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Türkiye İMSAD Mayıs 2019 Sektör 
Raporu’nda; inşaat malzemeleri sanayi 
üretiminde yılın ilk çeyreğinde yakla-

şık dörtte birlik bir üretim kaybının yaşandığı, 
ihracattaki miktar artışının üretim kaybını telafi  
edemediği vurgulandı. Raporda şu tespitler yer 
aldı: “İnşaat sektörü 2019 yılının ilk çeyreğinde 
yüzde 10,9 küçüldü. Üç çeyrektir üst üste küçü-
len inşaat sektöründe en hızlı küçülme bu çey-
rekte yaşandı. Hem kendi iç dinamiklerindeki 

bozulmalar hem de 2018 yılının ikinci yarı-
sından beri yaşanan fi nansal dalgalanmalardan 
olumsuz etkilenen inşaat sektöründe, bir yandan 
maliyetler artarken satışların gerilemesi diğer 
yandan kredilerin yükselen maliyetleri müte-
ahhit fi rmaların bir bölümünü sıkıntıya soktu. 
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılının 
ilk çeyrek döneminde 2018 yılının ilk çeyrek 
dönemine göre yüzde 22,7 küçüldü. Böylece son 
yılların en sert üretim daralması yaşandı. Yılın 
ilk çeyrek döneminde yaklaşık dörtte birlik bir 
üretim kaybı ortaya çıktı. İhracattaki miktar 
artışı ise üretim kaybını telafi  edemedi. İlk çey-
rek dönemde 22 alt sektörden 21’inde üretim, 
geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Üreti-
minde artış yaşanan tek sektör ise iklimlendirme 
sektörü oldu. İnşaat sektöründe alınan yeni iş 
siparişleri Mayıs ayında en düşük seviyeye 
geriledi. Ocak ayında artan yeni iş siparişleri, 
izleyen aylarda gerileme eğilimine girdi. Mayıs 
ayında da yeni alınan inşaat işleri bir önceki aya 
göre 2,4 puan birden geriledi. İnşaat sektörü ve 
piyasalarında en yüksek sezonun yaşandığı bu 
aylarda yeni inşaat siparişlerindeki gerilemenin 
endişe vermeye başladığı görüldü.”
İlk çeyrekte yaşanan sert daralma ve ikinci 
çeyreğe ilişkin veriler inşaat sektöründe mev-
cut sorunların kronikleşerek sürdüğünü ve acil 
müdahale ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Sektörü 
hareketlendirmek adına atılabilecek adımlar-
dan biri olarak da turizm sektöründe yenileme 
projeleri ön plana çıkıyor. İnşaat malzemesi 
sanayicileri ve turizm sektörü temsilcileri, 42. 
Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da buluşarak 
‘yenileme pazarı’nda işbirliği için harekete geçti. 
Yapılan ortak açıklamada, Türkiye’deki turizm 
tesislerinin bir bölümünün ekonomik ömrünü 
tamamladığını vurgulayan Türkiye İMSAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, turizm sek-
töründe ciddi bir yenilemeye ihtiyaç olduğuna dikkat 
çekti. 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan, Türkiye İMSAD olarak, kentsel dönüşüme 
girecek ve girmeyecek öncelikli bölgelerin belirlen-
mesi gerektiğini, böylece güçlendirme ve yenileme 
işlerinin piyasaya canlılık getireceğini savunduklarını 
belirtti. Ferdi Erdoğan, “Türkiye’de güçlendirme/yeni-
leme çalışmalarının ihmal edildiğini ve Avrupa’ya 
göre geride kaldığımızı görüyoruz. Uluslararası alanda 
‘Deep Renovation’ denilen, ülkemizde de ‘Derin Yeni-
leme’ olarak adlandırılan çalışmalar; bir yapının dış 
cephesinden iç makyajlanmasına, bacasından tesi-
satına kadar her unsurunun yenilenmesini kapsıyor. 
Dolayısıyla ‘güçlendirme’ çalışmaları; ‘Derin Yenileme’ 
gibi kapsamlı bir konunun, bir bölümünü oluşturuyor. 
İnşaat sektörünün içinde bulunduğu mevcut durumun 
iyileştirilmesi için kentsel dönüşüm ile yenileme paza-
rının birbirinden ayrıştırılması gerekiyor. Günümüzde 
turizm tesisleri ve oteller ciddi enerji tüketimiyle faa-
liyet gösteriyor. Türkiye’deki turizm tesislerinin ve 
otellerin bir bölümü artık eskimiş, hem dekoratif hem 
de enerji kullanımı anlamında ekonomik ömrünü 
tamamlamış durumda. Birçok turizm bölgesinde çok 
hızlı bir şekilde yenilenmeye ihtiyaç var. Bu yıl ciddi 
bir yenileme hamlesi hedefl eniyor. Bu yenilemeler 
yapılırken enerji verimli, işlevsel ve çevre dostu inovatif 
ürünlerin kullanılması için turizm yatırımcılarını tem-
sil eden TTYD ile iş birliği için harekete geçtik” diyor. 

Yaşadığı zorluklara tam anlamıyla çare olmasa da 
yenileme projelerinin inşaat ve dolayısıyla HVAC 
sektörüne hareketlilik getireceği kesin… TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

Türkiye inşaat sektörünün 
ihtiyaç duyduğu hareketliliği 
'yenileme projeleri' sağlayacak
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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

Ticari ve bireysel kullanım için per-
formansı ve verimi yüksek klima 
üretiminde dünya liderlerinden 

Toshiba, konutlarda iklimlendirme uygula-
maları için yeni nesil klima sistemi SEIYA’yı 
duyurdu. Adını Japonca’da “sessiz gece” 
anlamına gelen SEIYA kelimesinden alan 
bu ürün Toshiba tarafından geliştirilmiş 
yenilikçi yeni inverter kompresör teknolo-
jisinden faydalanıyor; kişisel konforu her-
kes için ulaşılabilir kılmak amacıyla yüksek 
performans ve tasarrufu bir arada sunuyor. 
Titreşim ve ses seviyesini en aza indiren 
SEIYA, R32 soğutucu akışkan kullanarak 
enerji tasarrufl u A++ soğutma ve A+ ısıtma 
performansı sunar, böylece küresel ısınma 
üzerindeki etkisi de düşüktür.

Yenilikçi inverter teknoloji

Toshiba tarafından oluşturulmuş yenilikçi 
“rotary” kompresör teknolojisi performans 
ile güvenilirliği birleştiriyor. İç ortam sıcak-
lığındaki dalgalanmaların en aza indiril-
diği bu teknoloji ses seviyesini azaltarak 
verimliliği artırıyor. Toshiba’nın inverter 
teknolojisi sayesinde SEIYA, kompresör 
hızının ihtiyaca göre ayarlanmasına imkân 
sağlayarak ısıtma ve soğutma kapasitesini 
sürekli olarak düzenler.

Sessiz konfor

SEIYA’nın gürültüyü azaltan ve konforu 
artıran “Sessiz” fonksiyonu sayesinde dış 
ünitenin ses düzeyi yarı yarıya azalır (ses 
düzeyini 3dBA azaltarak 43 dBA’ya kadar 
düşürür). Ürünün “Sessiz” fonksiyonu saye-

Toshiba Yeni SEIYA Klimasını Piyasaya Çıkarıyor

sinde fan hızı düşürülerek iç üniteden çıkan 
ses azaltılır, böylece komşularınız rahatsız 
olmaz ve geceleri gürültü kaynaklı uyku 
problemi yaşamaz.

Akıllı klima

Klimayı evdeyken uzaktan kumandasıyla 
kontrol edilebilirsiniz ve akıllı telefonu-
nuza veya tabletinize indireceğiniz kulla-
nıcı dostu bir uygulamayla dışarıdayken 
de kontrol etmeniz mümkündür. Toshiba 
Home AC Control akıllı uygulaması saye-
sinde hem evdeyken hem de dışarıdayken 
enerji tüketiminizi tamamen kontrol altına 
alabilir ve yönetebilirsiniz. Bu, nerede olur-
sanız olun dilediğiniz zaman aileniz için 
en uygun ısıtma veya soğutma seviyesini 
seçerek konforunuzu istediğiniz gibi ayar-
layabileceğiniz anlamına gelir. Dışarıdayken 

klima sistemini kolaylıkla kontrol edebi-
lirsiniz. Bulunduğunuz yerden istediğiniz 
ayarları yapmadan önce durumu kontrol 
etmek için uygulamayı kullanarak ideal 
sıcaklığın keyfi ni çıkarabilirsiniz.

Kendi kendini temizleme özelliği

SEIYA, yoğuşma suyunun ve kirlerin batar-
yaya yapışmasını önleyerek daha uzun 
süre temiz, sağlıklı hava sağlayan “Sihirli 
Batarya” ile donatılmıştır. Bataryayı temiz 
ve kuru tutmak ve sistemin yüksek enerji 
verimliliğini sürdürmek için klima kapatıl-
dığında fan çalışmaya devam eder.
Ayrıca Toshiba’nın “İsteğe Bağlı Defrost 
v” fonksiyonu sayesinde uzaktan kumanda 
düğmesine dokunup dış ünitede düşük 
dış hava sıcaklıklarında oluşabilecek buzu 
temizleyerek cihazı en şiddetli hava koşul-
larında bile kullanmak mümkündür. TM
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ürünler

Aldağ A.Ş.’nin EC motorlu, yüksek 
verimli, sessiz, özel dizayn panjurlu 
Fancoil-ünitesi tasarımının amacı:

•	 Dünya pazarındaki gelişmelere ayak 
uydurmak,

•	 Tasarımcılardan gelen enerji tasarruflu 
fancoil talebini karşılamak,

•	 Binalarda LEED sertifikasyonu için 
giderek artan enerji verimli cihaz talebini 
karşılamak,

•	 Dünya fancoil pazarındaki rekabete ayak 
uydurabilmek için daha sessiz, yüksek 
verimli, kademesiz, oransal debi kontrollü 
yeni bir cihaz tasarlamaktı.

Aldağ A.Ş., oransal kontrollü EC motorlu fan 

ALDAĞ EC Fanlı Fancoil Unit

coilin tasarımı ve prototipinin üretimi ile bir 
kez daha Türkiye iklimlendirme sektörünün 
“ilkleri” arasına girdi.
Aldağ EC Fanlı Fancoil Unit projenin yenilikçi 
yönleri:
•	 Fancoillerde ses ve gürültü düzeyini 

azaltmak amacıyla Ansys analizi 
kullanımı,

•	 Fancoillerde basınç kayıplarının 
azaltılması amacıyla batarya yerleşiminin 
ve üfleme açısının optimizasyonu için 
Ansys analizi uygulaması,

•	 Panjur tasarımının Ansys analizi ile 
gerçekleştirilmesi, böylece görselliğin de 
öne çıktığı tasarım.

Bilgisayar ortamında katı modelleme çalış-
masının yapılması ve gerekli Ansys analiz çık-
tılarını incelenmesi sonucunda ortaya çıkan 
modeller 3D printer vasıtasıyla 2 borulu ve 
4 borulu 6 adet prototip haline getirildikten 
sonra Aldağ Ar-Ge Isı-Ses-Test istasyonunda 
hava debisi test edilerek ölçümleri yapılmış ve 

TÜBİTAK test istasyonunda yapılan ölçüm-
lerle de sonuçlar doğrulanmıştır.

EC motor & fan kullanımının 
hedeflenen avantajları:

•	 Yıllık elektrik tüketiminde, şu an 
kullanılan 3-5 hızlı motorlara göre %50 
azalma 

•	 Gürültü seviyesinde 3 dB’e (A) kadar 
azalma

•	 Karbondioksit emisyonunda %50 azalma
•	 Odanın klimatize edilmesi sırasında geçen 

sürede on-off 3 hızlı motora göre %30 
azalma

•	 Motorun başlangıçta çektiği akımda, on-
off motorlara göre %75 azalma. TM
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Geleceğe yürüyen güç.



ürünler

GEA, Yeni 6 Silindirli Kompresörü HG66e’yi 
Piyasaya Sürdü

Vaillant eloBLOCK Elektrikli Isıtma Cihazları

halka lamelli bir valf plakası ve optimize edil-
miş bir valf plakası ile silindir kapağı sistemin-
den oluşuyor. Bu ikinci nesil daha büyük direnç 
ve sürekli olarak yüksek verimlilik sağlıyor. 
MexxFlow 2.0 valf plakalarına ek olarak, yeni 
nesil elektrik motorları ve kompresördeki gaz 
akışının iyileştirilmesi ile toplam verimlilik 
artırıldı. Tüm kompresörlerde, frekans dönüş-
türücülerle çalışırken geniş bir hız kontrol ara-
lığı sağlayan, kanıtlanmış, dönüş yönü bağımsız 
yağ pompalı yağlama sistemi kullanılıyor. Tek 
devreli yağlama sistemi ile güvenilir ve emni-
yetli yağ beslemesi garanti ediliyor. Elde edilen 
düşük yağ atımı tüm soğutma sisteminin veri-
mini artırıyor. Kolayca sökülebilir yağ  filtresi 
bakımı kolaylaştırıyor.
Düşük GWP’li ve doğal soğutucu akışkanlarla 
çalışmak açısından, geliştirilmiş acil durum 
modunda çalışma nitelikleri bilhassa önemli-
dir. Bu nedenle HG66e kompresörler mevcut 

üzerinden aynı güce sahip 7 farklı cihazla 
kaskad yapma imkanı sunuyor. Kullanıcılar 
bu sayede daha geniş mekanlarda da tasar-
ruflu ısıtma seçeneklerinden faydalanabiliyor. 
eloBLOCK’un merkezinde yer alan ve ısı izo-
lasyon malzemesi ile kaplanan ısıtma ünitesi, 
ısı izolasyon malzemesi ile kaplanırken ısıtma 
gövdesi ise çelik sacdan üretildi. Mevcut ısı 

düşük-GWP’li soğutucu akışkanlar için uygun-
dur ve onaylanmıştır.
Verimlilik ve sağlamlığa ek olarak, yeni HG66e 
kompresörlerin geliştirilmesi sürecindeki en 
önemli odak noktalarından biri de servis kolay-
lığıdır. Kayar yataklar sayesinde statorlar özel 
aletler kullanılmadan yerinde değiştirilebilir.
HG66e serisinin kapasite regülatörü (CR12), 
yüksek basınç kontrolü sayesinde yüksek ope-
rasyonel güvenilirlik sağlar. 
Optimize edilmiş terminal kutusunun avan-
tajları arasında geniş terminal kutusu üze-
rinden basit elektrik bağlantısı, cam eritme 
güncel sembolleri içeren bir terminal panosu, 
entegre INT69 G elektronik motor koruması 
ve yoğuşma drenajı seçeneği sayılabilir. Koruma 
sınıfı IP66’dır. TM

değerlerinin ölçümünde ise NTC sensör kul-
lanılan eloBLOCK’ta bulunan STB limit sen-
sörü cihazın yüksek sıcaklıklara karşı korun-
masını sağlıyor. eloBLOCK’ta yer alan 3 bar’a 
kadar dayanıklı emniyet ventili ile güvenli bir 
kullanım imkanı sunulurken otomatik hava 
pujörü, sistemde var olan havanın sistemden 
atılarak fazla ısınmasına engel oluyor. TM

GEA, yeni yarı hermetik kompresörü 
HG66e’yi sundu. Tümüyle yeni 6 
silindirli HG66e serisi, klima ve 

soğutma alanlarında büyük kapasiteler için 
tasarlandı ve yüksek verimliliğe sahip. HG66e 
serisi, dört model ile 116,5-180,0 m3/h (50 
Hz'de) süpürme hacmi aralığını kapsıyor. Yeni 
HG66e serisi, en son teknolojiyi GEA’nın 
uzun yıllardır denenmiş ve test edilmiş tasa-
rım standartlarıyla birleştiriyor. HG66e serisi 
kompresörler, önceki 4 ve 6 silindirli HG6 ve 
HG7 serisinin yerini aldı. Böylece GEA HG 
serisinin tamamında,  5,4 m3/h’ten 281,3 m3/h’e 
(50 Hz'de) 25 süpürme kademesine sahip 
yedi boyutta model sunuyor. Bunlar HG12P, 
HG22e, HG34e, HG44e, HG56e, HG66e 
ve HG88e’dir. 
Yeni kompresörler, kendi bünyesinde ve daha 
da geliştirilmiş olan mexxFlow 2.0 valf plakası 
sistemi ile donatıldı. Sistem, yüksek verimli çift 

Vaillant, son teknolojiyle üretilen çevreci 
ürünleri ile tüketicilerine hem kon-
for hem de tasarruf sağlamaya devam 

ediyor. Isıtma, soğutma ve sıcak su çözümleri 
sunan Vaillant, yeni nesil eloBLOCK elek-
trikli ısıtma cihazları ile elektrik tüketimini 
önemli derecede azaltarak enerji tasarrufunu 
en üst seviyeye taşıyor. eloBLOCK, 9 kW’tan 
18 kW’a kadar 4 farklı kapasite seçeneği ile 
ihtiyaca göre çözüm önerisi sunuyor.  Geniş ara 
yüz LCD ekranı ile kullanıcıya avantaj sağlayan 
eloBLOCK, modülasyonlu oda termostatları 
ile tüketiciye ekstra konfor getiriyor. İsteğe 
bağlı olarak kurulan multiMATIC uygula-
ması ile cep telefonundan kontrol edilebilen 
eloBLOCK, harici bir boyler ile sıcak su da 
hazırlıyor.  

Hassas ısıtma kontrolü sağlıyor

Vaillant iletişim protokolü eBUS içeriğini 
barındıran yeni nesil elektrikli ısıtma cihazı 
eloBLOCK, hassas ısıtma kontrolü sağlıyor. 
Ek cihazlara ihtiyaç olduğu durumlarda ise 
uygun altyapı ve VR 32 veri yolu modülü 
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T: +90 212 220 27 28
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Fan Coil Termostatı
• Yüksek Hassasiyet
• Uzun Ömür
• 2 ve 4 Borulu Sistem
• Sürekli veya Termostatik Fan

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

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

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

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

Elektrikli, sulu ve radyatör tipi ısıtma modellerinin tümünü 
hem merkezi bir noktadan hem de uzaktan kontrolüne imkan 
tanıyan ısıtma otomasyonu Danfoss Link, kullanıcıya yüzde 

23’e varan enerji tasarrufunun yanı sıra yüksek konfor da sağlıyor. 
Verimliliği yüksek kombi veya kazan sistemleri kullanılsa dahi enerji 
verimliliğinin artırılması, yaşam alanlarındaki konfor ve tasarrufun 
sağlanması açısından sistemlerin kontrollü bir şekilde yapılması önem 
taşıyor. Akıllı ev otomasyon sistemlerinin yaygınlaşmasıyla beraber 
akıllı ısıtma otomasyon sektörü de gelişiyor, Danfoss Link gibi yapay 
zeka tabanlı, uzaktan erişime uygun ürünler de tasarımıyla fark yara-
tıyor. 
Elektrikli, sulu ve radyatör tipi ısıtma modellerinin tümünü, hem 
merkezi bir noktadan hem de uzaktan kontrolüne imkan tanıyan 
Danfoss Link, başlıca zon kontrol cihazlarından yani termostatlar ve 
bileşenlerinden oluşuyor. Danfoss Link sistemi, radyatörlü ısıtma ve 
döşemeden ısıtma sistemlerinin ayrı ayrı veya kombine olarak kon-
trolünü kapsıyor. Danfoss Link tüm ısıtma sisteminin dokunmatik bir 
ekran ile tek noktadan kontrolü ve bağımsız çalışmalarla yüzde 23’e 
varan enerji tasarrufu sağlıyor. Merkezi dokunmatik ekrandan tüm 
sistem izlenebiliyor ve kullanıcının isteğine göre gerek manüel gerekse 
haftalık program kurulumlarına imkan veriyor. Ayrıca Danfoss Link 
oda sıcaklıklarının birbirinden bağımsız ayarlanabilmesi sayesinde son 
kullanıcı için enerji tasarrufu ve yüksek konforlu bir ortam sunuyor. 
Danfoss Link sistemi, kablosuz ağ bağlantısıyla internet üzerinden, 
kullanıcının evde olmadığı zamanlarda dahi android ve ios işletim 
sistemiyle uyumlu Danfoss Link App uygulamasıyla akıllı telefon veya 
tablet kullanılarak ısıtma sisteminin kontrol edilmesine izin veriyor. 
Danfoss Link, montaj ve kurulum sırasında her ekranda yardımcı 
menülerde yer alan talimatlarla kolaylık sağlıyor. TM

Akıllı Isıtma Sisteminde Doğru 
Çözüm: Danfoss Link



ürünler

LG Electronics (LG), yaz sıcakları 
için şimdiden önlem almak isteyen 
tüketicileri için LG ARTCOOL 

klimaları öneriyor. Minimal tarzıyla, tüm 
ortamlara uyum sağlayacak şekilde tasarla-
nan LG ARTCOOL, kesintisiz kavisli ve 
ince tasarımı, sezgisel ekranı ve ön panelin-
deki dayanıklı ayna cam ile şık bir tasarım 
sunuyor. 

LG ARTCOOL klima 10 yıl 
garantili
LG ARTCOOL klimalarda bulunan LG 
inverter kompresör, enerji tasarrufu, hızlı 
soğutma ve gürültüsüz çalışma özellikleri 
sunarken klimaların daha uzun ömürlü 
olmasını da sağlıyor. LG ARTCOOL 

Armstrong Fluid Technology’s, yak-
laşmakta olan bir pompa kavitas-
yonu riskini tespit edip bina teknik 

işletmecilerini uyaran ve “Aktif Performans 
Yönetim Hizmeti” olan ‘İnovatif Pompa 
Yöneticisi’ni pazara sundu.
Kavitasyon, birçok uygulamada pompa-
ları etkileyen önemli bir sorundur. Design 
Envelope pompalarının kavitasyonu belir-
leme ve bir uyarı verme yeteneği, enerji 
kayıplarını ve kavitasyonun neden olabile-
ceği ekipman hasarlarını azaltacak.

LG ARTCOOL Klimalar

Armstrong’un Aktif Performans YönetimiTM 
Hizmeti Olan Pompa Yöneticisi, Kavitasyonu 
Algılıyor ve Raporluyor

klimalarda bulunan inverter kompresörün 
10 yıllık garantisi, TUV Rheinland (Uzun 
Süreli Hızlandırılmış Güvenirlilik Testi ve 
Yüksek Marjinal Test) tarafından da onay-
lanmış durumda. 

Düşük enerjiyle geniş etki
LG inverter kompresör, istenilen sıcaklık 
seviyesini korumak için kompresörün hızını 
sürekli olarak ayarlayarak geleneksel kom-
presörlere göre daha fazla enerji tasarrufu 
sağlıyor. Ayrıca, LG inverter kompresör 
sayesinde, hava daha uzağa ve daha hızlı 
yayılıyor. Optimize edilmiş hava çıkışı tasa-
rımı, odayı daha çabuk soğutan güçlü bir 
hava akışı sağlıyor. 6 kademeli dikey kanat-
çık yönü ise, kullanıcıların havayı istedikleri 
yöne vermelerine imkan tanırken, 4 yöne 
salınma fonksiyonu havayı etkili şekilde 
farklı yönlere üflüyor. LG ARTCOOL kli-
malarda bulunan “Aktif Enerji Kontrolü” 
fonksiyonu, kullanıcıların duruma bağlı 
olarak enerji tüketim seviyesini seçebil-

melerine imkan tanıyor. Böylelikle kullanı-
cılar, düşük enerji ile serin ortamın keyfine 
varabiliyorlar. 

LG ARTCOOL ile yüzde 99’luk 
sterilizasyon
LG ARTCOOL’da bulunan 3 milyondan 
fazla iyon sadece klimadan geçen havayı 
değil, üniteyi saran zararlı madde ve koku-
ları da yok ediyor. LG ARTCOOL klima, 
60 dakikada, çalıştırıldığı ortamın yüzde 
99’un üzerinde sterilizasyon sağlıyor. 

LG Smart ThinQ ile uzaktan erişim
LG ARTCOOL klimalar, LG’nin özel ev 
aletleri uygulaması LG Smart ThinQ ile 
uzaktan yönetilebiliyor. Kullanıcılar, Wi-Fi 
donanımlı bir cihaz üzerinden, diledikleri 
zaman, diledikleri yerden klimalarını kon-
trol edebiliyor. Böylelikle, LG ARTCOOL 
sahipleri, evlerine gitmeden önce hava 
koşullarına göre, ortamı soğutup ısıtabi-
liyor.  TM

Bu yeni inovatif özellik hakkında yorum 
yapan, Global Servis, Bina Hizmetleri 
ve Performans Yönetimi Direktörü Pra-
tik Sharma, “Kavitasyonu tespit etme ve 
raporlama yeteneğimiz, tüm dünyadaki 
müşterilere, akışkan sistemlerde çok yay-
gın ve maliyetli bir sorunun önlenmesinde 
yardımcı olacak önemli bir gelişmedir” 
dedi.
Kavitasyonu tespit eden yeni özellik artık 
tüm Armstrong Design Envelope pompa-
larında standart. TM
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Ankara Bölge Müdürlüğü
 53. Cadde 1450. Sokak Ulusoy Plaza  

No: 9/50 Çukurambar, Çankaya - Ankara
 T+90 (312) 287 91 00      F+90 (312) 284 91 00

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Atatürk Mah. Mustafa Kemal Cad. Üntes İş Merkezi  
No:11, 34758 Küçükbakkalköy - Ataşehir - İstanbul

T+90 216 456 04 10       F+90 216 455 12 90

İzmir Bölge Müdürlüğü
Anadolu Cad. No:40 K:7 D:707 Tepekule  
Kongre Merkezi Bayraklı - İzmir - Türkiye

T+90 232 469 05 55       F+90 232 459 12 92

Adana Bölge Müdürlüğü
Fuzuli Caddesi Galeria  

İş Merkezi  2.Kat No: 250 Adana
 T+90 322 459 00 40      F +90 322 459 01 80

Yüksek enerji verimliliğine sahip 
çevre dostu tasarım.

EVI Scroll kompresör sayesinde 
üstün ısıtma performansı.

G tipi ısı değiştirici ile daha 
verimli ısı transferi.

Tek modülde 28 HP, tek grupta 
112 HP Full DC inverter üniteler.

İleri Teknoloji ve Üstün Çalışma Performansı

www.untesvrf.com.tr

28~112 HP



ürünler

ABB’nin ölçeklenebilir “Binaları-
nıza Yeni Bir Boyut Kazandırın” 
(BYBBK) çözümü küçük ve orta 

ölçekli ticari ve endüstriyel işletmelere yeni 
kontrol ve tasarruf seviyeleri getiriyor.
Günümüzde dijital enerji izleme ve kon-
trol cihazlarını birbirine bağlayan daha 
akıllı binalar, Nesnelerin İnterneti (IoT) 
ve ölçeklenebilir teknolojinin ortaya çık-
masından önce asla mümkün olamayan 
verimlilik seviyelerine ulaştı. ABB Abi-
lity™, dijital çözümleri ile akıllı binalarda 
ve dijital teknolojilerde yenilikçiliği teşvik 
etmeye devam edeceğini, böylece müş-
terilerinin daha güvenli, daha akıllı ve 
daha sürdürülebilir işletmeler yaratmasına 
yardımcı olacağını açıkladı. Bu taahhü-
dün bir parçası olarak, ABB Ability ™, 
“Binalarınıza Yeni Bir Boyut Kazandırın” 
(BYBBK) özelliğini destekleyen ortak bir 
mimariye bağlı akıllı bileşenlerle, dijital 
alçak gerilim cihaz portföyünü genişletti. 
BYBBK’nin odağında, ticari ve endüstriyel 
binalar için tamamen ölçeklenebilir bir 
dijital enerji portföyü ve varlık yönetimi 
çözümleri bulunuyor. Tek bir yere veya 
birden fazla sahaya monte edildiğinde, bu 
sistemler enerji ve işletme maliyetlerinde 
yüzde 30'a varan oranda tasarruf sağlıyor. 
BYBBK portföyünün ölçeklenebilirliği, 
müşteri değeri için kilit faktördür; küçük 
ve orta ölçekli işletmeler için elektrik 
tesisatçılarının, bina sahiplerinin, tesis ve 
enerji yöneticilerinin hem yerinde hem de 
uzaktan enerji verilerini toplamasını ve 
görselleştirmesini sağlayan çözümler sunar. 
BYBBK portföyünün oldukça fazla sayıda 
faydası bulunuyor. Endüstriyel bir alanda 

ABB, Binaların Enerji ve Bakım Maliyetlerini Azaltmak için Gelişmiş Dijital 
Teknolojileri Entegre Etti

yöneticiler, duruş 
sürelerini önleye-
rek, elektrik tesisatı 
sorunlarının daha 
iyi tahminlerini 
yaparak ve proak-
tif bakım müdaha-
leleri planlayarak 
operasyonel per-
formansı artırabil-
diklerinden, enerji 
ve bakım maliyet-
lerinde yüzde 30’a 
kadar tasarruf sağ-
layabilir. Bütün bunlar; elektrik koruma ve 
ölçüm cihazlarının tüm tesis için sadece bir 
denetleme sistemine bağlanmasıyla müm-
kündür, böylece bazı ekipmanlar bozulmak 
üzereyken veya değiştirilmesi gerektiğinde 
uyarılar yapılır. Çok lokasyonlu binalar-
daki bir işletmenin çalışmasında, BYBBK, 
bina sahiplerinin farklı cihazlardan veri 
toplayarak tüm tesislerde tüketimi tespit 
etmesine ve toplamasına yardımcı olur. 
Veriler buluttaki analiz için Ethernet veya 
kablosuz bağlantı yoluyla gönderilir. Düşük 
performans ve enerji verimsizliği yaşayan 
eski binalar, yalnızca birkaç bileşen birbi-
rine bağlı ve bir Enerji Yönetim Sistemine 
entegre edilmiş olsalar bile bir yenileme 
işlemiyle ABB Ability™ Electrical Dist-
ribution Control System’den yararlanabilir.

Nasıl çalışır?

“Binalarınıza Yeni Bir Boyut Kazandırın” 
iki kanıtlanmış ABB enerji izleme çözümü 
kullanıyor: CMS-700 devre izleme sistemi 
ve bulut tabanlı bir platform olan ABB 
Ability™ Electrical Distribution Cont-
rol System ile entegre edilen, orta gerilim 
trafo merkezinden en küçük yüklere kadar 
komple kontrol sağlayan EQmatic enerji 
analizörü. Enerji sayaçları, şebeke anali-
zörleri, devre kesiciler ve daha fazlası gibi 
tak-çalıştır cihazları, bulut bilişim platfor-
muna hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir. 
CMS-700 ve ABB EQmatic bağlantılı 
ürün portföyünü tamamlar, ancak bağım-
sız çözümler olarak da çalışabilir. Bunlar, 

güç dağıtım sistemine takılı tüm cihazla-
rın ölçümleri, izlenmesi ve raporlanması 
için herhangi bir müşteri ihtiyacına uyacak 
şekilde daha az işlevsellikle ölçeklendiri-
lebilir. 
Smart Power iş kolunun Dijital Program 
Yöneticisi Nicola Scarpelli, “’Binalarınıza 
Yeni Bir Boyut Kazandırın’ portföyü, bile-
şenleri değiştirmeden binaları yenilemek ve 
dijitalleştirmektir. Operasyonel verimliliği 
ve tasarrufları kolay ve basit bir şekilde 
yönetmeye yardımcı oluyor; küçük ticari 
binalar için mükemmel bir seçim” diyor.

İşletme ve bakım tasarrufu 

BYBBK portföyü, mevcut tesislerin sadece 
bir günde güncellenmesine olanak sağ-
lar. Tak ve çalıştır modülleri ile mevcut 
bileşenlerin değiştirilmesini gerektirmez. 
Ayrıca, buluta yalnızca 10 dakikada bağla-
nır, kablolamayı yüzde 60 oranında azaltır 
ve iletişim için bileşenleri yüzde 25 ora-
nında azaltır. Denetim sistemlerine gereken 
yatırımı yüzde 15 oranında azaltır. Sonuçta, 
sistem enerji ve bakım maliyetlerinde 
% 30'a varan oranda tasarruf sağlar. 
ABB’nin Akıllı Binalar iş kolunda Bağ-
lantı ve Dijital Çözümler Global Ürün 
Müdürü Sebastiano Paganini şunları söy-
lüyor: “İnternet çağındaki izleme ve kontrol 
teknolojileri portföyü, müşterilerimiz için 
elektrik dağıtımında anahtar teslimi bir 
çözüm sunuyor. Herhangi bir binanın daha 
akıllı hale getirilmesi için ABB'den bir 
harika fikir daha.” TM
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Vitodens 050-W gaz yakıtlı yoğuşmalı 
kombi, kalitesi ile öne çıkıyor. Vito-
dens 050-W, kapsamlı aksesuar seçe-

nekleri ile hem yeni binalarda hem de mev-
cut ısıtma sistemlerinin modernizasyonunda 
kullanılabiliyor. Vitodens 050-W, üç farklı 
kapasite seçeneği sayesinde farklı büyüklükteki 
alanlar için ideal çözüm sunabiliyor. 
20 kW, 24 kW ve 33 kW ısıtma kapasitele-
rine sahip farklı model seçenekleri bulunuyor. 
Yeni çıkan 20 kW ısıtma kapasitesine sahip 
modelin kullanma suyu ısıtmasındaki gücü 
29 kW'dır.
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik Inox-Radial 

Viessmann’dan Yüksek Sıcak Su Performanslı Yeni Yoğuşmalı Kombi: 
Vitodens 050-W 20 kW

ısıtma yüzeyi ve paslanmaz çelik MatriX-silin-
dirik brülör ile verimli bir yanma ve ısı transferi 
sağlanır. Mevsimsel enerji verimliliği %92 olup, 
mahal ve kullanma suyu ısıtmasında (XL yük 
profilinde) A sınıfı enerji verimliliğine sahiptir. 
Yüksek verim ve düşük emisyonlar sayesinde 
çevre korunmuş olur. 707 mm cihaz yüksek-
liği ile Vitodens 050-W, kendi sınıfındaki en 
küçük duvar tipi cihazlar arasında yer alıyor. 
Isıtma sistemi modernizasyonunda, mevcut 
cihaz değişiminde yer problemi olmadan kul-
lanılabiliyor. Vitodens 050-W, oldukça sessiz 
çalışmakta ve tüm komponentlerine bakım ve 
servis amacıyla ön taraftan ulaşılabiliyor. TM



ürünler

Siemens’in Buluta Bağlı Yeni Nesil Ürünü: Intelligent Vana

Siemens Akıllı Altyapı bölümü tara-
fından geliştirilen “Intelligent Vana”, 
ısıtma grupları ve klima santralleri için 

ısı transferi optimizasyonu sağlıyor. Doğrudan 
buluta bağlanabilen ve kendi kendini opti-
mize eden ürün sayesinde, debi, gidiş-dönüş 
sıcaklıkları ve ısı çıktısı izlenerek vana ayarları 
otomatik olarak adapte ediliyor. 
Siemens ABT Go uygulamasını kullanarak 
kablosuz LAN üzerinden hızlı ve güvenilir 
bir şekilde devreye alınabilen Intelligent Vana, 
debi sensörü, vana ve kontrolörün ayrı olarak 
monte edilmesi ile esnek montaj kolaylığı sağ-
lıyor. Bağlanabilirlik özelliği ile sürekli gün-
cellik sağlıyor ve ilave fonksiyonları buluttan 
istenildiği zamanda indirilebiliyor.

Enerji tasarrufu sağlayarak sistemi 
optimize eder

Intelligent Vana sürekli sıcaklık, debi ve ener-

jiyi ölçerek kendi ayarlarının ısı transfer ciha-
zının ısıtma veya soğutma davranışına göre 
uygun olup olmadığını kontrol eder. İşletim 
sırasındaki kirlenmenin neden olduğu değişen 
değerleri otomatik olarak adapte eder. Böylece 
sistemin ömrü boyunca tekrar tekrar manüel 
ayarlamaların yapılmasının önüne geçer. Aynı 
zamanda, Intelligent Vananın ısı transfer cihazı 
optimizasyon özelliği ısıtma, havalandırma 
ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin her 
zaman enerji tasarrufl u bir şekilde çalışmasını 
sağlar. Vana, ısı transfer cihazından gelen ek 
enerjinin verimli bir şekilde daha yüksek ısıtma 
veya soğutma çıktısına çevrilemediği debiyi tes-
pit eder. Bu sayede enerji tasarrufunu sağlayarak 
sistemi optimize eder.

Devreye alma kolaylığı

Intelligent Vananın devreye alınması 
otomatik, hızlı ve güvenilirdir. Veri transferi 
için farklı yöntemler kullanılabilir. 
İkiz veri setleri doğrudan Desigo ABT 
Site devreye alma aracından veya ABT Go 
uygulamasını kullanarak vanaya indirilebilir.
En etkili yöntem vananın doğrudan buluta 
bağlanmasıdır. Böylece planlama aşamasında 
ayarlanan değerlerin daha sonra uzaktan 
erişim yoluyla ayarlanması kolaylıkla sağlanır. 
Değerler, çalışma sırasında bile her zaman 
optimize edilebilir. 
Kablosuz LAN ve doğrudan bulut bağlantısına 
ek olarak, Intelligent Vana üçüncü bir iletişim 
arayüzü sunar: BACnet / IP.

Montaj özelliği ile yerden tasarruf 
sağlar

Sunduğu çok esnek montaj seçenekleri ile 
yerden tasarruf etmeyi sağlar. Ultrasonik akış 
sensörü gidiş hattına, vana da dönüş hattına 
monte edilebilir. Kontrolör boruya paralel, çap-
raz veya duvarda ayrı olarak monte edilebilir. 
Renk kodlu geçmeli bağlantılar sayesinde debi 
sensörü, vana ve kontrolör hızlı, kolay ve hata-
sız bir şekilde bağlanır.

Binadaki sıcaklık değişimlerini 
önler

Intelligent Vananın kontrol fonksiyonları, 
PICV’lere (basınçtan bağımsız kombine vana-
lara) benzer şekilde, hidronik sistemin otomatik 
olarak dinamik dengelenmesini sağlar. Dinamik 
hidronik balanslama basınç dalgalanmalarını 
otomatik olarak dengeler, böylece binadaki 
sıcaklık değişimlerini önler ve kullanıcılar için 
konfor seviyesini yükseltir. İlave basınç kontrol 
vanalarına ya da karmaşık hidronik hesapla-
malara gerek yoktur. Siemens Building Opera-
tor bulut uygulamasında, Intelligent Vana’nın 
vana ayarları ve enerji tüketimi değerlerini 
içeren raporlar oluşturur. Raporlar herhangi 
bir zamanda görüntülenebilir ve enerji izlemesi 
yapılabilir. Vanalar Desigo bina yönetim siste-
mine entegre edilirse, değişen çalışma koşulla-
rına kolayca adapte edilebilir. Otomatik fonksi-
yon testleri veya enerji optimizasyon çözümleri 
daha sonra vanalara yüklenebilir. TM
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ürünler

Daikin, kullanıcının üründen alacağı 
maksimum faydayı ve konforu her 
şeyin üzerinde tutuyor. Bu anla-

yışla geliştirdiği çözümler sektörde fark 
yaratmaya devam ediyor.
Klimaların verimli çalışabilmesi için filtre-
lerinin sürekli temiz olması, bakımlarının 
düzenli olarak yapılması gerekiyor. Aksi 
halde verim düşüyor, enerji tüketimi artıyor 
ve sistemin ömrü azalıyor. Örneğin bir otel 
odası klima sorunu yüzünden birkaç gün 
kullanım dışı kalabiliyor. Bakımlar, müş-
terinin konforunu bozan, ekstra maliyet 
yaratan ve planlama gerektiren durumlar 
olduğu için kullanıcı için külfet haline 
geliyor. İşte, Daikin İnce Gizli Tavan Tipi 
İç Ünite FXDQ-A3, bütün bu sorunları 
ortadan kaldıran efektif bir çözüm olarak 
kullanıcıya en iyi alternatifi sunuyor. 
Daikin’in şık tasarıma sahip, kendi kendini 
temizleyebilen dairesel atışlı kaset iç üni-
tesinden esinlenerek tasarlanan bu filtre 
sayesinde kirli tavan ve ızgara sorunu orta-
dan kalkıyor. Kendi kendini temizleyebilen 
filtre, tozu çekerek cihazın toz kutusunda 
toplanmasını sağlıyor. Toz kutusu doldu-
ğunda ise bir uyarı veriyor ve bu toz bir 
elektrik süpürgesiyle kolayca temizlenebi-

liyor. Daikin İnce Gizli Tavan Tipi İç Ünite 
FXDQ-A3, 24/7 temiz hava sağlayan, per-
formansı daima yüksek ve bakım maliyetleri 
düşük bir çözüm olarak konutlardan ticari 
alanlara kadar geniş bir skalada kullanılabilir 
bir ürün olarak dikkat çekiyor. 

Otel, hastane ve ev için ideal

Daikin İnce Gizli Tavan Tipi İç Ünite 
FXDQ-A3, 200 mm’lik cihaz yüksekliği 
ile kompakt boyutlara sahip bir üründür. Bu 
sayede 240 mm’lik bir asma tavan boşluğuna 
kolayca monte edilebiliyor. Tasarruf, kesin-
tisiz maksimum verim ve yarattığı hijyenik 
ortam bu cihazı konutların yanı sıra otel, 
hastane ve muayenehane gibi alanlar için de 
vazgeçilmez hale getiriyor. 1,7 kW soğutma 
kapasitesi sağlayan ünite, otel odaları ve 
küçük ofisler gibi iyi yalıtılan bölümler için 
özel olarak üretilen cihaz, ince yapısı ve 
kompakt tasarımıyla mimarların da tercih 
ettiği bir üründür. Kolayca monte edilen 
ürün estetik olarak da gözü rahatsız etmez; 
dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj menfezleri 
görülür. Hava emme yönü arkadan veya 
aşağıdan yapılabilir; bu da esnek montaj 
avantajı sağlar. Direkt tahrikli özel gelişti-

rilmiş DC fan motorlu sirocco tip fan düşük 
ses seviyesinin yanı sıra düşük enerji tüke-
timi sağlar. Cihaz üzerinde standart olarak 
bulunan drenaj pompası kiti 600 mm‘ye 
kadar basınç yüksekliğine sahiptir. Bu özel-
lik esnekliği yükseltirken, montaj süresini 
kısaltır. 
1,7 kW ile 7,1 kW arasında soğutma kapa-
sitesine sahip olan cihaz, 55 Pa’ya kadar 
sağladığı geniş ESP aralığı sayesinde farklı 
uzunluklardaki kanalların kullanılabilme-
sinde esneklik sağlar. En yüksek soğutma 
kapasitesinde çalışırken bile fısıltı kadar ses-
siz çalışan cihaz otel, hastane, muayenehane 
ve konutlar için idealdir. Daikin İnce Gizli 
Tavan Tipi İç Ünite FXDQ-A3’ün kon-
trolü kablolu kumanda ve uzaktan kumanda 
seçenekleri ile sağlanır. Kablolu kumanda 
haftalık zamanlayıcı moduna sahiptir. Bu 
sayede gün veya hafta içerisinde herhangi 
bir zamanda çalışmayı başlatacak ve durdu-
racak şekilde ayarlanabilir. Böylece iç ortam 
konfor seviyesi, kullanıcı ortamda olmasa da 
sağlanabilir. Belirlenen sıcaklığa ulaşılması 
için soğutma veya ısıtma modunu otomatik 
olarak seçer. Merkezi kumanda kullanılarak, 
diğer iç ünitelerle birlikte ana merkezden 
kontrolü yapılabilir. TM

Daikin’den Kendi Kendini Temizleyen Klima
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Parçalayıcı bıçak veya 
vortex çark ile donatı-
lan tahliye istasyonları, 

doğal eğimle kanalizasyona 
verilemeyen durumlarda 
(kanalizasyon borusundan 
uzak kalan yerlere, kot farkı, 
bodrum kat...) yerleri kırıp 
dökmeden, birden fazla 
tuvalet, banyo, mutfak veya 
çamaşırhanenizden gelen 
atıksuların 50 veya 80/100 
mm çapında PVC borular 
aracılığıyla kolayca tahliyesini sağlar. Dikey 14 m, yatay 140 
m’ye kadar atıksuları pompalayabilen tahliye istasyonları; pra-
tik, güvenilir ve hijyen standartlarına uygun bir çözüm sağlar. 
Kafe, restoran, otel, fitness salonu, AVM, fabrika, toplu konut, 
hastane vb. gibi evsel, ticari ve toplu kullanım için farklı ürün 
seçenekleri sunulur. 

SANICUBIC 1 VX tahliye istasyonu - teknik 
özellikleri

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Birden fazla klozet, banyo, mutfak 
ve çamaşırhanenin foseptik ve pis suları

•	 Hazne hacmi: 60 litre
•	 Giriş sayısı: 3 x Ø 40/50/100/110/125 (dış çap)
•	 Tahliye boru çapı: 100 mm (dış çap 110)
•	 Hava tahliye çapı: 75 mm (dış çap)
•	 Maks. akışkan sıcaklığı: 70 °C (kısa süreli çalışmada-5 dak. 

maks.)
•	 Maks. partikül geçirgenliği: 50 mm
•	 Maks. debi: 40 m³/saat
•	 Maks. basma yüksekliği (debi=0): 13 m
•	 Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği: 10 m (DN 80 iç çap) – 6 

m (DN 100 iç çap)
•	 Besleme voltajı/frekans: 220-240 V / 50 Hz
•	 Motor gücü: 2000 W
•	 Çekilen maks. akım: 8 A
•	 Koruma sigortası: 16 A
•	 ON/OFF seviyesi: 165/65 mm
•	 Alarm seviyesi: 230 mm +/- 15
•	 Ağırlık (aparatlar dahil): 30 kg
•	 Koruma sınıfı: IP68
•	 Kontrol panosu koruma sınıfı: IPX4
•	 Elektrik koruma sınıfı: I
•	 Maks. dikey pompalama: 10 m’ye kadar
•	 Maks. yatay pompalama: 100 m’ye kadar
•	 Boyutlar (g x d x y): 701,50 x 550 x 504 mm.TM

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



ürünler

GF Hakan Plastik ile Altyapı Projelerinde Hız ve Tasarruf

bara kadar su tesisatı uygulamaları için uygun 
olan MULTI/JOINT® 3000 Plus’ta özel mon-
taj ekipmanlarına gerek duyulmaması, montaj 
sırasında ekstra zaman kazandırıyor. “Her çapa 
uygun tasarım” ilkesi sayesinde stok maliyetle-
rini azaltıyor.

Kaliteli sızdırmazlık sistemi, 
güvenilir bağlantı

MULTI/JOINT® 3000 Plus sisteminde plastik 
parçalardan ve kauçuk bir sızdırmazlık halka-
sından (EPDM veya NBR) oluşan esnek bir 
bilezik (Uni/Fleks veya Uni/Fiks) sızdırmaz-
lık sunuyor. Uni/Fiks bilezikte, her türlü boru 
malzemesini MULTI/JOINT® 3000 Plus ile 
sabitleyebilen metal kavrayıcılar bulunuyor. Bu 
sayede hem metal hem de plastik borularda, 
su için 16 bar, gaz için ise 8 bara kadar daya-
nıklı bağlantı sağlanabiliyor. MULTI/JOINT® 
3000 Plus’ın dökme demir ürünleri, korozyona 
dayanıklı Resicoat® toz epoksi ile kaplanıyor. 
Bu kombinasyon, tahmini kullanım ömrünü 
önemli ölçüde uzatıyor. Sistemin bakım gerek-
tirmeyen bağlantı parçalarının nominal kul-
lanım ömürleri 50 yıl olduğu için kesintisiz 
su ve gaz tedariki garanti edilebiliyor; sürekli 
bakım ve onarım masrafı oluşmasının da önüne 
geçilebiliyor.TM

Altyapı boruları sistemleri ile projeler 
için uzun ömürlü çözümler üreten 
GF Hakan Plastik, geliştirdiği ek 

parçalarla da güvenli ve hızlı kurulum, zaman 
tasarrufu gibi avantajları birlikte sunuyor. GF 
tarafından geliştirilen ve GF Hakan Plastik 
ürün grubuna yeni eklenen GF Waga MULTI/
JOINT® 3000 Plus, stok maliyetlerinde de 
tasarruf edilmesini sağlıyor.

Her çapa uygun tasarım

Günlük çalışmalar esnasında sahada çeşitli 
malzemelerden yapılmış boru sistemleriyle 
karşılaşılabiliyor. Bu sistemlerin yeni boru mal-
zemelerine bağlanması ve tercihen de sabitle-
yici bir bağlantı parçası kullanılması gerekiyor; 
manşon, fl anş, kaynak ve baskı yatağı gibi bağ-
lantı yöntemleri zaman kaybına neden oluyor. 
MULTI/JOINT® 3000 Plus sistemi, tüm 
boru malzemelerinin özel montaj ekipmanları 
olmaksızın bağlanmasına yardımcı oluyor.
“Her çapa uygun tasarım” ilkesiyle gelişti-
rilen MULTI/JOINT® 3000 Plus sistemi, 
DN50-DN600 çap aralığında borularla geniş 
bir bağlantı seçeneği barındırıyor.  Sızdırmaz-
lık sistemi sayesinde, tüm bağlantı elemanları, 
nominal çaplar aynı olduğu sürece birbirlerine 

bağlanabiliyor. Bunun için önemli nokta; boru-
nun dış çapı, akışkan türü ve çalışma basıncı.
Uluslararası pazarda 25 yıldır kalitesi ile say-
gınlık kazanan sistem, su nakli, su dağıtımı, gaz 
dağıtımı, atıksu, bakım-onarım ve endüstriyel 
uygulama alanlarında kullanılabiliyor. Sabitle-
yicili bağlantı elemanları, 8 bara kadar gaz ve 16 
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www.boreasclima.com

BOREAS
DÜNYA’NIN
HER YERİNDE!

BOREAS
ÜRÜNLERİ
GLOBAL
ARENADA

MÜKEMMEL
ISI KÖPRÜSÜZLÜK
İÇİN TASARLANDI
Boreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 
ile dayanımı üst seviyede yeni nesil 
bir klima santralı.

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



ürünler

Optimum Isıtma’dan ATI Doğalgazlı Sıcak Su Boyleri

kazana gerek duymadan kendi üzerindeki sessiz 
atmosferik brülör ile direkt sıcak su üretiyor. 80 
lt’den başlayıp 800 lt’ye kadar depolama hacmi 
olan direkt boylerlerde tankın iç yüzeyi çift kat 
emaye kaplı ve hijyenik. Direkt sıcak su boy-
lerleri EN 676 normlarına göre Class3 sınıfı 
emisyon değerinin yanında verimlilik olarak 
da ErP 2018 yönetmeliklerine uygun üretiliyor. 
Oldukça sessiz çalışan atmosferik brülörlü dik 
tip su üreticilerine sadece doğalgaz ve su gidiş/
dönüş hatlarını bağlamanız yeterli. Bacalı veya 
hermetik atık gaz çözümleri mümkün. Zeminde 

sadece 1 m2 yer kaplayan direkt boyler teknolo-
jisi, uygulamalardaki karmaşık tesisat yapılarını 
da ortadan kaldırıyor.
Yüksek verimli, az yer kaplayan, anında bol 
sıcak su üreten, yakıt cimrisi, düşük ilk yatı-
rım maliyetli sıcak su üreticilerinde; otel, apart, 
spor salonu, öğrenci yurdu, hamam, hastane, 
okul, mobilizasyon gibi sıcak yaz/kış su ihtiyacı 
olan yerler hedefleniyor.  ATI ürünlerinin keşif, 
montaj ve satış sonrası hizmetleri Optimum 
Isıtma tarafından Türkiye’nin dört bir yanında 
veriliyor. TM

Optimum Isıtma, yenilikçi ürün ve fikir-
lerle müşterilerine optimum çözümler 
sunuyor. Dünyaca ünlü brülör üreticisi 

Ecoflam ve radyant ısıtmada yenilikçi Alman 
Schwank işbirliğinin ardından, şimdi de İtalyan 
ATI DI MARIANI SRL firmasının ürünleri 
Türkiye pazarında Optimum Isıtma Çözümleri 
ile sunulacak. Çesena’da kurulu olan ATI firması, 
45 yıllı aşkın tecrübesiyle ürettiği doğalgazlı 
sıcak su boyleri ve güneş enerjili sıcak su üre-
ticilerini şimdi Türkiye pazarına da sunuyor. 
Doğalgazlı Sıcak Su Boyleri; herhangi bir ilave 

Baymak Klima Ailesi

sağlayarak kötü kokuları önlemeye yardımcı 
oluyor. Soğutmada ve ısıtmada A enerji sınıfına 
sahip, dört yöne otomatik yönlendirme sistemi 
ile yüksek konfor sağlayan Baymak 48 – FSA 
salon tipi split klimalar ise, bu yaz geniş alan-
ların soğutulması için kullanıcıların tek tercihi 
olacak. Üç tarafında drenaj bağlantısı olan ve 5 
ayrı fan hızı seviyesine sahip klimalarda bulu-
nan LED ekran ise estetik ve konforu bir arada 
sunuyor. 
5 yıl iç-dış ünite garantisi ile kalitesine olan 
güvenini ortaya koyan Baymak salon ve duvar 
tipi klimalar, ortamda hissedilmek istenen 

sıcaklığa ulaşılmasını sağlayan “I Feel” tekno-
lojisi, sessiz kullanım imkânı sunan “Silence 
Mod”, uyku modu, programlanabilme ve ortam 
sıcaklığını uzaktan kontrol edebilmeyi sağlayan 
LCD uzaktan kumanda ile konfor sunuyor. 
Bunun yanı sıra akıllı temizleme fonksiyonu 
ile klimanın iç ünitesinde oluşan tozlanma ve 
kokuyu ortadan kaldırırken buz çözme özelliği 
ile de klimanın en yüksek performansla çalış-
masını sağlıyor. 
Baymak klimalar, Türkiye genelindeki tüm Bay-
mak bayileri ve Orange Store bayilerinde satışa 
sunuluyor. TM

Baymak klima ailesi yeni ürünleriyle 
büyüyor. Klima ailesinde 5 yıl garanti 
sunan Baymak, 48-FSA salon tipi ve 

Elegant Prime Serisi duvar tipi klimalarıyla 
yaz sıcaklıklarında konforun ve serinliğin yeni 
tercihi olacak. 
Baymak klima ailesinin yeni üyesi Elegant 
Prime serisi duvar tipi klimalar, soğutmada 
A++, ısıtmada A+ enerji sınıfına sahip, çevreci 
ve verimli R32 soğutucu akışkana sahip olan 
klima inverter özelliğinin yanı sıra “Eco Mod” 
özelliği ile yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. 
“Favori kullanım” ve “Turbo mod” seçenekleri 
bulunan kısayol tuşları ile tasarlanan Elegant 
Prime serisi, 3 dakikalık güvenlik koruma özel-
liği ile elektrik ve çalıştırma hatalarına karşı da 
koruma sağlıyor. Wi-Fi uygulamasının opsiyo-
nel olarak kullanılabildiği Elegant Prime seri-
sinde bulunan aktif karbon filtreleme sistemi, 
sigara dumanı ve kötü kokuların emilimini 
sağlarken, gümüş iyon filtreleme sistemi de 
ortamın bakteri ve küften sterilize edilmesini 
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Pulsetech Bölgesel Sıcaklık Kontrolü

ile ürün kalıbının farklı noktalarına farklı sıcak-
lıklarda su darbeleri gönderilerek malzeme-
nin formunun bozulmaması hedeflenir. Kalıp 
üzerindeki farklı bölgelerin (4-48 bölge arası) 
yüzey sıcaklık bilgileri ısı sensörleri kullanı-
larak tespit edilecek olup mikroişlemci yar-
dımıyla her bölgeye farklı sıcaklıklar sağlanır. 
Tespit edilen farklı bölge sıcaklıklarına göre 
pulse yapan selenoid valfler kullanılarak farklı 
sıcaklıklarda su darbeleri uygulanır. Su dar-
beleri uygulanması esnasında bölgeden geçen 
su debisi darbelerin uygulanma sıklığına etki 
ederek bölgeler için farklı debide su sağlanır. 
Basınçlı su pompası kullanılarak farklı böl-
gelere gönderilen su darbeleri çevrim süresini 
kısaltarak üretim maliyetinin azaltılması sağ-
lanır.
Kalıbın farklı noktalarında hedeflenen sıcak-
lıklar set edilen değerlere göre su darbeleri 
ve ultrasonik debimetre kont-
rolüyle gerçekleştirilir. Kalıbın 
farklı noktaları için set edi-
len sıcaklık değerleri kontrol 
altında olduğundan dolayı 
ısı dalgalanmaları oluşmaya-
rak ve ürün üzerinde eksik-
lik, çekme, çarpıntı, çöküntü 
gibi hatalar ortaya çıkmaz. Su 
akışı, sıcaklık değişimleri, hava 
sıcaklık değişimi, çevrim süresi 

gibi değişken parametreler izlenerek gerçek 
zamanlı hassas kontrol sağlanır. Kalıp nok-
talarına kontrollü su darbeleri gönderilerek 
düşük su tüketimi, çevrim süresinin kısaltılması 
ile düşük enerji tüketimi hedeflenir. Parçala-
rın hassas yüzey sıcaklıklarının sürekli takip 
edilmesi ile hatasız üretim sağlanır. Sıcaklık 
ve debi verilerinin programlar sayesinde ağ 
üzerinden aktarımı sağlanır. Bilgisayar tabanlı 
yazılım aracılığıyla kontrol edilir ve geliştirilmiş 
yazılım, platform bağımsız olarak kullanılır.  
Her plastik enjeksiyon kalıbına uygun sıcak-
lık ve debi sağlanarak PLC üzerinde reçete 
olarak kayıt edilmesi ve daha sonra kullanım 
için çağrılabilmesi sağlanır. Yazılımda ayrıca 
sıcaklık-zaman trend analizi opsiyonel olarak 
sunularak belli bir tarih aralığındaki sıcaklık 
değerleri izlenebilir. TM

Plastik enjeksiyon kalıplama prosesinde, 
kalıp yüzey sıcaklığının ürün kalite-
sine önemli etkileri vardır. Yüksek 

kalıp sıcaklığı, ürün yüzey kalitesini iyileşti-
rirken, soğutma süresini ve çevrim süresini 
uzatır. Bununla beraber, kalıp yüzey sıcaklığının 
düşürülmesi ile çevrim zamanı düşer, fakat 
ürün yüzey kalitesinde iyileşme sağlanamaz. 
Bu nedenle kalıp soğutma süresi de sabit kalır. 
Kalıp sıcaklığı ise kalıptan ürünün çıkması 
gereken sıcaklıktan bağımsız olması nedeniyle 
üründe çarpılma/çöküntü, ürün gerilme diren-
cinde ise azalma gözlenir. Ürün üzerinde artan 
gerilim ise malzemede bozulmalara sebep olur. 
Kalıp yüzey sıcaklığı ve soğuk su sıcaklığı ara-
sındaki fark üründe gerilme ve çöküntülere 
sebep olur.
Geleneksel su soğutma ve ısıtma sistemlerinde, 
kalıplama prosesi sırasında, kalıp su kanalla-
rına sabit su akışı sağlanır. Benzer ürünlerin 
uyguladığı metotta soğutma suyu sıcaklığı ile 
kalıp sıcaklığı aynı olur. Soğutma-ısıtma suyu 
sıcaklığı, makine içinde bulunan tank su sıcak-
lığı ölçülmek vasıtasıyla tayin edilir ve kalıp 
soğutma suyu kanallarına gönderilir. Kalıp 
yüzeyinin tümüne gönderilen su sıcaklığı aynı 
olur, kalıp yüzeyi ürün özelliğine göre bölgesel 
ısıtılıp, soğutulamaz.
Plastik kalıplama tekniğinde görülen, üründe 
çarpılma/çöküntü, ürün gerilme direncinde 
azalma gibi yaşanan kalite problemlerine 
çözüm hedeflenir. Ürün üzerinde sıcaklık fark-
larından dolayı gerilim oluşur bu da malzemede 
bozulmalara sebep olur. Kalıp yüzey sıcaklığı 
ve soğuk su sıcaklığı arasındaki fark üründe 
gerilme ve çöküntülere sebep olur.
Bazı ürünlerde bölgelerdeki istenmeyen sıcak-
lık farklarından dolayı malzemenin formu 
bozulabilir. Plastiğin enjekte edildiği noktada, 
sabit soğutma suyu sıcaklığı, hammaddenin 
eriyik halde yolluk kanallarında ilerlemesine 
engel olur. Bu nedenle eksik basılmış parça 
sorunlarıyla karşılaşılır. Diğer bir sorun ise 
hammaddelerin eriyik halde ilerlediği en uç 
kalıp bölgelerinde ise soğuk su, ısınmış olarak 
bu bölgelere ulaşır ve ürün üzerinde bölgesel 
olarak yeterli soğutma sağlanamaz.

Pulsetech Avantajları

Aytek Soğutma tarafından üretilen Pulsetech 
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ürünler

Kombi Altı Mıknatıslı Tortu Tutucu Filtresi Caleffi XS
tüsü, krom malzemesi ve beyaz rengi ile Caleffi 
XS kombi estetiği ile uyumludur. Küçük boyutu 
sayesinde ise kombi ile mükemmel bir uyum 
sağlar.

Fonksiyonel 
Sistemde tortuları ayırmak için tasarlanan 
cihazlar kombilerin dönüş hattındaki boru-
lara yerleştirilmelidir. Bu sayede sistemdeki 
tortu, çamur ve metal partiküller eşanjöre ve 
sirkülasyon pompasına zarar verme fırsatı bula-
madan manyetik filtre tarafından yakalanmış 
olur. Kombi altı mıknatıslı tortu tutucu filtresi 
Caleffi XS, sistemde yer alan pislikleri 3’lü bir 
etki ile mekanik olarak ayırır: Demir içermeyen 
hafif tanecikler için çelik bir filtre ağı (Ø 0.80 
mm’e kadar), demir içerikli parçaları yakalamak 
için neodim mıknatıs ve ağır parçaları topla-
ması için geniş bir iç hazneye sahiptir. Caleffi 
XS ayrıca, temizlik zamanının gelip gelmedi-
ğini kolayca anlayabilmek için dışarıdan içinin 
görülmesini sağlayan pencerelere sahiptir. 

Kolay Bakım 
Kontrol pencereleri sayesinde cihaz bakımının 
gerekli olup olmadığını kontrol etmek oldukça 
basittir. Temizlik süreci ise basit birkaç aşamada 
gerçekleştirilebilir. Kombiyi kapattıktan sonra 
Caleffi XS içerisinde yer alan dahili kesme 
vanasını kapatın, herhangi bir alet kullanmadan 
ellerinizle manyetik beyaz kafayı çevirerek açın, 

böylece demir içerikli tortular toplama hazne-
sine boşalacaktır. Bu noktadan sonra hazneyi 
vanadan ayırmak kolayca yapılabilmektedir. 
Cihazın içerisinde yer alan bileşenlerin temiz-
liği hemen yapılır. Yeniden montaj ise basitçe 
hatasız yapılır. 

Kimyasal Koşullar
Sistemi daha iyi koruyabilmek için kimyasal 
katkı maddesi ilavesi yapılmalıdır. 
•	 Sistem temizliği: Yeni ve mevcut 

sistemlerde var olan çamur ve tortuların, 
metal oksitlerin, greslerin, yağların ve 
işlem artıklarının giderilmesini sağlayan 
ürünler kullanılır. 

•	 Sistemin korunması: Sistemin korunması 
için birçok ürün mevcuttur. En çok bilinen 
ve kullanılan ürünler arasında radyatör 
sistemleri ve radyan paneller için korozyon 
ve kireç önleyici ürünler yer almaktadır. 

Ev tipi sistemlerde katkı maddeleri ilavesi 
oldukça zor hatta bazı koşullarda imkânsızdır. 
Caleffi XS’in özel adaptörü sayesinde ise katkı 
madde ilaveleri oldukça basitçe ve hızlıca ger-
çekleştirilir.
Basitçe: Vanayı kapatın; filtreleme ve tortu 
tutucu hazneyi çıkartın. Adaptörü vanaya ve 
kimyasal katkı maddesi kabına bağlayın (Caleffi 
marka C3 Hızlı Temizleyici ya da Caleffi marka 
C1 Hızlı İnhibitör) Vanayı açın ve basınç 
altında likidi ilave edin. TM

Genel anlamıyla, ısıtma sistemlerinin 
ve kombinin korunması, cihaza takı-
lan tortu tutucu ile gerçekleşir. Tortu 

tutucular alt bölmesinde pislikleri tutarken 
cihaz debisinde farklılıklar yaratmadan sistemi 
temiz tutar. Genellikle evlerin mutfaklarında 
bulunan kombilere monte edilen bu cihazlar 
için her zaman uygun alan bulmak mümkün 
olmayabilir. Caleffi’nin en yeni ürünlerinden 
Kombi Altı Mıknatıslı Tortu Tutucu Filtresi 
Caleffi XS, kombinin korunması ve sistemin 
ısınması ile ilgili tüm sıkıntılara karşı kompakt 
bir çözüm sunar. 

Esnek ve Kompakt 
Ekstra küçük boyutları sayesinde, eski ve yeni 
her kombi kullanımı için uygundur. İster doğ-
rudan kombiye, ister bağlantı hortumu kulla-
narak kombiye bağlantı yapabilirken tek bir 
tortu tutucu gövdesinde yatay ve dikey olarak 
bağlantı özelliğine sahip olan gövdeyle doğru 
bir şekilde bağlantı yapabilirsiniz. 

Estetik 
Kombiler, ev içlerinde genellikle mutfak ya da 
bir duvar ünitesi üzerine yerleştirilir. Eski kom-
bilerin yenileri ile değiştirilmesi durumunda 
ise kombi ile duvar bağlantıları Flexi borularla 
yapılır. Bu da kombiye diğer fonksiyonel bazı 
özelliklerin (tortu tutucu gibi) eklenmesini 
estetik anlamda zora sokar. Kompakt görün-

Profesyonel yangın algılama sistemleri 
ve güvenlik çözümleri ile dünya stan-
dardında koruma vadeden Panasonic, 

yangın alarm sistemlerinde kalite ve tekno-
lojiyi bir arada sunuyor. EN54 Standartla-
rını karşılayan yeni nesil EBL512 G3 ve 
EBL128 model yangın algılama santralleri, 
binalara güven katıyor.

Yanlış alarm vermeden erken ve 
güvenli algılama
Ortama uyum sağlayan dedektörlerle birlikte 
çalışan işlevsellik, kendini uyarlama ve inte-
raktif olma özellikleriyle Panasonic EBL512 
G3 ve EBL128 model yangın algılama  
santralleri tüm binalar için uygun. Sis-
temdeki ayrı ayrı her bir analog duman 
dedektörü çevreye uyum sağlıyor. Her bir 

Panasonic’ten Yeni Nesil Yangın Algılama Santralleri
analog dedektörün hassasiyeti, kendisinde 
meydana gelen kontaminasyona ya da par-
tiküllere rağmen sabit kalıyor. Uzun vadeli 
değişiklikler, örneğin için için yanan bir 
ateşin kısa vadeli değişikliklerinden ayrı-
lıyor. Çünkü akıllı alarm, için için yanan 
ateşleri algılamak üzere özel algoritma 
kuruyor. Ürünlerin, kendini uyarlama işlevi, 
elektroniklerdeki ve algılama haznesindeki 
doğru normal koşuldan her türlü sapmayı 
algılıyor. 440x dedektörleriyle ileri öğrenme 
işlevi sayesinde ise dedektörler gerçek çev-
reye en uygun alarm algoritmasını uyar-
lıyor. Uyarlama işlevi, gerçek bir yangının 
algılanmasında güvenilirliği artırmak için 
sistemdeki bir, iki ya da daha fazla sayıdaki 
dedektörden alınan bilgileri kullanıyor. Son 
teknoloji dedektörler; kontrol ve gösterge 

paneli donanımına, tesis duman oluşumu 
ya da ısı değişiklikleri hakkında doğru ve 
gürültüsüz bilgi veriyor. Ayrıca dedektörler, 
manüel çağrı noktaları ve bağımsız prog-
ramlanabilir, kişiye özel belirli işlevler için 
genel giriş ve çıkış birimleri COM devre-
lerine bağlanabiliyor.TM
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• Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli
• Web üzerinden Android Kontrol
• Hava Kirliliği Göstergesi (PPM) (Giriş-Çıkış)
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söyleşi

Y erli ve yabancı sermaye ortaklığı ile 2016 yılının başında İzmir’de kurulan 
AERA İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., aynı yıl içinde Pancar Organize 
Sanayi Bölgesinde modern üretim sistemleri ile donatılmış olan fabrikasının 

açılışını yaptı. Satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Bilgi 
Akkaya’nın direktörlüğü ile İstanbul Ataşehir’de Türkiye Satış Ofi si kuruldu. Bilgi 
Akkaya, “fark yaratabilmeyi” hedefl ediklerinin altını çizerek, “sıradan olanla 
günü kurtarabilirsiniz ama katma değer sağlayan farkları yaratabiliyorsanız 
kalıcılığı, sürdürülebilirliği elde edersiniz” sözleri ile AERA’nın vizyonunu 
özetledi. Akkaya, genç bir fi rma olmasına rağmen sektörün değerli birikimlere 
sahip insan kaynaklarını bir araya getirmeyi başaran AERA İklimlendirme 
şirketinin yolculuğunu anlattı.

Bilgi Akkaya
AERA İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. 
Satış ve Pazarlama Direktörü

“Enerji verimli iklimlendirme 
cihazları üretmek üzere yola çıktık”
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AERA markasıyla ürettiğimiz 
cihazları Avrupa pazarına 
sunuyoruz

AERA İklimlendirme, 2016 yılının başında 
yüzde 20 yerli ve yüzde 80 Alman sermaye 
ortaklığı ile iklimlendirme mühendisliği ala-
nında, yurtiçi ve küresel pazarlarda başat bir 
oyuncu olmak amacıyla İzmir’de kuruldu. Kuru-
luşumuzun hemen akabinde Ar-Ge ve Tasarım 
ekibimiz, Bilimpark’ta ürün geliştirme çalışma-
larına başladı. Cihazların tasarımı bir yıl içinde 
tamamlandı ve 2016 yılının sonuna doğru, Pan-
car Organize Sanayi Bölgesinde, modern üre-
tim sistemleri ile donatılmış olan fabrikamızın 
açılışını yaptık.
Fabrikamızda, yüksek verim, sürekli iyileştirme 
ve sürdürülebilir kalite prensipleri ile yüksek tek-
nolojiye sahip, insana ve doğaya saygılı bir üretim 
altyapısı kurduk. Fabrikanın kuruluşuyla paralel 
olarak ürünlerimizi sektöre sunmak üzere, eki-
bimizi organize ettik ve İstanbul Ataşehir’de 
satış ve pazarlama ofisimizi yapılandırdık. 2017 
yılının başında kataloglarımızı oluşturduk, web 
sitemizi kurduk. Sahaya ayak basmamız 2017 
yılında oldu. 
2017 yılı iç pazar için daha çok tanıtım faali-
yetleriyle, dış pazarda ise (Alman ortağımıza 
kendi markalarıyla OEM üretim yapacağımız 
için) Alman Ar-Ge mühendisleri tarafından 
cihazlarımızın test edilmesiyle geçti. 2018 yılının 
başında ise AERA markasıyla ürettiğimiz cihaz-

ları da Avrupa pazarına sunmaya başladık. İhra-
cat çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Başlangıçta 
ciromuzun yüzde 50’si olan ihracat oranımız, 
şimdi yüzde 75 seviyelerinde. 
Özellikle ihracat pazarlarında artan üretim 
talebine bağlı olarak 3500 m2 olarak başlayan 
üretim alanımız yetmeyince, bu alanı genişlete-
rek toplam 5500 m2 üretim alanına ulaştık. Bu 
genişleme aşamasında Pancar Organize Sanayi 

Bölgesindeki son arsayı satın aldık. Oradaki 
10.000 m2’lik fabrikanın projesi yeni bitti. Yapı-
lan yeni makine yatırımları ile birlikte toplam 
üretim kapasitemizi de artıracağız.

Ürün geliştirme çalışmalarımız 
devam ediyor

Ana ürün gruplarımız; modüler klima santral-
leri, kompakt klima santralleri, ısı geri kaza-
nımlı havalandırma cihazları, entegre ısı pom-
palı havalandırma cihazları ve havuz nem alma 
cihazlarıdır. Sığınak santralleri, mutfak havalan-
dırması için filtre cihazları da ürün gamımızda 
yer alıyor. 
Ürün gamımızda bulunan Azure, Vesta ERP, 
EVO-C ve EVO-R Cihazları, Avrupa Birliği 
tarafından belirlenen, havalandırma cihazlarında 
EcoDesign kriterlerini karşılıyor. Ayrıca havuz 
nem alma cihazlarının da üretimine başladık, 
yaklaşık altı aydır bu cihazların üretimini ger-
çekleştiriyoruz. 
Bir yandan ürün geliştirme çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu çalışmalarımızın sonucunda 
kompakt klima santrallerimizin üstten emiş ve 
üstten üfleme modellerini ürettik. Ar-Ge eki-
bimiz bu ürünün tavan tipinin kompresörlü 
modeli üzerine çalışıyor. Ayrıca ürün gamımıza 
tavan tipi çift rotorlu ısı geri kazanım cihazlarını 
da ekledik.
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söyleşi

Ürünlerimiz yurtiçi ve yurtdışında birçok 
prestijli projede tercih edildi. İstanbul’da 5. 
Levent, Vadistanbul, Küçükçekmece Beledi-
yesi, HABOM gibi projelerde cihazlarımız 
kullanıldı. Bursa’da Parkora AVM’de klima san-
trallerimizle yer aldık. Çerkezköy’de zımpara 
taşı üreten bir fabrikada klima santrallerimiz 
kullanıldı. Beylikdüzü BİRMOT’a klima san-
traleri ve HRV cihazlarını temin ettik. Ankara 
Beştepe’de Moment Yapı’nın Moment Beş-
tepe Ofis projesinde 24 adet kompakt klima 
santralimiz kullanıldı. Moment Beştepe’de her 
cm2 değerli olduğu için çok detaylı bir çalışma 
yapıldı. Bu projede taze hava ihtiyacı EVO TOP 
serisi kompakt klima santralleri ile karşılandı. 
Romanya’da yer alan olimpik havuz için iki tane 
30.000’lik havuz nem alma cihazımızın satışını 
ve devreye alınmasını gerçekleştirdik. Ayrıca 
Türkiye’nin en büyük bankalarında ısı geri kaza-
nım cihazlarımız kullanılıyor. Daha çok yeni bir 
firma olmamıza rağmen, birçok prestijli projeye 
imzamızı atmamız memnuniyet verici.

EcoDesign kriterlerine uygun 
üretim yapıyor, kalite-kontrol 
konusuna ayrıca önem veriyoruz

AERA İklimlendirme olarak, 35’i mühendis 

olmak üzere Ar-Ge, Tasarım, Kalite, Pazarlama/
Satış, Lojistik departmanlarımızla birlikte 70 
kişilik bir ekibiz. Firmamız çok genç olmasına 
rağmen, departmanlarımızın başındaki çalışma 

arkadaşlarımız çok deneyimli. Ar-Ge depart-
manımız; havalandırma sistemlerinde konfor 
koşullarını daha da ileriye taşıyarak, enerji verim-
liliği yüksek, gelişmiş kontrol imkanına sahip, 
kullanımı ve bakımı kolay iklimlendirme cihaz-
ları tasarlayıp üretmek için harıl harıl çalışıyor. 
Tasarım felsefemiz; pazarın mevcut taleplerini 
gözetirken, gelecek ihtiyaçlarını da öngörerek 
kaliteli ve doğru çözümler üretmek. 

Tasarımları tamamlanan tüm ürün gruplarımızı, 
prototip çalışması sonucunda fabrikamız bünye-
sinde bulunan ANEMO test laboratuvarımızda 
EN308, EN1886, EN13779, EN13053 stan-
dartlarına ve EcoDesign direktiflerine göre test 
ederek tasarım doğrulaması prosesinden geçiri-
yoruz. ANEMO test laboratuvarımız, EN ISO 
17025 gerekliliklerini sağlıyor. Farklı sıcaklık ve 
nem koşulları oluşturabildiğimiz iki ayrı bölü-
mün yer aldığı bu laboratuvarda, havalandırma 
cihazlarındaki gerekli termal kapasite ve verim 
ile gövde dayanım/kaçak testlerini yapabiliyoruz. 

AERA İklimlendirme olarak, enerji verimli 
iklimlendirme cihazları üretmek üzere yola 
çıktık. Türkiye’de ilk EcoDesign etiketli ürünü 
tasarladık, üretime geçtik. Bugün, ürünlerimizin 
önemli bir kısmı, EcoDesign kriterlerine uygun 
olarak üretiliyor. EcoDesign laboratuvarımız 
da Türkiye iklimlendirme sektörü için bir ilk 
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söyleşi

olma özelliğine sahip. İmza attığımız ‘ilk’ler 
arasında Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen 
bulut tabanlı kontrol sistemimiz, asma tavan tipi 
rotorlu cihazımız, seçimden imalata doğrudan 
yönlendirme yapabildiğimiz seçim programımız 
da bulunuyor.

Kalite-kontrol konusuna ayrıca önem veriyoruz. 
Ürettiğimiz her ürün, komponent seviyesinden 
başlayarak yoğun kalite kontrol süreçlerine tabi 
tutuluyor ve üretimin her aşamasında gözlem-
leniyor. Üretimi tamamlanan ürünler, ilgili ulu-
sal ve uluslararası standartlara göre final kalite 
kontrol testlerine tabi tutuluyor, müşterilerimize 
ulaşan ürünün beklentiyi kesin olarak karşıla-
ması sağlanıyor. Avrupa Birliği direktiflerine 
uygunluğu test edilen cihazların mekanik ve 
elektriksel güvenlik testleri de yapılarak uzun 
süreler sorunsuz çalışması sağlanıyor. 

Tüm bunların yanında satış sonrasını takip 
etmek de önemli. Yurtiçi satışlarda satış sonrası 
hizmetleri, deneyimli ekibimizle fabrikamız-
dan destekliyoruz. İstanbul’da da yetkili servi-
simiz bulunuyor. Servis ağımızı geliştireceğiz, 
Türkiye’de birkaç bölgede kendi bünyemizde 
eğitimlerini vererek yetkili servislerimizi oluş-
turacağız. Ayrıca yurt içinde AERA klima san-
trallerinin satışı konusunda, sektörde oldukça 
eski ve bilinen iki ana firma ile partner olarak 
çalışıyoruz.

ANEMO Test Laboratuvarımızda 
yaptığımız ölçümler %3 sapma 
ile Eurovent’in test sonuçları ile 
örtüştü

TSEK, ISO, CE ve Eurovent sertifikalarına 
sahibiz. Eurovent değerlerimiz şöyle; ürün-
lerimiz L1, D1, F9, T2 ve TB2 kriterlerine 

uygun. Cihazlarımızın termal kapasite ve verim 
ile gövde dayanım/kaçak testlerini gerçekleş-
tirdiğimiz ANEMO Test Laboratuvarımızda 
Eurovent’e gönderdiğimiz model boxlarımızı 
test ettik ve yaptığımız ölçümler, %3 sapma ile 
Eurovent’in test sonuçları ile örtüştü. Bu bizim 
için gurur vericiydi, çünkü doğru ölçüm yaptı-
ğımızı kendimize kanıtlamış olduk. 
Bunun yanında AERA BIM kütüphanesini de 
yayına aldık. Dünyada 80’den fazla ülkede kul-
lanılan BIM kütüphanesi Magicloud’a AERA 
olarak tasarladığımız ve ürettiğimiz tüm cihaz-
larımızın revit dosyalarına “aerabim.com” lin-
kinden ulaşmak mümkün. Ayrıca AERASelect 
adlı bir seçim programımız var. Projecilerimiz bu 
program aracılığıyla paket cihazlarımızı seçebi-
liyor. Projecilerimize önem veriyoruz ve onları 
fabrikamızda her sene ağırlamaya özen göste-
riyoruz. Bu tarz etkinliklerimizi sürdüreceğiz. 
Ülkemizde düzenlenen Sodex fuarlarına, standı-
mızla katılıyor, ürünlerimizi sergiliyoruz.

Teknolojiyi yakından takip etmemiz 
gerekiyor

Türkiye havalandırma sektörü büyüyen bir sek-
tör. Sektör firmalarımızın ihracata yönelmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Gelişen koşullara ayak 
uydurmak için teknolojiyi yakından takip etme-
miz gerekiyor. AERA İklimlendirme A.Ş. olarak 
müşterilerimizi zamanında bilgilendirmek için 
internet teknolojilerini, ERP ve CRM sistem-
lerini kullanıyoruz. Ayrıca ihracat ürünlerimizin 
hepsi otomasyonlu olarak sunuluyor, iç pazarda 
da ihtiyaca göre otomasyon dizaynlarını gerçek-
leştirdiğimiz güçlü bir otomasyon departmanına 
sahibiz. Yüzde 100 müşteri memnuniyeti felse-
femizle ürünlerimiz kalite standartlarına uygun 
ve zamanında teslim ediliyor. TM
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sistem

"Sezonsal Verimlilik” kriterlerini göze-
terek yeniden tasarlanan VRV IV+ dış 
üniteler, enerji tasarrufunun artırılması 

ve karbon emisyonlarının azaltılmasına somut 
olarak katkı sağlayacak ve Daikin’in “Çevreci 
Yönetim” misyonunun ışığında sezonsal verim-
lilikte sektöre öncülük edecek. 

Sezonsal Verimlilikte LOT21 
ile Gelen Yeni Kavramlar ve Dış 
Ünitelerde Minimum Verimlilik 
Gereksinimleri

Enerji hedeflerine ulaşmak amacıyla regülasyon 
kapsamında havadan havaya ısı pompalarında 2 

kademeli olarak eta minimum soğutma verimli-
liği (ηs,c %) ve eta minimum ısıtma verimliliği 
(ηs,h %) gereklilikleri belirlenmiştir (Tablo 1). 
Bu değerler cihazların Sezonsal Enerji Verim-
lilik Oranı (SEER) ve Sezonsal Performans 
Katsayısından (SCOP) türetilen bir formüle 
dayanmaktadır.

ENER LOT21 Uyumlu Yeni 
Daikin VRV IV+
Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’da enerji verimliliğini artırma ve karbon 
emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda Ecodesign direktiflerinden ENER 
LOT21 1 Ocak 2018 tarihinde Avrupa’da yürürlüğe girdi. Bu yeni regülasyon, 
kapasitesi 12 kW’dan büyük bütün ticari/endüstriyel klimaları kapsarken; Daikin 
şimdiden ENER LOT21 uyumlu VRV IV dış ünitelerini yeni K-tipi kompresörü ile 
geliştirerek, yeni mali yılında yeni VRV IV+ dış üniteleri ile  kullanıcının karşısına 
çıkıyor.
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ηs,c %: Lot21 Soğutma Verimliliği 
SEER: Sezonsal Enerji Verimlilik Oranı                      
ηs,h %: Lot21 Isıtma Verimliliği  
SCOP: Sezonsal Performans Katsayısı
    
Daikin VRV dış üniteleri farklı uygulama-
larda kullanılabilecek Mini VRV, Heat Pump, 
Heat Recovery ve Su Soğutmalı modelleri ile 
2018 yılında yürürlüğe giren ENER LOT21-
Kademe1 ile uyumlu olmasının yanında, 
2021’de yürürlüğe girecek olan ENER LOT21 
- Kademe 2 ile şimdiden uyumludur.

Yeni K-Tipi Kompresörlü VRV IV+ 
U Serisi Dış Üniteler ile Yüksek 
Sezonsal Verimlilik

Daikin, VRV ürün grubu için geliştirdiği, 
ENER Lot21’e (ηs,c & ηs,h) göre gerçek hayat 
uygulamalarında sezonsal verimlilik değerlerini 
iyileştirmek amacıyla tasarlanan, yeni K-tipi 
yüksek verimli kompresöre sahip VRV IV+ 
dış ünitelerin satışına başladı. Kuyruk kodu 
U-serisi olarak değişen yeni K-tipi kompresöre 
sahip VRV IV+ dış üniteler Lot21 verimlilik 
ölçümlerine göre; tüm kapasite sınıfları baz 
alındığında eski seriye oranla ortalama % 10 
daha yüksek sezonsal soğutma verimliliğine 
(ηs,c), %23 daha yüksek sezonsal ısıtma verim-
liliğine (ηs,h) sahiptir.

Alışkın Olduğunuz Teknoloji VRV 
IV+ ile Artık Daha Verimli

•	 Yeni K-tipi kompresör ile daha yüksek 
sezonsal verimlilik değerleri

Tablo 1: Havadan havaya ısı pompaları için iki kademeli olarak belirlenen minimum 
ısıtma ve soğutma verimlilikleri

Konfor ısıtma / soğutma 01/01/2018 (Kademe1) 01/01/2021 (Kademe 2)

Isıtma ηs h% soğutma ηs c% Isıtma ηs h% soğutma ηs c%

Havadan havaya 
ısı pompası >12kW 133% 181% 137% 189%

Şekil 1:  Yeni K tipi kompresör

Şekil 2.

•	 VRV IV özellikleri:
•	 VRT(Variable Refrigerant 

Temperature) Teknolojisi – Değişken 
Soğutucu Akışkan Sıcaklığı Teknolojisi

•	 Gerçek Sürekli Isıtma
•	 3-Digit / 7-Göstergeli Ekran

•	 4 taraflı Hava Soğutmalı Kondenser
•	 Soğutucu Akışkan Soğutmalı PCB ve 

Otomatik Gaz Şarjı

K-tipi kompresör ile VRV IV teknolojilerine 
ek olarak şu özellikler sağlanmıştır:

Düşük 
yüklerde, 
yeterli 
basınç 
uygulanamaz

Sabit Scroll
Hareketli 
Scroll

Sabit Scroll

Hareketli 
Scroll
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sistem

•	 Back Pressure Control (Geri Basınç 
Kontrolü) sayesinde düşük kısmi yüklerde 
yüksek verimlilik

•	 Çoklu Balans Yapısı sıkıştırma işlemi 
sırasında oluşan merkezkaç kuvvetinin 
etkisini ortadan kaldırmaya katkı sağlar.

Back Pressure Control (Geri Basınç 
Kontrolü) 

Düşük yük işletimi sırasında ortaya çıkabile-
cek en önemli sorun, yüksek basınç tarafından 
alçak basınç tarafına soğutucu akışkan sızması 
ve buna bağlı verimlilik kaybı yaşanmasıdır. 
Ortaya çıkan bu sorunun nedeni, kompresö-
rün hareketli kısmının (hareketli scroll) sabit 
kısmına (sabit scroll) yeterince basınç uygula-
yamamasıdır. Daikin, geliştirdiği yeni kompre-
sörün sahip olduğu “basınç ayarlama portu” ile 
bu soruna çözüm getirmiştir (Şekil 2).

Basınç ayarlama portu ile düşük kısmi yük-
lerde hareketli scroll parçasının sabit scroll’a 
tam temas etmesi sağlanarak sıkıştırılmamış 
soğutucu gaz sızıntısı dolayısıyla kapasite kaybı 
olmadan kompresörün çalışması sağlanır.

Çoklu Balans Yapısı
Yeni jenerasyon kompresörde eklenen ağırlık, 
sıkıştırma işlemi sırasında oluşan merkezkaç 
kuvvetinin etkisini ortadan kaldırmaya katkı 
sağlar (Şekil 3). 

LOT21 Verimlilik 
Değerlendirmesinde Dikkat 
Edilmesi Gerekenler

Verimlilik değerlerini karşılaştırırken, adil bir 
karşılaştırma yapmak için test sırasında hangi iç 
ünitelerin kullanıldığını kontrol etmek önem-
lidir. LOT21 & Eurovent verimliliği, ölçüm 
sırasında kullanılan iç ünitelere oldukça bağlı-
dır. Daha büyük iç ünite boyutları (daha büyük 
ısı eşanjörü yüzeyi) ve daha yüksek hava debisi, 
daha yüksek verimlilik değerleri sağlar.

Dış ünite verimlilik değerlerini ve verimlilik 
testinin hangi iç ünitelerle yapıldığını her üre-
ticinin kendi resmi web sitesinde beyan etmesi 
zorunludur. 
Daikin, Eurovent & LOT21 verimlilik ölçüm-
lerinde, gerçek hayat uygulamalarında sıklıkla 
kullandığı standart kanallı (FXMQ, FXSQ) ve 

kaset tipi iç üniteleri (FXFQ) kullanır.

Üreticilerin, cihazlarının çalışma verimliliği 
değerlerini, verimlilik testinin yapıldığı iç ünite 
bilgileri ile birlikte kendi web siteleri aracılı-
ğıyla yayımlaması gerekmektedir. Bu durum, 
kullanıcıların farklı sistemlerin verimliliğini 
daha kolay ve şeff af bir şekilde karşılaştırmasını 
sağlayacaktır. TM

Şekil 3.

En yeni tesisat ürünleri tanıtımlarına 
ve sektör haberlerine hızla ulaşın

ISK sektörü ile ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları ve sektör haberleri

www.tesisatmarket.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

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

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!

Derginiz 
heryerde yanınızda!

Doğa Sektörel Yayın Grubu
www.dogayayin.com

0 216 327 80 10

Doğa Sektörel Yayın Grubu
www.dogayayin.com

0 216 327 80 10

Derginiz Derginiz 

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Medya takip ve raporlama ajansı 
PRNet’in UNESCO İstatistik Ens-
titüsü verilerinden ve medya yansı-

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

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

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

Klimalı Ayakkabı 
“Sevim” Seri Üretim 
için Destek Bekliyor

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

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

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

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

Ne dersiniz? Tutar bence... TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

www.acrefine.com
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teknik

Ekonomik ve sosyal alanda ilerlemeyi 
sağlayan, hayat kalitesini artıran önemli 
bir etmen olan enerji, geçmişte olduğu 

gibi günümüzde de talep miktarı sürekli artan 
ve kaynak erişimine çaba harcanan bir sektör 
haline gelmiştir. Gün geçtikçe gelişen ve değeri 
artan enerji sektörü, ülkelerin iç ve dış politi-
kalarını ve ekonomik durumlarını belirlemede 
önemli bir rol oynamaktadır. Nüfus ve sanayi-
leşmenin artışı ile enerjiye duyulan ihtiyaç art-
maktadır. Bu artışın yanı sıra tükenmekte olan 
fosil yakıtlara bağımlılığın devam etmesi, enerji 
fiyatlarının artması, teknolojideki hızlı geliş-
meler, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, 
ülkeleri enerji ihtiyacını karşılama konusunda 
farklı yönlere sevk etmektedir. 
Enerjinin, ekonomik ve sosyal alanda bu denli 
öneme sahip olması nedeniyle ülkelerin dışa 
bağımlılık oranlarının düşürülmesi ve kalkın-
maları için enerji kaynak türlerinin arttırıl-
ması, akabinde bunların mevcut kaynaklarla 

Enerji Yönetimi – CAN 
Haberleşme Protokolü

birlikte en verimli şekilde kullanılması için 
ihtiyaç duyulan uygulamaların yapılması gerek-
mektedir. Ayrıca küresel sera gazı emisyon-
larında en fazla payı enerji sektörü (%34,6) 
oluşturduğu için iklim değişikliğine karşı alınan 
tedbirler arasında enerji sektörünün etkin rol 
alması öngörülmektedir. Zararlı karbondioksit 
emisyon oranlarının düşürülmesi için geliştiri-
len politikaların ana ögelerinin başında enerji 
verimliliği gelmektedir. 
Ülkemiz için enerji durumu incelendiğinde 
2016 yılında 79,82 milyon nüfusuyla kişi başına 
enerji tüketimi bir önceki yıla oranla %3 artışla 
1707 KEP (kilogram petrol eşdeğeri) olarak 
hesaplanmıştır. Son 10 yılda Türkiye elektrik, 
kömür ve doğalgaz talep artış oranları bakı-
mından Avrupa’da ilk sıralarda yer almaktadır. 
Yine 2016 yılının genel enerji dengesi raporuna 
bakıldığında birincil enerji arzı 136.229 Bin 
TEP (bin ton eşdeğer petrol) olup bu değerin 
%35’i yerli üretimdir. Enerjide dışa bağımlılığın 

en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Tür-
kiye tükettiği enerjinin yaklaşık dörtte üçünü 
ithal etmekte olup dünya “net enerji ithalatı” 
grubunda on birinci sırada yer almaktadır.
Enerji verimliliği konusunda yapılan çalışma-
lar, binalarda tüketilen enerji konusuna dikkat 
çekmektedir. Binanın enerji tüketiminin doğru 
saptanmasının, ilk yatırım maliyetinin en uygun 
şekilde belirlenmesi ve kullanım sürecinde 
giderlerinin azalması gibi yararları olmakta-
dır. Bu konuda önemli sorumluluklara sahip 
mimar ve mühendisler, mevcut binalardaki 
iyileştirmeler ve yeni tasarlanan binalar için 
enerji tüketim miktarlarının hesaplanmasında 
çalışmalar yapmaktadır. Böylece yeni hesap 
yöntemleri, çeşitli standartlar ve yönetmelikler 
oluşturulmaktadır. 
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan 2011 yılında “Türkiye’de İklim Değişik-
liği Eylem Planı 2011-2023” yayımlanmıştır. 

Yazan: Bilâl Aydemir
Makine Mühendisi (Ar-Ge) – Duyar Vana Makine Sanayi A.Ş.
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Burada yer alan bina sektörü için 2023 yılı 
hedefi olarak binalarda yenilenebilir enerjiyi 
artırmak ve 2017 yılına kadar tüm binalara 
Enerji Kimlik Belgesi verilmesi kararlaştırıl-
mıştır. Ayrıca 2012 yılında yayımlanan “Enerji 
Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023”te ise 
2023 yılında Türkiye’de tüketilen enerji yoğun-
luğunun 2011 yılına göre en az %20 oranında 
azaltılması hedeflenmiştir. Hedeflerden biri de 
2010 yılındaki yapı stokunun en az dörtte bir 
oranında sürdürülebilir yapı haline getirilmesi 
idi. Aynı amaçla 2014 yılında “Sürdürülebilir 
Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin 
Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik” yayım-
lanmıştır…
 
Türkiye özel sektörünün tüm bu politika ve 
yönetmeliklere paralel çalışmalar yürütmesi 
kaçınılmazdır. Şirketler hem geleceğin ihtiya-
cına cevap verip varlığını sürdürmek hem de bu 
çaba içerisinde ulaşılacak katma değeri yüksek 
ürünlerle dünyada boy göstermek için enerji 
verimliliğine dönük çalışmalar yürütmektedir. 
Duyar Vana'nın tüm bu gelişmelere uyumlu 
şekilde yürüttüğü "Enerji Vanası" çalışmala-
rına paralel olarak 1980’lerde Robert Bosch 
GmbH tarafından kablo yumağı yerine bir 
kablodan yazılım kontrollü veri transferini sağ-
lamak amacıyla geliştirilen CAN haberleşme 
sisteminin detaylarını inceleyelim.
 
CAN (CONROLLER AREA 
NETWORK)
 
CAN, otomotiv sektöründe kullanılmak üzere 
tasarlanmış, yüksek verimli bir ileri senkron 
seri iletişim protokolüdür. Açılımı “Controller 
Area Network Bus” yani “Kontrol Alan Ağı 
Veri Yolu”dur. 
CAN standart protokolü, OSI (Open System 
Interconnect – Açık Sistem Bağlantısı) refe-
rans modelinin 1. ve 2. katmanlarına karşılık 
gelmektedir. Her ne kadar başlangıçta yalnızca 
otomotiv uygulamaları için tasarlanmış olsa da 
küçük boyut, düşük maliyet, yüksek güvenilirlik 
ve yüksek hız gibi özelliklerinden dolayı birçok 
dağıtık endüstriyel kontrol uygulamalarında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Güvenliğin çok 
önemli olduğu gerçek zamanlı uygulamalarda 
da kullanılır. Öyle ki istatistiksel olasılık hesap-
ları sonucunda bir asırda bir tane bile tespit 
edilemeyen mesaj hatası yapabileceği ortaya 
konmuştur. 

sistemleri, çağrı sistemleri, yangın 
alarm ve söndürme sistemi, ısıtma ve 
havalandırma sistemleri CAN kullanılarak 
gerçekleştirilebilir. 

 
CAN Haberleşme Protokolünün 
Ana Özellikleri
 
Çoklu master: Çoklu master özelliği veri yolu 
boş iken bütün düğümler veri gönderebilir 
anlamına gelir. Veri yoluna ilk veri gönderenin 
verisi kesin olarak gönderileceği garanti edil-
miştir. Eğer iki düğüm aynı anda mesaj gön-
dermeye çalışırlarsa, mesaj ID’si yüksek olan 
mesajın iletileceği protokolde garanti edilmiştir.

Mesaj transmisyonu: CAN haberleşme proto-
kolünde mesajlar daha önceden karar verilmiş 
bir formatta gönderilir. Eğer veri yolu boş ise 
veri yoluna tüm üniteler mesaj gönderebilir. 
Eğer tüm üniteler aynı anda mesaj gönder-
meye çalışırsa, öncelik sırası bir belirleyici (ID) 
tarafından çözümlenir. Bu ID mesajın hangi 
düğüme gideceği konusunda herhangi bir bilgi 
içermez. Bu ID sadece mesajların hangi sıraya 
göre veri yolunda gönderileceğini belirler. Eğer 
iki veya daha fazla düğüm mesaj göndermeye 
karar verirse, buradaki mesaj ID’lerin bit bit 
karşılaştırılması sonucu karar verilir. Hangi 
düğüm bu karşılaştırma sonucunu kazanırsa 
onun mesajı gönderilir ve kaybedenler hemen 
dinleme konumuna geçer.
 
Sistem esnekliği: Veri yoluna bağlı düğümler 
herhangi bir adres gibi belirtici ID'ye sahip 
değildir. Bu sebepten dolayı, veri yoluna bir 
düğüm eklenip çıkarılması durumunda her-
hangi bir yazılım değişimine gerek yoktur. 
Bunun yanında diğer düğümlerin donanımla-
rında, uygulama alanlarında herhangi bir deği-
şiklik yapmayı ortadan kaldırır. Bu da tasarla-

Başlıca kullanım alanları şunlardır:
•	 Otomotiv: Bir araç içerisindeki fren, 

ateşleme, vites kutusu, süspansiyon, 
havalandırma, ışıklar, merkezi kilit, alarm 
vb. aksamları kontrol eden elektronik devre 
elemanları denetleyici alan ağı üzerinden 
haberleşir. Otomotiv endüstrisinin önde 
gelen birçok firması (Mercedes, Audi, 
BMW, Renault) üretimlerinde CAN 
kullanmaktadır. 

•	 Fabrika otomasyonuna yönelik 
endüstriyel uygulamalar: CAN kullanılan 
otomasyon uygulamalarına örnek olarak; 
PLC kontrollü üretim sistemleri, robot 
kontrol sistemleri, tekstil makineleri, 
paketleme kontrol sistemleri, tarım 
makineleri, asansör sistemleri, akıllı 
algılayıcı / eyleyici kontrolü vb. birçok 
uygulama verilebilir.

•	 Tıbbi cihazlarda: X-ray cihazlarında, 
hasta odalarının izlenmesinde vb. 
uygulamalarda kullanılmaktadır.

•	 Askeri uygulamalarda: Amerika Birleşik 
Devletleri (A.B.D) “Target Reliance 
Office”, savaş uçaklarının ve hızlı 
hücumbotların elektronik modüllerinin 
CAN temelli olarak haberleşmesini 
sağlayan ortak sayısal mimari (Common 
Digital Architecture, CDA) tasarlamıştır 
(Purdy, 1998). Yine A.B.D.’de Omnitech 
Robotics firması tarafından gerçekleştirilen 
CDA benzeri bir çalışmada CAN temelli 
standartlaştırılmış uzaktan kumanda 
sistemi (Standardized Teleoperation 
System, STS) yardımıyla mayın döşenmiş 
alanlar gibi yüksek risk bulunan bölgelerde 
insansız araç kullanımı sağlanarak 
mayın hissetme, nötralizasyon, patlatma, 
temizleme ve yön tayini işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. 

•	 Bina otomasyonu: Bina güvenlik 

                                CAN Genel Karekteristikleri

Coğrafi Alan LAN
Topoloji Bus Topolojisi
İletim Ortamı Burulmuş, Çift(Twisted-Pair), Koaksiyel Fiber
İletim Metodu Temel Band (Baseband)
Kontrol Tipi Dağıtık Kontrol
Ortam Erişim Kontrol Metodu Taşıyıcı Duyarlı Çoklu Erişim (CSMA)
İletişim Tekniği Yayın (Broadcasting)
Standartlar ISO 11898 ve ISO 11519
İletişim Protokolü Seri İletişim
Maksimum Veri İletim Hızı 1 Mbit/s

tesisat market 06/2019 . 35



teknik

nan sistemin kolaylıkla genişletilmesini sağlar.
Haberleşme hızı: Network büyüklüğüne ve 
mesafelere göre haberleşme hızı ayarlanabilir. 
Aynı networkte bulunan tüm düğümler aynı 
haberleşme hızına sahip olmalıdır. Eğer her-
hangi bir düğüm farklı bir haberleşme hızı 
kullanırsa, haberleşmeyi engellemek için bir 
hata mesajı üretilir. Bu hata mesajı diğer net-
worklerde bulunan düğümlere iletilmez.
 
Uzaktan veri isteği: Diğer düğümlerden bir 
veri alma isteği gelebilir. İlgili düğüm istekte 
bulunan düğüme istediği bilgiyi gönderir.
 
Hata belirleme, hata bildirme, hatayı 
düzeltme fonksiyonları: Ağ yapısına bağlı tüm 
düğümler hata belirleme özelliğine sahiptir 
(hata belirleme). Hatayı belirleyen herhangi 
bir düğüm bunu diğer düğümlere bildirebilir 
(hata bildirme). Eğer bir düğüm mesaj gönde-
rirken bir hata belirlerse, mesaj transmisyonunu 
durdurmaya zorlayabilir ya da diğer düğümleri 
haberdar edebilir. Gönderdiği mesajı, mesaj 
normal gönderilinceye kadar gönderebilir (hata 
düzeltme).
 
Hatayı hapsetme: CAN veri yolunda iki çeşit 
hata oluşabilir. Birincisi etrafta oluşan gürül-
tüden veya başka sebeplerden oluşan düzensiz 
hatalar. İkincisi sürücü hatalarından, donanımın 
zarar görmesinden ya da buna benzer sebepler-
den oluşan devamlı hatalar. CAN protokolü bu 
iki hata türünü birbirinden ayırt edebilen fonk-
siyona sahiptir. Bu fonksiyon hatalı düğümden 
gelen mesajlara düşük öncelik verir, düğümden 
devamlı bir hata üretiliyorsa bu üniteyi veri 
yolundan ayırt ederek düğümden gelen hata 
mesajlarını dikkate almaz.
 
Bağlantı: CAN network yapısı birden fazla 
ünitenin aynı anda ağ yapısına bağlanmasına 
izin verir. Burada bağlanabilen ünite açısın-
dan mantıksal bir sınır yoktur. Fakat gerçekte 
ağ yapısına bağlanabilen ünite sayısı gecikme 
zamanlarına ve o anda ağ yapısında oluşan 
elektriksel yüke bağlı olarak değişebilir. Haber-
leşme hızı azaltılarak daha fazla ünite ağ yapı-
sına bağlanabilir. Bunun aksine, haberleşme 
hızı arttırılırsa ağ yapısına bağlanabilen ünite 
sayısı azalır.
 
CAN-BUS Hızı
 
CAN hattının hızı farklı sistemlerde farklı ola-

bilir. Ancak bir sistem içindeki hız (bit-rate) 
sabittir. Tabloda seçilen bazı hat uzunluklarına 
karşılık gelen iletim hızları verilmiştir.

CAN Protokol Mimarisi
 
CAN, tasarım saydamlığı ve gerçekleme esnek-
liğini sağlamak için yapısal olarak katmanlı 
halde geliştirilmiştir. Aşağıdaki şekilde OSI 
referans modelinin fi ziksel, veri iletim ve uygu-
lama katmanlarına karşılık gelen 3 katmanlı 
CAN protokol yapısı görülmektedir.

Fiziksel katman: Elektriksel özelliklere dayalı 
olarak ağdaki farklı düğümler arasında mesaj 
bitlerinin nasıl iletileceğini tanımlar. Bu tanım 
içerisinde sinyal seviyesi, bit temsili ve iletim 
ortamı konuları bulunmaktadır. CAN, fi ziksel 
katman üzerinde mükemmel bir hata sezme 
mekanizması sağlar.
 
Veri iletim katmanı: Bu katman transfer ve 
nesne alt katmanlarından oluşmaktadır.
•	 Transfer katmanı: CAN protokolünün 

çekirdeğini (kernel) temsil eder. Bu 
katman, alınan mesajların nesne 
katmanına gönderilmesi ve nesne 
katmanından gönderilen mesajların kabul 
edilmesi ile ilgilenir. Aynı zamanda, bit 
zamanlaması, senkronizasyon, mesaj 
çerçeveleme, denetim mekanizması, kabul 
mekanizması, hata sezimi/sinyalleşme ve 
hata sınırlamasından (error confi nement) 
da sorumludur.

•	 Nesne katmanı: Bu katman transfer 
katmanı tarafından alınan mesajların 
gerçekte kullanılıp kullanılmadığına 
karar verme, gönderilecek mesajların 
belirlenmesi (öncelik mekanizması 
kontrolüne göre) gibi görevleri 
gerçekleştirir.

 
Can uygulama katmanı: Bu katmanda farklı 
uygulamaların özel ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere CAN yapısına dayalı olarak geliştirilen 
bazı protokoller tanımlanmıştır. Her biri, farklı 
bakış açıları ile farklı bir üstünlüğe sahip olan 
bu protokoller, CAN şartnamesine uygun ola-
rak CAN iletişimine ve devrelerine bağlıdır.
 
CAN Denetim Mekanizması
 
Ağ sistemlerinde veriyoluna erişim mekaniz-
maları, sistemlerin gerçek zamanlı uygulama-
ları destekleme yetenekleri ve erişim mekaniz-
masından kaynaklanan mesaj gecikmelerinin 
sistem performansına etkilerinden dolayı çok 
önemlidir. CAN çarpışmayı çözme ve gerçek 

 Hat uzunluğuna bağlı hız değişimi

Hat Uzunluğu (metre) Maksimum Hız
40 1 Mbit/s

100 500 kbit/s

200 250 kbit/s

500 125 kbit/s

1000 40 kbit/s

 

CAN protokol mimarisi ve protokollerin görevleri
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teknik

zamanlı uygulamaları gerçekleme amacıyla 
tanıtıcı alan üzerinde öncelik esasına dayalı 
olan taşıyıcı duyarlı çoklu erişim / mesaj öncelik 
denetimli çarpışma sezme (Carrier Sense Mul-
tiple Access/Collision Detection with Arbitra-
tion on Message Priority, CSMA/CD+AMP) 
protokolünü ortam erişim metodu olarak kul-
lanır.
CAN yıkıcı olmayan çarpışma çözümü (non-
destructive collision resolution) ve önce-
lik temelli ortam erişim yöntemi vasıtasıyla 
düğümlerin birbirine ortak yol (broadcast bus) 
topolojisi ile bağlandığı bir sistemdir. Diğer 
sistemlerden farklı olarak denetleyici alan ağına 
bağlı düğümler herhangi bir adres bilgisine 
sahip değillerdir. Bunun yerine CAN düğüm-
lerin ürettikleri her bir mesaj, tüm ağ içeri-
sinde tek olan bir tanıtıcı (identifi er) bilgisine 
sahiptir. Bu tanıtıcı bilgisi üretilen mesajların 
iletim önceliğini ve mesajların kabul / reddedil-
mesini belirler. Düşük değerli tanıtıcı bilgisine 
sahip mesaj ağ içerisinde daha yüksek önceliğe 
sahiptir.
 
Haberleşme ortamına erişmeye çalışan her-
hangi bir düğüm veriyolu (bus) boş olana kadar 
bekler, daha sonra tüm düğümlerin saatini 
senkronize etmek için ilk olarak senkronizas-
yon bitlerinden başlayarak (mesajın ilk biti) 
mesajını bit bit gönderir. Eş zamanlı olarak 
birden fazla düğüm veriyoluna erişmeye çalı-
şırsa çarpışma olur. Ancak CSMA/CD+AMP 
sayesinde her bir düğüm veriyoluna bit bit veri 
göndermesinin yanında eş zamanlı olarak veri 
yolunu da bit bit dinler. Böylelikle sürekli olarak 
gönderdiği veri ile veriyolu (bus) üzerindeki 
veriyi karşılaştırır. Bu işlemi bir VE (AND) 
kapısı kullanarak kolaylıkla yerine getirir. Eğer 
gönderdiği veri, veriyolundaki veriden farklı 
ise (tanıtıcı alan büyükse) derhal gönderme 
isteğini durdurur ve veriyolunu dinlemeye 
devam eder. Veri yolu üzerinde mesaj gönde-
ren tüm düğümler veriyolunu dinleyerek en 
düşük değerlikli olan mesajı bulana kadar tanı-
tıcı alanlarını bit bit karşılaştırırlar. En yüksek 
öncelikli mesaj ek bir gecikme olmaksızın ilk 
olarak gönderilir. Mesajın gönderimi bittikten 
sonra aynı işlemler tekrar edilir.
 
Sağ üstteki şekilde CAN mesajın tanıtıcı alanı 
üzerindeki öncelik esasına dayalı çarpışmayı 
çözme yapısını özetlemektedir. Düğüm A ve 
B eş zamanlı olarak veriyoluna erişmişler ve 
senkronizasyon bitlerinden başlamak üzere veri 

iletimini bit bit gerçeklemektedirler. Her bir 
düğüm Tx ucundan veriyoluna iletilmek üzere 
verisini koyarken aynı zamanda da Rx ucundan 
veriyolunu dinlemekte ve her iki ucundaki bil-
giyi de bit bit karşılaştırmaktadır. Tanıtıcı alan-
larının ID7 numaralı bitine kadar her iki mesa-
jın öncelik değeri aynıdır. Ancak düğüm A’nın 
ID7 biti düğüm B’nin ID7 bitinden küçük 
olduğunu düğüm B fark ettiğinde veriyoluna 
iletim isteğini hemen durdurur. Böylelikle yük-
sek önceliğe sahip düğüm veri iletimine devam 

etmekte ve bu mesajın iletilmesinde herhangi 
bir gecikme yaşanmamaktadır.
 
CAN Mesaj Çerçeve Tipleri
 
CAN, istasyona değil mesaja dayalı bir proto-
koldür. Bu, bütün birimlerin bütün iletimleri 
fark edebileceği anlamına gelir. CAN dona-
nımında yerel bir fi ltreleme yapılır, bu şekilde 
bütün birimler sadece ilgilendikleri mesajları 
kabul eder.

Bit düzeyinde denetim mekanizmasının çalışması

Standart ve genişletilmiş CAN veri çerçeveleri
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teknik

CAN protokolü içerisinde 4 farklı mesaj tipi 
bulunur:
•	 Veri çerçevesi (Data frame)
•	 Uzak çerçeve (Remote frame)
•	 Hata çerçevesi (Error frame)
•	 Taşma çerçevesi (Overload frame)
Bu mesaj çerçevelerinden, veri çerçevesi içe-
risinde veri, diğerlerinde ise kontrol amaçlı 
mesajlar bulunur.

Veri çerçevesi

Denetleyici alan ağında standart ve genişletil-
miş biçim olmak üzere iki farklı veri çerçeve 
biçimi bulunmaktadır. Veri çerçeveleri arasın-
daki fark, denetim alanlarının uzunluğudur. 
Veri çerçevesi, kullanıcı verisinden başka veri 
akışını senkronize etmek, tanımlamak ve kon-
trol etmek için bilgi içerir.
  
"Standart ve genişletilmiş CAN veri çerçeve-
leri" adlı şekilde verilen veri çerçevesi, işlevleri 
kısaca aşağıda açıklanan her biri farklı uzun-
luklarda 7 alandan oluşur. 
 
Çerçeve başlangıcı (Start of frame, SOF): 1 bit 
büyüklüğündedir ve CAN mesajın başlangıcını 
belirtir. 
Denetim alanı (Arbitration field): Standart veri 
çerçevesinde 12 bit, genişletilmiş veri çerçeve-
sinde 32 bittir. Standart biçimde tanıtıcı alanı 
(11 bit) ve uzak iletim istek (Remote Transmis-
sion Request, RTR) (1 bit) alanlarından oluşur. 
 
Kontrol alanı (Control field): Bu alan 1 bit tanı-
tıcı uzantı alanı (Identifier Extention, IDE), 
ileride kullanım için ayrılmış 1 bitlik r0 alanı ve 
gönderilen verinin boyutunu gösteren 4 bitlik 
veri uzunluk kodu (Data Length Code, DLC) 
olmak üzere 6 bitten oluşur. 
 
Veri alanı (Data field): Veri alanı DLC değe-
rine bağlı olarak sıfır ile sekiz bayt arasında 
değişen uzunluğa sahiptir. CAN protokolünde 
veri bölümünün en düşük adresinde olan bayt, 
ilk gönderilir.
 
Çevrimli fazlalık sınama alanı (Cyclic redun-
dancy check, CRC): 15 bit CRC dizisi ve 1 
bitlik yüksek seviyeli CRC belirticiden (CRC 
delimiter) oluşur. Bu alana mümkün olan iletim 
girişimlerini sezmek için başlangıç biti, denetim 
alanı, kontrol alanı, veri alanı ve CRC alanlarını 
kapsayarak hesaplanan bir kontrol kod yazılır.

ACK alanı (ACKnowledgment field): Birer 
bitlik ACK slot ve ACK belirtici alanlarından 
oluşur. Bu alan mesajın alınıp alınmadığını ve 
herhangi bir hatanın sezilip sezilmediği hak-
kında gönderici düğümü bilgilendirir. Kaynak 
düğüm veri çerçevesinin ACK alanının her iki 
bitini lojik ‘1’ seviyesinde gönderir. 
 
Çerçeve sonu (End of frame): Veri ve uzak 
çerçevelerinin tamamlandığını, ACK alanından 
sonra mesajın sonuna eklenen yedi adet lojik ‘1’ 
seviyeli bit dizisi belirtir.
 
Çerçeveler arası boşluk (Inter frame space, 
IFS): İletimi senkronize ve kontrol etmek için 
veri çerçeveleri arasında minimum 3 bitlik bir 
çerçeveler arası boşluk gereklidir. Aksi tak-
dirde hata çerçeveleri veya aşırıyük çerçeveleri, 
çerçeve sonu belirtecinden hemen sonra başla-
yabilir. IFS’den sonra veriyolu yeni bir iletime 
kadar boş durumdadır.
 
Genişletilmiş biçimde ise standart biçimdeki 
alanlara ek olarak RTR bitinin işlevini yerine 
getiren yedek uzak istek biti (Substitute Remote 
Request, SRR) ve ileride kullanım için ayrılmış 
r1 biti eklenmiştir. Genişletilmiş biçimde IDE 
alanı, diğer tanıtıcı bitlerin kullanılacağını gös-
terir ve lojik ‘1’ seviyesinde tutulur.
 
Uzak çerçeve:
 
Belirli bir veri için alıcı olarak davranan bir 
istasyon, kaynak düğüme bir uzak çerçeve gön-
dererek kendi verisinin iletimini başlatabilir. 
Örnek olarak otomobil gösterge (dashboard) 
denetleyicisinin, motor yönetim sisteminden 

motor sıcaklığı hakkında bilgi istemesi verile-
bilir. Bu durumda otomobil gösterge denetle-
yicisi, bir veri çerçevesi ile cevap verecek olan 
motor denetleyicisine bir uzak çerçeve gönderir. 
Motor yönetim sistemi de gösterge denetleyi-
cinin istediği veriyi aynı denetim alanı ile veri 
çerçevesi olarak gönderir.
 
Hata çerçeveleri:
 
CAN, veriyolu boyunca veri tutarlığını garan-
tilemek için örnekleme noktaları, yayılım 
esnasındaki sinyal bozulmaları, farklı anahtar-
lama eşikleri gibi sebeplerden meydana gelen 
veriyolu hatalarını hata çerçeveleri ile temsil 
eder. Aşağıdaki şekilde denetleyici alan ağında 
kullanılan hata çerçeveleri görülmektedir. Hata 
çerçeveleri hata bayrağı ve hata belirtici (error 
delimiter) alanlarından oluşur. Bu çerçeveler 
aynı seviyeye sahip altı ardışık bitli bir bayrak 
ile gösterilir. Bu yapı dolgu biti (stuff bit) hatası 
oluşturduğundan ağdaki tüm düğümler veriyolu 
üzerinde bir hatanın meydana geldiğini anlar. 
Hata bayrağının bitleri, bozulan veri çerçevesi-
nin üzerine yazılır. Bir düğümün hatayı sezmesi 
sonucunda diğer düğümler de ilgili hata duru-
munu sezer ve kendi hata bayraklarını gönderir. 
  
CAN’de hata yönetim mekanizması sayesinde 
hatalı ya da tamamen bozulmuş bir düğüm-
den gönderilen hata çerçevelerinin veriyolunu 
tamamen işgal etmesi önlenir. 
Bu mekanizma sayesinde düğüm, bulunduğu 
hata durumuna göre hata çerçeveleri üretir. Veri 
çerçevesi veya uzak çerçevenin iletimi esna-
sında sezilen hatalar, mevcut çerçevenin iletim 
zamanı içerisinde işlenir. Bu yordam veri veya 

CAN hata çerçeve biçimleri
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uzak çerçeve ile bir hata çerçevesini birleştirir.
 
Aşırı yük çerçevesi:
 
Aşırı yük çerçevesi sağdaki, şekilde gösterildiği 
gibi bir düğümün bir sonraki çerçeveyi alma-
dan önce mevcut veriyi işlemek için yeterli 
zamana sahip olup olmadığını belirtmek için 
kullanılır. Bu çerçeve ile alıcı düğüm bir sonraki 
iletimin başlamasını geciktirmek ister. Aşırı 
yük çerçevesi ile aktif hata çerçevesi hemen 
hemen aynıdır. Aşırı yük çerçevesini aktif hata 
çerçevesinden ayıran fark, bu çerçevenin çerçeve 
sonu ya da IFS alanından sonra başlamasıdır. 
 
Sonuç
 
Sanal dünyanın bir bileşeni olan Endüstri-
yel Otomasyonda (CAN) güvenlik, bir ülke-
nin ekonomisini etkileyecek kadar önemlidir. 

Örneğin petrol taşıma hattı, enerji üretim san-
trali, petrol rafinerisi, ağır tonajlı gemi (yük 
ya da askeri) gibi önemli tesis ve araçlardaki 
herhangi bir akışkan geçişini yöneten uzaktan 
kontrollü vana ya da pompaya dışarıdan art 
niyetli bir müdahalenin sonuçları çok ciddi 
olabilir. Bundan dolayı akışkan yönetiminin 
yapıldığı vana vb. bileşenlerdeki güvenlik dünya 
ekonomisini dolardan daha çok sarsabilen çeli-
ğin birim fiyatı gibi gizli bir öneme sahiptir.
Sanal dünyanın kapısını aralayıp nimetlerin-
den faydalanmak için adımlar atarken bu dün-

yanın alışılagelmiş dünyadan çok farklı 
olduğunu ve kendine has kurallarının 
bulunduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. 
Ancak her ne kadar farklı olursa olsun 
Endüstri 4.0 dahil her kurgu ve sıçra-
yış bilimin temelleri üzerinde gerçekleş-

mekte. Bilimsel çıktıların adeta öncüsü olan dev 
şirketlerin sürekli değişim mottosu ve süsleme 
sihri (pazarlama) dahi bilime dayanmaktadır 
(üretilebilirlik ve elde edilebilirlik ile karış-
tırılmamalı). Kendi sektörünün değişmeyen 
gücüne sahip firmalarından Duyar Vana, yeni 
sıçrayışlarını kararlı çalışmalarıyla sürdürmekte; 
Enerji Vanası da bunlardan biri…
 
Kaynaklar:
•	 Kalaycı O., PLC VE CAN-BUS Hab. 

Pro. İle B.E.Y.U., S. Ü., Sakarya (2015)
•	 Durmuş S., Bin. Ene. Tük. Isıl Mod. İ. 

Met. V.Ç., İTÜ., İstanbul (2018) TM

CAN aşırı yük çerçevesi
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sistem

Gıda kayıpları ve gıda atıkları dahil 
olmak üzere dünya çapında üretilen 
gıdanın neredeyse üçte biri boşa gidi-

yor. Gıda kayıpları ağırlıklı olarak üretimden 
sonra nakliye sırasında gerçekleşirken gıda atık-
ları da çoğunlukla insanların ihtiyaçlarından 
fazla gıdayı alıp kullanmaması nedeniyle ortaya 
çıkıyor.1 Örneğin Hindistan dünyanın ikinci en 
büyük gıda üreticisi olmasının yanı sıra dünya-
daki yeterli beslenemeyen insan sayısının dörtte 

Danfoss Soğuk Zincir Sistemleri ile 
Gıda Kaybını Azaltmak Mümkün

birine de ev sahipliği yapıyor.2
 Gıda tedarik zin-

cirinde soğutmanın bulunmaması ya da yetersiz 
kalması gıda kaybını ortaya çıkartıyor ve çok 
sayıda insanın aç kalmasına sebep oluyor.

Danfoss çözümleri ile daha 
sürdürülebilir bir yaşam

Küresel sürdürülebilir bir yaşam için enerji ve 
gıda israfının engellenmesi yolunda, günlük 

tüketim maddelerinin üretiminden tüketimine 
kadar olan her süreçte yer alan Danfoss, entegre 
soğutma sistemleri ile gıda bozulmalarını önlü-
yor ve her yıl milyonlarca gıda atığının önüne 
geçilmesini sağlıyor. Soğuk zincirlerin verim-
liliğini artıracak çözümler üretmeye devam 
eden Danfoss, israf olan gıda miktarını azalt-
mayı, gıda kalitesini ve güvenliğini artırmayı ve 
yaşadığımız dünyanın kaynaklarını verimli bir 
şekilde kullanmayı amaçlıyor.

Danfoss’un inovatif, çevre dostu ürünleri, çözümleri ve sağladığı ekipmanlar 
sayesinde soğuk zincir gıda ürünlerinin bozulmaları önleniyor ve her yıl 
milyonlarda gıda atığının önüne geçiliyor. 
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Etkili soğuk zincir sistemleri gıda 
kaybında yüzde 40’a kadar düşüş 
sağlayabilir

Dünyadaki gıda kaybının büyük bir kısmı 
verimsiz gıda tedariki zincirlerinden kaynak-
lanıyor. Birmingham Enerji Enstitüsü, geliş-
mekte olan ülkelerdeki gıda atıklarının yüzde 
90’ı kadarının tedarik zincirinin bir noktasında 
gerçekleşen gıda kayıplarından kaynaklandığını 
tahmin ediyor.3 Meyve, et ve süt ürünleri dahil 
olmak üzere günümüzde tüketilen gıdaların 
çoğu çabuk bozuluyor. Kolay bozulan gıdaların 
doğru sıcaklıkta ambalajlanması, depolanması 
ve taşınması, özellikle soğuk zincirin bozulma-
ması, gıdaların ömürlerini uzatmakla birlikte 
gelişmekte olan ülkelerdeki gıda kaybını da 
yüzde 40’a kadar azaltır.4 Böylece sürekli art-
maya devam eden dünya nüfusuna daha fazla 
gıdanın ulaşması sağlanabilir.

Entegre soğuk zincir sistemlerinin 
verimliliğe katkısı

Gıda kayıpları çoğunlukla gelişmekte olan 
ülkelerde görülse de gelişmiş ülkelerde de ciddi 
bir sorundur. Modern soğutma depolama tesis-
leri, soğutmalı depolar ve soğutmalı taşımacı-
lığa erişimi bulunduğu halde Avrupa’daki gıda 
kayıp oranı yüzde 40 seviyelerindedir.5 Bunun 
temel sebebi ise soğuk zincirin tüm unsurlarını 
birbiriyle bağlayan takip ve izleme sistemleri-
nin eksikliği olarak gösterilmektedir. Soğuk 
zincirin farklı bölümleri genellikle farklı kişi 
veya kurumlar tarafından işletildiği için ürün-
lerin soğuk zincirin tüm aşamalarında doğru 
sıcaklıkta tutulmasını güvence altına almak 
oldukça zordur.  
1 Yiyecek Kaybı ve Atıkları Konulu SDG 
Hedefi  12.3: 2016 İlerleme Raporu
2 Huffi  ngton Post (2012), BM raporuna göre 

dünyadaki aç nüfusun dörtte biri Hindistan'da 
yaşıyor
3 Birmingham Enerji Enstitüsü (2016) Temiz 
soğuk ve küresel hedefl er
4 Danfoss 2019 tahmini
5 Yiyecek Kaybı Ve Atıkları Konulu SDG 
Hedefi  12.3: 2016 İlerleme Raporu  TM
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

ISK TEKNİK (6 Sayı)
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Basılı Dergi / 70 TL
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