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Mutlu Yıllar



AKS
Paket Tip 

Klima Santralleri

MULTICOOL 
Su Soğutma 

Grupları

AKS DX 
VRF Dış Üniteli 

Klima Santralleri

ART-ROOF TOP
Çatı Tipi Paket 
Klima Üniteleri

ALDAMED
Hijyenik Kompakt 
DX Klima Cihazları

COMFORMATIC 
Hassas Kontrollü Paket Tipi 

Klima Cihazları

ACT 
Radyal Fanlı Su 

Soğutma Kuleleri

AHP
Endüstriyel Tip 
Hava Perdeleri

AKA
Kanal Tipi 

Fanlar

ALDABREEZE
Evaporatif 

Soğutucular

ALDAPOOL
Havuz Nem Alma 

Santralleri

AFC Yüksek Basınçlı
Fan Coil Üniteleri

AHRV
Isı Geri Kazanım 

Üniteleri

AE Dekoratif Tip
AKF Dört Yöne Üflemeli 

Kaset Tip Fan Coil 
Üniteleri

ALTA-ALDA
Radyal ve Aksiyal

Apareyler

www.aldag.com.tr

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

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

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

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



Avrupa’nın İnovasyon ve Teknoloji 
Enstitüsü (EIT) tarafından destek-
lenen sürdürülebilir enerji lokomotifi 

InnoEnergy’nin yaptırdığı radikal bir araştır-
manın sonuçları açıklandı. Hazırlanan rapora 
göre, AB vatandaşlarının önümüzdeki yedi yıl 
içinde hava kirliliğini azaltmak için yenilikçi 
teknolojileri benimsemeleri durumunda 183 
milyar Euro tasarruf sağlanabilir. Deloitte 
ile birlikte düzenlenen Clean Air Challenge 
raporu, dünyadaki her 10 erken ölümün 1’inin 
hava kirliliği kaynaklı olabileceği ve 2018-2025 
döneminde AB'ye 475 milyar Euro maliyet 
getireceğine ilişkin Avrupa Komisyonu bulgusu 
üzerine hazırlandı. Bu maliyet, yıllık ortalama 
GSYİH'nın yüzde 2,9'u anlamına geliyor. 
Brüksel'de ileri gelen siyasetçilerin ve siyasi 
karar mercilerinin katılımıyla düzenlenen özel 
bir etkinlikte tanıtılan rapor, Avrupa gene-
lindeki hava kalitesi sorununu derinlemesine 
incelerken, Avrupalıları hava kirliliğinden ve 
bunun sağlık üzerindeki etkilerinden korumak 
için somut, yenilikçi ulaşım ve ısıtma çözümleri 
öneriyor.
Etkinlikte konuşan Avrupa Parlamentosu 

Avrupa’nın gündeminde “Hava Kirliliğini 
Önleyecek Cihazlar” var

Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi Başkanı 
ve Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Jerzy 
Buzek: “Hava kirliliği, yüzyılın en önemli halk 
sağlığı sorunlarından biridir ve dünyadaki her 
on erken ölümden birinin, Avrupa'da ise her 
yıl 400 binden fazla erken ölümün nedenidir. 
Clean Air Challenge raporu, vatandaşlarımı-
zın sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek 
ve tüm topluma fayda sağlayabilecek pratik 
çözümler sunuyor. Bunu, AB’de gecikmeksizin 
uygulamaya geçirmeliyiz” dedi.
InnoEnergy CEO'su Diego Pavia da konuyla 
ilgili olarak şunları ifade etti: “Günümüzde 
ve çağımızda, hava kirliliğinin toplum sağlığı 
için hâlâ bir risk oluşturması çok şaşırtıcı. Eli-
mizde bunca teknoloji varken, korkunç ekono-
mik maliyetler bir yana, insanların temiz hava 
soluyamaması için hiçbir neden yok. Sorunu 
daha iyi anlamak ve pratik çözümler belirlemek 
için daha fazla araştırma yapmanın yanı sıra 
hava kirliliğini tamamen yok etmeye yönelik 
bir planı olan, iddialı, tutkuyla çalışan işlet-
melere yatırım ve destek sunma fırsatlarını da 
araştırıyoruz”.
Deloitte Ortağı ve Orta Avrupa Sürdürülebilir-
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lik Danışmanlık Lideri Irena Pichola ise şunları 
söyledi: “Kötü hava kalitesinin insanları farklı 
şekillerde etkilediğini unutmamalıyız. Örneğin, 
hava kirliliğinin nedenleri ve etkileri açısından 
bölgeler arasında büyük farklılıklar var; Batı 
Avrupa'daki kirliliğin büyük bölümü ulaşım-
dan kaynaklanırken, Doğu Avrupa'da en fazla 
kirliliğe ısıtma neden oluyor. Ancak, raporda da 
belirtildiği gibi, Avrupa’nın her yerinde özel-
likle çocuklar bu durumdan çok etkileniyor. 
PM’de (parçacıklı madde) 100 birimlik artış, 5 
yaş itibariyle çocuklarda ortalama yaşam bek-
lentisini yaklaşık 2,3 yıl azaltıyor.”
Raporun tamamına cleanair.innoenergy.com 
adresinden ulaşılabilir. Bu araştırma, aynı 
zamanda hava kirliliğini azaltan ya da önleyen 
cihaz ve sistemlerin de önümüzdeki süreçte 
sıklıkla gündemde olacağı anlamına geliyor. 
Bu cihazların üreticileri ve tüketicileri için de 
ekstra teşvikler üzerinde çalışılıyor. Ülkemizde 
de bu tür teşviklerin artırılması ümidiyle…

Birbirimize karşı daha sabırlı, daha adaletli, 
daha merhametli olduğumuz, mutlu ve sağlıklı 
yıllar dilerim. TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

Mutlu Yıllar
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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



ürünler

Alarko Carrier’dan Yeni Santrifüj Pompalar

Alarko Carrier, bahçelerde ve turis-
tik tesislerde kullanıma uygun yeni 
santrifüjlü pompa seçeneklerini 

satışa sundu. Alarko Carrier’ın Diamond 
serisindeki yeni pompaları, yağmurlama ve 
sulama işlemlerinde kuyulardan, derin son-
daj kuyularından ve sarnıçlardan temiz su 
sağlanmasına olanak veriyor. Kolay kablo 
bağlantısı için özel enerji kontrol kutusuna 
sahip olan pompalar, pratik kullanımları 
ile öne çıkıyor. Üstün motor özellikleri ile 
sürekli çalışmaya uygun yapıda olan pom-
palar, evlerde ve ticari uygulamalarda kul-
lanılabiliyor.
Alarko Carrier Diamond CPm Serisi, açık 
kuyu ve depolardan 7 metreye kadar suyu 

çekebiliyor. Özellikle bahçe ve sera sulamaya 
uygun olan serideki ürünler hafif yapısıyla 
dikkat çekiyor.
Diamond D-JDTm Serisi, yalnızca 10 kg 
ağırlığında ve kompakt bir yapıya sahip. 9 
metreye kadar emiş özelliği bulunan paslan-
maz çelik seri, bahçe ve sera sulamalarında 
kullanılabiliyor.
Diamond D-JSWm Serisi, kendinden 
emişli döküm gövdesiyle açık kuyular ve 
depolardan 9 metreye kadar su alabiliyor.
Açık kuyu ve depolardan 9 metreye kadar 
emiş özelliği olan Diamond QBm Serisi de 
maksimum 8 kg olan hafif yapısıyla ev ve 
ticari uygulamalar için güvenilir çözümler 
oluyor. TM

Baymak Star Panel Radyatörler ile Tasarruf ve Yüksek Performans Bir Arada

Baymak, 4 mevsim ürün gamı ile 
Türkiye’nin her noktasında tüketici-
lerin ihtiyaçlarına cevap verirken, bir 

evin ihtiyacı olan tüm iklimlendirme ürün-
lerini de sunuyor. Yüksek teknolojiye sahip 

üretim hatlarında ısı verimliliği ve hatasız 
radyatör üretimini hedefleyen Baymak’ın 
Star Panel Radyatörleri 5 farklı tipte (10-P, 
11-PK, 21-PKP, 22-PKKP, 33-DKEK), 5 
farklı yükseklikte (300-400-500-600-900) 
ve 400 mm’den 3000 mm’ye kadar 27 farklı 
uzunlukta üretiliyor.  
Yüksek su hacimli su dolaşım kanalları ve 
maksimum yüzey alanına sahip konvek-
törleriyle yüksek ısı gücüne sahip Baymak 
Star Panel Radyatörler, 33.3 mm optimum 
hatvesi ile yüksek basınç dayanımı ve düşük 
su hacmi sayesinde işletme giderlerinde 
tasarruf ve verimlilik sağlıyor. 
Baymak Star Panel Radyatörler, 13 bar 
basınçta test ediliyor. Kimyasal temizlik ve 
fosfat kaplamadan sonra çevre dostu su bazlı 
astar boya ile boyanarak fırınlarda kurutulan 
Star Panel Radyatörler, kurutma işleminin 
ardından RAL 9016 beyaz renkte Epoxy-
Polyester elektrostatik toz boya ile kapla-
narak tekrar kurutuluyor. Yapılan işlemlerle 
DIN 55900 standardında öngörülen boya 
dayanıklılığı şartları sağlanıyor. Boyama 
operasyonu tamamlanan panel radyatör-
ler, otomatik paketleme hattında nakliye ve 
depolama şartlarına uygun olarak tüketiciler 
ile buluşmak için yola çıkıyor. 
Baymak Star Panel Radyatörler 13 bar test 

basıncının yanı sıra 10 bar çalışma basın-
cında ve 110 ̊ C maksimum su çalışma sıcak-
lığı rejimine sahiptir. Son teknolojiye sahip 
bilgisayar kontrollü tam otomatik modern 
kaynak hatlarında üretilerek yüzde 100 test 
edilen Baymak Star Panel Radyatörler, Bay-
mak Yetkili Servis ağının garantisindedir. 
Star Panel Radyatörler TS EN 442, TSE 
ISO EN 9000, TSE-TS-EN-ISO 50001, 
TSE-ISO 10002, TSE-ISO-EN 14000, 
TSE-ISG-OHSAS TS 18001 ve DIN EN 
442 kalite belgelerine sahiptir.  
Standart radyatör modellerinden farklı ola-
rak zeminden bağlantılı tesisata da uygun 
olan Baymak Star Panel Radyatörler, kom-
pakt garnitürlü tipler ve özel aksesuarları 
sayesinde zemine de monte edilebilir. Kom-
pakt tapalı ve ventilli garnitürlü tipleri ile 
zeminden beslemeli olan Star Panel Rad-
yatörler, termostatik vana kontrollü tesi-
satlar için de uygundur. Baymak Star Panel 
Radyatörler, L-Konsol, kör tapa, purjör tapa, 
dübel, klips, trifon vidadan oluşan mon-
taj aksesuarları ile standart olarak satışa  
sunulur.
Baymak Star Panel Radyatörler kolay mon-
taj, termostatik kontrol seçeneğinin yanı sıra 
model çeşitliliği ve şık tasarımıyla evlerin ve 
ofislerin tercihi oluyor.TM
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ürünler

Yüksek nem oranı insanlar üzerinde 
ciddi sağlık sorunlarına neden olabi-
liyor. Ayrıca iç mekân nemi küfl erin 

üreyip çoğalmasına solunum problemlerine, 
eklem ve kemik ağrılarına, mobilya ve duvar 
hasarlarına sebep oluyor.
Vortice tarafından üretilen, DEUMIDO NG 
nemi kontrol ederek konforlu iç mekân havası 
ve neme bağlı sorunlardan korunmamızı sağ-
lıyor. 3 farklı kapasite (DEUMIDO NG10, 
DEUMIDO NG16, DEUMIDO NG20) ölçü, 
ağırlık ve performans olarak mekânın ihtiyaç-
larını karşılıyor.

AVenS’ ten Portatif Nem Alıcı Vortice DEUMIDO NG

Gövde parlak yüksek kalite ABS plastik, kolay 
taşınabilir tekerlekli, su seviyesi izlemek için 
şeffaf su haznesi, (2.5lt - 3.0lt) yıkanabilir toz 
fi ltresi havada uçan tozlar için ayrıca karbon 
fi ltresi kötü kokuları gidermeye yardımcı olur. 
Elektronik kontrol paneli cihazın üzerindedir. 
Santrifüj fanlar ünitenin arkasından nemli ortam 
havasını çeker, fi ltrelenmiş, arındırılmış ve nemi 
alınmış havayı, ünitenin üzerinden sirkülasyon 
sağlar. Küçük ergonomik boyutları kullanım 

Doğu İklimlendirme’den FOUR HOME Ev Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları

Doğu İklimlendirme tarafından 
konutlar için geliştirilen ev tipi 
ısı geri kazanım cihazı FOUR 

HOME, 2017 yılı içinde TÜV-SÜD tara-
fından yapılan testleri de geçerek Avrupa 
pazarına sunuldu. 2018 yılı itibarıyla Tür-
kiye pazarına da sunulan ürünün ilk kez 
2018 ISK-SODEX İstanbul fuarında lans-
manı yapıldı. 
FOUR HOME Ev Tipi Isı Geri Kazanım 
Cihazı, konutlarda havalandırmadan kay-
naklanan enerji kayıplarının önüne geç-
mek amacıyla geliştirildi. İçerisinde bulunan 
yüksek verimli ısı eşanjörü sayesinde mahal-
den dışarı atılan hava ile mahale girecek 
taze hava arasında ısı transferi gerçekleşerek 
enerji kayıpları minimize edilir. Standart 
bir evde kullanılabilecek boyutlarda üreti-
len cihaz depo veya kiler gibi mekânlarda 
konumlandırılabilir. 
Cihaz üzerinde ısı transfer verimi yüzde 
94’lere varan karşıt akışlı ısı değiştiriciler ve 

kolaylığını, düşük enerji tüketimi enerji tasar-
rufunu, ayarlanabilir nem seviyesi (%40, %50, 
%60 ve %70) istenen nemin alınmasını sağlar. 
Destek havalandırma fonksiyonu ile elbise 
kurutmanıza yardımcı olur (DEUMIDO NG 
16 ve DEUMIDO NG 20), yüksek hız veya 
düşük hız seçeneği ile neme bağlı ihtiyaçları 
karşılar. Her cihazın model kodu ayrıca o gün 
içinde çekilen nemi gösterir (30˚C’de %80 RH’a 
göre). TM

sessiz EC plug fanlar bulunur. Ayrıca taze 
hava tarafında G4 sınıfı panel fi ltre ve opsi-
yonel olarak sunulan F7 sınıfı torba fi ltre 
kullanılır. Free cooling özelliği de bulunan 
cihaz 4 mevsim kullanım özelliğine sahip. 
Tak çalıştır mantığı ile geliştirilen ürünler 
ile dijital kontrol paneli standart olarak gelir, 

donma koruması ve kablosuz kontrol ise 
opsiyonel olarak sunulur. 
ErP 2018 Direktifi ne uygun olarak üretilen 
FOUR HOME cihazının tavan tipi mode-
linin üretimine 2018’in ikinci yarısından 
itibaren başlandı ve ilk ihracatı Rusya’ya 
yapıldı. TM

Duvar Tipi Evsel Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan Tipi Evsel Isı Geri Kazanım Cihazı
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235 x 335 mm

Maks. dikey veya
yatay pompalama

MADE IN FRANCE

Koku yapmaz 

Kolay montaj ve bakım 

32 mm tahliye boru çapı 

Lavabo giriş bağlantısı

Ev ve iş yerlerinde sonradan ilave 
edilen WC'Ier için pratik çözüm: 



ürünler

Daikin, 2 yıl önce segmentinin ‘en 
küçük’ yoğuşmalı kombisini üre-
terek soğutmada olduğu kadar 

ısıtma alanında da iddialı olduğunu gös-
terdi. Daikin Avrupa Tasarım Merkezi 
EDC ve Türkiye’deki Ar-Ge mühen-
dislerinin 3 yıllık çalışması sonucunda 7 
milyon TL’lik yatırımla ortaya çıkan, ağır-
lığı sadece 27 kg eni 40 cm, boyu 59 cm, 
derinliği de 25,5 cm olan Daikin Premix 
Kombi, ‘en küçük hacimli’ kombi olmanın 
yanı sıra taşıdığı kaliteli özelliklerle de 
ilgi odağı oluyor. Geleceğin teknolojisi 
ile üretilen ve dünyanın en az yer kapla-
yan kombisi olan Daikin Premix Kombi, 
daha ilk bakışta benzerlerinden ayrışarak 
küçük ve şık tasarımı ile öne çıkıyor. Dai-
kin Kombi’nin zarif ölçüleri yaşam alan-
larında çok şık montaj biçimlerine olanak 
sağlıyor. Tam yoğuşma teknolojisine sahip 
Daikin Kombi’yi özel kılan yönlerinden 
biri de, özel tasarım eşanjörü. Bu küçük 
tasarımının başarılmasındaki ana etken; 
patenti Daikin’e ait olan bu özel eşanjörde 
gizli. Bu sayede hem kombide çok uzun 
bir ömür hem de çok yüksek bir ısı trans-
feri imkânı elde edilebiliyor. Bu sayede 
yüzde 109’a varan oranlarda verimlilik 
değerleriyle çalışan Daikin Kombi, enerji 
verimli frekans kontrol özelliğine sahip 
pompası ile de standart kombilere göre 
daha az elektrik tüketiyor.
Daikin Premix Kombi estetik olduğu 
kadar sessiz bir cihaz. Devir kontrollü fan 
teknolojisi ve taze hava emiş hattında kul-
lanılan özel susturucusu sayesinde Daikin 
Kombi’nin çalıştığını duymak oldukça zor. 
Çünkü Daikin Kombi sadece 39 desibel; 
yani çok sessiz çalışıyor. Daikin Premix 
Kombi, uykusu hafif olanlar, ses duydu-
ğunda uyanıp da uykusu kaçanlar, bebekli 
evler için sessiz bir ortam sunuyor. 

Dünyanın 150 ülkesinde, 90 üretim tesisi 
ile faaliyet gösteren Daikin’in doğalgaz ile 
çalışan ilk ısıtma cihazı olan Daikin Pre-
mix Kombi, Avrupa ile aynı anda Türkiye’de 
de satışa çıktı. Ürün, 6 yıl koşulsuz garanti 
sunuyor. 

Tasarım ödüllerini ‘Daikin Premix 
Kombi’ topladı

Avrupa Tasarım Merkezi (EDC) ve Türki-
ye’deki Ar-Ge merkezinin birlikte tasarla-
dığı ve küçük boyutlarıyla ısıtmayı yeniden 
şekillendiren Daikin Premix Tam Yoğuş-
malı Kombi, 2018 yılında hem IF Tasa-
rım Ödülü’nü hem de Red Dot Tasarım 
Ödülü’nü kazanarak üstün tasarım kalitesini 
kanıtladı. Daikin’in “Isıtmayı Yeniden Tasar-
ladık” sloganıyla piyasaya sunduğu Daikin 
Premix Tam Yoğuşmalı Kombi tasarım 
alanının en prestijli iki ödülünü kazanarak 
büyük bir başarının da sahibi oldu.TM

Daikin Premix Tam Yoğuşmalı Kombi





ürünler

Yeni LG Therma V Monoblok Isı Pompası

UL-FM Onaylı Acrefine APC-SH Sprinkler Boru Kelepçeleri

LG Electronics (LG) yenilikçi ürün-
leriyle hayatı kolaylaştırırken, çevre 
dostu teknolojileriyle doğaya karşı 

sorumluluklarını da unutmuyor. LG’nin 
yenilikçi ve çevre dostu R32 soğutucuya 
sahip ısıtma sistemi THERMA V Monob-
lok, kullanım sıcak suyu, yerden ısıtma veya 
radyatöre kadar birçok ısıtma çözümleri ile 
kullanılabiliyor. Geleneksel bir kazan siste-
minin yerini alan ve doğrudan su tesisatına 
bağlanan THERMA V R32 Monoblok ısı 
pompası; enerji verimliliği, kolay kontrol, 
wifi gibi ileri teknoloji özellikleriyle kullanıcı 
memnuniyetini garanti ediyor.

Enerji verimliliği ve yüksek 
performans için yeni bir pazar 
standardı

LG’nin THERMA V serisi, şirketin ısıtma 
sektöründeki 10 yıllık deneyimi ve tasarım 
becerisi sayesinde pazardaki en iyi ısıtıcı-

Sismik ve titreşim önleyici ürünlerin 
küresel markası Acrefine, tesisat askı 
elemanları alanında da geniş bir ürün 

gamı geliştirdi. 
Acrefine Fixing grubunda yer alan APC-SH 
serisi Sprinkler Boru Kelepçeleri UL listeli 
& FM onaylı olup elektro-galvaniz kaplama-
sıyla korozyona karşı yüksek dayanım özel-
liğine sahiptir. Montajı esnasında delme ve 

lar arasında yer alıyor. 10-135 Hz çalışma 
aralığına sahip olan kompresör, parça yükü 
verimliliğini artırarak istenen sıcaklığa hızla 
ulaşılmasını sağlıyor. THERMA V R32, eksi 
25 ̊ C gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi 
çalıştırılabilirken, soğuk dış ortam havasında 
bile 65 ˚C’ye kadar sıcak su sağlayabiliyor. 
Ayrıca LG’nin scroll kompresörü verimlilik 
ve güvenilirlik sunuyor. THERMA V R32 
monoblok, kullanıcının istenen sıcaklığa hızlı 
bir şekilde ulaşabilmesine olanak tanıyor. 
Ayrıca bu yeni model, geleneksel bir komp-
resörde bulunan salınım hareketini ortadan 
kaldırarak, daha düşük enerji tüketimi sağ-
lıyor. Cihazın doğal enerjiyi dış havadan 
emmesi de geleneksel ısıtma sistemlerinden 
daha az enerji tüketmesine neden oluyor. 
THERMA V Monoblok’un bir diğer güçlü 
özelliği ise dayanıklılığıdır. Ocean Black 
Fin teknolojisi ile yüksek oranda korozyona 
dayanıklı olan cihaz, daha uzun ürün ömrü 
ve daha düşük bakım maliyetleri vadediyor.

LG SmartThinQ ile cihaza uzaktan 
erişim

LG ürünlerini uzaktan izlemeye ve kontrol 
etmeye olanak sağlayan akıllı telefon uygu-
laması LG SmartThinQ, THERMA V R32 
Monoblok ile de uyumludur. Bu kullanışlı 
uygulama ile güç, çalışma ön ayarı, enerji 
izleme, sıcaklık ayarı ve çalışma modu seçimi 
gibi işlevler uzaktan kolayca ayarlanabilir-
ken bir odayı önceden ısıtmak da mümkün 
oluyor.

kaynak gerektirmediği için işçilik açısından 
avantaj sağlar. ½” ve 28 mm dış çapa sahip 
borulardan 12” ve 324 mm dış çapa sahip 
borulara kadar pek çok ebadı bulunmaktadır. 
Yükseklik ayarı kolaylıkla yapılabilir. Hafiftir, 
ağırlığı 0.033 – 0.940 kg arasındadır. 
Acrefine Fixing ürünleri tanışma fiyatlarıyla 
Ulus Yapı’nın stoğundan hemen temin edi-
lebilir. TM

Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ile 
kullanım rahatlığı

THERMA V R32 monoblok ayrıca kullanım 
kolaylığı sağlamak için özel olarak tasarlan-
mış bir arayüze sahip. LG’nin bu cihaz için 
geliştirdiği şık tasarımlı dokunmatik uzaktan 
kumandası, enerji bilgi izleme, sıcaklık ve 
program ayarına kadar çeşitli akıllı kontrol 
fonksiyonları da sunuyor. Tüm bu işlevsel 
özelliklerin sezgisel kullanıcı arayüzü ile bir 
araya gelmesi çalışma durumunun ve prog-
ramın hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edil-
mesini sağlıyor. Kullanıcı sistemin çalışmasını 
görsel olarak kontrol edebildiğinden, enerji 
israfını azaltmak ve maliyetleri düşürmek 
için enerji seviyesini kolayca ayarlayabiliyor.

Basit kurulum

THERMA V Monoblok’un kurulumu 
da çok basittir. İç ve dış ünitelerin tek bir 
modülde birleşmesiyle kapsamlı bir paket 
olarak tasarlanan Monoblok’ta, soğutucu 
boru tesisatı çalışması gerekmez. Ayrıca, 
Therma V konfigürasyon programı, hızlı ve 
kolay devreye alma olanağı sağlıyor. TM
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ürünler

Schwank’tan Kafe ve Restoran Isıtmasına Yönelik Yeni Ürün: LunaSchwank

Birçok restoran ve kafe gibi açık/yarı 
açık alanlar için özel olarak geliş-
tirilen LunaSchwank; kullanıcılara 

birçok avantaj sunuyor.

LunaSchwank, yüksek teknolojiye sahip 
patentli ceraScwhank seramik taşları ve 
yapılan ar-ge çalışmalarıyla oluşturulmuş 
dizaynı sayesinde yüksek ışınım verimlili-
ğine sahip olmasından dolayı yüksek yakıt 
tasarruf özelliğine de sahiptir. Bu yüksek 

ışınım verimliliği sayesinde yüzde 30’a kadar 
doğalgaz tasarrufu sağlar.
Dekoratif görünümüyle kafe veya resto-
ranlarda şık bir görüntü oluşturur. Yük-
sek sıcaklığa dayanıklı özel emaye yüzeyi 
sayesinde paslanmaya veya korozif hava 
koşullarına (nem, tuz vs.) karşı dayanıklıdır. 
LunaSchwank uzun yıllar aynı verimlilikte 
ve aynı şıklıkta kullanıcılarını ısıtır.
İki kademeli çalışma prensibiyle cihaz, yarı 
kapasitede veya tam kapasitede çalıştırılıp 

ihtiyaca göre konfor sağlar. Ayrıca patentli 
rüzgar koruma sistemi sayesinde dış ortam-
larda rüzgardan etkilenip sönmez.

Son derece kolay montajı ile isteğe bağlı 
olarak duvar veya demir profi llere montajı 
yapılabilir. Açılı montaj aparatı sayesinde 
istenilen açıda montaj yapılabilir. 6-9-12 
kW olmak üzere 3 ayrı kapasite aralığına 
sahip olan LunaSchwank infrared doğal-
gazlı ısıtıcıları, özellikle kafe ve restoran 
sahiplerine hem yakıt ekonomisi ve uzun 
süre kullanım hem de konfor açısından en 
akılcı yatırım olarak sunulur. TM

SFA SANIHYDRO’dan Ticari ve Toplu Kullanımlarda Foseptik Suların Tahliyesi 
için Profesyonel Çözümler

Parçalayıcı bıçak veya vortex çark 
ile donatılmış olan tahliye istas-
yonları, doğal eğimle kanalizas-

yona verilemeyen durumlarda (kanalizas-
yon   borusundan uzak kalan yerlere, kot 
farkı, bodrum kat...) yerleri kırıp  dökme-
den, kolayca birden fazla tuvalet, banyo, 
mutfak veya çamaşırhanenizden gelen 
atıksuların 50 veya 80/100 mm çapında 

PVC borular aracılığıyla tahliyesini sağlar. 
Dikey 14 m, yatay 140 m’ye kadar atıksuları 
pompalayabilen tahliye istasyonları, pratik, 
güvenilir ve hijyen standartlarına uygun bir 
çözüm sağlar.
Evsel, ticari ve toplu kullanım için farklı 
ürün seçenekleri sunulmaktadır: Kafe, res-
toran, otel, fi tness salonu, AVM, fabrika, 
toplu konut, hastane vb. 

Sanicubic 2 Classic® IP68 Tahliye 
İstasyonu Teknik Özellikleri

•	 Bağlanabilen Üniteler: Birden fazla 
klozet, banyo, mutfak ve çamaşırhanenin 
atıksuları

•	 Hazne hacmi: 45 litre
•	 Giriş bağlantı çapı: 1 x DN 40/50; 4 x DN 

40/50/100/110 (dış çap)
•	 Tahliye boru çapı: DN 40 (dış çap 50)

•	 Hava tahliye çapı: DN 50 (dış çap)
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 70°C (kısa süreli 

çalışmada – 5 dak. Maks.)
•	 Maks. debi: 13 m³/saat
•	 Maks. basma yüksekliği (debi=0): 13 m
•	 Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği: 11 m
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz
•	 Elektrik tüketimi: 2 motor x 1500 W
•	 Çekilen maksimum akım: 13 A
•	 Koruma sigortası: 20 A
•	 ON/OFF seviyesi: 140/60 mm
•	 Alarm seviyesi: 210 mm +/- 15
•	 Net ağırlık (aparatlar dahil): 35 kg
•	 Cihaz koruma sınıfı: IP68
•	 Panel koruma sınıfı: IPX4
•	 Elektrik koruma sınıfı: I
•	 Maks. dikey pompalama: 11 m’ye kadar
•	 Maks. yatay pompalama: 110 m’ye kadar
•	 Boyutlar (g x d x y): 687 x 516 x 490 mm.TM
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ürünler

Yeni Panasonic Comfort Cloud, dün-
yanın herhangi bir yerinden isteni-
len zaman, klimaların akıllı telefon 

kontrolünü sunar. Bu akıllı yeni uygulama, 
kullanıcılara 200 ev tipi klima ünitesini 
uzaktan yönetme, değişken erişim hak-
larına sahip ek kullanıcı profi lleri kurma, 
enerji kullanımını izleme ve maliyetlerin 
nasıl düşürüleceğini öğrenme olanağı sunar. 
Comfort Cloud, hem Android hem de iOS 
akıllı cihazlarda kullanımı kolay bir arayüz 
ve haftalık zamanlayıcı işlevleri içerir.

Kontrolde yeni sınırların 
belirlenmesi
Panasonic Comfort Cloud, ev sahipleri ve 
küçük-orta ölçekli ticari tesisler için çok 
çeşitli avantajlar sunar. İç ünitelerin uzak-
tan kumandası, tüm üniteler açma/kapama, 
sessiz modda çalıştırma, fan hızı ayarları, 
hava akışı yönü ve sıcaklık kontrolü gibi 
fonksiyonlar dahil olmak üzere, kullanıcılar 
her an rahatlığı artırabilir ve enerji tasarrufu 
sağlayabilir. 

Haftalık zamanlayıcı seçeneği günde altıya 
kadar ve bir haftada 42'ye kadar etkinlik 
düzenleyebilir. Kullanıcı, günlük ve mev-

Panasonic Comfort Cloud ile Gelişmiş Akıllı Klima Kontrolü

simsel ihtiyaçlara uyacak şekilde cihazı 
önceden programlayabilir; örneğin, yaz ayla-
rında çalışanlar ofi se varmadan önce, ofi s 
önceden soğutulabilir. Bu kullanışlı özellik, 
mülkün kullanılmadığı zamanlarda enerji 
tasarrufu yaparken zamandan ve emekten 
de tasarruf etmeye yardımcı olur. Bu, çalı-
şanların rahatlığının ve maliyet tasarrufu-
nun önemli olduğu işletmeler için özellikle 
yararlıdır.

Enerji izleme ve istatistik
Panasonic Comfort Cloud, her bir birimin 
enerji kullanımını izler, enerji tüketiminin 
azaltılabileceği alanları belirler ve verimliliği 
artırmaya yardımcı olur. Bilgiler, günlük 
kullanım modellerini vurgulayan, anlaşıl-
ması kolay grafi klerle açıkça görüntülenir*. 

Ölçeklenebilirlik ve kullanıcı 
yönetimi
Her ek kullanıcı için farklı düzeylerde kon-
trol ile birden fazla kullanıcıya erişim veri-
lebilir. Bu, aileler için idealdir; örneğin bir 
çocuğun kendi odasında sıcaklığı kontrol 
etmesine izin verir. 19 dilde sunulan sezgisel 
arabirim, her kullanıcının hızlı ve kolay bir 
şekilde uygulamada gezinmesine izin ver-

mek için bilgileri basit bir biçimde görün-
tüler, resimli yazılar ve şemalar kullanır. 

Kullanıcılar, sadece bir akıllı cihazdan en 
fazla 10 lokasyonda 200 havadan havaya 
ısı pompası ünitesini yönetebilir. Kullanı-
cılar, konum başına en fazla 20 klima üni-
tesi kaydedebilir. Bu özellik, stüdyo gibi 
ek binalara sahip, birden fazla mülk sahibi, 
kiralık evler veya ev sahipleri için büyük 
bir avantajdır. Panasonic Comfort Cloud, 
enerji tüketimi güncellemelerini sağlar ve bir 
arıza durumunda hata kodları gönderir, bu 
nedenle bakım gerektiğinde hızlı bir işlem 
yapılabilir.  

Wi-Fi kiti, CN-CNT konektörü* olan 
Panasonic ev tipi iç ünitelerle uyumludur 
(CS-E**GFEW zemin tipi hariç 2017/18 
yıllarındaki CS-Z** ve CS-E**). Kompakt 
boyutu, Panasonic Comfort Cloud ile anlık 
bağlantı için klima ünitesine kolayca bağ-
lanmasını sağlar. Uygulamayı kurmak için 
Apple Store veya Android Play Store'dan 
ücretsiz olarak “Panasonic Comfort Cloud” 
uygulaması indirilebilir. Panasonic ısıtma ve 
soğutma ürünlerinin satışı, Türkiye’de Res 
Enerji Sistemleri A.Ş. tarafından yapılıyor.

* Bu işlev TKE ve UKE jenerasyonunda 
mevcuttur. TM

16 . tesisat market 12/2018





ürünler

Toshiba, bireysel ve ticari iklimlen-
dirme cihazlarının kontrolünde 
sınıfının en iyisi yeni bulut kontrol 

çözümlerini sundu.

Toshiba Home AC Control 
Bireysel iklimlendirme sistemi kullanıcıları, 
Toshiba duvar tipi ve konsol ünitelerine 
wireless arayüzler kullanarak sezgisel akıllı 
kontrol arayüzünün keyfini çıkarıyor. Beş 
adede kadar aile bireyi, bir akıllı telefon veya 
tablet vasıtasıyla güvenli ve kullanımı kolay 
bir mobil uygulama kullanarak 10 adede 
kadar klimayı uzaktan kontrol edebiliyor. 
Bu uygulama, sistemin kolay, sezgisel ancak 
etkili bir şekilde kontrol edilebilmesi için 
tasarlanmıştır. Ana fonksiyonlara birkaç tık-
lamada erişebilen bu yazılım, beş farklı dilde 
kullanılabiliyor. Bu bulut kontrol çözümü 
kullanıcılara ister evden ister dışarıdan 
konforu ve enerji tüketimini yönetebilme 
imkânı sunuyor. Toshiba Home AC Control 
kullanıcılara aile üyelerinin bulunma duru-
muna göre haftalık program yapabilme ola-
nağı sunuyor ve böylelikle doğru zamanda 
en iyi konforu sağlayarak enerji tasarru-

Toshiba’dan Ticari ve Bireysel İklimlendirme Sistemleri için Yeni Bulut Kontrol 
Çözümleri

funu optimize ediyor. Çok sayıda kullanıcı 
çok sayıda klimayı kontrol edebiliyor ve 
klimaların gruplandırılması hane halkına 
yaşam alanları içerisinde üç adede kadar zon 
tanımlama ve kontrol etme imkânı sunu-
yor. Mevcut bulut kontrol özelliklerine ek 
açma/kapama, çalışma modları, sıcaklık, fan 
hızı ve swing ayarları kontrol edilebiliyor. 
Bu sayede Toshiba çözümü, sessiz iç ve dış 
ünitelerin, eco (ekonomik), Hi power (hızlı) 
ve tatil modlarının, iç mekân hava kalitesi 
yönetimi için plazma filtrelerinin, konsollar 
için yerden üfleme fonksiyonunun ve de 
çocuk kilidinin daha gelişmiş bir şekilde 
kontrol edilebilmesini sağlıyor ve böyle-
likle bu ürünü günümüzde piyasadaki en 
gelişmiş bulut kontrol çözümlerinden biri 
haline getiriyor.

Toshiba AC Control 
Ticari kullanıcılar için TCC ağına bağlanan 
32 adede kadar RAV/VRF iç ünite (bunların 
merkezi kumanda ve bina yönetim sistemle-
riyle arayüz oluşturmasını sağlayacak şekilde 
tasarlanmış), akıllı cihaz kontrol arayüzü hat-
tına kolaylıkla bağlanabiliyor. Böylece arayüz 

son kullanıcıların ve bina yöneticilerinin bir 
akıllı telefon veya tablet aracılığıyla mobil ağı 
kullanan iklimlendirme sistemlerini yönet-
mesine imkan sağlayarak, binanın router’ı 
ile entegre olarak bulut sistemiyle iletişim 
kuruyor. Ofisler, oteller ve mağazalar dahil 
olmak üzere hafif ticari ve ticari uygulamalar 
için özel olarak tasarlanmış bu yeni kontrol 
çözümü, geleneksel bireysel uzaktan kuman-
daya göre güçlü, daha sade çok kullanıcılı bir 
alternatif sağlıyor. Standart kullanıcılar (32 
adede kadar + 1 yönetici) ofislerinde, toplantı 
odasında veya diğer yakın ortamlarda bulu-
nan üniteleri kontrol edebilirken yöneticiler 
ise tüm sistemi uzaktan yapılandırabiliyor, 
izleyebiliyor ayrıca çeşitli farklı erişim seviye-
leri ayarlayıp bunları kontrol edebiliyor. Sez-
gisel, kullanımı kolay uygulamayla kullanıla-
bilen bulut kontrol özellikleri arasında temel 
açma/kapama, çalışma modları, sıcaklık, fan 
hızı ve kanat pozisyonu ayarları bulunuyor. 
Bu Toshiba çözümü daha gelişmiş bir oda 
sıcaklığı kontrolü ve programlamanın yanı 
sıra sıcaklık sınırlaması ve mod/ayar nok-
tası/açma-kapama kilidi fonksiyonlarını da 
yönetebiliyor. TM

MasterPump, ileri teknoloji ürünü 
yüksek verimli EvoMag Serisi 
yeni nesil sirkülasyon pompala-

rını yoğun ar-ge çalışmaları ve testler sonu-
cunda pazara sundu. EvoMag pompaların 
tasarım ve yazılımı tamamen yerli olup, 

MasterPump’tan EvoMag Elektronik Sirkülasyon Pompaları
üretimi de Sancaktepe İstanbul’da bulunan 
MasterPump’ın tesisinde gerçekleştiriliyor.
Bu sirkülasyon pompaları genel olarak;
Isıtma ve soğutma sistemleri,
Isı pompası uygulamaları, 
Güneş enerjisi sistemleri ve
Endüstriyel uygulamalarda kullanılıyor.
EvoMag pompaların üzerindeki elektro-
nik kontrol ünitesi sistemin anlık ihtiyacına 
göre yüksek verime sahip sabit mıknatıslı 
motorun (EEI ≤ 0.20) devrini değiştirerek 
enerji tasarrufu sağlıyor. Bu pompalar sahip 
oldukları kaliteli teknik özellikler ve hidro-
lik tasarım sayesinde konforlu ve sessiz bir 
kullanım sunuyor. 
Pompaların genel özellikleri;
•	 3 farklı işletim seçeneği (Oransal basınç, 

sabit basınç ve sabit devir),
•	 Çok sayıda çalışma eğrisi ile hassas ayar 

imkânı,
•	 Çıkış gücünü sürekli olarak optimum 

seviyeye ayarlama,  
•	 Gelişmiş elektronik kontrol ünitesi ile 

sensörsüz hız kontrollü motor,
•	 Dahili koruma özellikleri (Bloke rotor 

koruması, yüksek ve alçak gerilim 
koruması, kuru çalışma koruması, yüksek 
sıcaklık koruması, ani aşırı yük koruması),

•	 Tamamen paslanmaz çelik sabit mıknatıslı 
rotor ile korozyon dayanımı,

•	 Düşük vuruntu momenti sayesinde sessiz 
çalışma

•	 1700-4400 dev/dk arasında değişken devir,
•	 Yüksek aşınma dayanımlı özel karbon 

yataklarla yüksek devirlerde dahi sorunsuz 
çalışma,

•	 Bakım gerektirmeyen yapı,
•	 Kullanıcı dostu tak ve çalıştır tasarım, 
•	 Geniş ürün çeşitliliği,
•	 Yerli üretim sayesinde güçlü teknik 

destek, ekonomik fiyat ve hızlı  
teslimat. TM
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söyleşi

B eyçelik Holding’in gücü ile ısıtma ve soğutma sektöründe faaliyet göstermek 
amacıyla 1996 yılında kurulan Warmhaus, geçen sene 40. yılını kutladı. 
Bursa’da 27 bin 500 metrekarelik panel radyatör ve 8 bin metrekarelik kombi 

ve duvar tipi yoğuşmalı kazan fabrikasında yüzde 100 yerli sermaye ile üretim 
yapan Warmhaus, TİM’in açıkladığı ilk 1000 ihracat firması listesinde yer alıyor 
ve 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan, 
firmanın çalışmalarını, yeni ürünlerini ve hedeflerini Tesisat Market okurlarıyla 
paylaştı…

M. Kağan Turan

Warmhaus Genel Müdürü

“Tüm ürünlerimiz gibi yeni 
çıkardığımız ürünlerimiz de ülke 
ekonomisine katkı sağlayacak”
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Grubumuzun ana faaliyet alanının 
otomotiv olması, bizi ısıtma ve 
soğutma sektöründe farklılaştıran 
unsurlardan biri

Warmhaus, 1996 yılında arkasında Beyçelik 
Holding’in gücü ile ısıtma ve soğutma sek-
töründe faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. 
40. yılını geçen sene kutlayan grubumuzun ana 
faaliyet alanının otomotiv olması, bizi ısıtma ve 
soğutma sektöründe farklılaştıran unsurlardan 
biri. Otomotivden aldığımız üretim disiplini, 
kaynak ve sac konusundaki tecrübe ve bilgimiz; 
bizi radyatör, kombi ve duvar tipi yoğuşmalı 
kazan üretiminde bir adım öne taşıyor.
Şu anda Bursa’da 27 bin 500 metrekarelik panel 
radyatör ve 8 bin metrekarelik kombi ve duvar 
tipi yoğuşmalı kazan fabrikamızda yüzde 100 
yerli sermaye ile üretim yapıyoruz. Toplamda 
400 mavi ve beyaz yakalı personel istihdam 
ediyoruz. Yılda 2 milyon 700 bin mtül panel 
radyatör ve 150 bin adet kombi ve kazan üretim 
kapasitesine sahip olan üretim tesislerimiz içe-
risinde panel radyatör tesisimiz kapasite açısın-
dan Türkiye’de 4’üncü dünyada 10’uncu sırada 
yer alıyor. 30’dan fazla ülkeye ihracat yaparak 
ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz. 2017 
yılında ISO ikinci 500 listesinde 80 basamak 
yükseldik ve TİM’in açıklamış olduğu ilk 1000 
ihracat firması listesine girdik ama hedefimiz 
en kısa süre içerisinde ilk 500’e girebilmek. 

Tüm kombilerimizin endüstriyel ve 
kalıp tasarımı, sac aksamları ve en 
önemlisi yazılımları bize ait 

Warmhaus olarak tüketiciye ısınma zincirinin 
her noktasında dokunmayı çok önemsiyoruz. 
Yirmi yıl önce panel radyatör ile başlattığımız 
yolculuğumuza kombi, dekoratif panel rad-
yatör, dizayn radyatör, havlupan ve dijital oda 
termostatlarını ekledik.
Baştan beri ürünlerde ve hizmette farklılaş-
mak en önemli hedefimiz oldu. Türkiye’nin ilk 
elektronik gaz adaptif yoğuşmalı premix kombi 
üretimini gerçekleştirdik. 
Kombi üretimine başladığımızda kaliteli bir 
ürünü tüketici ile buluşturmak bizim için 
öncelikli stratejimizdi. En gurur duyduğumuz 
yanımız ise, tüm kombilerimizin endüstriyel 
ve kalıp tasarımı, sac aksamları ve en önemlisi 
yazılımlarının bize ait olup hiçbir lisans kul-
lanmamamız. 
Duvar tipi yoğuşmalı kazanlarımızı ise temmuz 

yetkili servisin telefonuna bildirim düşüyor. 
Uygulama sayesinde tüketicimiz kolayca tele-
fonundan servis çağırırken, yetkili servisimiz ise 
tüketicinin iletişim bilgilerine telefonu üzerin-
den erişebiliyor ve talebin geldiği bölgede ise 
hızla müdahale edebiliyor. Warmhaus olarak bu 
uygulamaların da gücüyle, şu anda müşterile-
rimize 24 saatte müdahale garantisi veriyoruz.

İtalya, Moldova ve Moğolistan’da 
kombi ve radyatör satışlarına 
başladık

Warmhaus olarak 30’dan fazla ülkeye kombi 
ve radyatör satışı yapıyoruz, son olarak İtalya, 
Moldova ve Moğolistan’da kombi ve radya-
tör satışlarına başladık. Yüzde 100 yerli ser-
maye ile üretilen Warmhaus ürünleri global 
pazarlarda da rekabet gücünü kanıtlamış oldu. 
Warmhaus olarak globalleşme stratejisi kap-
samında yeni pazarlara da girmeyi hedefliyo-
ruz. Şirketin odak pazarları arasında İngiltere, 
İtalya, İspanya, Romanya ve Polonya yer alıyor. 
Avrupa, Balkanlar, Yakın Doğu, Rusya ve Türki 
Cumhuriyetler, Latin Amerika ülkeleri ve Çin, 
hedeflediğimiz pazarlar arasındadır. 
Ürünlerimizin tamamı Avrupa standartlarında 
ve kalitesindedir. Bu sene yaklaşık bir senedir 
üzerinde çalıştığımız Turquality programın-
daki Marka Destek Programı’na kabul edildik. 

ayında piyasaya sürdük. 50, 65, 90, 115, 125 
ve 150 kW olmak üzere altı farklı kapasitede 
oldukça güçlü ve geniş bir ürün gamı ile sek-
tördeki konumumuzu güçlendirdik. Yeni ürün 
grubumuz ile merkezi ısıtma sistemlerine de 
artık çözüm sunabiliyoruz. Tüm ürünlerimiz 
gibi yeni çıkardığımız ürünlerimiz de ülke eko-
nomisine katkı sağlayacak.

Mobil cihazlar için üç yeni 
uygulama: Warmhaus Tüketici, 
Warmhaus Partner ve Warmhaus 
Servis

Bizim için farklılaşmanın en önemli noktası, 
akıllı teknolojileri tüketici ve iş ortakları ile 
buluşturmak ve teknolojiden faydalanarak hiz-
met kalitemizi yükseltmek. Bu çerçevede, mobil 
cihazlar için üç yeni uygulama geliştirdik. Bun-
lar; Warmhaus Tüketici, Warmhaus Partner ve 
Warmhaus Servis. 
Warmhaus Tüketici ile tüketicilerimiz ilk çalış-
tırma, bakım, arıza servis talepleri, yedek parça 
ve işçilik fiyatları, şikâyet ve memnuniyet bil-
dirimleri, self servis uygulaması ile basit arıza 
çözümlerine ulaşabiliyor. Warmhaus Tüketici 
ile Türkiye’de ilk defa evinizdeki bir ürün için 
servisi bir uygulama üzerinden çağırabiliyor-
sunuz. 
Warmhaus Partner ise Warmhaus tarafından 
bayilerimizin puan ve kampanyalardan kolayca 
yararlanabilmesi için geliştirilen iş ortakları 
uygulamamız. İş ortaklarımız devreye aldıkları 
her kombi için puan kazanıyor ve bu puanlar ile 
altın kazanma şansı elde ediyor; özel kampanya 
ve tekliflerden faydalanabiliyor. 
Warmhaus Servis ise servislerimizin ve tüketi-
cinin hayatını kolaylaştırma amacıyla geliştir-
diğimiz servis uygulamamız. Warmhaus Servis 
uygulaması yetkili servislerimizin telefonlarına 
yükledikleri bir uygulama. Warmhaus Tüketici 
ile bağlantılı olarak çalışıyor. Tüketici uygu-
lamamızı kullanan bir Warmhaus kullanıcısı 
servis talebi girdiğinde, anında o bölgedeki 
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söyleşi

2018’de Turquality programı teşviklerinden 
faydalanarak globalleşme stratejimiz doğrul-
tusunda yolumuza büyüyerek devam edeceğiz. 

Dünyanın en küçük kombisi 
olan Minerwa kombi serisini 
tüketicilerin beğenisine sunacağız 

Bu sene yoğun çalışmalarımızın meyvesini 
aldığımız bir yıl olma özelliğini taşıyor. 2019 
yılı birinci çeyrek itibarıyla dünyanın en küçük 
kombisi olan Minerwa kombi serisini de tüke-
ticilerin beğenisine sunacağız. Minerwa, fir-
mamıza uluslararası prestije sahip iF tasarım 
ödülünü ve Design Turkey Üstün Tasarım 
Ödülü’nü getirdi. Bu, bizim ve ülkemiz için 
bir gurur kaynağı. Birçok ülkeden fabrikamızı 
ziyaret eden müşterilerimizden bu ürün ile ilgili 
oldukça güzel yorumlar aldık. Minerwa henüz 
piyasaya sürülmemesine rağmen müşterilerimiz 
tarafından yoğun talep gördü.
2018’in sonu itibarıyla uzaktan kontrol özel-
liğine sahip oda termostatlarımızın da seri 
üretimi başlayacak. iOS ve Android uyumlu 

uygulamalar ile tüketicilerimiz istedikleri yer-
den ve istedikleri zamanda kombilerini kon-
trol edebilecek, haftalık ve günlük program-
lama yapabilecekler. Bu sistem ve uygulama 
Ar-Ge departmanımız tarafından geliştiriliyor 
çünkü müşterilerimizin neye ihtiyacı olduğunu 
Warmhaus olarak çok iyi biliyoruz.
Termosifon, şofben, klima ise şu anda üzerinde 
çalıştığımız projeler arasında. Orta vadede bu 
ürünleri de piyasaya sürmeyi planlıyoruz.

Bayi kanalımız her geçen gün biraz 
daha büyüyor

Türkiye genelinde 400’ün üzerinde satış nokta-
mız ve 125 yetkili servisimiz var. Önümüzdeki 
dönemde bayi ve servis sayısını artırmayı hedef-
liyoruz. Bayi kanalımız her geçen gün biraz 
daha büyüyor. Warmhaus Müşteri Memnuni-
yet Merkezi adını verdiğimiz telefonla destek 
hattımız 7/24 hizmet veriyor. Tüketiciler ve 
iş ortaklarımız bize dijital uygulamalarımız, 
web sitemiz ve Müşteri Memnuniyet Merkezi 
aracılığıyla sorun yaşadıkları anda her zaman 
ulaşabiliyorlar. 

Büyümeyi yeni pazarlar ve yeni 
ürünler ile desteklememiz gerekiyor 

2017 yılında ciromuzda yüzde 59 artış sağladık. 
Toplam satışlarımızın yüzde 45’ini 30’dan fazla 
ülkeye ihraç ettiğimiz ürünlerimizin satışların-
dan sağlıyoruz. 2018 yılını ihracat oranımızı 
yüzde 55-60 bandına çıkararak tamamlamayı 
planlıyoruz. Yurtiçinde satışlarımızı daha da 
artırarak ve yurtdışında yeni pazarlara girerek 
hedeflerimize ulaşacağız. İngiltere, en önemli 
odak pazarlarımızdan birini oluşturuyor. 

2017’de 3 bin m2’lik depo ve satış ofisimizi 
İngiltere’de açarak aktif satışlarımıza başladık. 
British Gas ve WRASS sertifikalarını da alarak 
dünyada en sert regülasyonların bulunduğu 
İngiltere’de kombilerimizi piyasaya sunduk. 
Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde stratejik 
planlamamıza uygun büyümemizi sürdüreceğiz. 
Bu büyümeyi yeni pazarlar ve yeni ürünler ile 
desteklememiz gerekiyor. Bireysel ısıtma ala-
nında kombi ürünlerimiz son iki yıllık süreçte 
bize hedeflediğimiz büyümeyi sağladı. Yeni 
piyasaya sürdüğümüz duvar tipi yoğuşmalı 
kazanlar ise merkezi ısıtma alanında bize yeni 
büyüme alanları sağlayacak. Bu alanda ilk 3 
firma arasına girerek önemli bir pazar payı ve 
ciro elde etmeyi hedefliyoruz. 

Ülkemizin 5 yıl içerisinde 
dünyanın 3. büyük pazarı olacağını 
düşünüyoruz 

Dünyada satılan kombi adetlerini karşılaş-
tırdığımızda Türkiye; Çin, Güney Kore ve 
İngiltere’den sonra dördüncü sırada yer almak-
tadır. Türkiye kombi pazarı 2017 yılını 2016’ya 
kıyasla yüzde 12 büyüme ile kapattı. Geçen yıl 
ülkemizde 1 milyon 300 bin adet kombi satıldı. 
2018’de bu rakamın gerek regülasyon değişikliği 
gerekse son çeyrekteki daralma sebebiyle yüzde 
20-30 civarında düşeceğini tahmin ediyoruz. 
2018 Mayıs ayında 103 ilçede daha doğalgaz 
yatırımları gerçekleşti. Bu yatırımların satışlara 
dönüşmesi ile birlikte sektör büyüme yönünde 
ivme kazanacaktır. Ülkemizin 5 yıl içerisinde 
dünyanın 3. büyük pazarı olacağını düşünüyo-
ruz. Bununla birlikte Türkiye’de gerçekleşen 
kombi üretimi iki milyon adetlere ulaştı. Bu 
ürünlerin üretiminde maalesef halen ithal ürün 
sayısı oldukça fazla. Şayet ithalat yaptığımız 
ürünleri de üretmemiz durumunda ısıtma sek-
törünün cari açığının azaltılmasına olan katkısı 
yadsınamayacak seviyelere gelecektir.  TM
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makale

Isı boruları,  süper iletkenler olarak düşünü-
lebilir. Bu borular, ısıyı verimli bir şekilde 
iletmek için hem termal iletkenlik hem 

de faz değişimi prensibinin birleştirilmesiyle 
bulunmuştur. Çelik borular 52 W/(m.K), pas-
lanmaz çelik borular 15 W/(m.K), alüminyum 
borular 238 W/(m.K), bakır borular 318 W/
(m.K) iken, süper iletken ısı boruları 4500 W/
(m.K) ila 220.000 W/(m.K) iletkenlik değer-
lerine çıkabilir.  

Bu özel boruyu oluşturan parçalar; basınç 
altında bir sıvı (ve gaz), bu sıvıyı içerisinde 
tutan bir metal boru, borunun iç yüzeyini çev-
releyen sıvı-gaz akışını kolaylaştıran gözenekli 
bir malzemeden oluşmaktadır.

Isı boruları iki fazlıdır ve ısı kaynağından ısı 
emicisine ısı iletir. Isı borusunun üç bölümü 
vardır; evaporatör, adyabatik ve kondenser.

Evaporatör bölümü bir ısı kaynağına maruz 
kaldığında, içindeki sıvı buharlaşır ve bu 
bölümdeki basınç artar. Artırılmış basınç, 
buharın ısı borusunun kondenser bölümüne 
doğru hızlı bir şekilde akmasına neden olur. 
Kondenser bölümündeki buhar, prosesteki ısı 
emicisine ısı kaybeder ve buharlaşmanın gizli 
ısısının kondensere aktarılmasıyla tekrar sıvıya 
dönüşür. Sıvı daha sonra fitil kılcal hareketi ve 
dik konumda çalışması durumunda (endüstriyel 
tesislerde) yerçekimi hareketiyle buharlaştırı-
cıya geri pompalanır. Borular genel olarak dik 

Etkili Isı İletkenliği 
Isı Boruları

konumda çalıştırılmaktadır. Isı borusunun orta 
bölümü, adyabatik kısımdır, yalıtım ile sıcaklık 
farkı bu kısımda en aza indirgendiğinden, ihmal 
edilebilecek kadar az ısı kaybı söz konusudur 
(Şekil 1).

Isı aktarımının miktarı, ısı borusunu oluşturan 
malzemelere ve sıvıya bağlıdır. Bu malzemeleri 
seçerken oksidasyon gibi kimyasal reaksiyon-
larını ve galvanik korozyonu göz önüne alarak 
malzeme seçimi yapmak gerekir. Bu borular 
maksimum 40 Bar basınç, -270°C ila 2000°C 
çalışma sıcaklığı arasında dizayn edilebilir.

Etkin ısı transferi için genellikle; çalışma sıvısı 
için su, bunun yanında çalışma sıcaklık ve şart-

Yazan:  Hakan Haldun Yayla, Makine Mühendisi 
Ekin Endüstriyel  Isıtma-Soğutma Tic. Ltd. Şti., Borulu Eşanjör Bölüm Yöneticisi, hakan.yayla@ekinendustriyel.com
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larına göre sodyum, aseton, metan vb. gibi sıvı-
lar kullanılmaktadır (Tablo 1). Kullanılan metal 
boru malzemeleri prosese uygun alüminyum, 
paslanmaz ve bakır borular olabilmektedir. 
Boru içerisindeki gözenekli malzeme, şekil-
lerine ve malzemelerine göre değişmektedir.

Gözenekli malzeme, borunun çalışma eksenine, 
sıvı ve gaz fazındaki basınç farkına, iletkenlik 
durumuna ve termal dayanımına göre tayin 
edilmektedir. Bu malzemelerin yapıları genel-
likle, eksenal kanallı, elek telli, ince fiber yapılı 

Şekil 1

Tablo 1 

Akışkan Donma Noktası (°C) Kaynama Noktası (°C) Kullanım Aralığı (°C)

Helyum -272 -269 -271 / -269

Azot -210 -196 -203 / -160

Amonyak -78 -33 -60 / 100

Freon 11 -111 24 -40 / 120

Metanol -98 64 10 / 130 

Etanol -112 78 0 / 130 

Su 0 100 30 / 200

Cıva -39 361 250 / 650 

Sezyum 29 670 450 / 900

Potasyum 62 774 500 / 1000

Sodyum 98 892 600 / 1200

Lityum 179 1340 1000 / 1800

Gümüş 960 2212 1800 / 2300

Şekil 2
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ve sinterleme şeklinde olur (Şekil 2). Örneğin; 
eksenal kanallı iyi iletkenliğe, yerçekimine karşı 
düşük akışa ve düşük termal dirence sahip-
tir. Sinterleme malzeme yerçekimine karşı 
mükemmel akışa, yüksek termal dirence ama 
düşük iletkenliğe sahiptir.
Termal olarak sistemin çalışma koşulları, proses 
taleplerine bağlı olarak faz değişimini kolay-
laştırmak üzere de ayarlanabilir. Tablo 2, üç 
farklı ısı borusu tipi için (çalışma sıvısı, göze-
nekli yapı ve boru malzemelerine göre) çalışma 
sıcaklığı ve ısı transferi için deneysel verileri 
göstermektedir.

Daha gerçekçi bir yaklaşım ile bir bakır-su ısı 
borusunu ve bir bakır boruyu 95 °C’lik bir su 
banyosuna batırılmış şekilde göstermektedir. 
Her iki boru başlangıçta 20°C sıcaklıktadır. 
Bakır boru 200 saniye sonra sadece 30 °C’ye 
ulaşırken, ısı borusu sıcaklığı yaklaşık 25 sani-
yede su sıcaklığına ulaşır (Şekil 3).    
   
Isı boruları yüksek maliyetli olduğu için genel-
likle proses kullanım yerlerine göre dar mesa-
fede yüksek verim, ağırlıkça hafi fl ik istenmesi 
durumunda tercih edilir (Şekil 4). Isı boruları; 
bilgisayarlarda soğutma amaçlı (anakartlar 
vb.), uzay araçları, plastik enjeksiyon kalıplama 
cihazları, tıbbi cihazlar, aydınlatma sistemleri, 
endüstriyel bacalarda geri kazanım sistemleri, 
buhar jeneratörleri, hava ısıtmaları, gıda pro-
sesleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmak-
tadır. TM

makale

Tablo 2

Çalışma 
Sıvısı

Çalışma Sıcaklığı 
(°C) Gözenekli Yapı Boru Malzemesi Eksenal Isı 

Tanışınım (W)

Metan -140 Elek Telli Paslanmaz 12

Su 100 Eksenal Kanallı Dikdörtgen Kesitli 
Bakır Boru 70

Sodyum 430-790 Paslanmaz İnce 
Fiber Yapılı Paslanmaz 1309

Şekil 3

Şekil 4
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oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

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

için tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

B

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri
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Deniz Kaya
Kombi Klima Shop 
Kurucu Ortağı

S atış ve pazarlama şirketi olarak 2012 yılının Mayıs ayında kurulan Kombi Klima 
Shop, 2018 yılında 100.000’in üzerinde kombi satışı gerçekleştirdi. Kombi Klima 
Shop, yaygın dağıtım kanalı ile üreticilerin Türkiye’nin her yerine ulaşabilmesini 

sağlıyor, perakendecilere her tüketiciye kolayca sunabilecekleri geniş marka ve ürün 
gamı, tüketicilere ise tek noktada çoklu çözüm sunuyor. Ayrıntıları, Kombi Klima 
Shop’un Kurucu Ortağı Deniz Kaya’dan dinledik…

“Kombi Klima Shop’un 
odak noktası; ihtiyaca uygun 
çözümü tek noktada sunmak”
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Kombi Klima Shop’un kuruluş 
hikâyesi

Üniversite tercihimde, 1988 yılında makine 
mühendisliği bölümünü bilinçli olarak seçtim. 
1990 yılında Koç Grubu’nun ilk şirketlerinden 
olan Koçtaş’ta staj yaptım, o yıllarda inşaat mal-
zemeleri satış şirketiydi. Ardından kurumsal 
hayatı daha da özümsemek adına 1996 yılında 
DemirDöküm’de işe başladım ve 10 yıl çalıştım. 
Hem genç olmanın enerjisi hem de kendimi 
geliştirme arzum ile büyük bir özveriyle çalış-
tım, DemirDöküm’ü temsilen dağıtım kana-
lını geliştirmek amacıyla Türkiye’nin birçok 
bölgesine gittim. Çalıştığım süre boyunca çok 
güzel tecrübeler kazandım, birçok profesyo-
nelin 40 yılda elde edemeyeceği tecrübeleri 
10 yılda elde ettim diyebilirim. 2006 yılında 
DemirDöküm’den ayrıldım, benim gibi pro-
fesyonel çalışan elektronik perakendeciliğinde 
yöneticilik yapmakta olan eşim Yeliz Kaya ile 
Dikey Isı firmamızı kurduk ve 6 yıl boyunca 
faaliyetini münhasır DemirDöküm bayisi ola-
rak sürdürdü. Bu süreçte ticari olarak hayalle-
rimi tek marka ile karşılayamayacağımı gör-
düm. O dönemde ülkemizde yapı marketler ve 
elektronik marketler ortaya çıkmış hatta hızla 
yaygınlaşmaya başlamıştı, tüketiciler tek bir 
yerde birçok ürünü görme şansına sahip oldu ve 
bu Türk tüketicisinin çok hoşuna gitti. Buradan 
hareketle sektörümüze tek bir yerden birçok 
markayı sunmayı amaçladım. “Tek noktada 
çoklu çözüm” Kombi Klima Shop’un sloganı 
oldu. Sektörümüzdeki birçok tabuyu yıkacak, 
doğal olarak liderlik edecek işlere imza atmak 
üzere birçok ilki gerçekleştirdik. Tüketicilere 
farklı markaların sunulması ve sektörle yeni 
markaların tanışması gerektiğini, ayrıca ödeme 
aracı olarak bankaları sektöre çekebileceğimi 
öngördüm. Tüketicilere ihtiyacına uygun ürün 
sunulması konusunda problemler vardı. Hep-
sini kapsayacak bir platform oluşturmayı, ayrıca 
sevkiyatla ilgili problemleri çözmeyi amaçla-
dım. Tüm bu başlıklar, Kombi Klima Shop’un 
altyapısını oluşturdu ve 2012 yılının Mayıs 
ayında Kombi Klima Shop kuruldu. 

Tüketicilere direkt satışımız yok

Kombi Klima Shop, tamamen pazarlama ve 
satış şirketi. Hiçbir zaman üretim yapmayaca-
ğız, kendi markamızı oluşturmayacağız, ürün 
teknik servis hizmeti vermeyeceğiz ve tüketi-
ciye direkt satış yapmayacağız. Biz anlaştığı-

mız markaların ürünlerini dağıtım kanalımıza 
sunuyoruz. Bunu yaparken distribütör firma 
mantığıyla yapıyoruz. Rolümüzü üretici gibi 
görüyor, toptancı ve perakendeci bayilikler veri-
yoruz. Sektöre yeni markalar sunabiliyoruz, 
bunu yaparken üretici ile bağlantı kuruyoruz, 
ürün alımını yapıp, satış kanalımızda konum-
landırıyoruz. Satış kanallarımızı kısıtladık; 
ürünleri sadece bu işi yapan toptancı ve taah-
hütçü dediğimiz perakendeci kitleye sunuyoruz. 
Tüketiciler, Kombi Klima Shop bayilerinden 
ürünleri görüp alabiliyor. Telefonla bize ula-
şanları ise, hangi ilden aradıysa oradaki Kombi 
Klima Shop bayisine veya çalıştığımız diğer 
iş ortaklarımıza yönlendiriyoruz, internetten 
satışımız da yok. Yani biz tüketiciye direkt satış 
yapmıyoruz, bunun altını özellikle çizmek isti-
yorum. 
Doğalgaz olan her ilimizde varız. 77 ile gaz 
verilmiş durumda biz de bu illerde yer alıyoruz, 
şu anda 2.000 firmaya fatura kesmekteyiz. Söz 
faturadan açılmışken, tahsilat sorunu konusunu 
vurgulamak isterim. Biz Kombi Klima Shop 
olarak bu sorunu bitirerek yine sektöre öncü-
lük ettik. Önceden iş bittikten sonra tahsilat 
yapılırdı. Yani üretici bir ürünü toptancı bayiye 
para istemeden verirdi, toptancı bayi o ürünü 
alt bayiye para istemeden verirdi, alt bayi de 
o ürünü yine para istemeden nihai müşteriye 

verirdi. İş bittikten, son olarak ürün devreye 
alındıktan sonra tahsilat yapılırdı. İş bittikten 
sonra tahsilat sistemi olan bir sektörde, işe 
başlamadan tahsilat yapmaya başladık ve tüm 
riskleri ortadan kaldırdık. 
Ayrıca şunu da belirtmek isterim, sektörü-
müzdeki en iyi bilgi işlem altyapısına sahibiz. 
Muhasebe programımızı merkezimize aldık 
ve bankalar dahil tüm süreçlerimizi entegre 
ettik. Mobil Uygulamamız ve web sitemiz ile 
de entegre ettik. Her bayiye özel şifre veriyoruz. 
Bankaların kullandığı 3D güvenlikli sistem ile 
hızlı ve güvenilir hizmet sunuyoruz, sektöre 
dijital dönüşümü yaşatıyoruz. Firmalar, mobil 
uygulamamız üzerinden müşterilerine anında 
fiyat verebiliyor, cari hesaplarını anlık takip 
edebiliyor, her an her yerde sipariş verebiliyor, 
her ürün bilgisine kolayca erişebiliyor ve sistem 
üzerinden dünyanın herhangi bir yerindeyken 
7/24 tahsilat yapabiliyorlar. 
Kombi Klima Shop olarak şu an için ihra-
catımız yok. Türkiye kombide üretim üssü, 
ülkemizden 1 milyon adetin üzerinde kombi, 
10 milyon mtülün üzerinde panel radyatör 
ihracatı yapılıyor. Markalar ülkelere göre fiyat 
belirliyor, diyebilirim ki dünyada en ucuz fiyata 
Türkiye’de satılıyor. Bundan dolayı ülkemize 
yurtdışından gelip bizim gibi toptancılardan 
veya yerel firmalardan ürün alıp kendi ülke-
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sinde satanlar da var. Dolaylı olarak bizim de 
iç piyasaya sattığımız ürünlerden başka ülkelere 
giden ürünler oluyor. Ama biz bunu prensip 
olarak şu an için yapmıyoruz hatta ve hatta 
elimizden geldiğince engelliyoruz. Özellikle 
yurtdışından ülkemize gelen talepler hermetik 
kombi alımı için oluyor. Kendi ülkemizde satışı 
yasaklanan haliyle talebi karşılayamayacağımız 
bir ürünü neden yurtdışına satalım? 

Kombi Klima Shop olarak önce 
uzmanı olduğumuz kombide 
yüzde 10 pazar payına ulaştık, 
2019 itibarıyla ürün gamımızı 
genişleteceğiz

Hem kendi uzmanlık alanımız hem de sektö-
rün lokomotif ürünü kombi olduğu için Kombi 
Klima Shop olarak kombi ürününe yöneldik ve 
pazarın yüzde 90’ını karşılayacak bütün kombi 
markalarının satışını yapıyoruz. Hatta pazara 
yeni marka ve farklı modeller de sunuyoruz.
Bu markalardan başarılı bir işbirliğimiz olan 
Arçelik ile işbirliğimizden bahsetmek isterim. 
Arçelik, beyaz eşya kanalında 2002 yılından 
beri Arçelik ve Beko markasıyla kombi satışı 
yapmakta iken kombi pazarındaki pazar pay-
larını artırmayı hedeflemişti. 2016 yılı itiba-
rıyla 3 model 7 farklı kapasitesinin Türkiye 
dağıtıcılığını bize verdi. Kombi Klima Shop 
olarak, Arçelik’in yıllık kombi satış adetlerini 
tek başımıza yapar hale geldik, haliyle Arçelik, 
kombi pazar payını 2 katına çıkarmış oldu. 
Çalışmalarımızı ErP’li ürünlerle devam etti-
riyoruz. Önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde 
Arçelik, kombi pazar payını artırmak adına 
ürün çeşitliliğini artırmaya çalışıyor. 
Ariston’la da farklı bir işbirliğimiz var. Bayi-
lik anlaşmamızın yanı sıra Ariston ile 2016 
yılından itibaren özel bir anlaşmamız daha 
var. Burada da önce kendi şirketimizin sonra 
bizimle çalışan iş ortaklarımızın kârlılığını artır-
mak adına özel model anlaşması yaptık, bunu 

hermetik kombiyle test ettik. Ariston, hermetik 
kombisinin bir modelini bize Türkiye’de dağıtı-
mını yapmamız üzere verdi, biz de bunu pazara 
sunduk, güzel sonuçlar aldık, hem Ariston’a 
hem bize fayda sağlayan bir çalışma oldu. Bu 
karşılıklı faydayı 2018’in Ağustos ayından beri 
yoğuşmalı kombi ürününde de devam ettiri-
yoruz. Bosch’un ise 2015 yılında bayisi olduk, 
gayet güzel giden bir işbirliğimiz var. Bosch, 
hem kârlılık hem de tüketicinin ihtiyaçlarını 
karşılama açısından bize uyumlu bir firma. 
Bosch, Ariston ve Arçelik markaları dağıtım 
kanalına yönelik pazarlama faaliyetlerini bize 
devretmiş durumda. Bu üç firma pazarlama 
bütçesini bize veriyor, biz kendi kampanya-
larımızı, pazarlama aktivitelerimizi kendimiz 
yapıyoruz ve onlara raporluyoruz. E.C.A.’nın 
da bayisiyiz. E.C.A., geleneksel kanalında ken-
dini geliştirmiş, Türkiye’nin her yerinde bayisi 
olan ve talep gören bir marka. Dolayısıyla biz de 
müşterilerimize E.C.A. markasını sunuyoruz. 
İtalya’da pazar lideri olan Immergas bayiliğimiz 
var. Immergas çok kaliteli kombiler üretiyor, 
biz de bu kaliteyi müşterilerimize sunuyoruz. 
Protherm bayiliğimiz de mevcut, Protherm 
ürünlerinin kalitesi çok iyi ve fiyat açısından 
çok cazip. Termodinamik markasının elek- 
trikli kombisi, Termo Teknik’in yüksek kaliteli 
yoğuşmalı kombisinin satışını gerçekleştiri-
yoruz. Baymak, Vaillant, Viessmann, Demir-
Döküm ve Buderus ürünlerini ise dışarıdan 
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Şirketinizin dijital dünyada yerini 
almış olması, onun reklama duyduğu 
ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Potansiyel 
müşterilerinizin sizi keşfetmelerini 
beklemeyin. Sektörel yayınlara reklam verin.

Bir sektörün profesyonellerine 
en kolay ulaşabileceğiniz yer 
dijital veya basılı sektörel yayınlardır.

bekledim de 
gelmedi

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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temin edip müşterilerimize en uygun şekilde 
sunuyoruz. Ayrıca, oda termostadından split 
klimaya kadar birçok kolili ürünün sevkiyatını 
Türkiye’nin her yerine ücretsiz bir şekilde ger-
çekleştiriyoruz. 

İhtiyaca uygun ürünü güvenilir 
firmalar aracılığıyla son kullanıcıya 
ulaştırıyoruz

Kombi Klima Shop olarak, bu kadar rekabe-
tin, geleneksel kanalın içinde yıllık satış adedi 
bazında 100.000 kombiyi geçmiş durumdayız. 
Bu da pazarın yaklaşık yüzde 10’u demek. Bir 
satış şirketi olarak yüzde 10 pazar payı, önemli 
bir oran. Türk halkının ihtiyaçlarını karşılayan 
bir fi rmayız. Direkt tüketiciye ürün satmasak 
da, onların alım yaptığı yerlere satışlarımızı ger-
çekleştiriyoruz. Kombi Klima Shop’u kurarken 
de odak noktamız hep “ihtiyacı tespit etmek ve 
karşılamak, geleceği öngörmek” oldu ve başarılı 
olduk. Kombi Klima Shop olarak 2012-2016 
yılları arasında pazara önce kendimizi, proje-
mizi anlattık. Türkiye’nin neredeyse tüm ille-
rinde tanıtım toplantıları gerçekleştirdik, tüm 
fi rmaları ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde Kombi 
Klima Shop üzerinden farklı marka satışları-
nın gerçekleştiğini, onların da farklı markaları 

Kombi Klima Shop vasıtasıyla satabileceklerini 
anlattık. Tanıtım için gerçekleştirdiğimiz ziya-
retler ve toplantılar, güzel sonuçlar verdi. Ciddi 
oranda müşteri sayısına ulaştık ve ciromuzu 
artırdık. 2016 yılına kadar hep biz arz ettik 
ancak 2016 yılında ise farklı bir şey karşımıza 
çıktı. Çalıştığımız fi rmalar bizimle olan tica-
retinden “aşırı memnun” olduklarını belirterek, 
bizden farklı ürünlerin de satışını yapmamızı 
talep etti. Radyatörü de, tesisat malzemelerini 
de bizden almak istediler. Sektörde bir talep 
oluşturduk diyebilirim. Bu taleplere cevap ver-
memiz gerekiyordu. Yine en iyi bildiğimiz ürün 
olan kombiden başladık ve kombinin birinci 
dereceden malzemeleriyle; montaj seti, oda 
termostatı, baca aksesuarları gibi malzemelerin 
satışına başladık ve ciddi anlamda talep gördü. 
Bunun üzerine radyatörün birinci dereceden 
malzemeleriyle; termostatik vana, radyatör 
vanası gibi malzemeleri satmaya başladık. 
Şimdi ise geniş bir ürün gamına ulaştık, bu 
durum piyasanın dikkatini çekti ve Wilo’nun, ki 
kolay kolay bayilik vermeyen bir fi rmadır, geçen 
ay itibarıyla bayisi olduk. Kurulduğumuz gün-
den itibaren özveriyle çalıştık ve bugün Kombi 
Klima Shop çatısı altında her marka satılır 
hale geldi. “Tek Noktada Çoklu Çözüm” ilkesi 
ile üreticiler, perakendeciler ve son kullanıcı-

lar için fark yarattık, sunduğumuz sistemlerle 
sadelik, kolaylık, hız ve verimlilik sağladık ve 
kombi, klima vb. ihtiyaçların karşılandığı ilk 
adres olduk. Çünkü Kombi Klima Shop ola-
rak iklimlendirme sektöründe “ihtiyaca uygun 
ürün”ü güvenilir fi rmalar aracılığıyla son kul-
lanıcıya ulaştırıyoruz.

Kombi Klima Shop olarak, şartlar 
ne olursa olsun büyümeye devam 
ediyoruz

Sektörümüze ve ülkemize faydalı olmaya çalı-
şıyoruz. Ana hedefi miz bu olunca, karşılığını 
da alıyoruz. Türkiye’de tüm sektörlerin frene 
bastığı talihsiz bir dönemde biz durmadık, 
tüm müşterilerimizin talebini karşıladık hatta 
sistemimizde kayıtlı olup da mal satamadı-
ğımız 500 fi rmaya daha fatura keserek mal 
sattığımız fi rma sayısını 2.000’e çıkardık. Bu 
yıl sektörümüzde yüzde 15’in üzerinde adet-
sel küçülme oldu, önümüzdeki yıl bu oranın 
daha da artacağı öngörülüyor. Buna karşılık, 
biz Kombi Klima Shop olarak, yüzde 20’nin 
üzerinde adetsel, yüzde 70 de cirosal büyüme 
gerçekleştirdik. Bu vesile ile sektörümüzün yeni 
yılını kutlar, öngördüğümüzden çok daha iyi bir 
yıl olmasını dilerim. TM

En yeni tesisat ürünleri tanıtımlarına 
ve sektör haberlerine hızla ulaşın

ISK sektörü ile ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları ve sektör haberleri

www.tesisatmarket.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

En güncel sektör haberleri  www.termodinamik.info’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.
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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
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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
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proje

ODE Yalıtım’ın ürünleri, 29 
Ekim’de hizmete giren İstan-
bul Havalimanı’nda tercih edildi. 

Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasi-
tesiyle, sıfırdan inşa edilen dünyanın en büyük 
havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’nın 
su ve mekanik ısı yalıtımında ODE ürünleri 
kullanıldı. 
ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin 

İstanbul Havalimanı’nın 
Su ve Mekanik Isı Yalıtımı

Akdemir,   yurtiçi ve dışında birçok projede 
tercih edilen ürünlerinin, İstanbul Havalimanı 
gibi dünya çapında ses getiren marka bir pro-
jede de kullanılmasından dolayı mutlu oldukla-
rını belirtiyor. ODE olarak su, ısı, ses ve yangın 
yalıtımı gruplarında, toplam 4 bin üründen 
oluşan ürün gamına sahip olduklarını ifade 
eden Akdemir, “5 kıtada 75’in üzerinde ülkeye 
ihracat gerçekleştiren ODE Yalıtım, haliha-

zırda Türkiye’de önemli projelerde tercih edilen 
bir marka. İstanbul Havalimanı’nın haricinde, 
Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Bilkent, Adana, 
Kayseri ve Bursa Ali Osman Sönmez ve Eski-
şehir şehir hastanelerinin ısı ve su yalıtımında 
da ODE ürünleri tercih edildi. ODE olarak, 
önümüzdeki süreçte hem yurtiçinde hem de 
yurtdışında yer aldığımız proje sayısını hızla 
artırmayı planlıyoruz” diyor.

Cumhuriyet’in 95’inci kuruluş yıldönümünde hizmete giren İstanbul 
Havalimanı’nın yalıtımında ODE ürünleri tercih edildi. ODE Yalıtım Pazarlama 
Direktörü Ceylin Akdemir, İstanbul Havalimanı gibi dünya çapında ses getiren 
marka bir projede ODE ürünlerinin kullanılmasından büyük memnuniyet 
duyduklarını söylüyor. 
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Ceylin Akdemir, İstanbul’un kültürel mira-
sından esinlenilerek tasarlanan yeni havalima-
nında kullanılan ODE ürünleri hakkında şu 
bilgileri veriyor: “İstanbul Havalimanı’nın su 
yalıtımında tercih edilen ODE Rubin Mem-
bran, yürürlükte olan Su Yalıtım Yönetmeliği’ne 
uygun, bitümlü su yalıtım örtüsü. SBS modifiye 
bitümün düşük sıcaklıkta kolay uygulama gibi 
üstün özelliklerini bünyesinde barındıran bu 
ürün, camtülü ve non-woven polyester keçe 
taşıyıcılı olarak üretiliyor ve soğukta bükülme 
değeri -20°C. Projede ayrıca ODE STARF-
LEX Alüminyum Folyo Kaplı Klima Levhası 
ve ODE STARFLEX Cam Yünü Boru ürünle-
rimiz de kullanıldı. Isıtma ve soğutmada kulla-
nılan cam yünü boru, ısı, ses yalıtımı ve yangın 
güvenliği sağlıyor. Çok yönlü kullanım alanı ve 
A1 Sınıfı Yanmaz Malzeme olması gibi özel-
likleriyle projelerde tercih nedeni olan ODE 
STARFLEX ürünlerimiz ise, EUCEB Bel-
gesi ile uygulayıcı dostu ve yine sahip olduğu 
EPD Belgesiyle, yeşil bina sertifikasyon sis-
temli projelerde tercih edilen bir ürün.  ODE 
ROCKFLEX Teras Çatı Levhası ise projede 
tercih edilen son ürünümüz. Konvansiyonel 
çatılarda ısı ve ses yalıtımı için kullanılan bu 
yanmaz, su itici katkılı, uzun ömürlü, çürü-
mez taşyünü levhalar, metal ve ahşap çatıların 
ısı yalıtımında ve su yalıtım membranlarının 
altında kullanılıyor.” TM
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uygulama

Degazör kubbeli besi suyu tankı, dön-
dürülen kondensin ve beslenen taze 
suyun içindeki O2 ve CO2’in atmos-

fere atılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmış 
bir tasarımdır. Oksijen gazı boru hattı içinde 
korozyona sebep olurken ve karbondioksit ise 
karbonik asit oluşumuna yol açarak pH sevi-
yesinin düşmesine neden olmaktadır. Suyun 
içinde çözünmüş bu gazların, suyun açık buhar 
ile 102-105 °C arası sıcaklığa ısıtılması sonucu 
en verimli şekilde suyun içinden ayrılarak 
atmosfere doğru yükseldiği gözlemlenmiştir. 
Degazör kubbesi içindeki saptırıcı parçalar ve 
delikli dairesel plakalar ile bir çağlayan gibi 
akıtılan su içindeki gazların, sudan ayrılması 
kolaylaştırılmaktadır.
Taze besi suyu beslemesi, AYVAZ KP01-3R 
oransal seviye elektrodunun su seviyesine göre 
kontrol vanasına 4-20 mA sinyal ile komuta 
etmesi yoluyla ayarlanır. Eğer kondens dönü-

Cascade (Çağlayan) Tip 
Degazör Kubbeli Besi 
Suyu Tankı Uygulaması

şünden fazla miktarda kondens gelir ve tank 
seviyesi yükselirse taşma borusuna bağlanan 
ARI-CONA S BR631 şamandıralı buhar 
kapanı tahliyeyi gerçekleştirir. Seviyenin yük-
selmesini engellemekteki diğer bir amaç ise 
ısıtılmış suyun flaş buhara dönüşmesini engel-
lemektir.
Kubbe üzerindeki kesme vanasının açıklık 
oranı ayarlanarak ideal miktarda gazın atmos-
fere çıkışı sağlanabilir. Ayrıca besi suyu tankı 
üzerindeki vakum kırıcı olarak kullanılan çek 
vananın üzerine konik bir şapka monte ederek 
dış ortamda çalışma durumunda kir ve su birik-
mesi engellenebilir.
Besi suyu tankı üzerindeki emniyet ventilinin 
açma basıncı 0,5 bar olarak ayarlanır. Bunun 
nedeni 0,5 bar üzeri basınç ile çalışan tankların 
Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine tabi olmasıdır. 
Emniyet ventilinin çıkış borusunun altına bir 
damlama hattı konulması tavsiye edilir.

Isıtma için kullanılacak buhar hattı basıncı 
0,2 bar-g’ye düşürülerek degazör kubbesine 
bağlanır. Burada ARI-PREDU doğrudan tesirli 
basınç düşürücü ile tek kademede azami giriş 
basıncı 10 bar-g’den 0,2 bar-g çıkış basıncına 
düşürülebilir. Gelen buhar hattına buhar sepe-
ratörü eklenmesinin nedeni, buharı kurutarak 
ARI-PREDU basınç düşürücünün daha uzun 
hizmet ömrüne sahip olmasıdır. Buhar sepe-
ratörü altına konulan buhar kapanı kesinlikle 
şamandıralı tip olmalıdır. Seperatör kondens 
cebinin altına kör flanş konması en ucuz ve 
uygun çözümdür. Eğer bir boşaltma vanası 
konursa, bu vana kullanım sıklığı yüksek ise 
kısa süre içinde zarar görecek ve kaçıracaktır. 
Çünkü karbon çelik boru içinde sürekli olarak 
korozyon parçaları oluşarak kondens cebine 
dolmaktadır. Sistem durdurulduğunda kör flanş 
sökülerek temizliğin yapılması uygundur.
Buhar hatlarında kullanılan pislik tutucuların 

Yazan: Ersun Gürkan, Ayvaz, ARI-Armaturen Türkiye Ürün Müdürü, Endüstri Mühendisi
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elek kısmı 90° çevrilmiş olarak bize veya aksi 
istikamete bakmalıdır. Bu şekildeki montaj, 
kondens cebi ve koç darbesi oluşumunu engel-
ler.
ARI-PREDU basınç düşürücünün kontrol 
hattındaki dengeleme kabı boru hattı ile aynı 
seviyede olmalıdır. Besi suyu tankı içindeki 
suyun açık buhar ile ısıtılması için termos-

tatik vana kullanılabilir. ARI-TEMPTROL 
BR771/772 ürününde belirlenen çapa uygun 
termostat ile oransal sıcaklık kontrolü 1-2 °C 
sapma ile sağlanabilir. Unutulmamalıdır ki 
buhar ile sıcaklık kontrolü yapılan herhangi 
bir vanaya ıslak buhar beslemesi yapılması 
vananın hizmet ömrünü kısaltır. Bu nedenle 
kontrol vanası öncesinde buhar seperatörü 

veya kondens cebi yer almalıdır. Buhar için 
branşman, her zaman borunun üst kısmından 
alınır. Sistem durduğunda dik boru kondens 
sütunu oluşturur. Tekrar sistem devreye girdi-
ğinde buhar girişi ile beraber kondens cebi ve 
buhar kapanı varsa kondens tahliye edilir, aksi 
takdirde termal koç darbesi oluşur ve vana hasar 
görebilir. TM

Şekil 1. Cascade (Çağlayan) Tip Degazör Kubbeli Besi Suyu Tankı
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teknik

Kullanım sıcak suyu sistemlerinde 
mevcut olabilecek biyolojik kirlilik-
lerden biri Lejyonella bakterisidir.

Lejyonella bakterileri doğal olarak nehir-
lerde, göllerde, kuyularda veya durgun su 
havuzlarında bulunur. Ayrıca belediye su 
şebekelerinde bulunur ve belediye su arıtma 
süreçlerinden bir oranda kurtulabilir.
Lejyonella bakterisi, suda 20°C ve 50°C 
arasındaki sıcaklıklarda çoğalabilir. 20°C’nin 
altında bakteriler bulunur fakat aktif değil-
lerdir. 25°C ila 45°C arasındaki su sıcak-
lıkları, Lejyonella bakterileri için optimum 

büyüme ortamı sağlar. Büyüme ayrıca sıhhi 
tesisat sistemlerindeki biyofilmler, mineral 
ölçekler, tortular veya diğer mikroorganiz-
maların varlığıyla desteklenir. Durgun su 
barındıran ölü bölgelere sahip sıhhi tesisat 
sistemleri de ayrıca gelişmiş bir büyüme 
ortamı sağlar ve bundan kaçınılmalıdır.
Lejyonella bakterisi insanlarda iki hastalığa 
neden olabilir:

•	 Pontiac ateş: 1 ila 2 günlük bir kuluçka 
döneminden sonra gelişir. Semptomları 
ateş, kas ağrıları, baş ağrısı ve bazı 

durumlarda bağırsak şikâyetlerini içerir. 
Bu tip Lejyonella enfeksiyonu genellikle 
yaygın grip ile karıştırılır ve antibiyotik 
tedavisine ihtiyaç duyulmadan 2 ila 5 gün 
aralığında devam eder. 

•	 Lejyoner hastalığı: İlk olarak 1976’da 
Amerikan Lejyonu adlı kongrenin 
düzenlendiği Philadelphia Oteli’nde 
ortaya çıkan zatürreden sonra teşhis 
edilmiştir. Salgın 221 kişiyi etkileyip 34 
kişinin ölümüne sebep olmuştur. Lejyoner 
hastalığı 2 ila 10 günlük bir kuluçka 

Yazan:  Ceren Ercan, Caleffi Türkiye İş Geliştirme Müdürü

Lejyonella ve Mücadele 
Yöntemleri
Lejyonella ve Mücadele 
Yöntemleri
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döneminden sonra gelişir (ortalama 5 
veya 6 gün). Semptomlar yüksek ateş, 
kas ağrıları, ishal, baş ağrısı, göğüs 
ağrısı, öksürük, böbrek fonksiyonlarında 
bozulma, zihinsel karışıklık, yönelim 
bozukluğu ve uyuşukluk içerebilir. 
Lejyoner hastalığının zatürreden ayırt 
edilmesi zordur. Tedavi, bir antibiyotik 
rotasını içerir. Lejyoner hastalığı, özellikle 
geç tanı konması veya daha yaşlı, zayıf 
veya bağışıklık sistemi düşük olan hastaları 
içermesi durumunda ölümcül olabilir. 
Erkekler, kadınlardan iki ila üç kat daha 
hassas olma eğilimindedir. ABD’de her 
yıl 8.000 ila 18.000 kişinin Lejyoner 
hastalığı ile hastaneye yatırıldığı tahmin 
edilmektedir.

Lejyoner hastalığı, Lejyonella bakterileri içe-
ren yeterli miktarda ultra ince su damlacık-
ları (1 ila 5 mikron çaplı) soluyarak kapılır. 
Bu tür damlacıklar duş başlıkları, musluklar, 
kaplıcalar, nemlendiriciler, dekoratif çeşmeler 
ve soğutma kuleleri tarafından üretilebilir. 
Lejyoner hastalığı, kişiden kişiye geçmez ve 
Lejyonella bakterisini içeren içme suyuyla 
elde edilir.

Risk altında olan kuruluşlar:

•	 Hastaneler, klinikler, bakımevleri, vb.
•	 Oteller, kışlalar, kamp alanları ve genel 

olarak konutlar
•	 Spor merkezi ve okullar
•	 Soğutma kulesi olan binalar
•	 Yüzme havuzları
•	 Spa merkezleri
•	 Süs havuzları ve yapay şelaleler.

Dolayısıyla yıllarca bu hastalığın yayılması-
nın sebebi, çoğunlukla klima sistemleri olarak 
görülmüştür. Gerçekte durum böyle değildir. 
Kısaca belirtmek gerekirse, suyun ısıtılmasını 
ve atomizasyonunu içeren bütün teknolojik 
sistemler ve süreçler risk altındadır. 
En yüksek risk altında olan sistemler ve kritik 
noktalar: soğutma kuleleri (açık devre ıslak 
kuleler, kapalı devre kuleler, buharlaşmalı 
kondenserler, klima sistemleri, ıslak paket 
nemlendiriciler, sprey hava yıkayıcılar, pülve-
rizatörler, damla seperatörler, filtreler, sustu-
rucular), sıhhi tesisat sistemleri (boru tesisatı, 
depolama tankları, vanalar ve musluklar, duş 
başlıkları, banyo ahizesi), acil durum sistem-

leri (arıtma duşları, göz yıkama istasyonları, 
itfaiyecilik sulama sistemleri), yüzme havuz-
ları ve banyo küvetleridir (yüzme havuzları ve 
jakuziler, sıcak su banyoları).

Dezenfeksiyon Yöntemleri:

Lejyonella bakterisinin sistemlerdeki varlığını 
yok etmeyi veya büyük ölçüde sınırlandırmayı 
hedefleyen dezenfeksiyon yöntemleri çeşitli 
olup, aşağıda listelenmiştir.

1. Klorlama

Klorlama, kullanım suyu dezenfeksiyonu için 
kullanılan güçlü bir oksitleme aracıdır. Fakat 
anti lejyonella işlemi için çok yüksek doz-
lar gerekmektedir ve bunun olumsuz etkileri 
vardır. Bunlardan birkaçı: Halometan olu-
şumu (kısmen kanserojen olarak adlandırılan 
maddeler), şiddetli korozyon olayı, zaman 
içerisinde konsantrasyon değişkenliği, biyo-
filmlere yetersiz etki, su durgun olduğunda 
yetersiz etki, suyun tadı ve lezzetinin değişimi, 
uygulama sürecinin oldukça uzun olmasıdır. 

2. Klor dioksit 

Klor dioksitin faydalı anti bakteriyel özel-
likleri vardır, halometan üretmemektedir 
ve borularda uzun süre kalmaktadır. Bunun 
yanında, molekülleri biyofilmlere etki etmek-
tedir. Ancak birtakım eksikleri mevcuttur. Bu 
eksiklikler; karmaşık prosedürlerle ve yerinde 
üretilmelerinden, klordan daha az derecede 
olsa da boruları aşındırmalarından, çok yüksek 
işletme masrafları gerektirmelerinden, çinko, 
gümüş iyonlarının etkisizleştirdiği için çinko 
kaplı yüzeylerde kullanılamamalarından ve 
konsantrasyonları içme suyu için izin verilen 
sınırları aşamayacağından kaynaklanmaktadır.

3. Perasetik asit

Bu bileşiğin orta dereceli etkisi vardır ancak 
az sayıda deneyimin olması sebebi ile gerçek 
etkisi az bilinmektedir. 

4. Sentetik bakteri öldürücüler

Su şartlandırma işlemlerinde uzmanlaşmış 
şirketler tarafından piyasaya sürülen bakteri 
öldürücüler, Lejyonellaya karşı da aktif ola-
bilmektedir. Bu ürünlerin bazıları da mineral 

ölçek ve biyofilme karşı etkili rol oynamak-
tadır. Fakat bu ürünlerin zaman içerisinde 
ve kullanıcılar üzerindeki etkileri teyit edil-
melidir.

5. Ozon

Ozonun Lejyonellaya ve biyofilmlerde bulu-
nan diğer bakteri ve protozoalara karşı güçlü 
etkileri vardır. Ancak ozonla işlem yaparken 
üretim ve dozaj ekipmanı için çıkacak yük-
sek maliyetler, dikkatli bir bakım gerekliliği, 
zaman içerisinde oldukça sınırlı olacak etkisi, 
kireç çözücü ve korozyon önleyici işlemler için 
kullanılan bazı ürünleri çözebileceği ve yeni 
enfeksiyonların oluşma ihtimali düşünülmesi 
gerekenler arasındadır. 
Ayrıca korozyonda ozonun rolü halen oldukça 
tartışılmaktadır. Bazı yetkililer, korozyon olu-
şumunu tetiklediğini ileri sürerken, diğerleri 
tam tersini savunmaktadır.

6. Katalize edilmiş oksijenli su

Bu, bir katalizörü (normal olarak bir gümüş 
tuzu) oksijenli su ile birleştiren bir dezenfek-
siyon tekniğidir. Etkinliği katalizörün etkisine 
bağlıdır. Teorik olarak oksijenli suyun toksik 
olmayan ürünler arasında çeşitli avantajları 
vardır. Buna rağmen pratikte kullanımı az 
olduğu için gerçekte avantajları ve dezavan-
tajları hâlâ az bilinmektedir.

7. Filtreleme

Bu işlemin gücü, herhangi bir kimyasal bileşen 
eklemeden su kirliliğini azaltmakta yatmak-
tadır. Kullanılan iki teknik vardır:

•	 Genel olarak soğutma devrelerinde 
kullanılan kum filtreli geleneksel sistem,

•	 Hem sıcak kullanım suyu hem de soğutma 
devrelerinde kullanılan yüksek kapasiteli 
mikrofiltre sistemler (1 µm veya daha 
küçük).

Filtreleme yönteminin başlıca eksiklikleri:
•	 Yüksek maliyet gerektirmektedir.
•	 Dikkatli bakım gerektirmektedir.
•	 Devamlı filtre tıkanması nedeniyle 

etkinliği zaman içerisinde azalmaktadır.
•	 Filtrelerin diğer bakteriler ile kirletilmesi 

riski mevcuttur.
•	 Sistemde yüksek basınç kayıpları 

yaratmaktadır.
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teknik

8. Ultraviyole ışınlar (UV)

Ultraviyole ışınlar (UV), ışın emisyon ekip-
manı üzerinden geçen bakteriyi etkisiz hale 
getirebilmektedir. Bu ekipmanın sadece böl-
gesel etki edebileceği düşünülmelidir. Dahası 
su türbiditesi (berraklığın bozulması), bakte-
rileri koruyan gölge kolonileri yaratabilmek-
tedir. Bu nedenden dolayı diğer dezenfeksiyon 
sistemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Ayrıca 
her bir ekipman tarafından işlenebilecek su 
miktarı sınırlıdır ve sıklıkla değiştirilmesi 
gereken ekipmanlar mevcuttur.

9. Isıl işlemler (Termal 
Dezenfeksiyon)

Filtrelemede olduğu gibi, bu işlemlerin gücü 
herhangi bir kimyasal eklemeden tamamıyla 
bakteri öldürücü yöntem olarak kullanılabil-
meleri gerçeğinde yatmaktadır. Ultraviyole 
ışın yönteminin aksine, herhangi bir ilave sis-
teme ihtiyaç yoktur. Temel prensip; yüksek 
sıcaklıkların genel olarak bakterilerin, özel-
likle Lejyonella bakterisinin ölümüne sebep 
olmasına dayalıdır. Diyagramda görüleceği 
üzere su sıcaklığının değişimine bağlı olarak 
Lejyonellanın hayatta kalma süresi de değiş-
mektedir. 

Lejyonella bakterisi hayatta kalma derece tablosu

Bu diyagram, ısıl yöntemler (termal dezen-
feksiyon) için kesin dayanak noktası olarak 
uluslararası düzeyde kabul edilmiştir ve daha 
önceden kabul edilen ve daha az güvenilir 
diyagramların yerini almıştır. Pratikte bu 
diyagram, eğer su 50°C’nin üzerinde tutulursa 
Lejyonellanın gelişme riskinin olmadığını, 
aksine, birkaç saat içerisinde yok edildiğini 
garanti etmektedir.
Termal Dezenfeksiyonda etkili olan faktörler: 

Sıcaklığın derecesi, temas süresi, ortam basıncı 
ve mikroorganizmanın ısıl direncidir.
Termal dezenfeksiyon işleminde, sistem sıcak-
lıkları 30 dakika boyunca 70°C ya da daha 
üstüne çıkmakta ve sıcak su, tesisattaki tüm 
açıklıklardan akıtılmalıdır. Su sıcaklığının 
çıkışlarda mutlaka 60°C’den yüksek olması 
sağlanmalıdır. Bu sıcaklık sağlanamazsa, işlem 
başarısız olur.
Herhangi bir Lejyonella bakterisi salgınının 
belirtisi olduğunda, su sıcaklıkları 70-77°C 
sıcaklıklara kadar yükseltilmelidir. 

Termal dezenfeksiyon işleminin önemli avan-
tajları vardır. Bunlar; ekonomik işletme şart-
ları sağlaması, sistemde herhangi bir kimyasal 
madde kullanılmasına gerek kalmaması, bak-
teriyi hızlı bir şekilde sistemden uzaklaştır-
masıdır.

Caleffi LEGIOMIX® 2.0 Hibrit 
Elektronik Karışım Vanası

Caleffi LEGIOMIX® 2.0 Hibrit Elektronik 
Karışım Vanası gövde içerisinde bulunan ter-

Hibrit Elektronik Karışım Vanası Uygulama Şeması
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mostatik sensör ve obturatörü kontrol eden 
bir aktüatörden oluşmaktadır. 
Ürün, iki özelliği tek bir cihazda birleştirir: 
Mekanik termostatik karışım vanasının tipik 
işlevi ve elektronik karışım vanasının yönetim 
verimliliği. 
Mekanik eylem ve elektronik kontrol ile çalı-
şan hibrit bir sisteme sahip olup, çıkış suyu 
sıcaklığını ayarlanan değerde tutar ve Lejyo-
nella bakterisinin üremesini ve çoğalmasını 
engelleyecek haşlama sıcaklığına kısa sürede 
çıkarır. Dezenfeksiyon süresi tamamlandıktan 
sonra sistemi hızlıca çalışma sıcaklığına geri 
getirir.
Güç kesintisi ya da motor arıza durumunda; 
mekanik termostatik vana olarak görevine 
devam eder. 
Opsiyonel bir bellek sistemi aracılığıyla akış 
sıcaklığının, dönüş sıcaklığının, alarmın ve 
işlevsel durumların kaydedilmesini sağlar. 
Tüm sistemin çalışma durumunu izler ve 
ister cihaz üzerinden ister otomasyon sistemi 
üzerinden yönetmeye izin verir. Ayrıca LEGI-
OMIX® 2.0 okuma ve kontrol işlemlerini 
kolaylaştırmak için yönlendirilebilen pratik 
bir aktüatör sayesinde dikey veya yatay olarak 
da monte edilebilir. 
Termal dezenfeksiyon işlemi yapılırken sistem 
kurgusunda dikkat edilmesi gereken noktalar: 
Yanık tehlikesinin önüne geçebilmek için duş 

başlıklarının termostatik olanlarla değişmesi 
gerektiği; kazan/boyler, dağıtım hattı sıcaklığı, 
resirkülasyon hattı ve sıcak-soğuk su hatları 
sıcaklıklarının genel kurallar içinde olmasıdır. 
Yanık tehlikesinin önüne geçilebilmesi için 
haşlama önleyici cihazlar kullanılmalıdır. 
Yukarıdaki tablo haşlama önleyici bir düze-
neğin olmadığı senaryoda gerçekleşebilecek 
yanıkların ne kadar tehlikeli olabileceğini 
gözler önüne getirmektedir. 

Haşlama Önleyicili Termostatik 
Karışım Vanası

Haşlama önleyicili termostatik karışım vana-
ları; dağıtım noktasındaki sıcaklığı, sıhhi 
tesisat kullanımına uygun hale getirmek için 
depolama birimindekinden az olan bir değere 
kontrollü bir şekilde düşürmektedir. Gerekti-
ğinde sistemde termal dezenfeksiyon işlemi 
yürütülmesini mümkün kılacak sıcaklık ayar 
aralığına sahiptir; sıcaklık, giriş basıncı ve debi 
değerlerinde değişim olsa bile dağıtım sıcak-
lığını sabit tutabilmektedir. Ayrıca soğuk su 
kaynağı girişinde olabilecek bir arıza duru-
munda faaliyet gösteren bir termal kapanma 
işlevine sahiptir.
Termostatik karışım vanasının doğru boyut-
landırılması büyük bir önem taşımaktadır. 
Ayrıntısı başka bir konu başlığı olsa dahi özet 

geçmek gerekirse termostatik karışım vanası 
hat çapına göre seçilmemelidir; borudan geçen 
debi kapasitesine göre ürün boyutlandırılması 
yapılması gerekmektedir. Doğru boyutlan-
dırma yapıldığında, karışım suyunun hassas 
ve güvenli bir şekilde istenilen sıcaklığa ayarı 
yapılır. Titreşim ve gürültünün önüne geçilir 
ve termostatik karışım vanasının ömrü uzar. 

Haşlama Önleyici Düzenek

Haşlama önleyici düzeneğin kullanım amacı, 
sıcaklığın ayar değerinin üzerine çıkması 
halinde su akışını kesmektir. Bu düzenek, 
programlanabilir termal dezenfeksiyon özel-
liğine sahip elektronik karışım vanaları ile 
donatılmış bina içi sıcak su tesisatlarıyla kul-
lanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Örnek vermek gerekirse termal dezenfek-
siyon sırasında bir kullanıcının musluğu 
açması durumunda sistemdeki su sıcaklığı 
yüksek olacağından, kullanıcı yanma tehlikesi 
altında olacaktır. Haşlama önleyici düzenek 
ise doğrudan kullanım noktasına takılarak, 
sıcak suyun (T>50°C) termal dezenfeksiyon 
sürecinde kullanıcıyı yakmasını önler. TM

Kısmi yanığa sebep olan maruz kalma süresi

Sıcaklık Yetişkin 0-5 Yaş Arası Çocuk

70°C 1 sn -

65°C 2 sn 0,5 sn

60°C 5 sn 1 sn

55°C 30 sn 10 sn

50°C 5 dk 2,5 dk
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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
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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

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!
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www.caleffi.com

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. 
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