyatörler gibi çelik bazlı sac kul-
lanılarak Termo Teknik üretim tesislerinde 
üretilen Silüet serisi, farklı ebatlarda yatay 
ve dikey olarak mekânlara uygun en ve boy 
ölçülerinde de tercih edilebiliyor.

Tesisat dostu ve uzun ömürlü 
kullanım

Çelik sacdan üretilen Silüet serisi, kazan ve 
kombi kullanılan tesisatlarda sistem ve çevre 
dostu olduğu gibi, sunduğu ısı performansı-
nın yanında standart panel radyatörler kadar 
uzun ömürlüdür.

Kanıtlanmış kalite standardı

Silüet Serisi yepyeni bir estetik boyutunun 
yanında sıkı bir test aşamasından geçiyor. 
Normalde 8 bar ve altında çalışması bekle-
nen dekoratif panel radyatörlerin her biri, 

Termo Teknik üretim tesislerinde ulusla-
rarası EN 442 & BS EN ISO 9001 stan-
dardında üretilerek 13 bar’a kadar basınç 
testine tabi tutuluyor. Avrupa’nın tercihi 
olan üst ızgara Silüet Serisinde standart 
olarak bulunuyor.

15 yıl garanti

Termo Teknik’in profesyonel teknik tasa-
rımları son kullanıcıya uzun yıllara yayılan 
kullanım ömrü sağlıyor. Termo Teknik tesis-
lerinde üretilen Silüet Serisi 15 yıllık garanti 
belgesi ile birlikte sunuluyor.TM

Somfy’den Akıllı Termostat Teknolojisi

Akıllı ev ve otomasyon sistemleri-
nin öncü markalarından Somfy’nin 
geliştirdiği Akıllı Termostat ile kul-

lanıcılar ev ya da iş yerlerindeki kombilerini 
uzaktan kontrol edebiliyor. Ürünün akıllı 
telefon uygulaması sayesinde, ekstra bir 
kontrol ünitesine gerek kalmadan ısı sevi-
yesini istedikleri senaryoya göre kendileri 
ayarlayabiliyor. Böylece kendi konfor alan-
larını yarattıkları gibi ısınma giderlerinde 
de tasarruf sağlıyor. 
Somfy akıllı termostatlar, birçok yerden 
ısıtma ve kombi markası ile uyumlu şekilde 
çalışıyor.  Kullanıcılar, sıcaklık ve nem kom-
binasyonu sayesinde yeni bir konfor seviyesi 
keşfediyor. Sıcaklık sensörü ve nem sensörü 
içeren ürün, hissedilen sıcaklığı; ortamdaki 
sıcaklık ve nem seviyesini hesaba katarak 
istenilen en yakın seviyeye getiriyor.
Somfy tarafından geliştirilen Akıllı Ter-
mostat; evin enerji performansını, bölgenin 

Yüksek enerji verimliliği
Eğer Somfy motorlu panjurlarkullanı-
lırsa Akıllı Termostat ile daha fazla enerji 
verimliliği de sağlanabilir. TaHoma akıllı 
ev sistemi sayesinde, güneş sensörü ve pan-
jurlar birbiriyle ilişkilendirilebiliyor. Böylece 
soğuk havalarda ev, güneş ışığı almaya baş-
ladığında panjurlar otomatik olarak açılarak 
doğal ısıdan daha fazla yararlanılmasına 
yardımcı oluyor.

Ödüllü mobil uygulama
IFTTT servisi ve Amazon Alexa ile de 
uyumlu olan Somfy Akıllı Termostat, kolay 
kurulum ve kullanım özelliği ile de dik-
kat çekiyor. Kablolu ve kablosuz bağlantı 
seçenekleri de sunan ürünün akıllı tele-
fon uygulaması ise CES 2018 İnovasyon 
Ödülleri’nde yazılım ve mobil uygulama 
kategorisinde ödül sahibi.TM

iklim koşullarını ve kullanıcı alışkanlıkla-
rını analiz ediyor. Öte yandan akıllı telefon 
uygulamasından güncel enerji kullanımı da 
takip edilebiliyor. Kullanıcılar, kişiye özel 
sunulan öneriler ile enerji tüketimini kon-
trol ederek tasarruf sağlayabiliyor. Hatta 
evde açık bir pencere tespit edildiğinde 
termostat, ısıtma sistemini geçici olarak 
kapatarak boş yere yakıt harcanmasını da 
önleyebiliyor. 

Coğrafi konumlandırma özelliği
Akıllı Termostat, kendini otomatik olarak 
kullanıcıların programına da adapte edi-
yor. Evin sıcaklığını kullanıcısının günlük 
programına göre ayarlıyor, evde kimse 
bulunmadığında evin sıcaklığını düşüre-
rek tasarruf sağlıyor. Ayrıca; coğrafi konum 
özelliği aktifleştirilerek evden uzaklaşıldı-
ğında sıcaklığın düşmesi ve yaklaşıldığında 
tekrar yükselmesi de sağlanabiliyor. 
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ürünler

Bosch’tan A Sınıfı ve Sessiz Yoğuşmalı Kombi: 
Condens 2300i W

COPA’dan Salon Tipi Klimalar

Condens 2300i W yoğuşmalı kombi, 
teknolojisi ve 24 kW kapasitesiyle 
enerji verimliliğinde A sınıfında yer 

alıyor. Yenilikçi tasarımı ile Bosch’un yeni 
kombisi daha estetik görünüyor ve düşük 
ses seviyesiyle evlerdeki konforu da artırıyor. 

Daha çok enerji tasarrufu 
A sınıf enerji verimliliğine sahip yeni nesil 
yoğuşmalı duvar tipi kombi Condens 2300i 
W’nin 1:8 modülasyonlu brülörü, kendisini 
anlık ısı ihtiyaca göre otomatik olarak ayar-
lıyor. Cihaza ihtiyaç olmadığı durumlarda, 
cihaz kapasitesini 8’de 1’i kadar kendiliğin-
den kısabiliyor ve böylece gereksiz gaz tüke-
timi önleniyor. 

Düşük ses seviyesiyle fısıldayarak 
çalışıyor
Condens 2300i W kaliteli izolasyonu saye-
sinde, 24 kW maksimum ısıtma kapasite-
sinde sadece 44 db(A) ses gücüyle çalışıyor 
(ErP tarafından ölçülen ses değeri). 

COPA, güvenilir ve teknolojik kom-
ponentlere sahip salon tipi klima 
modelini tüketicilerin beğenisine 

sunuyor. COPA’nın 43000 BTU kapasiteli 
salon tipi inverter kliması; iş yeri, restoran, 
mağaza gibi geniş mekânlarda yaşam kali-
tesini artırıyor. COPA salon tipi klimalar 
inverter teknolojisi ile konvansiyonel kli-
malardan ayrışarak kapasitesini ortamın 
ihtiyacına göre ayarlıyor, bu sayede de enerji 
tüketimini minimuma düşürüyor. Böylece 
gereksiz duruş kalkışlar olmadığından, %30’a 
varan enerji tasarrufu sağlayarak soğutma ve 
ısıtma verimliliğini artırıyor. Turbo özelliğine 
sahip COPA salon tipi klima, ortamı istenen 
sıcaklığa daha kısa sürede getiriyor. Hem 
soğutma hem de ısıtmada kullanılan Turbo 
özellik ile yaz aylarındaki yüksek sıcaklık-
larda hızla soğutma, düşük sıcaklıklarda ise 

Yeni tasarım, kompakt ölçüler, kolay 
kullanım
Condens 2300i W çok az yer kaplıyor, yuvar-
lak hatlı tasarımı ve kompakt dizaynı ile 
evlerdeki konforu artırıyor. Aynı zamanda 
7 tuşlu yeni kullanıcı arayüzü ve yeni nesil 
LCD ekranı sayesinde kullanımı da çok basit.

Modülasyonlu oda kumandası ile 
kullanımda A+ enerji verimliliği
ErP (Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliğine 
göre Condens 2300i W’nin nominal kapa-
sitesi 24 kW, mahal ısıtma verimliliği ise 
%94’tür. A sınıfı yeni nesil yoğuşmalı kombi; 
modülasyonlu ve dış havaya göre çalışan bir 
oda kumandasıyla kullanıldığında, bu özel-
liklere sahip oda kumandalarının getirdiği 
ilave 4 puan ile toplam sistem verimliliği 
%98’e çıkarak enerji verimliliği sınıfı A+’a 
ulaşıyor. Doğalgaz faturalarında daha çok 
verim almak için Bosch Termoteknik uzman-
ları modülasyonlu oda kumandası ile oluştu-
rulan sistemleri öneriyor.  TM

hızla ısıtma performansı gösteriyor. Klima 
‘timer’ özelliği ile istenen saatte otomatik 
olarak açılıp kapanarak pratik bir kullanım 
sağlıyor. Elektrik kesintisi gibi beklenmedik 
durumlarda klima kapandığında ‘otomatik 
yeniden başlatma’ özelliğiyle de konfor sunu-
yor. Cihaz, tek tuşla çocuk kilidi özelliğine 
geçerek güven sağlıyor. Pürüzsüz panel yüzeyi 
ile estetik görüntüsünün yanında düşük ses 
seviyesinde çalışmasıyla da konfor sağlıyor.  
Çevreye karşı duyarlı olan R410A gazı kulla-
nılan COPA salon tipi inverter klima; bunun 
dışında akıllı defrost, soft led ayarı, otomatik 
arıza tanımlama, plazma ve uyku modu gibi 
özelliklere de sahip. 
Büyük mekânlarda kullanımı ideal olan 
COPA salon tipi klimalar; yaygın servis  
ağı ve 5 yıl garanti imkânıyla satışa sunulu-
yor.  TM
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sistem

Şişirme ile kalıplama yönteminde ürün-
ler basınçlı hava ile şişirilmektedir. Isı, 
parçanın dış yüzeyinden kalıp yüzeyine 

aktarılır. Şişirilmiş parçanın iç yüzeyi, kalıp 
soğutma işlemi sırasında çok daha yüksek bir 
sıcaklıkta kalır. Dış ve iç yüzey sıcaklığı arasın-
daki büyük fark, malzeme stresine neden olur. 
Malzeme stresi kötü bir ürün kalitesine neden 
olur ve ürün sızıntı, yük veya düşme testlerinde 
başarısız olabilir. Şişirme kalıpçıları, genellikle 
testleri geçirmek için duvar kalınlığını %10’a 
kadar artırmak zorunda kalır. Ağırlığın artırıl-
ması, daha yüksek malzeme maliyeti ve daha 
uzun çevrim süresi ile birleştirilir.

  Geleneksel su ile yapılan soğutma sistemi, 
şişirme kalıbının tüm bölgelerinden homojen 

olarak ısıyı almakta yetersizdir. Kalıp içeri-
sindeki su yolluklarının tasarımı genellikle 
yetersizdir. Su ile yapılan soğutmada kalıp 
yüzeyinde terleme olmaması için soğutma 
suyu sıcaklığı artırılmakta bu da çevrim süre-
sini uzatmaktadır.

BLAST-AIR

Şişirme işlemi sonrasında parçanın içindeki 
aşırı ısınmadan kurtulmak için dahili soğuk 
hava uygulaması dünyada yeni uygulanmaya 
başlayan bir soğutma tekniğidir. Kalıplama 
işlemi sonrasında parçanın içindeki aşırı ısın-
madan kurtulmak için -35oC kuru hava veril-
mesi ile ürün kalitesinin artırılması ve üretim 
süresinin kısaltılması hedeflenmektedir.

Şişirme ile kalıplama prosesinde, soğutma 
süresi boyunca -35oC soğutulmuş kuru hava 
verilmesi ile yüzeyden ısıyı geri çekilir ve 
üründeki soğutulmuş hava değişimi malzeme 
stresini azaltır. Sonuç olarak soğuma süresini 
önemli ölçüde azaltır.

İstenilen iyileşmeyi sağlamak için üründeki 
hava dağılımı çok önemlidir. Üfleme pimleri 
ve üfleme iğneleri, daha kalın duvarlara ve 
kalıp tarafından çok iyi soğutulmayan bölge-
lere havayı yönlendirmek için münferit ürünler 
için özel olarak tasarlanabilir. Ürün içindeki 
türbülanslı hava akımı da çok önemli bir fak-
tördür. Şişirme valfleri, işlem için en yüksek 
hava basıncıyla ürünü oluşturmak üzere tasar-
lanabilir.

Plastik Şişirmede Soğutma 
Problemleri
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Çalışma Prensibi

Sistemin çalışma prensibi olarak 2 kademeli 
mekanik soğutma sistemi kullanılır. Önce 
hava +5°C’ye soğutularak nemden kısmi ola-
rak arındırılır. Daha sonra hava, içi adsorbant 
ile doldurulmuş, silindirik iki adet kolona 
girer. Kolonlardan biri, gelen nemli havayı 
kurutur. Diğer kolon, içinden ters yönde 
geçirilen “rejenerasyon havası” yardımı ile 

içindeki neme doymuş adsorbantın yeniden 
kurutulması için kullanılır. -50°C çiğlenme 
sıcaklığına ulaşan hava 2. soğutma devresi 
yardımıyla -35°C hava sıcaklığına bir eşanjör 
yardımıyla soğutularak prosese verilir. 

Hava çıkışında özel olarak tasarlanan elekt-
ronik valf devresiyle çıkan hava 2 istasyonlu 
şişirme makinesine eşit olarak dağıtılabilir. 
Dağıtım halindeki havanın debisi ölçülür.
  

BLAST-AIR Avantajları

•	 -35 °C kuru hava ile hızlı soğutma
•	 %20 üretimde artış

•	 Yüksek ürün kalitesi

•	 Yüksek mukavemet

•	 Homojen duvar kalınlıkları

•	 Daha az malzeme ile üretim TM

Özel üfleme pimi ile türbülans 
akışlı hızlı hava soğutma

Plastik şişirmede sıcaklık 
dağılımı



söyleşi

Buğra Ekmekçibaşı
Baymak Su Grubu Ürün Mühendisi

B aymak’ın DAB ortaklığıyla ürettiği E.sybox hdirofor; ergonomik tasarımı, 
duvara asma imkânı, dahili su basınç sensörü, susuz çalışmaya karşı akış 
sensörü, donmaya karşı sıcaklık sensörü, 45 dB’lik sessizlik ve 8 metre emiş 

kabiliyeti özelliklerini bir arada taşıyan özel bir ürün. Bu özellikleriyle pazarda 
ön plana çıkan E.sybox hidrofor hakkında detaylı bilgileri Baymak Su Grubu Ürün 
Mühendisi Buğra Ekmekçibaşı’dan dinledik…

“E.sybox hidrofor, minimum 
enerji tüketimiyle maksimum 
verimlilik elde ediyor”
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Baymak, her kapasitede binanın 
ihtiyaçlarını karşılayacak ürün 
çeşitliliğine sahiptir

49 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan Bay-
mak, Tepeören’de toplam 60.000 m2 alan üze-
rinde, iki üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor. 
Baymak’ın Türkiye genelinde, 1000’e yakın 
bayisi, 2100’den fazla satış noktası ve 1500’ün 
üzerinde servis teknisyeni bulunuyor. 700’ün 
üzerinde çalışanı bulunan ve her zaman ileri 
teknoloji ile üretim yapmayı hedefleyen Bay-
mak, 2013 yılı itibarıyla yüzde 100 BDR Ther-
mea Grup şirketi haline geldi. BDR Thermea 
Grubu, Baxi (İngiltere), De Dietrich (Fransa) ve 
Remeha (Hollanda) şirketlerinden oluşan, Tür-
kiye, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya 
ve Hollanda’da bulunan üretim tesisleri ile 3 
milyar doları aşan ciroya ve 7000’e yakın çalışana 
sahip, 70 ülkede aktif ticaret yapan Avrupa’nın 
sektöründe ilk üç markasından biridir. 
Baymak; ısıtma, yenilenebilir enerji, su ısıtıcılar, 
soğutma ve su teknolojisi kategorilerinde üretim, 
ihracat ve ithalat yapıyor. Baymak 5 ana kate-
goride, küçük bir binadan çok katlı konutlara 
ticari işletmelerden sanayi kuruluşlarına kadar 
her kapasitede binanın ihtiyaçlarını karşılayacak 
ürün çeşitliliğine sahiptir. 

hastane, yatlarda tercih ediliyor. Diğer yandan 
sahip olduğu ACS (Healthcare Compliance 
Certification) sağlık hizmetleri uyum sertifi-
kası ve WRAS sertifikası sayesinde içilebilir 
su ihtiyacının olduğu diş polikliniği gibi sağ-
lık kurumlarında da tercih ediliyor. Özellikleri 
ve her ortama uyum sağlayabilmesini sağlayan 
aksesuarları sayesinde doğrudan tesisata bağla-
nan E.sybox depo önüne de yerleştirilebiliyor.

E.sybox, birçok özelliği tek bir 
üründe toplayarak ön plana çıkıyor

E.sybox, bugüne kadar bilinen hidroforlara göre 
birçok özelliği tek bir üründe toplayarak ön 
plana çıkmayı başarıyor. Klasik hidroforların 
aksine E.sybox, özel olarak dizayn edilmiş, su 
soğutmalı bir pompaya ve entegre frekans inver-
törüne sahip. Bilindiği gibi kullanıcılar tara-
fından hidrofor konusunda önemli bir diğer 
konu da sestir. E.sybox, teknolojisi sayesinde 
45 dB ile fısıltı kadar sessiz çalışır ve kullanıl-
dığı alanda ilave bir ses izolasyonuna da ihti-
yaç duymaz. Enerji tüketimini de minimumda 
sağlayan E.sybox’ın bir diğer özelliği tasarımı 
ve boyutudur. Benzer ürünlere göre boyutları 
ile az yer kaplayan E.sybox, dolap gibi küçük 
alanlara yerleştirilebileceği gibi bir kombi gibi 
duvara montaj da yapılabilir. Cihaz suyun donup 

E.sybox hidrofor, 3 yıllık bir Ar-Ge 
çalışması ile geliştirildi

Baymak ve DAB güvencesiyle üretilen E.sybox 
hidrofor, pazar ve kullanıcı ihtiyaçları incelene-
rek 3 yıllık bir Ar-Ge çalışması ile geliştirildi. 
E.sybox farklı aksesuarlarıyla 2 ana modele 
sahiptir. E.sybox Mini modeli, 3 kata kadar tekli 
ve ikiz villalar için uygun olurken, E.sybox 12 
daireye kadar 6 katlık standart yapılar için en iyi 
çözümü sunuyor. 4 cihaza kadar kaskad sistem 
ile kullanılabilen E.sybox böylece daha fazla 
su ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor. Kaskad 
sistemde kullanılan cihazlar arasında kablosuz 
bağlantı iletişim kurulabiliyor. E.sylink ile bina 
otomasyon sistemine bağlanma imkânı da sağ-
layan E.sybox, ilave hiçbir ekipman kullanma-
dan tesisata kolayca bağlanarak kullanılabiliyor. 
Tesisatta ise kolay montaj yapılmasını sağlayan 
E.sydock, E.sytwin ve duvara montaj imkânı 
sağlayan E.sywall aksesuarları ürün yanında 
opsiyonel olarak sunuluyor. Depolu kullanım-
lar için E.sytank ve dış ortam kullanımları için 
E.sycover, E.sygrid de yine E.sybox ailesinin 
aksesuarları olarak kullanıcılara sunuluyor. 
E.sybox ürünü ağırlıklı olarak villalarda ve az 
katlı binalarda kullanılmakla beraber konfor, 
alan ve sessizliğin gerekli olduğu restoran, otel, 
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söyleşi

hidrofora zarar vermesini önlemek için sıcaklık 
sensörü ile donatılmıştır ve içindeki su sıcaklığı 
5°C'nin altına düştüğü zaman pompayı düşük 
devirde çalıştırarak pompa içindeki suyun don-
masını engeller. Dahili akış sensörü ise susuz 
çalışmaya karşı korur. Genleşme tankı, çek valf 
gibi yardımcı ekipmanları da bünyesinde barın-
dırıp ilave bir ekipman gerektirmezken patentli 
emiş valfi sayesinde jet hidroforlar gibi emiş 
kabiliyetine de sahiptir. E.sybox klasik hidrofor 
kullanıcılarının mutsuz olduğu her bir detayın 
incelendiği ve bu detayların yok edildiği özel 
bir ürün. 
E.sybox Hidrofor, tasarım alanında dünyanın en 
prestijli ödülü olan ve her yıl binlerce markanın 
tasarımının değerlendirildiği IF Desing Award 
tarafından IF 2013 dizayn tasarım ödülü, ACS 
(Healthcare Compliance Certification) Sağlık 
Hizmetleri Uyum Sertifikası ve WRAS (Water 
Regulations Advisory Scheme) Su Yönetmeliği 
Sertifikasına sahiptir.
E.sybox hidrofor ailesine son olarak 2018 
yılı başında dış ortamda çalışmasını sağlaya-
cak E.sygrid ve E.syCover eklendi. Kullanıcı 
memnuniyeti odaklı geliştirilen E.sybox’ın ürün 
geliştirme çalışmaları devam ediyor.

E.sybox’ın kullanıldığı referans 
projeler 

E.sybox hidroforlar, yurtiçinde muhtelif villa, 

hastane, otel projelerinde tercih edilirken yurtdı-
şındaki projelerde de kullanılıyor. E.sybox yurt-
dışında Meksika’da The Instituto Politécnico 
Nacional Üniversitesi, Bangkok’da 16 villalık 
Navatanee Project’de ve Uruguay’da SUMMUM 
Medicina Privada Hastanesi gibi projelerde kul-
lanıldı. 

E.sybox, Baymak çatısı altında 
Türkiye pazarında da her geçen gün 
yaygınlığını artırıyor

Ergonomik hidrofor sistemine sahip E.sybox 
hidrofor, özgün kompakt İtalyan tasarımıyla yer 
tasarrufu sağlarken, minimum enerji tüketimiyle 
maksimum verimlilik elde ediyor. DAB güvence-
siyle üretilen ve yurtdışında büyük projelerde ter-
cih edilen E.sybox, Baymak çatısı altında Türkiye 
pazarında da her geçen gün yaygınlığını artırıyor. 
Konfor, sessizlik ve ergonominin yanında doğa 
dostu bir çözüm isteyen kullanıcılar için İtal-
yan çizgisi ve kalitesi ile Baymak yaygın servis 
ağı ile müşteriye mükemmeli sunmaya devam 
ediyor. TM

DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş.
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teknik

Buhar hatlarında artan sıcaklıkla birlikte 
boru boyundaki genleşmeyi almak ve 
boru hattını ve vana gruplarını korumak 

amacıyla, geçmişten bu yana omega ve eksenel 
metal kompansatör kullanılmaktadır. 
Yeterli yer olmaması durumunda, omega dik 
olarak tasarlanarak Şekil 1’de görülen tasarı-
mın kullanılması zorunludur. Kullanılan vana 
grupları, boru, dirsek, flanş, conta, bağlantı ele-
manı ve harcanan işçilik maliyeti çok yüksektir. 
Halbuki eksenel metal kompansatör (Ayvaz 
MKDF veya DBKF) kullanılarak çok ucuza 

Buhar Hattında Omega 
Uygulaması 
Yazan: Ersun Gürkan, Ayvaz, ARI-Armaturen 
Türkiye Ürün Müdürü, Endüstri Mühendisi

ve çok daha az çaba ile en uygun çözüm oluş-
turulabilir.
Şekil 2 ve Şekil 3’te görüldüğü gibi eğer yeterli 
yer varsa omega yatay olarak oluşturulabilir. Bu 
tasarımla kondens cebi, hava atıcı, bu gruplara 
ait vana gruplarına ve işçiliğine gerek kalmadan 
genleşmeyi almak mümkündür. Yine eksenel 
metal kompansatör kullanımı ile karşılaştırıl-
dığında, pahalı ve daha fazla çaba gerektiren 
bir çözümdür.
Boru boyunda sıcaklık artışı ile oluşan genleş-
meyi almada, en uygun ve ekonomik çözüm 

kompansatör (Şekil 4) kullanımıdır. Omega 
ve kompansatör uygulamasında; sabit ve kayar 
mesnet tiplerinin doğru seçilmesi ve yerleşim-
lerinin doğru yapılması gerekmektedir. Yanal 
hareketlerin oluşumu engellenmelidir, aksi 
takdirde kompansatör uygulamasında metal 
körük yırtılması veya omega uygulamasında 
boru hattının bütünlüğünün bozulması söz 
konusudur.
Buhar hatlarında yaygın olarak kullanılan 
döner flanşlı tip eksenel metal kompansatör 
MKDF (Şekil 5) modelidir. TM
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Şekil 5. Ayvaz MKDF-60L Laynerli Eksenel Metal KompansatörŞekil 4. Kompansatörlü Çözüm

Şekil 3. Yatay Omega-IIŞekil 2. Yatay Omega-I

Şekil 1.

Buhar Hattı

Kondens Hattı

Kondens Hattı Buhar Hattı

Buhar Hattı

Kondens Hattı
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sistem

Soğutma tesisleri olarak adlandırabile-
ceğimiz tesisler; izolasyon malzemeleri 
kullanılarak ısıl olarak tecrit edilmiş ve 

soğutulmuş hacimler içeren tesislerdir. Bu tesis-
ler; yerleşim şekli doğrultusunda yerleşik ya da 
mobil tesisler olarak iki ayrı formda karşımıza 
çıkmaktadır. Yerleşik tesislere örnek olarak; gıda 
üretim tesisleri, soğuk hava depoları, restoran-
lar, süper-hipermarketler, ecza depoları, tıbbi 
laboratuvarlar, oteller gösterilebilirken, mobil 
tesislere ise soğuk taşımacılıkta kullanılan her 
türlü kamyon, tır, gemi ve uçak örnek olarak 
gösterilebilir.

Uzaktan İzleme Sistemi ve 
Enerji Analizinin Soğutma 
Tesislerindeki Pozitif Etkileri
Yazan: Armen Hüsüman, Genel Müdür, Ercan Teknik

Yerleşik Tesisler için Uzaktan 
İzleme Sistemleri

DIXELL XWEB EVO Uzaktan İzleme Sistemi 
(Remote Monitoring & Supervision Systems) 
olarak adlandırılan sistem; bir soğutma tesi-
sinde hem saklanmakta olan ürünlerin, hem 
tesisin çalışmasını sağlayan makinelerin, hem de 
tesiste soğutmayla doğrudan bağlantısı bulun-
mayan fakat tesisin çalışması için gerekli olan 
yardımcı (ikincil) araçların takip edilmesini, 
kontrol altında tutulmasını, kayıt altına alın-
masını ve oluşan ya da oluşabilecek arızaların 

uzaktan tespit edilebilmesini sağlayan elektro-
nik cihazlardır.

XWEB EVO günümüz IoT (Internet of 
Things) teknolojisi ile birleşerek, tesisleri evde, 
sokakta kısaca olabileceğiniz her yerde izlenebi-
lecek hale getirmiştir. Bu cihazlar montaj kolay-
lığı sağlayacak; 10DIN ray montajlı, sıva üstü 
montajlı veya 19” network raf dolabına monte 
edilebilir halde sunulmaktadır. Cihazlar uzaktan 
bağlantının basit ve hızlı olmasını sağlamak 
amacıyla, RS485, USB ve Ethernet portlarıyla 
donatılmış olarak, mobil cihazlarla uyumluluğu 
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olumsuz etkileyecek “Java” benzeri eklentileri 
kullanmayan güçlü Linux işletim sistemine ve 
gelişmiş Ağ-Sunucusu (Web-Server) altyapı-
sına sahip olarak imal edilmektedir. Böylelikle 
herhangi bir cihazın Ağ-tarayıcısıyla izleme 
sistemine erişmek ve istenilen izleme, analiz 
veya düzeltmeleri yapmak mümkün olmaktadır.
XWEB EVO, tesisteki soğutma işlemlerinde 
kullanılan elektronik kontrolörlerle haberleşe-
bilmektedir. ModBus protokolü olarak adlan-
dırılan açık bir haberleşme protokolü sayesinde 
sadece 2 kablolu bir bağlantıyla, 1 km mesa-
fedeki azami 494 adet elektronik kontrolörle 
haberleşebilir, kontrolörlerin ölçtüğü sıcaklık, 
nem ve ortam atmosferik gaz seviye bilgileri 
toplanabilir, sistemlerin çalışma durum bilgi-
leri okunabilir ve tüm bu bilgiler dahili hafıza 
ya da sabit disk üzerine kalıcı olarak yazılarak 
kayıt altına alınabilmektedir. Kayıt alma sıklığı 
kullanıcı tarafından belirlenebilmekte ve tesisin 
ihtiyaçlarına uyabilmektedir. Kullanıcı istediği 
takdirde kayıt altına alınan bilgileri istediği 
tarih aralığında, liste olarak bir tablo ya da PDF 
dosyası formatında görebilmekte ve başka bili-
şim platformlarına aktarabilmektedir. Sistem 
aynı zamanda “HACCP” veya Gıda Güvenliği 
“Food Safety” formatında rapor da oluşturabil-
mektedir. Bu cihazlar üzerinde bulunan güçlü 
grafik motoru sayesinde geçmiş veriye dayalı 
ya da canlı veri takibi ile grafikler oluşturmak 
ve sistemin stabilitesini ya da değişkenliğini de 
izlemek mümkün olmaktadır. Sistemler geriye 
dönük 1 yıla varan kayıt tutabilmekte ya da 
başka bir veri tabanına veri gönderebilmekte-
dir. Kurulabilecek alarm senaryoları sayesinde 
belirlenecek kritik sıcaklık seviyelerini aşan her 
ürün için uyarı ve alarm bildirimleri oluşturmak, 
SMS, FAX ve e-posta yoluyla ilgili kişileri bil-
gilendirmek mümkün olmaktadır.

XWEB EVO Uzaktan İzleme Sistemleri 
ayrıca tesisin bakım ve işletilmesine de büyük 
katkı sağlamaktadır. Tesisteki tüm soğutma 
ekipmanları aynı şekilde takip edilebilmekte, 
gerekli bakım zamanlamaları ayarlanabilmekte 
ve soğutma sisteminin canlı verileri toplanabil-
mektedir. Bu veriler aynı şekilde tesisin uzun 
ömürlü olabilmesi için referans oluşturmakta 
ve teknik ekip tarafından saklanabilmektedir. 
Sistem hem müdahale hızını, hem servis ekibi 
verimliliğini, hem de ekipman ömrünü artırarak 
bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek-
tedir.
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sistem

XWEB EVO standart olarak sunulan arayüz 
dışında tümüyle yeniden tasarlanabilir özelleş-
tirilmiş bir arayüz oluşturma imkânı da sağla-
maktadır. Gerekli yetkilere sahip kullanıcılar 
kendilerine uygun dili seçebilmekte ve arayüz 
tasarımını kendi istekleri doğrultusunda şekil-
lendirebilmektedir. Bu sistemlerin kullanım 
kolaylığını artırmak ve daha anlaşılır olmala-
rını sağlamak için oluşturulabilen farklı farklı 
“Masaüstü” ekranlarıyla; tesisi plan çizimi 
üzerinden izlemek, her ünite için detaylı bilgi 
görüntülenebilecek özel sayfalar oluşturmak, 
enerji tüketim analizlerini görmek ve tesisteki 
diğer yardımcı sistemleri takip etmek mümkün 
olmaktadır.

XWEB EVO prensip olarak ModBus protoko-
lüne sahip her elektronik cihaz ile haberleşebi-
leceği için tesiste bulunabilecek; iklimlendirme 
sistemleri, havalandırma cihazları, jeneratör-
ler, kompanzasyon panoları, asansör, yangın 
söndürme sistemi, pompa sistemi, aydınlatma 
sistemi, personel giriş-çıkış kayıt sistemleri gibi 
ikincil tüm sistemleri de izlemek için kullanıla-
bilmektedir. Bu da daha etkin bir tesis yönetimi 
için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Mobil Tesisler için Uzaktan İzleme 
Sistemleri

Mobil Soğutma Tesisi kavramı, genel olarak 
soğukta saklanması gereken ürünlerin nak-

liyesi ile ilgilidir. Ürünün yerleşik tesislerde 
sahip olduğu saklama koşullarının birebir aynısı 
nakliye esnasında taşıma vasıtaları üzerinde 
yaratılmaktadır. Bu kavram da taşıma süresi 
ile ilgili olarak uzun süreli taşıma (deniz aşırı, 
kıtalar arası vb.) ya da kısa süreli taşıma (şehir 
içi, şehirler arası, komşu ülkeler arası vb.) olarak 
ikiye ayrılmaktadır.
Yerleşik ve mobil tesisler arasındaki yapısal fark-
lılık, izleme sistemlerinin de farklı olmasını 
gerektirmektedir. Mobil tesislerde soğutma sis-
teminin izlenmesi, kısıtlı enerji kaynakları sebe-
biyle çoğunlukla yapılamamaktadır. Fakat kendi 
güç kaynaklarına sahip özel kayıt ve iletişim 
özellikli izleme cihazları geliştirilerek taşıma 

süresince ortam şartları 
takip edilmektedir.
EMERSON CARGO 
tarafından mobil tesisler 
için geliştirilen izleme 
sistemleri, küçük ebatta 
olup genelde soğutulan 
ortama, soğukta muha-
faza edilmesi gereken 
ürünün ambalajının içine 
ya da treyler, konteyner 
gibi taşıyan araca yerleş-
tirilmektedir. Bu sistem-
lerin bir kısmı mobil ağ 

üzerinden internet bağlantısına sahip olup canlı 
veri sağlamakta, bir kısmı da nakliye süresince 
veri kaydı yaparak ürünün teslim alınması esna-
sında sadece offline veri transferi yapılmasına 
olanak tanımaktadır. Her iki sistem arasındaki 
fark; canlı veri esnasında ortam şartlarındaki 
değişimin anında tespit edilebilmesidir. Durum 
fark edilerek gerekli önlemlerin alınması müm-
kün olabilmektedir. Diğer seçenek ise sadece 
geçmiş-yaşanmış olan durumu yani muhafaza 
edilen ürünün saklandığı koşulların geçmişini 
göstermektedir. Bu durumda anında müdahale 
imkânı bulunmamaktadır. Anında müdahale 
imkânı bulunan diğer bir sistem ise taşıyıcı 
araçlara monte edilen özel uzaktan izleme sis-
temleridir. Bu sistemler sıcaklık vb. bilgilere 
ilave olarak konum, soğutma sistemi ile ilgili 
bilgiler de içermektedirler.
IoT entegrasyonu ile canlı veri aktarımına sahip 
cihazlar, GPRS, 3G, 4G vb. mobil iletişim ağları 
üzerinden bulut sistemine bilgi transferi yapar-
ken, izleme yapmak isteyen kişiler de aynı bulut 
sistemine bağlanarak gelen veriyi hem canlı 
hem de geçmişe yönelik izleyebilmektedir. Yer-
leşik sistemde olduğu gibi birçok grafik ve tablo 

oluşturmak bu sistemde de mümkün olmaktadır. 
İlave olarak ürünün harita üzerindeki konumu 
ve aracın rotası da uzaktan izlenebilmekte, böy-
lelikle teslim tarihini etkileyebilecek herhangi 
bir durum (yoldan sapma, bekleme, oylanma 
vs.) anında tespit edilebilmektedir.
Bilgi toplayan cihazlar kendi özel güç kaynakla-
rına sahip oldukları için güç kaynakları tükenene 
kadar (ortalama 60 gün) kullanılabilmektedir. 
Daha sonra değiştirilmeleri gerekmektedir. Bu 
cihazlar oda ya da ürün sıcaklığını iletmenin 
yanı sıra güvenlik amacıyla ışık sensörü ile de 
donatılmıştır. Işık sensörü 
nakliye esnasında açılma-
ması gereken oda (ya da 
konteyner) kapısının duru-
munu kontrol etmektedir. 
Oda kapısı açıldığında bu 
durumu rapor eder. Daha 
küçük boyutta olup ürün 
ambalajının içine yerleştiri-
len ürünler kablosuz ya da 
NFC (dokunarak iletişim) 
teknolojilerini kullanarak, 
taşıyan araç üzerinde (canlı 
veri) ya da varış noktasında 
(offline veri) bulunan ana 
ünite ile haberleşmektedir.

Enerji Tasarrufu ve 
Takibi

XWEB EVO enerji tasarrufu açısından da 
oldukça etkin rol oynamaktadır. Sahip olduğu 
Gerçek Zaman Saati (RTC) ve takvimsel işlem 
programlama özelliği sayesinde tüm tesisin 
enerji tüketimini yönetebilmekte, gereksiz kul-
lanımın önüne geçebilmektedir. Ayrıca bu sis-
temler tesisteki en büyük enerji tüketim kaynağı 
olan Merkezi Soğutma Sistemlerinin ve ona ait 
kompresörlerin çalışmasını da optimize etmek-
tedir. CRO (Compressor Rack Optimization) 
adı verilen özel uygulama tesisin sıcaklık harita-
sını çıkararak ilgili merkezi soğutma sisteminin 
daha verimli olarak çalışmasını sağlamak için 
kontrol ünitesinin parametre ayarlarına müda-
hale etmekte ve büyük ölçüde enerji tasarrufu 
yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca tanımlana-
bilen Gece ve Gündüz çalışma parametreleri 
tesisin faal saatlerdeki çalışma algoritmasıyla, 
gece saatleri gibi faaliyetin asgari yoğunlukta 
olduğu zamanlardaki algoritmanın farklılaştı-
rılmasını sağlayabilmekte ve enerji tasarrufuna 
katkıda bulunabilmektedir.

oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

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

için tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

B

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri
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sistem

Merkezi ya da bireysel soğutma sistemleri-
nin soğutma prensipleri ve çevrim özellikleri 
göz önüne alınarak enerji tasarrufu yapacak 
şekilde elektronik kontrolörlerle yönetilmesi 
mümkündür. Bu yönetim şekli, sisteme hem 
kompresör ömrünü hem de enerji tasarrufunu 
artırıcı nitelikler kazandıracaktır. Kısmi Yük 
Çıkışı, Subcooling, Dinamik Evaporasyon ve 
Dinamik Kondensasyon fonksiyonları siste-
min toplam tüketimini azaltıcı fonksiyonların 
başında gelmektedir. Elektronik genleşme valfi 
kullanımı ile de bu fonksiyonlarla ortaya çıkan 
enerji tasarrufu pekiştirilerek hem soğutulması 
istenen ürünün hem de çalışan soğutma siste-
minin güvenliği sağlanmaktadır.
Enerji Takibi; QEED Monofaze ya da Trifaze 
enerji analizörleri XWEB EVO’ya bağlanarak 
tüketilen enerjinin kayıt altına alınmasını sağ-
larken, ileriye dönük tahmin ya da geriye dönük 
raporlama yapılabilmesine olanak tanımakta-
dır. XWEB EVO QEED enerji analizörleriyle 
haberleşerek, geriye dönük günlük-haftalık-
aylık bazda tüketim kıyaslaması yapmak ve 
tesisin çalışma performansını görüntüleyebil-
mektedir. XWEB EVO’da bulunan “Enerji 
Tüketim Analizör” fonksiyonu tüm kıyasla-
maları yapmakta, grafik olarak veya liste olarak 
sunmaktadır.
QEED Monofaze enerji analizörleri, elek-
trik panolarında minimum yer kaplamaları 
açısından ya akım trafosuna benzer kompakt 
yapıda ya da 1 DIN genişliğinde üretilmek-
tedir. Bu analizörler 50A ile 300A arasında 
direkt yük ölçebildikleri için düşük maliyetli 
ve verimli ürünler olarak göze çarpmaktadır. 
QEED Trifaze enerji analizörleri ise sadece 
1 DIN genişliğinde kullanılmakta olup etkin 
ölçüm yapılabilmesi için beraberinde akım tra-
foları kullanılmaktadır. Bu analizörler tesiste 
ölçülmesi istenen her tüketim kaynağına ayrı 
ayrı konularak bu sistemlerin tüketimini ya da 
tüketimdeki değişimini detaylı olarak inceleme 
imkânı sağlamaktadır.
QEED enerji analizörleri; pik, RMS ve orta-
lama akım-gerilim, aktif ve reaktif güç, aktif ve 
reaktif enerji, gerçek ve görünen güç, frekans, 
Cosφ, THD, iç-harmonik, Tanφ, güç faktörü, 
crest faktörü, pozitif ve negatif enerji vb. birçok 
elektriksel veriyi toplayabilmekte ve işleyebil-
mektedir. Bu verilerin işlenmesi sonucu sadece 
tüketim miktarı değil bireysel sistemlerin ya 
da toplam tesisin tüketim şekli ve kalitesi de 
görülerek gerekiyorsa düzeltici önlemlerin alın-

ması sağlanabilmektedir. Ayrıca kullanılacak 
olan analizör ve izleme sistemi ile reaktif güç 
tüketiminin önüne geçmek ve gelebilecek olası 
cezalardan kurtulmak mümkün olmaktadır.
XWEB EVO ile Dixell AHU ve Dixell Chil-
ler/Heat Pump kontrolörleri entegrasyonunun 
yapılması da tesisin iklimlendirme sistemlerinin 
de en verimli ve en tasarruflu şekilde yönetil-
mesini sağlamaktadır.
Dixell iPro platformunda Ercan Teknik A.Ş.’nin 
özellikle süpermarketler için geliştirdiği Ercan 
Teknik Süpervizör (ETS) ile marketteki iç ve 
dış aydınlatma, elektrik priz yönetimi, klima 
yönetimi ve daha birçok ikincil sistem yönetimi 
elektrik tasarrufu sağlayacak şekilde yapılıyor. 
ETS - XWEB EVO entegrasyonu bu sistemin 
de uzaktan erişilebilir ve yönetilebilir olmasını 
sağlamaktadır.

Sonuç

Dixell elektronik kontrolörlerin, QEED enerji 
analizörlerinin ve XWEB EVO Uzaktan Eri-
şim Sistemlerinin entegrasyonu; tesis işletme-
cisi (sahibi) için hem uzun ömürlü bir tesis hem 
güvenilirliliği raporlanabilir bir ürün hem de 
düşük enerji tüketimi anlamına gelmektedir. 
Gereksiz yere tükettiğimiz her birim enerji-
nin bize hem çevresel etkiler hem de kabarık 
faturalar olarak geri döndüğünü göz önüne 
aldığımızda sağladığı katkılar daha da çarpıcı 
olmaktadır.
Gıda güvenliğini sağlayan ve gerektiğinde ani 
aksiyon alma imkânı veren bu ürün grubu, aynı 
zamanda tüm tesisin yönetimini de üstlenmekte 
ve zaten sahip olduğu düşük maliyeti 1-2 ay gibi 
kısa bir sürede tesise geri kazandırmaktadır. TM

30 . tesisat market 09/2018





proje

İzmir’in Yelki ilçesinde Musa Çiçek İnşaat 
tarafından gerçekleştirilen 232 Yelki Vil-
lage projesinin tüm ısıtma ve soğutma 

ihtiyacı Alarko Carrier tarafından pazara 
sunulan Toshiba ısı pompası ve multi sistem-
lerle karşılanıyor. Yemyeşil bahçeleri ve deniz 
manzaralı geniş teraslarıyla 35 farklı konseptte 
villadan oluşan 232 Yelki Village projesinin 

iklimlendirilmesinde 35 adet Toshiba Estia Isı 
Pompası ve 35 adet 4 iç üniteli Toshiba Multi 
Sistem kullanıldı.
Alarko Carrier’ın tüketicilerle buluşturduğu 
Toshiba Estia Havadan Suya Isı Pompaları, 
evlerde konfor ve tasarrufu aynı anda sağlıyor. 
Toshiba Estia Isı Pompaları kışın ısıtma, yazın 
da soğutma amacıyla kullanılabiliyor, üstelik 

232 Yelki Village Isıtma ve 
Soğutma Projesi

kullanım sıcak suyu da üretiyor. Elektrikli veya 
fosil yakıtlara bağlı ısıtma sistemleriyle kar-
şılaştırıldığında çok daha yüksek verimliliğe 
sahip, yenilenebilir enerjili Estia Isı Pompa-
larının evin pek çok bölümüne monte edilebi-
lecek boyutlara ve şık tasarıma sahip iç ünitesi 
kolayca kurulabiliyor. Baca, havalandırma veya 
yakıt tankı için ilave bir uygulamaya ihtiyaç 
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duymayan Estia Isı Pompaları uzun borulama 
mesafesi avantajıyla dış ünitenin istenen yere 
kurulumuna imkân tanıyor.
Projede tercih edilen diğer ürün gruplarından 
Toshiba Multi Sistemler, birden fazla odada 
iklimlendirmenin gerektiği durumlarda, tüm 
ihtiyaçları karşılayacak bir çözüm olanağı sağ-
lıyor. Bir dış ünite, seçilecek 2, 3, 4 veya 5 iç 
üniteyi (duvar, tavan ve konsol tipleri aynı 
dış ünite ile entegre edilebilir.) çalıştırabile-
cek kapasiteye sahip. Toshiba Multi Sistemin 
dış üniteleri hafif ve kompakt. Sadece bir dış 
ünite sayesinde ses, 1:1 sistemlerden belirgin 
ölçüde daha azdır, duvarda daha az yer kap-
lar, temiz ve sessiz bir ortam sağlar. Toshiba 
Multi Sistem en üst düzeyde soğutma konforu 
sunar. En son klima teknolojisi optimum per-
formansı sağlayarak yaşam kalitesini önemli 
ölçüde iyileştirir. TM
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Temiz hava solumak insanın en büyük 
hakkı değil mi? Camfil olarak buna 
inanıyoruz. Hava görünmezdir ancak 

hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Orta-
lama olarak günde 15 kg hava soluruz ve soldu-
ğumuz her nefeste milyonlarca zararlı parçacık 
bulunur. İç mekân havası genellikle dışarıdaki 
havadan daha kirlidir. Soluduğumuz havanın 
kalitesinden ödün mü vermeliyiz yoksa onu 
iyileştirmek için bir harekete mi geçmeliyiz? Biz 
Camfil’de buna inanarak son 55 yıldır bu mesajı 
destekliyor ve insanları bu küresel meseleyle 
ilgilenmeleri için teşvik ediyoruz.
Şüphesiz ki, 20. yüzyılın son yirmi yılındaki 
hızlı endüstriyel gelişme, hem iç mekân hem 
de dış mekân hava kalitesini olumsuz yönde 
etkilemiştir. Küresel olarak, hava kalitesi her 
geçen gün bozulmaktadır ve Ortadoğu böl-
gesi de bir istisna değildir. Soluduğumuz hava 
her gün partikül madde (PM) ile daha kirli 
hale gelmekte. PM genellikle fiziksel boyut 
açısından tanımlanır ve en çok PM1, PM2.5 ve 
PM10 mikronlarla ifade edilir. Çoğu ülke hâlâ 
ortam hava koşullarında PM2.5 konsantrasyo-
nuna odaklanmaktadır. Ancak, son araştırma 
sonuçları PM1’in insan sağlığı ile en yakın iliş-
kiye sahip olduğunu ve insan sağlığına en ciddi 
tehlikeleri oluşturduğunu göstermektedir. Bu 

ISO 16890 Standardı ve 
Hava Filtresi Seçimi
Hazırlayan: Pelin Aybay, Camfil Hava Filtresi, Satış ve Pazarlama Mühendisi

küçük parçacıklar kan dolaşımına nüfuz eder ve 
solunum ve kardiyovasküler sistemimize zararlı 
etkilere neden olur.
Bu bölgede yaygın olarak kullanılan mevcut 
EN779:2012 ve ASHRAE 52.2 standartları, 
gerçek dünya koşullarında hava kalitesinden 
faydalanma açısından sınırlı etkinliğe sahiptir. 
Her iki standart da sonuçların karşılaştırılma 
olasılığını engelleyen farklı test yaklaşımları 
kullanmıştır. Yeni küresel standart olan ISO 
16890, en sonunda çok çeşitli ortamlardaki tüm 
hava filtrelerini test etmek için bir standart 
getirmiştir. Yeni filtre sınıflandırma sistemi, 
farklı boyutlardaki zararlı partiküllerin havadan 
uzaklaştırılması için belirli bir filtrenin etkinliği 
hakkında net bilgi sağlar.
Haziran 2018 sonunda EN779:2012 geri 
çekildi ve tamamen ISO 16890 ile değiştirildi.
Yeni ISO 16890 standardının beş farklı yönü 
bulunmaktadır:

1. Verim ve basınç düşümü ölçümü

Verimlilik testi, şu anda EN779:2012 ve AHS-
RAE 52.2 altında kullanılan testten daha geniş 
olup, 0.3 µm ila 10 µm arasında bir dizi par-
tikülü kapsamaktadır, oysa daha önceki test 

sadece 0,3 µm ila 3 µm partikül aralığındadır. 
Mevcut standartlardaki çıkarma verimliliği de 
sadece bir parçacık boyutunda (0.4 µm) hesapla-
nırken, yeni ISO16890, 0.3µ ila 10µ arasındaki 
çeşitli parçacık boyutlarına odaklanır. Bu deği-
şiklikler hava filtrelerinin partikül büyüklükleri 
ve iç ortam üzerindeki etkileri açısından daha 
doğru bir sınıflandırılmalarını sağlayacaktır.

2. Boşaltım koşulları

Boşaltım koşulları da EN779:2012 ve ASH-
RAE 52.2’ye göre değişiklik göstermektedir. 
ISO 16890 uyarınca filtre boşaltım verimliliği 
testi için iyi boşaltım özelliklerine sahip olması 
nedeniyle izopropanol yöntemi seçilmiştir. 
Bununla birlikte, bu yöntem daha da gelişti-
rilmiştir ve artık doymuş gaz fazı boşaltımına 
dayanmamaktadır. Yeni test metodu, önceki 
ıslak süreçlerle karşılaştırıldığında laboratuvarda 
yürütmek için daha yavaş ve karmaşık olmasına 
karşın, filtrenin elyaf yapısını etkilemeksizin 
filtreyi %100 boşaltır ve daha kesin test sonuç-
larının elde edilmesini sağlar.
3. Boşaltım sonrası verimlilik ölçümü
Bu ölçüm, kullanıldıktan sonra hava filtrelerinin 
işlevselliğini değerlendirir. Boşaltım sonrası filt-
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relerin etkinliği, ilgili sınıflandırma derecesini 
elde etmek için ilk verimlilik sınıflandırma-
sına benzer olmalıdır. Diğer bir deyişle, PM1'e 
karşı %60 verimlilik sağlayan bir ePM1 filtresi, 
hem boşaltım öncesinde hem de sonrasında bu 
%60’lık verimlilik derecesine ulaşmalıdır.  Bu 
durum, normal çalışma koşullarını en yakın 
şekilde simüle ettiği için çok önemlidir.

4. Toz tutma ve tutunma ölçümleri

ASHRAE52.2 ve EN779:2012’ye kıyasla, ISO 
16890’daki test tozu, ISO 15957 altında L2 
olarak belirtilmiş olan daha ince bir test tozuna 
dönüştürüldü. Bu daha ince olan tozun labo-
ratuvarda yüklenmesi daha uzun sürer, ancak 
gerçek yaşam koşullarını daha iyi simüle eder.

5. Hesaplama ve ePM 
sınıflandırması

Nihai sınıflandırma ve hesaplama adımında 
önceki standartlarla ISO 16890 arasındaki 
büyük farklar ortaya çıkmaktadır. Hesaplama 
yoluyla, ölçülen test sonuçları dönüştürülür ve 
bilinen dış hava kirliliği ölçümleri PM1, PM2.5 
ve PM10 ile ilişkilendirilir.
Test adımlarına dayanarak, hava filtreleri dört 
gruba ayrılacaktır:

Bir sonraki önemli adım, ISO 16890 kapsa-
mındaki sınıflandırmalara dayanan bir hava 
filtresi seçmektir. Gerekli iç ortamın sağlan-
masına yardımcı olacak uygun bir hava filtresi 
seçimine yardımcı olmak için Avrupa Birliği 
Devletleri Eurovent 4/23’ü kabul etmiştir. Bu 
standart, WHO yönergelerine dayalı Ortam 
Hava Kalitesini sınıflandırır ve hedeflenen iç 
ortamın elde edilmesi için doğru hava filtresinin 
nasıl seçileceğini önerir.
WHO [2005] kılavuzlarına uyarınca, değer-
lendirmeye alınan PM seviyeleri 
aşağıdaki gibidir:
PM2.5   ≤ 10 µg/m3 yıllık ortalama
PM10 ≤ 20 µg/m3 yıllık ortalama
EN 4/23’e göre, Ortam Havası üç 
gruba ayrılır:
ODA 1 – Dış Ortam Havası 
geçici olarak tozludur ve WHO 
yönergelerinin yerine getirildiği 
yerlerde uygulanır [PM2.5   ≤ 10 
µg/m3; PM10 ≤ 20 µg/m3]

ODA 2 - WHO yönergelerinin yıllık olarak 
1,5’e kadar aşıldığı, yüksek partiküllü madde 
konsantrasyonuna sahip Dış Ortam Havası 
[PM2.5 ≤ 15 µg/m3, PM10 ≤ 30 µg/m3]
ODA 3 - WHO yönergelerinin yıllık ortalama 
olarak 1,5’e kadar aşıldığı, yüksek partiküllü 
madde konsantrasyonuna sahip Dış Ortam 
Havası [PM2.5 ≤ 15 µg/m3, PM10 > 30 µg/m3]
Dış hava ortamı sınıflandırmasına dayanarak, 
iç ortam besleme havası aşağıda belirtilen beş 
kategoride sınıflandırılmıştır:

Bu iki sınıflandırma, tedarik edilen havanın 
WHO standardı uyarınca mevcut olmasını 

sağlamak için filtrelerin seçimini destekler ve 
aşağıdaki tablo, bu gereksinimlere dayalı olarak 
filtrelerin isteğe bağlı olarak seçimini sağlar.

* Minimum filtrasyon gereksinimleri ISO 
ePM1 %50, son filtre aşamasına karşılık gelir
** Minimum filtrasyon gereksinimleri ISO 
ePM2.5 50%, son filtre aşamasına karşılık gelir
Sunulan verimlilik değerleri, kümülatif verime 
sahip tekli filtre ve çok aşamalı filtrasyon sis-
temleriyle ilgilidir.
Filtre seçimi, kişinin elde etmek istediği iç 
mekân hava kalitesinin kalitesine bağlı bir 
karardır. Örneğin, Ortadoğu bölgesindeki bir 

Tablo 1

Grup Tanımı Gereksinim Sınıf Raporlama  
Değeri

ePM1,min ePM2.5,min ePM10

ISO Kaba - - < %50 Başlangıç Toz 
Tutması

ISO ePM10 - - ≥ %50 ePM10

ISO ePM2.5 - ≥ %50 - ePM2.5

ISO ePM1 ≥ %50 - - ePM1

 Tablo 2

SUP1

WHO [2005] klavuz limit değerlerine  uygun olan besleme havasındaki parçacık 
madde (PM) konsantrasyonunun 0.25 faktörü ile çarpıldığındaki değeri refere alır. 

[yıllık değerler: PM2.5 ≤ 2.5 µg/m3 ve PM10 ≤ 5 µg/m3]

SUP2

WHO [2005] klavuz limit değerlerine  uygun olan besleme havasındaki parçacık 
madde (PM) konsantrasyonunun 0.5 faktörü ile çarpıldığındaki değeri refere alır. 

[yıllık değerler: PM2.5 ≤ 5 µg/m3 ve PM10 ≤ 10 µg/m3]

SUP3

WHO [2005] klavuz limit değerlerine  uygun olan besleme havasındaki parçacık 
madde (PM) konsantrasyonunun 0.75 faktörü ile çarpıldığındaki değeri refere alır. 

[yıllık değerler: PM2.5 ≤ 7.5 µg/m3 ve PM10 ≤ 15 µg/m3]

SUP4

WHO [2005] klavuz limit değerlerine  uygun olan besleme havasındaki parçacık 
madde (PM) konsantrasyonunu refere alır. [yıllık değerler: PM2.5 ≤ 10 µg/m3 ve PM10 

≤ 20 µg/m3]

SUP5

WHO [2005] klavuz limit değerlerine  uygun olan besleme havasındaki parçacık 
madde (PM) konsantrasyonunun 1,5 faktörü ile çarpıldığındaki değeri refere alır. 

[yıllık değerler: PM2.5 ≤ 15 µg/m3 ve PM10 ≤ 30 µg/m3]

Tablo 3

Besleme havası

Dış ortam havası

SUP1*
PM 2.5 ≤ 2.5 μg/m3

PM 10 ≤ 5 μg/m3

SUP2*
PM 2.5 ≤ 5 μg/m3

PM 10 ≤ 10 μg/
m3

SUP3**
PM 2.5 ≤ 7.5 μg/m3

PM 10 ≤ 15 μg/m3

SUP4
PM 2.5 ≤ 10 μg/m3

PM 10 ≤ 20 μg/m3

SUP5
PM 2.5 ≤ 15 μg/m3

PM 10 ≤ 30 μg/m3

Kategori PM2.5 PM10 ePM1 ePM1 ePM2.5 ePM10 ePM10

ODA1 ≤10 ≤20 %60 %50 %60 %60 %50

ODA2 ≤15 ≤30 %80 %70 %70 %80 %60

ODA3 >15 >30 %90 %80 %80 %90 %80
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makale

ofis binası için hava filtreleri seçerken, örneğin 
kumsal koşulların ODA2 olarak sınıflandırıl-
masının sonucu olarak dış ortamda oluşması-
nın ve odaya giden besleme havasının SUP1 
olduğunun varsayıldığı durumda, gerekli olan 
iç mekân hava kalitesinin elde edilmesi için 
en az ePM1 %80 verimliliğe sahip hava filt-
relerinin seçilmesi gerekmektedir.   Gerekli 
iç mekân havasının kalitesinin değişebileceği 
sağlık tesisleri, kamu ve özel binalar vb. gibi 
her tür kapalı ortam için filtrelerin seçiminde 
benzer bir metodoloji izlenmelidir. Bu nedenle, 
gerekli iç mekân hava kalitesine ulaşmak için 
gereken filtrelerin seçimi, hava filtrelerini yeni 
ISO 16890 standardına göre seçmesi gereken 
ve tedarik edilen filtrelerin gerekli olan ISO 
standardını yakalamalarını sağlayan iyi eğitil-
miş ve eğitimli personele dayanmaktadır ancak 

ne yazık ki bölgede üretilen ve kullanılan tüm 
filtreler için günümüzde bu geçerli değildir.
Özet olarak, ISO 16890’ın temel faydaları aşa-
ğıdaki gibidir:
Hava filtrelerinin iç hava kalitesini olumlu etki-
lediğine ve insan sağlığına fayda sağladığına 
dair bir onay;
Küresel uygulanabilirlik: Tüm hava filtreleme 
endüstrisinde kullanılabilecek ve şartname 
hazırlayıcıları, alıcılar ve hava filtrelerinin kul-
lanıcıları tarafından halihazırda anlaşılabilecek 
bir test ve sınıflandırma sistemine sahibiz; ve
Fonksiyon ve uygulamayla ilgili olarak ürün 
değerini kolayca seçebilme ve kavrama becerisi.
Kısacası, bulunulan ortamın ve yetersiz iç hava 
kalitesinin, bireylerin kısa veya uzun vadeli 
sağlığını etkilemesine asla izin verilmemeli-

dir.  Paydaşlar her zaman insanların sağlığını, iş 
süreçlerini, makinelerini ve çevreyi korumanın 
faydalarını anlamaya çalışmalıdır. Bölgede ISO 
16890’ın kabul edilmesi ve uygulanması zorla-
yıcı olacaktır, ancak bu standardın erken benim-
senmesi çok büyük önem taşımaktadır ve bu 
önem halihazırda görülmüştür. Sadece filtrenin 
ilk maliyetinin göz önüne alınması konusuna 
odaklanma yavaşça değişmektedir. Zamanının 
neredeyse %90’ını kapalı mekânlarda geçiren 
bizlerin sağlıkla ilgili düşünceleri, kişilerin filtre 
seçimi esnasında öncelikli olarak göz önüne 
alması gereken bir konudur. Bizler, Camfil’de, 
her insanın temiz hava soluma hakkına sahip 
olduğuna inanıyoruz ve aynı şekilde hisse-
den herkese daha iyi bir gelecek için yardımcı 
olmaya hazırız.TM
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Kirli ve Atık Suların Tasfi yesinde
İ LERİ TEKNOLOJİLER

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

GMG
Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç

GMN4
Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç

VIVAS
Kirli Su Atık Pompası

GQS
Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç

SC
Kirli Su Atık Pompası

VIVACOR
Parçalayıcı Çarklı Pompa

GMX
Kirli Su Atık Pompası
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sistem

Değişen ihtiyaçlar, gelişen teknoloji, 
konfor ve enerji verimliliğinde stan-
dartları yükseltiyor. Toshiba, yeni 

sıcak su modülleri ve SHRM-e 3 borulu dış 
ünite entegrasyonu ile konfor ve verimlilikte 
yeni bir sayfa açıyor. 
50 °C ve 82 °C’ye çıkabilen 2 farklı sıcak su 
modülü ile artık tek sistem ile binaların bütün 
ihtiyaçları karşılanabiliyor. Hatta binadaki 
kazanın yerine dahi kullanılabiliyor. 
3 borulu VRF sistemi olan Toshiba SHRM-
e’ye bağlı iç ünitelerden biri ısıtmada çalışır-
ken diğeri soğutmada çalışabiliyor. Bağımsız 
modlarda çalışabilme yeteneği birçok uygu-
lama için SHRM-e’yi en ideal çözüm yapar. 

Yeni Toshiba SHRM-e Üç Borulu 
VRF Sistemi + Sıcak Su Modülü 

Yazan: Dilara Çayır, Alarko Carrier Bireysel ve Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi

Toshiba SHRM-e, 5O °C ve 82 °C sıcak su üretebilen su modülleri ile teknolojiye 
yatırım yapmaya devam ediyor. Isı geri kazanımlı VRF sistemi ile entegre 
çalışabilen sıcak su modülleri, atık ısı enerjisini kullanarak kazandırıyor. Üstelik 
kullanım suyu, mevcut radyatör veya yerden ısıtma sisteminiz için gereken suyu 
üretebiliyor.
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SHRM-e’nin bir diğer avantajı ısıtmada çalı-
şan iç ünite ile soğutmada çalışan iç ünite ara-
sında ısı transferi yapılarak VRF dış ünitenin 
daha az enerji harcamasını sağlamasıdır.

Toshiba SHRM-e 3 borulu VRF sistemi hem 
ısıtma hem soğutma ihtiyacını aynı anda kar-
şılayabiliyor. Üstelik ısıtma ve soğutma yapan 
iç üniteler arasında enerji transferi yapabilen 
sistem, bu sayede üst düzey verimlilik sağlıyor. 
VRF dış ünitesinin soğutma modunda kon-
denseri gaz fazında R410A soğutucu akışkanı 
iç ünitelere gönderirken aynı anda sıcak su 
modülüne de sıvı fazda akışkan gönderiliyor. İç 
üniteler arasında sıvı /gaz alışverişi yapılabil-
diğinden sistem sadece ihtiyacı olan sıvı ya da 
gaz akışkanı üretmek için çalışıyor. Bu sayede 
enerji verimliğinde doruk noktasına ulaşılıyor. 

Toshiba şimdi bu enerji verimli sistemin deva-
mını sıcak su modülleriyle getirerek aynı anda 
verimlilik ve konfor sağlıyor.

Yeni 3 borulu VRF sistemine  de bağlanabilen 
sıcak su modülleri  sayesinde VRF sistemi aynı 
anda ısıtma soğutma ve sıcak su temini yapa-
biliyor. Üstelik % 200’e varan bağlantı oranı 
(diversity) ile sıcak  suyu ister kullanım suyu 
isterseniz de mevcut radyatör, yerden ısıtma 
sisteminizin beslenmesi için kullanın. Seçim 
tamamen size kalmış...

Neden SHRM-e kullanılmalı?

Toshiba SHRM-e sistemini tercih etmek için 
birçok neden var. İşte bunlardan bazıları: 

Coğrafi Konum: Bir bölgenin coğrafik olarak 
iklim durumu sebebiyle soğutma ve ısıtma geçiş 

sezonu uzun sürüyor olabilir. Bu bölgelerde 3 
borulu VRF kullanılmalıdır. Aksi halde geçiş 
mevsimlerinde mekânlardaki farklı kullanıcılar 
cihazları mecburi olarak ya ısıtma ya da soğutma 
modunda kullanabilirler. 
Türkiye coğrafik olarak geçiş mevsiminin uzun 
sürdüğü kuşakta yer almaktadır. 

Isı Kazancı: Güneşten kay-
naklanan ısı kazancı veya 
mekânda bulunan elektronik 
ekipmanlardan kaynakla-
nan ısı kazancı odalara göre 
değişkenlik gösterebilir. Bu 
sebeple aynı binadaki farklı 
mekânların eş zamanlı ısıtma 
ve soğutma ihtiyacı olabilir.  

Özellikli Projeler:  Server 
odası gibi bazı mekânların 
düşük hava sıcaklıklarında 

dahi soğutma ihtiyacı vardır. 3 borulu VRF 
sistemi ile bu ihtiyaç karşılanabilir.

Toshiba SHRM-e enerji verimliliği 
ile öne çıkıyor

Toshiba SHRM-e sisteminin ESEER değer-
lerinin hepsi 7’den yüksektir. Üstelik bu verim-
lilik ısı geri kazanımı modunda değil normal 
soğutma modundaki verimliliklerdir. Isı geri 
kazanımı sırasında yani geçiş mevsimlerinde iç 
ve dış üniteler arasında ısı transferi yapılırken 
verimliliklerin daha da fazla olması, SHRM-
e’nin en iyi özelliklerinden biridir.

Sürekli Isıtma: Toshiba SHRM-e sistemin-
deki sürekli ısıtma (hot gas bypass) sistemi 
sayesinde soğuk aylarda dış ünite bataryası üze-
rinde biriken buzu çözerken dahi iç üniteler 
ısıtma yapmaya devam eder.

Toshiba SHRM-e kendinden yedeklidir. 
Toshiba tüm VRF dış ünitelerde bulunan iki 
adet kompresör, kullanıcıya kompresörlerden 
birinin arızalanması durumunda diğerinin 
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çalışmaya devam ederek sistemin yedeklenmesi 
avantajını sunar. Elbette kompresör arızası sıra-
sında dış ünite kapasitesi düşer ancak tamamen 
sıfırlanmaz.

8 HP’den 20 HP’ye kadar istisnasız her dış üni-
tede iki adet kompresör bulunması Toshiba’nın 
en avantajlı yanı olup, kompresörlerin kısmi 
yüklerde verimli çalışması avantajını da bera-
berinde getirir. Üstelik kompresörler arasında 
modülasyon yapılarak eş yaşlanma da sağlanır.

Wave Tool: Akıllı telefonla dış ünite arasında 
veri transferine olanak sağlayan standart Wave 
Tool özelliği Toshiba’nın son inovasyonların-
dan biridir. Bu sistem mühendislere sistem 
parametrelerine direkt erişim olanağı sunarak 
işletmeye alma zamanını kısaltır ve hataları 
anlamaya yardımcı olur. 

Hassas Soğutma: Havanın direkt insanların 
üzerine üflenmesinin engellenmesi isteği çok 
tanıdıktır. Hassas soğutma çalışmasının ana 
amacı cihaz çalışırken konforu korumak ve 
sistem verimliliğini artırmaktır. Bu mod ile 
havanın direkt insanların üzerine üflenmesini 
engellemek için kanatçıkların pozisyonu ayar-
lanabilir. 

SHRM-e ile Toshiba Sıcak Su 
Modülü Entegrasyonu

Toshiba yeni SHRM-e + sıcak su modülü kom-
binasyonu ile soğutma yaparken dahi sıcak su 
üretimi devam eder. 
Toshiba’nın yeni çıkarttığı sıcak su modülü 

sayesinde iç üniteler soğutma ya da ısıtma 
modunda çalışırken aynı zamanda sıcak su 
üretmek de mümkündür. 25∼50 ˚C ve 50∼82 
˚C aralığında sıcak su üreten 2 model bulun-
maktadır. % 200’e varan bağlantı oranı ile 50 
HP’lik bir dış üniteye 50 HP sıcak su modülü 
ve 50 HP de iç ünite bağlamak mümkündür. 
Sıcak su modülleri ile ister kullanım sıcak 
suyu istenirse de binanın ısıtma sistemi (yer-
den ısıtma, radyatör...) veya her ikisi birden 
beslenebilir. Sıcak su modülü ile 

Soğutma / Isıtma ( VRF ile )  + Sıcak Su

Soğutma + Isıtma ( Su ile ) + Sıcak Su kombi-
nasyonlarından biri yapılabilir.

VRF sistemi ısıtma yapmıyor mu?  
Neden sıcak su modülü ile ısıtma 
yapılmalı?

3 borulu VRF’ler aynı anda hem ısıtma hem de 
soğutma yapabilir. Üstelik VRF ile ısıtma bir-
çok diğer geleneksel sisteme göre daha verimli-
dir. Kış aylarında çoğu mekânın ısıtma ihtiyacı 
olduğundan birçok iç ünite ısıtma modunda 
çalışmak isteyecektir. Eğer dış hava sıcaklığı 
çok düşük ise VRF sistemi hava soğutmalı bir 
sistem olduğundan kapasitesi düşecektir. Bu 
noktada seçeneklerden biri dış ünite kapasite-
sinin muhtemel bu düşüşü karşılayacak şekilde 
büyük seçilmesi olabilir, fakat dış ünite kapa-
sitesi artığından yatırım ve bazı durumlarda 
işletme maliyetinin artması söz konusudur. 
Ayıca binada kullanım amaçlı sıcak su ihtiyacı 
olduğundan ısıtma için tercihiniz VRF sis-
temi ile ısınmak dahi olsa sıcak su için ayrıca 
bir kazan vs. sistemi kurmak gerecektir. Hem 
yerden hem tesisattan hem de yatırım maliye-
tinden tasarruf etmek, üstelik bunu yaparken 
SHRM-e konfor ve verimliliği ile ısınmak için 
VRF sisteminin sıcak su modülleri kullanıla-

bilir.

Günümüzde yerden ısıtma sis-
temi de hem verim hem kon-
for dolayısıyla çok tercih edilen 
bir sistem. Projenizin yerden 
ısıtmaya göre tasarlanmış bir 
proje olması durumunda sıcak 
su modülü VRF dış ünitenizi 
soğutmaya ek sıcak su ve yerden 
ısıtmayı beslemek amaçlı da kul-
lanma avantajını sunar.

16-18.10.2018
Hall No:8 Stand: 8-117
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Kullanım Alanları

Ofisler

Günümüzde ticari ofisler artık birçok bağımsız 
alan içeriyor. Binanın kuzeye veya güneye bakan 
cepheleri sebebiyle mekânlarda farklı ısı yükleri 
oluşabiliyor. Bir mekânın ısıtılması gerekirken 
diğer mekânın da soğutulması gerekebiliyor. 
Kaldı ki mekânların hepsi aynı sıcaklıkta olsa 
bile vücut metabolizması nedeniyle insanların 
farklı sıcaklıklara ihtiyacı olabiliyor. Özellikle 
ofislerde çalışanların kendilerini mutlu hisset-
tikleri sıcaklıklarda daha verimli çalıştıkları 
kanıtlanmış bir gerçek.
Hem mekânların ısıtma soğutma ihtiyaçlarını 
karşılamak hem de sıcak su üretimi yapmak için 
SHRM-e mükemmel çözüm. Sıcak su modülü 
ile üretilen sıcak su bir kazana ya da ısıtıcıya 
gerek kalmadan ofisin lavabo ve mutfaklarında 
kullanılmaya elverişlidir.

Hastaneler

Hastanelerin bekleme salonlarında çok fazla 

insan aynı anda beklerken insanlardan kay-
naklanan ısı kazancı iç ortamda soğutma ihti-
yacı yaratabilir. Bu sırada muayene odalarında 
ise ısıtma ihtiyacı olabilir. Hasta odalarında, 
yemekhanede ise sıcak su ihtiyacı süreklidir. 
Tüm bu ihtiyaçlara ayrı ayrı tesisat kurmadan, 
tek bir sistem ile çözüm sunmak mümkündür: 
Toshiba SHRM-e

Alışveriş Merkezleri

İnsan sayısı ile değişkenlik gösteren bir diğer 
mekân da alışveriş merkezlerinin ortak alan-
larıdır. Genellikle dış yüzey alanları oldukça 
dardır bu yüzden kalabalık ortak alanlar ile 
tenha ortak alanların ihtiyaçları gün içinde 
dahi farklılık gösterebilir. Örneğin dükkan-
larda dış yüzeylerden ısı kayıpları nedeniyle 
gün boyu ısıtma ihtiyacı varken, kalabalık olan 
ortak alanların soğutma ihtiyacı olabilir. Hatta 
bu esnada dükkanların mutfaklarının ve AVM 
lavabolarının sıcak su ihtiyacı olabilir. 

Tüm bu ihtiyaçlara SHRM-e sistemi tek bir 
sistem ile çözüm sunuyor.

Restoranlar

Restoranlarda olmazsa olmaz sıcak su kulla-
nımı ile ısıtma soğutma sisteminin birleşimi 
sayesinde müşterileriniz Toshiba konforunu 
yaşarken restoran çalışanları da  sıcak suya doğ-
rudan ulaşabilir. Üstelik VRF sistemi soğutma 
modunda çalışsa dahi sıcak su temin edilebilir.

SPA ve Spor Salonları

Profesyonel bir kitleye ulaşmasını 
istediğiniz reklamınızın, potansiyel 
müşterilerinizce görülme 
olasılığının en yüksek olduğu yer 
bir sektörel yayındır.

ister basılı, ister dijital,
sektörel yayınlara reklam verin, 
geleceğe yatırım yapın.

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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Spor salonlarında ve SPA’larda olmazsa olmaz 
sıcak su ihtiyacı için bugüne kadar ayrı bir 
kazan, ayrı bir tesisat döşenmesi gerekirdi. Sıcak 
su ihtiyacı neredeyse sürekli olan bu küçük 
alanlar için yüksek yatırım maliyeti gerektiren 
uygulamalara artık gerek yok. Soğutma, ısıtma 
ve sıcak su için tek bir VRF sistemi yeterlidir.

Konut Kompleksleri ve Rezidanslar

Günümüzde konut kompleksleri ve rezidans-
lar spor salonu, kafeterya, yaşam alanları gibi 
birçok alanı bünyesinde barındırıyor. Yaşam 
alanlarında ise mutfak, banyo, yerden ısıtma 
vs. gibi bir ısıtma tesisatı tasarlanmış ise sıcak 
su gereksinimi artıyor. Yazın soğutma için de 

ek olarak bir klima sistemi ya baştan tasarla-
nıyor ya da klima hiç düşünülmüyor. Merkezi 
sistem olsa dahi ısıtma veya soğutma sistemi, 
ya ısıtma ya da soğutmada çalıştığından, eğer 
binanın geneli soğutmada çalışıyorsa siz kendi 
özel alanınızda da ısıtma yapmak zorunda kalı-
yorsunuz.
Toshiba sıcak su modülü ve SHRM-e sistemi 
tüm bunlara çözüm. Evinizin konforu hem 
ısıtma hem sıcak su hem de soğutma ile sağ-
lanıyor. Toshiba verimliliği sayesinde faturalar 
cebi yakmıyor.

Oteller

Otellerde enerji giderlerinin az olması yatırım-

cıların öncelikli tercihidir. Mutfak, havuzlar, 
sosyal alanlar, odalar, lavabo ve banyolar dolayı-
sıyla otellerin enerji giderleri oldukça yüksektir. 

Ayrıca müşteri memnuniyeti açısından müşteri-
lerin iç üniteleri ısıtma ya da soğutma modunda 
bağımsız olarak çalıştırabilmesi büyük önem 
taşır. Bu yüzden oteller için 3 borulu VRF sis-
temi tercih edilir. Bağımsız iklimlendirmeye ek 
olarak neden otelinizin havuzu da VRF sistemi 
üzerinden ısıtılıp soğutulmasın? Üstelik VRF 
sistemi soğutma modunda çalışırken, iç üni-
telerden havuza ısı transfer edilebildiğinden 
sistemin verimliliği neredeyse iki katına çıkar. 
Hepsi Toshiba SHRM-e ve Sıcak Su Modülü 
ile mümkün.

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

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

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi
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Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum
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ZİYARETÇİ
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HVAC-R EXPO SAUDI
4. Ulusararası Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Fuarı

28 - 30 Ocak 2019
Riyad, SUUDİ ARABİSTAN

DÜNYANIN 3. BÜYÜK

ISITMA SOĞUTMA

PAZARI BU FUARDA

BİR ARAYA GELİYOR

%22

Ziyaretçi

Artışı

“3. yılında HVAC-R EXPO SAUDI Fuarına 
Platin Sponsor olarak destek vermekten 

büyük mutluluk duyuyoruz. Bizce bu fuar,
S. Arabistan’ın büyüyen ısıtma-soğutma 

pazarındaki önemli trendleri ve yeni düzenle-
meleri tartışmak için çok başarılı bir platform 

görevi görüyor.”

Olaf Heyns
Genel Müdür
Carrier- S. Arabistan

Fulya Mah. Vefa Deresi Sok. No: 9 Şişli - İstanbul

+90 212 356 00 56

info@expotim.com

+90 212 356 00 96

www.expotim.com
EXPOTİM ULUSLARARASI FUAR ORGANİZASYONLARI A.Ş.
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siyahklima.com

Gree Klima Amber Serisi

Yeni bir seçeneğiniz daha var

PANTONE
C75 M68 Y67 K90
Amber
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www.aldag.com.tr

İstanbul Yapı Endüstri Merkezi

Ana Sponsoru

5. Nefes Alan Mekanlar için 
Mimari Tasarımda 

İklimlendirme Konferansı

2 Ekim 2018



AKS
Paket Tip Klima 

Santralleri

AKS DX 
VRF Dış Üniteli 

Klima Santralleri

ART-ROOF TOP
Çatı Tipi Paket 
Klima Üniteleri

ACT 
Radyal Fanlı Su 

Soğutma Kuleleri

AKA
Kanal Tipi 

Fanlar

ALDABREEZE
Evaporatif 

Soğutucular

ALDAPOOL
Havuz Nem Alma 

Santralleri

AFC Yüksek Basınçlı
Fan Coil Üniteleri

AHRV
Isı Geri Kazanım 

Üniteleri

MULTICOOL 
Su Soğutma 

Grupları

ALDAMED
Hijyenik Kompakt 
DX Klima Cihazları

COMFORMATIC 
Hassas Kontrollü Paket Tipi 

Klima Cihazları

AHP
Endüstriyel Tip 
Hava Perdeleri

AE Dekoratif Tip
AKF Dört Yöne Üflemeli 

Kaset Tip Fan Coil 
Üniteleri

ALTA-ALDA
Radyal ve Aksiyal

Apareyler

www.aldag.com.tr

İstanbul Fabrika (Kartal): Cumhuriyet Mah. Abdi ipekçi Cad. No: 1 (34876) Kartal / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (216) 451 57 40 F: +90 (216) 451 57 41

İstanbul Fabrika (Pendik): Ramazanoğlu Mah. Sanayi Cad. No: 11 (34906) Pendik / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (216) 451 62 04 F: +90 (216) 451 62 05

Manisa Fabrika (Akhisar): Kayalıoğlu Mah. Akhisar OSB 102 Sok. No:2/1 (45230) Akhisar / Manisa / TÜRKİYE
T: +90 (236) 427 27 02 F: +90 (236) 427 27 03

Ankara Bölge Müdürlüğü : +90 (0312) 471 31 53
İzmir Bölge Müdürlüğü : +90 (0232) 449 00 88
Bursa Bölge Müdürlüğü : +90 (0224) 211 15 36
Adana Bölge Müdürlüğü : +90 (0322) 456 00 99
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