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Medya takip ve raporlama ajansı 
PRNet’in UNESCO İstatistik Ens-
titüsü verilerinden ve medya yansı-

malarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 
Ar-Ge’ye sadece 15,3 milyar dolar harcama yap-
tığı görüldü. Ülkelerin satın alma gücüne göre 
derlendiği araştırmada Türkiye, 15’in ci sırada yer 
aldı. İlk 10’a girerek Ar-Ge’ye yaptığı yatırım 
ile dikkat çeken ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
•	 Amerika Birleşik Devletleri 476,5 milyar 

dolar, 
•	 Çin 370,6 milyar dolar, 
•	 Japonya 170,6 milyar dolar, 
•	 Almanya 109 milyar dolar, 
•	 Güney Kore 73,2 milyar dolar, 
•	 Fransa 60,8 milyar dolar, 
•	 Hindistan 48,1 milyar dolar, 
•	 Birleşik Krallık 44,2 milyar dolar, 
•	 Brezilya 42,1 milyar dolar, 
•	 Rusya 39,8 milyar dolar.

Ülkemizde ar-ge harcamalarının neticeleri ne 
oldu, bu harcamalar patentli birer ürüne/hizmete 
dönüştü mü, kimler hangi konularda ar-ge yatı-
rımları yaptı, bu yatırımlar ülkemize hangi katma 
değeri sağladı, bilmiyorum. Ama işte size o ar-ge 

Klimalı Ayakkabı 
“Sevim” Seri Üretim 
için Destek Bekliyor

harcamalarına 
dahil olmayan 
ve bireysel bir 
çabanın çıktısı 
olan enteresan 
bir ürün haberi: 

“Malatya’da yaşayan ve boş zamanlarında baba-
sının ayakkabı dükkanında çalışan 25 yaşın-
daki üniversite öğrencisi Furkan Bozdağ, kli-
malı bir ayakkabı tasarladı. Yazın soğutan kışın 
ısıtan ayakkabı, yaklaşık 3 ayda tamamlanan 
bir proje. Ayakkabının içine konulan bataryalı 
devre sayesinde soğutma ve ısıtma sağlanıyor. 

Bozdağ ürününü şöyle anlatıyor: “Ayakkabının 
içindeki devre peltier ve bataryadan oluşuyor. 
Devreyi ters veya düz bağladığımız zaman pel-
tier soğutma ya da ısıtma işi yapıyor. Yazın sıcak-
larında peltier düz devre olduğu için dışarıdaki 
soğuğu alarak ayakkabının içine atıyor. Ayak-
kabının içindeki sıcağı da alarak dışarıya atıyor, 
eksi 9 dereceye kadar soğutabiliyor. Devreyi ters 
bağladığımızda da ayakkabının içini bu sefer 
60 dereceye kadar ısıtıyor. Ayakkabının içinde 
hava akımı sürekli var, içinde bakteri üremesi 
imkansız”. 

Tasarladığı ayakkabıya annesinin ismi olan 
‘Sevim’ adını veren Furkan Bozdağ, şarj edile-
bilen ayakkabıyı daha da geliştirerek seri üretime 
geçmek istediğini söylüyor...” 

Ne dersiniz? Tutar bence... TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

www.acrefine.com

AĞIR YÜK KELEPÇESİ
APC-H

ROT
AFX-TR

KLİPSLİ DÜBEL
AFX-T

PROFİL MENGENESİ
ABC-F

(UL Listeli / FM Onaylı)

SPRINKLER KELEPÇESİ
APC-SH

(UL Listeli / FM Onaylı)

SİSMİK HALAT
ASB-CBL 
(UL Listeli)

Acrefine Fixing  Askı Elemanları 
Türkiye Pazarında...

Çarpıcı Tanışma Fiyatlarımız ve Benzersiz 
Ödeme Seçeneklerimizden Faydalanmak İçin 

Bizi Hemen Arayın

MERHABA TÜRKİYE
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Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
Sistemlerinize özel çözümler
Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

Wilo bakım hizmetleri
Wilo ürünlerinizin bakımlarını düzenli yaparak sistemlerinizin güvenli bir şekilde ve uzun dönem çalışmasını garanti altına 
alıyoruz. Bunu yapabilmek için de bakım servisimizi bireysel talepleriniz ve ürünlerinize göre şekillendiriyoruz.

Sistemlerinizi
uzun süre ve sorunsuz 
kullanabilmeniz için  
7/24 yanınızdayız...

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr

Tünel Havalandırması 
kazı aşamasında başlayan 
uzmanlıktır
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Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W
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ürünler

Caleffi Emniyet Ventilleri

Caleffi Emniyet Ventilleri hammadde-
nin sıcak baskı aşamasından ürün son 
haline gelene kadar Caleffi’nin kendi 

tesislerinde işlenir; her bir ürün tüm süreç 
boyunca kalite kontrolden geçerek üretilir.

Genel

311, 312, 313, 314, 513, 514, 527 EST ve 530 
serisi Emniyet Ventilleri Caleffi S.p.A. tarafın-
dan, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği 
Konseyi tarafından basınçlı ekipmanlarla ilgili 
üye ülkelerin uyumlaştırılması için oluşturulan 
2014/68/EU Yönergesi ile belirlenmiş temel 
güvenlik gereksinimlerine uygun olarak imal 
edilir.

İşlev

Emniyet ventilleri tipik olarak ısıtma sistem-
lerinde bulunan kazanlar, konut tipi sıcak su 
depolama sistemleri ve genel olarak su sistem-
lerinde basıncın kontrol edilmesi amacıyla kul-
lanılır. Ayar basıncına ulaşıldığında vana açılır 
ve basınç atmosfere tahliye edilerek sistemdeki 
basıncın kazan ve sistem bileşenleri için tehli-
keli seviyelere yükselmesi önlenir.

Çalışma prensibi

İç mekanizmadaki yaya (2) karşılık gelen obtü-
ratör (1), ayar basıncına ulaşıldığında yükselir 
ve çıkışı tamamen açar. Ayar basıncı sistemde 
izin verilen maksimum basınca göre seçilir. 

Çıkış bağlantısı (3) çapı, deşarja yardımcı olmak 
için sistem bağlantı çapı ile aynı ya da daha 
büyüktür. Basınç düşerken, karşıt tepki ola-
rak vana sahip olduğu ayar toleransları içinde 
yeniden kapanır.

Kurulum

Bir emniyet ventilinin montajından önce 
uzman teknik personelin yürürlükte bulunan 
mevzuata uygun şekilde doğru boyutlandırma 
gerçekleştirmiş olması gerekir. Emniyet ven-
tilleri belirtilen amacın dışında kullanılmama-
lıdır. Emniyet ventili vana gövdesinde ok ile 
belirtilen akış yönüne göre ve yürürlükte olan 
mevzuata uygun yetkinlikteki teknik personel 
tarafından monte edilmelidir.

Isıtma sistemi

Emniyet ventili, kazanın üst kısmına veya akış 
borusuna, kazandan en az bir metre mesafede 
monte edilmelidir. Emniyet ventili ve kazan 
arasındaki bağlantıyı sağlayan boru kesintisiz 
olmalıdır.

Kullanım suyu sistemleri

Emniyet ventilleri, sıcak su deposuna yakın 
olarak monte edilmelidir. Vana ve depo arasına 

herhangi bir kesme/kapatma cihazı monte edil-
memesine dikkat edilmelidir.

Montaj

Emniyet ventilleri dikey veya yatay olarak 
monte edilebilir ancak baş aşağı monte edile-
mez. Bu şekildeki montaj, doğru çalışmasına 
etki edebilecek yabancı maddelerin birikmesini 
önler. TM
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ürünler

İnfrared ısıtma teknolojileri üzerinde 85 yıl-
dır inovatif bir kültüre sahip olan Schwank, 
radyant ısıtmada kuralları değiştiren bir 

yeniliğe daha imza attı: Premix Brülörlü Del-
taSchwank borulu radyant ısıtıcı. 
Radyant ısıtmada; ışınım verimliliği, sezonsal 
verimlilik ve boru yüzeyi boyunca ısı dağılımı 
pazarda çok konuşulmamakla birlikte, aslında 
yatırımcıların en çok dikkat etmesi gerek 
husustur (Şekil 1). Bu üç temel faktör üzerinde 
Schwank yıllardan beri çalışmakta olup, ERP 
yönetmeliklerinde de bu faktörlerin artık ciddi 
kriterler olarak göze alınmasını sağlamıştır. 

Şekil 1 - Borulu Radyant Çalışma Prensibi

Yeni DeltaSchwank borulu tip radyant ısıtma 
ürünlerinde ışınım verimliliği %83,7’ye çık-
maktadır. Bu, bugüne kadar ulaşılan en yüksek 
değerdir. Sezonsal verimlilikte ise ERP 2018 
yönetmeliklerine göre alt limit %74 iken del-
taSchwank ile %98,9’a ulaşılmıştır (Şekil 2).

Premix Brülörlü DeltaSchwank Borulu Radyant Isıtıcı

Karşılaştırma
ErP min. değeri

Mevsimsel Verimlilik [ErP 2018]*

Şekil 2. Sezonsal Verimlilik

DeltaSchwank’ın Özellikleri
1. Blutek premix brülörü ile %20 daha az 

CO2 salımı, %55 daha az NOx salımı
2. Tam modülasyonlu çalışma prensibi ile 

hem artırılmış ısınma konforu hem de 
ciddi yakıt tasarrufu

3. Feran material ile kaplı patentli izolas-
yonlu refl ektör teknolojisi 

4. Yüksek sıcaklığa dayanıklı calorize radyant 
borular

5. Modbus ve Canbus bağlantısına olanak 
sağlayan elektronik yakma yönetim sistemi

Tüm bunlar, özellikle endüstriyel binalar için, 
yatırımcısına; %40’a varan enerji tasarrufu, 
yüksek ısınma konforu, bina yönetim sistemi 
entegrasyonu, uzaktan erişim ve esnek çalışma 
olanakları sağlamaktadır. Bunun yanında robust 
yapısı ile bakım onarım maliyetleri de minimize 
edilmiştir. Yatırımcılar isterlerse rutin bakım-
larını düzenli yaptırarak 10 yıla kadar ürün 
garantisine sahip olabilmektedirler. 
Schwank ürünleri distribütörü Optimum Isıtma 
Çözümleri A.Ş., bu tür endüstiyel ısınma yatı-
rımları için keşif, proje ve enerji tüketim - yatırım 
analizi çalışmalarını da yatırımcılara sunmak-
tadır. TM

Yüksek sıcaklığa dayanıklı
yanma bölmesi ile
bluTek-yakıcı

Yüksek sıcaklığa dayanıklı
paslanmaz çelik borular

Ara eleman ile optimize edilmiş 
geri dönüşüm geometrisi

Bina Yönetim Sistemine 
entegrasyon için 
modbus bağlantısı

Basınçlı gaz/hava karışımı 
kontrolü

Tam modülasyonlu 
EC motor

CLIVET SCREWline³-i Hava Soğutmalı VFD Vidalı Gruplar

Form Şirketler Grubu, büyük yapılar-
daki merkezi iklimlendirme sistemi 
için enerjinin en etkin ve verimli 

kullanıldığı sistemlerin uygulanması bilin-
ciyle hareket ediyor. Eurovent sertifi kası ve 
yüksek enerji verimliliği ile LEED sertifi -
kası için puan kazandıran CLIVET marka 
hava soğutmalı vidalı soğutma grupları, aynı 
anda ısıtma ve soğutmanın (dört borulu 
sistemin) ihtiyaç duyulduğu otel-iş mer-
kezi uygulamaları ve endüstriyel uygula-
malarda optimum çözüm sağlıyor. Eurovent 
sertifi kalı SCREWline³-i hava soğutmalı 

VFD vidalı gruplar, 550-1,300 kW soğutma 
kapasitesi aralığına sahiptir. Kompresörler 
üzerinde bulunan entegre inverterler, soğu-
tucu gaz soğutmalı olup soğutma için ek bir 
düzeneğe ihtiyaç duymazlar. Sektördeki en 
gelişmiş kompresör teknolojisini sunarlar. 
2 bağımsız devre, her bir devrede frekans 
inverterli kompresor, ısı transfer alanı geliş-
tirilmiş DX tip Shell&Tube evaporatör ile 
hem tam hem de kısmi yüklerde yüksek 
verimlilik sağlar. Akustik izolasyonu ile kon-
for uygulamaları için önemli bir kriter olan 
düşük ses seviyesi sağlar.TM
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311 - 530 SERİSİ
Sistem güvenliğini önemsiyoruz, ihtiyaçlarınızı biliyoruz.

Emniyet ventillerimiz hammaddenin sıcak baskı aşamasından ürün son haline gelene kadar 
kendi tesislerimizde işlenir; her bir ürün tüm süreç boyunca kalite kontrolden geçerek üretilir. 

EMNİYET VENTİLLERİNDE 
BÜYÜK KAMPANYA

01.10.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında %30  
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ürünler

Daikin’in Yeni Kombisi Condense, Konforu ve Ekonomiyi Bir Arada Sunuyor

Daikin, soğutma alanındaki iddiasını 
ısıtma sektörüne taşımaya devam 
ediyor. Geçen yıl segmentinin en 

küçük hacimli yoğuşmalı kombisi Daikin 
Premix’i tüketici ile tanıştıran Daikin, şimdi 
de teknoloji ve tasarrufun bir araya geldiği 
Condense ile ürün gamını genişletiyor. Dai-
kin Türkiye’nin Hendek’teki fabrikasında 
üretilen yeni kombi Daikin Condense kali-
teli özellikleriyle benzerlerinden ayrılıyor. 

Modern ve şık bir tasarıma sahip olan yeni 
yoğuşmalı kombi Daikin Condense; 24 ve 
28 kW kapasiteleriyle geniş metrekarelere 
ekonomik çözümler üretiyor. Konutlar ve 
küçük iş yerleri için ideal bir ürün olarak 
dikkat çeken Condense, doğalgaz veya LPG 
(G31) ile kullanılabiliyor. Yüksek ısıl verim-
liliğe sahip olan cihaz, frekans kontrollü 
pompası sayesinde elektriği ihtiyaca göre 
kullanarak elektrik tasarrufu sağlıyor. 

Daikin Condense’in son derece işlevsel olan 
LED ekranı her yaştaki kullanıcı için ürünü 
kullanmayı kolay hale getiriyor. LED ekran, 
teşhis edilen her türlü arızayı göstererek 
kolayca müdahale edilmesine olanak sağlı-
yor. 13 ayrı emniyet sistemiyle son derece 
güvenli bir kullanıma ulaşan Daikin Con-
dense, 3’lü eşanjör sistemine sahip. Bakırdan 
imal edilmiş ana eşanjör, atık gaz çıkışında 
yer alan eşanjör ve paslanmaz çelik plakalı 
eşanjör cihazın verimini üst düzeye çıkarır-
ken Daikin kalitesinin ve güvenilirliğinin 
bir göstergesi olarak öne çıkıyor. 

Konforlu ve ekonomik

Yeni yoğuşmalı kombi Daikin Condense’in 
elektronik ateşleme ve full alev modülas-
yonu ihtiyaca göre alevin boyunu ayarla-
yarak gaz tüketiminden tasarruf sağlıyor. 
Bunun yanı sıra cihazda opsiyonel olarak 
bulunan oda termostatı, seçilen oda sıcak-
lığını sabitliyor ve böylece ısınma konforu-
nun yanı sıra enerji tasarrufuna da olanak 
sağlıyor. Yerden ısıtma sistemleriyle uyumlu 
çalışabilen Daikin Condense, düşük şebeke 
suyu basıncı olarak kabul edilen 0.5 bar 
basıncında bile sıcak suya erişim sağlayabi-

liyor. Kompakt boyutlarıyla hacimsel avantaj 
sağlayan cihaz, montaj ve bakım kolaylığı ile 
dikkat çekiyor.  

Son derece ekonomik, yüksek teknolojili ve 
konforlu bir ürün olan Daikin Condense 
ile ısıtma alanındaki önemli bir eksikliği 
gideren Daikin, fark yaratan çevreci ve ino-
vatif ürünlerle tüketiciyle buluşmaya devam 
ediyor. 

Özellikler

•	 Daikin Türkiye Hendek fabrikasında 
üretim

•	 24, 28 kW kapasite
•	 Frekans kontrollü pompa
•	 Kullanımı kolay LED ekran
•	 LED ekran ile otomatik arıza teşhis sistemi
•	 Yüksek ısıl verimlilik
•	 Modern tasarım ile estetik görünüm
•	 Elektronik ateşleme ile full alev modü-

lasyonu
•	 Doğalgaz veya LPG (G31) ile çalışabilme 

özelliği
•	 Üçlü eşanjör sistemi
•	 Bakırdan imal edilmiş ana eşanjör

•	 Paslanmaz çelik plakalı eşanjör
•	 Düşük şebeke suyunda bile sıcak su eri-

şimi
•	 Elektriksel koruma sınıfı IPX5D
•	 13 farklı emniyet sistemi ile cihaz koru-

ması
•	 Opsiyonel oda termostatı 
•	 Montaj ve bakım kolaylığı
•	 Yerden ısıtma sistemi ile uyumlu çalışa-

bilme TM
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ürünler

Alarko Carrier’ın estetik ve modern 
dizayna sahip Seradens Super Plus 
Çift Yoğuşmalı kombileri yüzde 

100’ün üzerinde verim sağlıyor.

Çift yoğuşma teknolojisi

Türkiye’de ilk defa uygulanan hem ısıtma 
hem de kullanım suyunda yoğuşma tekno-
lojisi sayesinde geniş ısıtma aralığı sunan 
Alarko Seradens Super Plus kombiler, 
minimum dur-kalk sistemiyle maksimum 
yakıt tasarrufuna olanak veriyor. Uygun 
fi yatıyla satılan çevre dostu kombiler, sahip 
oldukları Premiks sistemiyle ideal gaz hava 
karışımı elde ederken düşük emisyon ora-
nıyla çevreci ısınma sağlıyor. 
Uzun kullanım ömrü nedeniyle de tercih 
edilen Seradens kombiler, yüzde 17-100 

Kentleşme, nüfus artışı ve sanayi 
gelişimi temel altyapı çözümlerinin 
de çağdaş standartlarda oluşturul-

masını zorunlu kılıyor. GF Hakan Plastik 
her biri testlerden geçirilen, uluslararası 
normlarda üretilen boru sistemleri ile alt-
yapı projelerinin güvenli ve verimli şekilde 
oluşturulmasında önemli bir hizmet sağ-
lıyor. Koruge ve PE100 boru sistemleri, 
hafi f, kolay ve güvenilir montaj; ek parça 
alternatifi , dayanıklılık gibi özellikleri ile 
ürün gamında ön plana çıkıyor.
GF Hakan Plastik’in tescilli markası 
DURAMAX Koruge boru sistemi, tüm 
yerüstü ve yeraltı boşaltma sistemleri, kana-
lizasyon sistemleri, endüstriyel atıksu drenaj 
sistemleri, yağmur suyu tahliye sistemleri 
gibi alanlarda kullanılabiliyor. 
Duramax’ın çift katmanlı yapısı, sızdırmaz-
lık; sağlam ve kırılmaz fi ziksel özellikleri, 
dayanıklılık; atıksulardaki aşındırıcı kim-
yasallara karşı direnç özellikleri sunarak, 
suların güvenli şekilde transfer edilmesine 
imkân sunuyor. Aşınmalara karşı dayanık-

Estetik Tasarım ve Yüksek Verim Bir Arada: 
Alarko Seradens Super Plus Kombi

GF Hakan Plastik’ten DURAMAX Koruge ve Yüksek 
Yoğunluklu Boru Sistemi PE100

aralığına kadar çıkan geniş ısıtma modü-
lasyon aralığıyla, minimum dur-kalk ve 
maksimum yakıt tasarrufu sağlıyor. Eco 
modu sayesinde hem ısıtma hem de kul-
lanım suyunda daha pratik ve ekonomik 
ayarlama imkânı sağlıyor. 
Opentherm uzaktan kumanda bağlantısı, 
dijital manometre ve beyaz aydınlatmalı 
LCD ekranı sayesinde kullanıcılara daha 
kolay kullanım sunan, LPG ve doğalgaz 
ile sorunsuz çalışabilen kombiler, güneş 
enerji sistemine bağlantı setiyle kulla-
nım suyu ısıtmasında güneş enerjisinden 
yararlanmaya olanak tanıyor. Kombiler, 
yoğuşma suyuna karşı yüksek dayanıma 
sahip paslanmaz çelik eşanjör ve daha 
büyük genleşme tanklarıyla, 20, 24, 28 ve 
36 kW olmak üzere dört farklı kapasitede 
üretiliyor.TM

lılık gösteren sistem, PP malzemeden üre-
tildiğinde 60-65 °C kadar, HDPE malze-
meden üretildiğinde 30-35 °C sıcaklıklara 
kadar sıvı transferine imkân tanıyor. 150 
mm’den 1000 mm’ye kadar mufl u veya muf-
suz borular ve ek parçalardan oluşan sistem, 
sızdırmazlık özelliği ile boru içindeki atık-
suların yeraltı su kaynaklarına karışmasını 
önlüyor. Ayrıca geri dönüşebilir olma özel-
liği ile de çevre dostu bir ürün olduğunu 
kanıtlıyor.
GF Hakan Plastik’in yüksek yoğunluklu 
boru sistemi PE100 ise daha çok altyapı 
basınçlı su hatlarında tercih edilen boru 
sistemi olarak öne çıkıyor. 
PE100 basınçlı içme suyu şebekesi, atıksu 
deşarj ve atıksu pompalama hatları, sulama 
sistemleri, denizaltı geçiş hatları ve derin 
deniz deşarjları, toprakaltı yangın söndürme 
sistemleri (Hidrant hatları), soğutma suyu 
sistemleri, telekomünikasyon sistemleri ve 
madencilikte kullanılabiliyor. 
Deprem bölgesinde bulunan bir ülke olan 
Türkiye için dayanıklılık, hassas konuların 

başında geliyor. PE100 su taşıma sistemi, 
esnek yapısı sayesinde, yeraltı hareketlerin-
den etkilenme ve kırılma riski taşımıyor; 
yüksek darbe dayanımı ve çatlak yayılma 
direnci gösteriyor. Suyun temiz ve sağlıklı 
şekilde taşınması konusunda avantaj sağlı-
yor. d20 mm’den d630 mm çapa kadar üreti-
lebilen PE100, elektro füzyon, alın ve soket 
kaynağı gibi kaynaklama metotları ile hızlı 
ve pratik bir şekilde birleştirilebiliyor.TM
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ürünler

Maktek’ten Yeni Ürün: Epsilon ECO Yoğuşmalı Kombi

Maktek’in yeni yoğuşmalı kombi 
modeli Epsilon ECO, Nisan 
2018’de yürürlüğe giren Avrupa 

Birliği Enerji Verimliliği Direktifi  (Energy 
Related Products- ErP) ile tam uyumlu. Tama-
men dışa bağımlı olduğumuz doğalgazın en 
tasarruflu şekilde kullanılmasına olanak sağ-
layan cihaz, uzun kullanım ömrü ve gerçek 
yoğuşma özelliği ile kısa zamanda kendini 
amorti ediyor. 24 kW ve 30 kW kapasitele-
rinde üretilen Epsilon ECO, ErP Yönetmeliğine 
göre A sınıfı ısıtma verimliliğine sahip. Enerji 
verimli ve ErP özellikli pompası sayesinde 
tesisat ihtiyaçlarına göre pompa hızı ayarlanır, 
cihazın sarf ettiği elektrikten tasarruf sağlanır. 
Düşük su basıncında bile sabit ısıda sıcak su 
deneyimi yaşatan Epsilon ECO, ayrıca bağlana-
cak dış hava sensörü yardımıyla çeşitli konfor 
eğrilerinde kullanım imkânı sağlar. Epsilon 

ECO kombi, yüksek ve düşük gaz basınçları 
için emniyet sistemiyle üretilir. Ayrıca düşük 
(0,7 bar) ve yüksek (2,5 bar) su basınçlarında 
bile sorunsuz çalışır. Türbinli akış hız kont-
rolü sayesinde değişken şebeke debilerinde 
dahi sabit sıcaklıkta kullanım suyu temini ile 
konfor süreklidir. Otomatik by pass sistemi ile 
tüm ısıtma tesisatı ve kombi yıllarca güvenle 
kullanılabilir. Kontrol düğmeli ön paneli ve 
kullanıcı dostu arayüzü ile gerçek LCD ekran 
kontrolü sağlayan cihazın ayar ve kontrolleri 
son derece basittir. Tüm ayarlamalar tek bir 
hareketle yapılabilir. Cihazla ilgili tüm para-
metrelerin ve bilgilerin alındığı LCD ekranlı 
kumanda paneli tam denetim sağlar. Cihaz, 
bulunduğu ortamın kapasite ihtiyacına göre alev 
modülasyonu yapar, uzun vadede ekonomik-
tir. Yüksek kullanım suyu performansı ile ön 
plana çıkan cihaz, tüm diğer Maktek kombiler 

gibi son derece sessiz çalışır. Montaj ve servis 
kolaylığı sağlayan özel iç yapısı ile avantajlı 
olan Epsilon ECO, 3 yıl fabrika garantili, 10 yıl 
yedek parça bulundurma garantili. TM

Buderus’tan Yeni Nesil Yoğuşmalı Kombi: Buderus Logamax GB122i W

Isıtma sistemleri uzmanı Buderus’un 
yeni nesil duvar tipi yoğuşmalı kombisi 
Logamax plus GB122i W daha verimli, 

güvenli, estetik ve kompakt boyutları saye-
sinde en küçük yaşam alanlarına bile uyum 
sağlıyor. 

Yüksek verimli, güvenilir ve 
kompakt

Logamax plus GB122i W sınıfının en yük-
sek standartlarına sahip 1:10 geniş modü-
lasyon aralığı ile ısıtma ihtiyacına uyacak 
şekilde kendini uyarlıyor ve bu sayede daha 
verimli çalışıyor. Logamax plus GB122i W, 
30 kW’a kadar sıcak kullanım suyu çıkı-
şıyla evlerde her zaman yeterli sıcak suyun 
bulunmasını sağlıyor. 

Pratik ve yeni nesil tasarım

Gelişmiş, kompakt ve sağlam tasarımı 
sayesinde Logamax plus GB122i, bulun-
duğu ortama şık bir şekilde uyum sağlıyor, 
kompakt boyutlarıyla en dar alanlara bile 
monte edilebiliyor. 36 kilogramdan daha 
hafif olan GB122i W pratik montaj imkânı 
da sağlıyor.

tilirken, hem yakıt tasarrufu hem de ısınma 
konforu bir arada sağlanıyor.TM

Verimli işletim sayesinde enerji 
tasarrufu

Logamax plus GB122i, net ve arkadan 
aydınlatmalı LCD ekrana sahiptir. Loga-
matic TC100 ile birlikte kullanıldığında, 
sistem mahal ısıtma verimlilik sınıfı A+’ya 
yükselir. Bu sayede enerji tasarrufu artar, 
doğalgaz faturalarında tasarruf sağlanır.

TC100 Oda Kumandası ile 
kombilere akıllı dokunuş

Buderus’un akıllı teknoloji ürünü Buderus 
Logamatic TC100 oda kumandası, sadece 
kombiyi uzaktan çalıştırmakla kalmıyor; 
kendiliğinden öğrenme ve otomatik yer 
belirleme özellikleri sayesinde, ısıtma siste-
minin en iyi şekilde kullanılmasına ve enerji 
tasarrufuna yardımcı oluyor. Buderus’un 
akıllı oda kumandası; mobil telefona ya da 
tablet bilgisayara yüklenen bir uygulamayla 
kombiyi, istenilen yerden ve istenilen anda 
açıp kapatabiliyor. 
Bu mobil uygulama sayesinde ev ya da iş 
yerlerindeki Buderus kombiler, kilometre-
lerce uzaktan bile istenilen ortam sıcaklığına 
ayarlanabiliyor. Böylece ihtiyaç kadar ısı üre-
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ürünler

ETNA FOSDEP Atıksu Tahliye Üniteleri

ETNA, modern atıksu uygulama-
larındaki zorluklarla güvenle başa 
çıkabilmek için ekonomik, verimli, 

kullanımı kolay, sık bakım gerektirme-
yen, güvenli ve uzun ömürlü drenaj ve 
atıksu çözümleri sunuyor. ETNA, bina-
larda atıksuların kanalizasyon şebekesine 
transferi için yapılan beton kuyular yerine 
AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal 
ettiği ETNA FOSDEP atıksu tahliye 
ünitelerini geliştirdi. 
Katı parçacık içeren atıksuları transfer 
eden yüksek performansa sahip EFP 30 
parçalayıcı bıçaklı foseptik ve EFP 30D 
açık çarklı drenaj pompaları ile donatılmış 
olan FOSDEP paslanmaz çelik atıksu 
tahliye üniteleri, konutsal ve ticari uygu-
lamalarda sağlam, kolay bakım imkânı 
sağlayan, koku yapmayan tasarımı ile öne 
çıkıyor.

FOSDEP atıksu tahliye üniteleri, binala-
rın bodrum katlarına beton depo yapmadan 
mevcut zemin üzerine kolayca yerleştiriliyor 
ve temiz suyu, yağmur suyunu, gri suyu veya 
atıksuyu cazibenin olmadığı durumlarda veya 
daha yüksek bir seviyedeki kanalizasyon şebe-
kesine bina gider borusu ve kanalizasyona 
giden borular vasıtasıyla deşarj edilmesini 
sağlıyor. 
TS EN 12050-1 ve TS EN 12050-2 stan-
dartlarına uygun olarak üretilen FOSDEP, 
sistem kapasitesine göre 500 litre kapasiteli, 
çift parçalayıcı bıçaklı pompa takılabilen ve 
250 litre kapasiteli, tek parçalayıcı bıçaklı 
pompa takılabilen, üzerinde toplu çek valf, 
pompa montaj kızakları ile birlikte kuruluma 
hazır olarak sevk ediliyor. Kapalı alanlarda 
olduğu gibi açık alanlarda da kullanılabilen 
üniteler sızdırmaz servis kapağı sayesinde asla 
koku yapmıyor.TM

Kapasite: 500 LTKapasite: 250 LT

Şişli

23,5 x 33,5 cm235 x 335 mm

GİRİŞ
Ø 40/50

Ø 100/110

GİRİŞ
Ø 40/50

Ø 100/ 110
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Ø 40/50

Ø 100/110 GİRİŞ
Ø 40/50

Ø 100/110
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YENİ

2018
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SANICUBIC® tahliye istasyonları, doğal akışlı tahliyenin imkânsız olduğu durumlarda, foseptik 
içeren atık suları daha yüksek bir seviyedeki gidere transfer eder.
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ürünler

SFA SANIHYDRO SANITOP WC Öğütücü

Tasarrufu ve Sessizliği Bir Arada Sunan E.C.A. Felis Yoğuşmalı Kazanlar

SANIHYDRO WC Öğütücüleri bod-
rum katlar gibi doğal akışlı tahliyenin 
imkânsız olduğu durumlarda, ev veya 

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

Merkezi ısıtma sistemleri için 
E.C.A. Ar-Ge Merkezi tara-
fından tasarlanan ve geliştirilen, 

yüzde 100 yerli sermaye ile üretilen Felis 
kazanlar, düşük atıkgaz emisyon değerleri 
ile çevreci ve Avrupa normlarını sağlayan 
yüksek verimli yoğuşmalı kazan sınıfında 
yer alıyor. Felis kazanlar yıllık emisyon 
değerleri ile en üst sınıf olan NOx 6 sınıf 
kategorisinde bulunuyor. Ayrıca; 65-150 
kW arası 4 farklı kapasite seçeneğiyle, 16 
kazana kadar kaskad yapabilme imkânı 
ile yüksek kapasitelere cevap verebiliyor. 
Kompakt ve hafi f olma özelliği ile mon-
taj ve sevkiyat esnasında büyük kolaylıklar 
sağlayan Felis kazanlar, maksimum işletme 
basıncı 6 bar olması sayesinde yüksek bina-
larda kullanımı kolaylaştırıyor. E.C.A. Felis 
duvar tipi yoğuşmalı kazanların, dış havaya 

SANITOP WC Öğütücü- Teknik 
Özellikleri
•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Klozet+lavabo 
•	 Maksimum dikey pompalama mesafesi: 

5 metreye kadar, 
•	 Maksimum yatay pompalama mesafesi: 

100 metreye kadar,
•	 Devreye girme seviyesi: 95 mm +/- 15,

duyarlı yeni nesil kontrol paneli ile optimum 
verimde çalışması sağlanıyor. Türkçe menülü 
geniş LCD ekranlı kontrol paneli üzerinden 
saatlik, günlük, aylık programlama yapa-
bilme, hata parametrelerini görebilme, farklı 
sıcaklık devrelerini kontrol imkânı sunuyor. 
E.C.A. Felis duvar tipi yoğuşmalı kazan-
larda kullanılan paslanmaz çelik eşanjör 
sayesinde daha dayanıklı ve yüksek verim 
oranı elde ediliyor. Felis serisi kazanların en 
önemli özelliği ise E.C.A. Ar-Ge mühen-
disleri tarafından geliştirilen entegre baca 
klapesi sayesinde daha küçük baca çapı ve 
düşük baca maliyeti ile tasarruf ve ilk yatı-
rım avantajı sağlaması. Felis kazanlar yüzde 
19’a varan modülasyon oranı sayesinde, ihti-
yaç yoğunluğuna göre gaz tüketim oranını 
ayarlayarak mevsim geçiş aylarında büyük 
tasarruf sağlıyor.TM

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

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y): 330 x 163 x 263 

mm.TM

Teknik 
düzenleme
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Yazın Klima, Kışın Kombi, Yıl Boyunca Sıcak Su...

DC inverter, çok fonksiyonlu havadan suya GREE Isı 
Pompası Sistemleri, havadan alınan doğal ısı ile  

ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını yıl boyunca 
yüksek verim ile karşılar.

• 8 kW ~ 60 kW kapasite aralığında farklı model 
seçenekleri ile her projeye uygun çözüm

• Split Tip Seride 55°C-60°C, 
Monoblok Seride 60°C,  
Ticari Tip Seride 70°C 

su çıkış sıcaklığı

Isıtıyor, Sogutuyor,
Tek Basına Yetiyor.¸
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DC inverter, çok fonksiyonlu havadan suya GREE Isı 
Pompası Sistemleri, havadan alınan doğal ısı ile  

ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını yıl boyunca 
yüksek verim ile karşılar.

• 8 kW ~ 60 kW kapasite aralığında farklı model 
seçenekleri ile her projeye uygun çözüm

• Split Tip Seride 55°C-60°C, 
Monoblok Seride 60°C,  
Ticari Tip Seride 70°C 

su çıkış sıcaklığı

Isıtıyor, Sogutuyor,
Tek Basına Yetiyor.Tek Basına Yetiyor.¸
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ürünler

Baymak’tan Evosta, Evotron ve Evoplus Serisi Islak Rotorlu 
Sirkülasyon Pompaları

Friterm, yeni geliştirdiği adyabatik 
soğutma alanında oldukça avantaj 
sağlayan PED’li Kuru Soğutucu ürü-

nünü Chillventa 2018 Fuarı’nda müşterile-
riyle buluşturdu. 
Kuru soğutucu ve kondenserlerde ürün 
verimliliğini artırmak amacıyla sunulan 
adyabatik soğutma sistem aksesuarların-
dan Cool Pad içeren kuru soğutucu, fuar 
esnasında ilgi odağı oldu.
Bu üründe, pompa vasıtasıyla soğutma 
peteği boyunca üst kısımdan akıtılan su, 
peteklerin ıslanmasını sağlar. Kuru ve sıcak 
olan dış hava, ıslak soğutma peteklerinden 
geçirilerek ön soğutmaya tabi tutulur. Islak 
soğutma petekleri ile temas eden hava sıcak-
lığı yaş termometre sıcaklığına yaklaştırılır. 

Baymak’ın su teknolojilerinde çözüm 
ortağı DAB firması, ticari binalar, 
okul, otel, hastane gibi büyük proje-

lerde ısıtma, havalandırma, klima ve güneş 
enerjisi sistemlerindeki su sirkülasyonu için 
Evosta, Evotron, Evoplus serisi ıslak rotorlu 
sirkülasyon pompaları ile yüksek performans 
ve kullanım kolaylığı sağlıyor.
DAB teknolojisine sahip Baymak ıslak rotorlu 
sirkülasyon pompaları Evosta, Evotron ve 
Evoplus, frekans kontrolü, yüksek perfor-
mansı, düşük enerji tüketimi ve kolay kul-
lanımı  ile çevre dostu olma özelliği taşıyor.
Evosta ve Evotron serisi frekans kontrollü 
sirkülasyon pompaları maksimum 4,2 m3/h 
debi ve maksimum 8 mSS basma yüksek-
liğine kadar kapasite aralıklarında rekorlu 
bağlantılıdır. Tek tip olan Evosta - Evotron 
serileri düşük kapasiteli sistemlerin ihtiyaç-
larına ekonomik çözümler sunar. Resirkülas-
yon hatları için bronz gövde, yüksek glikollü 
(Maksimum yüzde 60) uygulamalar için solar 
model opsiyonuna sahip olan Evosta - Evot-
ron serileri 1½" ve 2" rekor ölçüleri ve PN 
10 gövde dayanımı ile kullanıcıya esneklik ve 
kaliteyi bir arada sunuyor. İzolasyon ceketi 

Su direkt olarak lamellerle temas etmez. Bu 
nedenle lamel ömrü direkt spreyleme siste-
mine göre daha uzundur. Ek olarak lamel-
lerin kirlenmesini engeller. Mikroorganiz-
malar, mineraller ve benzeri parçalar suyun 
buharlaşma fazında havaya karışmadığı için 
çalışma prensibi tamamen sağlıklıdır. Sis-
tem minimum seviyede su tüketimi ile ürün 
verimliliğinin artırılmasını sağlar. Sistem 
sirkülasyonlu ve sirkülasyonsuz olmak üzere 
iki şekilde kurulabilir. Sirkülasyonlu Adya-
batik Soğutma Petekli Sistemlerde petekle-
rin üzerinden verilen su, peteklerin altında 
bulunan tavada toplanır. Belirli bir seviyeye 
geldiğinde sirkülasyon pompası vasıtasıyla 
tekrar üst kısımda su spreyleme hattına 
pompalanır. Sirkülasyonlu sistemlerde 

Evosta’da aksesuar olarak Evotron serisinde 
ise ürünle beraber standart olarak sunuluyor.
Baymak Evoplus serisi frekans sirkülasyon 
pompaları maksimum 64 m3/h debi ve mak-
simum 18 mSS basma yüksekliğine kadar 
kapasite aralıklarında olup rekorlu ve flanşlı 
bağlantılı seçenekler sunuyor. Tekli ve ikiz tip 
versiyonları bulunan seride DN 32 PN6’den 
DN 100 PN16 bağlantıya kadar farklı ihti-
yaçlara çözüm ortağı oluyor. 
Evoplus serisi sirkülasyon su pompaları, 
yüksek oranda enerji tasarrufu sağlıyor. 
EkoDizayn yönetmeliklerine uygun olarak 
tasarlanan Evoplus serisi konutlardan ticari 

legionella bakterisinin çoğalması engellenir. 
Sirkülasyonsuz Adyabatik Soğutma Petekli 
Sistemlerde peteklerin üzerinden verilen su 
miktarı uygun otomasyon sistemi vasıtasıyla 
dış hava bağıl nemine bağlı olarak, yeterli 
miktarda sağlanır. Bu uygulamada sisteme 
verilen tüm suyun buharlaşması kontrol sis-
temi marifetiyle sağlanır. Altta su birikimi 
söz konusu değildir. TM

binalara, hastanelerden otellere kadar birçok 
farklı projede ısıtma, havalandırma klima ve 
güneş enerjisi sistemlerinde tercih ediliyor. 
Frekans kontrolü ve yüksek performansı ile 
kullanım kolaylığı sağlayan Evoplus, gele-
neksel sirkülasyon pompalarına göre yüzde 
70 oranında enerji tasarrufu elde ediyor. 
Elektronik kontrol ve gelişmiş teknolojiyle 
entegre edilen Baymak Evoplus, sistemin 
sürekli optimizasyonunu sağlayarak enerji 
israfını önlerken, ürünün ömrünü de uza-
tıyor. Evoplus, kurulum, kontrol ve bakım 
açısından da önemli ölçüde zaman tasarrufu 
sağlıyor.TM

Friterm’den Yeni Ürün: PED’li Kuru Soğutucu
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ürünler

KSB’den Calio SI HMI/Dual/EcoMatch - Bağımsız Çalışan Yüksek Verimli 
Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası

KSB, en iyi teknoloji, en iyi fiyat/per-
formans oranı sunan, kullanıcıların 
gereksinimlerine uygun OEM’lerle 

yakın işbirliği içinde geliştirilen yüksek 
verimli, son teknoloji sirkülatörü Calio SI 
ürününü sunuyor. Calio SI Sirkülasyon 
Pompaları (OEM pazarı için) Türkiye’de 
tasarlandı ve Türkiye’de kurulan Endüstri 4.0 
üretim hattında üretiliyor. Calio SI, OEM 
pazarı için tasarlanıp üretilen yüksek verimli 
sirkülatörlerdir. Yerli ve yüksek kaliteli KSB 
pompası ve pompanın özel fiyat avantajın-
dan da faydalanılarak tüm gümrük vergileri 
ve ithalat masraflarından tasarruf edilebilir. 

Üç Pompa Türü, Bir Avantaj - 
Maksimum Esneklik
Calio SI, üç farklı çalışma moduna sahiptir: 
Sabit basınç veya oransal basınç kontrolü 
ile otomatik mod, manuel kullanıcı arayüzü 
girişi ile açık çevrim kontrol ve PWM ile 
kapalı çevrim kontrol. Tam olarak kullanıcı 
ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olan Calio 
SI, HVAC uygulamalarının tüm gereksi-
nimlerini karşılar. KSB’nin yüksek verimli 
bağımsız sirkülatörleri, çalışma moduna bağlı 
olarak farklı kontrol seçenekleriyle birlikte-
dir. Bunlar, kolayca erişilebilen bir kontrol 
paneli ya da bir PWM sinyaliyle kontrol 
edilebilir. Bu seçim, ürünün kolayca çalıştı-
rılmasını ve çok çeşitli uygulamalara uygun 
olmasını sağlar. 
Tüm Calio SI pompa türleri, esnek ve 
güvenilir pompa çalışması için otomatik ve 
manuel işlevlidir:

Otomatik İşlevler:
- Çalışma moduna bağlı olarak sürekli çıkış 

gücü ayarlama
- Yumuşak kalkış
- Entegre elektroniğiyle tam motor koru-

ması
- Otomatik rotor deblokaj sistemi

Manuel İşlevler: 
- Çalışma modunu ayarlama
- Fark basıncı ayar noktasını ayarlama
- Seviyeyi ayarlama (açık döngülü kontrol) 
- Havalandırma tapası
- Rotor deblokajı

Uygulamalar:
- Isıtma ve iklimlendirme sistemleri, 
- Endüstriyel tesisler,
- Tek hatlı ve çift hatlı ısıtma sistemleri 
- Yerden ısıtma sistemleri 
- Depolama tankı çevrimleri
- Güneş enerjisi sistemleri
- Isı pompaları
- Kit sistemler
- Kombiler
- Kazanlar

Düşük Maliyet:
- Türkiye’de üretilmiştir. Yerli malı ve TÜR 

(Teknolojik Ürün Dneyim) belgesine 
sahiptir.

- Gümrük masrafları ve ithalat masrafları 
yoktur.

- Yüksek verimlilik teknolojisiyle - hız 
kontrolünü birleştirerek enerji maliyetle-
rinden maksimum tasarruf sağlar.

- Yüksek verimlilik ve düşük titreşim için 
3 fazlı stator sargısı ve patentli yüksek 
verimli rotor yapısı kullanılmıştır. 

Çalıştırılması Kolaydır: 
- Standart bir özellik olarak kapalı döngülü 

kontrol çalışma modu için 0-10 V girdi,
- Bina Yönetim Sistemleri (BMS) ile kolay 

entegrasyon, 
- Tak ve çalıştır: Kurulumu ve çalıştırması 

kolay,
- İki basma düğmesine sahip kontrol paneli: 

Çalışma modunu seçmek için yukarı aşağı 
hareket ettirin,

- Tüm harici kontrol modları için bir 
konektör,

- Çeşitli pompa kontrolü seçenekleri (Kontrol 
Paneli, PWM, 0-10 V, EcoMatch),

- Otomatik rotor deblokaj sistemi,
- Yumuşak kalkış (soft starter) işleviyle bir-

likte tasarlanmıştır,
- PWM ile hata mesajları (Çift yönlü PWM 

sinyali),
- 6 kutuplu rotor ve optimize edilmiş mini-

mum vuruntu momenti nedeniyle düşük 
gürültü seviyesi.

Ekonomik:
- Yüksek verimliliğe sahip ıslak rotor 

motoru: EEI ≤ 0,2
- ErP 2015 enerji verimliliği düzenlemele-

rinin gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan 
maksimum enerji verimliliği ile geleceğe 
yönelik tasarımdır. 

- Klasik 3 hızlı sirkülatörlere göre %80 
enerji tasarrufu sağlar.

- Bakım gerektirmez.

Güvenilir:
- Ferrit mıknatıslı rotor yapısından dolayı 

tesisat içinde oluşan ferromanyetik par-
çacıkların düşük oranda hava aralığında 
toplanması ve kilitli rotor durumunun 
oluşmasının engellenmesi,

- Tamamıyla kapalı rotor sayesinde yüksek 
korozyon koruması,

- Entegre elektroniğiyle tam motor koru-
ması,

- Salmastrasız pompa: Mil sızdırmazlığı 
yoktur ve sürtünme momenti düşüktür,

- Elektrikli, sensörsüz, hız kontrollü motor,
- 1400-4000 dev/dak. arasında değişken hız,
- Kendinden soğutmalı rotor grubu,
- Seramik rotor yataklama sistemi sayesinde 

uzun hizmet ömrü,
- Röle üzerinden pompayı besleyen sistemler 

ve uzun röle ömrü için ani akım limiti <4A,
- Manuel ve entegre koruma işlevleri saye-

sinde yüksek düzeyde güvenilirlik.

Esnek:
- Geniş ürün çeşitliliği: Farklı basınçlarda 

çalışma, dişli bağlantılı pompa giriş ve 
çıkışı,

- 4 sabit basınç eğrisi ve 4 oransal basınç 
eğrisi,

- Müşterinin talebi üzerine hızlı tedarik,
- Calio SI EcoMatch için EcoMatch işlevi: 

Enerji bakımından verimli çalıştırma için 
sisteme otomatik uyarlama.

Fazla Yer Kaplamaz:
- Grup olarak tasarlanan elektronik aksam, 

pompa ve motor sayesinde minimum CO2 
salımı sağlar.

- Bu ürünün en ileri teknoloji ile tasarla-
nıp üretilmesinde TÜBİTAK, Ekonomi 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın tam destekleri alınmıştır. TM

20 . tesisat market 10/2018





ürünler

Accuratech ile Su Soğutmada ±0,3 °C Hassasiyet

Su soğutma, sanayinin birçok ala-
nında, çeşitli endüstriyel işlemlerde 
ısı kontrol amacıyla yaygın olarak 

kullanılır. Soğutma; kauçuk ve plastik 
işleme, kalenderler, kimyasal kaplama, 
baskı, kimyasal işleme, laminasyon, labo-
ratuvar test ekipmanları ve diğer birçok 
imalat işlemlerinde kullanılır. Enjeksiyon 
kalıplama makineleri ve endüstriyel lazer 
makineleri, değişken soğutma yüklerinin ve 
sıcaklık farklarının ürün kalitesine ve verime 
direkt etki ettiği endüstriyel uygulamalardır. 
Ayrıca, bu tür ekipmanların üreticileri ve 
kullanıcıları, soğutma suyu sıcaklıkları sabit 
olduğunda daha iyi performans ve işlem kali-
tesinin elde edilebileceğine inanır.
Endüstriyel proses sırasında oluşan ara-

lıklı ve değişken ısıl yükler, su soğutma sis-
temi içerisinde bulunan kompresörün sık 
durup kalkmasına neden olur ve bu sebeple 
kompresörler mekanik arızalar verir. Ayrıca 
sık durup kalkma nedeniyle, üretim tesisinin 
elektriksel güç faktörü üzerinde olumsuz bir 
etki yaratır. Soğutulmuş suyun büyük sıcak-
lık dalgalanmaları, genellikle, kompresörün 
başlatılması ve durdurulması ile sıcaklık 
kontrolü denendiğinde ortaya çıkar. Bu tür 
5 °K veya daha fazla dalgalanmalar, işlem 
ekipmanında ve ürün kalitesinde tahammül 
edilemez zararlara sebep olur.
Aytek Soğutma tarafından tasarlanan Accu-
ratech, düşük yüklerde ve ayrıca yüksek 
yüklerde, chiller sistemine zarar vermeden, 
kararlı bir soğutma akışkanı sıcaklığı sağ-

lama çabalarına çözüm getirir. Accuratech, 
hassas sıcaklık kontrol ünitesi evaporatörden 
dönen soğutucu akışkan sıcaklığını, su tankı 
çıkışındaki ve dönüşündeki soğutma sıvısının 
sıcaklığını  algılar. Sıcaklık bilgilerini işler ve 
soğutma suyu sıcaklığını sabit tutabilmek 
için kompresör üzerindeki yükün kontrol 
edilmesi yoluyla ±0,3 °C hassas sıcaklık 
kontrolü sağlar.

Özellikler
•	 ±0,3 °C oransal sıcaklık kontrolü
•	 -2-100 kW soğutma kapasitesi
•	 R-134 soğutucu akışkan
•	 Scroll kompresör
•	 Paslanmaz hidrolik kit
•	 Fan hız kontrolü TM





• Kimyasal Proses Pompaları
• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
• Dizel Motorlu Pompalar
• Yüksek Sıcaklık ve Basınç Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

ENDÜSTRİ

• Sirkülasyon Pompaları
• Santrifüj Pompalar
• Kontrol Panoları
• Vanalar ve Bağlantı Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sıcak Su Depolama Tankları
• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

HVAC

• Santrifüj Pompalar
• Kelebek Vanalar
• Sürgülü Vanalar
• Küresel Vanalar
• Çek Valfl er
• Sökme Aparatları
• Kontrol Panoları

ALT YAPI

• Yangın Pompa İstasyonları
• Yangın Pompası Kontrol Panoları
• Jokey Pompa Sistemleri
• Köpük Sistemleri
• Yangın Vanaları
• Alarm Vanaları
• Sprinkler, Akış Sensörleri,
  Akış Ölçerler

YANGINLA MÜCADELE

• Hidroforlar
• Transfer Pompaları
• Temiz Su Dalgıç Pompaları
• Genleşme Depoları
• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

SU TEMİNİ

• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
• Drenaj Pompaları
• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

DALGIÇ POMPALAR

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

EBITT EUROPE KFT H-6782 Mórahalom, Szegedi út 108. Hungary
Tel: +3662-280-926 Fax: +3662-280-927 • export@ebitteurope.com

www.ebitteurope.com

G R O U P  O F  C O M P A N I E S

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30
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ürünler

Panasonic’ten R32’li Sunucu Odası Çözümü

2018’de R32’ye tam geçişin bir parçası 
olarak Panasonic, ilk R32’li sunucu 
odası serisini tanıttı. Yeni Z-TKEA 

çözümü, güvenilir ve tutarlı sıcaklık 
kontrolünün gerekli olduğu sunucu odası 
uygulamaları için özel olarak tasarlandı.
Ayrıntılı teknoloji içeren sunucu odaları, 
ekipmanın yaydığı ısı nedeniyle çok hızlı bir 
şekilde ısınır. Her şeyin güvenli bir şekilde 
çalışması için sıcaklık limitlerinin garan-
tisi sağlanmalıdır. Yeni Z-TKEA, sunucu-
ları tutarlı ve güvenli bir sıcaklıkta tutarak 
korur ve bir yedekleme sistemi tarafından 
desteklenir.

R410A gibi önceki soğutucu akışkanlarla 
karşılaştırıldığında, küresel ısınma üze-
rinde daha az etkiye sahip olmanın yanı 
sıra, R32’nin temel faydası da daha verimli 
bir seçenek olmasıdır. Z-TKEA çözümü, 
A+++ yüksek verimlilik derecesine ve 8.5’lik 
SEER derecesine sahiptir ve dış ortam 
sıcaklığı - 20°C’nin altına düştüğünde bile 
tam kapasitede çalışabilir. 

Güvenliği sağlamak ve ürünün performan-
sını ömrü boyunca en üst seviyede tut-
mak için, PAW-SERVER-PKEA kontrol 
arayüzü, özel olarak tasarlanmış iki adet 
Z-TKEA ünitesini yedekli veya eş yaş-

lanma sağlayacak düzende, sıralı olarak 
çalıştırır. Bu ayrıca, bir ünitenin arı-

zalanması durumunda, operasyonda 
daima tam işlevli bir ünitenin 
bulunduğundan emin olmak için 
yedekleme sistemi sağlar.

Arayüz, operasyonel bir hata 
veya sıcaklıkta değişiklik olması 
durumunda hızlı bir aksiyonla 
bina yöneticisine anlık güncel-

lemeler ve uyarılar sağlar. Talep, 
işletim sisteminin kapasitesini 

aşarsa, bekleme modunda olan ikinci 
sistem toplam kapasiteyi artırmak ve 

talep azaldığında bekleme moduna geri 
dönmek için çalışacaktır. Örneğin, oda 
sıcaklığı 28°C’nin üzerine çıkacak olursa, 
üniteler otomatik olarak bir hata sinyali 
vermek için birlikte çalışacaktır.

Panasonic Wifi  kiti (CZ-TACG1) tarafın-
dan desteklenen bulut tabanlı izleme sistemi 
sayesinde tesis ve bina yöneticileri, sıcaklık 
aralığı ve enerji kullanımı da dahil olmak 
üzere Z-TKEA ünitelerini akıllı cihazların-
dan izleyebilir ve kontrol edebilirler.

Z-TKEA serisi 5 yıllık kompresör garantisi 
ile artık 2,5kW’tan 7.1kW’lık yüksek kapa-
siteye kadar mevcuttur.

Panasonic ısıtma ve soğutma ürünlerinin 
satışı, Türkiye’de Res Enerji Sistemleri A.Ş. 
tarafından yapılıyor. TM
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söyleşi

Eren Kalafat
Ulus Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

D ergimize verdiği bir önceki röportajında “Tesisat sektörü sismik korumayı 
öğrendi” diyen Ulus Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eren Kalafat, bu 
röportajında ise bunun çok iyi bir gelişme olduğunu, artık sadece uluslararası 

müşavirlerin rol aldığı büyük projelerde değil, küçüğünden büyüğüne hemen her 
projede tesisatların sismik korumasına yer verildiğini ancak bunun yeterli olmadığını 
söylüyor. Sektörde büyük bir haksız rekabet ortamının baş gösterdiğini belirten 
Kalafat, “Bunun sebebi, sismik korumayla ilgili mühendislik hizmetlerinin hâlâ sadece 
malzeme satıcılarından alınıyor olması” diyor ve tesisat sektöründen mal ve hizmet 
alan yatırımcılara, ana müteahhitlere ve tesisat yüklenicilerine sesleniyor...

“Sismik keşif 
özetlerinde 
haksız rekabeti 
önleyebiliriz... 
Ve önlemeliyiz”
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Tesisatlarda sismik koruma 
alanında mühendislik hizmetinin 
bağımsız çözülmesi gerekiyor

Hatırlarsanız, bir önceki röportaj başlığım 
şöyleydi: “Tesisat sektörü sismik korumayı 
öğrendi”. Aslında bu ifade maalesef kısmen 
doğru. Eskiden sismik koruma deyince “O 
nedir?” sorusuyla karşılaşıyorduk. Dolayısıyla 
sismik koruma, sadece uluslararası müşavirlerin 
yer aldığı büyük projelerde söz konusu oluyordu. 
O anlamda bu ifade yerini buldu ve bu konudaki 
farkındalık artık tamamlandı. Evet, Türkiye’de 
tesisat sektörü sismik korumanın ne olduğunu 
ve neden gerekli olduğunu artık biliyor. Bu 
çok iyi bir gelişme, çünkü artık sadece ulusla-
rarası müşavirlerin rol aldığı büyük projelerde 
değil, küçüğünden büyüğüne hemen her pro-
jede tesisatların sismik korumasına yer veriliyor. 
Ancak maalesef bu yeterli değil. Hatta biraz da 
bu yüzden sektörde büyük bir haksız rekabet 
ortamı baş gösterdi. Bunun sebebi ise sismik 
korumayla ilgili mühendislik hizmetlerinin hâlâ 
sadece malzeme satıcılarından alınıyor olması. 
Sismik koruma kendi içinde niş bir konu ve bu 
konunun asıl omurgası mühendisliği, malze-
mesi değil. İşte burada Türkiye çok büyük bir 
kuyuya düştü. Bu konunun mühendisliğini hâlâ 
sadece malzeme satıcıları veriyor. Daha doğrusu 
sektör öyle sanıyor ve sadece onlardan talep edi-
yor. Aslında inşaat sektörü genelinde tesisatlar 
gibi yapısal-olmayan bileşenlerin de deprem 
hesaplarını yapan ciddi mühendislik firmaları 
var. Ancak yapısal deprem mühendisliği sek-
törünün büyüklüğü ve yoğunluğu sebebiyle bu 
firmalar, yapısal-olmayan konularda pazarlama 
faaliyetleri göstermiyor, sadece kendilerine bir 
talep gelirse ilgileniyorlar. Dolayısıyla onlarla 
bizim tesisat sektörü tanışmıyor. Bu durumda 
tesisat sektörü hep malzeme satıcısına gidiyor, 
keşif özeti ve mühendislik hizmeti bekliyor. İşte 
orada işler sarpa sarıyor. Çünkü maalesef tabiatı 
gereği, malzeme satan biri daha çok malzeme 
satmak ister ve bu kişi proje yapıyorsa, hele 
hele keşif özeti hazırlıyorsa, bu kişiden alına-
cak mühendislik ve keşif özeti hizmeti aslında 
güvenilir değildir. Bu noktada akıllara şu soru 
gelmeli: “Ulus Yapı ne yaptı bunca yıl?”
Bu soruyu insanlar bana sormadan ben cevabını 
verirdim. Çünkü Eren Kalafat olarak mühendis 
kimliğimi, sahibi olduğum Ulus Yapı şirketinin 
ticari kimliğinden çok iyi ayırabildiğime inanı-
yorum. Eren Kalafat olarak bu konudaki yazıla-
rım, konuşmalarım, verdiğim seminerler hep bu 

işin “doğru mühendisliği” üzerinedir, malzemesi 
üzerine değil. Bu konuda eleştiri aldığım bile 
oldu. Hiç unutmam konuşmacı olarak katıl-
dığım bir seminerde bir kişi “Ulus Yapı’dan 
neden hiç bahsetmiyorsunuz?” diye sormuştu. 
Ben de o sahnede makine mühendisi, sismik 
mühendisliği alanında kendini geliştirmeye 
çalışan ve bu konuda öğrendiklerini paylaşan 
Eren Kalafat olarak bulunduğumu, malzeme 
satıcısı olarak bulunmadığımı söylemiştim. Bu 
sayede ben Ulus Yapı’yı bu haksız rekabete 
sebep olmayacak bir firma olarak yürütmeyi 
başardığıma inanıyorum. Ama artık sadece Ulus 
Yapı yok, artık başkaları da var. Herkes için aynı 
şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Dolayısıyla 
şu an için sektörde muazzam bir haksız reka-
bet ortamı var. Sebebi de tesisatlarda sismik 
koruma dediğimiz konunun mühendislik tara-
fının bağımsız çözülemiyor olması. Bu durum 
artık Türkiye’de kanayan bir yaraya dönüştü. 
Benim tesisat sektöründen mal ve hizmet alan 
yatırımcılara, ana müteahhitlere ve tesisat yük-
lenicilerine naçizane önerim, sismik koruma 
için ihtiyaç duydukları mühendislik hizmeti için 
inşaat sektörü genelinde tesisatlar gibi yapısal-
olmayan bileşenlerin deprem hesaplarını da 
yapan mühendislik firmalarından hizmet almayı 
tercih etmeleri. Çünkü bu sayede bir malzeme 
satıcısının daha çok malzeme satmaya yönelik 
manipülatif mühendislik çalışmalarının kurbanı 

olmayacaklar. Bu firmalardan bazılarına DİD 
(Deprem İzolasyon Derneği) kanalıyla ulaşıl-
ması mümkün. DİD’in web sitesinde yer alan 
üyelerden bu konu hakkında bilgi alınabilir.

aSET yazılımı ile mühendislik 
açısından heyecan verici bir süreç 
bizi bekliyor

Ulus Yapı olarak, mesleğe hizmet konusuna 
her zaman öncülük ettik ve yine bu konuda 
bir öncülük yapıyoruz. Acrefine’ın bir sismik 
mühendislik yazılımı olan aSET (Acrefine Seis-
mic Engineering Tool) adlı programı Türkçe-
leştirdik. Türkiye’de sektöre açarak programdan 
sektörün faydalanmasını istiyoruz. 
Genelde mekanik veya elektrik taahhüt fir-
maları bir ihaleye girerken keşif özeti çıkar-
mak zorunda kalıyorlar ama iş sismiğe gelince 
hemen bir sismikçiden yardım istiyorlar. Yardım 
istemelerine gerek yok, yazılımı kullanarak bunu 
gerçekleştirebilirler, çünkü yazılımın kullanımı 
son derece kolay. Bu yazılımı kullanmak için 
mühendis olmak dahi gerekmiyor, keşif özeti 
okuyabilen herkes aSET yazılımını kullanabilir. 
aSET kaç metretül boru, kaç metrekare kanal, 
kaç adet ekipman olduğu ve bunların kapasite 
bilgilerini kullanarak yüzde 90 mertebelerinde 
başarıyla keşif özetini çıkarabiliyor.

Moskova Mercedes Fabrikası
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söyleşi

Güzel olan şey şu, bu yazılımın sonuç çıktısı 
excel formatında ve ürünlerin sadece model-
lerini değil kapasitelerini de gösteriyor. Biz bu 
yazılımla aslında sektöre büyük bir hizmet veri-
yoruz. Alarko’nun Carrier HAP yazılımı gibi 
düşünün, bu yazılımı herkes kullanıyor. aSET 
yazılımı da aynı şekilde keşif özeti okuyabilen 
herkes tarafından kullanılabilecek. aSET, online 
formatta çalışan ve ücretsiz bir yazılım.
Olması gereken neyse o olmalı, kimse bu işi 
manipülasyona dönüştürmemeli. Ulus Yapı 
olarak, bu yazılımın eğitimlerini de verece-
ğiz. MMO, TTMD, DİD gibi çeşitli meslek 
örgütleri kanalıyla bu eğitimleri gerçekleştir-
meyi düşünüyoruz. Önümüzde mühendislik 
açısından heyecan verici bir süreç bizi bekliyor.

Ulus Yapı’daki yenilikler

Bilindiği üzere Ulus Yapı olarak, yurtiçinde 
e-ticaret dışında doğrudan satışı bıraktık. Bunun 
yerine az sayıda, kendi alanında uzman bayile-
rimiz ile yolumuza devam ediyoruz. Konumuz 
zaten uzman bayilik gerektiren bir konu ve stan-
dart bir tesisat malzemesi satmadığımız ve ana 
işimiz sismik, akustik, titreşim olduğu için bir 
sürü sayıda bayinin bu işi yapmasına ne gerek var 
ne de imkân var. Az sayıda bayinin kendi alanla-
rında ve bölgelerinde bu işi sürdürmeleri üzerine 
kurulu bir yapıya gittik. Bir yandan da geleceğin 
alanı olduğu için bir e-ticaret sitesi kurduk: sis-
mikmarket.com. Bu site bir online mağaza gibi 
faaliyet gösteriyor. Çünkü büyük projeli alımlar 
için genellikle kimse kredi kartıyla çok yüklü 
alımlar gerçekleştiremiyor, belli bir miktarın 
üzerinde kredi kartlarının limiti olmadığı için 
ya da geleneksel şekilde çekle çalışmak isteyen-
ler, bayilere yöneliyor. E-ticaret sitesi üzerinde 
DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) hesabı 
açarak yüklü alımlar yapan müşterilerimiz de 
var tabii. Doğrudan satış yapmıyoruz demek, 
artık sadece ufak tefek perakende satış yapıyoruz 
anlamına gelmiyor. Ulus Yapı e-ticaret dışında 
doğrudan satış yapmıyor. 
Ulus Yapı olarak yurtdışı faaliyetlerimizi de 
artırdık. Ayrıca İngiltere’deki partnerlerimiz 
Gripple ve Acrefi ne ile global faaliyette bulun-
duğumuz için sadece Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
(MENA) gibi bölgelerle sınırlı kalmıyoruz. 
Örneğin Suudi Arabistan’da Granada Mall 
adlı projede, Moskova’daki Mercedes Fabrikası 
projesinde yer aldık. Yakın zamanda, İngiltere 
üzerinden içinde bulunduğumuz ciddi işlerden 

biri, Japon müteahhitlik fi rması Kurihara tara-
fından Singapur’da yapılan Nanyang Tekno-
loji Üniversitesi. Aynı fi rmaya Maldivler’de bir 
resort, Hong Kong’da çok büyük bir AVM gibi 
projelerde de hizmet verdik. Bir Türk fi rmanın 
Türkiye’de ürettiği ürünleri, İngiltere üzerinden 
Singapur ve Maldivler’deki projelerde kullanıldı. 
Tek bir işte kaç tane ülkenin buluştuğunu şu 
şekilde özetleyebilirim; bir Japon fi rmanın Sin-
gapur ofi si, Amerika’daki fuarda, İngiliz Acrefi ne 
ile tanışıyor. İngiliz Acrefi ne’a sipariş veriyor. 
Acrefi ne bu ürünü Türkiye’de ürettiriyor. Ürün-
ler müşterinin Maldivler’deki projesine sevk 
ediliyor. Toplam 6 farklı ülke ve kültür bir proje 
için bir araya geliyor. İşte bu küreselleşmeye çok 
güzel bir örnek. Ülkemizde ise Üçüncü Hava-
limanı, Rönesans ve YDA’nın şehir hastaneleri 
gibi büyük yatırımlı projelerin yanı sıra tekno-
lojik açıdan Türkiye’nin önde gelen bankalarının 
data center projelerinin sismik uygulaması Ulus 
Yapı tarafından yapılıyor. Ulus Yapı olarak biraz 
daha bu tarz işlere yöneliyoruz. 
Yurtiçinde ise bayilerimize işleri teslim ediyo-
ruz. Burada bir konunun altını çizmek isterim. 
Bu bayiler, daha ziyade işin müşteri tarafını 
yönetiyor. Ancak bu işin arkasında çok ciddi 
bir mühendislik var. Ulus Yapı o mühendis-
lik hizmetini vermeye devam ediyor. Hiçbir 
bayimizi yalnız bırakmıyoruz. Mühendisli-
ğini geliştirmek isteyen bayilerimize destek 
veriyoruz elbette ama onlara “Kendi başının 
çaresine bak” demiyoruz ve onlardan asla böyle 
bir beklentimiz yok. Çünkü Ulus Yapı, güçlü 
mühendislik ekibini daha da güçlendirerek tüm 
dünyada faaliyet gösterdiği için, Türkiye’de de 
pekâlâ bu mühendislik ekibi ile bayilerimizin de 
ihtiyaç duyabileceği mühendislik desteğini veri-
yoruz. Ayrıca Ulus Yapı’nın çok ciddi bir stok 
ve üretim gücü var. İkisi bir arada olduğu için 

herhangi bir bayinin bundan faydalanmaması 
söz konusu değil. Dolayısıyla işin lojistiğini de 
Ulus Yapı yönetiyor. Yani mühendislik, lojistik 
ve bir yere kadar fi nans yükünü de üstlenerek 
bayilerimizle çok güzel bir sinerji yaratıyoruz. 
Özetle Ulus Yapı, sahne arkasından ekibi yönet-
meye devam ediyor.
Tüm bunların yanında Ulus Yapı olarak 
Türkiye’de Acrefi ne’ın sismik dışındaki tesi-
sat askı ve bağlantı ürünlerine, yani Acrefi ne 
Fixing’e de giriş yaptığımızı belirtmekte fayda 
var. Acrefi ne Fixing’de UL listeli / FM onaylı 
yangın kelepçeleri ve profi l mengeneleri gibi 
ürünlerin yanı sıra geleneksel boru kelepçe-
leri ve perfore profi ller gibi ürünler de mevcut. 
Acrefi ne Fixing’e giriş yapmamızın sebebini şu 
şekilde özetleyebilirim: Ulus Yapı bir mühen-
dislik fi rması ve malzeme her zaman bizim için 
ikinci planda yer alıyor. Ancak bir önceki röpor-
tajımda tesisat sektörünün sismik korumayı 
öğrendiğini söylemiştim, evet artık her yerde 
sismik var, pazar büyüdü. Pazar büyüyünce o niş 
ruh ister istemez biraz daha genişleme eğilimine 
girdi. Öyle olunca “standart ürünlerle bir paket” 
sunmak, ciddi önem kazanmaya başladı. Önce-
leri bu standart paket konusu ile değil, sadece 
o paketin özel tarafıyla ilgileniyorduk. Örne-
ğin Ulus Yapı olarak senelerce dübel satmadık, 
ancak paket önemli olunca ve zaman içeri-
sinde fi rmalarla ilişkiler güçlenmeye başlayınca 
DeWalt ile güçlü bir ilişkimiz oldu. Bu ilişkinin 
içinde Ulus Yapı olarak Türkiye’de DeWalt’in 
sismik sertifi kalı klipsli dübelini konteynerler 
bazında stoklayan ve hem e-ticaret üzerinden 
hem de bayiler kanalıyla satan tek fi rma olduk. 
Sertifi kalı askı ürünlerine de giriş yaptık ve Ulus 
Yapı olarak artık paket sunuyoruz. Ayrıca mev-
cut markalarımızdan yeni ve çarpıcı ürünler de 
yakın zamanda ürün gamımıza eklenecek. TM

Nanyang Teknoloji Üniversitesi
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teknik

Atıksular içerikleri nedeniyle tüm dün-
yada istenmeyen sorunların başında 
gelir. Atıksuların, bulunduğu yerden 

taşınması ve terfi edilmesi oldukça önemli-
dir. Çünkü atıksular, katı maddeler (kauçuk, 
odun vb.), atık yağ-gresler, homojen olmayan 
katı atıklar ve kum gibi aşındırıcı maddeler 
içermektedir. Atıksuların taşınması ve terfi 
edilmesi bu nedenle pompa kullanımında 
pek çok farklı ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.

Doğru pompaların ve sistemlerin 
seçilmesi önemli
Atıksuda katı madde içeriğinin artması, 
pompalarda tıkanma riskine sebep olarak, 
arıza riskini ve bakım maliyetlerini de önemli 
ölçüde artırmaktadır. Doğru pompaların ve 
sistemlerin seçilmesi yüksek standartlarda ve 
en düşük maliyetle güvenilir atıksu tahliyesini 
sağlar. Pompaların performansında en önemli 

unsur olan çark, sistem güvenilirliğinin ve 
verimliliğin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, 
uygun çark seçimi oldukça önemlidir.  
Atıksu pompalarında açık ve kapalı tip olmak 
üzere iki tip çark kullanılmaktadır. Açık çark 
olarak sınıflandırılan vorteks çarklar, içeri-
sinde büyük ve lifli parçaların olduğu atık-
sularda ve içerisinde havanın bulunabileceği 
arıtma çamurlarının uzaklaştırılmasında ter-
cih edilmektedir. Bu çark tipleri yüksek parti-
kül geçirgenlikleri sayesinde tıkanmaya karşı 
dayanıklıdır, ancak verimlilik bakımından 
kanallı çarklar ile karşılaştırıldığında daha 
düşük verimliliğe sahiptir. Vorteks çarkların 
verimlilikleri ancak yüzde 50-55’lere kadar 
çıkmaktadır. Kanallı (kapalı) çarklar ise tek 
kanallı ve çok kanallı olmak üzere ikiye ayrıl-
maktadır. Tek kanallı çarklar çok kanallı çark-
lara kıyasla daha yüksek partikül geçirgen-
liği sayesinde katı madde içeren çok kirli ve 

Dalgıç Pompalarda Çark Tipleri 
ve Uygulama Alanları

ham atıksuların transferi için uygundur. Çok 
kanallı çarklar ise genellikle yağmur sularının, 
ham atıksuların ve arıtma çamurlarının trans-
ferinde tercih edilir. Kanallı çarkların verim-
liliklerinin yüzde 70-80 seviyesinde olduğu 
görülmektedir. Yandaki görselde pompa çark 
tiplerinin geçirgenlik ve verimlilikleri ara-
sındaki bağlantı gösterilmiştir, görselden de 
anlaşılacağı üzere geçirgenlik ve verimlilik 
arasında ters bir orantı olup, pompanın geçir-
genliği arttıkça hidrolik verimliliğinde bir 
düşüş gözlenmektedir. 

En uygun çark nasıl seçilir?
En uygun pompa-çark seçimi uygulama ve 
atıksu içeriğine bağlı olarak belirlenmelidir. 
Atıksuyun içeriğindeki katı madde boyutu, 
yoğunluğu, hava içerip içermediği çark tipi-
nin belirlenmesinde rol oynayacaktır. Bunun 
yanı sıra, ömür boyu maliyeti düşürmek için 

Yazan: Hazal Yıldız, Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. İş ve Ürün Geliştirme Sorumlusu
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verimlilik ve işletim güvenilirliği de göz 
önüne alınarak seçim yapılmalıdır. 

Wilo SOLID Çark
Tüm bu gereksinimler düşünülerek, atıksudaki 
katı maddelere karşı yüksek işletim güvenilir-
liği ve yüksek verimlilik sağlamak için Wilo, 
SOLID çarkları tasarladı. Patentli SOLID 
çark, salyangoz içerisinde yaratılan homo-
jen akış ile sağlanan yüksek hidrolik verim, 
simetrik akış yönlendirmesiyle düşük titreşimli 
çalışma ve tıkanmaya karşı dayanıklı tasarımı 
ile tüm gereksinimlere cevap vermektedir. 
Toplam maliyeti göz önünde bulundurmak 
gerekirse SOLID çarka sahip bir pompa ile 
vorteks çarka sahip bir pompa karşılaştırıldı-
ğında beş yıllık toplam ömür maliyetlerinde 
36.000 Euro tasarruf sağladığı hesaplanmıştır. 
Yüzde 82 verimliliğe ulaşan SOLID T (kapalı 
çark), vorteks çarklara kıyasla yüksek oranda 
enerji tasarrufu sağlayan SOLID G (yarı açık 
çark), tıkanma denetimi ve otomatik temiz-
leme çevrimine sahip SOLID Q (yarı açık 
çark) çark tasarımları sistemler için optimum 
çözümleri sunar.TM

P Deprem Yalıtımı (Sismik İzolasyon) P Enerji Sönümleme Sistemleri (Damperler) P Deprem Performansı Değerlendirme Hizmetleri P Güçlendirme Projelendirme Hizmetleri P Performansa Dayalı 
Tasarım P Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri P Deprem Tehlike Analizleri P Tarihi ve Yığma Yapıların Deprem Güvenliği ve Güçlendirilmesi Hizmetleri P Kurumlara Yönelik Deprem Mühendisliği Eğitimleri 

P Yapıların Deprem Ekonomik Kayıp Analizi (Due Diligence, PML, Sigorta Riski) P Deprem Mühendisliği Yazılımları Satış ve Geliştirilmesi
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proje

İstanbul’un en güzel lokasyonlarından biri 
olan Küçükçekmece Gölü ve Marmara 
Denizi’nin birleştiği alana Metal Yapı tara-

fından inşa edilen Blue Lake projesi, 14 katlı 
8 blok olarak tasarlandı. 14’üncü katta bütün 
blokların birbirine bağlandığı proje, toplam 
788 adet konuttan oluşuyor. 1+0 stüdyo tipi 
dairelerin yanı sıra 1+1’den 5.5+1’e kadar farklı 
metrekare ve oda seçenekleri bulunan konutlar 
her ihtiyaca yanıt verebilecek şekilde tasar-
landı. Blue Lake’in iklimlendirme çözümleri 
için Daikin’in VRV ürünleri tercih edildi. 
392 adet dış ünitenin kullanıldığı projede 
salonlara gizli tavan tipi cihaz konuldu. Diğer 
mahallerin de bakır borulaması yapılarak, 
konut sahiplerinin seçeceği tipteki cihazlar 

için gerekli altyapı oluşturuldu. İç ünitelerde 
FXDQ düşük statik basınçlı ve FXSQ orta sta-
tik basınçlı gizli tavan tipi ürünlerden toplamda 
415 adet kullanıldı. Bunun dışında 73 adet 
RXYSCQ4TV1, 118 adet RXYSCQ5TV1, 62 
adet RXYSQ6TV1, 136 adet RXYSQ8TY1, 
14 adet RXYQ14T VRV heat pump dış ünite-
ler kullanılarak projenin Daikin etabı tamam-
lanmış oldu. 
Proje hakkında bilgi veren Metal Yapı Proje 
Müdürü Şefik Ülker, “Toplam 788 konut biri-
minden ve 22 ticari birimden oluşan proje-
mizde, iklimlendirmeyle ilgili satın alım süre-
cimizin bir kısmını tamamladık. Tamamlanan 
bu kısımla ilgili olarak oturumu başlanan dai-
relerden bu kısa süre içerisinde sistemin kulla-

Blue Lake Projesi 
İklimlendirme Sistemi

nımıyla ilgili çok olumlu geri dönüşler aldık. 
Projemizde kullanımına karar verilen sistemler 
içerisinde Daikin ‘iyi ki bunu seçmişiz’ diyebi-
leceğimiz en belirgin markalardan biri oldu” 
şeklinde açıklama yaptı. 

RXYSCQ-T ve RXYSQ-T Mini 
VRV heat pump dış üniteler ile 
verim %28 artıyor

Modern ve her açıdan konforlu bir yaşam alanı 
sunmayı hedefleyen lüks konut projelerinde dış 
ünite seçimi estetik, çalışma sesi ve kapladığı 
alan bakımından büyük önem taşıyor. Kullanı-
cıya en iyi deneyimin garanti edildiği bu tarz 
büyük projelerde, cihazların görünmez olması 

Florya Küçükçekmece sahil hattında yer alan Blue Lake projesinde yaşam başladı. Metal 
Yapı tarafından gerçekleştirilen konut projesinde 14 kattan oluşan 8 blok yer alıyor. Farklı 
tiplerinden oluşan toplam 788 adet konutun bulunduğu projenin iklimlendirmesi için 
Daikin ürünleri tercih edildi. Proje için çeşitli modellerde toplam 392 adet VRV kullanıldı.

34 . tesisat market 10/2018



ve sessiz çalışması öncelik taşıyor. Daikin Mini 
VRV 823 mm yükseklik değeri ile klasmanının 
piyasadaki en düşük boyuta sahip ürünü olarak 
öne çıkıyor. Bu sayede neredeyse uygulandığı 
mahallerde hiç fark edilmiyor. Cihazların kom-
pakt ve hafif olması (94 kg’ye kadar düşüyor), 
cihazların 2 kişi tarafından taşınabilmesini ve 
montajını mümkün kılıyor. Bu sayede ek bir 
kaldırma ekipmanı maliyeti gerektirmiyor. 
Mini VRV, Avrupa’daki kentsel alanlarda dış 
ünitelerin insanlar üzerinde yarattığı olumsuz 
etkiyi minimuma indirmek amacıyla yayım-
lanan yönetmeliklere uygun olarak tasarlanan 
bir ürün. Kullanıcıya rahat bir uyku ortamını 
garanti eden gece ‘sessiz modda’ çalışma özelliği 
3 kademede çalışabiliyor. Son derece sessiz 
çalışan dış ünitelerde ses seviyesi 47 dBA, 44 
dBA ve 41 dBA’ya kadar inebiliyor. Mini VRV, 
Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı (VRT) 
teknolojisi ve inverter kompresörler gibi VRV 
IV standartlarını kullanıyor. Gaz kaçaklarının 
otomatik olarak tespitini sağlayan algoritmalar 
ile donatılan bu ürün, özellikle konut tipi yeşil 
binaların öncelikli tercihlerinden biri. 500 gram 
ve fazlası kaçak miktarı, 500 gramlık aralıklar 
ile tespit edilebilir.
Geleneksel VRF/VRV teknolojilerinde, 
özellikle geçiş mevsimlerinde ortamda deği-
şen ısıtma/soğutma yükünü karşılamak için 
kompresörün hızı değiştirilir, enerji verimliliği 
maksimumda tutulur. Yani tüm yük kompre-
sörün omzundadır ve düşük çalışma hızlarında 
kompresör verimi düşer. Daikin patentli kulla-
nıcı ve enerji dostu yeni nesil özellikli Değişken 
Soğutucu Akışkan Sıcaklığı (VRT) teknolojisi, 
değişen dış ortam sıcaklığına ve iç ortam mahal 
sıcaklığına bağlı olarak, kompresör hızının ve 
çevrimde dolaşan değişken soğutucu akışkanın 
evaporasyon sıcaklığının ayarlanması ile cevap 
verir. Kompresörün optimum hızlarda çalışması 
sağlanır. Bu da enerji verimliliğini yüzde 28 
oranında artırır. VRT teknolojisi, Daikin VRV 
IV ailesinin tüm ürünlerinde olduğu gibi, en 
küçük üyesi Mini VRV’de de bulunur. Daikin, 
bu teknolojiyle konut projelerinde daha yüksek 
enerji verimliliği ve düşük çalışma maliyetini 
patentli VRT teknolojisi ile sağlar. Bu özelliği 
ile sadece iç ortam şartlarına bağlı olarak çalı-
şan rakiplerinden ayrılan Mini VRV, yüksek 
verimli çözümler sağlayan Eurovent standart-
larına sahiptir ve 8’e varan ESEER sezonsal 
verimlilik değerlerine ulaşırken 300 metre 
toplam borulama uzunluğu özelliği sayesinde 
esnek montaj çözümünü de beraberinde getirir.

VRV IV Mini serisi 4-12 HP aralığında geniş 
soğutma kapasitesine sahiptir. Daikin’e özgü 
swing tipi inverter kompresör ile daha uzun 
kompresör kullanım ömrü sunar. Daha düşük 
ses seviyesi ile dış ortam montajlarında çevreye 
duyarlıdır. Ayrıca, şık split iç ünitelere bağ-
lanabilir olması ile konut projelerinde estetik 
iç ünite taleplerini karşılayabilir niteliktedir. 
Sistem geniş çalışma sıcaklıklarında çalışabilir. 
Soğutmada -5°CKT’den +52°CKT’ye kadar 
(8-12HP) , ısıtmada ise -20°CYT’den +15, 
5°CYT’ye kadar olan ortam sıcaklıklarında 
kapasite kaybı olmaksızın tam verimle çalışır. 
Ürün, kolay ayarlanabilmesi ve devreye alınabil-
mesi sayesinde en kısa montaj süresine sahiptir. 

RXYQ-T heat pump dış ünite, deniz 
kenarında yüksek koruma sağlıyor 

Daikin’in yeni nesil VRT (Değişken Soğutucu 
Akışkan Sıcaklığı) özellikli Daikin VRV sistemi 

ve bu cihazın beraberinde daire büyüklüklerine 
uygun kapasitede seçilen hava soğutmalı heat 
pump tipi dış ünitelerle her dairenin birbirin-
den bağımsız bir şekilde soğutulması sağlanabi-
liyor. Dış ünitelerin gövdesi, çevresel şartlardan 
etkilenmeyecek biçimde emaye paslanmaz çelik 
sacdan, deniz kenarı gibi ortamlarda yüksek 
koruma için polyester termal toz boya ile (min 
70μ) imal edilir. Hava soğutmalı dış ünite 
kondenseri, koruma ve atmosfer korozyonuna 
karşı uzun ömürlüdür ve son derece verimli 
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fan motoruna sahiptir. Standart olarak cihaz 
üzerinde yer alan küf önleyici özelliğe sahip 
reçine ağdan yapılı hava fi ltresi çıkartılabilir 
ve yıkanabilir özelliktedir. Ürünün maksimum 
55 Pa’a kadar cihaz dışı statik basınca sahip 
olması; pazardaki en geniş esnekliği sağlarken, 
farklı uzunluklardaki kanalların kullanılabil-
mesine olanak verir. 10’un üzerinde fan eğrisi 
otomatik olarak seçilebilir. Cihazın üzerinde 
drenaj pompası standart olarak bulunur. Opsi-
yonel kablolu kumanda, opsiyonel kablosuz 
kumanda ve opsiyonel merkezi kumanda ile 
kontrol edilebilmesini sağlarken, bina yönetim 
sistemlerine koordine edilebilme imkânı verir. 

İnce bir çözüm, FXSQ orta statik 
basınçlı gizli tavan ünite 

1.7-16.0 kW geniş soğutma kapasitesine 

çalışır. Blue Lake projesinde serbest dış ünite 
kombinasyonu ile montaj alanı gereksinimleri 
karşılanmıştır. Ayrıca RXYQ-T model VRV 
IV Heat Pump dış ünitelerde standart olarak 
bulunan otomatik şarj ve soğutucu akışkan 
testi özellikleri ile devreye alma sırasında hem 
zamandan tasarruf edilirken hem de cihazlarda 
en iyi performans değerlerine ulaşıldı.
Hava soğutmalı heat pump tipinde 8-54 HP 
geniş soğutma kapasitesi aralığına sahip değiş-
ken soğutucu akışkan klima sisteminin dış 
üniteleri çevre dostu R410A soğutucu gazını 
kullanır. Kapasite gamı tek bir soğutucu gaz 
devresi ile farklı çeşit ve kapasitelerden oluşan, 
64 iç üniteye kadar bağlanabilme özelliğine 
sahip dış ünite, klima santrali ile DX batarya 
bağlantısı yaparak taze hava ihtiyacını da sağlar. 
Ürün, split şık iç ünitelerine bağlanabilir olması 
ile konut projelerinde tasarım iç ünite taleple-
rini karşılar. Sistem, geniş çalışma sıcaklık ara-
lıklarında çalışabilir. Soğutmada -5°CKT’den 
+43°CKT’ye kadar, ısıtmada ise -20°CYT’den 
+15,5°CYT’ye kadar olan ortam sıcaklıklarında 
verimle çalışır. Yeşil binaların aranılan özel-
liklerinden olan gaz kaçaklarının otomatik ve 
manuel olarak tespit edilebildiği algoritmalar 
ile donatılmış olması ürünün en güçlü taraf-
larından biridir. Yapılan kontrol sonucunda 
en az 500 gram ve fazlası kaçak miktarı, 500 
gramlık aralıklar ile tespit edilebilir. LonWorks, 
BacNet ve Modbus haberleşme sistemine 
bağlanabilme özelliği sayesinde bina yönetim 
sistemine kolayca bağlanabilir. Menüsü son 
derece kolaydır. Kolay okunabilir hata raporu, 
temel işlevlerin hızlıca kontrolü için temel 
servis parametrelerin görüntülenmesi, hızlı ve 
kolay saha ayarlarını gösteren verilere menüden 
kolayca erişim sağlanabilir. 

Geniş soğutma kapasitesine sahip 
FXDQ düşük statik basınçlı gizli 
tavan iç üniteler 

1.7-7.1 kW geniş soğutma kapasitesine sahip 
gizli tavan iç üniteler konforu yüksek tutacak 
biçimde tasarlanmıştır. Blue Lake projesinde de 
daire tiplerine göre oldukça sessiz çalışmasıyla 
tercih edilen 2.2-7.1 kW arasındaki kanallı 
tip iç ünitelere yer verildi. Konutların estetik 
tasarımına uygun olarak seçilen FXDQ düşük 
statik basınçlı, ince gizli tavan tipi iç ünite 20 
cm yüksekliğiyle kendi sınıfındaki cihazlardan 
öne çıkıyor. Cihaz, düşük ses seviyesi ve düşük 
enerji tüketimini sağlayan özel geliştirilmiş DC 

sahip, 24,5 cm yükseklikteki FXSQ orta statik 
basınçlı gizli tavan tipi iç ünite, sınıfındaki en 
ince yüksekliğe sahip ünitelerden biri olması-
nın yanında, düşük ses seviyesi ve düşük enerji 
tüketimini sağlayan özel geliştirilmiş DC fan 
motoruna sahiptir. Blue Lake projesinde 9.0-
16.0 kW arasındaki cihazlar kullanılması uygun 
görülmüştür. Çıkartılabilir, yıkanabilir ve küf 
önleyici özellikte reçine ağdan yapılı hava fi lt-
resi standart olarak bulunur. Maksimum 150 
Pa’a kadar cihaz dışı statik basınca sahip olması 
ile farklı uzunluklardaki esnek kanalların kul-
lanılabilmesini sağlar. Nominal hava debisine 
göre devreye giren otomatik debi ayarı saye-
sinde kolay montaj imkânı sağlanır. Otomatik 
hava üfl eme ayarı işlev özelliği ile hava hacmini 
ve statik basıncı ölçerek nominal hava akışı için 
gerekli ayarlamaları yaparak montajı kolaylaş-
tırır ve istenilen konforu sağlar. TM

proje
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Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı 
tek parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

Yüksek gerilimli çelik tel ve polyester 
lamineli alüminyum kullanılarak imal 
edilmiş borunun üzerine elyaf şiltenin 
tam laminasyonlu olarak kaplanması 
ile ISO 9001-2008 sistemi ve TS EN 
13180 standardına uygun olarak 
üretilmiştir. 

İç boru, izolasyon malzemesi ve dış ceket 
tam lamineli olarak üretildiğinden ve 
izolasyon malzemesinin de özelliğinden 
dolayı toplanma ve tozuma yapmaz.

Alev yürütmez niteliktedir. Yangın 
esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz.

POLİETİLEN

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

EXIVA, esnek havalandırma kanallarının 
ana havalandırma kanalına, dağıtım 
noktalarına, her türlü fan, cihaz ve 
havalandırma ekipmanlarına montajını 
sağlayan bağlantı aparatıdır. Daha kısa 
sürede daha sağlam montaj imkanı sağlar.

www.flexiva.com.tr
Diğer Flexiva ürünleri için:



Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı 
tek parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

Yüksek gerilimli çelik tel ve polyester 
lamineli alüminyum kullanılarak imal 
edilmiş borunun üzerine elyaf şiltenin 
tam laminasyonlu olarak kaplanması 
ile ISO 9001-2008 sistemi ve TS EN 
13180 standardına uygun olarak 
üretilmiştir. 

İç boru, izolasyon malzemesi ve dış ceket 
tam lamineli olarak üretildiğinden ve 
izolasyon malzemesinin de özelliğinden 
dolayı toplanma ve tozuma yapmaz.

Alev yürütmez niteliktedir. Yangın 
esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz.

POLİETİLEN

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

EXIVA, esnek havalandırma kanallarının 
ana havalandırma kanalına, dağıtım 
noktalarına, her türlü fan, cihaz ve 
havalandırma ekipmanlarına montajını 
sağlayan bağlantı aparatıdır. Daha kısa 
sürede daha sağlam montaj imkanı sağlar.

www.flexiva.com.tr
Diğer Flexiva ürünleri için:



söyleşi

M AS DAF 1977’den bu yana çeşitli endüstri grupları, sulama, ısıtma&soğutma 
sistemleri, gemi sanayi, atıksu yönetim sistemleri, yangın söndürme işlemleri 
ve benzeri birçok sektör için santrifüj pompa imalatı yapıyor. MAS DAF, geniş 

bayi ve servis ağı ile ülkemizde en iyi hizmeti doğru zamanlama ile sunuyor ve müşteri 
memnuniyetini hep en ön planda tutuyor. Firmanın İstanbul İş Ortakları Erdoğan 
Teknik, Ge-Ti, Oska Pompa ve Sistem Yapı, MAS DAF ile işbirlikleri hakkındaki 
görüşlerini dergimiz okurlarıyla paylaştı...

MAS DAF, bayileriyle 
büyümesini sürdürüyor
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Erdoğan Teknik Tic. Ltd. Şti. Genel 
Müdürü Niyazi Erdoğan:

“Müşteri odaklı iş yapış tarzımızla 
MAS DAF ile uyum içindeyiz”

1994 senesinde yetkili servis olarak ticari faali-
yetlerine başlayan şirketimiz, müşterilerimizin   
talepleri doğrultusunda gelişmiş ve müşterile-
rimize keşif, teklif, satış hizmetleri sunan bir 
firma olarak sektördeki yerini almıştır. Hidro-
for ve pompa gruplarının yanında uzmanlığına; 
kazan, kalorimetre, ısı istasyonu ve diğer ısıtma 
ekipmanlarının satış ve servis hizmetlerini de 
eklemiştir. Şirketimiz yoğun olarak mekanik 
tesisat firmalarına ana ekipman ve cihaz satışı 
alanında hizmet vermektedir. AQUA Dolpin’in 
pompa grupları ile başlayan ilk proje satışımız, 
Gebze 1. Etap Emlak Konut, Double Tree Hil-
ton Topkapı, Gül Proje Vira İstanbul, Gül Park 
Yaşam, Divan Residence gibi projelerle devam 
etti ve pek çok projede çözüm ortağı olarak yer 
aldık.
Türkiye’de halen süren pek çok özel sektör proje-
sinde, özellikle enerji verimliliği konusu giderek 
önem kazanmakta ve marka seçimlerinde belir-
leyici olmaktadır. Ancak, genellikle müteahhit 
firmalar tarafından gerçekleştirilen devlet ve 
belediye işlerinde, fiyat/maliyet konusu ön plana 
çıkmakta, enerji verimliliği konusu biraz geri 
planda kalmaktadır. Bu tür ihalelerin şartna-
meleri hazırlanırken enerji verimliliği yüksek 

projeleri bunlardan bazılarıdır.
Türkiye’de bu sektörde çalışmak her geçen gün 
daha da zorlaşıyor. Çünkü düşük kâr marjları 
ve ciddi rekabet koşulları bu sektörde çalışan 
tüm firmaları zorlamaktadır. Buna son yıllardaki 
finans zorluklarını da eklersek iyiye gittiğini 
söylemek zor. Bu durum sektördeki herkes gibi 
pompa firmalarını da etkilemektedir. Özellikle 
son yıllardaki yerli üretici ürünlerinin kaliteleri-
nin artmasıyla ithal pompa firmaları ile rekabet 
daha iyi duruma gelmiştir. Bunun şirketlerin 
kurumsallaşmaya ve pazarlamaya verecekleri 
önemle daha da artacağını düşünüyorum.
Sloganlarımızdan biri “Dünyanın malzemesi 
Ge-Ti’de”. Bunun, müşterilerimizin bizi ter-
cih sebeplerinden biri olduğunu düşünüyoruz. 
Çünkü çok çeşit ve alternatif markalar müşte-
rilerin işlerini yürütmesinde kolaylık sağlamak-
tadır. Ayrıca kaliteli hizmet çok önem verdiği-
miz diğer bir konudur. Özellikle teknolojinin 
inanılmaz bir hızla gelişmesi doğal olarak sizi 
de hızlı olmak zorunda bırakıyor. Bu yüzden 
hem tekliflere cevap vermede hem de teslimat 
konusunda hızlı olmak zorundasınız. Her gün 
az çok demeden iki aracımız Anadolu, iki aracı-
mız da Avrupa Yakası’ndaki şantiyelere teslimat 
yapmaktadır. Tabii hemen her gün,  gün içinde 
dışarıdan nakliye araçları ile yapılan sevkiyatlar 
da oluyor.
Bizi farklı kılan diğer bir özellik ise satış eki-
bimizin yüzde 70’inin mühendis olmasıdır. Bu 
bizi, hem müşterilerin ihtiyaçlarında teknik 
donanım açısından hızlı çözüm üretmemizi hem 

ürünlere yönelik şartlarında değerlendirilmesi 
faydalı olacaktır.
Biz müşterilerimize, 360 derece hizmet sun-
maktayız. İşin teklif aşamasından önce keşif 
aşamasında; müşterilerin gerçek ihtiyaçlarına 
uygun doğru ürünlerin seçimini yapmaktayız. 
Daha sonra satışını gerçekleştirdiğimiz ürünün 
ihtiyacı olan montaj, devreye alma ve kullanım 
eğitimi işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Ana 
hedefimiz müşterilerimize, hak ettikleri konforu 
yaşatmaktır. 
Bizler, müşteri odaklı iş yapış tarzımızla MAS 
DAF ile uyum içindeyiz. Müşterilerimize daha 
iyi hizmet vermek için; Mas Grup’un sahadaki iş 
ortağı olarak, Mas Pompa’nın tüm departmanla-
rındaki çalışanları ile birlikte hareket etmekteyiz. 
Ortak amaçlarımız, ürün kalitesinin lojistik ve 
servis hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi, teknik 
bilgi seviyesinin artırılması, Ar-Ge bölümüne 
geribildirim ve sürdürülebilir diyalog / gelişim 
halinde, birlikte hareket etmektir.
Erdoğan Teknik olarak müşterilerimizin bizlere 
verdiği destek ile bölgemizde bilinen bir marka 
haline geldik. Bu desteğin bilinci içerisinde, 
büyümeye devam eden firmamızı,  ikinci kuşak 
yöneticiler ile ikinci yirmi beş yıla, amatör ruhu-
muzu kaybetmeden taşıyıp, yolumuza devam 
etmek istiyoruz.

Ge-Ti İnş. ve San. Malz. Tic. Ltd. 
Şti. Yöneticisi Hakan Özyürek:  

“MAS DAF işbirliğimizin daha 
da gelişerek çok iyi noktalara 
geleceğine inanıyoruz”

Şirketimiz 1982 yılında Karaköy’de faaliyetine 
başlamıştır. İlk önceleri brülör yedek parçaları 
ve teknik malzeme satışı yaparken, ilerleyen 
zamanlarda hemen her çeşit mekanik tesisat 
malzemelerini satarak faaliyetine devam etmiştir. 
Şu an itibarıyla alt yapıdan vitrifiyeye kadar bir 
inşaat için gerekli olan birçok mekanik tesisat 
malzemesini satmaktayız. Çalıştığımız sektör-
lerin büyük bir kısmını inşaat sektörü oluştur-
maktadır. Bunun yanında arıtma, gıda, tekstil 
ve diğer sektörlerle de teknik malzeme özelinde 
çalışmaktayız. Türkiye de, özellikle İstanbul’da 
çok çeşitli projelere hizmet verdik, veriyoruz. 
İlk akla gelenleri söylemek gerekirse İstanbul 3. 
Havalimanı, Batışehir, Zorlu Center Marmara 
Forum AVM, İkea İzmir, Forum Bayrampaşa, 
yeraltı treni inşaatları ve birçok Emlak Konut 
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söyleşi

de iletişim anlamında bir adım öne geçiriyor.
MAS DAF işbirliğimizin daha da gelişerek çok 
iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Zaten yıllar-
dır süregelen işbirliğimiz A tip bayii olmamızla 
çok daha iyileşti. Firmaların ticarete, hizmete 
ve rekabete bakış açısı paralel olunca başarının 
gelmemesi pek mümkün değil diye düşünüyoruz. 
Bizim eski bir Mas Pompa bayisi olmamızın bu 
işbirliğinin ve güvenin yapılanma sürecini kısalt-
tığı kanaatindeyiz. Bu işbirliğinin önümüzdeki 
senelerde hem bize hem Mas Pompa’ya daha 
çok katkı sağlayacağına eminiz. 
Firmamız 36 senelik bir firma olduğundan, gele-
neği ve tarihi olan bir firmadır. Dolayısıyla bu 
bizi yıllardır, günlük ticari kazançlar değil, ileriye 
dönük uzun vadeli kazançlar peşinde olmamıza 
yöneltti. Mas Pompa ile yaptığımız bu işbirliği 
uzun vadede sektöre ve ülkeye hizmet hedefle-
rimiz kapsamında yapılan işbirliğidir.
Tabii ki biz bir ticari kuruluşuz ve amacımız 
para kazanmak. Fakat bunu yaparken şu anda 
kısmen unutulmuş ticari ve insani değerleri 
yaşatarak, bazı yazılı olmayan kurallara uyarak 
sektöre hizmet etmek amacındayız. Ge-Ti’nin 
bir şirket olmasının yanında bir okul olduğunu 
düşünüyorum. Dolayısıyla bizden sonra gelecek 
nesillere de işin manevi tarafını öğretmek bir 
başka hedefimizdir.
Yaptığımız ve yapacağımız teknolojik yatırım-
larla işlerimizi daha kolay yapabilme, müşteri-
lerimize daha hızlı cevap verme ve çalışanları-
mızın daha rahat çalışma ortamında çalışmaları 
hedeflerimizden biridir.
Sonuç olarak 36 senelik firmamızın uzun yıllar 
boyunca aynı çizgide ve her geçen gün daha da 
büyüyerek yeni nesillere hizmet etmesini sağla-
mak en büyük hedefimizdir.

Oska Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Başkanı Kadir 
Arkutcu:

“Firmamız, MAS DAF ile uzun 
süreli ve güçlü bir beraberlik 
içerisinde, emin adımlarla büyüyor”

Oska Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin temelleri, 
2005 yılında MAS DAF yetkili servisi olarak 
hizmet vermeye başlayan Kardeşler Teknik fir-
masına dayanmaktadır. 2017 yılı ikinci yarısı 
itibarıyla da Oska Pompa San. ve Tic. Ltd Şti. 
kurularak MAS DAF münhasır bayiliğini almış 
olup ticari hayatına halihazırda devam etmek-
tedir. 

Oska Pompa San. ve Tic. Ltd Şti, ağırlıklı olarak; 
toplu konut projeleri başta olmak üzere endüst-
riyel tesisler, denizcilik, kamu ve özel sektöre, 
pompa sistemleri konularında, satış ve danış-
manlık hizmetleri sunmaktadır.
Faaliyet süremiz boyunca Lensistanbul, Dky 
Lokumevler, Evinpark Adatepe, Fortis Sinanlı 
gibi prestijli konut projelerinin yanı sıra; Sarıyer 
Devlet Hastanesi, Çamlıca Prestij Okulları, Tek-
nik Granier, Makyol İnşaat, Vamatco Matbaa 
Mürekkepleri, Friterm A.Ş., Bant Boru, Vatan 
Plastik, Lesa Yem gibi ülkemizin ve bölgemi-
zin önde gelen endüstriyel tesis ve firmalarının 
çeşitli projelerinde, çözüm ortağı olarak yer aldık.
Ülke ekonomimizin lokomotif sektörü olan ve 
gün geçtikçe gelişerek büyüyen inşaat sektörü 
içerisinde konut ve endüstriyel tesis projele-
rinde çevre dostu ve akıllı sistemlerle donatılan 
otomasyon sistemlerine yönelen tesisat proje-
lerinde ısıtma, soğutma, yangın ve kullanma 
suyu tesisatlarının vazgeçilmezi olan pompa ve 
hidroforlar,  gelişen teknolojiye ayak uydurarak 
akışkan transferleri ve basınçlandırma işlevi yanı 
sıra, enerji verimliliği ve doğaya saygılı ürünlerin 
imalatı satışı ve satış sonrası müşteri memnu-
niyeti gibi birçok olgunun toplamını kapsa-
maktadır. Bizler Mas Grup’un satıcı iş ortakları 
olarak müşterilerimizin bu isteklerini derleyip 
en fonksiyonel çözüm ve hizmetleri vermek için 
çalışmalar yaparak sektörün gelişmesine destek 
vermekteyiz.
Meslek hayatıma pompa hidroforu sistemlerinin 
okulu sayılan MAS DAF’ın imalat departma-
nında başladım. İlerleyen süreçte servis hizmet-
lerinde kazandığımız tecrübeler, satış konusunda 

daha etkili olmamızı sağladı. Oska Pompa çalı-
şanlarının, sektör içinden gelmesi ve teknolojik 
gelişmelere yönelik hizmet içi eğitimlerle dona-
tılması, bizi müşterilerimiz nezdinde rakipleri-
mize göre tercih edilir kılmaktadır.
Gücümüzü aldığımız MAS DAF içerisinde 
gerek yeni ürün tasarımlarının şekillendirilmesi 
gerekse teklif aşamasından ürünlerin devreye 
alınmasına kadar olan süreçte, sürekli olarak 
fikir alışverişi ve paylaşımlar ile müşterilerimize 
en iyi ürün ve hizmeti sunmaktayız. Firmamız,  
MAS DAF ile uzun süreli ve güçlü bir beraberlik 
içerisinde, emin adımlarla büyümektedir.
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kon-
jonktür göz önünde bulundurulduğunda,  mev-
cut projelerdeki yerli tedarik oranının artırılması 
tüm pompa üreticilerinin, satıcılarının ve servis-
lerinin ortak hedefi olmalıdır. Özellikle yeni pro-
jelerde kullanılacak olan yerli ürün oranlarının 
sürekli olarak artırılması, ülke ekonomisi başta 
olmak üzere üretici firmalar ve doğru orantılı 
olarak biz iş ortaklarının da pazar payının ve 
kazançlarının artmasını sağlayacaktır. Bu yolla, 
Türkiye ekonomisinin gelişmesinde bir tutam 
katkımızın olması, en büyük hedefimizdir.

Sistem Yapı Mlz. San. ve Tic. A.Ş. 
Genel Müdürü Yıldırım Keskin:

“MAS DAF ile aynı bakış açısıyla 
yol almaya devam ediyoruz”

Yapı sektöründe 30 yıllık deneyime sahip olan 
firmamız, perakende alanında hizmet veren 
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nalbur ve yapı marketlere geniş ürün gamı ve 
cazip fiyat seçenekleri ile toptan satışın yanı sıra; 
seçkin projelere  ve mekanik  tesisat uygulaması 
hizmeti veren firmalara özel fiyatlı toplu mal-
zeme satışı gerçekleştirmektedir. Anlayışımız; 
en kaliteli ürünleri, en uygun fiyata, zamanında 
ve eksiksiz olarak kullanıcıya sunarak kusursuz 
hizmet üretmektir.
Temel olarak iki alanda hizmetimiz var. Birincisi, 
toplu konut projeleri yapan inşaat firmaları ve 
onlara hizmet üreten mekanik taahhüt firmaları; 
ikincisi, perakende pazarında hizmet üreten nal-
bur, yapı market ve seramik satış mağazalarıdır.
Aslına bakarsanız İstanbul’daki önemli ve büyük 
projelerin hemen hepsine hizmet sağlamış 
bulunmaktayız. İsim vermek gerekirse şunlar 
söyleyebilirim; DAP Yapı’nın İstanbul genelin-
deki tüm projeleri, Torunlar 5. Levent Projesi, 
Nef 39, Nef 25, Nef 14, Nef 08, Nef 19, Mint 
Çağlayan Projeleri, İntaya & Eyg & İntes   Adım 
İstanbul Projesi, 24 Gayrimenkul’ün Arena 24, 
Halkalı 24, Cadde 24, Ekspres 24 Projeleri, 

Dağ Mimarlık’ın  Tual Adalar, Tual Bahçekent 
Projeleri, Balpa İnşaat-Emlak Konut Kayaşehir, 
Tuzla Şehrizar Konakları, Yörük İnşaat-Emlak 
Konut Kayaşehir Projesi, Chatay İnşaat,  Nivo 
İstanbul Projesi, Tahincioğlu Nida Park  Kayaşe-
hir Projesi, Ak Yapı-Makro İnşaat-Park Mavera 
Projesi ve Ak Zirve İnşaat Strada Projesi.
Son yıllarda inşaat mimarisindeki yenilikçi pro-
jeler ile dünyaya örnek konut ve inşaat projesi 
yapılmasını takiben, bu binalarda kullanılan 
mekanik tesisat ürün grupları ve sistemleri her 
geçen gün daha da nitelikli hale geliyor. Bugüne 
kadar bu tarz projelerde dışa bağlı olan tedarik 
zincirleri, yerli üreticilerin ar-ge ve emek dolu 
çalışmaları sayesinde yabancı tekelini yıkıp Tür-
kiye’deki tesisat sektörünü her geçen gün milli-
leştirmeye başlamıştır. Özellikle pompa sektörü 
bu tekelin yıkılmasına öncülük eden grupların 
başında geliyor. Bu da bizi yurttaş olarak çok 
gururlandırıyor.
1988 yılından beri ticaret yapısı anlamında 
doğrudan nihai tüketiciye değil, iş ortaklarına 

ulaştık. Ticari anlayış olarak paylaşmayı seven, 
hizmet üreten, uzun yıllar istikrarlı ve dengeli 
ticaret yapmayı ilke edinmiş bir firmayız. Bili-
yoruz ki varlığımız, çalıştığımız iş ortaklarının 
ticaretinin devamlılığıyla sürekli kılınacaktır. Bu 
sebeple onlar adına satın alma yapıyor, onlar 
adına stok tutuyor ve onların talep ettiği şekilde 
hizmet üretmeye çalışıyoruz. Böylece sektörün 
en sevilen ve en güvenilir firması olmanın verdiği 
haklı gururu yaşıyoruz.
MAS DAF ile 3 yıldır süregelen uyumlu bir 
işbirliğimiz var. Mas Grup’tan beklentimiz; biz-
leri sektördeki risklere karşı koruması, gelişen 
ülke şartlarına göre stratejiler üretmesi, ileriye 
dönük hedefler koyup bu hedefler doğrultusunda 
beraber mücadele edebilmektir. Bu sebeple, Mas 
Grup’la aynı bakış açısıyla yol almaya devam 
ediyoruz.
Gelişen ve büyüyen inşaat sektöründe; ürün 
çeşidi, hizmet kalitesi ve ticari yaklaşımlarıyla 
sektöre örnek teşkil edip aranan firması olmak 
ana hedefimizdir. TM

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

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

“faydalı iletişim” ortamları yine 
DSYG’de…

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

“faydalı iletişim” ortamları yine DSYG’de…

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

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

İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki Siemens 
çözüm ve hizmetlerinin global bir dene-
yim ve uzmanlıktan güç aldığını belirten 

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO’su Hüseyin Gelis, şunları ifade etti: 
“Siemens, gerek enerji yönetimi ve verimliliği 
gerekse bina teknolojileri konusunda dünyada 
ve Türkiye’de uzun yıllara dayanan uzmanlığıyla 
fark yaratan çözümler geliştiriyor. Bu çözümle-
rimizin İstanbul Yeni Havalimanı gibi büyük ve 
önemli projelerde yer almasından gurur duyu-
yoruz. Projede, Gebze fabrikamızda üretilen 
elektrik panolarının kullanılması ve böylece 
ülkemize daha da büyük bir katma değer 
sağlayabilmemiz bizim için bir başka mutlu-
luk vesilesi. Siemens Türkiye olarak ürün ve 

İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
Enerji Yönetimi ve Yangın 
Güvenliği Sistemleri

çözümlerimizle ülkemizin en büyük projelerine 
destek vermeye ve teknolojimizi Türkiye’nin 
hizmetine sunmaya devam edeceğiz.”

Kesintisiz ve verimli enerji dağıtımı
Tamamlandığında yaklaşık 50 bin kişilik 
bir yerleşim yeri kadar enerji tüketecek olan 
havalimanının tüm elektriğinin kesintisiz ve 
verimli bir şekilde dağıtımını sağlayan Siemens 
Türkiye, projeye 750 adet orta gerilim panosu 
temin etti. Yeni Havalimanı, Türkiye’de yüksek 
güvenlikli pano sınıfında tek seferde en fazla 
sayıda orta gerilim panosunun tedarik edildiği 
proje oldu. Havalimanının en kritik bölgesi 
olan pist aydınlatması kontrol binasının (CCR) 
alçak gerilim sistemlerinin de kurulumunu sağ-

layan Siemens Türkiye, panoların tamamını  65 
ülkeye ihraç yapan Gebze fabrikasında üretti.

SCADA ile tam kontrol
Siemens Türkiye, enerji izleme ve kontrolünü 
ise SCADA altyapısıyla sağlıyor. SCADA yazı-
lımı olarak Spectrum Power 5, saha ekipman-
larıyla iletişimi sağlayan RTU olarak SICAM 
serisi ve yük atma işlemi için de S7-400 PLC 
ailesi kullanılıyor. 
Orta ve alçak gerilim panolarının devrede olup 
olmadığını sürekli kontrol eden SCADA saye-
sinde;
•	 Tesisler merkezi kontrol noktasından izlene-

rek enerji kesintileri minimuma indiriliyor.
•	 60 bini aşkın veri anlık olarak sistem tara-

Türkiye’nin en büyük projelerinden, ulaşım ağında önemli bir konumda bulunan İstanbul 
Yeni Havalimanı’nın Enerji Yönetim Sistemi (SCADA) altyapısı, orta gerilim pano tedariği, 
pist aydınlatma kontrol odası alçak gerilim sistemi ve yangın algılama sistemlerinin 
kurulumunu Siemens Türkiye yürütüyor.
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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

fından değerlendiriliyor ve operatörlere en 
iyi işletme koşulları için öneriler sunuluyor. 

•	 İşletmenin enerji verimliliği sağlayabileceği 
noktalar kısa sürede belirleniyor.

•	 Tüm dağıtım şebekesinin dijitalizasyonu 
sayesinde kesintisiz ve sürekli elektrik dağı-
tımında diğer tesislere örnek teşkil edecek 
bir çözüm sunuluyor. 

•	 Bunun yanı sıra dinamik olarak çalışan yük 
atma sistemi ile acil durumlarda havalima-
nının kesintisiz enerji dağıtımı garanti altına 
alınıyor.

•	 Enerji ölçme sistemi sayesinde de elektrik 
tüketimine ait faturalandırma doğrudan 
yapılabiliyor.

Üst düzey güvenlik sağlanıyor
Siemens Türkiye Bina Teknolojileri Bölümü 
de İstanbul Yeni Havalimanı projesine Ter-
minal Binası, Hizmet Merkezi ve Trafo 
Merkezi’nde 72, Ödüllü Hava Trafik Kontrol 
Kulesi ve İtfaiye binalarında ise 16 adet Sin-
teso yangın algılama sistemi ile destek oluyor. 
Siemens’in gelişmiş bina yönetim çözümü 
Desigo CC Entegre Bina Yönetim yazılımı ile 
izlenen sistemin izleme ve kontrol noktaları; 
güvenlik odası ve havaalanı operasyon mer-
kezinde yer alıyor. Entegre Güvenlik Yönetim 
(ISM) merkezi ile entegre çalışan Sinteso 
akıllı yangın algılama çözümü, yangına karşı 
korumada, sıcaklık ve duman güvenliği sağ-
lamada anahtar rol oynuyor.

İstanbul 3. Havalimanı ile ilgili 
önemli bilgiler 
•	 Projenin yatırım bedeli 10,2 milyar Euro
•	 Projenin tüm fazları tamamlandığında yolcu 

kapasitesi yılda 200 milyon olacak. Projenin 
ilk fazında 90 milyon yolcu kapasitesine 
ulaşılacak. 

•	 Tek çatı altında en büyük terminal bina-
sına sahip havalimanı: 1 milyon 400 bin 
metrekare

•	 5 adet kuzey - doğu bağımsız paralel pist, 
1 adet doğu - batı pisti toplam 6 adet pist 
olacaktır.

•	 Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Kontrol 
Binası, Mimarlık ve Dizayn Müzesi-Mimari 
Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar 
Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 
Uluslararası Mimarlık Ödülünü kazandı. 
Kulenin tasarımı lale figürünü andırıyor ve 
yüksekliği 90 metre. TM



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.
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www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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Baskı ve Cilt
ŞAN OFSET MATBAACILIK 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Adres: Hamidiye Mah.
Anadolu Cad. No: 50  
Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 289 24 24

Yayımlayan
Doğa Yayıncılık ve İletişim 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Yeri
Alinazım Sk No: 30 34718 
Koşuyolu-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (216) 327 80 10 Pbx.
Faks: (216) 327 79 25
Internet: www.dogayayin.com
E-posta: info@dogayayin.com

Fiyatı: 13 TL.
Yıllık Abone: 150 TL.
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Basın Kanunu’na göre yerel 
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 Tesisat Market Dergisi’nde yer 
alan ürün tanıtım yazıları ve firma 
menşeili teknik bilgi aktarımlarındaki 
içerikten, bilginin menşei olan firma 
sorumludur.

Abone formu

ABONE SERVİSİ

Tel. :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim. 

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

 Yapı Kredi Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26

 Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01

 Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

Lütfen faturayı     V.D.      no’lu hesaba kesiniz.

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen 
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan 
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir
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Jinko Solar Türkiye 
Arda KristaporyanYenilenebilir enerjiden 

ilham alan mimari 
tasarımlar

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

EIF 2017 enerjinin 
tüm taraflarını 
10. kez bir araya 
getirdi

Yenilenebilir enerjiden 
ilham alan mimari 
tasarımlar

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Eurasia Tunnel 
Selected as World’s 
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era started in Turkey
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“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”ISSN 1306-9721
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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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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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Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
Sistemlerinize özel çözümler
Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

Wilo bakım hizmetleri
Wilo ürünlerinizin bakımlarını düzenli yaparak sistemlerinizin güvenli bir şekilde ve uzun dönem çalışmasını garanti altına 
alıyoruz. Bunu yapabilmek için de bakım servisimizi bireysel talepleriniz ve ürünlerinize göre şekillendiriyoruz.

Sistemlerinizi
uzun süre ve sorunsuz 
kullanabilmeniz için  
7/24 yanınızdayız...

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr

Tünel Havalandırması 
kazı aşamasında başlayan 
uzmanlıktır


