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İlk kez 1999 yılında Kevin Ashton tara-
fından ortaya atılan “Nesnelerin İnterneti 
(Internet of Things-IoT)” kavramı, günü-

müzün en önemli konularından biri haline 
geldi. Nesnelerin İnterneti, "benzersiz bir 
şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi arala-
rında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir 
ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol 
ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları" olarak 
tanımlanıyor. Özetle, “çeşitli haberleşme pro-
tokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve 
birbirine bağlanıp bilgi paylaşarak akıllı bir ağ 
oluşturmuş cihazlar sistemi” de diyebiliriz.  IoT 
konseptli akıllı ürünler pazarı, her alanda büyük 
bir hızla gelişiyor. Bugün bile bileklikler, saat-
ler, gözlükler, hatta sektörümüzden çok sayıda 
ürün (Klimalar, kazanlar, kombiler, otomasyon 
sistemleri…) Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisi 
sayesinde internete bağlanabiliyor. Birkaç yıl 
öncesine kadar “ne kadar gereksiz” dediğimiz, 
lüks olarak değerlendirdiğimiz pek çok özellik, 
günümüzde olmazsa olmazlar arasına giriyor. 
İstanbul’un devasa konut pazarında da bu sis-
temleri içeren akıllı evlere rağbet her geçen gün 
artıyor. Sadece tablet ya da telefondan alacağı 
komutla; kendi kendini temizleyebilen, kombi-
sini istenen saatte istenen sıcaklığa ayarlayabi-
len, klimasını tek bir komutla açabilen, ışıklarını 

Yeni çağın kahramanı: IoT
parmaklarınızı şıkla-
tarak (hatta sensörler 
sayesinde şıklatmaya-
rak bile) açabilen, fırına 
koyduğunuz yemeği 
istediğiniz saatte tam 
kıvamında pişirebilen, 
çamaşırlarınızı iste-
diğiniz saatte yıkayan 
sistemlerle donatılmış 
evler artık hayal değil, 
olağan... 

İlgi çekici birkaç IoT 
teknolojili ürüne bir-
likte bakalım: Google 

tarafından 2014’te 3.2 milyar dolara satın alınan 
Nest  ile evinizin/ofisini sıcaklığını dışarıdan 
kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca Nest’te duman 
dedektörü de bulunuyor ve herhangi bir acil 
durumda sizi uygulama üzerinden haberdar 
ediyor. Akıllı bir çatal olan Hapifork, hızlı ya da 
fazla yediğinizde sizi uyarıyor ve düzenli bes-
lenmenize destek oluyor. Akıllı evler için en 
çok tercih edilen ürünlerden biri Smart Things. 
Ürünü akıllı telefonunuz üzerinden destekleyen 
cihazlarla entegre ettiğinizde sabah uyandığı-
nızda kahveniz hazır olabilir ya da eve girdiği-
nizde eviniz sizi en sevdiğiniz şarkı ile karşılaya-
bilir… Bahçeler için geliştirilmiş bir akıllı ürün 
olan Edyn, toprağa ne ekmeniz, nasıl ekmeniz 
ve toprağı hangi aralıklarla sulamanız gerektiği 
konusunda önerilerde bulunuyor. Dropcam, evi-
nizi kurulan kameralarla akıllı telefon ya da PC 
üzerinden izleme imkanı sunuyor. Akıllı bir zil 
olan Ring sayesinde, evde olmasanız da evinize 
kimlerin geldiğini görmenizi sağlıyor. Akıllı 
kilit August sayesinde de anahtara ihtiyacınız 
kalmıyor; evinize cep telefonunuzla girebili-
yorsunuz. 

Türkiye’de de nesnelerin interneti pazarı hare-
ketli... Sade Grup’un sade.io adı altında geliştir-
diği ürünler, Reengen firmasının enerji alanında 

yaptığı çalışmalar, sensörler kullanarak birbirinden 
farklı ürüne imza atan “Makey” gibi IoT teknolo-
jili ürün ve sistemler oldukça ilham verici. Bunların 
yanı sıra Cosa, Evreka, IVEN ve Arçelik firmalarının 
da bu alanda başarılı ürünleri bulunuyor. Giyilebilir 
teknoloji alanında da pek çok firmanın hatırı sayılır 
çalışmaları mevcut. 

İşin eğlenceli ve lüks boyutunun yanı sıra, IoT’nin 
dünya için sunduğu faydalar da var. İşte birkaç örneği: 
Yaşam alanlarındaki hava kalitesini ölçümleyebilen Air 
Quality Egg daha geniş ölçekte kullanılarak şehrin 
sakinlerine havayı ne kadar kirlettiklerini gösterebili-
yor. Güneş panelleri ile çalışan BigBelly adlı çöp kon-
teyneri, dolduğu zaman temizlik görevlilerine haber 
gönderiyor. Yerli girişimcimiz Evreka, akıllı şehirler 
konsepti altında, çöplerin daha efektif bir şekilde 
toplanmasını sağlıyor. IoT, tarımsal üretimi artırmak 
için her adımın gözlemlenebildiği akıllı tarlalar kurul-
masına olanak sağlıyor. Buna ek olarak, gıda güven-
liği açısından IoT’nin sunduğu veri tabanlı çözümler 
tüketicilere yedikleri yemeğin dahi takibini yapabilme 
seçeneği sunuyor. Waterbee  adıyla geliştirilen akıllı 
sulama sistemi, sensörler yardımıyla su tüketimini 
azaltma ve toprağın durumu hakkında bilgi verme 
konusunda kolaylık sağlıyor. Sistem, topladığı veriyi 
analiz edip, sulama sisteminin kurulduğu alandaki 
toprağın ihtiyacına göre sulama işlemini gerçekleş-
tiriyor. IoT’nin, global enerji sorununa; temiz enerji 
teknolojileri üreterek ve mevcut ürünlerin verimlili-
ğini optimize ederek katkıda bulunması da mümkün. 
Ev ve ofis ortamında kullanılabilen termostat Nest, 
aydınlatma sistemlerinde verimlilik sağlayan Philips 
Hue ve Whirlpool kuru temizleme makineleri bu tür 
cihazların örneklerinden. 

IoT, günümüzün en popüler konularından biri ve 
popülaritesini her geçen gün de artıracak gibi… İnter-
netin efektif ve etkin kullanımı, kesinlikle dünya üze-
rinde yeni bir çağın başlangıcı… TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com
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...ve fan dünyasına ait ne varsa.
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...

...

...
duman

egzoz fanları

metro tünel

damper

aksiyal fan

radyal 
fan

sıgınak

basınçlandırma
Çatı fanları

www.aironn.com.tr    



Türkiye İklimlendirme Sektörünün 
küresel gücü için

Teknik Eğitimler
Teknik Yayınlar
Kişisel Gelişim Programları
Eğitim Bursları
TAD Sertifika Programı
Danışmanlık ve Bilirkişilik Hizmetleri
ve çok daha fazlası için...

Bağışlarınız Gücümüz Olacak
IBAN TR73 0006 2000 3420 0006 2963 92

www.iskav.org.tr

ISITMA SOĞUTMA KLİMA
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI

çıtayı birlikte
yükseltelim...

www.aironn.com.tr    

... fan dünyasına ait,
mühendislik gerektiren ne varsa 

üretiyoruz.

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA 
SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı 
Mira Tower K: 3 D: 16  Şerifali
Ataşehir / İstanbul 
Tel: (0216) 594 56 96 
Faks: (0216) 594 57 17 
E-mail: info@aironn.com.tr

  Aksiyal Fanlar
  Radyal Fanlar
  Çatı Fanları
  Duman Egzoz Fanları
  Jetfanlar
  Metro Tünel Fanları
  Merdiven Basınçlandırma Fanları
  Sığınak Vantilatörü
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Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W
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ürünler

Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:9 No:1240
Okmeydanı / Şişli / İstanbul

T: +90 212 220 27 28
F: +90 212 220 27 25

www.mekanikmarket.net

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

Dört mevsim geniş ürün gamı ile tüke-
ticilerin tercihi olan Baymak, soğut-
mada A++ enerji sınıfına sahip, inverter 

duvar tipi split klimalar ile bu yaz hem evlerde 
hem de işyerlerinde serinliğin ve tasarrufun 
adresi olacak.
5 yıl iç-dış ünite garantisi ile kalitesine olan 
güvenini ortaya koyan Baymak klima, ECO 
Mod özelliğiyle daha tasarruflu, Silence Mod 
ile çok daha sessiz bir kullanıma olanak sağlıyor. 
0,5°C’lik hassas sıcaklık ayarlama özelliği sunan 
klimalar aynı zamanda “I feel” teknolojisi ile 
bulunulan ortamda hissetmek istenilen sıcaklığa 
ulaşılmasını sağlayarak, bu yazın konforunu kullanıcıların kontrolüne 
bırakacak. Dört farklı kapasiteye sahip Baymak Elegant Plus Duvar 
Tipi Split Klimalar ise yüksek ısıtma ve soğutma kapasitesine sahip.

Teknik Özellikler: 
•	 Soğutmada A++, Isıtmada A+ 
•	 0,5°C’lik sıcaklık değişimi ile çok daha hassas sıcaklık kontrolü
•	 4 yöne otomatik hava yönlendirme sistemi
•	 Enerji tasarrufuna yönelik eco mod özelliği
•	 Çift taraflı drenaj bağlantısı özelliği
•	 Silence Mod özelliği ile çok daha sessiz çalışma
•	 Ionizer teknolojisi ile ferahlatıcı hava 
•	 Odada bulunduğunuz yerde hissetmek istediğiniz sıcaklığa erişme 

imkânı sunan ‘ı feel’ teknolojisi
•	 Auto restart
•	 Ortam sıcaklığını okuyabilen LCD uzaktan kumanda, akıllı 

temizleme fonksiyonu ile klimanın iç ünitesinin tozlanma ve 
kokudan arındırma imkânı

•	 Gümüş iyon ev aktif karbon filtreleme sistemi
•	 Favori kullanım ve turbo mod gibi istenilen konfor şartlarına kolay 

ulaşmak için tasarlanmış kısayol tuşları
•	 Programlanabilme (Timer) özelliği
•	 Uyku modu
•	 Buz çözme (defrost) özelliği
•	 Yüksek ısıtma performansı
•	 Isıtma konumunda sıcak başlangıç özelliği
•	 Otomatik çalıştırma modu
•	 3 dakika güvenlik koruması TM

Baymak’tan Soğutmada A++ Enerji 
Sınıfına Sahip Inverter Duvar Tipi 
Split Klimalar

Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.



Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.



ürünler

DemirDöküm doğa ve enerji dostu 
çözümlerine bir yenisini ekledi. 
Tüketicilerine yüksek kaliteli, 

maksimum enerji tasarrufu sağlayan 
ürünler geliştirmek için Ar-Ge alanında 
önemli yatırımlar yapan DemirDöküm, 
ısı pompası ürün grubunu MaxiAir Plus 
ile geliştirdi. Dünyanın 50 ülkesinde ısı 
konforu sunan DemirDöküm; ısıtma, 
soğutma ve sıcak su ihtiyacını MaxiAir 
Plus ile tek cihazda karşılayacak. Havadaki 
ısı enerjisini minimum elektrik enerjisi ile 
harmanlayan MaxiAir Plus, düşük enerji 
tüketiminde kullanıcısına yüksek verimlilik 
sunuyor. Sağladığı yüksek enerji tasarrufu 
ile aile bütçesine; zararlı ve atık gaz salımı 
olmadığı için çevreye katkı sağlayan Maxi-
Air Plus, dört farklı kapasite seçeneği ile 
satışa sunuldu.

Kütüphane sessizliğinde çalışıyor

5, 7, 12 ve 14 kW kapasite seçeneği bulunan 
MaxiAir Plus, sahip olduğu teknolojiler ve 
oda sensörü ile enerji tasarrufunu kulla-
nıcı inisiyatifine bırakmıyor. Oda sıcak-
lığını dış hava sıcaklığına göre otomatik 

DemirDöküm, Isıtma, Soğutma ve Sıcak Su İhtiyacını Tek Cihazdan Karşılıyor

olarak ayarlayan ürün, kütüphane sessizli-
ğinde çalışarak konfor çıtasını yükseltiyor. 
Zamanlama özelliği sayesinde ayarlanan 
saatler arasında istenilen sıcaklıkta çalışa-
rak maksimum konfor ve minimum enerji 
tüketimi sağlayan ürün, kontrolde de yeni 
bir dönem başlatıyor. İç ünitesi üzerindeki 
kontrol ekranı ile konutun istenilen nok-
tasından kontrol edilebilen MaxiAir Plus; 
saatlik, günlük, gece ve gündüz ya da tatil 
zamanlamaları yapabiliyor.

İklimlendirmede yeni bir dönem 
başlatacak

Inverter DC teknolojisi sayesinde kışın 
düşük, yazın ise yüksek sıcaklıkta en ideal 
ısı konforunu minimum enerji tüketimi ile 
sunan MaxiAir, müstakil ev, daire, villa tipi 
konut, butik otel ya da restoranlarda kul-
lanılmak üzere geliştirildi. Şık tasarımıyla 
göze de hitap eden MaxiAir Plus, kom-
pakt boyutlarıyla yer sorununu da ortadan 
kaldırıyor.
Mevcut binalar ve sistemlerin dönüşü-
münde kullanılabilecek şekilde tasarlanan 
ürün, kompakt iç-dış ünite tasarımı ile 
yer sorununu da ortadan kaldırıyor. Dar 
alanlarda bile kullanıcısına kolay montaj 
imkânı tanıyan MaxiAir Plus, bina otomas-
yon sistemlerine bağlanabiliyor; kablosuz 
kontrol ünitesi ile tek noktadan kontrol 
imkanı tanıyor. 

Doğalgazın olmadığı il ve ilçelerde de yeni 
bir dönem başlatacak olan DemirDöküm 
MaxiAir Plus ısı pompası ürün ailesinin 
kullanıcısına sunduğu avantajlar ise şöyle:

Çevre Dostu: Yüzde 50’ye varan geri dönüş-
türülebilir komponentler ile üretilen Maxi-
Air Plus, 1 birim elektrik enerjisi ile 4,5 
birim ısı enerjisini kaynaktan alarak ısıtma 
ya da soğutma sistemine aktararak çevre 
dostu ısıtma/soğutma imkânı sağlıyor. Çev-
reye zararlı atık gaz salımı olmayan ürün, 
sera gazı salımı olmadığı için ozon tabaka-
sını da etkilemiyor.

Enerji cimrisi: MaxiAir Plus, binalarda, 
konutlarda yüksek sezonsal değerleri saye-

sinde A++ verimle çalışarak minimum enerji 
tüketimi sağlıyor.

Maksimum verimli: MaxiAir Plus, Isıtma 
Verim Sınıfında (COP) 4,5’e varan, 
Soğutma Verim Sınıfında (EER) 4,0’a 
varan enerji değerleriyle düşük enerji tüke-
timi yaparken, yüksek verim sunuyor.

Kolay kullanımlı: Kütüphane sessizliğinde, 
minimum ses seviyesi ile çalışan MaxiAir 
Plus, geniş çalışma aralıkları, kolay kulla-
nılabilen kontrol ünitesi, otomatik kontrol 
sistemleri ile iklimlendirmede konforunu 
artırıyor. Yeni binaların haricinde mevcut 
konutlarda da kullanılabilen DemirDöküm 
MaxiAir Plus, kompakt boyutlardaki iç ve 
dış ünitelerinin tasarımı ile yer sorununu 
ortadan kaldırıyor.

Maksimum güvenlikli: Isı pompaları her-
hangi bir yakıt ile çalışmadığı için yakıt 
tankı, gaz bağlantısı, baca yapılanmasına 
ihtiyaç duyulmuyor. MaxiAir Plus ile gaz 
kaçağı, zehirlenme, koku ve kirlilik gibi 
problemleri ortadan kalkıyor. TM
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ürünler

Caleffi DYNAMICAL® Dinamik 
Radyatör Vanası, radyatörlerin 
ısıtma gücünün tamamen kontrol 

edilebilmesi için 3 bileşenin birleşiminden 
oluşur: Termostatik vana, ön-ayar vanası ve 
fark basınç kontrol vanası. Bu vana, ayrıca, 
enerji tüketimini azaltır ve değişken debili 
sistemlerde tipik olarak görülen gürültü 
problemini önler. DYNAMICAL® vana-
sının kafası geleneksel termostatik vanalara 
benzerken, dik ve düz açılı modelleriyle 
çeşitlilik göstermektedir. 

Caleffi DYNAMICAL® çalışma 
prensibi

Vana gövdesi içerisine yerleştirilen fark 
basınç regülatörü, ön-ayar p değerinin ve 
termostatik vanaların istenilen değerde 
tutulmasını sağlar. Bu, membranın sürekli 
değişen çalışma koşulları altında obtüra-

Caleffi DYNAMICAL® Dinamik Radyatör Vanası

törün konumunu düzenlemesiyle sağlanır. 
p sabit tutularak dahili ön-ayar vanası,  
6 ön-ayar değerinde maksimum debiyi 
limitleyebilir. Böylelikle, anahtar ve vana 
kafasındaki kademeli gösterge kullanılarak 
devredeki çeşitli radyatörlerin debi balans-
laması basitçe sağlanır. 
Termostatik vana, aynı zamanda sabit p’de 
de çalışabilir. Böylelikle oda sıcaklığındaki 

değişikliklere cevaben debinin uygun bir 
şekilde modülasyonu sağlanır, aynı zamanda, 
vananın gürültülü çalışma sorunu önlenir. 
DYNAMICAL® Dinamik Radyatör Vanası, 
ısıtma devresinde tasarımcının veri ölçüm ve 
işletimini oldukça kolaylaştırır; uygulama-
cının ince bir ayar sistemi ile çalışmasını 
sağlar. Bu çözüm ile mevcut kurulumların 
performansını artırmak kolaylaşır. TM

Buderus, yenilenen akıllı oda kuman-
dası Logamatic TC100’ü kullanı-
cılara sundu. Gelişmiş özelliklere 

sahip akıllı oda kumandası kullanım kolay-
lığı ve sağladığı enerji verimliliği ile ön 
plana çıkıyor. Duvar tipi yoğuşmalı kom-
biler için özel olarak tasarlanan Buderus 
Logamatic TC100, kolay kurulum imkanı 
ve App Store ile Google Play’den indi-
rilebilen MyMode mobil uygulamasıyla 
hızlı bağlantı sağlıyor. Kurulumu yapılan 
oda kumandası ısıtma sistemleriyle “ileti-
şim kurarak” etkileşime geçiyor ve entegre 
algılama sensörü ile kullanıcı yaklaştığında 
dokunmatik ekran otomatik olarak açılıyor. 
Akıllı kontrol mekanizmaları sayesinde oda 
sıcaklığı ve sıcak kullanım suyu işletimi 
kolayca ayarlanabiliyor. TC100 akıllı oda 
kumandası “evde/dışarıda” veya “otomatik/
manuel” gibi birçok farklı moda uyarlanabi-
liyor. Manüel oda sıcaklık kontrolü dışında 
akıllı oda kumandası, dışarıdaki sıcaklığı 

Buderus, Yenilenen Akıllı Oda Kumandası Logamatic TC100’ü 
Kullanıcılara Sundu

otomatik olarak tespit ederek ısıtma sıcak-
lığını kendi kendine ayarlayabiliyor. Dış 
hava sıcaklık sensörü bulunmayan durum-
larda ise hava bilgisine internet üzerinden 
erişerek yüksek verimli ısıtma sağlıyor ve 
kullanıcıların enerji tasarrufu sağlamasına 
yardımcı oluyor. Enerji verimliliği takibi 
için akıllı telefon uygulamasıyla kullanıcının 
ısıtma alışkanlıkları kaydedilerek bağıl nem, 
günlük enerji tüketimi ve enerji maliyetleri 
görüntülenebiliyor. Logamatic TC100’ün 
akıllı termostatik vanaları sayesinde odala-
rın kullanım şekli ve ihtiyacına bağlı olarak 
her odaya göre farklı ayarlanan sıcaklık sevi-
yesi, önemli ölçüde enerji verimliliği sağ-
lıyor. Ayrıca Geo-fencing (coğrafi konum 
belirleme) özelliği sayesinde kullanıcının 
muhtemel eve varış saati GPS tarafın-
dan tespit edilerek ısıtma sistemi doğru 
zamanda çalışmaya başlıyor ve bu özellik 
ile kullanıcılar yüzde 21 oranında tasarruf 
sağlayabiliyor.TM
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Vaillant, dış havadaki doğal ısıyı radya-
tör, yerden ısıtma ve fan coil sistemleri 
ile yaşam alanlarına aktaran Vaillant 

aroTHERM havadan suya ısı pompası seri-
sine bir yenisini ekledi. 5 farklı geniş kapa-
site seçeneği sunan yeni Vaillant aroTHERM 
split ısı pompası ile A++ sınıfı enerji verimliliği 
sağlanıyor. Yüksek konfor/performans oranı 
ile hem yeni yapılar hem de modernizasyon 
yapılan projeler için avantajlı bir seçenek 
sunan aroTHERM ısı pompası, havada bulu-
nan serbest haldeki ısı enerjisini kullanıyor. 
aroTHERM ailesine yeni katılan aroTHERM 
split ısı pompasının dış ünitesinde inverter 
kompresör ve aksesuar bulunurken, konden-

Vaillant’tan Yeni aroTHERM Split Isı Pompası

ser ve yüksek verimli pompa iç ünitede yer 
alıyor. aroTHERM split ısı pompası tüketi-
cilere; yüksek verim COP’si, uzaktan bağlantı 
imkânı, düşük ses seviyesi ve kolay kurulum 
ile her bakımdan konfor sunuyor. Vaillant ola-
rak, ısı pompası teknolojisinin gelişimi için 
ayırdıkları 50 milyon Euro kaynak ile Ar-Ge 
çalışmalarına devam ettiklerini belirten Vaillant 
Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, 
Vaillant’ın geliştirdiği yeni ürünlerin, zor çev-
resel koşullar göz önünde bulundurularak test 
merkezinde yapılan kapsamlı değerlendirme-
ler sonrasında tüketicinin kullanımına sunul-
duğunu söylüyor. Kayaoğlu, “Vaillant olarak 
kombi kategorisindeki başarımızı ısı pompa-

sına yansıtıyoruz. Isıtma sektöründeki 145 yıllık 
bilgi birikimimiz, müşteri deneyimine verdi-
ğimiz önem, geniş ve uzman taahhütçü satış 
ağımız, 7/24 hizmet veren servis ekibimiz ile 
ısı pompasında da iddiamızı ortaya koyuyoruz. 
Yüksek verimlilik değerlerine sahip monob-
lok ısı pompalarından oluşan ürün gamımızı 
yeni split serimiz ile genişleterek farklı müşteri 
taleplerini de karşılamayı hedefliyoruz. Yüksek 
verimliliği, düşük ses seviyesine sahip ısı pom-
palarından biri olması, Red Dot ve IF Design 
Awards ödüllü estetik dizaynı ve korozyona 
karşı etkin koruma gibi özelliklere sahip yeni 
aroTHERM split serisini pazara sunmaktan 
mutluluk duyuyoruz” diyor. TM



ürünler

Hindistan pazarında lider klor-alkali 
ürünleri üreticisi LANXESS’ten 
iyon değişim reçinesi olarak yeni 

Lewatit MDS TP 208’i uygulayarak klor-
alkali elektrolizinin verimliliği artırılabilir. 
İnce dağılmış polimer tanecikleri, elektroliz 
için kullanılan iyon değişim membranlarına 
zarar gelmesini önleyerek ömrünü uzatır, 
enerji gereksinimini etkili bir şekilde azaltır. 
Sonuç olarak, bu yeni jenerasyon ince tane-
cikli reçinelerin MonoPlus tipleri, başarılı 
bir şekilde uygulanmaktadır. Hindistan’ın 
güneyindeki kimyasal tesis, yılda yaklaşık 
190 ton kostik soda, saatte yaklaşık 400 
metreküp sodyum klorid tuzlu su üretim 
kapasitesine sahip. Elektroliz için kullanı-
lan tuzlu suyun, elektroliz membranlarını 
yüksek kirlilik seviyelerinden korumak için 
ön işleme tabi tutulması gerekir. Aksi tak-
dirde çökeltiler membranlara zarar vere-
bilir, örneğin proses, daha az verimli bir 
şekilde sonuçlanabilir. Yeni Lewatit MDS 
TP 208 ince iyon değiştirici reçinesi, tuzlu 

Viking’in geliştirdiği yeni Helidek 
Nozulları, helikopter platformla-
rında yanıcı sıvı yakıt yangınları-

nın hızlı bir şekilde bastırılması amacıyla 
tasarlanmıştır. Bu nozul konfigürasyonu, 
drenaj için bir kapak görevi gören özel 
olarak tasarlanmış bir toplama kutusuna 
monteli haldedir. Platform seviyesi ile aynı 
hizada monte edilen Helidek Nozulları, 
AFFF köpük solüsyonunu yakıt yayılımının 
meydana geldiği platform seviyesindeki bu 
konumları sayesinde salınımlı monitörler-
den daha hızlı bir şekilde yanan sıvı üzerine 
ve tüm alana dağıtır. Helidek Nozulları, 
sistemde kullanılan basınç düzenlemeli akış 
kontrol vanası sayesinde homojen olarak 
minimum 40 psi (2,8 bar) nozul gerisi 
basıncı sağlar ve tasarım gereksinimlerini 
karşılamak için 360°, 180° veya 90° deşarj 
dağılım versiyonlarında mevcuttur (Büyük 
helikopter platformları, çevresel olarak ilave 

Başarısı Kanıtlanmış Tuzlu Su ile Arıtma:
LANXESS iyon değiştiriciler klor-alkali elektrolizinde tuzlu suyu arıtma için kullanıyor

Viking’den Yeni Helidek Nozulları
Helikopter Platformları için Yeni Nesil Söndürme Sistemleri

su arıtmayı optimize etmek için bir tuzlu 
su arıtma hattının üç filtresinden birinde 
kullanılmaktadır. Reçine, tuzlu su/salamu-
ranın sertliğini gelen 2 mg/l seviyesinden 
10 µg/l'nin (Ca2 +, Mg2 +) altına düşürür. 
Kimyasal tesis, ayrıca baryum ve stron-
siyum seviyelerini 100 µg/l'nin altındaki 
bir konsantrasyona çıkarmak için etkili bir 
işlem gerçekleştirmektedir. LANXESS’in 
Lewatit MDS TP 208 şelat reçinesinin 
kullanımı, tesis operatörü için özellikle 
önemli enerji maliyet tasarrufu açısından 
ekonomik avantajlar sağlamaktadır. Diğer 
avantajlar arasında, membranlar ve reçine 
için daha uzun bir ömür sayılabilir. Ek ola-
rak, azaltılmış miktarda rejenerasyon ajanı 
gerekir ve işletme maliyetlerini düşürmesi 
için atıksuyun azaltılması beklenir. Kulla-
nılan reçine tipi, daha yüksek bir tuzlu su 
verimi üreten, daha uzun çevrim sürele-
rine ulaşma yeteneğine sahiptir. Olumlu 
sonuçlara dayanarak, Hintli üretici bu hat-
tın diğer iki reçine filtresini de Lewatit 

MDS TP 208 olarak değiştirmeye karar 
verdi. 2016 yılında reçinelerin kurulumun-
dan bu yana müşterilerden gelen talepler, 
bu tuzlu su arıtma hattının kapasitesini iki 
yılda yüzde 53 artırdı. Lewatit MDS TP 
208 kullanımı, üretimi 3.035 BV’den (yatak 
hacimleri) 4.662 BV’ye yükseltti. TM

nozullar gerektirebilir).

Özellikler

•	 Tasarım gereksinimlerini karşılamak için 
360°, 180° veya 90° sprey dağılımıyla 
sunulur.

•	 Kolay kurulum ve demontaj için 2" yivli 
bağlantı.

•	 Park halindeki bir helikopterin yüküne 
dayanacak şekilde, düzeneğin yüzey 
alanı üzerine 350 psi direkt yük için 
tasarlanmış dayanıklı konstrüksiyon.

•	 Sprey dağılımı Helidek Nozulun 
bulunduğu noktada sabit olarak 
sağlandığı için hareketli bir parça yoktur.

•	 Aşağıdaki köpük konsantreleri ile birlikte, 
köpük konsantresi, konsantre kontrol 
vanası, oranlayıcılar ve diyaframlı köpük 
tanklarından oluşacak yangın söndürme 
sisteminin bir parçası olarak FM Onaylı 

ve UL Listelidir:

- Viking AFFF 3%M C6, AFF 3%S C6 ve 
AFFF 1%S C6
- Fomtec AFFF 3%M, AFFF 3%S ve AFFF 
1% Ultra LT TM
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ürünler

Mas Daf’tan Tasarruf ve Verimlilik için Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompa

LG’den Yeni DUALCOOL Split Klimalar

Sirkülasyon pompalarına ait ürün gamı, Avrupa 
Birliği Enerji Etiketi A’ya uygun olarak eksik-
siz, iyi ölçeklendirilmiş bir seri sunuyor. Gele-
neksel sirkülasyon pompalarına göre Mas 
Daf ’ın ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları 
yüzde 80’e varan oranda tasarruf sağlanma-
sına ve kısa süre içerisinde maliyetini amorti 
etmesine yardımcı oluyor.

Maksimum enerji tasarrufu 
maksimum konfor: “ModulA”

En popüler modellerden biri, sahip olduğu 
sezgisel arayüz sayesinde pompanın değişken 
hızının kontrol edilmesini sağlayan ve her biri 
farklı performans seviyeleri sunan ModulA 
serisidir. EEI≤0,17 ile yüksek enerji verimli-
liği sunar. Entegre modülü sayesinde sistemin 
sürekli optimizasyonunu sağlar ve enerji sarfi-
yatını önler, böylece ürünün çalışma ömrünü 
uzatır. Mevcut performansa göre sistemin 

deki ilerlemeyi gösteri-
yor. DUALCOOL’un 
ön panelindeki basit ve 
renkli ekran da, temiz-
leme sisteminin çalış-
masına bağlı olmak-
sızın, gerçek zamanlı 
olarak ortamdaki hava 
kalitesini bildiriyor. Ek olarak LG DUAL-
COOL Split Klima, LG’nin gelişmiş DUAL 
Inverter Kompresörlerini kullanarak yüksek 
performanslı serinletme sağlarken bilinen 
tüm modellerden çok daha hızlı serinletiyor 
ve enerjiden tasarruf ediyor. Bu arada Comfort 
Air modu ile kullanıcılar çok daha konforlu 
bir ortamda bulunurken kanatların en uygun 
açıya getirilmesi ile hava tüm odaya yayılıyor, 
doğrudan kullanıcıların üstüne gelmesinin de 
önüne geçiliyor. 
DUALCOOL salon tipi klimalar ise, etkili 
soğutma performansı ve rahat kullanımının 
yanında tüketicilerin evdeki yaşamlarından 
keyif almalarını da sağlıyor. Tasarımıyla da 
dikkat çeken DUALCOOL’un metalik dış 
gövdesi, altın ve beyaz renkte sunuluyor. 

ihtiyacını, hız ve gücünü kendi ayarlayarak, 
her uygulamada özelleştirilebilen daha etkili 
ve verimli bir çalışma sağlar. ModulA, müş-
terilere kurulum, bakım ve kontrol açısından 
önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Pom-
paların, ürüne özel gereksinimleri ve müşteri 
isteklerine dayanarak gerekli işletim koşullarına 
uygun ayarları kolayca yapılabilir. Bu nedenle 
her pompa, gereksinimlere göre özelleştirilmiş 
bir şekilde adapte edilebilir. Geliştirilmiş su 
girişi rotor bölmesinde yatakların kolayca yağ-
lanmasını sağlar ve küçük pompalarda devreye 
alma sürecine gerek kalmadan çalıştırılmasına 
yardımcı olur. Bunlara ek olarak; sahip olduğu 
yıpranmaz ve hassas yataklar sayesinde, pompa-
ların çalışma esnasındaki diğer önemli bir kriter 
olan sessiz çalışmayı sağlar. Aynı zamanda tüm 
bilgilere erişim konusunda kullanıcılara yar-
dımcı olması açısından; Biral Remote ile akıllı 
telefon üzerinden ModulA’nın konfigürasyonu 
ve analizi de yapılabilir. TM

Yeni salon tipi klimalar güçlü bir soğutma 
performansı da sunuyor. Hareket eden hava-
landırma bölümü sayesinde DUALCOOL 
salon tipi klima, daha geniş bir alana erişerek 
odanın her köşesini eşit şekilde soğutabiliyor. 
Hızlı soğutma için de Ice Cool Power modu, 
normal modun 4 derece altına kadar soğuttuğu 
havayı eşit bir şekilde dağıtıyor. Ice Long Power 
ise kullanıcının rahatlığını daha da artırmak 
için güçlü hava akışı yaratıyor. Dahası Wi-Fi’a 
bağlı cihaz, SmartThinQ™ aracılığıyla uzaktan 
kumanda edilebilirken akıllı telefon aracılı-
ğıyla ayarları yönetilebiliyor ve enerji harcaması 
kontrol edilebiliyor. Şirket, klimanın güveni-
lirliğini ve sağlamlığını vurgulamak için de 
Inverter Kompresör için 10 yıllık bir garantiyi 
kullanıcılara sunuyor. TM

Isınma, tarih boyunca insanlığın temel 
ihtiyaçlarından biri olmuştur. Bu ihtiyacı 
karşılamak için en çok tercih edilen sis-

temlerin başında ise sıcak sulu ısıtma sistemleri 
gelir. Son yıllarda, artan nüfus, sanayileşme, 
teknolojinin yaygınlaşmasına bağlı olarak 
enerji verimliliği konusu, ısıtma sistemleri ve 
ekipmanlarının daha verimli ve optimum şart-
larda çalışabilmesi için üreticileri bu konularda 
çalışmaya teşvik etmiştir. Bu durum ısıtma 
sistemlerinin kalbi olan bina sektöründe, ticari 
binalar, okul, otel, hastane gibi projelerin su 
sirkülasyonu sistemlerinde kullanılan santri-
füj pompalar için enerji verimliliği ihtiyacını 
doğurmuştur. Günümüzde ancak A sınıfı sir-
külasyon pompaları yeni verimlilik gereklilik-
lerini sağlar. 
Mas Daf, İsviçre fabrikasında tüm bileşenleri 
yüzde 100 Avrupa menşeli üretilen, güvenilir, 
kaliteli ve verimliliği yüksek sirkülasyon pom-
paları ile müşterilere hizmet veriyor. 

LG Electronics (LG), yeni split duvar 
ve salon tipi DUALCOOL klimaları 
2019 yılı içerisinde piyasaya sürecek. 

DUALCOOL split klimalar evleri serinletir-
ken, sahip olduğu geniş çaplı hava temizleme 
özelliğiyle havayı da verimli bir şekilde temizle-
yerek rakiplerinden farklılaşıyor. DUALCOOL 
split klimadaki LG Hava Temizleme Sistemi, 
üç aşamalı bir süreç sonucunda mikro parti-
külleri ya da tanecikli maddeleri (PM) ortadan 
kaldırıyor. İlk olarak sensör, PM 1.0’a kadar 
olan toz parçacıklarını havadaki diğer zararlı 
maddelerle birlikte belirliyor. Ardından İyon 
Difüzör, parçacıklara yapışan 5 milyondan fazla 
negatif iyon oluşturuyor. Son olarak da pozitif 
şarj edilmiş Micro Dust (Mikro Toz) filtresi 
mikro partikülleri kolaylıkla filtreliyor. Elektro 
statik şarj ilkelerini kullanan LG’nin sistemi 
ayrıca solunum problemlerine sebep olabilecek 
PM 0,3 boyutuna kadar çok küçük solunabilir 
partikülleri de filtreliyor. Tek bir bakışla her 
türlü bilgiye ulaşılabilen Kapak İçi Hava Kali-
tesi (IAQ) Ekranı, ortamdaki havanın temizli-
ğini yansıtan değişen renklere sahip ikonlarla 
mevcut durumu ve hava temizleme sürecin-
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ürünler

GF Hakan Plastik, gerek iç pazarda 
gerekse ihracat pazarında en çok 
tercih edilen ürünü Aquasystem 

ürün grubunu genişletiyor. 

Yeni malzemeler, daha yüksek 
performans

Yüksek sıcaklığa ve basınca karşı son derece 
dayanıklılığı ile uzun bir kullanım ömrüne 
sahip olan GF Hakan Plastik Boru Sistemi 
ve ek parçaları, binalardaki merkezi ısıtma 
sistemlerinde, hava kanallarında, endüstriyel 
ve zirai alanlarda kullanılabildiği gibi içme 
suyu tesisatlarında da sıklıkla tercih edilen 
bir ürün grubu. Aquasystem’in en yeni üyesi 
ise PP-RCT boru sistemi. ß-nucleation 
prosesi uygulanarak geliştirilen GF Hakan 
Plastik PP-RCT Aquasystem Boru Sistemi, 
daha geniş iç çap ile daha yüksek akış per-
formansı, daha yüksek basınç dayanımı gibi 
pek çok avantaj sağlıyor. 
PP-RCT ile üretilen standart (düz) ve 
cam elyaf katmanlı (fazer) borular, GF 
Hakan Plastik basınçlı boru sistemlerinin 
en yeni ürün grubunu oluşturuyor. d20-
160 mm aralığında ve SDR7.4 ve SDR9 
basınç sınıflarında geniş bir ürün gamı ile 
üretilebilen; hammaddesi PP-R’dan farklı 
olarak özel bir kristallenme işlemi uygu-
lanan (ß-nucleation) PP-RCT boru sis-
temi, bina içi su tesisatlarında daha yüksek 

GF Hakan Plastik Aquasystem Ailesine Yeni Üyeler 

sıcaklıklarda ve daha yüksek basınç altında 
çalışma imkanı sunuyor. Aynı sıcaklık ve 
basınç koşullarında, PP-R sistemlere göre 
daha ince cidar yapısı (et kalınlığı) ile yük-
sek dayanıklılığa sahip PP-RCT borular, 
daha geniş iç çap ile daha yüksek akış 
performansı yakalıyor. Ayrıca, ince cidarlı 
ürünlerin kullanılmasıyla, toplam mekanik 
tesisat ağırlığının daha hafif olmasına da 
katkıda bulunuyor. PP-RCT yapısı gereği,  
yüksek korozyon direnci ve mekanik daya-
nımı ile daha zorlu koşullarda daha uzun 
servis ömrü ile ön plana çıkıyor. GF Hakan 
Plastik Aquasystem Cam Elyaf Takviyeli 
Katmanlı PP-RCT borular, darbe dayanımı 
ile de uzun vadeli kullanım imkanı sunuyor.  
Yeşil ve gri olarak üretilebilen PP-RCT 
borular, PP-R ürünler ile aynı kaynak 
parametreleri ile (sıcaklık, süre, vs.) ve aynı 
kaynak makinaları kullanılarak sorunsuz 
kaynaklanabilme yeteneği taşıyor. 

Daha büyük ek parçalar

GF Hakan Plastik Aquasystem, ürün 
portföyüne dahil olan daha büyük çaplı ek 
parçaları ile çözüm odaklı yaklaşımını da 
zenginleştiriyor. Kullanım alanına göre 6 
farklı tipte üretilebilen Aquasystem PP-R 
ve yeni ürün grubu PP-RCT boru sistemi 
d160mm çapında ek parçalar ve d200mm 
çapında düz borular dahil oldu. 

•	 GF Hakan Plastik Aquasystem ürün 
gamına eklenen d160 mm çapında, 
soket füzyon kaynak tekniği ile tüm 
basınç sınıflarındaki borular ile sorunsuz 
kaynaklanabilme yeteneğine sahip 5 farklı 
ek parça bulunuyor. Basınç sınıfı PN25 
olan bu ek parçalar dirsek (45⁰ ve 90⁰), Te, 
manşon ve 160-110 mm redüksiyon.

•	 Tüm Ar-Ge ve kalite kontrol testlerinden 
başarıyla geçen d200 mm çapında SDR11 
(PN10), SDR7,4 (PN16) ve SDR6 
(PN20) basınç sınıflarına ait standart düz 
borular, mevcut ürün gamını d20-d200 
mm olarak genişletiyor.

GF Hakan Plastik Aquasystem Boru ve 
Ek Parçaları, taleplere bağlı olarak yeşil, 
gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renkte 
üretilebiliyor.TM

Sağlıklı Havanın Güvencesi

www.elektrostatikfiltre.net

• Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli
• Web üzerinden Android Kontrol
• Hava Kirliliği Göstergesi (PPM) (Giriş-Çıkış)
• Hava Debisi ve Isı Göstergesi
• Kendinden Yıkamalı
• Cam İzolatör ile Yüksek Verimlilik
• Çevre Bakanlığı koku testinden geçmiştir.

i S T A N B U L  •  i Z M i R  •  D U I S B U R G  •  K A H i R E  •  B A K Ü

Her marka 
elektrostatik filtre 

tamiri yapılır
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ürünler

Aldağ Aldapool Havuz Tipi Nem Alıcı Klima Santralleri

A ldapool Havuz Tipi Nem Alıcı Klima 
Santralleri, kapalı yüzme havuzları, 
kurutma prosesleri ve nem alma ihti-

yacı duyulan özel yerlerin rutubetinin alınması 
ile iklimlendirmesi için geliştirilmiş özel klima 
santralleridir. 
Aspiratör, vantilatör, ısı geri kazanım bataryası, 
direkt genleşme, soğutucu ve ısıtıcı, sıcak sulu 
son ısıtma ve elektrikli rezistans tipi ısıtıcı 
bölümlerinden oluşmaktadır. Nem alma ve 
soğutma çevriminin kademeli olarak sağlan-
ması için sessiz olan hermetik kompresörlere 
sahiptir. Cihaz; nem alma çevrimi için özel 
olarak hazırlanmış kontrol programını içeren 
elektronik panel ve seri koruma kilitlemeleri 
ile teçhiz edilmiş, elektrik kumanda sistemi 
cihaz bünyesine yerleştirilmiş ve elektrik 
bağlantıları yapılmış vaziyette teslim edilir. 
Otomatik kontrol sistemi sayesinde yaz, kış 
gece ve kış gündüz modüler seçenekleri ile 
havuz mahalini istenilen sıcaklık derecesi ve 
nem mertebesinde şartlandırmak, taze hava 
ve egzoz ihtiyacını karşılamak mümkün olur. 
MODBUS protokolü ile bina otomasyon 
sistemine bağlanabilir. Kapalı havuz yüzey-

Danfoss’un 2019 Alman Dizayn 
ve 2018 Red Dot Dizayn Ödüllü 
yeni nesil dijital termostatı ECO2 

ile evler daha akılcı ısıtılıyor. 
Tasarımı ve basit kullanımıyla kısa sürede 
kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran 
dijital radyatör termostatı ECO2 sayesinde 
ortam sıcaklığı, istenilen sıcaklığa göre 
sabit tutularak kontrolsüz ısınma engelle-
niyor, kişisel ihtiyaçlara göre ayarlanabiliyor 
ve bu şekilde en ekonomik işletim şekli 
elde edilebiliyor. ECO2 ısıtma ihtiyacının 
olmadığı zaman sistemin kapalı kalmasını 
sağlayarak konfor ve tasarrufu artırıyor. 
Danfoss yeni nesil dijital radyatör termos-
tatı ECO2, hassas ısıtma kontrolünün yanı 
sıra Danfoss Eco App uygulaması saye-
sinde akıllı telefonların bluetooth özel-
liği ile uzaktan kolayca programlanma 
imkanı sağlıyor. Termostatların bulun-
duğu ortamlar manüel modda veya haftalık 
programlama modunda kontrol edilebi-

Danfoss’un Yeni Nesil Dijital Termostatı ECO2 ile Hassas Isıtma Kontrolü

lirken “Evde”, “Dışarıda” ve “Tatil” 
modu seçenekleriyle de termostatın 
programı kolayca değiştirilebiliyor. 
Ayrıca uygulama üzerinden her bir 
radyatörün ayarı bağımsız olarak da 
yapılabiliyor. 
ECO2, doğru zamanda istenilen 
sıcaklıklara ulaşması anlamına gelen 
“Akıllı Öğrenme” özelliği ile, geçmi-
şine yönelik verileri kullanarak her 
odanın ne kadar hızlı yeniden ısıtı-
labildiğinin ölçüp kendini optimize 
ediyor. ECO2, “Isı Kontrol” özelliği 
bölgesel ısıtma ve yoğuşmalı kazan 
sistemlerinde kullanılarak avantaj 
sağlıyor. ECO2, ani sıcaklık düşüş-
lerinde (3 dakikada -0,5C) diğer 
adıyla “Pencere Açık Fonksiyonu” sayesinde 
kendini devre dışı bırakarak sistemin istem-
siz sarfiyat yapmasını da önlüyor. Sıcak 
hava ve yaz sezonu gibi dönemlerde ECO2, 
“Vana Egzersiz Fonsiyonu” ile haftada bir 

defa açılıp kapanarak (yaklaşık 5 sn) hare-
ketsiz kalan vananın sıkışmasını engelliyor. 
ECO2’nin farklı fonksiyonlarının sağladığı 
hassas ısıtma kontrolü sayesinde, ev ısıt-
masında %30’a varan enerji tasarrufu elde 
ediliyor. TM

leri göz önünde bulundurularak 6 ayrı tip ve 
kapasitede seri ve modüler olarak paket halde 
üretilir. İlk defa ISK-SODEX Fuarında sergi-
lenen Aldapool ALPS serisi nem alma cihazları 

bünyesine yerleştirilen çapraz akışlı %80 verimli 
ısı geri kazanım sistemi ile boyutları küçülerek 
kapladığı hacimden %16, harcadığı enerjiden 
de %30 tasarruf sağlar. TM
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ürünler

Daikin FLEX HT, Tükenmez Enerji Kaynağıyla Ekstra Tasarruf Sağlıyor

Daikin, havada bulunan ısı enerjisini 
alarak tesisat suyuna aktaran hava-
dan suya ısı pompası Daikin Flex 

HT ile konfor ve tasarrufu bir arada sunuyor.  
Özellikle doğalgaz olmayan yerlerde otel, 
spor salonu, okul ve şantiye gibi büyük 
hacimli binaların sıcak kullanım suyu ihti-
yacını en ekonomik biçimde sağlayan Dai-
kin Flex, çevreci bir çözüm olarak da öne 
çıkıyor. Sistem, herhangi bir ilave ekipmana 
ihtiyaç duymadan dış ortam sıcaklığının 
-20°C’ye kadar düştüğü durumlarda bile 
75°C sıcak kullanım suyu üretebiliyor.
Sektörün güçlü markası Daikin, sunduğu 
çözümlerle tüketicinin ihtiyaçlarını en efek-
tif biçimde çözmeye devam ediyor. Havada 
bulunan ısı enerjisini alarak tesisat suyuna 
aktaran havadan suya ısı pompası Daikin 
Flex HT, özellikle doğal gazın olmadığı 
bölgelerde, yüksek hacimli sıcak kullanım 
suyu gerektiren yapılarda ideal bir seçenek 
olarak öne çıkıyor.

‘Lejyonella’ bakteri korumasına 
sahip

Elektrik rezistansı, gaz veya katı yakıtlı 
kazan gibi herhangi bir ilaveye ihtiyaç 
duymadan dış ortam sıcaklığının -20°C’ye 
kadar düştüğü durumlarda bile 75°C sıcak 
kullanım suyu üretebilen Daikin Flex HT, 
aynı zamanda ‘lejyonella’ bakteri koruması 
da yapabiliyor. 
Maksimum primer su sıcaklığı 80°C olan 
cihaz, 16 üniteye kadar kaskad çalışma 
imkanı veriyor.

Yüzde 300’e kadar düşük işletme 
gideri

Elektrikle çalışan ürün, enerjinin olduğu her 
yerde devreye girebiliyor. Yakıt depolamaya 
gerek bırakmayan cihaz, baca gazı emisyonu 
üretmediği için yüksek güvenlikli ve kon-
forlu bir çalışma ortamı sunuyor. İşletme 
kolaylığı nedeniyle ek personel ihtiyacı 
oluşturmadığından ekstra tasarruf sağlıyor.
XL yük profiline ve A sınıfı enerji verim-
liliğine sahip olan Daikin Flex HT, 22,5 
kW’dan 45 kW’ya kadar 5 farklı kapasi-
tede tasarlandı. İnvertör teknolojisi bulu-
nan kompresör ile yüksek verime sahip ısı 
pompası diğer alternatif yakıtlara göre yüzde 
300’e kadar* daha düşük işletme giderine 
fırsat veriyor. Düşük işletme ve bakım gider-
leri ile Daikin Flex HT ısı pompaları 2* yıla 
kadar kendini amorti edebiliyor.

Montaj avantajı sağlıyor

Sirkülasyon pompası, genleşme tankı, 
emniyet ventili ve filtre gibi tüm hidrolik 
ekipmanlar iç ünitelerde fabrikasyon olarak 
monte edildiği için son kullanıcı için büyük 
montaj avantajı sağlıyor. Doğalgaz gerek-
tirmeyen Daikin Flex HT ısı pompaları; 
işletmeler, proje sahipleri ve müteahhitler 
için en konforlu ve tasarruflu çözüm olarak 
Daikin kalitesiyle tüketici ile buluşuyor.

*yakıt cinsine, işletme şartlarına, cihazların 
bulunduğu lokasyon ve güncel yakıt fiyatla-
rına göre değişiklik arz edebilir. TM

Yeni Systemair BF SILENT fanlar, ince 
bir tasarıma sahip sessiz banyo fanla-
rıdır. BF SILENT; banyo, tuvalet ve 

küçük/orta ölçekli tesislerde hava tahliyesi için 
ideal olan yeni bir fan serisidir. Duvar/panel, 
tavan ve pencere uygulamaları için uygundur. 
Yüksek kaliteli ABS’den imal edilmiş kasa uzun 
ömürlüdür, darbelere dayanıklı ve sağlam yapı 
sağlar. Modern iç mekan tasarımı sağlamak 
için tasarlanmış estetik ön kapak, temizlik 

Yeni Systemair BF SILENT Fanlar

için kolayca çıkarılabilir. Yüksek kaliteli bil-
yalı rulmanlara monte edilmiş, entegre termal 
korumalı tek fazlı asenkron motorlara sahip-
tir, sürekli ve aralıklı çalışma için uygundur. 
IPX4 koruma derecesine sahiptir. Fan kapa-
lıyken havanın odaya geri akmasını önlemek 
için entegre geri dönmez damper barındırır. 
Düşük güç tüketimi: 100 mm modelinde enerji 
tasarrufu için 8 Watt'tan daha az güç tüketimi 
sağlar. TM

pekpan_dergi_235x335mm.pdf   1   15.05.2019   14:58
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ürünler

Ağ bağlantılı teknolojiler yaşam konforunu artırırken sağ-
ladıkları tasarrufla da ön plana çıkıyor. Yenilikçi tasarım 
ve insan hayatını kolaylaştıran ürünler geliştiren Bosch, 

yeni EasyControl akıllı oda kumandasını kullanıcılara sundu. 
Akıllı oda kumandası hem oda hem de dış hava sıcaklığına 
göre ayarlanabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Akıllı teknolojiyi, 
verimli ısı düzenlemesini ve yüksek çalışma konforunu tek 
bir cihazda birleştiriyor. EasyControl’ün geo-fencing özelliği 
sayesinde oda kumandası coğrafi konumunu belirleyebiliyor ve 
konutun etrafında bir mesafe yarıçapı tanımlıyor. EasyControl’e 
tanımlanan akıllı telefonlar ve geo-fencing özelliği sayesinde, 
kullanıcılar telefonlarıyla beraber evden çıktıklarında ısıtma 
seviyesi otomatik olarak düşürülüyor. Mevcudiyet tespiti saye-
sinde tekrar eve dönüldüğünde ise EasyControl ısıtma çıktısını 
tekrar artırıyor, böylece ısıtma maliyetlerini yüzde 21’e kadar 
azaltıyor. iOS veya Android işletim sistemi kullanan akıllı tele-
fonlara ücretsiz olarak yüklenebilen Bosch EasyControl mobil 
uygulaması sayesinde, tüm ayarlar mobil olarak yapılabiliyor ve 
internet bağlantısı olduğunda kombi nerede olursa olsun kontrol 
edilebiliyor. İlgili uygulama ve EasyControl akıllı oda kuman-
dası, Bosch’un akıllı radyo kontrollü radyatör termostatları ile 
birlikte istenen sıcaklığı 20 odaya kadar ayrı ayrı ayarlayabiliyor 
ve mevcut gereksinimlere göre uyarlanabiliyor. Ayrıca en önemli 
fonksiyonlar renkli dokunmatik ekrandan da kontrol edilebiliyor.

Kendi kendine öğrenen akıllı kumanda

Easy Control oda kumandası hem ısıtma sisteminin verimli 
şekilde kullanılmasını sağlıyor hem de enerji tasarrufu elde 
edilmesine yardımcı oluyor. Mobil uygulama üzerinden kendi-
liğinden öğrenme modu aktifleştirildiğinde, kombinin 7 günlük 
programı takip ediliyor ve kaydediliyor. Bu sayede kullanıcının 
günlük rutini EasyControl akıllı oda kumandası tarafından 
öğreniliyor ve rutine göre en uygun sıcaklıklar otomatik olarak 
ayarlanıyor. TM

Bosch Termoteknik’ten Yeni Akıllı 
Oda Kumandası: EasyControl





söyleşi

S ystemair, 60 ülkede faaliyet gösteren, 27 fabrikası bulunan, 5 bin 600 kişiye 
istihdam sağlayan ve 2017/18 mali yılında 711 milyon Euro ciroya ulaşan 
İsveç menşeli bir iklimlendirme firması. Systemair HSK ise fabrikalar, 

alışveriş merkezleri, havalimanları, şehir hastaneleri gibi dev projelerin 
iklimlendirmesini sağlayan, yüzde 90 İsveç ortaklı yapısıyla Systemair’in 
Türkiye iştiraki. Avrupa’da Systemair, Türkiye’de ise Systemair HSK’nın klima 
santrali pazar lideri olduğunu söyleyen Systemair HSK Genel Müdürü Ayça 
Eroğlu; Systemair HSK’nın Türkiye’nin ilk LEED Gold sertifikalı klima santrali 
fabrikasını, yeniden yapılandırılan müşteri hizmetleri departmanını, Vural 
Eroğlu Akademi’nin faaliyetlerini ve sektör hakkında öngörülerini Tesisat Market 
okurlarıyla paylaştı…

Ayça Eroğlu
Systemair HSK Genel Müdürü

“Mekanların iç hava kalitesini 
artırıp insanlara temiz hava 
sağlıyoruz”

“Mekanların iç hava kalitesini 
artırıp insanlara temiz hava 
sağlıyoruz”
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Avrupa’da Systemair, Türkiye’de ise 
Systemair HSK klima santrali pazar 
lideri

Systemair, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, 
Ortadoğu, Asya ve Güney Afrika’da konumla-
narak 60 ülkede faaliyet gösteren, 27 fabrikası 
bulunan, 5 bin 600 kişiye istihdam sağlayan ve 
2017/18 mali yılında 711 milyon Euro ciroya 
ulaşan İsveç menşeli bir iklimlendirme firması-
dır. Dünya genelindeki 12 klima santrali fabri-
kası ile Avrupa’da klima santrali pazar lideri olan 
Systemair, fan ve hava dağıtım ekipmanlarında 
da dünyada ilk 3 marka arasında yer alıyor.

Systemair HSK ise fabrikalar, alışveriş merkez-
leri, havalimanları, şehir hastaneleri gibi dev 
projelerin iklimlendirmesini sağlayan klima 
santralleri sektöründe son 5 yıldır Türkiye 
pazar lideri olan, yüzde 90 İsveç ortaklı yapısıyla 
Systemair’in Türkiye iştirakidir. 

Temel misyonumuz ise “mekanların iç hava kali-
tesini artırıp insanlara temiz hava sağlamak”. 
Her geçen gün büyüyen iş hacmimiz ve 340 
kişilik ekibimizle yola devam ediyoruz.  

Systemair HSK'nın LEED Gold sertifikalı klima santrali 
fabrikası

Voclean Ekoloji Ünitesi

Systemair FL NG klima santrali
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söyleşi

Akıllı otomasyon sistemlerimizi 
ürünlerimizle birlikte sunabiliyoruz

Türkiye’de ağırlıklı olarak satış ve pazarlama-
sını yürüttüğümüz ürün grupları; klima sant-
ralleri, fanlar, yangın güvenliği ekipmanları, 
hava perdeleri ve soğutma ürünleri diyebili-
riz. Son yıllarda hem konfor hem de hijyen 
ve endüstriyel uygulamalarda Türkiye’nin en 
büyük ve prestijli projelerinde ürünlerimizle 
yer aldık. Bunların içerisinde konfor iklimlen-
dirmesini ele aldığımızda lokomotif ürünümüz 
FL NG serisi modüler klima santrallerimiz. 
Bunun yanında, daha yüksek teknolojiye sahip 
COMPack® serisi entegre ısı pompalı klima 
santralleri, VOClean serisi ekoloji üniteleri 
ve SysReco serisi ısı geri kazanım cihazlarını 
da Türkiye’de üretiyoruz ve geliştiriyoruz. Bu 
ürünlerin ortak noktası, iç hava kalitesini mini-
mum enerji sarfiyatı ve maksimum konfor ile 
sağlıyor olmaları. 

Systemair grubu içerisinde iç hava kalitesine 
yönelik çözümleri ele alan ve tamamen bu 
konuda uzmanlaşmış IAQ (Indoor Air Qua-
lity) adında bir ekip var. Bu ekibin ürünlerimiz 
üzerine yaptığı temel iyileştirmeler, iç hava 
kalitesini minimum enerji sarfiyatı ile sağla-
mak üzerine. Ürünlerimizde bunu sağlamak 
üzere ihtiyaç bazlı havalandırma yapabilecek 
akıllı kontrol sistemleri, değişken devirli EC 
fanlar, uzaktan izleme gibi özellikler her geçen 
gün daha ön plana çıkıyor. Bugün baktığımızda 
rakiplerimizden ayrıştığımız en temel nokta da 

ürünlerimizle birlikte sunabildiğimiz basit ama 
akıllı otomasyon sistemlerimiz.

Projelerde tercih edilmemizin 
sebebi, ürünlerimizin kalitesi

Son yıllarda Türkiye’de ihalesi tamamlanmış, 
İstanbul Havalimanı ve şehir hastaneleri gibi bir-
çok mega projede bizim ürünlerimiz kullanıldı. 
Türkiye’nin dışında ise İsveç’ten Hindistan’a 
kadar yayılan geniş bir coğrafyaya ihracat yapı-
yoruz. Bu projelerde tercih edilmemizin temel 
sebebi ise hiçbir zaman en düşük fiyatı vermemiz 
değil. Biz, satış öncesinden doğru ve detaylı hiz-
meti vererek projeye rakiplerimizden önce dahil 
oluyor, sunduğumuz teknik dokümantasyon ile 
onları tatmin ediyoruz. Ürünlerimizin kalitesi 
sayesinde müşterilerimiz bizi tercih ederken 
biz de onlara sunduğumuz kolaylaştırıcı mon-
taj detayları, lojistik performansı ve mükemmel 
ürünle destek olarak bir sonraki projeleri için de 
güvenilir bir ortak olmaya çalışıyoruz.

Yeni fabrikamız, grubun 13 klima 
santrali fabrikası arasında en 
modern üretim ekipmanlarına sahip 
üretim tesisi 

20 Eylül 2018’de “Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre 
Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen 
LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima san-
trali fabrikasının resmi açılışını gerçekleştirdik. 
Yeni fabrikamız, grubun 13 klima santrali fab-
rikası arasında en modern üretim ekipmanlarına 

sahip üretim tesisi olarak öne çıkıyor. Lojis-
tik açıdan avantajlı bir lokasyon olan Dilovası 
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yaklaşık 28 bin m2 alana kurulu yeni fabrika m2 
olarak Hadımköy’de konumlanan bir önceki 
üretim tesisimizden yaklaşık iki buçuk kat daha 
büyük.
Ülkemizde fabrika yatırımının yüzde 35’i 
için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 
(EBRD) fon kullanan tek HVAC (ısıtma, 
soğutma ve iklimlendirme) markası olarak, bu 
yatırımımız ile iç piyasaya ürün tedariği ger-
çekleştirecek ve Doğu ile Batı arasında köprü 
kurarak ihracata odaklanacağız. Bölgesel bir güç 
olarak Türki Cumhuriyetler ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne ihracatımızı artırmayı hedefleye-
rek, bu fabrika ile Türkiye’yi özellikle Ortadoğu 
ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlan-
dırıyoruz. İhracat oranımızı hızla artırmayı ve 
bu sayede klima santrali pazarındaki ülke lider-
liğimizin sınırlarını genişletmeyi amaçlıyoruz. 
Fabrikada Endüstri 4.0’a uyumlu üretim tekno-
lojilerinin efektif olarak kullanılması sayesinde 
modern sac işleme ve kesim makineleri birbir-
leriyle iletişim kurup en hızlı ve hatasız üretimi 
yapıyorlar. Santral üretiminde kullanılan sacları 
rulo halindeyken açan, işleyen ve büküme hazır 
hale getiren CNC tezgah, yeni eklenen tam oto-
matik büküm makinesi ile tam uyumlu çalışıyor. 
Bu sayede hata riski minimize edilerek yüksek 
verimli üretim sağlanıyor. Hem montaj işlemle-
rinin gerçekleştirildiği hem de sac, alüminyum, 
PVC ve kutu profil gibi yarı mamullerin işlen-
diği, yılda 4 bin 500 adet klima santrali üretim 
kapasitesine sahip olan yeni fabrika, kapasitesini 
artırmaya başlamış durumda.

Türkiye’de LEED Gold 
sertifikasyonunu almayı başaran ilk 
klima santrali fabrikası olduk

Yüksek verimli Systemair iklimlendirme ürün-
lerinin kullanıldığı tesisimizde; yağmur suyunun 
toplanması, su ve enerji tasarruflu ekipman kul-
lanımı, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, ısı 
yalıtımı, atıktan ısı geri kazanım sistemleri gibi 
verimli kaynak uygulamalarını hayata geçirdik. 
Üretim giderlerini en aza indirgeyecek tekno-
lojik yatırımlar yaptık. Örneğin, aydınlatmala-
rımızı ortam ışığına göre kendini ayarlayabilen 
otomasyonlu LED aydınlatmalar olarak seçtik. 
Binamızın enerji sarfiyatını düşürmek için fab-
rikanın kapılarında ısınmış ve soğumuş havanın 
çıkışını engelleyen çift kapı sistemi ve Systemair 

Systemair SysReco Isı Geri Kazanım Cihazı Systemair FL COMPack®
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markalı hava perdeleri kullandık. Bina yönetim 
sistemi ile tüm bu mekanik uygulamaları kontrol 
edebilecek altyapı kurduk. Bu sayede Türkiye’de 
“Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” 
anlamına gelen LEED Gold sertifikasyonunu 
almayı başaran ilk klima santrali fabrikası olduk. 

Türkiye, Systemair’in 13 Ar-Ge 
merkezinden biri

Systemair’ın Türkiye, İsveç, Kanada, Amerika, 
İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Almanya, 
Danimarka, Hindistan başta olmak üzere 18 
ülkede 13 Teknik Merkezi ve 23 Teknik Grubu 
bulunuyor. Bu 13 Ar-Ge merkezinden biri de 
Türkiye. Çalışan sayısı, TÜBİTAK destekli 
projeleri, üniversite-sanayi işbirlikleri, labora-
tuvar altyapısı gibi özellikleriyle Ar-Ge merkezi 
olmak için tüm gereklilikleri sağlayan Ar-Ge 
merkezimizde çalışan mühendisler yerel proje-
lerde görev almanın yanı sıra global projelere de 
destek veriyor. Ayrıca Systemair globalde klima 
santrali için kurulan “ortak dizayn platformu” 
Türkiye’den yönetiliyor. 
Systemair HSK tarafından geliştirilen ve devrim 
niteliğinde olan “Klima Santrali Seçim Programı 
Airware” ise en doğru teknik çıktı ve 3 boyutlu 
çizim verebilen bir program. Geçmişte klima 
santralleri tüm komponentlerin tek tek seçil-
mesi yoluyla tasarlanıyordu ve bu işlem hem 
zaman alıyor hem de hesapların doğruluğu 
seçen kişiye göre değişkenlik gösteriyordu. Bu 
konuya çözüm sunan Airware teknolojisi yıllar 
içinde gelişmeye devam etti. 2013 yılında web 
tabanlı çalışan Aiware Web Seçim Programı ve 
ardından Airware ailesinin son ve en gelişmiş 
üyesi olan Airware PRO sektörün kullanımına 
sunuldu. Airware PRO sayesinde seçilen klima 
santralleri henüz üretilmeden 3 boyutlu olarak 
modellenerek ve tüm teknik özellikleri gömül-
müş bir şekilde projelere giriyor ve tesis sanal 
olarak yaşatılıp izlenebiliyor. Aynı zamanda 
BIM’in bir parçası olarak CAD çizimlerinde 
kullanılmak üzere geometrik ve duruma göre 
teknik veriler sağlıyoruz.

Satış sonrası hizmetler 
departmanını, müşteri hizmetleri 
departmanı olarak yeniden 
yapılandırdık

Satış sonrası hizmetler departmanını, bütün 
ürünlerin çözümünü sunduğumuz bir depart-
man olacak şekilde müşteri hizmetleri depart-

manı olarak yeniden yapılandırdık.
Geçen sene yenilenen müşteri hizmetleri depart-
manımız ile birlikte yeni projelerin yanı sıra yaşı 
ve modeli ne olursa olsun, geçmişte satılmış 
tüm mekanik iklimlendirme cihazlarının daha 
verimli hale gelmesini sağlıyoruz. Sunduğu-
muz ücretsiz keşif ve projelendirme sonrasında 
yeni bir sistem kurulumu ile işletme giderlerini 
düşürerek firmalara yüksek tasarruf sağlıyoruz. 
Retrofit hizmetimiz ile güncel teknoloji ve enerji 
verimliliği kriterlerini sağlamayan santralleri 
yenileyerek, işletme giderlerini düşürüyoruz.

Vural Eroğlu Akademi’de, 
onun vizyonundan yola çıkarak 
şekillendirdiğimiz eğitim faaliyetleri 
devam edecek

2019 yılına “Vural Eroğlu Akademi” ile başladık. 
Vural Bey’in adını verdiğimiz ve onun vizyonun-
dan yola çıkarak şekillendirdiğimiz eğitim prog-
ramının ilk fazını 4 ayı aşan bir sürede tamamla-
dık. Bu fazda firmamızdaki yönetici ve yönetici 
adaylarına Boğaziçi, Marmara ve Bilgi Üniver-
sitesi akademisyenleri ile birlikte bir Mini-MBA 
programı sunduk. Ardından ise klima santrali 
ve iklimlendirme sistemleri konulu ikinci fazı 
mühendislerimizle gerçekleştirdik. Bu fazda ise 
tedarikçilerimiz, kendi içimizdeki uzmanlar ve 
sektör duayenlerinden dersler alarak teknik bil-
gimizi pekiştirdik. Bu eğitim faaliyetleri 2019 
yılı içerisinde hem kurum içi hem de kurum 
dışında devam edecek.
Fuar anlamında ise yıla İzmir’de TESKON-
SODEX fuarına katılarak başladık ve bölge 
profesyonelleri ile buluştuk. Ekim ayında ise 
İstanbul ISK SODEX fuarına her zamanki gibi 
güçlü ve ilgi çekici yeniliklerle katılım göste-
receğiz. Her sene gerçekleştirdiğimiz yurtdışı 
fabrika gezilerimiz ise bu sene de hız kesmeden 
devam edecek.

Yeni fabrikamız, bölgesel güç olma 
hedefimize ulaşmak konusunda 
stratejik bir rol üstlenecek

Türkiye; jeopolitik konumu, genç ve dinamik 
nüfusu, kaydettiği ekonomik büyüme ve yük-
sek potansiyeli ile Systemair için kritik öneme 
sahip. Özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için 
üretim üssü olarak konumlandırdığımız yeni 
fabrikamız, bölgesel güç olma hedefimize ulaş-
mak konusunda şirketimiz için stratejik bir rol 
üstlenecek. Bu yatırımla Türki Cumhuriyetlere 

ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatımızı da 
artırmayı amaçlıyoruz. 

Havalandırma cihazlarına yönelik 
taleplerin artmasını öngörüyoruz

Dünyada 135 milyar doların üzerinde bir büyük-
lüğe sahip olan iklimlendirme sektörünün Tür-
kiye’deki toplam ticaret hacmi İSKİD verilerine 
göre 15 milyar dolara ulaştı. Sektör içinde çok 
önemli bir rolü bulunan klima santralleri paza-
rının Türkiye’deki büyüklüğü ise 100 milyon 
dolar seviyesinde seyrediyor. Son beş yılda ticaret 
payı en yüksek olan alanın klima santrallerinin 
de içinde bulunduğu “havalandırma” ürünleri 
olduğunu görüyoruz. Hızla artan altyapı pro-
jelerine ek olarak ofisler, okullar, ticari binalar 
ve endüstriyel tesislerinin sayısının da artması 
sonucunda iç hava kalitesinin sağlanması artık 
daha önemli hale geliyor. Bu konuda yaşanan 
bilinç artışı ve yasa düzenlemelerinin etkisiyle 
önümüzdeki dönemde havalandırma cihazlarına 
yönelik taleplerin artmasını öngörüyoruz. TM
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proje

Altyapı ve ulaşım sektörüne yeni bir 
soluk getirerek Londra ile Pekin ara-
sında kesintisiz demiryolu ulaşımını 

sağlayacak olan Demir İpek Yolu’nun İstan-
bul etabını oluşturan Marmaray CR3 Projesi, 
trafiğin en yoğun seyrettiği bu hat ile Mega 
Kent İstanbul’da toplamda 233 km raylı sistem 
uzunluğuna sahip olurken, günde 1 milyon 700 
bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşması ile de 
“Dünyanın Gözünü Türkiye’ye Çeviren” ender 
projelerden biri olma özelliği taşıyor. 

İlgili proje; Norm Teknik A.Ş., İlpa Su Tek-
nolojileri A.Ş. ve Anadolu Flygt A.Ş.’nin Tür-
kiye’deki XYLEM Inc. iş birlikteliğinin en 

Marmaray Cr3 (Gebze-Halkalı 
Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi) 
Projesi

güzel örneklerinden biri olmasının yanı sıra, 
dünyanın en büyük pompa ve su teknolojileri 
şirketlerinden XYLEM ürünlerinin tercih edil-
diği ve birçok ödüle ev sahipliği yapmış ender 
projelerden biri. 

Proje kapsamında XYLEM Inc. Türkiye tem-
silcileri Norm Teknik A.Ş.; AC Fire Pump 
markalı yangın pompa sistemleri ile, İlpa Su 
Teknolojileri A.Ş.; Lowara sirkülasyon pompa-
ları, tahliye sistemleri, kullanım suyu hidrofor 
sistemleriyle, Anadolu Flygt A.Ş.; Flygt mar-
kalı dalgıç atıksu pompaları, drenaj pompaları, 
otomasyon sistemleri ve kontrol panoları ile 
yer aldı. 

Dünyanın en önemli demiryolu yatırımlarından 
biri olan Marmaray CR3 Projesi ile Xylem 
Inc. AC Fire Pump firması tarafından “Yılın 
Projesi” ödülüne layık görülen Norm Teknik 
A.Ş. projenin 28 istasyonu için yangın pompa 
grubunda temsilcisi olduğu Xylem AC Fire 
Pump markalı UL listeli FM onaylı yatay bölü-
nebilir gövdeli 1 adet elektrikli, 1 adet dizel ve 
jokey pompadan oluşan 28 set yangın pompası 
temin etti, süpervizyon, devreye alma ve kulla-
nıcı eğitimlerini başarıyla tamamladı. 

Proje bünyesinde İlpa Su Teknolojileri A.Ş. 
tarafından Lowara markalı; 15 adet kompakt 
tip atıksu tahliye sistemi,14 adet in-line kuru 
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rotorlu, 6 adet sabit hızlı sıcak su ve 53 adet 
entegre frekans kontrollü olmak üzere toplam 
73 adet sirkülasyon pompasının yanı sıra 58 
adet dikey çok kademeli pompa ile hazırlanmış 
29 adet kullanım suyu hidroforu kullanıldı. 

İlgili projede Anadolu Flygt A.Ş. tarafından 
Flygt markalı, toplamda 1,1 kW ila 37 kW ara-
sında değişen güçlerde 287 adet dalgıç atıksu 
pompası ve drenaj pompası kullanıldı. Pom-
palarda tıkanmaz, vortex ve parçalayıcı bıçaklı 
çarklar kullanıldı. 
İstanbul’un trafik sorununu büyük ölçüde 
rahatlatan proje, diğer raylı sistemlerle enteg-
rasyonu sayesinde; saatte tek yönde 75 bin yolcu 
taşıma kapasitesine ulaşarak modern ve güvenli 
bir banliyö sistemine dönüşürken dünya ekono-
misi ve enerji kaynaklarının kilit noktası olan 
Ortadoğu, Orta Asya ve Uzakdoğu’ya önemli 
bir ulaşım alternatifi de sunuyor. TM

En yeni tesisat ürünleri tanıtımlarına 
ve sektör haberlerine hızla ulaşın

ISK sektörü ile ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları ve sektör haberleri

www.tesisatmarket.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

En güncel sektör haberleri  www.termodinamik.info’da. 
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dergilerinize her yerden ulaşın...
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Medya takip ve raporlama ajansı 
PRNet’in UNESCO İstatistik Ens-
titüsü verilerinden ve medya yansı-

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

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

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

Klimalı Ayakkabı 
“Sevim” Seri Üretim 
için Destek Bekliyor

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

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

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

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

Ne dersiniz? Tutar bence... TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com
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Ar-Ge’ye sadece 15,3 milyar dolar harcama yap-
tığı görüldü. Ülkelerin satın alma gücüne göre 
derlendiği araştırmada Türkiye, 15’in ci sırada yer 
aldı. İlk 10’a girerek Ar-Ge’ye yaptığı yatırım 
ile dikkat çeken ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
•	 Amerika Birleşik Devletleri 476,5 milyar 

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

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

Klimalı Ayakkabı 
“Sevim” Seri Üretim 
için Destek Bekliyor

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

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

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

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

Ne dersiniz? Tutar bence... TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

www.acrefine.com

AĞIR YÜK KELEPÇESİ
APC-H

ROT
AFX-TR

KLİPSLİ DÜBEL
AFX-T

PROFİL MENGENESİ
ABC-F

(UL Listeli / FM Onaylı)

SPRINKLER KELEPÇESİ
APC-SH

(UL Listeli / FM Onaylı)

SİSMİK HALAT
ASB-CBL 
(UL Listeli)

Acrefine Fixing  Askı Elemanları 
Türkiye Pazarında...

Çarpıcı Tanışma Fiyatlarımız ve Benzersiz 
Ödeme Seçeneklerimizden Faydalanmak İçin 

Bizi Hemen Arayın

MERHABA TÜRKİYE
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bilgi

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri ani 
sıcaklık değişimlerine sebep olurken, 
klimaya duyulan ihtiyaç günden güne 

artıyor. Isıtma ve soğutma bakımından hayatı-
mızı kolaylaştıran klimaların doğru kullanımı 
çeşitli hastalıkları engellemek ve cihazlardan 
en verimli sonucu alabilmek adına büyük önem 

taşıyor. Özellikle hava değişiminin yoğun ola-
rak hissedildiği bu dönemde bebek sahibi ebe-
veynlerin klima kullanımında dikkatli olmaları 
gerekiyor. Bu bilgiler doğrultusunda Mitsubishi 
Heavy Industries’in Türkiye’deki ortağı, iklim-
lendirme alanında lider markalardan Form 
MHI Klima Sistemleri, klima kullanımı için 

tüketicilere altın değerinde öneriler sunuyor.
Ani sıcaklık değişimlerinin gözle görülebilir 
derecede hissedildiği bu dönemlerde, klima-
ların doğru kullanımı her yaş grubu, özellikle 
de bebekler için büyük önem teşkil ediyor. Ani 
değişim gösteren hava sıcaklıklarından etkile-
nen bebekler çok sık terliyor ve su kaybediyor. 

Çocuk Odaları için Doğru 
Klima Seçimi
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Bu nedenle bebeklerin bulunduğu mekânların 
ne çok sıcak ne de çok soğuk, halk arasında oda 
sıcaklığı olarak da bilinen aralıklarda olması 
gerekiyor. İdeal sıcaklık değeri olarak 22˚C tav-
siye ediliyor. Fakat gündüz ve akşam saatlerinde 
ani değişen hava sıcaklıkları göz önüne alındı-
ğında, ortamın gündüz 21- 24˚C arası, gece ise 
19-21˚C arasında tutulması tavsiye ediliyor.

Klima hava akışı doğrudan 
bebeklerin üzerine 
yönlendirilmemeli

Klimanın doğru kullanımının önemi de işte 
tam da bu noktada, ortam sıcaklığını ideal 
derecelere getirirken öne çıkıyor. Klimaların 
havayı direkt olarak bebeğin bulunduğu yöne 
doğru üflemesi, bilindiği üzere bebeklerin sağlı-
ğını etkileyebiliyor. Bağışıklık sistemleri henüz 
gelişmemiş olan bebeklerde buna bağlı olarak 
üşütme, uyku problemi, ciltte tahriş vb. çeşitli 
olumsuzluklara neden olabiliyor. Bu etkenleri 
göz önünde bulundurarak ebeveynlerin özel-
likle klimayı doğru noktaya monte ettirmeleri 
ve bu konuda yetkili servislerin tavsiyelerine 
uymaları oldukça önemli. Bunlara ek olarak kli-
malar sadece odadaki ideal sıcaklığı sağlamakla 
kalmıyor aynı zamanda ortamın nemini de 
dengeliyor. Çok nemli ortamlarda, sadece nem 
alma fonksiyonunda çalışan bir klima bebekler 
için son derece uygun bir ortam yaratıyor.  

Klima Sihirbazı ile en doğru klimayı 
bulmak artık çok kolay 

Bunun yanı sıra bebek ya da çocuk odasının 
konumu da klima kullanımında dikkat çeken 
detaylar arasında yer alıyor. Klimaların; çocu-
ğun yatağına, oyun alanlarına vb. detaylar göz 
önünde bulundurularak monte edilmesi doğru 
kullanım için yardımcı oluyor. Çocuklarının 
sağlığı için en doğru klimayı arayan tüketicileri 
düşünen Form MHI Klima Sistemleri, Mit-
subishi Heavy Industries klimalar hakkında 
detaylar paylaştığı web sitesinde “Klima Sihir-
bazı’’ uygulaması ile klima seçimine yardımcı 
oluyor. Dairenin bulunduğu şehir, kat, odanın 
metrekaresi, cam gölge tipi, izolasyon ve tavan 
yüksekliği gibi detaylar doğrultusunda klimalar 
için en doğru seçenekleri sunan Klima Sihir-
bazı uygulaması tüketicilerin tüm sorularını 
yanıtlıyor. 

Kendi kendini temizleme özelliği ve 
alerjen filtreli ürünler çok önemli

Bebeklerin bağışıklık sistemleri yeterince geliş-
memiş olduğundan sağlıkları için tehlikeli 
olabilecek toz ve mikroorganizmalar pek çok 
soruna sebebiyet verebiliyor. Mitsubishi Heavy 
Klimalar tüm split ürünlerinde bulunan kendi 
kendini temizleme özelliği sayesinde tozdan 
kaynaklanabilecek sıkıntıları minimuma indi-
riyor. Buna ek olarak Diamond ve Premium 
serilerinde yer alan alerjen filtre sayesinde evcil 
hayvanların bulunduğu evler başta olmak üzere 

tüm kir ve mikroplara karşı koyabilmek için 
antibakteriyel işleme tabi tutulmuş fanlarıyla 
ortamın havasını temizliyor ve daima temiz 
hava sunuyor. Fotokatalitik koku önleyici filt-
resiyle ortamda kötü kokuya sebebiyet veren 
molekülleri de temizliyor. Üstelik bu filtre 
kolayca yıkanıp kurutularak defalarca kulla-
nılabiliyor.
Tüm bunlara ek olarak Form MHI Klima Sis-
temleri, yalnız bebeklerin değil, yetişkinlerin de 
ihtiyacı olan temiz havalı sağlıklı bir ortam için 
klimaların düzenli bakımlarının yapılmasının 
önemine de dikkat çekiyor. TM
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Bir  tesisin motor sistemlerinde  enerji 
verimliliği iyileştirmeleri düşünüldü-
ğünde, optimum tasarruf ve performans 

elde etmek için pompaları, kompresörleri ve 
fanlarını ele alan bir yaklaşım kullanılmalıdır. 
Bir motor sistemi için enerji kullanımı ve enerji 
tasarrufu fırsatları ile ilgili hususlar sunulmakta 
ve bazı durumlarda örnek olaylarla gösteril-
mektedir.  Elektrik motorlarına ek olarak 
pompa, fan ve basınçlı hava sistemleri tartı-
şılmaktadır.

1) Motor yönetim planı

Motor yönetim planı, bir tesisin enerji yöne-
tim stratejisinin önemli bir parçasıdır. Motor 
yönetim planına sahip olan şirketler uzun vadeli 
motor sistemi enerji tasarruflarını gerçekleş-
tirmelerine yardımcı olması anlamına gelir. 
Motor arızalarının hızlı ve uygun maliyetli bir 
şekilde ele alınmasını sağlar.

Bir tesisteki yönetim planı şu düzenlemeleri 
içermelidir:

•	 Motor anketi ve izleme programının 
oluşturulması.

Elektrik Motorlarında Enerji 
Verimliliğini Artırma Yolları

•	 Proaktif onarım/değiştirme kararları için 
kılavuzların geliştirilmesi.

•	 Yedek parça envanteri oluşturarak motor 
arızasına hazırlık.

•	 Satınalma şartnamesinin geliştirilmesi.
•	 Onarım şartnamesinin geliştirilmesi.
•	 Öngörücü ve önleyici bakım programının 

geliştirilmesi ve uygulanması.

2) Bakım

Motor bakımı, motor ömrünü uzatmak ve bir 
motor arızasını öncesinden öngörmek adına 
bir tesisin olmazsa olmazlarındandır. Örneğin; 
bir tahrik motorunun bakımında, motorda arıza 
meydana gelmeden önce motorun ne zaman 
elden geçirileceği veya değiştirileceği belir-
lenebilir. Bunun için de devam eden motor 
sıcaklığı, titreşimi ve diğer işletim verileri göz-
lemlenmelidir.
Motor bakımları, önleyici veya öngörücü ola-
rak kategorize edilir. Önleyici tedbirler kate-
gorisi, voltaj dengesizliği minimizasyonu, yük 
değerlendirmesi, motor hizalama, yağlama 
ve motor havalandırmayı içerir. Bu önleyici 
tedbirlerin  bazıları, artan motor ısınmasını 
önlemeyi amaçlar. Ancak, tedbirler, ne yazık 

ki bazen sarım direncinin artmasına, motor 
ömrünün kısalmasına ve enerji tüketiminin 
artmasına neden olur. Devam eden bir motor 
bakım programı ile elde edilen  tasarruf, top-
lam motor sistemi enerji kullanımının % 2 ila  
% 30’u arasında değişebilir.
 
3) Enerji verimli motorlar

Enerji tasarruflu motor kullanılan tesislerde 
enerji kayıpları motor bakımından minimize 
edilebilir. Motorun geliştirilmiş tasarımı, daha 
iyi malzemelerden yapılmış yapısı, daha sıkı 
toleransları ve geliştirilmiş üretim teknikleri 
ile enerji kayıplarını azaltır. Sadece ısı kayıp-
larını önlemekle kalmaz, aynı zamanda diğer 
tüm kayıpları da minimuma indirger. Uygun 
kurulumla, enerji verimli motorlar daha serin 
kalabilir. Tesis ısıtma yüklerini azaltabilir ve 
daha yüksek servis faktörlerine, daha uzun 
dayanma ömrüne, daha uzun yalıtım ömrüne 
ve daha az titreşime sahip olabilir.
 
Birinci sınıf bir verimlilik motorunun seçil-
mesi, motor çalışma koşullarına  ve  yatırımla 
ilişkili  yaşam döngüsü maliyetlerine  bağlıdır. 
Bakır Kalkınma Birliği’nden  alınan verilere 
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göre, 1992 tarihli Enerji Politikası Yasası’nda 
belirtilen minimum verimi elde eden motorlara 
kıyasla, yüksek verimli motorlara yükseltme, 
50 hp motorlar için 15 aydan daha az geri 
dönüşlere sahip olabilir. Genel olarak, motorlar 
yılda 2.000 saat / yılı aşan motorlarla değiş-
tirilirken, yüksek verimli motorlar ekonomik 
açıdan daha caziptir. Bazen, bir işletme moto-
runun üstün verimli motor modeli ile değiş-
tirilmesi bile düşük bir geri ödeme süresine 
sahip olabilir.

4) Motorların geri sarımı

Bir motoru tamir ederken ya da geri sarar-
ken,  potansiyel verimlilik kayıplarını en aza 
indirmek için en iyi motor geri sarma standart-
larını izleyen bir motor servis merkezinin seçil-
mesi önemlidir. Bu standartlar, Elektrikli Cihaz 
Servis Birliği (EASA) tarafından sunulmuştur.
 

En iyi geri sarma uygulamaları uygu-
landığında,  verimlilik kayıpları % 1’den 
azdır.  MotorMaster+ gibi yazılım araçları, 
belirli bir fabrikadaki belirli koşullara göre 
premium verimlilik motorlarının çekici uygu-
lamalarının belirlenmesine yardımcı olabilir.
 
Bazı durumlarda ise,  yeni bir motor 

almak  yerine  mevcut bir enerji tasarruflu 
motoru geri almak maliyetli  olabilir.  CEE, 
2007 standartlarına göre genel bir kural ola-
rak, geri sarma maliyetleri yeni bir motorun 
maliyetinin % 60'ını aştığında, yeni motor satın 
almak daha iyi bir seçenek olabilir.

5) Uygun motor boyutlandırma

Genelde nominal yükün % 50’sinin altında çalı-
şan büyük motorların, verimli olmadıkları ve 
hemen uygun boyutlu enerji verimli ünitelerle 
değiştirilmeleri gerektiği konusunda ısrar edilir. 
Ancak bu durum, enerji tasarruflarının doğru 
bir değerlendirmesini tamamlamak için birkaç 
bilgi göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.

Hem standart hem de enerji tasarruflu 
motorların verimliliği, tipik olarak tam yükün  
% 75'ine yaklaşır. Bu verimlilik, % 50 yük 
noktasına kadar nispeten düzdür.  Büyük 
ebat aralıklarındaki motorlar, nominal yükün  
% 25’ine kadar olan yüklerde makul derecede 
yüksek verimlilikle çalışabilirler. Daha büyük 
motorlar ise, hem daha yüksek tam hem de 
kısmi yük verimliliği değerleri gösterir. Ayrıca; 
daha küçük boyutlu motorlarda % 50 yük nok-
tasının altındaki verimlilik düşüşü daha hızlı 
gerçekleşir.
 
6) Ayarlanabilir hız sürücülerini 
kullanma 

Motor operasyonlarında yük gereksinimlerini 
karşılamak için kullanılan  ayarlanabilir hızlı 
sürücüler, daha iyi bir eşleşme hızına sahip-
tir. Ayarlanabilir hızlı tahrik sistemleri, dünya 
çapında birçok tedarikçi tarafından sunulmak-
tadır. Motorların enerji kullanımı, akış hızının 
küpüyle yaklaşık orantılı olduğundan, pompa 
hızıyla orantılı olan akıştaki nispeten küçük 
düşüşler, zaten önemli ölçüde enerji tasarrufu 
sağlar.
 
7) Güç faktörü düzeltmesi

Güç faktörü, çalışma gücünün görünen güce 
oranıdır.  Elektrik gücünün ne kadar etkili 
kullanıldığını ölçer.  Bir  yüksek güç faktörü 
sinyal bir süre, elektrik gücünün verimli kul-
lanımı, düşük güç faktörü elektrik gücü zayıf 
kullanımını gösterir. Dolayısıyla şebekeler, alı-
cıların aktif güçleri yanında, reaktif güçlerini 

de karşılamak zorunda kalmaktadır. İş yapma 
özelliği olmayan reaktif güç, şebekeleri gereksiz 
yere yükler ve verimini düşürür. Bu yüzden güç 
katsayısının düzeltilmesi gerekmektedir. Güç 
faktörü,  elektrik motorlarının rölantisini en 
aza indirerek, motorları birinci sınıf motorlarla 
değiştirerek ve sistemdeki reaktif gücün büyük-
lüğünü azaltmak için AC devresine kondansa-
törler yerleştirerek düzeltilebilir.

8) Gerilim dengesizliklerinin 
minimize edilmesi

Voltaj dengesizliği, bir motor sargı yalıtı-
mının ömrünü azaltabilen tork titreşimleri, 
artan titreşim ve mekanik stres, artan kayıp-
lar ve motor aşırı ısınması ile sonuçlanacak 
olan bir akım dengesizliğine neden olur. Böy-
lece performansı düşürmüş olur. Üç fazlı motor-
ların ömrünü kısaltır. 
Voltaj dengesizliğinin etkilerini daha net göre-
bilmek için voltaj dengesizliği olan 5 hp motoru 
ele alalım.  TM

Karakteristik             Performans                                              

Ortalama gerilim 230 230 230

Dengesiz voltaj yüzdesi 0,3 2,3 5,4

Dengesiz akım yüzdesi 2,4 17,7 40

Artan sıcaklık <1 11 60

Kaynaklar:

1) Electrical-engineering-portal
2) www.elektrikport.com
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Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’da 
enerji verimliliğini artırma ve kar-
bon emisyonlarını azaltma hedefleri 

doğrultusunda bir dizi aşamalı uygulamaların 
en sonuncusu olan Eko Tasarım direktiflerin-
den ENER LOT21 yürürlüğe girdi. Bu yeni 
regülasyon 1 Ocak 2018 tarihinde Avrupa’da 
hava ısıtıcı cihazlar, soğutma cihazları, yüksek 
sıcaklık proses chillerler ve fan coil üniterini 
kapsayacak şekilde yürürlüğe girmiştir. 
Avrupa Komisyonu enerji verimliliğini artır-
mak ve tüketicilere tüm enerji ile ilgili ürünler 
(endüstriyel soğutma, mahal ısıtma ve soğutma 
cihazları dahil) için daha şeffaf veri ve daha 
iyi raporlama gereksinimleri sunarak yardımcı 
olmak, AB çapında kuralları belirlemek ama-
cıyla çalışmaktadır. 
Eko Tasarım Direktifi (2009/125/EC) mini-
mum gerekliliklerin aşamalı olarak uygulanma-
sını öngörmekle birlikte bunun yanında enerji 

Kapasitesi 12 kW’dan Büyük Klimalar, 
Rooftoplar ve Chillerler için 
Eko Tasarım Yönetmeliği LOT 21

kullanan ürünlerin (EuP) ve enerji ile ilgili 
ürünlerin (ErP) enerji ve çevresel performansı 
için sistem verimliliğini karşılaştırmanın daha 
gerçekçi bir yolunu tanımlamıştır.

Neler dahildir?

 ENER LOT21 aşağıdakileri kapsamaktadır:

•	 Tüm klimalar – Kapasitesi 12 kW’dan 
büyük bütün klimalar, soğutma ve ısıtma 
için özel gereklilikler ile birlikte. 

•	 Konfor Chillerler (soğutma grupları)
 - Sadece soğutma yapan Chillerler (1500 

kW’a kadar)
 - 400 kW ila 1500 kW arası ısı pompası 

tipinde chillerler (kapasitesi 400 kW’a eşit 
ve 400 kW’dan küçük olan ısı pompası 
tipinde chillerler bu regülasyonda kapsam 
dışı bırakılmıştır çünkü bu cihazlar mahal 

ısıtıcılar ve kombine ısıtıcılar için Eko 
Tasarım gerekliliklerini tanımlayan (EC) 
813/2013 direktifi kapsamındadır).

 - Sadece ısıtma yapan chillerler mini-
mum ısıtma gerekliliği belirtilmeden 
bu regülasyonun dışında tutulmuştur. 

Daikin için Sky Air sistemlerinin bir kısmı 
(ENER LOT10 tarafından kapsanmayanlar), 
rooftop üniteleri, VRV sistemleri ve 400 kW 
üzerindeki sadece soğutma yapan chillerler ve 
ısı pompası chillerleri buna dahildir (ENER 
LOT1 tarafından kapsanmayanlar). *

Enerji hedeflerini başarmak

Yeni regülasyonlar altında klimalarda soğutma 
için tanımlanan minimum verimlilik gereklilik-
leri ENER LOT 10’un yayımlanmasından bu 
yana görülen en yüksek değerlerdedir. Yeni stan-

Yazan: Dr. Andaç Yakut, Yeşil Enerji ve Çevre Bölüm Koordinatörü, Daikin Türkiye, 
a.yakut@daikin.com.tr

Klimalar ve konfor chillerlere (soğutma gruplarına) ilişkin hava ısıtıcı ve  
soğutucu cihazlar, yüksek sıcaklık proses chillerler ve fan coil ünitelerine yönelik  
ENER LOT 21 veya (EU) 2016/2281 direktifi hakkında önemli gerçekler
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dartlar, daha fazla enerji verimli ürünlerin piya-
saya sürülmesi yoluyla Avrupa Komisyonu’nun 
Avrupa pazarında enerji tüketiminde gerçek 
azaltımı sağlama isteğini yansıtıyor.

*Tablo 1: LOT 21 ve LOT 10, 1. Kademe 
ve 2. Kademe için minimum gerekliliklerin 
karşılaştırılması.

Birincil enerjinin bir performans 
göstergesi olarak kullanılması

Minimum gereklilikler ηs,c ve  ηs,h (“etas  
soğutma” veya “etas ısıtma” olarak okunur) 
olarak adlandırılan birincil enerji verimliliği 
olarak ifade edilir. Bu değer cihazların sezonsal 
enerji verimliliği oranı (SEER) ve sezonsal 
performans katsayısından (SCOP) türetilen 
bir formüle dayanmaktadır.  
Verimliliğin bir göstergesi olarak birincil 
verimliliğin kullanılması, mekan ısıtmasına iliş-
kin (EU) 813/2013 (LOT 1/2) kapsamında ilk 
uygulamasından sonra burada da uygulanmak-
tadır. Bu da tutarlılık sağlayarak farklı enerji 
kaynakları kullanan cihazların kolay bir şekilde 
karşılaştırılmasını sağlar. ENER LOT21’in 
aynı zamanda gazlı ısıtıcılarını da kapsadığı ve 
bu nedenle birincil enerji verimliliğinin kulla-
nılmasının kabul edildiğine dikkat edilmelidir. 
Diğer regülasyonlar da aynı şekilde bu yeni 
performans göstergesini kullanacaklardır. 

Sezonsal verimlilik ile nominal 
verimlilik – aradaki fark nedir? 

Daikin cihazlarının verimliliğini nominal 
verimliliğe göre karşılaştırmak amacıyla 2012 
yılında Daikin’in sezonsal Sky Air serisinin 
piyasaya sürülmesinden bu yana Daikin cihaz-
larına sezonsal verimlilik uygulanmaktadır. Bu 
cihazların gerçek çalışmalarını karşılaştırmanın 
çok daha gerçekçi bir yolu olan sezonsal verim-
lilik, yıl boyunca ortaya çıkan dış ortam sıcak-
lıklarındaki değişimleri ve bunların görülme 
sürelerini dikkate alır.
Nominal verimlilikleri karşılaştırdığımızda, ki 
bu bazen hâlâ kullanılıyor, soğutmada sabit 
35°C ısıtmada 7°C dış hava sıcaklığında sis-
temin verimliliğini değerlendirdiğinden ciha-
zın çalışma aralığı tüm yıla yayıldığında bu 
değerler bize yol gösteremeyecektir. Bu yüzden 
yeni hesaplama yöntemi, cihazın kullanımında 

performansın çok daha gerçekçi bir tahminini 
bize sağlar. “Kullanımda” enerji tüketimine ek 
olarak, sezonsal verimlilik “bekleme” modu, 
“kapalı” mod ve karter ısıtıcı tüketimi gibi diğer 
faktörleri de göz önünde bulundurur. Bu aynı 
zamanda cihazın performansının daha gerçekçi 
bir şekilde gösterilmesine de katkıda bulunur.
Akılda tutulması gereken önemli bir nokta, 
soğutma işlemi için tam bir karşılaştırmanın 
sadece aynı Pdesign noktasına sahip sistem-
ler için yapılabilmesidir. Isıtma işletimi için 
sistemler arasında genellikle bir fark olacağı 
için, şartname hazırlayıcılarının karşılaştırılan 
cihazlar için Pdesign noktasının her durumda 
eşit olup olmadığını kontrol etmeleri önerilir.

Şeffaf iletişim

Üreticilerin, cihazlarının çalışma verimliliği 
değerlerini, ses vb. ile ilgili verileri, kurulum 
kılavuzları ve geri dönüşümle ilgili bilgileri ile 
birlikte, ücretsiz bir internet sitesi aracılığıyla 

yayımlamaları istenecektir. Bu, kullanıcıların 
farklı sistemlerin verimliliğini daha kolay ve 
şeffaf bir şekilde karşılaştırmasını sağlayacaktır. 
01/01/2018 tarihinden itibaren Daikin, tüm 
LOT21 verilerini ücretsiz erişilebilen internet 
sitesinde ve iş portallarında yayımlamaktadır.
Yeni regülasyonlar her yönden iyidir. Daha fazla 
şeffaflık ve gelişmiş verilerin kullanılabilirliği, 
daha gerçekçi verimlilik bilgilerine dayana-
rak cihaz sahiplerinin, danışmanların ve diğer 
şartname hazırlayıcılarının daha iyi bir seçim 
yapabilmelerini sağlayacaktır.
HVAC-R sistemlerinin lider üreticisi olarak 
Daikin, Ar-Ge programıyla birlikte, maksi-
mum enerji verimliliği ve mümkün olan en 
yüksek performansı sağlamak amacıyla tasar-
lanan yeni ürünler ve özellikleri ile ilerlemeye 
devam ediyor.

Daha fazla bilgi için: https://www.daikin.eu/
en_us/about/daikin-innovations/seasonal-effi-
ciency.html  TM

Tablo 1
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Yeni araştırmalar, sınıflarda iç hava kali-
tesinin akademik başarıda ciddi etkili 
olduğunu göstermektedir. Sınıflardaki 

sıcaklık ve CO2 seviyelerinin pencerelerin açıl-
ması ve kapatılması ile kontrol edildiği günler 
ise artık sona ermeye yakın. Hava sızdırmazlığı 
artmış binalar, mekanik ve hassas kontrollü 
havalandırma sistemlerinin kullanımını gerek-
tirir. Bu gerçek, okulların yeniden yapılandırıl-
ması ve inşa edilmesi planlamasında dikkate 
alınmalıdır.
Okullarda sınıflar ortalama 35 kişidir diyebili-
riz. Sınıflardaki havada 1000 ppm’nin altında 
CO2 seviyesini garanti etmek için kişi başına 
minimum 30 m³/h temiz hava gereklidir. Bu, 
dört ila beş arası bir hava değişimine ulaşıl-
ması için 1050 m³/h’lik bir temiz hava debisine 
karşılık gelir. Besleme havası sistemi bu hava 
hacmini geri dönmez olarak sınıf odalarına 
getirmek ve konfor şartlarına yaklaştırmak 
zorundadır.

Okullarda İklimlendirme 
Günümüzde, okullardaki iklimlendirme sis-
temlerinin dış ortam hava kirliliğinden etki-
lenmeden içeriye kaliteli taze hava sağlaması 
beklenmektedir. Anaokullarının ve okulların 
teçhizatındaki odak nokta, odaya sağlık sorun-
larına neden olmayan koşullar sağlamak ve bu 
nedenle tam bir fiziksel ve zihinsel performans 
sağlamaktır.

Resim 1, enerji gereksinimlerinden kaynakla-
nan görevleri göstermektedir. Modern binalar 
termal olarak mükemmel bir şekilde yalıtılır ve 
bunun sonucunda binalar neredeyse tamamen 
hava sızdırmaz hale gelir. Bu, binanın iletimle 
olan ısı kayıplarına ilişkin, enerji dengesi için 
olumlu bir durumdur.
Öte yandan hava geçirmez binalar yüzünden 
doğal hava değişimi de sekteye uğrar. Bu, solu-
nan havanın CO2 konsantrasyonunun sürekli 
arttığı anlamına gelir. Öğrenciler ayrıca yakla-
şık 50 g/kg buhar üretir, böylece havadaki bağıl 

nem de yükselir. Bunun sonuçları arasında, 
öğrencilerin okul çalışmalarına konsantre olma 
yeteneğinin azalması ve binadaki nemin artma-
sıyla duvarlarda küflenme ortaya çıkması göste-
rilebilir. Hava geçirmez binalar, buharlaşan veya 
bina parçalarından havaya yayılan maddeleri 
yayarlar. Bu gerçek, inşaat aşamasında önlene-
bilecek bir konu değildir.
Aslında eski binalara baktığınızda da bu durum 
aynıydı. Ancak binaların hava geçirmezliğe 
sahip olmaması, kirleticilerin yoğunlaşmasına 
izin vermeyen kalıcı bir hava değişimini sağlı-
yordu. Pencere açarak havalandırma, buna karşı 
kullanılabilir. Bu, CO2 konsantrasyonunu kısa 
bir süre için düşürür ve nemi binadan çıkarır.
Bu durumda, dışarıdan alınan hava oda sıcak-
lığına kadar ısıtılmalıdır. Bu sistem çok fazla 
enerji gerektirir ve odadaki düzensiz oda 
sıcaklığı seviyesinin yanı sıra büyük sıcaklık 
dalgalanmaları oluşturur. Bu sadece mekanik 
bir iklimlendirme uygulamasıyla çözülebilir.
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Enerji tasarruflu bir hava kontrol ünitesi, ısı 
geri kazanım sistemi ile birlikte çalışarak, ısı 
kayıplarını neredeyse tamamen önleyebilir. 
Modern cihazlar ile havadaki su buharı cihaz 
içerisindeki plakalı ısı geri kazanım ünitesinde 
yoğuşturulmaya zorlanır ve bu sayede kış ve yaz 
aylarında içeride nem kontrolü de sağlanmış 
olur.

Uluslararası Normlara Bağlı 
Gereksinimler

Diğer binalarda olduğu gibi, okullarda da enerji 
verimliliği için hava geçirmez bir inşaat gerek-
mektedir. Bu tasarım zorunlu olarak meka-
nik bir iklimlendirme gerektirir. Geçerli yapı 
yönetmeliklerinin yanı sıra DIN EN 15251, 
DIN EN 13779 ve VDI 6040 normları dik-
kate alınmalıdır. Almanya’da okul havalan-
dırma normlarını içeren VDI 6040’ta, dış hava 

Bina emisyonlarına göre kirli hava debisi 
m³/(hm²)

Düşük emisyonlu 
bina örneği 
2m²/kişi başı 
Hava debi akışı 
m³/h (öğrenciler)

Kategori
Hava debi 
akışı m³/h 
(öğrenciler)

Oldukça düşük 
emisyonlu bina

Düşük 
emisyonlu 
bina

Kategori

(1) (2) (3) (4) (1) (2)

I 36 1,8 3,6 I 36

II 25 1,3 2,5 II 25

III 14 0,7 1,4 III 14

Tablo 1. DIN EN 13779 ile iç hava kalitesi ve dış hava debisi

Kategori Tanım CO2 seviyesi Öğrenci başına taze 
hava debisi (m³/h)

IDA 1 Yüksek Hava Kalitesi < 400 >54

IDA 2 Orta Hava Kalitesi 400 - 600 36 - 54

IDA 3 Vasat Hava Kalitesi 600 – 1,000 22 - 36

IDA 4 Düşük Hava Kalitesi > 1,000 >22

Verimli yalıtılmış binalar 
ısıtma talebini en aza indirger

Isı geri kazanımı, taze hava üretir 
ve iklimlendirme için gereken enerji 
talebini azaltır

Pencere yoluyla manüel 
iklimlendirme, ısıtma ve 
soğutma talebini artırır Yetersiz iklimlendirme, küf 

oluşumuna ve olası toksik 
solunumlara sebep olur

Hava geçirmez binalar, odalarda 
karbondioksit konsantrasyonunu 
ve nemi artırır

sıcaklığına bağlı olarak, 20 ila 26°C arasında 
bir oda sıcaklığı belirtilir. Bu kabulde hiçbir 
öğrencinin doğrudan güneş ışığına maruz kal-
madığı varsayılmaktadır. Ayrıca, kirleticiden 
arındırılmış bir oda kabulü yapılmış ve 1000 
ppm üzerindeki CO2 konsantrasyonunun aşıl-
masına izin verilmemektedir.

Tablo 1 cebri havalandırma üniteleri için dış 
hava debisinin DIN EN 13779 tarafından 
yorumlanmasına yardımcı olur.

İzin verilen 1000 ppm CO2 konsantrasyo-
nunda bir okul IDA3 bölümünün altına düş-
mektedir ve kişi başına 22-36 m³/h dış hava 
hacmine sahiptir. Bu rehberde öğrenci başına 
2 m²’lik bir alan esas alınmıştır. Tablo 2 düşük 
kirletici bir binanın yorumunu göstermektedir.

DIN EN 15252, kullanıcının beklentilerinin 
derecesini belirleyen ve farklı yaş ve koşullara 
sahip binalar için kategorilerin uygulanma-
sına izin veren üç iç ortam iklim kategorisini 
belirler. Kategori II, yeni bir bina için normal 
beklentiler için geçerlidir, kategori III, mevcut 
bir bina için ılımlı beklentiler için uygulanır ve 
kategori I, çok yüksek beklentiler için uygula-
nır ve yalnızca fiziksel engelli veya çok küçük 
çocuklar için kullanılmalıdır. Tablo2, binanın 
kirliliğinin üç kategorisini göstermektedir. 
Verilen değerler kişi başı ve m² alan başına 

İç mekan iklimi ve enerji verimliliği

Resim 1

Tablo 2.
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teknik

gösterilir. Bu nedenle, II kategorisindeki yeni 
bir okul inşası için dış hava debisinin sonuçları:

(2) + 2 x (4)

25 m³/h + 2 x 2,5 m³/(hm²) = 30 m³/h/kişi

Sıcaklık, nem ve CO2 seviyesinin yanı sıra, bir 
sınıfın akustiği, öğrencilerin ve öğretmenlerin 
performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Düşük gürültü seviyeleri, öğretmenlerin sorun-
suz konuşmalarını ve öğrencilerle iletişimi sür-
dürmelerini mümkün kılar. Öğrencilerin akus-
tik algısı temel olarak ses yansıması, yankılanma 
süresi ve arka plan seslerinden etkilenir. DIN 
4109, izin verilen 35 dB (A) gürültü seviyesini 
belirler. Sınırlı işitimi olan veya zor ve yabancı 
dillerdeki metinlerle çalışan öğrenciler için 
gürültü basıncı seviyesinin sınırı 30 dB (A)’dır.
Yenileme çalışmaları ve yeni inşaatların gerçek-
leştirilmesi için geçerli ErP kuralları ve F-Gaz 
yönetmeliği uygulanmalıdır. Bir yandan, mer-
kezi ve merkezi olmayan klima santralleri için 
verimlilik kriterleri, iklimlendirme ve soğutma 
için enerji talebini azaltırken, diğer yandan 
birim bypassları ve ısı geri kazanımını cihaz 
gövdesine yerleştirerek daha da büyür. Mekanik 
odalarının ve merkezi havalandırma istasyon-
larının inşaatı, oradaki birimlere hiçbir zorluk 
çekmeden sığacak kadar büyük olmalıdır. Ek 

olarak, bir mekanik oda planlama sürecinde 
AHU’ya bakım çalışmaları ve hijyenik dene-
timler için erişilebilirlik göz önünde bulun-
durulmalıdır.
Soğutma teknolojisine özel dikkat gösteril-
melidir. Modern bir binada, ısı pompaları ve 
soğutma gruplarında çok çeşitli uygulama alan-
ları bulmaktadır. 1 Ocak 2015 tarihinde yürür-
lüğe giren F-Gaz yönetmeliği, okul binalarının 
geleceğinde önemli bir rol oynamaktadır. Kul-
lanımdan kaldırma senaryosuyla bu düzenleme, 
Avrupa pazarında mevcut olan hidroflorokar-
bonu kullanımını (HFC) önemli ölçüde azaltır.

Mekanik odalarının planlama sürecinde gele-
cekteki teknolojilerin daha fazla alana ihtiyaç 
duyduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalı-
dır. Yeni tesisler için ve halihazırda kurulu olan 
ısı pompaları ve soğutucular için F-Gaz yönet-
meliğinin operatör yükümlülüğü bağlayıcıdır:

•	 Genel emisyon azaltma yükümlülüğü 
(Madde 3, bölüm 1 ve 2)

•	 Onarım yükümlülüğü (Madde 3 bölüm 3)
•	 Yoğunluk yükümlülüğünün hizmet 

kontrolü (Madde 3 bölüm 1 ve madde 4 
bölüm 1)

Bu operatör yükümlülüğü, okulların teknik 
personelinin eğitim gereksinimlerini artıracak 
ve eğitimi daha zor hale getirecektir.

Modern okullar sadece sınıflardan ve personel 
odalarından ibaret değildir. Çoğu okulda ayrıca 
yüzme havuzu salonları, dinlenme odaları, odi-
toryumlar, mutfaklar, spor salonları, kantinler, 
laboratuvarlar, bilim alanları veya teknik odalar 
bulunmaktadır. Bu farklı alanlar, bina teknolo-
jisine çeşitli işletme gereksinimleri getirmiştir.
VDI 6040’ın “okullarda havalandırma ve iklim-
lendirme” genel uygulamasının yanı sıra, dış 
hava miktarlarının belirlenmesi için DIN EN 
13779 ve DIN EN 15251 geçerlidir. Ek alanlar, 
kullanımı kullanıma bağlı olan tek norm ve 
yönetmeliklerle belirlenmiştir.
Daha önce tespit edilen kişi başı 30 m³/h’lik 
dış hava ihtiyacı, sınıflarda ortalama 900-1000 
m3/h arası bir hava debisine denk geliyor. Bir 
koridorda birden fazla sınıf olması durumunda, 
tek kişilik oda kontrollerine sahip merkezi bir 
klima ünitesi anlamlıdır. Dersliklere dış mekan 
havası ve mühendislik odasındaki gerekli ısıtma 
ve soğutma performansı sağlanabilir.
Bakım, acil bir durumda dersler sırasında bile 
yapılabilecek olan mekanik odada yapılan çalış-
malara odaklanmıştır. Yüksek verimli bir ısı 
eşanjörü ile birlikte modern binaların iyi ısı 
yalıtımı, sınıfın hava ile ısıtılmasını sağlayabilir.
Dış hava debileri, odaların ısıtma ihtiyaçla-
rını karşılamak için yeterli olmalıdır. Damper 
kontrollü merkezi ısıtma, yatırım maliyetlerini 
düşürebilir ve statik ısıtma yatırımını tamamen 
ortadan kaldırabilir.
Enerji tasarruflu bir hava kontrol ünitesi genel-
likle öyle güçlü bir ısı geri kazanım sistemine 
sahiptir ki, hava infiltrasyon ile olan ısı kazancı 
minimum seviyeye düşürülür. Çevreye zarar 
veren F-Gazların kullanımının önüne geçebil-
mek için indirekt adyabatik soğutma sistemleri 
de iyi bir alternatif olabilir.
Adyabatik sistemler yalnızca çevre dostu bir 
soğutma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 
soğutma için enerji ihtiyacını önemli miktar-
larda azaltır ve tüm kurulu soğutma kapasitesini 
ciddi miktarda azaltır.
Özetle, dış hava ile enerji verimli hava kulla-
nımının sadece okulun enerji ihtiyacını düşür-
mekle kalmayıp, öğrencilerin başarı potansiye-
lini de artırdığını söyleyebiliriz. TM

Kaynak: https://www.systemair.com/globalassets/downlo-
ads/tr/teknik-makaleler/okullarda-klimlendirme.pdf 
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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!



Abone formu

ABONE SERVİSİ

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

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

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

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir
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RÖPORTAJ

Jinko Solar Türkiye 
Arda KristaporyanYenilenebilir enerjiden 

ilham alan mimari 
tasarımlar

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

EIF 2017 enerjinin 
tüm taraflarını 
10. kez bir araya 
getirdi

Yenilenebilir enerjiden 
ilham alan mimari 
tasarımlar

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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RÖPORTAJ
BELSİS
“BELEDİYENİN İHTİYACI OLAN 
TEKNOLOJİLERİ EN EKONOMİK ŞEKİLDE 
ANAHTAR TESLİM SUNUYORUZ”

SEMPOZYUM
İSTANBUL, 5. YAŞANABİLİR 
ŞEHİRLER SEMPOZYUMU’NA 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

RÖPORTAJ
FIA FOUNDATION
“OKULA GÜVENLİ  ERİŞİM 
HER ÇOCUĞUN EN TEMEL HAKKI”

Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma
Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma

Makale

Eurasia Tunnel 
Selected as World’s 
“2016 Best Tunnel 
Project” Turkey-Stirred 

But Not Shaken
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Organizations Calendar 
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Turkey-Stirred 
But Not Shaken

“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel
Sabancı University:

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”

Turkey is a World 
Leader in Mega 
Projects

Turkey is a World 
Leader in Mega 
Projects

Eurasia Tunnel 
Selected as World’s 
“2016 Best Tunnel 
Project”

The Second Oldest          
Subway of the World
The Second Oldest          
Subway of the WorldTÜ
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“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”ISSN 1306-9721

FİYATI: 10 TL YIL: 10 SAYI: 66
www.iskteknik.com

Püf Noktası

İpucu

Röportaj

Yangın Hidrantları 
Denetim, Test ve Bakımı

Soğutma Sistem 
Verimliliğinin 
Artırılması

“Hilti Türkiye 
yüzde 25 büyüme 
hedefliyor”

Makale

Elektrik Motorları 
ve Çeşitleri

mutlu yıllar

KASIM-ARALIK 
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66
Isıtma, Soğutma,

Klima ve 
Havalandırma Ekipmanlarının 

Montaj, Servis ve 
Uygulama Tekniği Dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Baca Sektörünün
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RÖPORTAJ

İmbat Yönetim Kurulu Başkanı

Kerim 
Gümrükçüler

Uluslararası Yangın ve 
Güvenlik Sempozyumu

TÜYAK 2017

Yapmanın Düşük 
Maliyetli Yolları

Binalarda 
Enerji Tasarrufu 

Mutlu Yıllar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

4/4’lük
bir seçim

altyapısı
güçlü üretim

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

kolaylaştıran
yazılımlar

güçlü
Ar-Ge

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

uygulama

Giriş

Proje: Camfil İrlanda ofisi, İrlanda’daki 
hastanelere CC800 hava temizleyici 
tedarik etmektedir. Camfil, Galway 

Üniversite Hastanesi’ne (UHG) iç hava kali-
tesini iyileştirmek ve hastane binasının yakın-
larında tadilatı başlatılan yeni bina inşası sebe-
biyle aspergillus başka olmak üzere hastaları 
tehlikeli partiküllerden korumak için 44 adet 
CC800 hava temizleyici kurulumu gerçek-
leştirdi.
Projedeki Zorluklar: UHG’deki inşaat çalış-
maları kısa sürede başlatıldığı için hastanenin 
enfeksiyon ve bakım birimleri, bina havalan-
dırmasında doğru filtreleme yapılamazsa, toz-
ların hastalar üzerindeki etkileri konusunda 

endişeliydi. Hastanedeki tüm pencereler içe-
riden açılmayacak şekilde kapalı tasarlanmıştı. 
Sorun, bütün havalandırma sistemini yeniden 
tasarlamadan, bina içine nasıl verimli taze hava 
girmesi üzerine yoğunlaştırıldı. 
Çözüm: Camfil, hastaneye CC800 model hava 
temizleyici kurulmasına yönelik bir yaklaşımla 
gitti. Çift hava girişli olarak tasarlanmış hava 
temizleyicinin, tek hava giriş kanalını dış ortam 
havasından alıp HEPA’dan geçirip hasta oda-
larına iletmesi, diğer hava giriş kanalının ise 
iç ortam havasını alıp temizlemesine yönelik 
çalışma gerçekleştirildi. Bu proje tamamıyla 
hastane tarafından karşılandı. 3 aylık kısa bir 
süre içerisinde 44 adet CC800 hava temizle-
yicinin kurulumu gerçekleştirildi. 
Camfil’in standart CC800 hava temizleyicisi 

hastanenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
tasarlandı.
Bir adet CC800 ünitenin İrlanda’daki UHG’ye 
kurulumu gerçekleştirildi.

CC800 Hava Temizleyici:
•	 Daha temiz depo ürünleri, azaltılmış 

bakım zamanı
•	 Daha az temizlik maliyeti
•	 Daha düşük enerji maliyeti
•	 Düşürülmüş çevre etkisi
•	 Daha sağlıklı çalışanlar
•	 Daha yüksek tavanlı bölgelerde bile 

düzgün sıcaklık dağılımı
•	 Sigara, kaynak, bina tozu, asbest ve diğer 

ultra-ince partiküllerden arındırma 
sağlamaktadır. TM

Hazırlayan: Pelin Aybay, Camfil Türkiye Satış ve Pazarlama Mühendisi

Galway Üniversite Hastanesi 
İç Hava Kalitesini İyileştirme 
Projesi
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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.
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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

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

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

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum





Türkiye İklimlendirme Sektörünün 
küresel gücü için

Teknik Eğitimler
Teknik Yayınlar
Kişisel Gelişim Programları
Eğitim Bursları
TAD Sertifika Programı
Danışmanlık ve Bilirkişilik Hizmetleri
ve çok daha fazlası için...

Bağışlarınız Gücümüz Olacak
IBAN TR73 0006 2000 3420 0006 2963 92

www.iskav.org.tr

ISITMA SOĞUTMA KLİMA
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI

çıtayı birlikte
yükseltelim...

www.aironn.com.tr    

... fan dünyasına ait,
mühendislik gerektiren ne varsa 

üretiyoruz.

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA 
SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı 
Mira Tower K: 3 D: 16  Şerifali
Ataşehir / İstanbul 
Tel: (0216) 594 56 96 
Faks: (0216) 594 57 17 
E-mail: info@aironn.com.tr
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  Sığınak Vantilatörü
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