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TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
(ÇMO) tarafından hazırlanan 
Türkiye’nin Hava Kirliliği Raporu, 

2018 yılı boyunca yapılan ölçümleri değer-
lendirerek Türkiye’nin hava kirliliği tablosunu 
ortaya koydu. 
Rapora göre Türkiye’de 60 milyon kişi kirli 
hava soluyor. Toplam 45 farklı ildeki istasyon-
larda yapılan ölçümler, bu bölgelerde yaşayan 
yaklaşık 60 milyon kişinin yıllık ulusal sınır 
değerlerin üzerinde PM10 (toz) seviyesine 
maruz kaldığını ortaya koyuyor. 2018 yılının 
PM10 verilerine göre Türkiye’deki havası en 
kirli illerin başında İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Bursa, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kahra-
manmaraş, Manisa ve Mersin geliyor. Rapora 
göre Artvin, Ardahan, Tunceli, Gümüşhane 
Gemilerçekeği ve Rize Ardeşen’in havası diğer 
bölgelere nazaran daha temiz. ÇMO Başkanı 
Dr. Baran Bozoğlu, “Türkiye Hava Kirliliği 
Raporu kapsamında analiz edilen uydu göz-
lemleri Türkiye atmosferindeki partikül mad-
delerin, son 15 yıl içinde Avrupa’ya göre hep 
daha yüksek seviyelerde ölçüldüğünü gösteri-
yor. Türkiye’nin havası, 2018 yılında, Avrupa’ya 
göre yüzde 33,4 oranında daha fazladır. Avrupa 
atmosferindeki partikül maddeler son 15 yılda 
%14,2 oranında azalırken, Türkiye’de %8,4 
artış göstermiştir” diyor. Bozoğlu, Türkiye’nin 
neredeyse tamamında hava kirliliği problemi 

Türkiye’nin havası Avrupa’dan 
daha kirli

yaşandığına dikkat çekerek bu kir-
liliğin nedenlerini şöyle özetliyor: 
"Hatalı kentleşme politikası, temiz 
hava sağlayacak hava koridorlarına 
çok katlı binaların yapılması, kent 
merkezlerinde yeşil alan miktarının 
azalması, toplu taşımanın yetersiz-
liği ve ısınma amaçlı kömür tüketimi 
kentlerde ana kirlilik unsurları olarak 
karşımıza çıkarken, Türkiye’nin bir-
çok yerinde termik santraller nede-
niyle ciddi hava kirliliği problemleri 
yaşandığını görmekteyiz. Veriler, ter-
mik santrallerin olduğu bölgelerde 

hava kirliliğinin artarak devam ettiğini gözler 
önüne sermektedir.” Bozoğlu, Yerel Yönetim-
lerin hedefleri arasına “hava kirliliğine çözüm 
üretecek politikaları” almalarının ve projeleri 
içine de “somut çözüm önerilerini ve faaliyetle-
rini” dahil etmelerinin, çok önemli olduğunun 
altını çiziyor. 
Avrupa’da hava kirliliğinin azaltılması konu-
sunda yıllardır ciddi hedefler konulduğunu 
ve bu hedefler paralelinde projeler üretilip 
çalışmalar yapıldığını biliyor, okuyor, takip 
ediyoruz. Yani, gereken tedbirlerin alınması 
ile çözüme ulaşılabileceği somut bir şekilde 
karşımızda duruyor. Türkiye’nin yerel yönetim 
birimlerinin tamamında yeni bir sürecin baş-
ladığı bugünlerde, bu konunun altını çizmekte 
yarar var.
Konunun diğer bir boyutuna vurgu yapmadan 
geçmek olmaz: Sektörümüzde faaliyet gösteren 
yerli-yabancı pek çok firmanın hava kirliliğini 
azaltmaya yardımcı cihaz ve sistemleri, çevre 
dostu ürünleri mevcut. Bunların kullanımla-
rının yaygınlaşması ve yaygınlaşmasını sağla-
yacak teşviklerin artırılması da sürece fayda 
sağlayacaktır.TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

Acrefi ne Sismik Mühendislik Yazılımı 
ile keşif özetlerini 10 dakikada hazırla.

 • SİSMİK KORUMA
 • TİTREŞİM YALITIMI
 • AKUSTİK KONTROL

Ürün seçimlerini yap,
Excel dosyası olarak kaydet, 

paylaş, çıktı al.

aSET’i kullanmaya başlamak için 
hemen bizi ara.
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EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W
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Fan Coil Termostatı
• Yüksek Hassasiyet
• Uzun Ömür
• 2 ve 4 Borulu Sistem
• Sürekli veya Termostatik Fan

Dijital Fan Coil Termostatı
• 2 ve 4 Borulu Sistem
• Sıva Üstü / Sıva Altı
• Heat/Cool veya Auto
• Mavi Ekran Aydınlatma

Kanallı Klima Termostatı
• Tüm Sistemlere Uygun
• Cool/Off/Heat ve Fan Auto/On Seçimi
• R, C, G, B, O, Y1, Y2, W1, W2 Çıkışları
• Arıza Girişi

Fan Coil Kontrol Vanaları
• Maksimum Çalışma Basıncı 16 bar
• Maksimum Fark Basıncı 0.5-0.8 bar
• Maksimum Akışkan Sıcaklığı 100 °C

Fan Coil Bağlantı Seti
• 10 bar Hava Testi • Belgeli Ürünler • Kolay Montaj

Yeni baca gazı ölçüm cihazı testo 300, sağ-
lam yapısı ve yüksek etkinlikteki dokü-
mantasyon kabiliyeti ile akıllı dokun ve 

çalıştır özelliğini birleştiriyor.

Tamamen akıllı: Akıllı-dokunmatik 
teknolojili

Yeni testo 300’ün en göze çarpan özelliği, geniş 5 
inç akıllı-dokunmatik ekranı. Geniş ekran, tıpkı 
bir akıllı telefonda olduğu gibi, kolay kullanımı 
mümkün kılar. Tüm ölçüm verileri grafik veya 
tablo olarak yüksek çözünürlükte görülmekle kal-
mayıp ayrıca dokümantasyonun ne kadar kolay bir hale getirildiği 
de görülecek. Buna ek olarak, Akıllı-dokunma teknolojisi sayesinde 
testo 300, bekleme modundayken bir tuşa dokunularak ölçüme 
hazır hale gelir. 

Son derece sağlam: Tasarım

testo 300’ün yüksek kaliteli ve esnek yapısı, zorlu çalışma şartlarına 
dayanmasını sağlar. Çizilmez ekranı gömülüdür ve değiştirilebilir 
bir koruyucu film ile donatılmıştır.  Cihaz, dört adet mıknatıs ile 
güvenli bir şekilde sabitlenir. Son derece uzun ömürlü sensör tek-
nolojisi, 30.000 ppm CO’ya kadar otomatik seyreltme yapabilir. 

Tamamen kullanışlı: Menüler

Isıtma sistemlerini içeren tüm uygulamalar için net bir biçimde 
yapılandırılmış ve açık menüler testo 300’de bulunmaktadır. Bu 
sayede, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki ölçümler de kolaylaştırılmış-
tır: Baca gazı, çekiş, BImSchV’ye göre ölçüm, CO, islilik numarası, 
fark basınç, fark sıcaklık, sızdırmazlık testi veya O2 hava girişi. 

Son derece etkin: Raporların e-posta ile gönderilmesi

Ölçüm verileri, müşteriler ve ısıtma sistemleri hakkındaki tüm 
bilgileri içeren ölçüm raporları testo 300 ile doğrudan sahada oluş-
turulabilir. Kullanıcının kendi yorumlarını eklemesi de mümkündür. 
Müşteri, teknisyenin çalışmalarını doğrudan testo 300 üzerinde 
elektronik imza ile onaylar. Kablosuz LAN üzerinden doğrudan 
ofis veya müşterilere rapor gönderilebilir. Raporlar aynı zamanda 
cihazda da kaydedilir.

Tamamen esnek: Cihaz konfigürasyonu

Sensör teknolojisine ilişkin olarak, müşteriler iki veya dört yıllık 
garanti kapsamları arasında bir seçim yapabilir. Cihazlarının kay-
dını www.testo.com.tr adresinden yapan müşteriler, bir yıl ücretsiz 
garanti uzatması hakkını kazanır. O₂ ve CO’ya ek olarak, NOx 
ölçümü için üçüncü bir sensör yuvası da opsiyonel olarak eklenebilir. 
Ayrıca, özellikle ısıtma mühendisleri ve baca temizleyicilerinin 
gereksinimlerine göre uyarlanabilen özel cihaz konfigürasyonları 
ve özgün aksesuarlara sahip çeşitli setler de mevcuttur.

Yeni testo 300 Baca Gazı Analizörü
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Baymak Jet Serisi Hidroforlar Yüksek Emiş Gücü Sağlıyor

Baymak’ın su teknolojilerindeki 
çözüm ortağı DAB’ın ortaklığı ile 
üretilen Jet Serisi Paket Hidrofor-

lar, 8 metre derinliğe kadar emiş kabili-
yeti ile yüksek performans sağlar. 20 ila 50 
litre genleşme tankı kapasiteli seçenekleri 
olan hidroforlar paslanmaz çelik gövde 
opsiyonuna da sahiptir. Venturi ekipmanı 
sayesinde 8 metreye kadar emiş gücü sağ-
layan Jet Serisi Paket Hidrofor, özellikle 
hidroforun depo yanına konulamadığı, emiş 
yaparken pompanın zarar görmesine neden 
olan sorunları ortadan kaldırıyor. Hidrofor-
larda kullanılan standart santrifüj pompalar, 
emiş yaptığı durumlarda pompada kavitas-
yon oluşmasına ya da susuz çalışmasına ve 
hidroforun bozulmasına neden olur. Emiş 
hattı ucuna eklenen klape sayesinde ancak 
1-2 metreye kadar mesafede emiş yapabi-

len sistem, düşük verimde çalışır ve susuz 
çalışmaya çok elverişlidir. Baymak’ın DAB 
ortaklığı ile tüketiciye sunduğu Jet Serisi 
Paket Hidroforların pompalarında ise kavi-
tasyonu önlemek ve daha uzun mesafeden 
emiş sağlamak için venturi kullanılır. Ven-
turi sayesinde Baymak Jet Serisi Hidrofor, 
klasik hidroforlara göre dikeyde 8 metreden 
emiş yapabilme kabiliyetine sahiptir. 
Jet 82 M, Jet 102 M, Jet 112 M, Jet 112 
T, Jet 151 M, Jet 151 T, Jet 251 M, Jet 
251 T olmak üzere 8 farklı döküm gövdeli 
ve Jetinox 82 M, Jetinox 102 M, Jetinox 
112 M, Jetinox 112 T olmak üzere 4 farklı 
paslanmaz çelik gövdeli, toplam 12 modeli 
bulunan Jet Serisi Paket Hidroforlarda, 
İtalyan tasarımı ve teknolojisine sahip-
tir. Ergonomik yapısı ile az yer kaplayan 
hidroforlar yüksek performans ve enerji 

tasarrufuyla kullanıcılar için ekonomik-
tir. DAB ortaklığıyla Avrupa teknolojisini  
yenilikçi ürünleri ile Türkiye’ye taşıyan Bay-
mak Jet Hidrofor Serisi tüm Baymak Bayi-
leri ve Orange Store mağazalarında satışa 
sunuluyor.TM

Newtherm’in AirHot serisi hava kay-
naklı ısı pompalarında çıkış suyu 
sıcaklığı 75/80˚C’ye kadar ayar-

lanabiliyor. 
Bu tür yüksek su sıcaklıkları endüstriyel 
proseslerde, yıkama tesislerinde, çamaşır-
hanelerde, mezbahalarda vb. uygulamalarda 
gerekiyor. Otel, tatil köyü, yurt ve hastane 
gibi mekanlarda tüketilen aslında 40/45˚C 
civarındaki kullanım sularının sıcaklıkla-
rının da legionellaya karşı zaman zaman 
65/70˚C’ye kadar yükseltilmesi gerekebi-
liyor. Newtherm’in bu tür gereksinimler 
için geliştirdiği kullanımı kolay, monoblok 
ısı pompaları yüksek verimlilik değerle-
riyle fosil bazlı enerjiler yakan su ısıtma 
sistemlerine, çevreyi kirletmeyen iyi bir 
alternatif oluyor. Özellikle LNG, LPG, 
mazot, fuel oil ve kömür gibi doğalgaz dışı 
yakıt kullanan tesisler Newtherm’in AirHot 
serisi ısı pompalarını kullanarak hem enerji 
giderlerinden tasarruf yapabiliyor hem de 
bu yakıtların her türlü probleminden kur-
tulabiliyor. R134A tipi soğutucu akışkan, 
EVI donanımlı scroll kompresörler, geniş 

Newtherm AirHot Serisi, Yüksek Su Sıcaklığı Isı Pompası 
75/80°C’ye Kadar Sıcak Su

alanlı hidrofilig kaplı hava bataryaları ve 
özel eşanjörlerin kullanıldığı Newtherm 
ısı pompaları, -5˚C ile +45˚C arasındaki 
dış hava sıcaklıklarında sürekli olarak çalı-
şabiliyor. Newtherm AirHot serisi yüksek 

su sıcaklığı ısı pompaları 30 ile 100 kW 
arasında nominal ısıtma güçlerinde marka-
nın sahibi Verimli Enerji Sistemleri San. ve 
Tic. Ltd. firmasının standart üretim prog-
ramında bulunuyor.TM
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Caleffi Fancoil Kit – 149 Serisi

Fancoil, klima santralleri gibi terminal 
ünitelerinde arıza / bakım / onarım 
yapmak, doğru ekipmanların olmadığı 

durumlarda zor bir mesele haline gelebilir. 
Uzun süredir ısıtma ve soğutma sistemlerinde 
edindiği deneyimlerle birlikte Caleffi, uygula-
macıların hayatını kolaylaştıracak ve zamandan 
tasarruf, doğru müdahale yapılmasını sağlaya-
cak 149 serisini geliştirdi. Bunu da Caleffi’nin 
dünya çapında bilinen yüksek kalite standart-
larını koruyarak yaptı. 
Caleffi 149 serisi terminal üniteleri için ön 
montajlı kompakt kit, hidronik sistemlerde 
doğru işlemler, hızlı devreye alma ve kolay 
bakım için gerekli tüm cihazlardan oluşur. 
Ürünün içerisinde yer alan 145 serisi FLOW-
MATIC® Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası; 
otomatik debi regülatörü ve aktüatöre sahip 

kontrol vanasından oluşur. Bu bileşenler saye-
sinde maksimum debi limitlemesi yapılır ve sis-
temde devamlı olabilecek diferansiyel basınca 
rağmen debi sabit tutulur. Özel iç mekanizması 
sayesinde vana %100 açık pozisyonda olsa dahi 
hiçbir zaman otoritesini kaybetmez. Bu özellik, 
kısmi yük koşullarında bile debinin tam ve 
zamanında kontrolünü sağlar. 
2-3 yollu vanalar, bileşenin farklı şekillerde 
çalışmasını sağlar: Kolay periyodik flushing, 
by-pass fonksiyonlu shut-off (kapatma) ya da 
terminal ünite sistem su boşaltımı. Maksimum 
performans için üç yollu küresel vana içerisine 
kompakt olarak yerleştirilmiş filtre, terminal 
üniteyi kirden korur. Filtre bakımı terminal 
ünite kapalıyken kompakt filtrenin çıkarılıp 
temizlenmesi ile yapılır.
Kalibre edilmiş bir Venturi debi ölçüm cihazı 

ve kullanıcı dostu Caleffi 145 serisi Basınçtan 
Bağımsız Kontrol Vanası sayesinde kolay ve 
hassas bir devreye alım sağlanır. Çeşitli bağ-
lantı boyut seçenekleri (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4") 
ve geniş ürün yelpazesine sahip Basınçtan 
Bağımsız Kontrol Vanaları, Caleffi 149 serisini 
tüm sistemler için uygun kılar. Flex hortum 
ekleme imkânı ise kurulumun evrenselliğini 
artırır. Uzun vadede su sızıntılarını önlemek 
için bağlantı sayıları en aza indirilmiştir. 
Bağlantılar, kolay montaj, doğru uygulama ve 
simetrik kurulum için kitin yan tarafına monte 
edilmiştir. 
Enerji verimliliği: Sert EPP materyalinden 
oluşan önceden biçimlendirilmiş yalıtım ile 
sağlanır. Bu aynı zamanda yerel yangın mev-
zuatlarına uygun olarak yoğuşma sorunlarını 
önler. TM
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Condair’dan Yeni Ürün: Dış Mekan Tipi Buharlı Nemlendiriciler

Condair, elektrikli buharlı nemlendi-
riciler ürün yelpazesini dış mekanda 
kullanıma uygun yeni IP55 sınıfı 

modeller ile genişletti. Condair RS rezistanslı 
ve Condair EL elektrot boylerli buharlı nem-
lendiricilerin yeni versiyonu “Dış Mekan Tipi 
– OC” serisi özel kabinleri ünitelerin çatılara 
yerleştirilebilmesini ve dış çevre koşullarında 
çalışabilmesini sağlar.
Özel tasarım IP55 sınıfı kabinlere sahip olan 
Condair’in yeni dış mekan nemlendiricileri 
kompakt yapıları sayesinde çatıda daha az 
yer kaplar ve kolay monte edilir. Condair’in 

yeni dış mekan nemlendiricileri, sektörün en 
kompakt, en küçük yer kaplayan ürünleridir 
ve sahadaki taşımayı kolaylaştırmak için kal-
dırma kollarına da sahiptir.
Kabinlerde, -20°C ila 40°C arasında değişen 
dış ortam koşullarında iç sıcaklığı optimum 
seviyede tutmak için termostat kontrollü bir 
ısıtıcı ve fan ünitesi bulunur. Donma önle-
yici bir vana, çalışma dönemlerinde ünitenin 
6°C’nin altındaki sıcaklıklarla karşılaşması 
durumunda nemlendirici içindeki suyun 
tamamen boşalmasını sağlar.
Yeni Condair dış mekan nemlendiricileri 

istenirse duvara veya AHU üzerine monte 
edilebilir. Kilitlenebilir kapılar kolay erişim 
için tamamen sökülebilir ve isteğe bağlı iç 
aydınlatma servis ve bakım için görüşü artırır.
Bu yeni geliştirilmiş “dış mekan” özelliklerinin 
yanı sıra, sağlam dış kabin içindeki Condair 
RS ve Condair EL buharlı nemlendiriciler, 
bu rezistanslı ve elektrot boylerli nemlendi-
ricileri pazar lideri yapabilecek tüm yenilikçi 
özellikleri sunmaya da devam ediyor. En yeni 
dokunmatik ekranlı kontrol paneli, kullanım 
ve raporlama üzerinde sezgisel bir kontrol 
sağlar ve bir USB bağlantısı, yazılımın gün-
cellenmesini ve Excel formatında indirilebilen 
geçmiş çalışma bilgilerinin alınmasını sağlar.
Condair RS rezistanslı buharlı nemlendirici, 
ısıtma elemanlarından kireçlenmeyi çözen ve 
tortu toplayıcı tankına düşmesini sağlayan 
yenilikçi bir tortu yönetim sistemine sahiptir. 
Bu, cihazın tankında biriken tortuyu uzaklaş-
tırmak için büyük bir bakım duruşuna gerek 
kalmadan zaman zaman boşaltılabilmesine 
imkan verir. Condair EL elektrot boylerli 
nemlendirici, boyler silindirindeki mineral 
içeriğini hassas bir şekilde takip eden gelişmiş 
su kalitesi yönetimine sahiptir. Bu sistem, sıcak 
suyun gereksiz tahliyesini önlemekle birlikte, 
buhar silindiri içinde kireç oluşumunu en aza 
indirir.
Condair, Türkiye’de sistem tasarımı, tedarik, 
işletmeye alma, bakım ve yedek parça sunan 
grup şirketi Condair Nemlendirme A.Ş. tara-
fından temsil ediliyor.TM

E.C.A. Nita Esnek Çıkış Uçlu Eviye Bataryaları

Dekorasyonda değişen trendler ve 
tüketim alışkanlıklarımızla birlikte 
mutfaklar ‘kişiselleştirilebilir’ yaşam 

alanlarına dönüştürülerek evlerimizin prestij 
ve konfor alanını oluşturuyor. Bu noktada mut-
faklarını yenilemek isteyenler için E.C.A., Nita 
esnek çıkış uçlu eviye bataryalarını tüketicilerin 
beğenisine sunuyor. Nita esnek çıkış uçlu eviye 
bataryaları serisinde beyaz, siyah ve kırmızı 
eviye batarya seçenekleri mevcut. Fonksiyo-
nelliğin tasarımla birleştiği E.C.A. Nita esnek 
çıkış uçlu eviye bataryaları uzunluğu ve yük-
sekliği ayarlanabilir esnek çıkış ucu sayesinde 
kullanıcılara keyifli ve hayatı kolaylaştıran bir 
kullanım deneyimi sunmayı garanti ediyor. TM
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ürünler

Daikin, enerji verimliliğini optimize 
ederken kullanıcı konforunu en üst 
seviyeye çıkaran ve bu tasarımı tek-

nolojiyle birleştiren klima ve ısıtma çözüm-
leri sunuyor. 2018 IF Tasarım Ödülü’ne 
sahip yeni premium tasarımlı kullanıcı 
dostu Madoka kumanda, pürüzsüz çizgileri, 
mavi -Daikin eye - dairesel ekranı ile şık 
bir görünüm sağlıyor. Madoka, Japonca’da 
çember anlamına geliyor. Ürün sade, çem-
ber şeklindeki mavi aydınlatmasıyla hem 
dünyaca ünlü Japon markası Daikin’e hem 
de tasarımda yalınlık felsefesine odaklı 
Zen kültürüne gönderme yapıyor. Sadece 
85 x 85 mm ölçülerine sahip olan Madoka 
kumanda kompakt yapısıyla elektrik düğ-
mesi ölçülerine uyum sağlıyor. Işıltılı mat 
beyaz, metalik ve mat siyah olmak üzere 
3 farklı renk seçeneğiyle bulunduğu yere 
uyum sağlayan Madoka, bu özelliğiyle iç 

Daikin’den 2018 IF Tasarım Ödüllü ‘Madoka’ Kumanda
mekan tasarımında büyük bir avantaj yara-
tıyor. Kullanıcı deneyiminin artırılmasına 
odaklanan ve tamamen yeniden tasarlanan 
Madoka, modern iklimlendirme kontrol 
gereksinimlerini karşılama sırasında kul-
lanıcıya daha fazla kolaylık, erişilebilirlik 
ve esneklik alanı açıyor. Kumanda, açma/
kapama düğmesi dışında tümüyle dokun-
matik kontrol sağlıyor. 

Bütünsel Daikin konforu ve kalitesi

Madoka kumandalar VRV, Sky Air, Alt-
herma, hava perdesi, VAM/VKM ısı geri 
kazanımlı havalandırma ve klima santrali 
ürün gruplarına bağlanabiliyor. Böylece 
bütünsel bir Daikin kalitesine ulaşmak 
mümkün hale geliyor. Sadece 1 kumanda 
ile 16 iç üniteyi kontrol etme imkanı sunan 
Madoka’nın fonksiyonları kullanım sıra-
sında maksimum esneklik sağlıyor. Ürünün 
fonksiyonları proje tipine göre uyarlana-
bildiğinden otel, ofis gibi ticari alanlardan 
villa, apartman gibi konut seçeneklerine 
kadar geniş bir yelpazede uygulama alanı 
sağlıyor.  Sadece oda sıcaklığını ve uyarıları 
gösteren ‘standart’ veya tüm fonksiyonların 
ikonlarının göründüğü ‘detaylı’ mod seçe-
neklerine sahip olan Madoka kumanda, şık 
görüntüsünün yanı sıra sezgisel dokunmatik 
3 düğmesinin yardımıyla açma/kapatma, 

çalışma modları ve sıcaklık ayarı, fan devri, 
kanat kontrolü, filtre işareti ve sıfırlama, 
hata ve hata kodu okuma gibi temel ayarları 
yapmayı mümkün kılıyor. 

Bluetooth ile iklimlendirme sistemi 
kontrolü
 
Daikin Madoka Assistant uygulaması saye-
sinde Bluetooth bağlantısı ile akıllı tele-
fonun üzerinden Madoka kumandanın 
fonksiyonlarına ulaşmak mümkün. Böy-
lece kullanıcıya gelişmiş ayarları yapabilme, 
iklimlendirme sistemini daha ayrıntılı yöne-
tebilme becerisi sağlayan Madoka kumanda, 
temel ayarlara ek olarak bildirimleri ve siste-
min enerji verimliliğini de takip edebiliyor. 
Sistem, arzu edildiği takdirde takvimlen-
dirme yapmaya olanak veriyor. 1 Madoka 
Assistant uygulaması üzerinden 10 tane iç 
ünite kontrol edilebiliyor, istenirse adres-
leme yapılabiliyor. 

Ticari ve konut uygulamalarında 
ekstra özellikler

Otellere uygulanan Madoka kumanda saye-
sinde basit ekran aracılığıyla otel misafirle-
rinin kişisel konfor tercihlerine göre kolayca 
ayarlama yapılabiliyor. İsteğe bağlı anahtar 
oda kartı bağlantısı, pencere kontağı enteg-
rasyonu ve ayar noktası kısıtlaması özel-
likleriyle yanlış kullanım ve enerji israfına 
karşı koruma sağlıyor. Madoka Assistant, 
ofis kullanımında değişen koşullar için basit 
çözümler sunan bir fonksiyon. Örneğin, ofis 
düzeni değişip soğuk hava artık kişilere vur-
maya başladığında, istenmeyen bu durum 
için acil çözümü yine Madoka kumanda üre-
tiyor ve basit bir komutla iç ünite kanatlarını 
oda yapısına uygun hale getiriyor. Ürün, 
bütün bu özelliklerinin yanı sıra standart 
altyapı soğutma işlevleri görev dönüşümü ve 
yedekleme çalışmasıyla sunucu odaları için 
uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. Konut 
uygulamalarında Madoka, programlamayı 
(takvimleme) basitleştiriyor ve ev sahip-
lerinin enerji kullanımlarını takip etmele-
rini sağlıyor.  Bunun yanı sıra, akıllı telefon 
kontrolü ile kullanıcının koltuğundan kalk-
masına bile gerek kalmadan sıcaklık ayar 
sınırı (alt sınır-üst sınır) veya ekstra enerji 
tasarrufu işlevini etkinleştirebiliyor.TM

Sismik koruma ve titreşim yalıtımında 
en ekonomik izolatör seçeneği olarak 
Acrefine ASI-R serisi yıllardır güvenle 

kullanılıyor. Pratik, akılcı tasarımı sayesinde 
sahada kolayca monte edilebilen ASI-R serisi 
sismik kauçuk izolatörler özellikle hidroforlar, 
pompalar, fanlar, klima santralleri vb. ekip-
manlar için ekonomik ve pratik bir çözüm 
sağlıyor. İki farklı boyutta 90 ila 900 kg arası 
kapasitelerde Ulus Yapı stoklarında her an 
hazır bulunuyor. Bu izolatörler beton zemine 
dübellenerek, çelik şasilere ise cıvata veya kay-
nakla monte ediliyor. ASI-R serisi sismik 
kauçuk izolatörleri,alternatifleri arasında en 
iyi fiyat garantisiyle SismikMarket.com’dan 
hemen temin edilebiliyor. TM

Ulus Yapı’dan Acrefine ASI-R Sismik Kauçuk İzolatör
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Sonbaharla birlikte havalar soğumaya başladığında, soğuk 
algınlığı ve grip vakalarında ciddi bir artış görülür. Soğuk 
havalarda bu virüsler iç mekanlarda daha hızlı yayılı-

yor. Öksürme ve hapşırma, virüs dolu damlacıklarla bir aerosol 
oluşturur. Nemli havalarda bu damlacıklar havada asılı duran su 
damlacıklarıyla birleşerek ağırlaşırlar ve yere düşer. Fakat kuru 
havalarda virüs taşıyan bu damlacıklar daha küçük damlacıklara 
parçalanır ve günlerce havada asılı kalabilir. Kuru hava, virüs 
damlacıklarını havada yayılma hızını artırır ve virüslerin uzun süre 
etkin kalmasını sağlar. Soğuk havalarda dış ortam nemi oldukça 
düşüktür. Isıtma sistemleri ortam nemini biraz daha düşürerek 
havayı kurutur ve günün sonunda virüslerin rahatlıkla yayılabile-
ceği bir ortam oluşur. Kış aylarında bağıl nem (RH) yüzde 30’lara 
kadar düşerken, yaz aylarında yüzde 70 mertebelerine ulaşır. Bağıl 
Nemi yüzde 40-yüzde 60 arasında kontrol etmek virüslerin yayıl-
masını ve soğuk algınlığını yüzde 70 oranında azaltır. Doğru bir 
kontrol yapmak için öncelikle doğru bir ölçüm yapmak gerekir. 
Siemens Symaro sensör ailesi sağlıklı ve verimli bir iç ortam 
iklimlendirmesi için size doğru sonuçlar verir. Symaro Sensörler 
son derece doğru ve hızlı bir şekilde ölçüm yaparak verileri iletir, 
tüm HVAC tesisinin kesin ve dolayısıyla enerji ve maliyet açısın-
dan verimli kontrolü için en uygun temeli oluşturur. Entegre test 
fonksiyonu ve farklı uygulamalar için çok yönlü multi-sensörler 
gibi yeniliklerle Symaro sensörleri geleceğe yönelik güvenli bir 
yatırımdır. Onlarca yıldan beri rafine edilmiş bir kurulum konsepti 
sayesinde, hızlı bir şekilde kurulabilir ve devreye alınabilir-böylece 
yapılan yatırım en baştan kendini geri ödemeye başlar.

Uzun ömürlü Robust sensörler

Enerji optimizasyonu kontrol konseptlerine göre, Symaro nem 
sensörleri hatasız bir şekilde yıllarca doğru ölçümü kritik ope-
rasyonlarda bile garanti eder. Kapasitif ölçüm elemanı sayesinde, 
bakım gerektirmeden yüksek hassasiyetle uzun dönem stabil 
ölçümler gerçekleştirir. Sensörler tozdan ve birçok kimyasal 
malzemeden etkilenmez. Symaro portföyü; ilaç, gıda, kağıt ve 
temiz oda HVAC uygulamalarının ihtiyaç duyduğu FDA ve 
GMP uyumlu nem sensörlerini de barındırır. Kalibre edilebilen 
ve kalibrasyon sertifikalı ürünler mevcuttur. Symaro, CE, UL, 
C-Tick ve ROHS gibi tüm uluslararası standartlara uygundur. TM

Siemens Symaro Sensör Ailesi



ürünler

Tüketicilerin konforu ve güvenliği 
düşünülerek geliştirilen E.C.A. 
THERMO SAFE bataryalar ile su 

sıcaklığı 45˚C’nin üzerine çıktığında batar-
yalardaki sıcak su akışı kesiliyor. 
Böylece E.C.A. THERMO SAFE bataryalar, 
haşlanmalara karşı güvenli sistemi ile banyo 
keyfini garanti altına alıyor. 
Çocukların güvenliğine önem veren ailelerin 
dikkat ettiği konulardan biri de sağlıklı ve 
konforlu banyo keyfi. Ebeveynlerin hassasi-

E.C.A. THERMO SAFE Bataryalar 
yetlerini göz önüne alarak Türkiye’de ilk kez 
E.C.A. tarafından üretilen haşlanma emni-
yetli banyo ve lavabo bataryalar ile evlerde 
yaşanabilecek haşlanma problemi ortadan 
kalkıyor. 
Ani basınç değişikliklerinden kaynaklanan 
sıcaklık değişimlerinden koruyan bu sistem 
sayesinde kullanıcıların sıcak su şoklarına 
maruz kalmaları önleniyor; özellikle çocuklar, 
yaşlılar ve engelliler için güvenli ve konforlu 
kullanım imkânı sağlanıyor.TM

Türkiye’de tasarlanan ilk Euro-
vent sertifikalı çatı tipi klima-
nın sahibi olan İmbat, %100 

yerli sermayeyle, %100 yerli tasarım-
lara imza atmaya devam etmektedir. 
İmbat, projelerin ihtiyaçlarına yönelik 
doğru ve etkin çözümlerinde Ar-Ge 
çalışmalarına ağırlık vererek yüksek 
verimlilik odaklı tasarımlarıyla ürün-
lerini Türkiye’ye ve dünyaya sunuyor.
İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistem-
leri tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge çalış-
maları ile geliştirilen İmbat çatı tipi kli-
malar, yüksek performans ve düşük enerji 
tüketiminin yanı sıra çevreye duyarlılığıyla 
da avantaj sağlıyor. Cihazların standart 
özellikleri;
Çift Cidarlı İzolasyonlu Gövde galvaniz iki 
sac arasında, 70 kg/m3 densiteli taş yünü 
izolasyonludur. Dış cephe saçlar galvanizli 
üzeri fırın boyalıdır. Çift cidarlı paneller-
den oluşan gövde yapısı ile daha iyi izo-
lasyon, uzun ömür ve yangına dayanıklılık 
sağlanır.
Asimetrik Soğutma aynı soğutma devre-
sinde, farklı güçlerdeki birden fazla komp-
resörün tandem olarak kullanıldığı tekno-
lojidir. Mikroişlemci kontrolü ile değişken 
soğutma yüklerine göre kompresörler oto-
matik olarak sırayla çalışmalı, kompresörler 
eşit yaşlanmalı, maksimum enerji tasar-
rufu ile en verimli soğutmayı sağlamalıdır. 
Asimetrik kompresör uygulamasında tam 
kapasite ile çalışma dışındaki kısmi yük-
lerde verim artar. Farklı güçteki komp-
resörlerin tek tek çalışmaları ile kompre-

Yerli Tasarım Ürünü İmbat Çatı Tipi Paket Klima

sörlerin devreye girip çıkma sayıları azalır 
ve ömrü uzar. Kompresör sayısından fazla 
kapasite kontrol kademesi ile yük değişim-
lerine en uygun cevap sağlanır.
Termodinamik Isı Geri Kazanımı karışım 
havalı cihazlarda, mahalden çekilen egzoz 
havasının tamamı kondenser üzerinden 
geçirilerek ısı geri kazanımı sağlanır. Ter-
modinamik ısı geri kazanımlı cihazlarda, 
kondensere dış hava sıcaklığından daha 
düşük sıcaklıkta hava girişi olduğundan 
kondenzasyon sıcaklığı düşük gerçekleşir; 
kompresör verimi artar ve %30’a varan 
oranda enerji tasarrufu sağlanır.
Bina Yönetim Sistemi ile uyumlu olarak 
MODBUS veya BACNET iletişim proto-
kolleri kullanılarak işletme maliyetinde en 
yüksek kalemi oluşturan yakıt ve elektrik 
enerjisi, bu sistem sayesinde sadece ihtiyaç 
ölçüsünde kullanılarak enerji tasarrufu elde 
edilir. 
7-350 kW kapasite aralığında 65.000 m3/h 
debiye çıkan, tamamı A ve B enerji sınıfında 
yer alan İmbat çatı tipi klimalarda çevreci 
akışkan R410a kullanılır. Opsiyonel olarak 
da oldukça geniş seçenekler ile beklentileri 

karşılayan İmbat çatı tipi klimalar, günü-
müzde klima santrallerinin yerine de tercih 
edilebilir ürünler olarak klima pazarında her 
geçen gün payını artırıyor. Başlıca opsiyo-
nel özelliklerini; %100 taze hava oranında 
çalışabilme ve oranı %0-%100 arasında oto-
matik olarak ayarlayabilme, tamburlu ve 
plakalı ısı geri kazanımlı modeller, EC fanlı 
modeller ile değişken hava debisi ve düşük 
enerji harcaması, sıcak sulu buharlı veya 
elektrikli ısıtma, doğal gazlı ısıtma, CO2 iç 
hava kalitesi kontrolü, termal veya entalpi 
free cooling (ekonomizör), üç kademe filt-
rasyon imkanı (G4+F7+F9), dijital veya 
inverter scroll kompresörler, evaporatör ve 
kondenser yüzeyi hidrofilik/epoksi kaplama, 
su ve deniz suyu soğutmalı modeller olarak 
saymak mümkündür.
Kendi özgün ürün tasarımlarını hazırlayan 
ve kendi üretimini gerçekleştirken Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ile 
de bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişile-
bilirliği üzerinde titizlikle çalışan İmbat 
yüksek verimli ürünleriyle hem projelere ve 
dünyaya kazanç sağlarken, ülkemize de bir 
değer sunuyor. TM
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ürünler

Dinamik Basıncı Korumak için Variomat By Reflex
Üçü Tek Bir Pakette: Basıncı Koruma, Hava Ayrıştırma, 
Su Hazırlama

için, sistem basıncının hassas ve talep bazlı 
kontrolü önemli bir şarttır. Bu durumda, talebe 
dayalı basınç, ısı taşıyıcıyı en yüksek noktaya 
ve sistemdeki en küçük kılcal alana taşımak 
için yeterince yüksek olmalıdır ki pompalar, 
borular ve diğer bileşenlerde gereksiz enerji sarf 
edilmesin. Pompa kontrollü Variomat sistem-
leri, entegre gaz giderme ve su arıtma sistemi 
sayesinde her zaman yeterli miktarda ve sistem 
suyu kalitesini garanti ederken hassas ve kont-
rollü bir basınç koruması sağlar.
Pompa kontrollü Variomat sistemleri, entegre 
gaz ayrıştırma istendiği, gürültünün istenme-
diği özel gereksinimleri olan karmaşık sistemler 
için de bir çözümdür. Variomat ile, sistem suyu, 
basınç arttığında bir valf aracılığıyla doğrudan 
bir genleşme kabına boşaltılır. Genleşme tankı 
içerisindeki basınç düşüşü ve düşük sıcaklık 

doğrudan suyun içerisindeki gazların gideril-
mesine yol açar. Tank içerisindeki bütil memb-
ran, sistem suyunun hava ile temas etmesini 
önler. Sistemdeki basınç tekrar düşerse, örne-
ğin soğutma sırasında, su tanktan sisteme geri 
pompalanır. Çeşitli çalışma modları ve Reflex 
Control Touch’ın kontrol teknolojisi, ısı taşıyıcı 
akışkanı standart operasyonun ötesinde sürekli 
olarak gazdan arındırmayı ve pompaları-vana-
ları yumuşak bir şekilde açıp kapatabilmeyi 
mümkün kılar.
Variomat üniteleri, kurulumu kolay ve güvenli 
kılan bir tak ve çalıştır ürünü olarak önceden 
yapılandırılmıştır. Reflex portföyü, çok çeşitli 
basınç ve/veya ısı kapasiteleri olan özel uygu-
lamalar için bireysel çözümler de sunar. TM

Reflex’in Variomat basınçlandırma sis-
tem çözümü, ısıtma ve iklimlendir-
menin verimli ve güvenilir bir şekilde 

dağıtımı söz konusu olduğunda, standartları 
belirliyor. Bunun nedeni, sistem basıncını iste-
nilen değerde tutma konusundaki eksikliğin, 
hava ve gaz boşluklarına neden olabilmesidir; 
bu da sistemin yetersiz ısı transferi, korozyon 
ve hatta arızasına neden olabilir. Tüm alanlarda 
yeterli dolum seviyesi yanında, sistem basıncı-
nın hassas kontrolü de önemlidir. Reflex kont-
rol sistemlerinin üretilmesi ile Reflex, sistem 
basıncını istenilen değerde sağlaması açısından 
bir adım daha attı. Reflex Control Remote 
kullanarak güvenli bir uzaktan izleme ve bakım 
seçeneği ile bir sonraki kilometre taşı sağlan-
mış oldu. Isıtma veya iklimlendirmeyi istenen 
hedefe etkin ve güvenilir bir şekilde taşımak 

Termoregülatörlere kısaca ısı düzen-
leyiciler de denilebilir. MIT mühen-
dislerince geliştirilen ürünler, ağırlıklı 

olarak kalıp soğutma ve ısıtmalarda hassasiyeti 
yakalamak, yüksek kalitede ürün elde etmek, 
kademeli ısıtma ve soğutma yapabilmek için 
tasarlanmış ürünlerdir.
Plastik enjeksiyon makinalarında olması gere-
ken kalıp sıcaklığı, dolum sırasında yüksek 
sıcaklıktaki sıvı kalıba doldurulurken donma-
yacak ve yapısını bozmayacak kadar yüksek 
sıcaklığa, dolduktan sonra da en uygun sürede 
katılaşıp kalıptan ayrılmaya hazır hale gelmesi 
için soğuk sıcaklıkta olması gerekir. Bu sebepten 
ısıl dengeyi sağlamak için plastik enjeksiyon 
makinalarında MIT marka ısı düzenleyicilerin 
kullanılması önerilir.
Ekin Endüstriyel üretiminde olan ürünler, 
enjeksiyon sırasında kalıbı ısıtıp yüksek sıcak-
lıktaki sıvı ürünün kalıba rahatça girip iler-
lemesi için en ideal şartları oluşturur. Dolum 
süreci tamamlandığında soğutmaya başlar ve 
ürünün oluşmasını sağlar. Bu sayede hem dolum 
esnasında kalıbı sıvı plastik için en uygun şart-
larda hazırlanarak görsel kalitenin maksimum 

Ekin Endüstriyel’den MIT Termoregülatörler 
(Sulu ve Yağlı Tip Kalıp Şartlandırıcılar, Isı Düzenleyiciler)

seviyeye ulaşmasını, hem de dolumdan sonra 
hızlı bir soğutma ile çevrim süresinin kısal-
masını sağlar. 
MIT markalı termoregülatörler bu optimizas-
yonu temel olarak, ısıtma kısmında rezistanslar, 
soğutma kısmında ise chiller hattından bağ-
lanan soğutma suyu ile sağlar. Soğutma suyu 
sağlayamayan müşteriler için komple soğutma 
sistemi içerisinde MIT markalı ürünler verilir. 
Bu çalışma prensibi sayesinde, verimlilik artar, 
enerji tüketimi azalır en önemlisi zamandan 
tasarruf edilir ve üretim kapasitesi artar.
Ekin Endüstriyel, MIT Termoregülatörler ile 
şunları hedefliyor:

•	 Eksiksiz ürün üretimi,
•	 Yüksek kaliteli yüzeyler ve düşük malzeme 

kaybı,
•	 Düşük iç gerilmeler ve yüksek 

mukavemetler,
•	 Kalıp sonrası işlemlere (çapak alma, 

boyama vb.) gerek kalmaz,
•	 Çevrim süresi kısaltma ve üretim miktarını 

artırma,
•	 Enerji tüketimi azaltma.
Ekin Endüstriyel ürünleri tamamen müşteri 
taleplerine uygun tasarlanır ve üretilir. Soğutucu 
akışkan genellikle su olarak seçilse de ihtiyaca 
göre ısı transfer yağları da kullanılır.TM
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ürünler

Tüm hava debisi ve IAQ uygulama-
ları için çok amaçlı ölçüm cihazı yeni 
testo 400, barındırdığı akıllı teknoloji, 

hızlılık ve rahat uygulanabilirlik özellikleri ile 
dikkat çekiyor. 
Testo, testo 400 ile tüm hacimsel debi ve 
konfor ölçümleri için ölçüm teknolojisi yel-
pazesini genişletmiş oldu. Çok amaçlı testo 
400 daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi olup, 
aynı zamanda Testo’nun geniş IAQ ürün yel-
pazesine sorunsuz bir şekilde entegre olmayı 
başardı. Yeni ölçüm cihazının prob yelpazesi, 
piyasadaki en geniş çeşitliliğe sahip olanlardan 
biridir. Buna ek olarak, testo akıllı probları da 
çok amaçlı ölçüm cihazına bağlanabilir. testo 
400, kullanıcının işini her açıdan kolaylaştıran, 
güvenilir, standartlara uygun ölçümler sağlayan, 
aralarında dokümantasyonun da bulunduğu, 
yenilikçi özellikler sunar. 

Hızlı

Yeni testo 400, tüm probların ölçüm sırasında 
hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini müm-

Yeni testo 400 ile Maksimum Seviyede Geliştirilen Hava Debisi ve IAQ 
(İç Mekan Hava Kalitesi) Ölçümü

kün kılar. Böylece, cihazın yeniden başlatılması 
ihtiyacı, açılma ve kapanma için gerekli bek-
leme süreleri gibi can sıkıcı unsurlar ortadan 
kalkar. 

Ölçüm asistanı

testo 400, kullanıcıyı tüm uygulama boyunca 
güvenli ve kolay bir şekilde yönlendiren net 
bir biçimde yapılandırılmış ve açık bir şekilde 
yönlendirilmiş ölçüm menülerine sahiptir. Bir 
trafik ışığı sistemi, ölçüm sonuçlarını nesnel ve 
açık bir şekilde değerlendirir, tüm hacimsel debi 
ve konfor ölçümlerinde standartlarla uyumlu ve 
hatasız ölçüm sonuçları elde edilmesini sağlar. 

Çok amaçlı uygulanabilirlik

Geniş prob seçim yelpazesi sayesinde tüm IAQ, 
havalandırma ve konfor parametreleri doğru ve 
güvenilir bir şekilde ölçülebilir. IAQ portföyü; 
dijital Bluetooth probları, dijital kablo prob-
ları, testo Akıllı Probları, NTC ve TC sıcaklık 
problarını (Tip K) kapsar. Ürün serisinde beş 

adet yeni dijital, daha hassas 
(0,05 °C) ve 0,001°C çözünür-
lükte PT100 sıcaklık probu da 
bulunur.

Her an çalışmaya hazır

Probların kalibre edilmesi 
gerekiyorsa, ölçüm cihazından 
bağımsız olarak gerçekleştir-
mek mümkündür. testo 400 
diğer problarla kullanılmaya 
devam ederken, etkilenen prob 
başlıkları kalibrasyon için servise gönderilir. 

Zaman tasarrufu

Ölçüm sonrasında ofise geri dönmek zorunda 
kalmak yerine, ölçüm işleminin dokümantas-
yonu müşteri ile birlikte doğrudan yerinde 
tamamlamak mümkündür. Ölçüm verileri de 
dahil olmak üzere ölçüm raporları ve müşteri 
verileri kolayca e-posta ile gönderilebilir ve 
ayrıca cihazda da saklanır. TM

Aldağ tarafından üretilen Aldamed 
paket tip hijyenik klima santralleri 
DIN 1946-4:2008 standartlarına 

tam uyumlu olup TÜV-Nord laboratuvarları 
tarafından sertifikalandırılmıştır. Aldamed 
paket tip hijyenik klima santralleri, tamamen 
paslanmaz iç yüzey ve montajdan önce boya-
nan dış yüzey sayesinde korozyon riskini orta-
dan kaldırıyor. Aldamed kolay erişilebilirliği 
ve korozyon deneyimi maksimum seviyede 
olan komponentleri sayesinde ameliyathane 
iklimlendirmesinde ideal çözümler sunu-
yor. Besleme tarafında iki kademe filtrasyon, 
Hepa kutularından önce havanın EN 779 
standardına göre F9 sınıfında filtrelenmesini 
sağlıyor. Ayrıca bünyesinde bulunan ısıtma 
ve DX eşanjörün yanı sıra elektrikli ısıtıcı ve 
buharlı nemlendirici sayesinde farklı ameliyat 
tiplerine göre değişen sıcaklık ve nem değer-
lerine hassas bir şekilde ulaşabiliyor. Tamamen 

Aldağ’dan Aldamed Paket Tip Hijyenik Klima Santralleri

tak-çalıştır olarak üretilen Aldamed cihazları, 
sahip olduğu otomatik kontrol panosu saye-
sinde bina otomasyon sistemlerine kolaylıkla 
adapte edilebiliyor. EC motorlu plug fanlara 
sahip olan Aldamed cihazı 2500-7500 m3/h 
aralığında hava debisi sağlayabilen modelle-

rinde enerji tüketimini en düşük seviyede tutu-
yor. Mikro prosesör kontrolü sayesinde filtreler 
kirlendikçe devrini artırarak nominal debi ve 
basıncı sağlıyor. Yüzde 100 taze havalı ve pla-
kalı ısı geri kazanımlı modelleri ile yüzde 67 
ve üzerinde ısı geri kazanımı elde edilebiliyor. 
Aldamed, entegre soğutma devresi sayesinde 
dış ünite gereksinimi olmadan doğrudan çalış-
tırılabilen modelleriyle fark yaratıyor. Düşük 
sıcaklıktaki mahal dönüş havasının kondenser 
üzerinden egzozu, kondensasyon derecesini 
aşağıya çekerek maksimum kompresör veri-
mini sağlıyor. Aldamed, konutsal olmayan 
havalandırma cihazlarını da kapsayan ErP 
Ecodesign AB Direktifi 2018 kriterlerini faz-
lasıyla karşılıyor. Komisyonun belirlediği ErP 
2018 maksimum limit değerleri baz alındığında  
(SFPinternal limit 2018=939 [w/(m3/s)] Aldağ cihazı 
SFPint. cihaz=602[w/(m3/s)] değerlerin yüzde 39.5 
altında ve 337 w/s tasarruf sağlanmıştır.TM
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ürünler

Toshiba bütün işletmelerde ve ticari 
binalarda klima kontrolü ve bina 
yönetimine ilişkin geliştirdiği yeni 

kontrol çözümlerini sunuyor. Modern klima 
sistemleri üretilirken zonları ve odaları ayrı 
ayrı kontrol etme ihtiyacıyla birlikte günü-
müzdeki ofis ve ticari binalardan doğan 
karmaşık ihtiyaçlar da dikkate alınmalıdır; 
Toshiba’nın yeni ürünleri binaların ve tesis-
lerin genel yönetiminin merkezileşmesine 
yardımcı olur. İki farklı kumanda seçeneği, 
bina, tesis ve şirket yöneticilerine bir bina-
nın karmaşık klima kontrol sistem ihtiyaç-
larının tek bir yerden kontrol edilmesini 
sağlayan, ölçülebilir, akıllı, sade ve güçlü bir 
kontrol çözümü sunar.

Merkezi kontrol ünitesi TCB-
SC643TLE
TCB-SC643TLE merkezi kumanda, 
Toshiba’nın küçük ve orta büyüklükteki 
binalar için sunduğu yeni nesil bir çözüm-
dür. TCC-Bağlantı merkezi kontrol ağı ara-
cılığıyla 64 adede kadar iç üniteye bağlana-
bilir. İç üniteler ayrı ayrı veya 10’lu gruplar 
veya bölgeler halinde - veya hatta hepsi bir 
grup halinde toplanıp yönetilebilir. Tesis 
yöneticileri sadece bir tıkla tüm bir binayı 

Sanihydro WC öğütücüleri bodrum 
katlar gibi doğal akışlı tahliye-
nin imkânsız olduğu durumlarda, 

ev veya iş yerlerinin herhangi bir yerine 
foseptik kuyu oluşturmadan, tuvalet veya 
banyo kurulumunu sağlar. Dikey 7, yatay 
110 metreye kadar atıkları pompalayabi-

Ticari Klima Sistemleri için Toshiba’dan Yeni Akıllı Kontrol Çözümleri

SFA Sanihydro’dan Sanipro XR WC Öğütücü

yönetmek için birden fazla ayar yapabilir. 
Yeni kontrol ünitesinde sade, sezgisel bir 
arayüz, arkadan aydınlatmalı geniş ekran, 
kullanımı kolay menüler ve dokunmatik 
tuşlar ile güçlü fonksiyonellik bir araya geti-
rilmiştir. Fonksiyonlara izin veren/engelle-
yen dört seviyeli uzaktan kumanda ve ilave 
bir zamanlayıcı (TCB-EXS21TLE) seçe-
neği, sunulan ilave özellikler arasındadır. 

Dokunmatik ekran merkezi 
kumanda BMS-CT1280E
BMS-CT1280E dokunmatik ekran mer-
kezi kumanda 128 adede kadar iç üniteye 
bağlanabilir, böylece bağlı tüm iç mekân 
ünitelerin enerjisi izlenebilir, zaman ayarı 
yapılabilir ve tüm fonksiyonları kontrol edi-
lebilir. Bu kumanda, enerji izleme ve yöne-
tim fonksiyonlarının gerekli olduğu küçük 
veya büyük bina yerleşimleri için uygundur. 
Merkezi kumanda TCC-Bağlantı merkezi 
kontrol ağı aracılığıyla bağlanabilir, böylece 
her bir iç ünite ayrı ayrı kontrol edilebilir 
ve iç ünite ayar ve arıza kodlarının bilgisi 
paylaşılabilir. Kumandada sezgisel, kulla-
nımı kolay 7 inç büyüklüğünde kapasitif 
dokunmatik ekran bulunur. Bu ekran birden 
fazla dil seçeneği ve farklı şablonlarla isteğe 

göre uyarlanabilir. Bu ünite, ürün tasarı-
mının kalitesinden dolayı iletişim katego-
risinde 2019 iF Tasarım Ödülü almıştır. 
Dokunmatik kumanda bir bilgisayara da 
bağlanabilir, böylece internet arayüzünden 
kolaylıkla uzaktan yönetilebilir. Sisteme güç 
ölçerler takılı olmasa bile enerji tüketiminin 
ve sistem yükünün izlenerek zamanlama 
ve raporlama yapma özelliği cihazın diğer 
fonksiyonları arasındadır. 128 adede kadar iç 
ünite bölgelere ayrılabilir ve bölgelerin veya 
ayrı ayrı iç ünitelerin durumu ekranı kay-
dırarak görüntülenebilir. Klima konusunda 
uzman olmayan personel bile yalnızca ilgili 
alanı seçerek ardından bir dokunuşla tüm 
iç üniteleri açarak veya kapatarak belirli 
bir bölgedeki çalışma koşullarını kontrol 
edebilir. Tekil iç üniteler standart uzaktan 
kumanda kullanıyormuş gibi seçilip kontrol 
edilebilir. Hatta kullanıcılar tek bir kuman-
dayla tüm iç üniteleri kapatabilir. Bu yeni 
nesil iklimlendirme merkezi kumandaları 
çalışmaların en uygun hale getirilmesine, 
enerji tasarrufunun artmasına ve enerji kul-
lanımının izlenmesine yardımcı olur. Bunlar, 
bina ve tesis yöneticilerine tüm binalar için 
karmaşık klima kontrol sistemlerini kolay-
lıkla izleme ve yönetme imkanı verir. TM

len WC öğütücüler, ekonomik, pratik ve 
estetik bir çözüm sağlıyor. Pompa grubu 
ise mutfak veya çamaşırhane gibi alan-
larda kullanılıyor, ancak öğütücü özelliğine 
sahip değildir. Yine kanalizasyona uzak 
kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı 
olan yerlerde pis suların tahliyesini sağ-
lıyor. Dikey 11, yatay 110 metreye kadar 
tahliye edebilen pompalar, pratik ve hij-
yenik bir çözüm sağlar. 60-90 ˚C’ye kadar 
sıcak sulara dayanıklı olup, evsel veya yoğun 
kullanımı olan ticari alanlarda rahatlıkla 
kullanılabilir. Düşük ses seviyesi ile çalışan 
SFA öğütücü ve pompaları, koku yapmıyor 
ve 32 mm çapında ince PVC/PPRC boru-
lar aracılığıyla tahliye ediyor. Ev, ofis gibi iş 
yerleri, ticari mekanlar, kafe, restoran, otel 
ve benzeri yerlerde bina yapısını bozmadan 
kolayca uygulanabilir.

Sanipro XR WC öğütücü teknik 
özellikleri

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Klozet, lavabo, 
duş kabini, çamaşır makinesi, bide

•	 Giriş sayısı: WC + 3 x Ø 40/50 mm
•	 Maksimum dikey pompalama mesafesi: 5 

metreye kadar, 
•	 Maksimum yatay pompalama mesafesi: 100 

metreye kadar,
•	 Devreye girme seviyesi: 70 mm +/- 15,
•	 Duş teknesi yüksekliği: 13 cm,
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm (dış çap)
•	 Ortalama akışkan sıcaklığı: 35 °C,
•	 Koruma Sınıfı: IP44,
•	 Besleme Voltajı / frekans: 220 – 240 V / 50 

Hz,
•	 Motor gücü: 400 W,
•	 Ebatlar (g x d x y): 413 x 180 x 263 mm.
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Baymak’ın Aqua Prizmatik Jet ter-
mosifonu hızlı su ısıtma özelliğinin 
yanı sıra anti-lejyoner fonksiyonu ile 

suda bakteri oluşumunu engelliyor. Baymak, 
Aqua Prizmatik Jet serisi termosifonlarını 
bu özelliklerin yanında hızlı ve hijyenik 
su temin edecek şekilde tasarladı. Estetik 
görünümü ve kolay kurulumuyla ön plana 
çıkan Baymak Prizmatik termosifon aile-
sinin son üyesi Aqua Prizmatik Jet, 2x2=4 
kW ısıtıcı rezistansıyla suyun daha hızlı 
ısınmasını sağlıyor. Çift ısıtıcıya sahip olan 
Aqua Prizmatik Jet ister tek ister çift ısıtıcı 
kullanabilme imkanı sunuyor.
İleri teknolojiye sahip programlama özel-
liğine sahip olan Aqua Prizmatik Jet serisi 
termosifonların 50, 65, 80 ve 100 litre 
kapasite alternatifleri bulunuyor. Manuel, 
ekonomik ya da zaman programı özelli-
ğiyle 3 ayrı modda çalıştırılabilen Aqua 
Prizmatik Jet serisi, istendiği zaman aktif 
hale getirilebiliyor. Akıllı programlanabilme 
özelliği de bulunan termosifonlar, evden 
çıkarken yapılan su ısıtma ayarı sayesinde, 
eve dönüldüğünde sıcak suyun hazır olma-
sını sağlıyor. LCD ekran özelliğiyle kolay 

Mekanik tesisat imalatlarında ilk 
göze çarpan kısım, tesisat bile-
şenlerinin nasıl askılandığıdır. 

Günümüzde yapılan pek çok uygulamada 
alışkanlığa bağlı hatalar göze çarpıyor. 
Çoğu zaman yanlış askılama ürünleri kul-
lanılıyor, çok büyük bütçeli yatırımlarda 
dahi düzensiz askılama imalatlarına rast-
lanılabiliyor. Mevcut askılama uygulama-
larında kullanılan klasik sistemlere oranla 
çok daha maliyet etkin çözümler sağlayan 
modüler askı destek sistemleri, askılama 
gereksinimlerine tam uygun esnek imalat 
imkanı sağlıyor. Modüler askı sistemleri 
elektromekanik tesisatlar için gerekli olan 
tüm askılama çözümlerine cevap verebil-
mekle beraber, imalatların belirli kalite, yük 
dayanımı ve estetik standartlar içerisinde 
yapılmasına da olanak tanıyor. Klasik askı-
lama yaklaşımında farklı olarak taşıtılacak 
tesisat elemanlarının çalışma ağırlıklarını 

Baymak’tan Bakteri Oluşumunu Engelleyen Aqua Prizmatik Jet Termosifon

Darhan Modüler Askı Destek Sistemleri

kullanım sunan Aqua Prizmatik 
Jet termosifonlar, çocuk kilidi 
fonksiyonu ve susuz çalışmama 
özelliğiyle kullanıcıları güvende 
hissettirirken arıza bildirim 
fonksiyonu ile sorunun hızlı 
bir şekilde tespit edilmesi ve 
çözülmesine yardımcı oluyor.
Baymak Aqua Prizmatik Jet 
termosifonlar, Lejyoner (bak-
teri) koruma özelliği sayesinde 
kısa sürede sıcak suya ulaşılma-
sını sağlıyor, ayrıca insan sağ-
lığını da güvence altına alıyor. 
Depo içerisinde bulunan ılık su, 
bakteri oluşumu için elverişli 
bir ortam yaratır ve bakteriler-
den korunmak için suyun 65 
derece sıcaklığın üstüne çıkması gerekir. 
Eğer 6 gün boyunca su sıcaklığı 65 dere-
cenin üzerine çıkmadıysa Baymak Aqua 
Prizmatik Jet termosifon otomatik olarak 
devreye girer ve suyun ısınmasını sağla-
yarak bakteri oluşumunu ortadan kaldırır. 
Ayrıca şebeke suyu sıcaklığı 4 derecenin 
altına düştüğünde de çalışarak donmaya 

göz önünde bulundurularak yapılan profil 
seçimleri ile ihtiyaca tam uygun askı dizaynı 
yapılıyor, fire ve fazla malzeme kullanımının 
da önüne geçiliyor. Modüler askı sistemi 
kullanımı ile kaynak işçiliği gereksinimi 
ortadan kalkıyor, imalat sırasında ortaya 
çıkan proje değişiklikleri neticesinde ortaya 
çıkabilecek revizyon imalatlarında zaman ve 
işçilikten büyük kazanım sağlanıyor. Ülke-
mizde yeni olan ancak gün geçtikçe ciddi ve 
iyi projelendirilmiş projelerde daha da fazla 
kullanım alanı bulan modüler askı sistem-
leri, halihazırda tüm dünyada yaygın olarak 
kullanılıyor. Yapılan çalışmalarda modüler 
askılama çözümleri ve kaynaklı imalat ile 
gerçekleşen basit bir boru konsolu imalatı 
sırasında montaja hazırlıkta 3 kat, konsol 
imalatında ise 7 kat işçilik ve zaman tasar-
rufu sağlandığı ortaya çıktı.
Modüler askı destek sistemi ürünlerinin 
seçiminde kritik bileşen olan profillerin 

karşı kendini korur. 
Aqua Prizmatik Jet serisi ter-
mosifonların iç depo yüzeyi 
diğer modellerde de olduğu 
gibi yüksek kaliteli emaye ile 
kaplanmıştır. Bu sayede, kul-
lanım suyunun depolandığı 
ortamda suyun içindeki koro-
zif maddelerin depo çeliğine 
zarar vermesi önlenerek hijyen 
seviyesi sağlanmış olur. Depo 
içerisinde meydana gelen 
elektroliz yardımıyla çözünen 
magnezyum ve anot, emaye 
kaplamanın ihtiyacı olan 
noktalara yapışarak, depo-
nun kullanım ömrünü uzatır. 
Isı yalıtımı, 30 mm-64 mm 

kalınlığında ve 42 kg/m3 yoğunluğundaki 
poliüretanla sağlanan Aqua Prizmatik Jet 
serisi termosifonların çalışma basıncı 9 bar, 
test basıncı ise 13 bardır. 
Tüm Baymak bayileri ve Orange Store’larda 
3 yıl garanti ile satışa sunulan Baymak ter-
mosifonlar gerekli TSE ve CE standartla-
rına sahiptir.TM

seçiminde belirli standartların aranması, 
imalat sırasında ya da sonrasında karşıla-
şılabilecek kalite sorunlarının önüne geçil-
mesi açısından çok önemlidir. Ülkemizde 
bu tür ürünlerin standardına atıfta bulunan 
bir yönetmelik mevcut olmamakla beraber 
Avrupa normları içerisinde yer alan EN 
1993 – Eurocode 3 uygunluğunun aran-
ması yeterli olacaktır. Eurocode 3, yapı-
larda kullanılan çelik profillerin sahip olması 
gereken standartları belirleyen bir standart 
olma özelliğini taşımaktadır. Modüler askı 
destek sistemleri seçilerek imalat kalitesi 
yükseltilebilir, kullanılan montaj malzeme-
sinden ve işçilikten kar edilebilir ve imalat 
zamanından tasarruf edilebilir. Modüler askı 
sistemleri, birleşenleri, dizayn ve projelen-
dirme hakkında Darhan Yapı ve Endüstri 
ile iletişime geçilebilir..TM

Kaynaklı İmalat – Modüler Sistem Karşılaştırması

Şişli

23,5 x 33,5 cm235 x 335 mm

GİRİŞ
Ø 40/50

Ø 100/110

GİRİŞ
Ø 40/50

Ø 100/ 110

GİRİŞ
Ø 40/50

Ø 100/110 GİRİŞ
Ø 40/50

Ø 100/110

TAHLİYE DN 40 (dış çap 50)HAVA TAHLİYE Ø 50 

GİRİŞ Ø 40/50

SANICOM® 1 SANICUBIC® 2 ClassicSANICUBIC® 1 WP SANICUBIC® 2 XL MONO/TRİ

YENİ

2018
YENİ

2018

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

ProX K2
parçalayıcı
bıçak

MADE IN FRANCE
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söyleşi

U zun yıllardır Türkiye pazarında distribütörlüklerle mevcut olan Condair, 
2017 yılının Kasım ayında Gökhan Yalınay ile ortak olarak Condair 
Nemlendirme A.Ş.’nin kurulduğunu duyurmuştu. Dünyada sadece Türkiye’de 

kurulan bu ortak girişim, Condair’in umut verici bir pazar olan Türkiye’ye 
güvendiğine işaret ediyor. Condair Nemlendirme A.Ş. Genel Müdürü Gökhan 
Yalınay, Condair’ın ticari ve endüstriyel uygulamalar için enerji tasarruflu, 
hijyenik ve yenilikçi teknolojilerle, nemlendirme ve nem alma alanında dünya 
lideri olduğunu söylüyor. Yalınay, söyleşimizde nem kontrolünün önemine 
değiniyor…

Gökhan Yalınay
Condair Nemlendirme A.Ş. Genel Müdürü

“Condair, Türkiye pazarındaki    
 stratejik büyümesini sürdürüyor”
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Condair Nemlendirme A.Ş., 2017 
yılının Kasım ayında yüzde 50-50 
ortaklıkla kuruldu

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendis-
liğinden 1989 yılında mezun olduktan hemen 
sonra çalışma hayatına atıldım. Birkaç mühen-
dislik firmasında çalıştıktan sonra iklimlendirme 
sektörüyle tanıştım ve 27 yıldır bu sektörün 
içindeyim. 2009 senesinde okuldan arkada-
şım İbrahim Karakaş Bey ile birlikte Ventek 
Mühendislik Ticaret A.Ş.’yi kurduk ve bir-
çok firmanın Türkiye mümessilliğini yapmaya 
başladık. Bunlardan biri de İngiltere menşeli 
JS Humidifiers firmasıydı. 2012 yılında dis-
tribütörlük anlaşması yaptıktan yaklaşık iki ay 
sonra, İsviçreli Condair, JS Humidifiers’ı satın 
aldığını duyurdu. JS Humidifiers, bizimle çalış-
maya devam etmek istediğini ifade etti ancak o 
yıllarda Condair’in Türkiye’de bir distribütörü 
olduğu için ben bunun pek mümkün olamaya-
cağını belirttim. Birkaç ay sonra Condair mevcut 
distribütörü ile anlaşmalı olarak ayrılacaklarını 
ve istersek çalışmaya başlayabileceğimizi bildirdi. 
Olumlu cevabımız üzerine Condair yetkilisi, 
Form Group yetkilisi ve benim katıldığım top-
lantıda tüm taraflar el sıkıştı, 2012 Temmuz 
ayında Ventek Mühendislik Condair’in Türkiye 
distribütörü oldu. Kısa süre zarfında Condair 
markası, yurtiçi projelerde sıklıkla yer almaya, 
yurtdışında ise müteahhit firmaların büyük 
projelerine satışlar yapmaya başladı. 2016’dan 
itibaren Condair’de yeni bir yapılanma baş-

Condair olarak gelmeye kesin kararlı oldukla-
rını ve benimle çalışmak istediklerini belirttiler. 
Uzun görüşmelerden sonra 2017 yılının Kasım 
ayında yüzde 50-50 ortaklıkla Condair Nemlen-
dirme A.Ş.’yi kurduk. Ventek Mühendislik’teki 
hisselerimi İbrahim Karakaş Bey’e devrettim. 
2018’in başından itibaren de Türkiye’deki tüm 
Condair nemlendirme işlerini Condair Nem-
lendirme A.Ş. üstlendi. Ventek Mühendislik ise 
kendi distribütörlükleriyle faaliyetlerine devam 
ediyor. 
Şunu özellikle belirtmek isterim; Condair’in, 
diğer ülkelerde ortaklık yapısı yoktur, Türkiye’de 
ise diğer ülkelerden farklı olarak ortak girişimle 
varlığını sürdürüyor.

Condair, nemlendirme ve nem alma 
alanında dünya lideri

Condair Grubu, ticari ve endüstriyel uygula-
malar için enerji tasarruflu, hijyenik ve yenilikçi 
teknolojilerle, nemlendirme ve nem alma ala-
nında dünya lideri. Ürün gamı çok geniş, her tip 
nemlendirici ve nem alıcı ürün gamında mevcut. 
Condair Nemlendirme A.Ş. olarak Türkiye’de de 
satış portföyünde bulunan bütün ürün gamını 
sistem tasarımı, tedarik, işletmeye alma, bakım 
ve yedek parça hizmeti ile birlikte sunuyoruz. 
İstanbul’da bir depomuz var ve burada sirkü-
lasyonu fazla olan ürünleri, özellikle elektrotlu 
boyler nemlendiricileri ve aksesuarları stok 
tutuyoruz. Ürünlerimizi “nemlendirme” ve “nem 
alma” olarak iki ana başlık altında toplayabiliriz. 
“Nemlendirme” başlığı altında 2 ana grup; 
buharlı nemlendiriciler ve adyabatik nemlendiri-

ladı ve distribütörleri vasıtasıyla temsil edildiği 
ülkelerde Condair adıyla ve kendi ofisiyle olma 
projesi hayata geçti. Avrupa’da bu yapılanma 
çok hızlı bir şekilde gerçekleştirildi, Condair 
Avrupa’da sadece nemlendirme işi yapan dis-
tribütörlerini satın alıp anlaşabildikleri ekibiyle 
beraber bünyesine kattı. Anlaşamadığı distribü-
törlerine teşekkür ederek onlarla yollarını ayırdı 
ve kendisi ofis kurma yoluna gitti. Türkiye’de ise 
firmaları birleştirme yolunu araştırdık ancak 
Ventek Mühendislik nemlendirici haricinde bir-
çok firma ve ürün temsilciliği yaptığı için ortak 
bir paydada buluşamadık. Condair Group poli-
tikasına ve stratejisine uygun olmadı. Yaklaşık 1 
yıl sonra tekrar benimle görüştüler, Türkiye’ye  

“Condair, Türkiye pazarındaki    
 stratejik büyümesini sürdürüyor”
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ciler yer alıyor. Buharlı nemlendiriciler de kendi 
içinde buharı üretirken kullandığı enerji çeşidine 
göre tiplere ayrılıyor. Elektrik kullanıyorsa elekt-
rotlu boyler veya elektrik rezistanslı tip nemlen-
dirici, doğalgaz kullanıyorsa doğalgaz yakıcılı tip 
nemlendirici olabiliyor. Ayrıca mevcut sistem-
deki hazır buharı kullanan nemlendiriciler de 
mevcut. Bunlar, elektrikli nemlendiricilere göre 
ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Kabaca 
açıklamak gerekirse, elektrikli nemlendiricinin 
kapasite ve elektrik tüketimi oranı yaklaşık 0.70-
0.75 civarındadır, 90 kg/h kapasiteli bir nemlen-
dirici yaklaşık 68 kW/h elektrik yakar. Bu çok 
büyük bir oran. Biz de projecilerimize elimizden 
geldiğince, doğru kapasite hesabı yapmanın ve 
nemlendirici tipini seçmenin önemini, enerji-
den tasarruf ederek nemlendirme yapılmasının 
mümkün olduğunu anlatıyoruz. 
Bunun yanında yeni ürünlerimizden biri, dış 
ortamda kullanılabilen elektrikli nemlendirici-
lerimiz. Birçok uygulamada rooftop veya sant-

söyleşi

raller çatıya uygulanıyor, Condair dış ortam 
tipi elektrikli nemlendiriciler ise özel dizayn 
bir kabinle birlikte dış ortam montajına uygun 
IP55 sınıfında üretildi.
Adyabatik nemlendiriciler de atomizer ve padli 
olmak üzere ikiye ayrılıyor. Padli tip nemlendiri-
cilerde, cihazın kendi üzerindeki bir yağmurlama 
sistemiyle pad ıslatılır, santral içinden hava geçer-
ken o ıslak yüzeyle temas eder ve pad üzerindeki 
su zerreciklerini buharlaştırarak bünyesine alır, 
nemlendirme sağlanır. Atomizer nemlendiri-
ciler ise küçük nozullarla 70 bar basınçta suyu 
santral veya direkt mahal içinde zerre şeklinde 
göndererek nemlendirme yapar. Atomizer nem-
lendiricilerin eski versiyonları yani “yıkamalı” 
diye adlandırılan tipleri çok ilkel bir versiyondu 
ve bakteri riski vardı. Condair’in yeni jenerasyon 
atomizer nemlendiricileri, reverse (ters) osmoz 
su ürettiği ve kullandığı için bakteri oluşumunu, 
özellikle Lejyonella riskini engelliyor. 
Günümüzde evaporatif soğutma çok popüler, 
artık açık ortam soğutması olarak gündelik 
yaşamımıza girmiş durumda. Yani restoranlarda 
dış mekan bölümlerinde gördüğünüz atomi-
zer su püskürtme işlemi. Bu sistemler özellikle 
Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğun bir şekilde 
kullanılıyor. Ancak şunu vurgulamak isterim, 
bu ürünlerde ve sistemlerde büyük bir hijyen 
riski var. Kullanıcıların ve o restoranlarda yemek 
yiyen müşterilerin çok dikkatli olması gerekiyor. 
Çünkü en iyi ihtimalle musluk suyu kullanılıyor 

ki bazı bölgelerde kuyu suyu kullanımının oldu-
ğunu da duyuyoruz, bu musluk veya kuyu suyu 
müşterilerin oturduğu alanlara püskürtülüyor, 
evde kullanmadığınız bir suyu yemeğiniz ile 
birlikte yemiş veya içmiş oluyorsunuz, daha da 
tehlikelisi bu zerrecikleri soluyorsunuz. İnsan 
fizyolojik yapısında solunum sistemi en zayıf 
halka. Solunan o nemli hava içindeki su zerre-
cikleri bakteri (lejyonella vb. gibi) içeriyorsa, bak-
teriler direkt ciğerlere ulaşıyor, soluyan kişinin 
bağışıklık sistemi de düşükse, bu durum akciğer 
rahatsızlıklarını beraberinde getiriyor.

Condair, ürün portföyünü ticari ve 
endüstriyel nem alma cihazları ile 
genişletiyor

“Nem alma” başlığı altında da silika jel rotorlu 
nem alıcı ve soğutmalı tip nem alıcı olmak üzere 
iki tip nem alma çeşidi vardır. Condair, ürün 
portföyünü bir dizi gelişmiş ticari ve endüstriyel 
nem alma cihazı ile genişletiyor. Yeni Condair 
nem alma cihazı serisi, 0,5 kg/h-182 kg/h ara-
sında geniş standart kapasiteye sahip kurutucu 
tip ve yoğuşmalı tip teknolojilerini geniş bir 
şekilde kapsıyor. Uygulamaların gerektirebileceği 
özel çevresel koşullar altında daha da fazla nem 
alma sağlayabilen veya çalışabilen özel dizayn 
üniteler de mevcut. 
Condair kurutucu tip nem alma cihazları hava-
dan nemi almak için silika kaplı bir emme rotoru 

Ayvaz… 1948 yılında küçük bir imalathane olarak yola çıkan 
ve bugün dünyanın dört bir tarafına imzasını atan dev bir şirket.

Ürünleri, çözümleri ve sektöre kazandırdığı ilk’lerin yanı sıra; 
insana verdiği değerle bugünlere gelebilmiş kocaman bir aile…

Öyle bir aile ki… Yüzlerce ferdiyle birlikte 
tam 70 yıldır, gece gündüz demeden çalışıyor… 
Tam 70 yıldır, yapılmayanı yapmak hede�yle, 

emeği teknolojiyle buluşturuyor.

70. yıl kısa �lmimizi
seyretmek için

barkodu
okutunuz.
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söyleşi

kullanıyor. Bu tip bir teknoloji, düşük sıcaklık 
koşulları veya %50 RH’nin altında çok kuru hava 
gerektiren uygulamalar için ideal. Nem alma 
cihazının emme rotoru kendi ekseni etrafında 
dönerek, ısıtılmış rejenerasyon havası ile yeni-
leniyor ve rotor üzerinde biriken nem dışarıya 
tahliye ediliyor. Standart olarak, bu rejeneras-
yon işlemi için elektrikli ısıtıcılar kullanılıyor, 
ancak enerji ve işletme maliyetlerini azaltmak 
için buhar veya sıcak su eşanjörleri de kullanı-
labiliyor. Condair kurutucu nem alma cihazları, 
kullanılacağı prosesin dizaynına bağlı olarak 
ön soğutma, son soğutma, son ısıtma gibi ilave 
modüller ile donatılabiliyor.  
Condair yoğuşmalı tip nem alma cihazları hava-
daki nemi almak için soğutma bataryalarında 
yoğuşmayı sağlayan bir soğutucu devre kullanı-
yor. Bu teknoloji nemi %50 bağıl nem seviyesine 
düşürmek için ideal. Serinin özellikleri, soğutma 
bataryasındaki buzlanmayı kontrol etmek ve 
düşük oda sıcaklıklarında verimli çalışmayı sağ-
lamak için standart olarak sıcak gaz defrostunu 
içeriyor. İkincil, harici olarak yerleştirilmiş bir 
kondansatöre sahip olan sıcaklık nötr modeller 
de mevcut. Bu tip cihaz, soğutucu akışkan dev-
resi tarafından üretilen ısının bir kısmının dışa-
rıya atılmasını ve kuru şartlandırılmış havanın 
odaya, gelen nemli hava ile aynı sıcaklıkta geri 
gönderilmesini sağlıyor.
Hem kurutucu tip hem de yoğuşmalı tip nem 
alma cihazları, bağımsız bir sistem olarak çalış-
tırılabiliyor, doğrudan odanın atmosferine kuru 
hava sağlayabiliyor veya şartlandırılmış havayı 
daha geniş bir alana dağıtmak için bir hava 
kanalı sistemine bağlanabiliyor. Condair nem 
alıcılar çok geniş ürün ve kapasite yelpazesi ile 
her ihtiyaca cevap verebiliyor.

Condair, nem kontrolü konusunda 
çok özel çalışmalar yapıyor 

Condair yatırımları ve hizmetleri çok farklı açı-
lardan değerlendiriyor ve nem kontrolü konu-
sunda çok özel çalışmalar yapıyor. Condair, şu 
anda Almanya’da üniversite ve devlet destekli 
bir çalışma içinde yer alıyor. Bu çalışmada özel-
likle kış şartlarında nem değerlerinin yaşam 
standartlarımız üzerindeki etkisi ve maliyetleri 
araştırılıyor.  Almanya’daki küçük bir kasabada 
bulunan belli bir sayıda evin merkezi iklimlen-
dirme sistemlerine nemlendirme cihazı monte 
edildi ve bu evlerde ortalama %50 RH bağıl 
nem seviyesi sağlandı. Bunun haricinde nemlen-
dirme sistemi olmayan aynı sayıda ev de takibe 

alındı. Her iki gruptaki insanların kış sezonunda 
kaç kere hasta olduğu, aile bireylerinin virüsleri 
birbirlerine ne kadar bulaştırdıkları, ne sıklıkta 
hastaneye gittikleri, devletten ne kadar hizmet 
kullandıkları ve bunun da devlete kaç paraya mal 
olduğu hesaplanıyor. Nem kontrolü olan evlerde 
yaşayanların daha az hasta oldukları ve virüsleri 
birbirlerine daha az oranda bulaştırdıkları tespit 
edildi. Proje halen devam etmektedir. Bu çalış-
madaki amaç, nem kontrolünün insan sağlığı 
ve yaşam kalitesindeki önemini ispatlamaktır. 

Condair, bize ve Türkiye pazarına 
güveniyor

Condair, dünya üzerine yayılmış durumda. Biz 
Condair Nemlendirme A.Ş. olarak sadece Tür-
kiye pazarı değil, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi Orta 
Asya pazarlarına da hizmet veriyoruz. Yurt-
dışında birçok projede yer alıyoruz. En son 
Azerbaycan’da bulunan bir tütün fabrikası pro-
jesine ihracat yaptık. Şu anda Türkmenistan’da 
çok büyük bir kongre merkezi projesi yapılıyor, 
bu projeye ürün satışı gerçekleştirdik. Kazakis-
tan ve Özbekistan’daki yeni projeleri de takip 
ediyoruz. Türk proje firmaları ve müteahhitleri 
sayesinde de dünyanın birçok ülkesinde proje 
takibi ve satışı yapıyoruz.
Türkiye’ye gelecek olursak altını özellikle çizmek 
istediğim bir konu da şu; Türkiye’de inşa edi-
len, inşa halinde olan tüm şehir hastanelerinde  
Condair hijyenik buharlı nemlendirici sistem-
lerimiz kullanıldı. Bu bizim için çok büyük bir 
başarı. Çünkü farklı yatırımcılar, farklı müte-
ahhitler ve çok farklı çalışma şekiller içinde 
Condair olarak kendimizi gösterdik, nemlen-
dirme konusunda tercih edilen tek marka olduk. 
Bunun yanında Türkiye’de aklınıza gelebilecek 
hemen hemen tüm klima santrali üreticileri-
nin en büyük tedarikçilerinden biriyiz, bu da 
bir diğer başarımız. Condair, bize ve Türkiye 
pazarına güveniyor, Türkiye pazarındaki stra-
tejik büyümesini sürdürüyor, kültürel bir köprü 
kurarak Türki cumhuriyetler pazarında daha iyi 
iş fırsatları kolluyor. 

Yer aldığımız yurtdışı projelerinin 
de etkisiyle hedeflerimizin önüne 
geçmiş durumdayız

İklimlendirme sektörü, inşaat sektörüne hizmet 
ediyor. İnşaatlar durduğu veya yavaşladığı anda, 
bizim sektörümüzde de çok büyük daralmalar 

meydana geliyor. 2018 yılı ile beraber inşaat 
sektöründe yaşanan durgunluk, kendisine bağlı 
tüm sektörleri olumsuz yönde etkiledi. İnşaat ve 
dolayısıyla diğer tüm sektörlerdeki bu durgun-
luk, 2019 yılında da devam edecek gibi görü-
nüyor. Bunun yanında tüm sektörlerde olduğu 
gibi bizim sektörümüzde de yaşanan en büyük 
sıkıntı, tahsilat ve para döngüsünün düzgün 
olmaması. Bu da tabii kârlılıkları ve verimlilik-
leri azaltıyor. Tüm firmalar, şu anda bu dönemi 
mevcut yapılarını koruyarak atlatmaya çalışıyor. 
Eminim ki sektörümüz iç piyasadaki sıkıntıları 
el birliğiyle atlatacaktır.
Biz Condair Nemlendirme A.Ş. olarak, yer aldı-
ğımız yurtdışı projelerinin de etkisiyle dönem 
hedeflerimizi tutturmuş hatta az da olsa önüne 
geçmiş durumdayız. TM

darhan.com.tr

26 . tesisat market 04/2019



darhan.com.tr



ARTIK SİSMİK ASKI UYGULAMALARINDA 
ONAYSIZ SİSMİK HALAT 
KULLANMAK ZORUNDA 
DEĞİLSİNİZ!

darhan.com.tr



ARTIK SİSMİK ASKI UYGULAMALARINDA 
ONAYSIZ SİSMİK HALAT 
KULLANMAK ZORUNDA 
DEĞİLSİNİZ!

darhan.com.tr



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

lan 235X335.pdf   1   23.01.2018   12:40

ARTIK YİVLİ ÜRÜNLERDE 
YÜKSEK KALİTEYİ 

YÜKSEK FİYATA ALMAK  
ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!

ARTIK MODÜLER ASKI DESTEK 
UYGULAMALARINDA  

SEÇENEKSİZ 
DEĞİLSİNİZ!

ARTIK YANGIN TESİSATINDA FM ONAYI
OLMAYAN SİSMİK ASKILAR KULLANARAK

RİSK ALMAK ZORUNDA 
DEĞİLSİNİZ!



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

lan 235X335.pdf   1   23.01.2018   12:40

ARTIK YİVLİ ÜRÜNLERDE 
YÜKSEK KALİTEYİ 

YÜKSEK FİYATA ALMAK  
ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!

ARTIK MODÜLER ASKI DESTEK 
UYGULAMALARINDA  

SEÇENEKSİZ 
DEĞİLSİNİZ!

ARTIK YANGIN TESİSATINDA FM ONAYI
OLMAYAN SİSMİK ASKILAR KULLANARAK

RİSK ALMAK ZORUNDA 
DEĞİLSİNİZ!



teknik

Sulu tip ısıtma/soğutma yapılan bina-
ların kazan, chiller, ısı pompası, klima 
santrali, zeminden ısıtma, radyatör, FCU 

vb. ekipmanlar içeren tesisatlarında kullanı-
lan sirkülasyon pompaları, borular ve bunların 
yalıtımlarından kaynaklanan problemler yaşan-
dığını maalesef hala çok sık gözlemliyoruz. 
Bu problemlerin nedeni çoğu zaman proje-
lendirme, kimi zaman da tesisatın oluşumu 
sırasında yapılan yanlış seçimler ve uygulama 

Isıtma Soğutma Tesisatlarında 
Sirkülasyon Pompası, Boru ve 
Yalıtım Malzemelerinin Seçimi

hataları olmaktadır. 
Bu hataların sonucunda oluşan;
-  Yeterince ısınamama/soğuyamama, 
-  Yoğuşma suyunun neden olduğu hasarlar,
-  Yüksek enerji tüketimi, 
-  Konforsuz kullanım ve 
-  Bitmeyen servis/düzeltme gereksinimi 
gibi problemler kullanıcının yanı sıra, yatırım-
cıyı ve tesisatı yapan firmayı da zor durumda 
bırakmaktadır.

Bu yazının amacı okuyana fazla vakit kaybettir-
meden işe yarar bilgiler ve tavsiyeler vermektir.

Sirkülasyon pompaları

Sirkülasyon pompasının görevi kazan/ısı 
pompası/chiller’de ısıtılan veya serinletilen  
tesisat suyunu radyatör/FCU/zeminden ısıtma 
gibi ısı dağıtım noktalarına yeterli debide ulaş-
tırmaktır. 

Hazırlayan: Bülent Vural 
Verimli Enerji Sistemleri Ltd. Şti.
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Buradaki hassas vurgu “yeterli debi” üzerindedir. 

Yeterli debiyi Q (m3/h);
- Taşınması gereken ısıtma/soğutma gücü  
P (kW),
- Tesisat suyunun gidiş/dönüş sıcaklık farkı 
∆T(°C),
- Tesisat suyunun yoğunluğu ρ (kg/m3) ve
- Tesisat suyunun özgül ısısı c (kJ/kg.°C)
belirlemektedir.

Q = 3600. P / ρ.c.∆T

İki borulu sistemlerde (aynı sistemde ısıtma 
veya soğutma yapılan tesisatlar) yeterli debi 
belirlenirken;
- Isıtma gücünden daha büyük olan soğutma 
gücü baz alınmalıdır,
- Tesisat suyunun gidiş/dönüş sıcaklık farkı 
∆T  5°C ile 10°C arasında alınmalıdır,
- Tesisat suyunun (%20-25 antifriz karışımlı) 
yoğunluğu ρ= 1035 (kg/m3), özgül ısısı c= 3,9 
(kJ/kg°C) olarak alınmalıdır.

Buna göre yeterli debiyi Q (m3/h);
- ∆T= 5°C için 0.18 x P (kW),
- ∆T= 10°C için 0.09 x P (kW)
olarak basitçe hesaplamak mümkündür.

Örnek 1: Isıtma gücü gereksinimi 320kW, 
soğutma gücü gereksinimi 500kW olan ve 
∆T= 5°C çalışan (ısıtmada 50/45°C, soğut-
mada 9/14°C) bir binanın tamamı için gereken 
pompa debisi toplamı Q= 500 x 0,18= 90m3/h 
olarak hesaplanmaktadır. 

Örnek 2: 40m2’lik bir mekanda  ısıtmada 
48/43°C, soğutmada 10/15°C çalışan ve 
mekana 2,6 kW ısıtma, 4,2 kW soğutma gücü 
aktarması beklenen bir FC ünitesinin içinde 
dolaşması gereken suyun yeterli debisi Q= 4,2 
x 0,18= 756 L/h olarak hesaplanmaktadır. 

Tesisatın her noktasında gereken su debisinin 
o noktaya ulaşabilmesi için sirkülasyon pom-
pasının;
- Debisinin yeterli,
- Basma yüksekliğinin de bu debinin o hat 
üzerinde oluşturduğu basınç kayıplarını yene-
bilecek kadar olması gerekmektedir. Ayrıca 
tesisatın da kendi içinde zonları ve ısı dağıtım 
noktaları arasında hidrolik olarak dengelenmiş 
(balanslanmış) olması gerekmektedir. 

Tesisatlarımızda çok sık karşılaşılan bir prob-
lemin, sirkülasyon pompasının debisinin ve 
basma yüksekliğinin aslında yeterli olmasına 
rağmen tesisatın bazı noktalarına yeterli su 
debisinin ulaşamamasının nedeni, işte bu 
balanssızlık problemidir.
Tesisatta yeterli olan su debisini yukarıda açık-
landığı şekilde hesaplamak kolaydır, ancak bu 
debiyi tesisatta dolaştırmak için gerekli olan 
basma yüksekliğini (yani tesisattaki basınç 
kayıplarını) hesaplamak kolay değildir. Bunun 
için radyatör, FCU, eşanjör vb. ekipmanların 
basınç kayıplarının yanı sıra, tesisatta kullanı-
lan boruların, vanaların ve diğer armatürlerin 
basınç kayıplarını da hesaplamak gerekmekte-
dir, ki bu da çoğu kez yeterli doğrulukta yapı-
lamamaktadır. Ancak karakteristik çalışma 
eğrisi (debi-basma yüksekliği ilişkisi) değişik 
kriterlere göre ayarlanabilen frekans inverterli 
sirkülasyon pompaları bu zor işin üstesinden 
gelmede önemli kolaylık sağlamaktadır. 

İnverterli sirkülasyon pompası tesisat için 
yeterli olan su debisini ve tahmin edilen basma 
yüksekliğini çalışma alanının ortalarında bir 
yerde verebilecek şekilde seçilmelidir. 

Bu durumda tesisat işletmeye alınırken pompa 
üzerinde yapılan ayarla yeterli su debisi ısı 
dağıtım noktalarına ulaştırılabilmektedir (yani 
pompanın gerekli olan gerçek basma yüksekli-
ğinde çalışabilmesi sağlanabilmektedir). 

Frekans inverterli sirkülasyon pompalarında 
çalışma karakteristiği (debi-basma yüksekliği 
ilişkisi) 3 değişik seçeneğe göre;
- Seçilen bir devir hızında sabit çalışabilme,
- Seçilen basma yüksekliğini sabit tutabilecek 
şekilde değişken debili çalışabilme (∆p= Sabit), 
- Seçilen basma yüksekliğini de değiştirebilen 
şekilde değişken debili çalışabilme (∆p= Değiş-
ken) ayarlanabilmektedir. 

Debi gereksinimi değişmeyen;
- Kazan/chiller/ısı pompası primer devreleri,
- İki borulu zeminden ısıtma/serinletme ve 
- Üzerinde termostatik vana, on/off vana vb. 
ayar organı bulunmayan tesisatlarda sirkülasyon 
pompasının seçilen bir devir hızında sabit çalı-
şabilecek şekilde ayarlanması yeterli olmaktadır.

Debi gereksinimi değişken olan;
- Isı dağıtım noktalarını besleyen sekonder 
devreler,
- Çok zonlu zeminden ısıtma/serinletme,
- Üzerinde termostatik vana, on/off vana vb. 
ayar organı bulunan
tesisatlarda sirkülasyon pompasının seçilen 
basma yüksekliğine göre debisini uyumlayabi-
lecek şekilde regülasyon yapacak şekilde ayar-
lanması gerekli olmaktadır (∆p= Sabit veya 
∆p= Değişken).

∆p= Değişken regülasyonu, pompanın elektrik 
tüketiminden tasarruf yapılabilme potansiyeli 
en yüksek olanıdır. Ancak bu seçenekte tesisatın 
kritik noktasına bazı durumlarda yeterli debi 

Frekans inverterli sirkülasyon pompaları
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gitmeme riski olabileceği dikkate alınmalıdır. 

∆p= Sabit regülasyonunda pompanın elektrik 
tüketiminden hem tasarruf yapılabilmektedir, 
hem de tesisatın kritik noktasına yeterli debi-
nin gidip gitmediği işletmeye alma sırasında 
kolayca kontrol edilebilmektedir.

Tesisat Boruları

Tesisat borularının işlevi bir kapalı devre olan 
ısıtma/soğutma tesisatının içinde tesisat suyu-
nun dolaşmasını sağlamaktır. Demir, PPRC, 
kompozit ve bakır borular kapalı devre su 
tesisatlarında kullanılan seçeneklerdir. 

Hangi ürünü nerede ve hangi çapta 
kullanmalıyız?

Türkiye’de üretiliyor olması, fiyatı, ustalarımı-
zın alışkanlığı ve temin edilebilme kolaylığı 
gibi kriterlere göre tavsiyemiz;
- 2” ve daha büyük çaplarda siyah demir,
- daha küçük çaplarda PPRC veya kompozit 
boru kullanılması şeklindedir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus;
- Demir boruların iç çap,
- PPRC boruların ise dış çap ölçülerine göre 
isimlendiriliyor olmalarıdır. 
Bu durum PPRC boru seçimlerinde hatalar 
yapılmasına neden olmaktadır. PPRC boru-
ların hem olması gerektiğinden daha küçük 
seçilmeleri, hem de uygulama sırasında yapılan 
ısıtma hatalarının neden olduğu çap daral-
maları tesisatlarda yaşanan problemlerin ana 
nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

İç çaplarına göre incelendiğinde;
- 3/4” demir borunun DN32,
- 1” demir borunun DN40/DN50,
- 11/4” demir borunun DN63,
- 11/2” demir borunun DN63,
- 2” demir borunun DN75/DN90,

- 21/2” demir borunun DN110
PPRC boruya eşdeğer olduğu görülmektedir.

Boru çapı içinden geçen su debisine uygun 
olacak şekilde seçilirken; basınç kayıpları ve su 
hızları belirleyici olmaktadır. Uygulama yerine 

ve boru uzunluklarına göre farklılık gösterebi-
leceğini de hatırlatarak, borunun taşıyacağı su 
debisine göre tavsiyemiz boru çapının;
- Boru içindeki su hızının 1,5m/s,
- Boru içi basınç kaybının 500Pa/m 
(0,05mSS/m) geçmeyecek şekilde seçilmesidir.

Siyah Çelik Boru İç Çapı (mm) Taşıyabildiği Su 
Debisi (l/h)

İletilen Isıtma/
Soğutma Gücü 

(kW)
Su Hacmi (l/m)

3/4" 21,6 1.000 6 0,391

1" 27,2 1.500 9,5 0,586

1 1/4" 35,9 4.000 25 1,019

1 1/2" 41,8 5.000 32 1,381

2" 53 9.000 55 2,218

2 1/2" 69 17.000 110 3,745

3" 80 25.000 155 5,034

4" 105 50.000 310 8,671

5" 130 80.000 500 13,292

6" 155,4 110.000 700 18,993

PPRC Boru İç Çapı (mm) Taşıyabildiği Su 
Debisi (l/h)

İletilen Isıtma/
Soğutma Gücü 

(kW)
Su Hacmi (l/m)

DN 32 21,2 1.000 6 0,330

DN 40 26,6 1.500 9 0,530

DN 50 33,2 2.000 13 0,855

DN 63 42 3.500 22 1,385

DN 75 50 6.000 37 1,966

DN 90 60 9.000 55 2,830

DN 110 73,4 15.000 90 11,546

Kompozit Boru İç Çapı (mm) Taşıyabildiği Su 
Debisi (l/h)

İletilen Isıtma/
Soğutma Gücü 

(kW)
Su Hacmi (l/m)

17x2 13 500 3 0,133

20x2 16 700 4 0,201

25x2,3 20,4 1.100 6 0,327

32x3 26 1.500 9 0,531

40x3,5 33 2.000 13 0,835

5x4,0 42 3.500 22 1,385

63x4,5 54 10.000 62 2,290

Bina Tekniği
www.fraenkische.com
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Tesisat Borularının Yalıtılması

Isıtma yapılan tesisatlarda borular ısı kayıp-
larına karşı, soğutma yapılan tesisatlarda ise 
borular ısı kazançlarına karşı yalıtılmalıdır. 

Yalıtım öyle olmalıdır ki, su sıcaklığı kazan/ısı 
pompası/chiller çıkışından ısı dağıtım ekip-
manlarına varıncaya kadar 0,5-1C’den daha 
fazla değişmesin. 

Soğutma yapılan tesisatlarda yalıtımın bir 
diğer önemli görevi de yoğuşmayı önlemek-
tir.  Yoğuşma havanın içindeki su buharının 
yoğuşma sıcaklığından daha düşük bir yüzeye 
temas ederek gaz fazından sıvı fazına geçme-
sidir. 

Yoğuşma sıcaklığı bağıl nem miktarına, yüzeyin 
ve havanın sıcaklığına bağlıdır. Yalıtılmamış 
boruların dış yüzeylerinde yoğuşma oluşmak-
tadır. 

Yalıtımın ince veya yanlış malzemeyle yapıldığı 
durumlarda yalıtımın dış yüzeyinde yoğuşma 
oluşmaktadır. 

Yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon 
direncinin küçük olması durumunda, yoğuşma 
boru yüzeyi ile yalıtım malzemesinin arasında 
ve yalıtım malzemesinin kendi içinde oluş-
maktadır. 

Yoğuşma oluşmaması için yalıtım malzemesi-
nin et kalınlığının ve su buharı difüzyon diren-
cinin yeterince yüksek olması gerekmektedir. 

Tavsiyemiz su buharı difüzyon direnci 
9.000’den yüksek elastomerik köpük, polietilen 
köpük ve sentetik kauçuk köpüğü gibi yalıtım 
malzemelerini;
- Dış çapı 40mm kadar olan borularda 12-15 
mm kadar,

- Dış çapı 50mm ve daha büyük olan borularda 
20-30 mm kadar  et kalınlığında kullanılması 
şeklindedir.
Soğutma tesisatlarında boruların yanı sıra sir-
külasyon pompalarının gövdeleri, pislik tutu-
cular, vanalar ve suyla teması olan diğer ekip-
manlar da yalıtımla kaplanmalıdır.

Isı Dağıtım Sisteminin Seçimi ile 
İlgili Tavsiyeler

Binalarımızın ısıtılması ve serinletilmesinde; 
- Çelik panel radyatörlerle ısıtma,
- Zeminden ısıtma ve kuru iklim bölgelerinde 
zeminden serinletme,
- FC üniteleri ile ısıtma, serinletme ve nem 
alma ve
- Konut dışı uygulamalarda klima santralleri ve 
hava kanalları ile iklimlendirme çok kullanılan 
sistemlerdir. 

Bu sistemlerde yer alan ekipmanların seçimleri 
için tavsiyelerimiz;
- 22 PKKP tipi panel radyatör (h=60cm) 
seçimlerinde su sıcaklığını 50/45°C almak ve 
bu durumda radyatörün 800Watt/mtül ısı yaya-
bileceğini bilmek,
- Zeminden ısıtma/serinletme sistemlerinde 
su sıcaklığını ısıtmada 35/30°C, serinletmede 
17/23 °C oluşturacak şekilde mekanda 8-9 m/
m2 kadar 16x2 veya 17x2 boru kullanmak,
- FC seçimlerinde su sıcaklığını ısıtmada  
45/40 °C, soğutmada 10/15°C olarak almak ve 
cihazların güçlerini düşük fan hızında ısıtma, 

orta fan hızında soğutma yapabilecek şekilde 
seçmek,
- Klima santrallerinin ısıtma/soğutma batarya-
larının seçiminde ısıtmada 45/40°C, soğutmada 
10/15°C su sıcaklıklarını baz almak.

Sık Yaşanan Problemler 

Projecilerimizin, tesisat mühendislerimizin/
teknisyenlerimizin ve belki bunlardan daha 
önemlisi uygulama yapan ustalarımızın az bil-
diği veya önemsemediği;
- PPRC boruların iç çaplarının küçük olması,
- Tesisatın hidrolik olarak balanslanmamış 
olması,
- Tesisatta hava oluşumu ve tahliyesinin yetersiz 
kalması,
- Kapalı genleşme depolarının ön gaz basınç-
larının ayarsızlığı,
- Emniyet ventillerinin doğru uygulanmamış 
olması,
- İnverterli sirkülasyon pompalarının regülas-
yon ayarlarının yapılmamış olması,
- Sirkülasyon pompalarının dur/kalk otomas-
yonlarının sağlanmamış olması,
- Tesisatın yapımı bittikten sonra doğru yıkan-
maması,
- Tesisatın iyi suyla doldurulmamış olması,
- Tesisatta otomatik su besi sisteminin iyi 
uygulanmamış olması gibi konular tesisatlarda 
problemlere neden olmaktadır. 

Tavsiyemiz tesisatlarda;
- Dinamik balanslama vanaları,
- Hava tahliye ekipmanları,
- Pislik/tortu tutucular
- Hidrometreler, termometreler
gibi ekipmanların kullanılmasının yaygınlaştı-
rılmasının yanı sıra;
- Tesisatın yıkanması işinin bu iş için gerekli 
ekipmana sahip bir firmaya yaptırılması,
- Tesisatın, içine %20-25 oranında koruyucu 
katkı (antifiriz özelliğine de sahip) katılmış 
içme suyu ile doldurulması,
- Elektrik panolarının içinde gerilim koruma 
ve kaçak akım röleleri kullanılması
şeklindedir.  TM
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A r-Ge çalışmalarına 2010 yılında başlayan ve 2011 yılında şirket 
faaliyetlerine havalandırma ürün grubu üretimi ile başlayan Aironn, 
kuruluşu bu güne getiren süreçte “Fan Mühendisliği”ni ihtisas noktası 

olarak belirleyerek adımlarını attı, hedeflerini belirledi. İlk günden itibaren Aironn 
kuruluş hedefinin; Türk mühendisliğinin gücünü küresel alanda taçlandıracak bir 
marka yaratmak olduğunun altını çizdi. Bugün, üretiminin %75’ini dış pazarlara 
doğrudan ihraç eden Aironn, bu hedef doğrultusunda yeni yatırımlarına hız 
kazandırıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Akgül, yurtdışı pazarlarda 
yakaladıkları pozitif ivmeyi, şirketin 2019 yol haritasını, projelendirip hayata 
geçirdikleri yenilikleri anlatıyor…

Yasemin Akgül
Aironn Yönetim Kurulu Başkanı

“Aironn’un yeni yatırımları 2019’da 
da hız kazanarak devam ediyor”
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Aironn üretiminin %75’ini ihraç 
ediyor

Aironn, bir şirketten önce güçlü bir Türk mar-
kası projesi olarak kurgulandı. Bunun için her 
şeyden önce güçlü bir Ar-Ge yapısı oluştura-
rak ilk adımını attı. Pazar hedefi; dünya oldu. 
Aironn bu süreçte fabrika yatırımları ile alt-
yapısını, uluslararası akademik işbirlikleri ve 
yüksek nitelikli iş gücü yatırımları ile teknik 
bilgisini, iç pazarda sayısız önemli referansı ile 
deneyimini gün be gün artırdı. Nihayetinde gel-
diğimiz noktada Aironn; Rusya, Özbekistan, 
Kazakistan, Dubai, Irak, İran, Kuveyt, Katar 
gibi bu bölge ülkeler başta olmak üzere üretimi-
nin %75’ini ihraç ediyor. Bu bizim için ihracat 
hedeflerimizde öngördüğümüz birinci aşamaydı. 
Şimdi hedefte Avrupa var. Yurtdışı satışımızın 
tamamı bayilerimiz üzerinden gerçekleşiyor. Bu 
önemli bir farkımızdır, zira Türk üretici firma-
larının yurtdışı satışlarının çoğu yurtdışında iş 
yapan Türk müteahhitlerimiz üzerinden, dolaylı 
olarak yapılıyor. Bizim satışlarımız ise yurtdışı 
Aironn bayilerinden oluşan satış ağımız üze-
rinden, doğrudan yapılıyor. Bayilerimiz, bizim 
araştırıp kapısına gittiğimiz, bayilik talebinde 
bulunduğumuz firmalar değil, Türkiye pazarını 
araştırıp, kalitesi, satış sonrası desteği ve mühen-
dislik gücü açısından bir değerlendirme yaparak 
bizi bulan, bizden bayilik isteyen firmalardan 
oluşuyor. Kurduğumuz yurtdışı satış ağımızın bir 
sonraki basamağında; Türkiye merkez üs olmak 
üzere, seçilen bazı ülkelerde operasyon, montaj 
hatları kurmak olacak. 

Aironn çok uluslu bir kültür, 
uluslararası bir dil geliştirdi

Her ülkenin mühendislik algısı, iş yapma kural-
ları, talepleri, kültürü farklı olduğu için ihracat, 
iç pazarda iş yapmaktan çok daha güç. Aironn 
başarılı bir ihracat altyapısı için çok iyi hazırlandı. 
Farklı ülkede, farklı müşterilere aynı kalitede 
hizmeti verebiliyor. Aironn çok uluslu bir kültür 
altyapısı oluşturdu, uluslararası bir dil geliştirdi. 
Aironn kadrosunu genişletirken de çok uluslu 
bir yapı oluşturmaya özen gösterdi. Özellikle 
ihracat bölümümüzde yabancı uyruklu çalışan-
larımız bulunuyor. Farklı kültürdeki insanlarla 
harmanlandık, uluslararası bir kültür altyapısı 
oluşturduk. Müşterinin kültürüne yabancı oldu-
ğunuzda değil satış yapmanız, sağlıklı diyalog 
kurabilmeniz mümkün değil. Çoklu-kültürel 
altyapımızla, müşteri odaklılık anlayışımızı 

yatırımlarını hızlandırıyor. Yeni modernize edi-
len boya kabininden kaynak robotuna, geliştiri-
len test düzeneklerinden Türkiye’nin en büyük 
çınlama odasına kadar, uluslararası rekabetçilik 
ne gerektiriyorsa Aironn bunlara yatırım yapıyor. 
Bizim duyduklarımızın arasında 2019’u yatırım 
yılı ilan eden yok. Kolayı seçmedik, bu ülke için 
doğrusu neyse onun için çalışıyoruz. İstihda-
mımızı artırdık, ihracatımızı artırdık, yatırım-
larımızı artırdık, tüm bunlar sadece Aironn’u 
değil, Türkiye’yi güçlendirecek hamleler. Faize 
konmuş dövizle para kazanmaya çalışmıyoruz, 
güçlü bir Türk markası oluşturmak için yola çık-
tık, bunun gerekleri ne ise, kazancımız da oraya 
gidiyor, Türkiye’nin kazancı olacak yatırımlara 
dönüşüyor.

yurtdışı pazarlar için de aynı standartta sürdü-
rebiliyoruz. Biz, “kurumsal” değil, “çok uluslu” 
bir yapıyı benimsedik. Burada kurumsallaşma 
karşıtlığımızdan değil, yanlış yorumlanarak 
gereksiz bir sürü prosedüre boğulan, karar alma 
süreçlerinin hantallaştığı, kitabına uydurulmak 
istenen bir kurumsallaşmadan uzak durma ter-
cihimizden bahsediyorum. Tabii ki bir sistem 
olmalı, ama yersiz prosedürlere boğulmayan, 
dinamizmini kaybetmeyen, karar alma, satış, 
Ar-Ge, satış sonrası hizmetler gibi her konuda 
hızlı, farklı talep ve beklentiyi karşılayabilecek 
esnek bir sistem olmalı. Yurtdışında takdir edilen 
bir yönümüz de karar vericilerin işin başında 
olması. Böylelikle onay süreçleri olabildiğince 
hızlanıyor, müşteri taleplerine çok kısa sürede 
yanıt verebiliyorsunuz. Müşteri memnuniyetleri 
o denli yüksek oluyor ki bireysel olarak da çok 
güçlü, samimi ilişki kuruyorlar, evlerine konuk 
ediyor ve çok güzel ağırlıyorlar. Kurduğunuz bu 
ilişkilerle aynı zamanda Türk kültürünü de ihraç 
edebiliyorsunuz.

Coğrafyalar farklı, yüksek kalite ve 
müşteri memnuniyeti aynı

Farklı coğrafyalar, ürünün tasarımını da etkili-
yor. Zira Kazakistan’da -50 derecede çalışması 
gereken ürünün, Katar’da +50 derecede çalışması 
gerekiyor. Dolayısıyla ürünün üzerinde gerekli 
değişikliği yaparak, o bölgeye özel üretmeniz 
gerekiyor. Aironn geçmişte yaptığı çalışmalarla, 
bu hızlı oryantasyona adapte olabilmiştir. Bu 
farklı koşullarda çalışan ürünlerimizin müşteri 
tatminleri aynı yüksek seviyelerdedir.
Bazı ülkelerde ürün bazında satış yapılıyor ama 
bazı ülkelerde, Türkiye’de olduğu gibi, sistem 
satıyoruz. Ürün, montaj, işletmeye alma hizmeti 
ile birlikte isteniyor. Bu da bizim tercih edilme 
sebebimiz oldu. Gerek uzaktan bağlanarak hiz-
met verebilen, gerek kısa sürede giderek cihaza 
müdahale edebilen güçlü bir satış sonrası hiz-
met ekibimiz var. Bunun yanı sıra bayilerimizin 
hepsi teknik hizmet verebilecek altyapıya sahip 
bulunuyor.

2019, Aironn’un frene değil gaza 
bastığı bir yatırım yılı olacak

Aironn kuruluşundan bugüne kadar kazancının 
tamamını üretim altyapısı, bilgisayar, yazılım, 
yüksek nitelikli insan altyapısına harcadı ve 
öyle de devam ediyor. 2019’da, birçoklarının 
geri çekildiği, frene bastığı bir dönemde Aironn 
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Yurtdışı pazar atılımı uluslararası 
seminerlerle ivmeleniyor

Mevcut ekonomik koşullarda, Türkiye’de herkes 
için pazar daraldı. Yurt dışı pazarlama atağımızı 
güçlendirdik. Türkiye’de düzenlediğimiz Sektö-
rün Uzmanları Buluşuyor Seminer Serimizi yurt 
dışına da taşıdık. 26 Mart'ta Katar’da Prof. Dr. 
Abdurrahman Kılıç Hoca’mızın oturum başkan-
lığında, Kanada Ulusal Araştırma Konseyi'nde 
Yangın Güvenliği ve İnşaat Mühendisliği 
Altyapısı Ar-Ge Direktörü Prof.Dr. Ahmed 
H. Kashef ’in de konuşmacı olarak katılımıyla 
büyük bir seminer organizasyonu gerçekleş-
tirdik. Yurtdışı kanaat önderlerini Türkiye’ye 

getirip seminerler veriyoruz. Yine yakın bir 
geçmişte Kazakistan, Katar ve İran’dan gelen 
proje mühendisleri ve müteahhitlere, Türkiye’de 
"Avrupa ve İngiliz Normları ile İlgili Eğitim" 
verdik. Katıldığımız yurt dışı fuarlarda ürün ve 
teknolojilerimizi sergiliyoruz.

Aironn Ar-Ge Grubu yeni 
projeleriyle çok ses getirecek

TÜBİTAK 1507 sayılı teşvik kapsamında, bir 
yıldır üzerinde çalıştığımız çınlama odası için 
ses konusunda çok yetkin mühendisler istihdam 
ettik. Bu çok iddialı proje; 50 Hz frekansta ölçüm 
yapabilecek, Türkiye’deki en büyük çınlama odası 
olma yolunda ilerliyor ve tamamlanmak üzere.
Ar-Ge grubumuza çok değerli elektrik mühen-
disleri, otomasyon mühendisleri katıldı.
Müşteri ihtiyaçları, talepleriyle belirlenen yeni 
ürünleri grubumuza katma çalışmalarımız 
devam ediyor. Şu anda prototipleri hazırlanmış, 
testleri yapılmış, pazara sunmaya hazırlandığı-
mız yeni Ar-Ge ürünlerimiz bulunuyor, çok ses 
getirecek bu ürünler tüm sertifikasyon süreci 
tamamlanınca lanse edilecek. Bu ürünler aynı 
zamanda Aironn’un mühendislik gücünün yeni 
bir ispatı olarak Aironn’u sadece “jet fancı” ola-
rak algılatmak isteyenlere mükemmel bir cevap 
verecek.

Flanştan cıvataya kadar 
komponentlerimizi bünyemizde 
üretiyoruz 

Ar-Ge çalışmalarımızın bir boyutu da, kali-
teyi artırırken, buna paralel maliyet avantajı 
sağlayarak, bu maliyet avantajını müşteriye 
yansıtabilmek. Yani daha kaliteli bir ürünü 
daha uygun fiyata sağlayabilmeye çalışıyoruz. 
Türkiye’de pazar, kaliteden taviz vererek, ikinci, 
üçüncü kalite, düşük fiyatlı ürünlere kayıyor. 
Altı kanat yerine üç kanat konuyor, “yangında 
da çalışır” deniyor. Avrupa’dan getirilirse şu fiyat, 
Pakistan’dan getirilirse şu fiyat deniyor, kullanı-
lan malzeme kalitesi düşürülüyor. Biz rekabet 
adına bu zihniyeti paylaşamayız. Üretimde mali-
yet avantajı sağlama çalışmalarımızın; firemizi 
değerlendirerek katma değerli bir komponente 
çevirme gibi pek çok örnekleri var. Tabii üre-
timde atık miktarını azaltmanın çevresel artıları 
da cabası. Flanştan cıvataya kadar yapabilece-
ğimiz tüm komponentleri kendi bünyemizde 
üretmeye çalışıyoruz. Çünkü böylelikle, kaliteyi 
artırıyor, komponent tedarik sürenizi kontro-

lünüz altında tutabiliyorsunuz, dışa bağımlılığı 
azaltıyor, istihdamınızı artırabiliyorsunuz. Bu 
fireyi de düşürürken, toplamda verimliliği artı-
rıyor. İş süreçlerinizi çok daha iyi yönetebiliyor-
sunuz. Yüksek kalitenin standardize edilebilmesi 
ve kontrol altında tutulmasını sağlıyorsunuz.
Fabrikada üretim hattı makine ihtiyacımızı da 
üretebilmek için de mühendis istihdam ediyo-
ruz. İmalatta kullanacağımız makineyi dizayn 
edebiliyoruz, üretiyor ve kullanıyoruz.

Jetfan, grubumuzdaki ürünlerden 
sadece biri. İşimiz, “fan” üretimi…

Aironn “Fan Mühendisliği” sözünün altını çok 
iyi dolduruyoruz. Biz fan konusunda iddialı bir 
terziyiz. Radyal ve aksiyal fan gruplarının hep-
sini, sığınak santralleri, çatı tipi radyal ve aksiyal 
fanlar, kulisli fanlar gibi bir binanın ihtiyacı ola-
bilecek tüm fan gruplarını üretiyoruz. Genellikle 
yurt dışından ithal edilen laboratuvar fanları 
dahil olmak üzere tüm fanların imalatını kendi 
bünyemizde yapabiliyoruz. Sadece plastik fan 
yapmıyoruz. Yüksek mühendisliğin gerektirme-
diği alanlara girmiyoruz.
Sekiz yıl önce yola çıktığımızda havuz nem alma 
santrali tasarlamış ve üretmiştik. Bodrum Hilton, 
Edremit AVM, Eureko Sigorta gibi ciddi kuru-
luşlara klima santrallerimizi satmıştık, bunların 
tamamı sekiz yıldır hiçbir sorun çıkarmadan 
çalışıyor. Bunları da yapabildiğimizi güçlü pro-
jelere yaptığımız satışlarla kanıtlamıştık. Süreç 
içinde fan konusuna odaklanmak, uluslararası 
fan üretim merkezi olmak tercihimiz oldu ama 
altını çizmek istediğim şey, mühendislik altyapı-
mızın yetkinliğinin, bu ürünlerde de ispatlanmış 
olduğudur.
Ayrıca “fan” başlığı altındaki tüm yelpazede üre-
tim yapıyor olduğumuzun bir diğer açık göster-
gesi; satışlarımızın %85-90’ının sadece otopark 
fanları değil, blok fanları dahil paket satışlar 
oluşudur.

Aironn’un en büyük rakibi; “Aironn”

Mevcut yatırımı, yapısı ile yeni bir yatırıma 
kalkışmaksızın Aironn zaten rekabetçi satış 
yapabilir bir potansiyele sahip. Dostane sohbet-
lerde bize “ne gerek var bunca yatırıma, bunca 
mühendise” diye soruyorlar. Aironn kendisini 
en büyük rakibi olarak gördüğü için kendisiyle 
yarış halinde. Bir sonraki yılımız bir önceki ile 
yarışıyor. Bir sonraki adımımız, bir öncekinden 
çok daha ileriye götürmeli bizi. TM

GÜVENLİ VE EMNİYETLİ BİR TANKA SAHİP OLMANIN 5 ŞARTI

PED 2014/68/EU Basınçlı 
Ekipmanlar Yönetmeliği’ne uygun 
olmalı. Uygun olmadığı yetkililerce 
tespit edilmesi durumunda, 
kullanıcı güvenliğini riske attığı için 
toplatılma riski vardır!

Aldığınız tankın gerçek hacminin 
ürün etiketinde yazan anma 
hacminden farklı olması 
sisteminizin sağlıksız veya hiç 
çalışmaması sonucunda da 
konforunuzun düşmesi demektir

Basınçlı ekipmanlar için tasarlanmış 
P sınıfı malzemeden üretilen tank 
ile yüksek basınç ve sıcaklıklarda 
bile güvenli ve uzun ömürlü 
kullanımı garanti altına alın!

Sertifikası ve üzerinde CE emniyet 
logosu olmadan tank almayın. 
Kullanım ömrü, güvenlik, konfor ve 
yasalara uyum için CE şarttır!

Tasarımda seçilen yüksek et 
kalınlıkları ile emniyette kalın. 
Olması gerekenden düşük kalınlıkta 
üretilen tank demek patlama riski 
demektir!

Yasal  
Zorunluluk

Tank 
Hacmi Markalaması

Malzeme 
Sınıfı

Malzeme 
Kalınlığı1

4 5

2 3

GÜVENLİĞİNİZİN 
5 GARANTİSİ
Güvenliğiniz için, yalnızca en son 
standartlara ve yönetmeliklere 
uygun tasarlanıp, testleri yapılmış ve 
sertifikalandırılmış güvenli ürünleri 
tercih ediniz.

Güvenliğiniz 5 garantisi-235x335-ilan.indd   1 19.03.2019   13:45
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uygulama

Giriş

İtalya’ya özgü bir ekmek çeşidi olan “lavaş”, 
koruma altına alınmış bir coğrafi üründür 
ve yasa gereği bu üründe koruyucu madde-

ler (konservanlar) ve/veya katkı maddeleri kul-
lanılamaz. Nitekim bu lavaş ekmeği, ambalaj-
lama ve diğer işlemler sırasında mikrobiyolojik 
açıdan kirlilik (mikrop bulaşması) riskine açık 
olması ve bunun ürünün raf ömrünü kısaltan 
küf ve bakterilerin üremesine yol açabilmesi 
nedeniyle hassas bir ürün olarak nitelendiril-
mektedir. 
Son kullanım tarihine uyulmaması, uygun 
olmadığı gerekçesiyle bir malın geri alınması ve 

Ambalajlama Alanı için 
Ortam Havasında İyileştirme

genel olarak optimal sayılmayan bir raf ömrüne 
sahip olması gibi durumlar; bir ürünün satışını 
kısıtlayan, kârlılığını azaltan, ortaya sonradan 
karşılanması gereken maliyetler çıkaran ve mar-
kanın imajını zedeleyen etkenlerden bazılarıdır.   

Firma Profili

Firma, 2000 yılından beri yöresel İtalyan 
mutfağının lezzetlerini yansıtan fırıncı-
lık mamulleri üretmekte ve satmaktadır.  
Bu faaliyet, kendi yöresinin özelliği olan tut-
kuyla bağlılık kriterlerine dayalı olduğu gibi, 
tüketiciye eşsiz ve kendine özgü bir ürün suna-
bilmek adına ürünlerde kullanılan muhteviyata 

gösterilen azami özene de dayanmaktadır.

Sorun

Söz konusu firma, kötü hava kalitesine bağlı 
olarak ürünlerin raf ömrü ile ilgili sorunlarla 
karşılaşmıştır. Nitekim ambalajlama aşama-
sında havada mevcut olan mikrobiyolojik 
bulaşıcılar (küfler ve bakteriler) ürünle birlikte 
ambalaj içine sızmakta ve bunun raf ömrünü 
azaltmaktadır.

Hedef

Buradaki hedef, ambalaj hattı boyunca HEPA 

İtalya’da bir gıda firmasının ambalajlama bölümünde “CC6000 PROSAFE” 
hava temizleme cihazı ile yapılan iyileştirme

Hazırlayan: Pelin Aybay, Camfil Hava Filtresi
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filtreler ile filtre edilen havayı kesintisiz ola-
rak tek yönlü vererek, görünmez bir koruyucu 
bariyer oluşturmak ve bu temiz hava akımı 
vasıtasıyla ürünlerin mikrobiyolojik kirlilikten 
korunmasıdır. Bu şekilde, kirleticiler (küfler, 
vahşi mayalar, bakteriler, vs.) ambalajlama 
yapılan ortamda bulunsa dahi ürünle temas 
edemeyecektir.

Önerilen çözümün çizimi:

Havanın ambalajlama hattı boyunca eşit şekilde 
dağılımını sağlamak için (FDA – Food and 
Drug Administration – 21 CFR yönetmeliğine 
uygun) kumaş kanallı hava temizleyici.

Çözüm

Önerilen çözüm yeni ISO16890 Standardına 
göre ePM1 %55 veriminde (EN779:2012 
standardına göre F7) filtre ve EN1822:2009 
standardına göre H14 verimindeki HEPA 
filtreye sahip Camfil CC6000 Prosafe Hava 
Temizleyicidir. 

Hava dağıtım sistemi, gıda üretim ortamlarına 
uygun çift kumaş kanallardan* oluşmaktadır ve 
ürünün fırın çıkışından, ambalajlama bölgesine 
kadar taşıyan konveyör bantların üzerine yer-
leştirilmiştir. 

Lavaş ekmeklerinin soğutulduğu ısı düşürme 
bölgesine, hatalı hava dağıtımından doğabile-
cek potansiyel çapraz kontaminasyon riskini 
azaltmak için bir adet Camfil CC2000 Prosafe 
Hava Temzileyici kurulmuştur. 

* (FDA – Food and Drug Administration – 21 CFR 
yönetmeliğine uygun)

Gıda Maddeleri Üretilen 
Ortamlarda Camfil CC6000 
PROSAFE Hava Temizleyicinin 
Getirdiği Avantajlar

Yeme & İçme sektöründe yer alan ürünlerin 
muhteviyatının en önemlilerinden biri de hava-
dır. Nitekim son yıllarda gerek yönetmelikler, 
gerek pazarın doğurduğu talepler bu konuda 
giderek daha ciddi önlemleri gerekli kılmak-
tadır. Prosafe Sertifikası CC6000 hava temiz-
leyici ile bunun içerisinde yer alan filtrelerin 
-Prosafe ürün yelpazesinde yer alan diğer bütün 
filtreler gibi- yüksek güvenlik, izlenebilirlik ve 
kontrol gerektiren gıda üretimlerinde kullanı-
labilmesini ve temiz iç ortam havası sağlama-
sını garantiler. Gıda sektöründe ortama hava 
yoluyla taşınan mikro-organizmaların düzeyini 
düşürmek üretim ve/veya ambalajlama süreçle-

rini kirlilikten korumak açısından temel öneme 
sahiptir. Camfil hava temizleyiciler basit ama 
son derece etkili bir çözüm getirmekte, yapılan 
yatırımı ve bakım masraflarını önemli ölçüde 
sınırlı tutmaktadır. 

PROSAFE

Gıda uyumluluğu: EN 1935:2004 normuna 
uygunluk
Gıdayla temas: 10:2001 yönergesine uygunluk
Alman Hijyen Standardı: VDI 6022 normuna 
uygunluk
Mikrobiyolojik eylemsizlik: ISO 846 stan-
dardına uygunluk
Tehlikeli kimyasal bileşimlerden arındırma: 
Halojenler, Formaldehit, Ftalatlar, Bisfenol-A 
gibi maddeler içermeme özelliği
Kirletici etkenlere direnç: Temizlik ve dezen-
feksiyon ürünleri

Partikül Analizi

Önerilen çözümün etkinliğini test etmek için 
söz konusu imalathane içerisindeki muhtelif 
alanlardan hava örnekleri alınmış ve her m³ 
hava başına düşen 0,3 – 10 μ arası partiküllerin 
miktarı ölçülmüştür. Çalışanların sağlığı ve üre-
tim prosesi açısından en tehlikeli olan 0,3 – 0,5 
μ arasındaki partiküller özellikle dikkate alın-
mıştır. Tespitler 15 dakika arayla CC6000 hava 
temizleyici iki kez çalıştırıldıktan ve kapatıldık-
tan sonra yapılmış, bu ölçümlerde TS Aerotrak 
adlı sayaç kullanılmıştır (bu ölçüm cihazı Cam-
fil SpA firması tarafından ISO 21501-4:2007 
normuna uygun olarak üretilmiş bir cihazdır).

Bulaşıcı nitelikteki partikül 
miktarını izleme amacıyla 
ölçümlerde kullanılan TSI 
Aerotrak ölçüm cihazı)

Dikkate alınan noktalar aşağıda belirtilenlerdir:

Nokta 1 = Hava temizleyici CC 6000 cihazının 
monte edildiği nokta
Nokta 2 = Lavaşların paketlendiği konveyörün 
olduğu nokta
Nokta 3 = Hazırlama odasından çıkan konve-
yörün olduğu noktaCC2000

CC6000 ProSafe
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uygulama

NOKTALARIN BELİRLENMESİ TOPLAM MİKROORGANİZMA ÖLÇÜMÜ 
(ufc/plaka) TİPİK MAYA VE KÜF ÖLÇÜMÜ (ufc/plaka)

P1 – Çelik tezgah (filtrelenmiş hava akımı 
dışında kalan nokta) 

              160
         (1,6 x 10²)

              110
         (1,1 x 10²)

P2 – Virajlı tünel konveyör (filtrelenmiş 
hava akımı altında)

               36
         (3,6 x 101)

               36
         (1,5 x 101)

Elektronik taramalı mikroskoptan (SEM) alınan görüntülerde, küçük partikülleri taşıyan havadaki mikro 
organizmalar görülmektedir.  

Son Değerlendirme
Yapılan partikül ölçümlerinden alınan sonuç 0,3-10 μm arası partikül sayısında %92 ile %99,9 arasında bir 
düşüş gerçekleştiğini göstermiş, ePMI %55+H14 filtreleme kapasiteli CC6000 Prosafe hava temizleyicinin 
açılması üzerinden sadece 30 dakika geçtikten sonra erişilen yüksek temizlik seviyesi ilk iki ölçümde ISO 
7 standardında, son ölçümde ise ISO 6 standardında olmuştur. 
Partikül eliminasyonu, mikrobiyolojik kolonilerin yok edilmesi anlamına gelmektedir. Zira havada 
yayılan mikro organizmalar partiküllere yapışır ve partiküllerle birlikte taşınır, toz zerreciklerinin taşıdığı 
mikrobiyolojik maddeler arasında küf ve mayalar da mevcuttur. 
Üstteki açıklamalardan da anlaşılmaktadır ki, CC6000 Prosafes tak&çalıştır hava temizleyici sisteminin 
kullanılması sayesinde, mevcut hava şartlandırma sistemine hiç dokunmadan, tozları %90 oranında 
yok etmek, mikrobiyolojik yükü de %77 oranında azaltmak mümkündür. Böylelikle ürünün raf ömrü 
uzatılmaktadır, ayrıca hem ekonomik açıdan hem de markanın prestiji açısından firmaya önemli yararlar 
sağlanmaktadır. 

Mikrobiyolojik Analiz

2018 yılı temmuz ayında, periyodik mikro-
biyoloji analizlerinin tekrarlanması sırasında, 
bağımsız bir analiz laboratuvarı tarafından iki 
farklı noktada örnekler alınmıştır:

Nokta 1 = Çelik tezgah (filtrelenmiş hava akımı 
dışında kalan nokta)
Nokta 2 = Virajlı tünel konveyör bant 

24/07/18 tarihinde başlatılan analizler 
29/07/18 tarihinde sonlandırılmış, bu ana-
lizlerde +3°C’de kültür toprağı içeren plakalar 
kullanılmıştır.

Elde edilen sonuçlar CC6000 hava temizleyici 
tarafından filtrelenen alan ile filtrelenmeyen 
alan arasındaki mikrobiyolojik yük farkının 
%77’den fazla olduğunu ortaya koymuştur.

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

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

“faydalı iletişim” ortamları yine 
DSYG’de…

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

“faydalı iletişim” ortamları yine DSYG’de…

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

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

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ

Akıllı Dokunma

www.testo.com.tr

İç hava kalitesi
ölçümünde  
maksimum gelişme.
Yeni çok amaçlı iç hava kalitesi ölçüm cihazı testo 400. 
• Hızlı: Ölçüm sırasında, cihazı yeniden başlatmaya gerek olmaksızın probları değiştirme imkanı.

• Ölçüm asistanı: Hatasız ölçüm için akıllı destek.

•  Zamandan tasarruf: Eksiksiz dokümantasyon ile ölçümü sahada müşteri ile tamamlama.

46 . tesisat market 04/2019



Akıllı Dokunma

www.testo.com.tr

İç hava kalitesi
ölçümünde  
maksimum gelişme.
Yeni çok amaçlı iç hava kalitesi ölçüm cihazı testo 400. 
• Hızlı: Ölçüm sırasında, cihazı yeniden başlatmaya gerek olmaksızın probları değiştirme imkanı.

• Ölçüm asistanı: Hatasız ölçüm için akıllı destek.

•  Zamandan tasarruf: Eksiksiz dokümantasyon ile ölçümü sahada müşteri ile tamamlama.



söyleşi

İ lk kez 1993 yılında düzenlenen ve bu yıl 14. kez düzenlenecek olan Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında 

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 14. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör kongreye 
ilişkin şunları söylüyor:

Prof. Dr. Ali Güngör
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
Yürütme Kurulu Başkanı

“TESKON 2019, sektörü 
İzmir’de buluşturuyor”
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TESKON 2019’un ana teması: 
“Mekanik Tesisatta Gerçekler ve 
Gelecek”

Kongremiz her defasında tesisat mühendisli-
ğinin temel, güncel ve gelişmekte olan konu-
larını ele alan, çeşitli platformlarda eğitim, 
bilgilendirme, düşünme ve tartışma ortamları 
yaratan zengin içeriğiyle ve sosyal etkinlikleri 
ile katılımcılarının takdirini kazanmakta, bir 
sonraki kongre tarihi hemen takvimlere işa-
retlenmektedir. Tesisat Kongreleri, en az bir 
yıl öncesinden başlayan Yürütme Kurulu çalış-
maları, Düzenleme Kurulu, Danışman Kurulu 
görüşleri, sektör dernekleri görüşleri, Seminer-
Sempozyum-Kurs Yöneticileri görüşleri, bir 
önceki Kongre katılımcılarının görüşlerini 
yansıtan anketler ile şekillenir ve iletilen her 
bir fikrin, önerinin titizlikle değerlendirilmesi 
ile oluşur. Bu kez de aynı heyecanla kongre 
hazırlıkları sürmektedir. 
İzmir, İstanbul, Antalya gibi illerden belirlenen 
ve alanlarında uzman olan 26 kişiden oluşan 
yürütme kurulumuz bugüne kadar geniş katı-
lımlı 7 toplantı gerçekleştirmiştir. 
Yürütme Kurulumuz; Danışman Kurulu ve 
sektör derneklerinin görüş ve önerilerini yazılı 
almanın yanı sıra 26 Temmuz 2018 tarihinde 
Odamız İstanbul Şubesi toplantı salonunda 
gerçekleştirdiği toplantıda da bilgi edinme 
imkânı yakalamıştır. Bu toplantıya 16 der-
nek temsilcisi katılım sağladı. Katılımcıların, 
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin 
geliştirilmesine yönelik görüş ve düşüncele-
rini dile getirmelerinin yanı sıra toplantıda 
ilgi alanlarına giren konularda birçok dernek 
görev de almak istediğini ifade etti. Düzenleme, 
Yürütme, Danışman Kurulları ile sektör der-
nek ve temsilcilerinin talepleri doğrultusunda 
kongre programımız son aşamaya gelmiştir. 
Mekanik tesisat alanında bugüne kadar yapılan 
tasarımlar ve ortaya çıkan uygulamalar ara-
sında ciddi çelişkiler olduğu gerçekliğini bu 
alanda çalışan mühendisler ve mimarlar olarak 
biliyoruz. Bununla birlikte, mekanik tesisat 
alanında teknoloji, operasyonel talepler, kodlar 
ve tasarım hedefleri sürekli değişiyor. Sistem 
tasarımcıları, üreticiler, temsilciler ve taahhüt 
firmaları değişen endüstri ortamına uyum sağ-
lamak durumundadır.
Kongrede “Entegre Yenilenebilir Enerjili Sis-
temler”, “Konfor, İç Hava Kalitesi ve Enerji 
Verimliliğinin Birleşimi”, “Mekanik Tesisat 

Mühendisinin Mimarideki Rolü”, “Güvenli, 
Sürdürülebilir, Sağlıklı ve Verimli Ortamlar”, 
“Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm ve Nes-
nelerin İnterneti (IoT: Internet of Things) 
Kavramının Etkisi”, “Ortak Sistem Sorunları 
ve Yanlış Uygulamalar”, “Yüksek Performanslı 
Sistemlerin İşletmesi ve Bakımı” konularına 
bağlı olarak tasarım, sistemler, uygulama, test 
ve devreye alma, işletme, ölçme, denetim, eği-
tim, eğitim araçları ve yöntemleri, yasal düzen-
lemeler vb. mekanik tesisat sistemlerindeki 
faktörlerin önemini ve uygulanma yöntemle-
rini tartışarak gelişen dijital teknolojilere bağlı 
olarak geleceğimizi kurgulamaya çalışacağız. 
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi içe-
riğindeki çok çeşitli ortamlarda bilgi ve bilginin 
paylaşılması için değerli bir fırsat sunulacaktır.

TESKON kapsamında seminer ve 
sempozyumlar önemli yer tutmakta

TESKON, farklı konu başlıklarında düzenle-
nen sempozyum ve seminerler ile çeşitli alan-
lardaki uzmanlık konularını kongreye taşımayı 
amaç edinmiştir. Yöneticilerinin çalışmalarıyla 
gerçekleştirilen bu platformlara gelen bildiri ve 
gösterilen ilgi her kongrede daha da artmakta-
dır. TESKON 2019’da da bu platformlar yine 
önemli bir yer tutmaktadır.
TESKON 2019’da toplam yedi tane sem-
pozyum düzenlenecektir. Bunlar “Akışkanlar 
Mekaniği”, “Binalarda Enerji Performansı ve 
Akıllı Binalar”, “Isıl Konfor”, “İç Hava Kali-
tesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı 
Ürün Geliştirme”, “Soğutma Teknolojiler” ve 
“Termodinamik” sempozyumlarıdır. Ayrıca 
Kongre kapsamında “Mekanik Tesisatta Diji-
talleşme”, “Jeotermal Enerji”, “Yangın Güven-
liği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik 
ve Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin 
Bütünleşik Tasarımı”, “Bacalar”, “Bina Perfor-
mans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, 
Kısıtlar”, “CO2 Salımlarının Azaltılmasında 
Ezber Bozan Yenilikçi Önlemler ve Ekserji”, 
“Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalı-
tımı”, “Test Ayar Dengeleme (TAD) // Com-
missioning - Kontrol İşletmeye Alma Kabul 
(KIK)” ve “Tesisatlarda Sismik Koruma” semi-
nerleri düzenlenecektir.
Kongre, tesisat mühendisliği alanındaki bilim-
sel ve teknolojik gelişmeleri kapsayan bildirile-
rin yanında, tesisat mühendisliği ile ilgili olmak 
üzere temel bilim dallarında yapılmış teorik ve 

deneysel bildirilerin sunumuna da imkân ver-
mektedir. Hakemler ve Kongre Bilim Kurulu 
değerlendirmelerinden sonra sunum için kabul 
edilen bildirilerden seçilenler ayrıca MMO 
Tesisat Mühendisliği dergisinde yayımlana-
caktır. Kongre platformlarından seminer ve 
sempozyum çalışmaları, yöneticileri vasıtasıyla 
çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. 
Geçen kongrelerimizde olduğu gibi TESKON 
2019’a da özet ve bildiri katılımı anlamında 
önemli sayıda başvuru gerçekleşmiştir. 286 
özetin gönderildiği kongremize gelen bildi-
riler, seminer sempozyum yöneticilerinin yanı 
sıra yürütme kurulu ve danışmanlar kurulu 
tarafından hassasiyetle değerlendirilmiş ve 187 
bildiriye taslak programda yer verilmiştir. 

15 farklı konuda kurs 
gerçekleştirilecek

Her TESKON’da olduğu gibi kurslar bu sefer 
de önemli bir hacim tutmaktadır. Kurs açmak 
için 15 ayrı konuda başvuru oldu ve bu kurs-
lar Yürütme Kurulunda tartışılarak açılması 
planlanmaktadır. 
Kurslar; “Havuz Nem Alma İklimlendirmesi”, 
“Sistem Seçimi”, “Mekanik Tesisatlarda Flus-
hing ve Kimyasal Korozyon Koruma Uygu-
lamaları”, “İndüksiyon (Chilled Beam) Sis-
temlerinin Tasarım Kriterleri ve Uygulaması”, 
“VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar 
Havalandırma Sistemleri”, “Pompaya Giriş ve 
Enerji Verimliliği”, “Soğutma Sistemlerinin 
Tasarım Esasları”, “Bilgisayar Destekli Hid-
rolik Analiz Metodu ile Yangın Söndürme 
Sistemleri Hesaplamaları”, “Uygulamalı Psik-
rometri ve İklimlendirme”, “Hastane Hijyenik 
Alanlar Proje Hazırlama Esasları”, “İklimlen-
dirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teo-
risi ve Pratik Hesaplamaları”, “Hava Kanalı 
İmalatı Montajı ve Testleri”, “Havalandırma 
ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağı-
tım Ekipmanları”, “Isıl Sistemlerin Tasarımı” 
ve “Medikal Gaz Tesisatı” konularında düzen-
lenecektir. Kursların içerikleri sekretaryamıza 
ulaşmıştır. Kurs katılımcı sayısı, salon kapasi-
tesi ile sınırlı olduğu için başvuruda öncelik 
esas kabul edilecek ve yeterli kayıt almayan 
kurslar açılmayacaktır. Bu açıdan kurslara 
önceden kayıt yaptırmak kursların programda 
yer almasının tespiti için önemli olacaktır. 
Bu kongremizde bakanlık, dernek, oda ve sek-
tör temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı 
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söyleşi

panelde “Mekanik Tesisat Proje Şartname ve 
Keşif Özetinde Uyum” konusu tüm yönle-
riyle ele alınacak. Ayrıca “Tesisat Sektöründe 
Yeni Gelişmeler, Uygulamalar ve Eğilim-
ler” konusunda bir forum düzenlenecektir. 
Kongremizin önemli platformlarından olan 
sabah toplantılarına ilişkin konu ve davetli 
katılımcılar Yürütme Kurulumuz tarafından 
belirlenerek Düzenleme Kurulumuzun ona-
yına sunulmuştur.
Bu kongremizde çok uzun yılların birikimi 

olarak sektörümüzde kullanılan terminolojileri 
öğrenmek ve yeni ortak kullanımlara ulaşmak 
amacıyla “İklimlendirme terimleri sözlüğü” 
çalışmasını başlattık. Kongre sürecinde ilk 
basımı tüm sektörle paylaşılacak, gelen öneri 
ve katkılarla sürekli geliştirilecek bir sözlük 
sektörümüze kazandırılacaktır. 
TESKON; seminerleri, sempozyumları, kurs-
ları, teknik bildiri oturumları, paneli, forumu, 
konferansları, sabah toplantıları ve sosyal 
etkinliklerinin yanı sıra kongre paralelinde  

Hannover Messe organizasyonunda düzen-
lenen Teskon+Sodeks fuarı ile oluşturduğu 
bütünlükle, sektör için gelenek haline gelen 
önemli bir bilgi üretme ve paylaşma platformu 
olma özelliği taşımaktadır. Şimdiden bu olu-
şumda destek olan kişi, kurum, kuruluşlarımıza 
kongre yürütme kurulu adına teşekkür ediyo-
rum. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kong-
resi ve Teskon+Sodeks Fuarı’nda sektörün  
tüm bileşenleriyle birlikte olmayı ümit ediyo-
rum. TM

TESKON 2019 KURSLARI
17-20 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında bu yıl 15 kurs düzenleniyor.

1. HAVUZ NEM ALMA İKLİMLENDİRMESİ
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30
Kurs Yöneticisi: Arel Arsoy
Kurs Eğitmeni: Bekir Cansevdi

2. SİSTEM SEÇİMİ
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
Kurs Yöneticisi: Sarven Çilingiroğlu

3. MEKANİK TESİSATLARDA FLUSHİNG VE KİMYASAL
KOROZYON KORUMA UYGULAMALARI
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30
Kurs Yöneticisi: Sema Çelebi

4. İNDÜKSİYON (CHİLLED BEAM) SİSTEMLERİNİN
TASARIM KRİTERLERİ VE UYGULAMASI
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30
Kurs Yöneticisi: Numan Şahin
Kurs Eğitmeni: Serhan Mumcu, Ferruh Kuduoğlu

5. VAV (DEĞİŞKEN HAVA DEBİLİ) VE LABORATUVAR
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00
Kurs Yöneticisi: Selçuk Bayer
Kurs Eğitmenleri: Atalay Türkeş, Selçuk Bayer

6. POMPAYA GİRİŞ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
18 Nisan 2019, Perşembe // 13.30
Kurs Yöneticisi: Tunç Değer
Kurs Eğitmeni: Tunç Değer, Hıdır Yankı Kılıçgedik

7. SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN TASARIM ESASLARI
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00
Kurs Yöneticisi: Cem Parmaksızoğlu
Kurs Eğitmenleri: Cem Parmaksızoğlu, Hüseyin Onbaşıoğlu,
Hayati Can, Kadir İsa

8. BİLGİSAYAR DESTEKLİ HİDROLİK ANALİZ METODU İLE YANGIN 
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ HESAPLAMALARI
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00
Kurs Yöneticisi: İsmail Turanlı
Kurs Eğitmeni: Okan Erdem

9. UYGULAMALI PSİKROMETRİ VE İKLİMLENDİRME
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00
Kurs Yöneticisi: Dilek Kumlutaş
Kurs Eğitmenleri: M. Haluk Sevel

10. HASTANE HİJYENİK ALANLAR PROJE HAZIRLAMA
ESASLARI
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00
Kurs Yöneticisi: Güniz Gacaner Ermin
Kurs Eğitmenleri: Gamze Özyoğurtçu, Ekrem Evren, Mutlu
Nakipoğlu, Can İşbilen

11. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE GÜRÜLTÜ
DENETİMİ TEORİSİ VE PRATİK HESAPLAMALARI
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00
Kurs Yöneticisi: Orhan Murat Gürson
Kurs Eğitmenleri: Mehmet Çalışkan

12. HAVA KANALI İMALATI MONTAJI VE TESTLERİ
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00
Kurs Yöneticisi: Osman Arı

13. HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİNDE HAVA DAĞITIM EKİPMANLARI
19 Nisan 2019, Cuma // 13.30
Kurs Yöneticisi: Volkan Ünlü
Kurs Eğitmeni: İbrahim Kaya

14. ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00
Kurs Yöneticisi: M. Turhan Çoban

15. MEDİKAL GAZ TESİSATI
20 Nisan 2019, Cumartesi // 09.00
Kurs Yöneticisi: Ekrem Evren

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.com
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!

50 . tesisat market 04/2019



www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.com
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!



Sahibi 
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Genel Yayın Yönetmeni
Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Müdürü
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Bilgin Akcan
bilginakcan@dogayayin.com

Melih Büçge
melihbucge@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

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

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

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

Fiyatı: 13 TL.
Yıllık Abone: 150 TL.

© 2019 Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
ISSN: 1302-8073

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

Basın Kanunu’na göre yerel 
süreli yayındır.

NİSAN 2019 • SAYI 243

www.tesisatmarket.com

Tesisat Market Dergisi’nde yer 
alan ürün tanıtım yazıları ve firma 
menşeili teknik bilgi aktarımlarındaki 
içerikten, bilginin menşei olan firma 
sorumludur.

Abone formu

ABONE SERVİSİ

Tel. :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com
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koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.
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“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey
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 products that work with   
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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
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YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum
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INNOVATION QUALITY RELIABILITYFLEXIBILITY PUNCTUALITY

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

İLERİ TEKNOLOJİLER
HVAC  Sistem Çözümlerinde

• Kontrol & Otomasyon Panel • R • RE • RCE • NCL • NCLD • NRC • NRC4 • WDRIVE-NCL 
• WDRIVE- NRC • WDRIVE- NRC4

High E� iciency Ecologic Design & Operation Environment Friendly

Water
Supply Accessories

Industrial 
Process

Fire 
Safety

Sewage
HVAC Clean 

Water

EBITT TÜRKİYE
Koçullu Mah. Doğru Sok. No:6
34799 Çekmeköy / İstanbul
info@ebitt.com.tr 
www.ebitt.com.tr

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

EBITT ASIA PACIFIC PTE LTD 
(EAP Singapore)
48 Toh Guan Road East #06-147 
Entreprise Hub Singapore 608586
Tel: (65) 6898 4111 Fax: (65) 6898 4222
info@ebitt-asiapac.com

EBITT ITALIA

Via XXI Luglio 20
41037 Mirandola (Mo) - Italy
export@wtwatertechnologies.it
www.wtwatertechnologies.it


