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Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 
X. Küresel Isınma Kurultayı'nı 22 
Kasım 2018 Perşembe günü İstanbul 

Sanayi Odası (İSO) Odakule Meclis Toplantı 
Salonu'nda gerçekleştirdi. Kurultaya ev sahip-
liği yapan ve açılış konuşmasını gerçekleştiren 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Çevre İhtisas Kurulları Başkanı Mus-
tafa Tacir, dünyanın iklim açısından çok kritik 
bir eşikte olduğunu kaydederek, "İklimler deği-
şiyor ve bizler sanayiden, ulaşıma, şehirleşme-
den, enerjiye, tarımdan, atık yönetimine kadar 
hayatımızın her alanında bu gerçeği hissedi-
yoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede güçlü 
politik kararlara ihtiyaç olduğu aşikar" dedi. 
Tacir, BM tarafından açıklanan son raporun 
"iklim değişikliği konusunda bilim insanlarıyla 
politika yapıcılar arasındaki uçurumun gittikçe 
arttığını" gösterdiğini belirterek bilimin, daha 
fazla önlem alınması yönünde alarm verdiğini 
vurguladı. 
Tacir, "Kayıtsızlığın açtığı çukurları kapatma-
nın maliyeti çok ağır olacak. Hemen harekete 
geçilmemesi daha fazla kuraklık, daha fazla sel, 
yükselen denizler, daha fazla iklim göçmeni, 

2018 Küresel Riskler Raporu 
Alarm Niteliğinde

daha fazla kıtlık demek. Bu tehlike çanları 
2018 Küresel Riskler Raporu'nda açıkça ortaya 
konulmuştur" dedi. Kuraklığın, biyo çeşitliliğin 
bozulmasının, iklim özelliklerinin değişimi-
nin ayrımı etkilerken gıda fiyatlarında yaşa-
nan artışların zincirleme olarak diğer ürünlerin 
fiyatlarının yükselişini tetiklediğini ve enflasyo-
nist bir baskı oluşturabildiğini kaydeden Tacir, 
yaşanan olağandışı hava olaylarının üretimlerin 
durmasına, buna bağlı tüm tedarik zincirinin 
etkilenmesine sebep olabildiğini anlattı. 
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Tacir, 2017'de doğal ve insan kaynaklı afetler 
sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11 
binden fazla, dünyanın bu afetler karşısında 
ödediği ekonomik bedelin ise 337 milyar dolar 
olduğunun altını çizdi. İklim değişikliğinin 
baş sorumlusu olarak fosil enerji kaynaklarının 
gösterildiğini dile getiren Tacir, çözüm olarak 
da "yenilenebilir enerji”ye işaret etti. Tacir, yeşil 
ekonomiye geçişin istenen ve beklenen hızda 
olmadığını kaydederek, "Bugün gelişmiş yirmi 
ülkenin enerjisinin yüzde 82'si hâlâ fosil yakıt-
lardan temin edilmekte. Rüzgar ve güneş ener-
jisinin maliyeti dünya çapında giderek azalıyor. 
Bu teknolojilerin 2020 itibarıyla fosil yakıtlarla 
aynı maliyet seviyesine, hatta daha ucuza gele-
bileceği söyleniyor. Endüstri 4.0, 10 yıl içinde 
önemli yol kat edecek ve önemli sonuçlarından 
biri de enerjinin daha verimli kullanılmasına 
imkân verecek olması. Özetle, iklim değişikliği 
ile savaşımızı teknolojiyle kazanacağız" dedi.
Paris İklim Anlaşması'na taraf olmak, doğru 
bildiklerini tüm dünyaya anlatmak ve değişen 
çağa ve gereklerine ayak uydurmak zorunda 
olduklarını dile getiren Tacir, sözlerini şöyle 
tamamladı: "Sanayi yapımızı yeşile çevirmek, 
yeşil işler oluşturmak sanayicimizi küresel 
tehditlerden korurken yeni düzende güçlü 
bir aktör olmasını sağlayacaktır. Yeni kanuni 
düzenlemelerle daha çekici hale gelen Ar-Ge 
süreçlerimizin bile iklim değişikliği ile müca-
deleye katkı vermesi gerekmektedir. Çünkü 
bilim ve teknoloji, sanayimizin kaynak ve 
enerji verimliliğini başarmasında kilit noktadır. 
Düşük karbon merkezli yeni bir ekonomi ve 
kalkınma modelinin şekillendiği günümüzde; 
firmaların beklenen değişime hızlı, verimli ve 
maliyet-etkin bir çerçevede uyum sağlaması 
için iş dünyasında öncelikli olarak yeterli far-
kındalığın oluşması sağlanmalıdır." 
Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi, Termodinamik 
Aralık 2018 sayısında yer alacaktır. TM

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

Siemens’ten Yeni Nesil Akıllı Termostat

Siemens, geliştirdiği yeni nesil Akıllı 
Termostat ile hem kullanıcılarının 
hayatını kolaylaştırıyor hem de ısıtma 

maliyetlerinden tasarruf ettiriyor. Apartman 
daireleri, öğrenci yurtları ve diğer tüm yerle-
şim alanlarında bulunduğu ortama en uygun 
iklimi tespit ediyor. ‘Yeşil Yaprak’ özelliği 
sayesinde enerji tüketimini optimize eden 
akıllı termostat, uzaktan kontrolü, uygulama 
arayüzü ve kullanıcı dostu tasarımı ile öne 
çıkıyor.

İdeal iklim koşulları

Isıtma uygulamalarının daha profesyonel 
kontrol ve otomasyonu için tasarlanan 
Akıllı Termostat; sıcaklık, nem, aydınlık, 
yakınlık, varlık ve hava kalitesi sensörleri 
ile çevresini algılayarak ortamın analizini 
yapıyor. Üzerindeki 6 adet sensör sayesinde 
standart bir internet bağlantılı termostattan 
çok daha fazlasını sunan Siemens Akıllı 
Termostat, bulunduğu ortamdaki değişik-
liklere sürekli adapte olarak kullanıcılar için 
her zaman en uygun iklim koşulları ve en 
yüksek konforu sunuyor.

Uzaktan kontrol

Akıllı Termostat uygulaması sayesinde 
mobil cihazlar üzerinden de ulaşılabilen 
sistem, her an her yerden kontrol ve takibe 
olanak sağlıyor. Uygulama sayesinde farklı 
modlar ayarlanabiliyor, nem seviyesi izlene-
biliyor ve iç mekânın hava kalitesi 
ölçülebiliyor. Uygulama sayesinde 
hem Akıllı Termostatın'ın kontrolü 
kolaylaşıyor hem de yaşam alanları, 
konfor sağlayacak şekilde ayarla-
nıyor.

Akıllı Termostatın 
Özellikleri

•	 Doğrudan sıcaklık ve çalışma 
modu seçimi

•	 Enerji verimli çalışma 
için Yeşil Yaprak butonlu 
RoomOptiControl fonksiyonu 

•	 Hava kalitesi göstergesi
•	 Halka açık alanlarda kullanım için 

sıcaklık ayarı sınırlaması
•	 Yetkisiz erişime karşı ekran 

kilitleme koruması
•	 Dokunmatik ekran
•	 Entegre sıcaklık sensörü ya da opsiyonel 

harici sensör ile oda sıcaklık kontrolü
•	 Entegre nem sensörü ya da opsiyonel 

harici sensör ile nem kontrolü
•	 Harici oda sıcaklık sensörü, zemin sıcaklık 

sensörü, dış hava sıcaklık sensörü, harici 
nem sensörü 

•	 Mobil uygulama aracılığıyla uzaktan 
erişim ve kontrol 

•	 Bütün oda tiplerinde optimum sıcaklık 
kontrolü performansını garanti eden, 
patentli, PID kontrollü, kendi kendine 
öğrenen algoritma 

•	 Zamanında sistem çalışmasını 
gerçekleştiren optimum başlatma kontrol 
fonksiyonu

•	 Elektrikli yerden ısıtma uygulamalarında, 
harici sensör kullanılarak zemin sıcaklık 
sınırlaması

•	 Entegre PIR sensörüyle varlık algılama
•	 İki adet çok fonksiyonlu, opsiyonel giriş: 

Çalışma modu değiştirme kontağı, 
•	 İki röle çıkışı: Isıtma ekipmanları, ev tipi 

sıcak su (DHW) boyleri, nemlendirici ya 
da nem alıcı için ekstra çıkış 

•	 Sıkışmaya karşı koruma sağlamak için 
periyodik pompa/vana çalışması

•	 Rehberli, hızlı devreye alma için 
navigasyon sihirbazı

•	 Uzaktan yazılım güncelleme özelliğiTM

www.danfoss.com.tr

1 Danfoss 
ürünü ekleyin
ısı pompanızın 
verimliliğinde 
fark yaratın!

Isı pompası sisteminizde 
ihtiyacınız olan herşey Danfoss’ta!
Kompresör, ısı eşanjörü, elektronik kontrol cihazı ve tüm hat bileşenleri, 
sisteminizin sorunsuz çalışmasına ve verimliliğine eşsiz bir katkı sağlar. 
Danfoss ile tedarikçi sayısını bire düşürün, sistem maliyetlerinizde 
muazzam bir fark yaratın!
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Acrefine Sismik Mühendislik Programı: aSET
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TM

Alize Mühendislik’ten Lamba Değişimi Gerektirmeyen Plazma Teknolojisi

Endüstriyel mutfaklarda havalan-
dırma ve hava temizleme konula-
rında uzmanlığı ile bilinen Alize 

Mühendislik, koku arıtımına yönelik yaptığı 
çalışmalar ile sektöre yön veriyor. 
Baca kokularına yönelik olarak geliştiri-
len plazma filtre, sunduğu avantajları ile 
kokuya yönelik olarak kullanılan yöntem-
ler arasında sınıfının lideri olmaya aday. 
Koku arıtımında yüksek verimlilik sunan, 
lamba değişimi gerektirmeyen ve düşük 
enerji tüketimi değerleri, plazma filtrenin 
fark yaratan özellikleri arasında. Geçen 
senelerde tanıtımı yapılan, Avrupa Güven-
lik standardına uygun, CE belgeli Plazma 
Filtre ile beklentileri karşılamaya başlayan 
Alize Mühendislik, yenilikçi ve doğaya 
duyarlı ürün yelpazesini uluslararası sahaya 
da sunmaya hazırlanıyor.TM
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TEKNİK YALITIMDA TÜM ÇÖZÜMLER ODE’DE

ODE Rockflex
Taşyünü

ODE R-Flex
Elastomerik Kauçuk Köpüğü

ODE Starflex
Camyünü

ODE, yapılara ve endüstriyel tesislere kaliteli, kolay uygulanabilir teknik yalıtım çözümleri sunuyor. 
ODE Starflex, R-Flex ve Rockflex ürünleriyle farklı alanlarda teknik yalıtım ihtiyaçlarına tek başına cevap veriyor.
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ürünler

KSB’den CALIO SI Sirkülasyon Pompaları

KSB, ısıtma, havalandırma ve iklim-
lendirme için kapsamlı bir ürün 
programı sunuyor: Calio SI HMI/

Dual/EcoMatch – Bağımsız Çalışan Yüksek 
Verimli Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. 
Calio SI, OEM pazarı için tasarlanıp üretilen 
yüksek verimli sirkülatördür.

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 
•	 PWM ile kapalı çevrim kontrol. 

Tam olarak ihtiyaca göre tasarlanmış olan 
Calio SI, HVAC uygulamalarının tüm gerek-
sinimlerini karşılar. KSB’nin yüksek verimli 
bağımsız sirkülatörleri, çalışma moduna 
bağlı olarak farklı kontrol seçenekleriyle 
birlikte sunulur. Bunlar, kolayca erişilebilen 
bir kontrol paneli ya da bir PWM sinyaliyle 
kontrol edilebilir. Bu seçim, ürünün kolayca 
çalıştırılmasını 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 

koruması
•	 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 
maliyetlerinden 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 

birlikte tasarlanmıştır,
•	 PWM ile hata mesajları (Çift yönlü 

PWM sinyali),
•	 6 kutuplu rotor ve optimize edilmiş 

minimum vuruntu momenti nedeniyle 
düşük gürültü seviyesi.

Ekonomik:
•	 Yüksek verimliliğe sahip ıslak rotor 

motoru: EEI ≤ 0,2
•	 ErP 2015 enerji verimliliği 

düzenlemelerinin 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 
parçacıkların düşük oranda hava aralığında 
toplanması ve kilitli rotor durumunun 
oluşmasının engellenmesi,

•	 Tamamıyla kapalı rotor sayesinde yüksek 
korozyon koruması,

•	 Entegre elektroniğiyle tam motor 
koruması,

•	 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 
sayesinde 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 
tasarlanıp üretilmesinde TÜBİTAK, 
Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın tam destekleri 
alınmıştır. TM

sorunsuz konforun 
keyfini yaşatan
Lider Isı İstasyonu...

w w w . d a f e n e r j i . c o m
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ürünler

Baymak Tam Yoğuşmalı Kombi Ailesi

ETNA EILR & EILR - HF Serisi In-Line Kuru Rotorlu 
Sirkülasyon Pompaları

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte 
ısınma, ev ve işyerleri için en önemli 
ihtiyaçlardan biri olmaya başladı. 

Türkiye’de son yıllarda enerji verimliliği 
ve tasarrufun ön plana çıkmasıyla birlikte 
tüketici için de daha az enerji harcayan ve 
çevreye zarar vermeyen yoğuşmalı kombiler 
ilk tercih haline geldi. Baymak ise 5 yıl-
dır Ar-Ge çalışmalarıyla yoğuşmalı kombi 
kullanımın teşvik edilmesi ve tüketicinin 
bilinçlenmesi için çalışmalarına devam edi-
yor. Avrupa teknolojisiyle donatılmış tam 
yoğuşmalı kombi ailesi ile bu kış ev ve iş 
yerlerinde konforlu ısınmayı sağlayacak 
olan Baymak, yüzde 30 enerji tasarrufuyla 
kullanıcıları yüksek faturalara karşı koru-
yacak. 
İklimlendirme sektöründe yaşanan gelişme-
ler, teknolojik değişimler ve tüketici talep-
leriyle birlikte ürün gamını genişletmeye 
devam eden Baymak, uzaktan kontrol edi-
lebilen, akıllı kontrol sistemleriyle donatı-
lan ürünleri de tüketicileriyle buluşturuyor. 
Hassas ısı ayarlama özelliğine sahip olan 
akıllı oda termostatlarıyla kombiler uzaktan 
kontrol edilmenin yanı sıra gün içindeki 
ani hava durumu değişikliklerine göre gün-
lük ve haftalık olarak programlanabiliyor. 
Tüketici için tasarruf anlamına gelen bu 
ürünler de Baymak güvencesiyle pazarda 
yerini almaya devam ediyor. 
İklimlendirme sektöründe yenilenebi-

Evsel ve endüstriyel ısıtma, soğutma 
ve iklimlendirme uygulamalarında 
su devridaimi için tasarlanan ETNA 

EILR & EILR- HF serisi in-line kuru 
rotorlu sirkülasyon pompaları ile sistem 
verimliliğini en üst seviyede tutmak müm-
kün. Endüstriyel tesisler, konut, ticari bina, 
okul, otel, hastane, yurt gibi projelerde kul-
lanılan ETNA EILR & EILR- HF serisi 
in-line kuru rotorlu sirkülasyon pompaları, 
maksimum 300 m3/h debi ve maksimum 
95 mSS basma yüksekliği kapasite aralığına 
sahip olup agresif madde içermeyen sıcak ve 

lir enerji ve çevre dostu ürünleri tüketi-
ciye sunan Baymak tam yoğuşmalı kombi 
modelleri arasında yer alan idee modeli, 
yüksek performansı, küçük, estetik tasarımı 
ve ultra sessiz çalışma özelliği ile teknoloji 
ve estetiği bir araya getirdi. Pazarda bulu-
nan standart kombilere göre, 26 kg ve 54 
cm yüksekliğiyle kompakt bir yapıya sahip 
olan idee, çok sayıda gelişmiş fonksiyona 
sahip Opentherm kontrol cihazları ile has-
sas kontrol sağlarken, 38 desibelle fısıltı 
kadar sessiz çalışıyor.
Avrupa teknolojisini Türkiye’ye taşıyan 
Baymak’ın tam yoğuşmalı kombi ailesi 
üyelerinden Novadens ve Novadens Extra 

soğuk su devridaimlerinde kullanılır.
In-line (aynı hat üzerinde giriş- çıkış) bağ-
lantı ile tesisata direkt bağlanabilen ETNA 
EILR & EILR - HF serisi in-line kuru 
rotorlu sirkülasyon pompalarının pompa 
giriş-çıkışı, pompa gövdesi ve çarkı döküm 
malzemeden üretilmiş olup, sızdırmazlığı 
ise mekanik salmastra (karbon-seramik) ile 
sağlanmaktadır. 
ETNA EILR - HF serisi frekans kontrollü 
sirkülasyon pompaları ise motor üzerine 
bağlantı kelepçeleri ile takılabilen Hydro-
kon frekans kontrol sürücüsü sayesinde, 

modelleri ise premix yanma teknolojisi ile 
yüksek oranda enerji tasarrufu sunuyor. 
Cold Burner Door (Soğuk brülör kapak) 
teknolojisine sahip Novadens serisi ile ısı 
kayıplarına karşı en üst seviyede verim elde 
ediliyor. Novadens Extra serisi kombilerde 
bulunan LCD kumanda paneli de kombi-
leri uzaktan kontrol etme imkânı verirken, 
ortam ısısına duyarlı oda termostatı günlük 
ve haftalık programlamalar yapmayı sağlıyor. 
Baymak kombi ailesinin Premix ve Cold 
Burner Door teknolojisiyle ısı kayıplarına 
karşı maksimum verim sağlayan üyesi Duo-
tec kombi modeli ise geniş ön paneliyle 
kullanım kolaylığı sağlıyor.TM

değişken debi taleplerinde sistemin gerek-
tirdiği fark basıncını sabit tutarak (ΔP: sabit) 
sistem talebini karşılar, değişken devrin 
sağladığı düşük enerji tüketimi sayesinde 
işletim giderlerini azaltır. 
Hydrokon cihazı, her tip standart elektrik 
motorunun üzerine kolayca takılabilir ve 
sökülebilir. İstendiğinde yeni bir pompa sis-
temine takılabildiği gibi mevcut pompalara 
da bağlantı kelepçeleri kullanılarak hızlı ve 
kolay bir şekilde monte edilebilir böylelikle 
eski tesisatlar da çalışan pompalarda frekans 
kontrol sürücüsü ile çalıştırılabilir.TM
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Görme Engellilerin Klima Kullanımını Kolaylaştıran Yeni Teknoloji

Mitsubishi Electric, görme engel-
lilere eğitim veren bir okulla bir-
likte klimalar için deneysel bir 

uzaktan kumandalı arayüz cihazı geliştirdi. 
Klimanın farklı modlarını, her bir işlevin 
durumunu ve çalışmasını gösteren ayırt 
edici şekiller, konumlar ve hareketlerin 
kullanıldığı yeni arayüz, görme engellilerin 
dokunma yoluyla klimayı kolayca kullana-
bilmelerini sağlıyor.
Mitsubishi Electric’in endüstriyel tasarım 
merkezi tarafından yönetilen Design X 
Projesi kapsamında tasarımcılar, bağımsız 
bir şekilde yaratıcı tasarım temalarıyla ilgi-
lenmeye teşvik ediliyor. Bu çerçevede genç 
bir tasarımcı, görme engellilerin cihaz kulla-
nımı sırasında yaşadıkları zorluklardan yola 
çıkarak yeni bir tema tasarladı. Ardından 
bu proje üzerinde çalışan üç genç Mitsu-
bishi Electric tasarımcısı, görme engelli-
lere eğitim veren bir okulda öğretmen ve 
öğrencilerin yardımlarıyla klima uzaktan 
kumandaları için yeni bir deneysel arayüz 

geliştirdi. Klimanın farklı modlarını, her bir 
işlevin durumunu ve çalışmasını gösteren 
ayırt edici şekiller, konumlar ve hareketlerin 
kullanıldığı arayüz sayesinde görme engel-
liler ayarları kolaylıkla doğrulayıp değişti-
rebiliyor.

Görme engelli kişiler elektrikli ve elektronik 
cihazları kullanırken, genellikle düz ve yatay 
bir düzlemde hazırlanmış uzaktan kumanda 
düğmeleri gibi çalıştırma kontrollerinin 
şekil ya da düzenlerini anlama konusunda 
sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu noktadan 
hareketle Mitsubishi Electric, artık görme 
engellilerin sezgisel olarak anlayabilecek-
leri bir uzaktan kumanda arayüzü konsepti 
öneriyor. Bu alandaki projelerine devam 
etmeyi planlayan Mitsubishi Electric, insan 
duyularını yaratıcı yollarla kullanarak çalış-
tırılabilen yenilikçi arayüzler geliştirmeyi ve 
bu teknolojileri tüketici elektroniği cihazları 
ve endüstriyel ekipmanlar gibi ürün ve sis-
temlerde uygulamayı hedefliyor.TM

Aytek Soğutma, halihazırda kullanı-
lan fosil yakıt ve elektrik ile su ısı-
tılmasına alternatif enerji tasarruflu 

bir çözüm sunuyor. Innovatech, kontrollü 
olarak soğuk su üretirken ısı geri kazanım 
eşanjörü vasıtasıyla atmosfere atılacak ısı ile 
sıcak su üretiyor. Atık ısı geri kazanılarak, 
Innovatech’te COP değeri yüzde 100’ün 
üzerine ulaşılıyor. Soğutma cihazının hava 
soğutmalı kondenserin (yoğuşturucu) için-
deki gazın sıcaklığından yararlanılarak ısı 
geri kazanımı sağlanıyor. Akıllı enerji kont-
rol sistemi ile ısı sisteme ilave edilerek cihaz 
veriminin yüzde 100’ün üzerine çıkması 
sağlanıyor. Innovatech’te kompresör, buhar-
laştırıcı ve yoğuşturucu içeren bir soğutma 
ünitesinde boşa harcanan yoğuşturucu dev-
resi ısısı yakalanıp ısıtma amaçlı kullanılıyor. 
Innovatech, akıllı enerji kontrol yazılımı ile 

Aytek Soğutma’dan Fosil Yakıt ve Elektrik ile Su Isıtılmasına Alternatif, Enerji 
Tasarruflu Bir Çözüm: Innovatech

kompresörleri yük talebine göre çalıştırıyor 
ve su soğutma grubunun attığı toplam ısının 
yüzde 100’ünü sıcak su çevrimine aktarabili-
yor. Sıcak su sıcaklığı ortam şartlarına bağlı 
olarak 50˚C değerine ulaşabiliyor. Değişken 
debili sirkülasyon sağlanarak soğutma hattı 
ile buharlaştırıcı arasında soğutma suyu 
devir daim ediliyor.

Özellikler

•	 100-500 kW kapasite aralığı
•	 Yüzde 100 ısı geri kazanımı
•	 R410 A soğutucu akışkan
•	 Scroll kompresörler
•	 Su sıcaklık kontrol modülasyonu
•	 Fan hız kontrolü
•	 PLC akıllı enerji kontrol yazılımı 
•	 +40˚C-+ 50˚C ısıtma suyu sıcaklığı TM
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ürünler

Panasonic, optimum verim için elekt-
rik (EHP) ve gazla çalışan ısı pom-
pası (GHP) teknolojisinin birleştiril-

mesi ile oluşan yeni Hibrit VRF’yi Avrupa 
pazarına tanıttı. Yeni Hibrit VRF, GHP 
ve EHP arasında otomatik olarak geçiş 
yaparak enerji maliyetlerini düşürür, aynı 
zamanda ücretsiz sıcak kullanım suyu sağlar 
(DHW). Oteller ve apartman blokları gibi 
yüksek talep uygulamaları için idealdir.
Hibrit VRF bir ana GHP ünitesi, bir EHP 
ünitesi ve özel bir akıllı kontrolör içerir. 
Bu kontrol cihazı kullanım, enerji talebi ve 
klima yükünü izler, böylece GHP, EHP veya 
her ikisinin de aynı anda çalışmasının bir 
kombinasyonu olarak en iyi tasarrufu sağlar. 
Akıllı kontrol cihazı verimliliği optimize 
etmek için Hibrit VRF sistemini, GHP 
ve EHP arasında sezgisel olarak değişti-
recektir. 
Sonuç olarak, klima yükü oranının yük-
sek olduğu durumlarda, örneğin bir otel 
yüksek dolulukta iken, elektrik talebinde 
önemli bir azalma sağlanır. GHP sistemi, 
EHP sisteminin tam kapasitede çalıştığı 
elektriğin %10’undan daha azını tüketir. 

Panasonic, Gaz ve Elektrik Teknolojilerini Yüksek Verimli Hibrit VRF için 
Birleştiriyor

Yoğun zamanlarda GHP’ye geçerek enerji 
tasarrufu en üst düzeye çıkar. Bu, binanın 
aydınlatma veya asansör çalışması gibi elekt-
rik arzının altyapıyı güçlendirmek için çok 
daha verimli kullanılmasını sağlar.
Kullanım oranının düşük olduğu zaman-
larda, örneğin gündüz saatlerinde, otelle-
rin az dolulukta olduğu zamanlarda Pana-
sonic Hibrit VRF enerji tasarrufu için 
EHP’ye geçebilir. EHP, yoğun olmayan 
dönemlerde GHP’den çok daha düşük bir 
kapasitede çalışabileceği için ısıtma veya 
soğutma minimum enerji israfı ile gerekli 
olan hassas bölgelere yönlendirilebilir. Buna 
ek olarak, talep düşük olduğunda EHP’ye 
geçme özelliği, GHP motorunun ömrünü 
uzatmaya yardımcı olur, bu yüzden sürekli 
çalışmaz, bakım maliyetlerinde de tasarruf 
sağlar. Ünitenin birleşik soğutucu döngüsü 
sayesinde kurulum ve bakım gereksinimleri 
daha da azalır.
Panasonic Hibrit VRF’nin bir diğer önemli 
faydası, ücretsiz sıcak kullanım suyu sağ-
layabilmesidir. Bu, işletim sırasında GHP 
motorunun ürettiği atık ısının yakalanması 
ve suyu ısıtmak için kullanılmasıyla sağla-

nır. Bu özellik, oteller gibi yüksek oranda 
sıcak kullanım suyu talebi olan büyük ölçekli 
ticari uygulamalar için büyük tasarruf sağlar.
Hibrit VRF enerji tüketimini izleyen, yük 
talebini hesaplayan ve en verimli çalışma için 
GHP ve EHP arasında geçiş sağlayan, mer-
kezi bir akıllı kontrolör (CZ-256ESMC3) 
tarafından yönetilir. Kullanıcı dostu arayüzü, 
verimliliği artırmak için kolayca özelleşti-
rilebilen “Smart Multi” dahil olmak üzere 
çoklu enerji tasarrufu modlarına da sahiptir. 
Panasonic ısıtma ve soğutma ürünlerinin 
satışı, Türkiye’de Res Enerji Sistemleri A.Ş. 
tarafından yapılıyor. TM

Armacell’den Armaflex Protect Yangın Yalıtım 
Malzemesi

Armaflex Protect, duvar ve döşeme 
geçişleri için kapalı gözenekli ve 
esnek yangın bariyeri, yangına daya-

nımlı duvar ve tavanlardan geçen yanıcı ve 
yanıcı olmayan borular için esnek yangın 
yalıtım malzemesidir. Hem yanmaz hem de 
yanabilir borular için yeni Armaflex Pro-
tect penetrasyonları, her zamankinden daha 
basit bir şekilde uygulanabilir. İster tavan, 
masif duvar, ister hafif duvarlarda olsun, 
Armaflex Protect herhangi bir karmaşık ek 
önlem olmaksızın tüm yapı elemanlarında 
güvenilir yangın koruması sağlar. Armaflex 
Protect kullanıldığında, boru etrafındaki boş-
luk geleneksel harç / dolgu ile kapatılabilir. 
Yangında oluşabilecek kabarma etkisinden 
dolayı, yeni Armaflex Protect, sadece bakır, 
çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir boru-
lar için değil, aynı zamanda çok katmanlı 

kompozit borular, PE gibi yanıcı borular 
için de sızdırmazlıkları güvenli bir şekilde 
kapatmak için kullanılabilir (PE-HD, PP 
veya PVC borular). Armaflex Protect, tüm 
Armaflex elastomerik yalıtım malzemeleri 
ve Armaflex 520 Yapıştırıcılar ile çalışan bir 
sistem bileşenidir. Hepsinden iyisi; Armaflex 
Protect ile minimum mesafe gereksinimleri 
yoktur, bu nedenle tüm borular sıfır mesafe 
ile kurulabilir.

Özellikler
Yangına dayanımlı duvar ve tavanlardan 
geçen yanıcı ve yanıcı olmayan borular için 
esnek yangın yalıtım malzemesi (EI 30 - 
EI 120), sentetik kauçuk esaslı elastomerik 
köpük, siyah renk, TS EN 13501-2 uyarınca 
120 dakikaya kadar yangın dayanımı, hafif-
rijit duvarlar ve döşemeler için profesyonel 

detaylar, çelik, bakır ve plastik borular için 
uygunluk, kolay ve hızlı uygulama imkânı, 
tüm Armaflex ürün portföyü ile kullanım, 
minimum uygulama mesafesi gereksinimini 
ortadan kaldırarak dar alanlarda optimal 
çözümler sağlar. Kolay ve hızlı uygulama 
yapılır.
Uygulamalar: Soğuk sıcak içme suyu, ısıtma 
ve soğutma sistemlerine ait 326 mm çapına 
kadar yanıcı olmayan, 75 mm çapına kadar 
yanıcı olan borular için yalıtım ve yangına 
karşı koruma.TM

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

Tel: +90 216 339 43 12

Uzaktan okuma ve gider 

paylaşım hizmeti sunan 

DAF Enerji Yönetimi, 526.428 

Akıllı Cihaz Yönetimi ile 

Alanında Türkiye Lideri’dir.

Veri Yönetimi ve Gider 
Paylaşım Hizmetleri

Markası ne olursa olsun 
Profesyonel Isı İstasyonu 
Servisi ve Periyodik Bakım 
hizmeti sunan tek firma: 
DAF Enerji Yönetimi
• 1.324 proje ile 
• 124.000 Isı İstasyonuna 
servis sunan DAF Enerji 
Yönetimi, Alanında Türkiye 
Lideri’dir.

Satış Öncesi ve Sonrası 
Servis Yönetimi

Markası 
ne olursa olsun 

Isı İstasyonu Servisi

Veri Yönetimi ve 
Gider Paylaşım Hizmetleri

• 3.0 - 4.5 G
• Wi-Fi
• Ethernet

DAF Enerji Yönetimi, yeniliklerle güçleniyor, büyüyor, 
yeni rekorlara koşuyor...
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ürünler

Caleffi’den Kendinden 
Temizlemeli Manyetik Tortu 
Tutucu: DIRTMAGCLEAN®

Son birkaç yılda ısıtma ve iklimlen-
dirme sistemlerinin yeniden enerji 
sınıflandırılması, uzun zamandır 

saklı kalan ancak her zaman var olan bir 
sorunu ortaya çıkardı: Korozyon ve yanlış 
sistem yönetiminin sebep olduğu tortular.
Doğada genelde demir kaynaklı olan bu 
tortular; yoğuşmalı kazanlar, değişken 
hız sirkülatörleri ve regülatör vanalar 
gibi sistemlerin verimliliğini artırmak 
için tasarlanan modern cihazları tıkayıp 
cihazlara ciddi anlamda hasar verebilir. Bu 
nedenle, kullanılan suyun kalitesi, en azın-
dan kurulu bileşenlerin performans sevi-
yesi açısından geliştirilmelidir. Sistemin 
maksimum verimlilikte çalışmaya devam 
etmesinin ve işletme maliyetlerinin azal-
tılmasının tek yolu budur. Zaman içinde 
bazı verimli temizlik cihazları piyasaya 
sürülmüştür ancak genellikle bunların 
teknik sınırlamalar sebebiyle sadece belirli 
tip sistemlerde uygulanması mümkündür. 
Örneğin verimli bir arındırma işleminde 
sadece büyük parçalar ayırılabilir ve cihaz 
sistem içerisinde belirgin ölçüde basınç 
düşmesine maruz kalır. Buna ek olarak, bu 
bileşen yüksek düzeyde tıkanmaya maruz 
kalacağından sık sık bakım ihtiyacı duyar. 
Tortu tutucular – tercihen mıknatıslı 
versiyonlar – daha az tıkanma yaşadığı 
ve küçük parçacıkları da tutabilmeleri 
sayesinde özellikle başarılı olmuşlardır. 
Ancak bu ürünler diğer süreçlerde yeterli 
olamamaktadır. 
İşte bu eksikliği gidermek, en son çıkardığı 
su arıtma ürününü geliştirirken Caleffi’nin 
motivasyonu oldu.
Yüksek temizlik standartlarını yakalaya-
cak bir ürün tasarlarken çeşitli bileşenle-
rin avantajlarını birleştirmek gerekiyordu. 
Ancak bu sayede çokça çözülmüş tortu 
içeren temizleme sistemlerinin hassas 
görevi yerine getirmesi mümkün olacaktı. 
Bu doğrultuda, bakım için insan müda-
halesinin gerekliliğini en aza indiren bir 
otomatik temizleme mekanizmasına sahip 
Kendinden Temizlemeli Manyetik Tortu 
Tutucu DIRTMAGCLEAN® geliştirildi. 

DIRTMAGCLEAN®’in Faydaları

Yüksek verimli bir manyetik tortu ayırıcının 
sistemi tüm pisliklerden arındırma özelliği 
ile belirli aralıklarla kendini temizleyebilme 
özelliğini beraber sunar. Bunu önceden ayar-
lanmış bir programa göre belirli aralıklarla 
ve belirtilen tıkanma seviyesine ulaştığında 
otomatik olarak devreye girerek yapar. 
Caleffi, DIRTMAGCLEAN®’in, orta ve 
büyük iklim kontrol yapısına sahip merkezi 
ısıtma sistemlerinde oluşacak tüm tortu ve 
pisliklerin tamamen giderilmesi için kulla-
nılmasını tavsiye ediyor. 
Bu cihaz, büyük miktarlarda tortuyu orta 
akış hattının dışında bulunan toplama haz-
nesine aktararak sıvıyı süzer. Son derece ince 
gözeneklere sahip filtresi sayesinde 2 µm 
üzerindeki tüm partikülleri devamlı olarak 
süzer ve aynı zamanda mekanik temizleme 
bileşenlerinin yüzeyinde bulunan mıknatıs-
lar ile de ferromanyetik tortuları ayırır. 
Bu kademeli doygunluğa rağmen basınç 
düşüşü değerlerini kabul edilebilir seviye-
lerde tutar ve taşıyıcı ortamın her daim temiz 
olmasını garanti eder. 
Operasyon haznesi boşaltıldıktan sonra, iç 
filtreleme elemanları döner bir harekete baş-
lar ve yüksek hızdaki su jetleri ve fırçaları ile 
yüzeydeki tortuların giderilmesi ve boşal-
tılan toplama haznesine düşmesi sağlanır. 
Bu işlemin son aşamasında, DIRTMAGC-
LEAN®, sistem basınç değerine ulaşılana 
kadar doldurma suyu ile doldurulur. 
Ayrıca bahsedilmesi gereken bir başka ino-
vasyon ise, kendi kendini temizleyen man-
yetik tortu tutucunun, dahili dijital regüla-
tör tarafından veya uzaktan BMS sistemi 
aracılığıyla MODBUS-RTU protokolü ile 
yönetilebilmesidir. TM
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söyleşi

Emre Bulut
Cantaş Soğutma CDU Operasyon 
Müdürü

Burak Yılmaz
Cantaş Soğutma Üretim Müdürü

C antaş Soğutma, yaklaşık 40 yıldır ısıtma, soğutma ve havalandırma 
sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Geçen sene 8.500 m2 kapalı alana sahip yeni 
tesisine taşınan Cantaş Soğutma, son olarak yeni bir yatırım daha yaptı ve 

Gebze Kimyasalcılar Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tesis kurma kararı aldı. Sene 
sonunda tamamlanacak olan bu tesiste karışım gazları üreteceklerini söyleyen Cantaş 
Soğutma CDU Operasyon Müdürü Emre Bulut ve Cantaş Soğutma Üretim Müdürü 
Burak Yılmaz detayları, dergimiz okurlarına anlattı…

“Yeni tesisimizde, karışım    
gazlarını kendimiz üreteceğiz”
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Şirketi katma değerli hale 
getirmenin yolu, ürünlere katma 
değer sağlamaktan geçer

Emre Bulut: Cantaş Soğutma, 1979 yılında 
Ragıp Ekşioğlu tarafından kuruldu. Şu anda 
şirketin yönetim kurulunda Ragıp Bey’in oğul-
ları Erim ve Ekin Ekşioğlu yer alıyor. Üretim 
olarak 55 kişilik bir ekibiz. Cantaş Soğutma 
olarak al-sat üzerine kurulu bir yapımız var ve 
işimizi “gaz”, “bakır boru” ve “kompresör” olmak 
üzere üç ana başlığa ayırdık. Zaman içerisinde 
bu üç ana kolda Türkiye pazarını domine ettik. 
Bilindiği gibi her geçen gün domine ettiği-
niz pazarda, pazar payını korumak zorlaşıyor 
ve yaptığınız işi geliştirmek özellikle al-sat 
yapan firmalar için mümkün olmuyor. Cantaş 
Soğutma olarak bunu deneyimledik. Yapılanma 
içerisinde bu kadar büyük bir ciro varken, şir-
ketimizi daha katma değerli hale getirmenin 
yolunun, al-sat haricinde ürünlere katma değer 
sağlayarak olacağını fark ettik. Bu yüzden daha 
önce belirttiğimiz 3 ana iş kolumuz üzerinde 
katma değer oluşturacak yatırımlarda bulu-
nuyoruz.
Gaz alanında yatırım yaparak Gebze Kimya-
salcılar Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tesis 
kurma kararı aldık. Sene sonunda tamamlana-
cak olan bu tesiste karışım gazlarını kendimiz 
üreteceğiz. 
Uzman olduğumuz bir diğer alan bakır boru. 
Bakır boruda ise, belirtilen yatırımı izolasyonlu 
bakır boru üretiminde sağladık. 2014 yılında 
Gebze Tesisimizde, bakır boru üreticisi olan 
Halcor ile ortak olarak yürüttüğümüz bu yatı-
rım yükselen ivmesiyle sektörde öncü marka 
olarak ilerlemeye devam etmektedir. 
Diğer uzmanlık alanımız kompresör teknolo-
jilerinde de katma değerli bir üretim yapmak 
için öncelikle pazar araştırması yaptık. Cantaş 
Soğutma olarak kompresörde yıllık satış rakam-
larımız oldukça fazla. Özellikle Embraco, dün-
yada en büyük kompresör üreticisi. Firma zaten 
yıllık bazda yaklaşık 37 milyon adet kompresör 
üretiyor. Bizim de satış rakamlarımız buna para-
lel olacak şekilde Türkiye pazarını domine edi-
yor. Kompresör satışı yaptığımız müşterilerin 
genellikle OEM üreticiler, belli bir kısmının da 
malzemeciler olduğunu gördük. Durum böyle 
olunca biz öncelikle kondenser ünitesi üretimini 
hedef aldık, kompresörde katma değerli bir 
ürün sergilemek amacıyla kondenser ünitesi 
üretimine başladık. Yaklaşık dört yıldır konden-

ser ünitelerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. 
Cantaş Soğutma olarak FrigoCraft ve Cbox 
adlı iki tane tescilli markamız var. Bu iki ürün 
de kondenser ünitesi ancak donanım açısından 
her ikisi de farklı özelliklere sahip.

İlerleyen dönemde öngörümüz, 
yurtdışı satışın yurtiçi satışa göre 
daha ön planda olacağı yönünde

Geçen yıl itibarıyla hem ciromuz hem de üre-

tim adetlerimiz belli bir noktaya geldi. Can-
taş Soğutma olarak Gebze Güzeller Organize 
Sanayi Bölgesi’nde uzun yıllardır mevcut olan, 
içinde gaz dolum istasyonumuzun da olduğu, 
toplam 20.000 m2’lik tesiste yaklaşık 1700 
m2’lik bir alanda üretimimizi gerçekleştiri-
yorduk. Ancak yer darlığından dolayı oraya 
sığamaz olduk ve üretimde verim alamamaya 
başladık. Bu sebeple daha büyük bir yer arayı-
şına girdik ve Gebze ana depodan kopmadan 
şu an bulunduğumuz yere taşındık. Burada da 
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üretim adedi olarak beklediğimiz randımanı 
aldık. Yeni tesisimiz 8500 m2 kapalı alana sahip. 
Cantaş Soğutma olarak sürüm yapılmayan bir 
ürün gamının sürdürülebilir olmadığını düşü-
nüyoruz. Agresif fiyat politikası sunabilmek için 
sürüm yapabiliyor olmak gerekiyor. Bundan 
dolayı ciddi oranda stokumuzla çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.
Cantaş Soğutma’da yurtiçi ve yurtdışı satış net 
bir şekilde ayrılıyor. Yurtiçi satışta İstanbul 
Anadolu Yakası’na bir kişi, İstanbul Avrupa 

Yakası’nda OEM’e bir kişi, malzeme satıcılarına 
bir kişi bakıyor. Ayrıca Dolapdere’de bulunan 
showroom’da ise iki kişi bulunuyor. Bu tarafta 
piyasa biraz daha büyük. İç Anadolu, Karade-
niz ve Antalya bölgelerinden iki kişi, Adana 
bölgesinden Adana Bölge Müdürümüz Barkın 
Bey önderliğinde üç kişi sorumlu. Adana’da 
bir ara lojistik depomuz var, bu depoda ürün-
lerimiz yer alıyor ve Güneydoğu bölgesindeki 
müşterilerimizin memnuniyeti Adana’da yer 
alan lojistik depomuz sayesinde üst seviye-
lerde. İzmir bölgesinden sorumlu olan bir kişi 
bulunuyor. Yurtdışındaki satış yapılanmamız 
ise şöyle; Balkan ülkeleri ve Avrupa ülkelerin-
den sorumlu iki kişi, Türki cumhuriyetler, eski 
Sovyet ülkeleri, KKTC ve BAE’den sorumlu 
bir kişi, Afrika, Fransa ve Ortadoğu’dan bir 
kişi sorumlu. Avrupa pazarı çok büyük bir 
pazar olduğu için bu pazarda iş geliştirmeden 
sorumlu olmak üzere bir personelimiz daha 
Cantaş bünyesinde işe başladı. Yurtdışı satış 
ekibimiz, kendi bölgelerini ayda bir kez ziya-
ret ediyor. Bu sayede müşterilerimizle sürekli 
iletişim halindeyiz ve piyasadaki anlık değişik-
liklerden haberdar oluyoruz. İlk başladığımız 
noktada, özellikle kondenser ünitesi satışında 

çok ciddi ilerleme kaydettik. Keza market sek-
töründe de Cantaş Soğutma tercih ediliyor. 
Durum böyle olunca yurtdışı pazarlarına da 
açıldık. Önceleri ağırlıklı olarak yurtiçinde satış 
yapıyorduk çünkü yurtiçinde satış kabiliyetimiz 
köklü bir firmanın getirdiği avantajdan dolayı 
daha fazlaydı. Ancak şu an itibarıyla yüzde 50 
yurtiçi yüzde 50 yurtdışı olacak şekilde bir satış 
dengemiz mevcut. İlerleyen dönemde öngörü-
müz, yurtdışı satışın yurtiçi satışa göre daha ön 
planda olacağı yönünde. 

Gebze Kimyasalcılar Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam 
eden depomuz, bizim için çok 
önemli bir katma değer

Cantaş Soğutma olarak Gebze Güzeller Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ana lojistik 
depomuzda toplam 9 tankımız var ve onlar 
üzerinden gaz dolumu yapıyoruz. Ancak bizim 
bu zamana kadar gaz üretici kimliğimiz yoktu. 
Çin, Hindistan gibi ülkelerden getiriyorduk ya 
da Dupont, Honeywell, Arkema gibi firmala-
rın distribütörlüğü ve dolum lisansları bizde 
olduğu için gaz dolumlarını istasyonumuzda 
yapıyorduk. Sözü gelmişken şunu da vurgula-
mak isterim, dünyada Dupont ve Honeywell’in 
dolum lisansına sahip tek firma biziz. Bah-
settiğim tüm karışım gazlar bize yurtdışından 
geliyordu ve üretimimiz söz konusu değildi. Bu 
gazlar, belli bir oranda bazı kimyasalların karış-
masıyla meydana gelen soğutucu akışkanlar ve 
biz o soğutucu akışkanı meydana getiren o saf 
gazları üreticisinden alarak gerekli karışımları 
artık Gebze Kimyasalcılar Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yapımı devam eden depomuzda 
gerçekleştirip soğutucu akışkanları oluştura-
cağız. Mevcutta aldığımız üründen farklı bir 
ürünü sektörümüze sunacağımız için Türk malı 
başlığı altında ürün satabileceğiz. Bu bizim için 
çok önemli bir katma değer. 
Çok uzun zamandır Danfoss ile partnerliğimiz 
devam ediyor ve Danfoss’un üç Türkiye distri-
bütöründen biriyiz. Embraco tarafında kon-
denser üniteleri imalatı ile ilgili bir yenilik söz 
konusu. Embraco bu zamana kadar tek pistonlu 
hermetik kompresör üreticisiydi. Bu senenin 
başı itibarıyla scroll kompresör üretimine de 
başladı. Normalde tek pistonlu kompresörde 
alınabilecek en büyük güç 2 HP’ye kadardı ama 
artık scroll kompresör vasıtasıyla artı uygulama-
larda 13 HP, eksi uygulamalarda 6 HP’ye kadar 

Nanyang Teknoloji Üniversitesi
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aralığını genişletmiş oldu. Embraco, kendi ala-
nında dünya pazarını domine eden bir firma ve 
ciddi rekabetçi fiyatlarla bu ürünleri bize sağla-
dığı için scroll kompresör üretimi anlayışında 
Türkiye’de belki de en önde firma olduğumuzu 
söyleyebilirim. Scroll kompresör ayrıca Türkiye 
pazarı için yeni bir teknoloji. Müşterilerimizin 
birtakım önyargıları vardı ancak zaman içinde 
bu önyargılar yıkıldı, sistemin verimli olduğu 
anlaşıldı. Önemli olan müşterinin fiyat avantajı 
elde etmesi değildi, son kullanıcının daha az 
miktarda elektrik faturası ödemesi, çok daha 
büyük bir değerdi. Çünkü ürün bir defa satı-
lıyor, müşterimiz de bir defa montajı yapıyor, 
ama diğer taraftan son kullanıcı o ürünü yıllar 
boyunca kullanıyor. Demek istediğim bu bir 
seferlik değil, sürdürülebilir bir avantaj. Bun-
dan dolayı bu ürünün katma değeri bizim için 
çok yüksek oldu, müşterilerimiz de şu an çok 
memnun. Yurtdışı satışlarımızın çoğu da zaten 
bu marka üzerinden ilerliyor. Yurtiçi pazarını 
da bu ürünle tanıştırmış olduk ve aldığımız geri 
dönüşler gayet olumlu. 

Bu ayın sonunda Yerli Malı 
Belgemizi alacağız

Burak Yılmaz: Ürünlerimiz, müşterilerimizin 
ihtiyaç duyduğu tüm sertifikalara sahip. Kapa-
site raporlarımız ve TSEK Belgemiz mevcut, 
bu belge çok önemli çünkü özellikle TKDK, 
tarımsal kalkınma gibi devlet destekli hibe alan 
projelerde istenen bir evrak bu. Zaten CE serti-
fikasyonuna da sahibiz, Rusya bölgesinde iste-
nen GHOST Belgemiz de mevcut. Ayrıca bu 

ayın sonunda Yerli Malı Belgemizi de alacağız.
Söz sertifikalara gelmişken Eurovent’ten bah-
setmemek olmaz. Eurovent, kondenser ünite-
lerine belge verir durumda değil, Eurovent’in 
bu konuda herhangi bir sertifikasyon süreci 
henüz yok ancak konuyla ilgili çalışmaları 
halihazırda devam ediyor, çalışmanın sonuç-
ları bu yıl sonu yayımlanacak ve sektöre açık-
lanacak. Bu komisyonda Türkiye’den yer alan 
tek firma Cantaş Soğutma olarak, ülkemizi 
ben temsil ediyorum. Cihazların kapasiteleri-
nin belirlenmesi, test süreçleri, testlerin nerede 
yapılacağı, nasıl bir sertifikasyon sürecinden 
geçeceği gibi konular şu an gündemde. Daha 
önceleri bildiğim kadarıyla sadece kompresör 
bazında Asercom’un böyle bir sertifikasyonu 
vardı. Şimdi ise kondenser ünitesi de bu sürece 
dahil oldu. Bilindiği gibi yeni nesil akışkanlar 
çıktı ve sistemler artık eskisi gibi değil. Hem 
gaz regülasyonları hem sistem verimliliği hem 
de enerji verimliliği, artık dünyada son derece 
had safhada önem taşıyor. Aldığınız klimada 
bile son 10 yılda üç kere enerji sınıfı değişti, 
A’dan A+++’a kadar sınıflar ortaya çıktı. Bu iş bu 
kadar önem arz ediyorken, endüstriyel uygula-
mada kullanılan cihazların da enerji tüketimi, ev 
endüstrisi kadar mevcut. Durum böyle olunca 
endüstriyel uygulamada kullanılan cihazlarda 
da sınıflandırmaya gidildi. Önceden Asercom’da 
kompresörlere dair bir sertifika vardı, çünkü 
kompresör en çok enerji tüketen ana kompo-
nentti. Optimizasyonlarla birlikte bir enerji 
verimliliği sağlanabilirdi ama sistemde en çok 
enerji tüketen cihaz kompresördür. Ama şimdi 
kondenser ünitelerinin de enerji tüketim sevi-
yelerinin önem kazanmasıyla birlikte, bu üründe 

de sınıflandırmaya gidilmesi söz konusu oldu. 
Bundan dolayı hem Eurovent hem de kompre-
sörlere sertifika veren Asercom’un da kondenser 
üniteleriyle ilgili çalışmaları mevcut. Biz Cantaş 
Soğutma olarak Eurovent tarafında yer alıyoruz. 
Özellikle “sezonsal enerji verimliliği” Avrupa’da 
son derece revaçta. Çünkü biz bütün sistem 
dizaynlarını kötü senaryo olan yaz şartına göre 
yapıyoruz, ancak sezonsal enerji verimliliğine 
göre optimal dizayn yapmak için aradaki oranın 
belli bir mertebede kalması gerekiyor. 

En iyi hizmeti sunmayı temel ilke 
edinme misyonu ile emin adımlarla 
yolumuza devam ediyoruz

Türkiye’de soğutma sektörünün gelişim aşa-
masında olduğunu söyleyebiliriz ve regülasyon 
olarak Avrupa’nın ne yazık ki hâlâ gerisinde-
yiz. Çünkü yeni nesil akışkanlar konusunda 
Türkiye’de üretim bilincinin olmadığını görüyo-
ruz. Üretim bilinci olmadığı için bu zincirleme 
bir şekilde son kullanıcıya yansıyor. Diğer taraf-
tan üzülerek merdiven altı üretimin devam etti-
ğini görüyoruz, basmakalıp düşüncelerle üretim 
yapanlardan tutun, kondenser kapasitesini met-
rekare üzerinden hesaplayan insanlar var. Reka-
bet ettiğimiz tarafta bu tarz negatif durumlar 
da oluyor. Ancak soğutma sektörü, bunlara 
rağmen sürekli gelişime açık bir sektör. Çünkü 
çevre ülkelerde, Avrupa ülkeleri de dahil olmak 
üzere Türk markalarının bilinirliği oldukça arttı. 
Özellikle İsrail, Türki cumhuriyetler gibi doğu 
ülkelerinde Türk markalarına güven duyuluyor. 
Avrupa tarafında ise Çinli üreticilerle Avru-
palı üreticiler arasında bir yerde konumlanmış 
durumdayız. Ama zaman içerisinde bu durum 
bizim için olumlu anlamda seyir gösterecektir. 
Avrupa ülkelerinde de marka bilinirliğimiz ve 
Türk markalarına güven artacaktır. 
Cantaş Soğutma olarak, TL büyümeyi değil 
sürekli olarak döviz bazlı büyümeyi baz alı-
yoruz. Yurtiçi pazarda ekonomik dalgalanma-
lar nedeniyle bir daralma söz konusu ancak 
bünyemizde herhangi bir problem yaşanmadı. 
Müşterilerimizle ilişkilerimiz sağlam bir şekilde 
devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye pazarın-
daki bütün otomotiv üreticilerinin gaz tedari-
kini sağlıyoruz. Dolayısıyla hem yurtdışı hem 
de yurtiçinde çalışmalarımız sağlıklı ilerliyor. 
Yaklaşık 40 senedir ısıtma, soğutma ve havalan-
dırma sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz, en iyi 
hizmeti sunmayı temel ilke edinme misyonu ile 
emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. TM
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pazar

Küresel ısı pompası pazarı büyüyor. 2017 
yılında ürün tiplerine göre havadan 
suya monoblok cihazlar %14, havadan 

suya boylerli tipler %7, toprak/sudan suya %2 
oranında büyüme kaydedilirken bu oran hava-
dan suya split tiplerde %76 oldu.
Yasal düzenlemeler, destek ve teşvik program-
ları pazarı geliştiren etkenler oldu. ABD’de 
“Temiz Enerji Planı” çerçevesinde konutsal 
ve ticari uygulamalar için ulusal verimlilik 
standartları mevcut. Yine bu plan kapsamında 
finansal destekler bulunuyor. 

Küresel Isı Pompası Pazarı 
Hareketli

AB ülkelerinde “İklim & Verimlilik Planı” kap-
samında; EPBD (Binalarda Enerji Performansı 
Direktifi), EED (Enerji Verimliliği Direktifi) 
ve ErP (Enerji Kullanan Ürünler Direktifi) 
gibi yasal düzenlemeler bulunuyor. Ayrıca 2021 
yılı için tümüyle “Sıfır veya Sıfıra Yakın Ener-
jili Binalar” hedefi var. Bu doğrultuda finansal 
destekler de pazarı canlı tutuyor. Çin’de “Temiz 
Gökyüzü Politikası” kapsamında, kömürün 
gazlaştırılması ve bu şekilde kömürden elektrik 
eldesi hedefi, bazı ürünleri içeren ulusal enerji 
verimliliği standardı ve bazı teşvik uygulamaları 

mevcut.Pazar büyüme oranlarına göre ABD 
için çok önemli bir gelişmeden bahsetmek 
mümkün değil. 
%0-10 arasında büyüme kaydeden ülkeler 
arasında Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, 
Çekya, Slovakya sayılabilir. %11’in üzerinde 
bir oranla büyüyen pazarlar ise Çin başta olmak 
üzere, İtalya, İspanya, Ukrayna, Belçika ve Hol-
landa olarak öne çıkıyor. 

Avrupa’da politik belirsizliğe rağmen olumlu 
bir hareketlilik ve gelişme söz konusu.
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2008-2018 yılları arası 10 yıllık dönem içinde 
Avrupa ısı pompası pazarı adet bazında %52 
oranında büyüdü. Büyüme, ürün tiplerine göre; 
havadan suya tiplerde %4.1, su ısıtıcı tiplerde 
%17.4, egzoz havalı tiplerde %1 oranında 
gerçekleşirken, toprak kaynaklı tiplerde %3.8 
oranında daralma gözlendi. En fazla yükseliş 
görülen tipler hava kaynaklı ürünler oldu. 

Pazar büyüme ortalaması %16-17 
olan AB’nin ilk on ülkesi

Fransa  %10
Almanya %14
İsveç  %6
İtalya  %16
Avusturya %10
İspanya  %27
İsviçre  %5
İngiltere  %18
Polonya  %6
Çekya  %21

Gelecekte de; kentleşme, enerji verimliliğinin 
yükselen önemi ve bu doğrultuda yasal düzen-
lemelerin artması, yükselen enerji fiyatları, 
dijitalleşme, yeni ürün arzı, yeni iş modelleri 
ve soğutucu akışkanlar konusundaki tercih ve 
zorunluluklar pazara yön verecek. Isı pompa-
ları alanında ürün geliştirme çalışmaları da; 
küçük kapasiteli, entegre-kompakt cihazlar, 
geniş kapasiteli ticari tipler, internet bağlantılı 
ürünler, düşük GWP’ye sahip soğutucu akışkan 
kullanan cihazlara doğru devam ediyor.
Özetle, ısı pompası satışları çevre politikaları 

tarafından desteklenen olumlu bir trend izli-
yor. Avrupa’da konut stoku, ısı pompası pazar 
penetrasyonu için geniş bir potansiyel sunu-
yor. HVAC endüstrisindeki birleşme ve satın 
almalar ise daha fazla yenilik geliştirilmesine 
yardımcı oluyor.

Kaynak: BSRIA, Chillventa 2018 Fuarı 
Sunumları
Aline Breslauer-Isıtma & Yenilenebilir Enerji-
ler Disiplini Pazar Uzman Analisti TM

AB ülkelerinde son kullanıcı tarafında ısı pompası satışları

<10 kW   %63
11-20 kW %30
20-50 kW %7

<10 kW   %47
11-20 kW %43
20-50 kW %9

AB ülkelerinde ürün türüne göre pazar büyümesi

2008-2018: %52 büyüme

Havadan suya: %4.1

Su ısıtıcı: %17.4

Toprak kaynaklı:
 %-3.8

Toprak 
kaynaklı

Havadan
suya

Egzoz 
havalı

Su ısıtıcı

Egzoz havalı: %1
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Reklamınız hedef kitlesine ulaşıyor mu? 
Sizi profesyonel okurlarla buluşturacak 
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söyleşi

K onut ve endüstriyel sistemler için ısıtma, sıhhi tesisat, havalandırma ve 
yenilenebilir enerji için yüksek kaliteli bileşen üreticisi olan Caleffi’nin Türkiye 
yapılanması 2016 yılının Temmuz ayından itibaren faaliyetlerini başarıyla 

sürdürüyor. Sistem güvenliği konusuna özellikle vurgu yapan Caleffi için emniyet 
ventilleri ayrı bir öneme sahip. “Eğer emniyet ventilinin seçimi ve uygulaması doğru 
yapılmamış ise, en iyi marka kazan kullansanız dahi, patlamaya hazır bir bomba ile 
karşı karşıya kalırsınız” diyen Caleffi Türkiye İş Geliştirme Müdürü Ceren Ercan’a 
emniyet ventili nedir, seçiminde nelere dikkat edilmelidir, ne işe yarar, neden önemlidir 
diye sorduk. Cevaplar, söyleşimizde…

Ceren Ercan
Caleffi Türkiye 
İş Geliştirme Müdürü

“Emniyet ventili ürün grubunda 
yılda 10 milyon adet üretiyor ve 
farkımızı ortaya koyuyoruz”
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Caleffi için inovasyon, en önemli 
şirket felsefelerinden biri

Caleffi, 1961 yılında Francesco Caleffi tarafın-
dan kuruluyor. İlk başlarda OEM markalara 
pirinç malzeme üreten Caleffi, daha sonra sek-
törden kalite ve ürün dizaynı konusunda çok 
güzel tepkiler alınca kendi markasını oluşturu-
yor ve İtalya’nın Novara kentinde bir kasabada 
faaliyetlerine başlıyor. Yıllar içerisinde burası 
yetersiz gelmeye başlayınca 1975’te Fontaneto 
d’Agogna’ya taşınıyor. Merkez ofisimiz ve üre-
tim tesislerimizin bir kısmı bugün de burada yer 
alıyor. Bu alan 10 km2’lik, hayal etmek gerekirse 
yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğünde bir alan. 
Bu alan içerisinde üç fabrika, bir Ar-Ge binası ve 

yor. Bu binada Experience adlı bir odamız da 
mevcut. Burada gerçek ürün kesitleri, yaşayan 
sistemler bulunuyor. Eğitim önem verdiğimiz bir 
diğer konu. Bu odada sektörün profesyonellerine 
eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerde ürünlerin 
nasıl çalıştığını gerçek sistem panelleri ve kesit-
leri üzerinden gösterebiliyoruz. 

İçinde yaşadığımız alanlarda en 
doğru uygulama ile en yüksek 
konforu ve sistem çözümünü 
sunmak bizim için önemli

Şirketimiz aslında tam bir aile işletmesi. Bunun 
çok büyük avantajları var. İtalya’ya gittiğimizde 
evimize gitmiş gibi hissediyoruz. Ziyarete götür-
düğümüz misafirlerimize de bunu hissettirmeye 
çalışıyoruz. Caleffi Ailesi büyük bir aile, gün 
geçtikçe de büyüyor. Caleffi Türkiye olarak 2016 
Temmuz’unda faaliyet göstermeye başladık. 
Aynı ilkeleri, aynı çalışma prensibini ve aile 
sıcaklığını burada da kurduk; güzel bir ekibimiz 
oldu ve her geçen gün emin adımlarla büyüyo-
ruz. Merkez ofisimiz İstanbul’da, bölge ofisimiz 
ise Ankara’da yer alıyor. En büyük kazancımız 
da bu aile sıcaklığının verdiği güven ile çok 

bir otomatik dikey depomuz bulunuyor. 
Bu üç fabrikadan biri Presco adını verdiğimiz 
pirinç sıcak dövme fabrikası. Buraya pirinç ham 
olarak girip işlenmiş olarak çıkmakta. Bir yılda 
ürettiğimiz pirinçle iki tane Eyfel Kulesi inşa 
edilebiliyor. Diğer iki fabrikada da işlenmiş 
pirinç malzemeler, son kullanıcıya hitap eden 
bir ürün haline getiriliyor. Parça birleştirme ve 
robotik sistemlerimizin olduğu fabrikamızın 
yanında conta, plastik, membran gibi kompo-
nentleri ürettiğimiz bir fabrika da var. Caleffi, 
kompoziti de kendisi üretiyor. Üç fabrikamız da 
komple otomasyon sistemiyle çalışıyor. Dolayı-
sıyla Endüstri 4.0’ın Caleffi’ye uzun zaman önce 
geldiğini söyleyebilirim. Tabii fabrikalarımıza 
sürekli yatırım yaparak, bu teknolojiyi yaşat-
maya devam ediyoruz. Caleffi için inovasyon 
en önemli şirket felsefelerinden biri. Her yıl 
teknoloji ve inovasyona inanılmaz yatırımlar 
yapılıyor. Mesela MAV ismini verdiğimiz Oto-
matik Dikey Depomuz var, 33 metre yüksek-
liğinde ve 96 metre uzunluğunda devasa bir 
depo burası. Burada siparişlerin depolanması 
ve taşınması tamamen otomatik bir biçimde 
yapılıyor ve bu uygulama sayesinde insan hata 
riskini minimuma indiriyoruz. Bu depo müşte-
rilerimize anında çözüm ve cevap sunmamızı 
sağlıyor, bu lojistik avantaj da bizi diğer mar-
kalardan bir adım ileriye taşıyor. Dahası Ar-Ge 
binamız, yani Cuborosso-Kırmızı Küp binamız 
inovatif yanımızın bir yansıması. Bu bina kırmı-
zısıyla, şirketimizin bir simgesi haline geldi. Tüm 
ürünlerimiz bu binada geliştiriliyor, test ediliyor. 
Bugün Caleffi’nin tüm katalogları, teknik veri-
leri Cuborosso’da çıkan sonuçlarla oluşturuluyor. 
Cuborosso, akredite bir laboratuvar ve iki üni-
versite tarafından da bağımsız olarak kullanılı-
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söyleşi

güzel insanlarla çalışıyor, tanışıyor olmamız. 
Aslında bir önemli nokta da yaptığımızı bir iş 
olarak görmekten ziyade farklı bir “sorumluluk” 
taşıyor olmamız. Türkiye zaten inşaat sektö-
ründe birçok ülkenin ilerisinde, olağanüstü işler 
yapmaya alışık. Bizler de kendi alanımızda en 
iyi ürün ve çözümlerle katkı yapmaya gayret 
ediyoruz. Bu yüzden günün her saatinde içe-
risinde yaşadığımız, çalıştığımız, çocuklarımızı 
büyüttüğümüz alanlarda en doğru uygulama ile 
en yüksek konforu ve sistem çözümünü sunmak 
bizim için önemli. Bunun için bilgi birikimimiz 
ve imkânlarımız var. Bunları en doğru şekilde 
yaygınlaştırmak en büyük amacımız. 

Yılda 10 milyon adet emniyet ventili 
üretiyoruz
 
Caleffi olarak yaklaşık 6000 kalem ürünümüz 
var ve bu ürünlerimizi; “Isıtma”, “Isıtma Sis-

temleri”, “Sıhhi Tesisat”, “Kontrol” ve “Yenilene-
bilir Enerji” başlığı altında 5 ana gruba ayırdık. 
Türkiye’de kataloğumuzda bulunan tüm ürünle-
rin hem satışını hem pazarlamasını gerçekleşti-
riyor hem de mühendislik hizmetini sunuyoruz.
Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde 
birçok farklı vana grubu bulunuyor. Bu vana 
gruplarına da tesisatta; “emniyet amaçlı”, “kon-
for amaçlı” ve “tesisatı koruma amaçlı” olmak 
üzere farklı görevler yükleniyor. Caleffi, tüm bu 
vana gruplarını pirinç malzemeyle üretiyor. Bu 
vana gruplarının en önemlisi ise emniyet amaçlı 
kullanılan ürünler, yani emniyet ventilleri. Eğer 
emniyet ventilinin seçimi ve uygulaması doğru 
yapılmamış ise, en iyi marka kazan kullansanız 
dahi, patlamaya hazır bir bomba ile karşı karşıya 
kalırsınız. 
Emniyet ventilinin adından da anlaşılacağı gibi 
görevi, sistemlerde emniyeti sağlamaktır. Emni-
yet ventilleri, sistemlerin düzenli çalışmasını ve 

çevresel faktörlerden korunmasını sağlar. Bunu, 
tesisat basıncının aşırı yükselerek tesisatta ya da 
tesisata bağlı kazan gibi cihazlara zarar vermesini 
önlemek amacıyla tesisat sıvısını tahliye ederek 
gerçekleştirir. Karşı basınç prensibiyle çalışan 
yaylı bir mekanizmaya sahiptir. Buradan anlaşı-
lacağı üzere; emniyet ventilleri basınçla bağımlı 
olarak yapılandırılırlar, kullanıldıkları proseslere 
göre değişebilen tiplerde ve yapılarda olabilirler. 
Bazı basit uygulamalarda gayet sade bir yapıya 
sahip olabildikleri gibi, kullanılacakları prosesten 
kaynaklanan gereksinimden dolayı komplike bir 
hal de alabilirler. 
Emniyet ventillerinin 3 temel görevi vardır. Sis-
tem basıncı, ayar basıncı geçtiğinde emniyet 
ventili açmalıdır. Eğer açmaya rağmen basınç 
artışı devam ediyorsa, emniyet ventili kontrollü 
şekilde kütle akışı deşarj etmeye devam eder. 
Sistem basıncı düşerek belirlenen normal değer-
lere ulaştığında emniyet ventili kapatmalıdır. 
Emniyet ventilleri; kapalı devre ısıtma sistemleri, 
güneş enerjisi sistemleri ve boyler tesisatlarında 
kullanılır.
Caleffi emniyet ventilleri, pirinç gövde malzeme-
den üretilir. Boşaltma ağzı, bağlantı ağzından bir 
çap büyük olarak tasarlandığı için hızlı ve etkili 
deşarj sağlar. Açma basınçları sabittir. Emniyet 
ventilinin deşarj kapasitesinin yetmediği durum-
larda 2 ya da 3 ventil takmak tekniğe aykırı 
değildir (DN 4751). Farklı tasarım basınçlarında 
projelendirilen kapalı devre tesisatlarında kulla-
nılmak üzere, 1-10 bar aralığında açma basınçları 
ve farklı deşarj kapasiteleri olan membranlı tip 
emniyet ventilleri ürün grubumuzda bulunmak-
tadır. Diğer önemli olan teknik nokta ise; emni-
yet ventilleri kullanım kılavuzunda deşarj aşırı 
basınç ve kapanış diferansiyel tolerans değerle-
rini görebilmektir. Deşarj aşırı basınç değeri bize; 
vananın tam deşarj kapasitesine ulaşabilmesi 
için %10 ya da %20 üst sınırda basınç değerine 
ulaşması gerektiğini ifade eder. Bu özellik, belirli 
kalibrasyon değerleri aralığıyla birleştiğinde, sis-
temin veya kazanın maksimum çalışma basıncı 
değeri için doğru vananın seçilmesini sağlar. 
Kapanış diferansiyel değeri ise; vananın tam 
kapalı pozisyona geçmesi için ayar basıncının 
%20 alt değerinde konumlanmasını ifade etmek-
tedir. Bu özellik, vana açıldığında sistemden su 
kaybını sınırlandırmayı mümkün kılar.
Emniyet ventili seçimi yapılırken; akışkanın tüm 
özelliklerinin bilinmesi gerekir. Doğru tip, doğru 
basınç ve doğru set değeri tecrübeli kişiler tara-
fından belirlenmelidir. Emniyet ventilleri seçim-
lerinde yapılan hatalar, tesisin ve insanların zarar www.caleffi.com
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söyleşi

görmesi sonucunu doğurur. Emniyet ventillerini 
seçerken uzman firmaların ürünlerini kullan-
mak, ayrıca malzeme, test ve kapasite sertifika-
larını şirketlerin şeffaf bir şekilde kullanıcılarla 
paylaşması ve bilgilendirmesi de çok önemlidir. 
Biz bu belgeleri ve teknik dokümanları Cubo-
rosso sayesinde şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz ve 
dolayısıyla insan hayatını koruyoruz. İşte biz bu 
noktada Caleffi olarak farkımızı da ortaya koyu-
yoruz. Caleffi emniyet ventili grubunda yılda 10 
milyon adet üretiyor ve Viessmann, Buderus, 
Grundfos, Wilo, Vaillant, Bosch, İmmergas gibi 
birçok kazan, kombi, pompa firması ile OEM 
olarak çalışıyoruz. Ürünlerimizi tüm bileşenleri 
ile birlikte İtalya’daki fabrikalarımızda üretiyor,  
ayrıca ürünlerimizin her birini tek tek test ede-
rek sevkiyata hazır hale getiriyoruz. Başarımızın 
en gözle görünen nedeni, kaliteden taviz verme-
yen mühendislik hizmeti ve üretim sürecimizdir. 

Prestijli projelerde Caleffi imzası

Caleffi olarak çeşitli ürün gruplarımızla ve sun-
duğumuz hizmetlerle birçok prestijli projede 
mühendisliğimizi konuşturduk. Konut projele-
rinden örnek vermek gerekirse; Vadistanbul’da 
basınç düşürücülerimiz, Vadikoru’da fark basınç 
kontrol ve iki yollu zon kontrol vanalarımız, 
Yedi Mavi’de iki yollu zon kontrol vanalarıyla 
basınç düşürücülerimiz, Mesa Çubuklu 28 pro-
jesinde fark basınç kontrol vanalarımız, Sin-
paş Marina şantiyesinde kolektörlerimiz, zon 
kontrol vanalarımız, basınç düşürücülerimiz 
ve fark basınç kontrol vanalarımız kullanıldı. 
Konut projelerinin yanında ofis projelerinde de 
yer alıyoruz. Oyak Genel Müdürlüğü’nde tortu 
tutucu, otomatik dolum, hava ayırıcı ve basınç 
düşürücülerimiz; Turkuvaz Medya’da ise basınç 
düşürücülerimizle yer aldık. Emniyet ventille-
rimizi ODTÜ Teknokent gibi teknopark pro-

jelerine de sunduk. Tabii tüm bunların yanında 
devlet projelerine de imzamızı atıyoruz. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi ve Marmaris Külliye’de 
tortu tutucularımız, basınç düşürücülerimiz ve 
emniyet ventillerimizle yer aldık. Çeşitli ceza-
evlerine kilitlenebilir tip termostatik radyatör 
vanalarımızı verdik. 

Bir ürünün satılması değil, doğru 
şekilde kullanılması, doğru 
anlatılması bizim için çok daha 
önemli

2018 senesi içinde kişiselleştirilmiş seminerleri-
mizle sektörde 600’den fazla profesyonele ulaştık. 
Bugüne kadar kendimizi şeffaf bir şekilde doğru 
teknik bilgiyle anlattık, anlatmaya da devam ede-
ceğiz. Bir ürünün satılması değil, o ürünün doğru 
şekilde kullanılması, doğru anlatılması ve o ürün 
hakkında doğru teknik bilgi verilmesi bizim 
için çok daha önemli. Caleffi eğitime çok önem 
veren bir firma ve bizler de yaptığımızı sadece 
iş olarak değil farklı bir sorumlulukla yapıyo-
ruz. Bu açıdan eğitimlere çok önem veriyoruz. 
Son olarak 5 Kasım’da Adana’da TTMD’nin 
ev sahipliğinde “Lejyonella nedir ve mücadele 
yöntemleri nelerdir” isimli seminerde lejyonella 
bakterisi ve yönetmelik hakkında bilgi verdik 
ve çeşitli dezenfeksiyon yöntemlerinden ayrın-
tılı bir şekilde bahsettik. 2019 senesi için çok 
daha fazlasını planlıyoruz. 15’ten fazla şehirde 
birçok teknik eğitim ve seminer planlıyoruz. 
Eğitimlerin yanında Mart ayında ISH Frank-
furt Fuarında yer alacağız, ayrıca sene boyunca 
İtalya’da yer alan fabrikalarımıza teknik geziler 
düzenlemeye devam edeceğiz. 

Emniyet ventillerinde büyük 
kampanya

Biz, sadece eğitimlerimizde değil, her yerde 
öğretici & bilgilendirici konumundayız. Kulla-
nılan ürünün doğru çalışıp çalışmadığı, olması 
gerekenin ne olduğu, cihaza takılmış bir emniyet 
ventilinin nasıl çalıştığı gibi konuları eğitime 
verdiğimiz önem sebebiyle, doğamız gereği, 
bulunduğumuz her ortamda anlatmaya çalışı-
yoruz. Genellikle bu konuların takibi yapılmıyor, 
aslında bu bilincin son kullanıcılardan başla-
ması gerekiyor. Biz ne kadar bilinçlendirirsek, 
sektör de o kadar bilinçlenir ve doğru ürün, 
doğru mühendislik hizmetiyle çalışır. İşte biz 
bu yüzden eğitimlere bu kadar fazla önem veri-
yoruz. Ayrıca Caleffi olarak sistem güvenliğini 

fazlasıyla önemsediğimiz için hem kaliteyi hem 
de doğru ürünü herkesle buluşturmak amacıyla 
emniyet ventillerimizde yüzde 30 indirim kam-
panyasını başlattık. 

Caleffi olarak, her krizi bir fırsat 
olarak değerlendiren bir yapıya 
sahibiz

2018 yılı tüm sektörler için ekonomik dalga-
lanmaların yaşandığı zor bir süreçti. Ancak biz 
Caleffi olarak, her krizi bir fırsat olarak değer-
lendiren bir yapıya sahibiz. Bizim 2018 yılında 
yüzümüzü güldüren taraf, eğitimlerimiz oldu. 
Biz bu süreçte eğitime yatırım yaptık ve yapmaya 
da devam edeceğiz, kendimizi doğru anlatmanın 
peşindeyiz. Bu çabalarımızın karşılığını fazlasıyla 
aldık ve bunun devamı gelecektir. Bu açıdan 
2018, hedeflerimizi gerçeğe dönüştürdüğümüz 
bir yıl oldu. Türkiye’de faaliyete başladığından 
beri Caleffi’nin içinde yer alıyorum ve başlan-
gıçtan şu zamana kadar olan gelişimi çok net 
görebiliyorum. Bugün Caleffi’yi ve Caleffi’nin 
uzmanlıklarını doğru bilen o kadar çok insan 
var ki bu da bizim asıl amacımıza ulaştığımızı 
gösteriyor.TM

oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

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

için tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

B

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri

İstanbul Ofisi: Tel:  +90 (212) 502 38 10-13  Ankara Ofisi: Tel: +90 (312) 384 88 00   İzmir Ofisi: Tel: +90 (232) 281 32 81  
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proje

76,5 milyon metrekarelik alanıyla dün-
yanın sıfırdan yapılan en büyük hava-
limanı olacak İstanbul Havalimanı’nın 

açılışı Cumhuriyet’in 95’inci yıl dönümünde 
gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı’nın ilk 
fazı, 42 ay gibi rekor sürede tamamlandı. Hiz-
mete giren ilk fazda; 1,4 milyon metrekarelik 
ana terminal binası, 2 pist, Hava Trafik Kon- 
trol Kulesi ve destek binalar bulunuyor. Dan-

foss, hava kalitesi, sıcak su, temiz su, atıksu 
çevrimi ve yolcu konforu alanlarında sınıfının 
en iyi ürünleri ile İstanbul Havalimanı’nın 
inşasına katkıda bulundu.
Danfoss’un çevreye duyarlı ürünlerinin kulla-
nımı ile 500 ton daha az CO2 emisyonu oluş-
turacak olan dünyanın en büyük havalimanı 
İstanbul Havalimanı, bu sayede, yeşil bina 
konsepti ile inşa edilmiş dünyanın en büyük 

projesi olmaya da aday.

130 bin Euro enerji tasarrufu 

İstanbul Havalimanı, toplamda bin 800’ü 
aşkın Danfoss frekans konvertörü kullanımı 
ile her yıl yüzde 30 oranında enerjiden 
tasarruf edecek. Danfoss VLT HVAC ve 
AQUA ürünlerinin toplam sahip olma 

Danfoss, hava kalitesi, sıcak su, temiz su, atıksu çevrimi ve yolcu konforu 
alanlarında sınıfının en iyi ürünleri ile İstanbul Havalimanı’nın inşasına katkıda 
bulundu.

Danfoss Ürünleri İstanbul 
Havalimanı’nda
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maliyeti avantajı ile ısı kayıpları önlenerek 
tasarrufun da en üst seviyede olacak.
Frekans konvertörü yatırımı ile İstanbul 
Havalimanı’nın 18 ay gibi kısa bir sürede 
kendi maliyetini ödeyerek, her yıl yalnızca 
ısıya dönüşen enerjiden yaklaşık 130 bin Euro 
elektrik tasarrufu sağlaması bekleniyor.
Danfoss’un 160 kW – 250 kW düşük har-
monikli (LHD) ürünlerinin kullanımı ile 
İstanbul Havalimanı’nda arıza oranını en 
aza indirgeyerek işletme devamlılığını mak-
simum seviyeye çıkartılması hedefleniyor. 
Danfoss Isıtma Sistemleri ve Motor Kontrol 
Sistemleri ürünleriyle inşa edilen havalima-
nının terminal binasındaki 531 adet klima 
santralinde binden fazla frekans konver-
törü (FC) kullanıldı. Merdiven ve asansör 
basınçlandırma fanlarında, tünel Jet-Fan 
uygulamalarında, pompa merkezinde bulu-
nan sirkülasyon ve temiz su pompalarında, 

soğutma grup pompalarında, ATC kulede 
ve arıtma tesisi uygulamalarında ise Danfoss 
VLT HVAC FC 102 ve VLT AQUA FC202 
ürünleri tercih edildi. 
Bu binalarda 14 bin adet üzerinde AB-QM 
vana ile DN15’ten DN250’ye kadar yaklaşık 2 
bin adet 2 yollu ve 3 yollu motorlu vanaların 
da montajı yapıldı. Danfoss’un sınıfının en 
verimli ısıtma ürünlerinin kullanımı ile işlet-
mede kolaylık sağlanarak yolcu konforunun 
en üst seviyeye taşınması hedeflenirken aynı 
zamanda enerji tasarrufu sağlanmış olacak. 
Bu yatırımın da kendi maliyetini 2 yıl içeri-
sinde karşılaması bekleniyor.
İstanbul Havalimanı’na özel olarak tasarla-

nan kapaklı çatı fanları kış aylarında kar ve 
buz eritmesinde kullanılacak; Danfoss DEVI 
ürünleri ile de hava konforu korunacak. Top-
lamda 51 bin m DEVI Snow kablonun 13 
bin metresi, 376 adet özel çatı fanında kul-
lanıldı; kar ve buz önleme amacıyla DEVI 
Snow 30T ve boru ısıtma amaçlı DEVI Flex 
10T/18T montajları yapıldı. 13 bin m DEVI 
Flex 10T/18T ürünü ise yangın sisteminin 
güvenli çalışması amacıyla buzlanmaya karşı 
yangın sistemi borularında kullanıldı.
İstanbul Havalimanı’na özel olarak tasarla-
nan kapaklı çatı fanları kış aylarında kar ve 
buz eritmesinde kullanılacak; Danfoss DEVI 
ürünleri ile de hava konforu korunacak.TM
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bilgi

Kojenerasyon enerjiyi daha verimli kul-
lanmak amacıyla elektrik ve ısı ener-
jisinin birlikte üretilmesini sağlayan 

teknolojidir. Basit çevrimde çalışan, yani sadece 
elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru; 
kullandığı enerjinin %35-45 kadarını elektriğe 
çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde 
kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak 
ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanı-
labilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji 
girdisinin %85-95 oranında değerlendirilmesi 
sağlanabilir. Bu tekniğe “kombine ısı-güç sis-
temleri (CHP)” ya da kısaca "kojenerasyon" 
denir. 
Bir kojenerasyon prosesini oluşturan başlıca 
ekipmanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
•	Gaz	Kompresörü
•	Yanma	Hücresi	/	Odası
•	Gaz	Türbini	/	Gaz	Motoru
•	Jeneratör	/	Alternatör
•	Atık	Isı	Kazanı

Prosesin işleyişi ise şu sıra ile gerçekleşir:

1- Basınçlı hava kompresör vasıtası ile yanma 
hücresine gönderilir.
2- Yakıt kaynağından, yanma hücresine yakıt 

(dizel, doğalgaz, biogaz, çöpgazı) gelir.
3- Yanma ürünü sıcak gazlar, gaz türbinine 
gelerek rotasyonel hareketi sağlar.
4- Rotasyonel mekanik enerji, jeneratör aracıyla 
elektrik enerjisine çevrilir.
Buraya kadar olan işlemler, geleneksel elekt-
rik üretiminde (basit çevrim santrallerinde) 
kullanılan adımlardır. Bu noktadan itibaren, 
kojenerasyon teknolojisi başlar.
5- Önceki adımda yanma ürünü sıcak egzoz 
gazları, atık ısı kazanına (HRSG) gelerek buhar 
üretiminde kullanılır.
6- Oluşan buharın bir kısmı, ısınma ve sıcak 
su ihtiyaçlarında ve endüstriyel uygulamalarda 
proses buharı olarak kullanılır.

Trijenerasyon

Trijenerasyon sistemleri de kojenerasyon sis-
temleriyle aynı aşamalardan oluşmakta olup ek 
olarak soğutma fonksiyonunu da içerir. Sisteme 
Absorbsiyonlu Chiller (Soğurmalı Soğutma) 
ünitesi eklenerek yapılır. Bu sistemden geçirilen 
buhar soğutma işleminde kullanılır. Absorpsi-
yonlu chillerin çalışma prensibi; buharlaşma-
yoğuşma döngüsüne dayanmaktadır. Elektrikli 
chillerlerde soğutucu akışkanın sıkıştırılması 

Kojenerasyon Sistemleri 
ve Örnek Uygulamalar

mekanik kompresörle yapılırken, absorpsiyonlu 
chillerde bu işlem bir ısı kaynağından sağlanan 
enerjiyle gerçekleştirilmektedir. 

Kojenerasyonun Avantajları

•	 Kojenerasyon sistemleri enerji 
maliyetlerini ciddi oranda azaltmaktadır.

•	 Basit çevrim sitemlere oranla aynı 
miktarda yakıtla daha fazla enerji 
elde edilmektedir. Enerji verimliliği 
basit çevrim sistemlerine kıyasla; 
%35 seviyelerinden %90 seviyelerine 
çıkmaktadır.
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•	 Basit çevrim sistemlerine kıyasla sera 
gazı salınımını %40’a varan oranlarda 
azaltmaktadır.

•	 İletim ve dağıtım kayıplarını önlemektedir.

Kojenerasyon Sistemlerinin Başlıca 
Kullanım Alanları

Kojenerasyon sanayi, ticarethane ve yaşam 
alanları gibi birçok yerde kullanılabilmektedir. 
Başlıca kullanım alanları şöyle sıralanabilir: 
•	 Hastaneler
•	 Oteller
•	 Alışveriş Merkezleri
•	 İş Yerleri ve Ofisler
•	 Seralar
•	 Havaalanları
•	 Demir- Çelik, Gıda, Kimya-Petrol, 

Çimento-Cam, Seramik, Tekstil, Kağıt ve 
Kağıt Ürünleri gibi üretim tesisleri

•	 Siteler

Kojenerasyon Kullanan Örnek 
Tesisler

İZAYDAŞ

İZAYDAŞ sahasında kurulan ve işletmeye alı-
nan ‘Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz 
Üretimi Tesisi’nde elektrik ve ısı enerjisinin 
yanında sıvı ve katı fermente ürün de elde edil-
mektedir. Enerji ve gübre çıktılarının yanında 
metan, karbondioksit ve hidrojen sülfür gibi 
kirletici gazların atmosfere verilmesi engellene-
rek hava kirliliği ve sera etkisinin önlenmesine 
katkı sağlanmaktadır. Üretilen biyogaz, elektrik 
enerjisine çevrilerek tesis içi ihtiyacın gideril-
mesinin yanı sıra ana şebekeye de verilmektedir. 
Tesis, istihdam sağlaması, bitkisel ve hayvan-
sal atıkların çevre kirliliğine sebep olmadan 
geri kazanılması ve bu yönde kamuoyunda bir 
bilinç oluşması hususlarında katkı sağlamıştır. 
Tesiste 155 m3/h biyogaz, 350 kWh elektrik 
ve 350 kWh’lik bir ısı eldesi yanında katı ve 
sıvı fermente ürün çıktısı olmaktadır. Fermente 

ürünler kokusuz olup herhangi bir patojen ve 
çim tohumu içermediğinden tarımda güvenle 
kullanılabilmektedir. Elde edilecek elektrik 
enerjisi ile tesisin enerji ihtiyacının karşılan-
ması, geri kalan kısmının merkezi şebekeye 
verilmesi, kojenerasyon ünitesinde açığa çıkacak 
ısı enerjisi de reaktörlerin ısıtılmasında kulla-
nılmaktadır.

SÜTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM 
TESİSİ

Sütaş 1975 yılında Bursa’nın Karacabey ilçesi-
nin Ulubat Köyünde kuruldu. Bugün Karacabey 
tesislerinde 1.200 ton ve Aksaray tesislerinde 
1.400 ton olmak üzere günlük toplam 2.600 
ton süt işleme kapasitesine sahiptir. Aksaray ve 
Karacabey tesislerindeki   hayvan gübreleri ve 
fabrika atıklarından enerji elde edip tesislerde 
tüketilen enerjinin bir kısmını bu şekilde kar-
şılamaktadır. Aksaray’da 6.4MW, Karacabey 
‘de 6.4 ve İzmir-Tire tesislerinde de 4.2 MW 
elektrik gücünde kurulu tesisleri bulunmaktadır.

AFYON ENERJİ

Afyon Biyogaz Enerji Santrali’nde yılda 150.000 
ton organik kaynaklı bitkisel ve hayvansal atık-
ların; anaerobik fermentasyon teknolojisi ile 
havasız ortamda çürütülmesi sonucu elde edilen 
biyogaz ile; 32.000.000 kwh/yıl elektrik enerjisi; 
33.500.000 kwh/yıl ısı enerjisi üretilmektedir.
Fermentasyonu tamamlanmış olan hammadde-
nin hijyenizasyon sürecinden de geçirilmesi ile 
birlikte toprağa zarar veren zararlı gaz ve diğer 
bileşenlerinden arındırılmış, kokusuz, yüksek 
organik madde içerikli katı organik gübre üre-
tilmektedir.
Çevre için büyük sorun haline gelen bitkisel ve 
hayvansal kaynaklı atıkların bertaraf edilmesi-
nin yanında bu sorunu yenilenebilir enerjiye ve 

organik madde miktarı yüksek organik gübre 
üretimine dönüştüren yüksek teknolojiye sahip 
entegre tesis yılda 177.000 ton karbon salını-
mın engellemektedir.
 
HER ENERJİ

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Her Enerji 
ve Çevre Teknolojileri Elektrik Üretim A.Ş., 
2010 yılında çöp gazından elektrik üretip 
şebekeye satmak için yatırım kararı almış ve 
1995 yılından beri Kayseri ve çevre bölgeler-
den atıkların depolandığı Kayseri Molu Katı 
Atık Depolama Sahasını kiralamıştır. Proje 
kapsamında gaz depolama sistemi, booster, 
flare (baca), 2 adet  giderme ünitesi ve 6 adet 
TCG2020V16 tip gaz motorunun anahtar 
teslimi kurulumu yapılmıştır. Enerji santra-
linde toplam güç 8.1 MW’dır ve 6 adet TCG 
2020V16 model biyogaz motoru vardır.

GASKİ

Evsel nitelikli atıksuların, biyolojik arıtma 
prensibiyle arıtıldığı tesis, günümüzde 200.000 
/gün kapasitede atıksuyu arıtmaktadır. Arıtıl-
mış sular, Sacır deresine deşarj edilerek, bölgede 
yer alan 80.000 dönüm tarım  arazisine su kay-
nağı oluşturmaktadır. Atıksu arıtma tesisinden 
çıkan çamurdan anaerobik çürütücülerde biyo-
gaz üretimi yapılmaktadır. Tesise kojenerasyon 
sistemi kurularak enerji maliyetleri azaltılmış-
tır. Çürütücülerden elde edilen biyogaz yakıt 
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Delphin Imperial, yıllarca üst üste  “Dünya’nın 
En İyi 100 Oteli” arasına üst sıralardan gir-
meyi başaran,  Antalya’nın en seçkin 5 yıldızlı 
otellerinden biridir. Delphin Imperial enerji 
maliyetlerini azaltmak amacıyla tesisine 800 
kW kapasiteli kojenerasyon santrali kurmaya 
karar vermiştir. Tesisteki kojenerasyon siste-
minin toplam gücü 800 kW’dır. 1 adet TCG 
2016V16 model doğalgaz motoru bulunan 
sistemin ısıtma gücü 877 kW’dır.

ENERJİSA- SABANCI 
ÜNİVERSİTESİ

2015 yılında kampüsün enerji ihtiyacını çev-
reye saygılı bir şekilde karşılamak ve enerji 
maliyetlerinden tasarruf sağlamak amacıyla 
EnerjiSA, Sabancı Üniversitesi’ne kojeneras-
yon santrali kurmaya karar vermiştir. Toplam 
gücü 2.4 MW olan kojenerasyon sistemi 2 adet 
TCG 2020V12 model doğalgaz motorundan 
oluşmaktadır. Sistemin ısıtma gücü ise 1148 
kW’dır.

Kojenerasyon Sistemlerinde 
Kullanılan Yakıt Türleri

Kojenerasyon sistemleri hem fosil yakıtlar hem 
de yenilenebilir yakıtlar ile çalışabilmektedir. 
Kojenerasyon sistemlerinde hibrit uygulamalar 
da mümkündür. Hibrit enerji sistemi, sistem 
verimini artırmak ve enerji arz dengesi sağla-
mak için konvansiyonel sistemlerin yenilenebi-

olmak üzere, tüm tesisin elektrik ve çürütücü-
lerin ısı ihtiyacı İltekno tarafından kurulan 1.8 
MW kojenerasyon ünitesinden sağlanmaktadır. 
Tesisin ısıtma gücü 1980 kW’dır.

ORİON AVM

Mono Mimarlık ve İnşaat Turizm Yatırım 
Tanıtım ve Mağazacılık Ticaret A.Ş. tarafından 
kurulan Orion AVM, Trakya’nın ilk alışveriş 
merkezidir. Aylık ortalama 400.000 misafiri 
olan ve %100 doluluk oranı gibi önemli veriler, 
Orion AVM’nin gelişim seyrinin en önemli 
göstergeleridir. Enerji maliyetlerinden tasarruf 
sağlamak amacı ile Orion AVM yönetimi 2013 
yılında Trijenerasyon yatırımına karar verdi. 
Tesisteki trijenerasyon sisteminin toplam gücü 
1200 kW’dır. 1 adet TCG 2020V12 model 
doğalgaz motoru bulunan sistemin ısıtma gücü 
1058 kW, soğutma gücü ise 1055 kW’dır.

DELPHIN IMPERIAL HOTEL-
ANTALYA

lir enerji üretim sistemleri ile entegre çalışması-
dır. Fosil kaynaklı yakıtların tükenebilir olması 
ve yüksek fiyatlarından dolayı, yenilenebilir 
yakıtların ise enerji üretim performanslarının 
iklim değişikliklerine bağlı olmasından dolayı 
hibrit tesisler verimli ve sürekli enerji üretimi 
için en iyi yoldur. Hibrit sistemlerin sunduğu 
en büyük avantaj, bir enerji kaynağının üstün-
lüğü ile diğer kaynağın zayıf yanlarını kapa-
tabilmesidir. Temel ilke, birbirini besleyen ve 
tamamlayan bir sistem oluşturmaktır. Hibrit 
enerji üretim sistemleri, dağıtım ve üretimin 
yetersiz olduğu, kırsal alanlarda ve uzak böl-
gelerde verimli enerji üretimi için de iyi bir 
alternatiftir. Hibrit kojenerasyon sistemleri, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
oranının artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Kojenerasyon teknolojisiyle çalışmaya en uygun 
hibrit sistem, güneş enerjisi kullanılarak yapı-
labilir. Bu sistem, “Entegre Güneş Kombine 
Çevrimi (Integrated Combine Solar Cycle, 
ISCC)” olarak adlandırılır. Güneş enerjisi ile 
elde edilen buhar, buhar türbinine gider böy-
lece güneşin bol olduğu zamanlarda fosil yakıt 
tüketimini minimumda tutarak gerekli enerji 
güneşten elde edilebilir.

Avantajlar

•	 Enerji üretimi için harcanan fosil yakıtta 
azalma

•	 Sera gazı salımında azalma
•	 Üretilen fazla elektriğin şebekeye 

satılabilmesi

Dezavantajlar

•	 Üretilen enerjinin hangi tarifeden 
satılacağı ikilemi

•	 Özellikle güneş için ilk yatırım maliyeti

Kojenerasyon teknolojisi ile aynı oranda ısı ve 
elektrik enerjisini elde etmek için kullanılan 
girdi (yakıt), konvansiyonel sistemlere nazaran 
%36 oranında daha azdır. Doğalgazın verimli 
kullanılmasını sağlayan bu teknolojilerin yeni-
lenebilir enerji kaynakları ile birleştirilmesiyle, 
yerli ve temiz enerji kaynakları kullanımı arta-
caktır. Buna ek olarak ihtiyaç duyulan enerjiyi 
üretmek için gereken doğalgaz miktarında da 
azalma meydana gelecektir. Avrupa ve dünyada 
örnekleri görülen bu sistemlerin, Türkiye’de de 
yaygınlaşması, enerji kaynaklarının verimli kul-

bilgi
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lanımını sağlamanın yanı sıra, yerli ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımını artıracak, 
ekonomik gelişmeyle birlikte, sosyal ve çevresel 
bir gelişme de sağlayacaktır.

Kojenerasyonun Endüstriyel 
Uygulamaları

Endüstri enerji ihtiyacı en fazla olan sektördür. 
Endüstriyel tesisler hem ısı enerjisine hem de 
elektrik enerjisine ihtiyaç duyarlar. Kojeneras-
yon teknolojisi endüstriler için enerji üretimi-
nin en verimli yoludur. Enerjinin yoğun olarak 
kullanıldığı bu alanlarda kojenerasyon sistem-
lerini kullanmanın avantajları; Yakıt verimlili-
ğini artırma, Enerji maliyetlerini düşürme, İle-
tim ve dağıtım kayıplarını minimuma indirme, 
Enerjide arz güvenliği oluşturma, Sera gazı 
emisyonlarını azaltma, Soğutma için kullanılan 
klimalarda ozon tüketen kloroflorokarbonların 
(CFC'ler) salınımlarını azaltma potansiyeline 
sahip olması şeklinde özetlenebilir.

Kaynak: http://turkoted.org/tr  TM
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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

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir 
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında
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ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!
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