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ISK-SODEX, 2-5 Ekim 2019 tarihleri 
arasında sektörü İstanbul Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi. Han-

nover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından sektö-
rün önde gelen kurum ve kuruluşlarının işbirli-
ğiyle düzenlenen fuarda Türkiye’deki üreticiler 
107 ülkeden alım heyeti ile görüşerek ihracata 
yönelik yeni işbirlikleri gerçekleştirdi. İklim-
lendirme sanayisinde geleceğin teknolojilerine 
odaklanılan fuarda; 35 ülkeden 1021 katılımcı, 
Türkiye dahil 107 ülkeden fuarı ziyarete gelen 
85 bin 371 sektör profesyoneli ziyaretçi ile bir 
araya gelerek önemli işbirliklerine imza attı. 
2018 yılında gerçekleşen fuara kıyasla yüzde 
4’lük yabancı ziyaretçi artışı yakalayan fuarda, 
bu yıl bir önceki yıla kıyasla gerçekleşen online 
ziyaretçi kaydında gözlemlenen yüzde 60’lık 
artış oranı ise dikkat çeken önemli bir diğer 
başarı kriteri arasında yer alıyor. 
Türkiye’nin kendi öz kaynaklarının yanı sıra 
uluslararası doğrudan yatırımlarla da büyüyen 
güçlü bir ekonomi olduğunu belirten Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexan-
der Kühnel, fuarın açılışında yaptığı konuşmada 
iklimlendirme sanayinin bu büyümeye en büyük 
katkıyı veren üretim alanlarından biri olduğuna 
dikkat çekti. Sektörün yılsonuna kadar 5 milyar 
doların üzerinde ihracat hedefl ediğine vurgu 
yapan Kühnel: “ISK-SODEX iklimlendirme 
sektörünün tüm potansiyelini ortaya koyabile-
ceği güçlü bir vitrin. Türkiye ekonomisi için her 
zaman elimizden geleni yapmaya hazır olduğu-
muzu da ifade etmek istiyorum” dedi.
Açılışta, ISK-SODEX Fuarı’nın tüm eş organi-
zatörleri ve fuarı destekleyen dernekler; ISKAV, 
DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POM-

SAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB 
adına konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen 
ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet ise 
iklimlendirme sektörünün bir senfoni orkestrası 
gibi çalıştığını belirterek, “sektörümüz için ‘biz’ 
bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeli ve sektörü-
müzü geliştirmek için çalışmalıyız” dedi.  
Yönet’in ardından İklimlendirme Sanayi İhra-
catçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Şanal, Türkiye’nin alanında en büyük 
fuarını düzenlediklerini belirtti. Şanal: “2017’de 
4 milyar dolar iklimlendirme sektörünün ihra-
catı, geçen yıl 4,5 milyar dolara yükseldi. Bu sene 
ise ihracat hedefi miz 5 milyar dolara ulaşmak. 
Daha önceki hedefi miz Avrupa’nın üretim üssü 
olmaktı ancak şu anda dünyanın üretim üssü 
olma yolunda emin adımlarla çabalarımızı sür-
dürüyoruz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede ise, ISK SODEX Fuarı’nın 
katılımcı sayısının her geçen sene artmasının 
ülkemiz ve sektörümüz için büyük bir başarı 
hikayesi olduğunu belirtti. Büyükdede konuş-
masında, sektörün yerlileştirme ve millileştirme 
çalışmalarına her zaman destek vermeye hazır 
olduklarını ve Bakanlık olarak bu konuda ciddi 
adımlar attıklarını da dile getirdi. 
ISK-SODEX Fuarı, katılımcılarını bir yandan 
yeni işbirlikleri için potansiyel müşterilerle bir 
araya getirirken, diğer yandan fuar süresince 
düzenlenen forum ve konferanslarla bilgi ve 
deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oldu. 
Birbirinden renkli organizasyonlara da ev sahip-
liği yapan fuarda bu yıl ikinci kez düzenlenen 
“ISK-SODEX Ustalar Ligi 2019” yarışmasında 
4 gün boyunca yarışarak doğru montaj, projeye 
uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren 
ilk üç kombi ustası “Türkiye’nin en iyi ustası” 
olarak ödüllendirildi. ISK-SODEX’in şanslı 
ziyaretçileri fuar kapsamında gerçekleştirilen 
çekilişle çeşitli ödüllerin sahibi oldu. Bir sonraki 
fuar, 17-20 Kasım 2021’de gerçekleşecek. TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

Sektörün tüm paydaşları, 
ISK-SODEX 2019’da 
bir araya geldi



Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
Sistemlerinize özel çözümler
Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

Wilo bakım hizmetleri
Wilo ürünlerinizin bakımlarını düzenli yaparak sistemlerinizin güvenli bir şekilde ve uzun dönem çalışmasını garanti altına 
alıyoruz. Bunu yapabilmek için de bakım servisimizi bireysel talepleriniz ve ürünlerinize göre şekillendiriyoruz.

Sistemlerinizi
uzun süre ve sorunsuz 
kullanabilmeniz için  
7/24 yanınızdayız...

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr
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AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ 
SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Çamlık Mah. Şenol Güneş Bulvarı 
No: 28 A Ümraniye / İstanbul
Tel: (0216) 594 56 96  Faks: (0216) 594 57 17 
E-mail: info@aironn.com.tr

Lütfen Yeni Adresimizi Not Ediniz:

Türkiyeʼnin ve 
geniş bölge 

coğrafyasının* 
ilk ve tek 

AMCA 
Akreditasyonuna sahip 

Fan Performans
Test Laboratuvarı

Rusya ve Türkî 
Cumhuriyetler, Irak, İran, 
Körfez ve Kuzey Afrika 
Ülkeleri

* 





Bülbül Mah. Irmak Cad. No: 40 Beyoğlu / Dolapdere / İstanbul  Tel: (0212) 250 15 00 - 237 19 29 Faks: (0212) 255 01 14 E-mail: satis@frigoterm.com.tr

Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W



ürünler

Alarko Carrier, 2-5 Ekim tarihlerinde 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ISK-Sodex İstanbul 2019 

Fuarı’nda Toshiba’nın çok düşük enerji tüketi-
miyle optimum konforu bir araya getiren yeni 
Seiya klimaları ziyaretçilerin beğenisine sundu. 
Klima kumandasının yanı sıra akıllı telefon 
veya tablet üzerinden de kontrol edilebilen 
akıllı klima Toshiba Seiya, yeni R32 soğutucu 
akışkan ile çalışıyor ve çevreyi koruyor.
Alarko Carrier’ın ISK-Sodex kapsamında ser-
gilediği bir diğer ürün, sektörde devrim yaratan 
Toshiba SHRM-e oldu. Toshiba SHRM-e 
küresel iklim değişikliğinin tüm dünyayı etki-
lediği bu dönemde yüksek enerji verimliliği ile 
öne çıkıyor. 3 borulu VRF sistemi olan Toshiba 
SHRM-e, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiya-
cını aynı anda karşılayabiliyor. Üstelik ısıtma 
ve soğutma yapan iç üniteler arasında enerji 
transferi yapabilen sistem bu sayede üst düzey 
verimlilik sağlıyor.
Soğutucu akışkanların çevreye olan zararlı 
etkilerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalış-
maları yakından takip eden Carrier, çevreye 
dost, küresel ısınma potansiyelleri çok düşük 
soğutucu akışkanların soğutma gruplarında 
kullanılması için gerekli çalışmaları sür-
dürüyor. Bu kapsamda fuarda yer alan yeni 
AquaForce® Vision KAV/P (ZE) serisinde 
de GWP (Global Warming Potential-Küresel 
Isınma Potansiyeli) değeri 1’in altında olan 
yeni nesil soğutucu akışkanlardan R1234ze 
soğutucu akışkanı kullanılıyor. -20°C ila 55°C 

Alarko Carrier’dan İklimlendirme Sektörüne İnovatif Çözümler 

gibi farklı dış hava sıcaklıkları ve negatif su 
sıcaklıklarında çalışabilen AquaForce® Vision 
30KAV/P (ZE), çok yüksek seviyelerde enerji 
verimliliği sunarken, üst düzey ofi s binalarından 
sağlık tesislerine, veri merkezlerinden endüstri-
yel projelere kadar her türlü uygulamada zorlu 
beklentileri karşılıyor. 
İklimlendirme sektöründeki benzersiz yeni-
liklerden biri olan Tam Otomasyonlu Klima 
Santrali de fuarda sektör profesyonelleriyle 
buluştu. Tam Otomasyonlu Klima Santral-
leri, standart klima santrallerinin otomasyonlu 
seçilmesinin yanı sıra terzi usulü denilen esnek 
klima santralleri de otomasyonlu hale getirile-
biliyor. Tüm olasılıklar ve algoritmalar önce-
den çalışılmış olarak seçim programının içine 
gömülüyor. Üretim aşamasında, tüm santraller 
sahada montaja hazır olacak şekilde birleştirilip 
fabrika simülasyon testleri yapılıyor. Böylelikle 
Alarko Carrier, test edilmiş ve montajında hata 

olmayan tak-çalıştır tam otomasyonlu klima 
santralini müşteriye sunmuş oluyor. 
Su basınçlandırma alanında yarım yüzyıla yak-
laşan deneyimiyle ürünler geliştiren Alarko, 
fuarda yeni geliştirilen yüksek kapasiteli ve 
tasarrufl u ALDP S/F serisi hidroforlarını da 
sergiledi. Kompakt yapıdaki hidroforlar; içme, 
kullanma, sulama ve proses sularının sürekli 
ve istenen seviyede tutulmasında ekonomik ve 
güvenilir çözümler olarak öne çıkıyor. Serideki 
hidroforlar hastane, okul, sera, çiftlik, otel, tatil 
köyü, iş merkezi, villa ve apartman gibi farklı 
yapılarda kullanılabiliyor.
Alarko Carrier standında ayrıca, yoğuşmalı 
kombiler, duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, sirkü-
lasyon pompaları, santrifüj pompalar, kirli ve 
temiz sular için dalgıç pompalar, panel radya-
törler, ısı payölçerler gibi farklı ürün gruplarına 
da yer verildi. 2020 yılının ilk çeyreğinde pazara 
sunulacak yer tipi yoğuşmalı kazanlar da pro-
totip olarak iki farklı renk kombinasyonunda 
fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. Alınan 
geri bildirimler doğrultusunda tercih edilen 
renk belirlendi.TM
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ürünler

Yüksek ve çok işlevli bina sayısının artması, tasarım ve yapım 
aşamasında seçilen malzemelerle güvenli yapılar oluşturulması 
yönünde çalışmalara hız kazandırıyor.  2007 yılında uyulması 

zorunlu hale gelen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönet-
melik kapsamında ülkemizde TS EN 13501 standardı uygulanıyor. 
GF Hakan Plastik, EN 13501 yanma normlarına göre B-s1; d0 
değerlerini sağlayan yüksek performanslı bir ürün geliştirdi: Silenta 
Extreme Yanmaya Dayanıklı PP Bazlı Halojen İçermeyen Ses Yalı-
tımlı Boru Sistemi. Polipropilen (PP) hammaddeler kullanarak halojen 
(yandığında öldürücü gaz açığa çıkan malzemeler) içermeden alev 
geciktirici özellikte malzemelere ulaşmak oldukça zor bir konudur. 
GF Hakan Plastik, Silenta ürün grubuna eklediği Silenta Extreme 
ile bu uygulamayı hayata geçirdi. 
GF Hakan Plastik PP bazlı yanmaya dirençli B-s1;d0 sınıfında bir 
ürünü plastik boru sektörüne kazandırmış oldu. GF Silenta Extreme, 
yönetmeliğe uygun özelliklerinin yanı sıra GF Hakan Plastik sessizlik 
kelepçeleri ile EN14366’ya göre 4 l/sn’de 18 dB(A) ses performansına 
da sahip. Sessiz, yanmaya karşı yüksek dirençli ve halojen madde 
içermeyen PP bazlı Silenta Extreme Boru Sistemi, d50-d200 mm 
çap aralığında üretilebiliyor.

3 katmanlı bir yapıya sahip olan Silenta Extreme:
•	 İç katmanının pürüzsüz yapısı ile mükemmel akış performansı 

sergiliyor. Üstün kimyasal direnci ile korozyon ve 
aşınmaların önüne geçiyor.

•	 Yüksek moleküler yapıya sahip orta katmanı, ses 
dalgalarının emilimini sağlıyor.

•	 Dış katman ise yüksek sıcaklık ve darbelere dayanıklılık 
sergiliyor.

Anti Shrink Sistemi ile üretilen tüm Silenta  
Extreme ailesi ve ek parçaları, atık sistemlerinin sorun-
suz bir şekilde uzun yıllar hizmet vermesini garanti edi-
yor. Özel muf yapısı ile kolay ve hızlı bir şekilde kolay 
kurulum imkânı sunan Silenta Extreme, özel conta yapısı 
ile de su sızdırmazlığını garantiliyor. 150 mm-3000 mm 
aralığında üretilen Silenta Extreme Boru Sistemi, ayrıca 
DIN 4102-B1, DIN 4109, EN 1451-1 normlarına da  
sahip. TM

GF Hakan Plastik’ten Yanmaya 
Karşı Dayanıklı, PP Bazlı SILENTA 
EXTREME

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

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

www.mekanikmarket.net

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

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

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

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

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



TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 



ürünler

ETNA Hızır mobil yangın söndürme 
ve su boşaltma pompası; marinalarda, 
limanlarda, endüstriyel tesislerde, 

yakıt depolama tesislerinde, askeri tesislerde 
ve afet işleri ile ilgili kurumlarda mobil yangın 
söndürme veya su tahliye ihtiyacına yönelik 
olarak tasarlanıp üretilmiştir. Bir kamyonet 
veya herhangi bir motorlu araç arkasına 
bağlanılarak kullanılacağı alana ulaştırılır ve 
birkaç dakika içerisinde yangına müdahale 
etmeye veya su tahliyesine hazır hale getirilir. 
Eğer yangına müdahale edilecek ise ya su 
tankeri ile birlikte gitmeli ya da bir su kay-
nağının (depo/kuyu/yangın ağzı vb.) yanına 
taşınmalıdır. Su tahliye/boşaltma fonksiyonu 
kullanılacak ise su baskını olan mahal yakı-
nına taşınmalı, emiş hortumları su içerisine 
bırakılmalı ve pompa emiş hattına su dolması 
için egzoz vakum sistemi harekete geçiril-
melidir. Pompalar yangınla mücadelede veya 
su boşaltma (negatif kottan emiş) maksatlı 
kullanılacağı zaman sistem ilk çalıştırıldı-
ğında pompanın ve emiş borusunun su ile 
doldurulması gereklidir. Bu işlem zahmetlidir 
ve uzun zaman gerektirir. Yangınla müca-
delede pompayı çabuk devreye almak çok 

Etna’dan Hızır Mobil Yangın Söndürme ve Su Baskını Boşaltma Pompası

önemli olduğu için bu işle-
min 1 dakika içinde yapılması 
yangınla mücadelenin başa-
rısı için gereklidir. Bu işlem 
HIZIR sayesinde 30 saniye 
gibi kısa bir sürede gerçek-
leştirilir:

•	 Sistem bünyesinde egzoz 
hattı üzerine bir adet 
ventüri yerleştirilmiştir 
(egzoz vakum sistemi). 
(Ventüri vakum etkisi ile 
emiş yapılmasını sağlayan 
bir nevi 3 yollu vana.)

•	 İlk çalıştırma esnasında 
dizel motorun egzoz gazı, 
egzoz borusu ucundan 
bir klape ile ventüriye 
yönlendirilir, ventüri 
içinden geçen egzoz gazı 
sayesinde pompa içinde 
30 saniyede kuvvetli 
vakum oluşur pompa 
emişine bağlanan emme 
hortumuna ve pompa 

içine su dolar ve pompa yangın veya su 
boşaltma için hazır hale gelir. Pompa 
su vermeye başladıktan sonra egzoz 
gazı tekrar egzoz borusuna klape ile 
yönlendirilir.

HIZIR 90/65 Pompa Özellikleri: 90 m3/h 
– 90mSS, gövde döküm (GG25), çark bronz, 
DN 80- DN 65 bağlantı çapı
Dizel Motor: 65 kW -2900 d/dk, iki zamanlı, 
marşlı, dört silindirli motor
Çalıştırma Panosu: Yağ basıncı, su sıcaklığı 
ve yakıt göstergeleri, motor devir saati, motor 
on/off anahtarı, gaz kolunu ihtiva eder.
Aksesuarlar: 3 m uzunlukta 2 adet 2” emiş 
hortumu, 20 m uzunlukta 2 adet 2” basma 
hortumu, filtreli emiş klapesi, kurt ağızı bağ-
lama rakorları, su püskürtme lansı, pompa 
üzerinde iki yollu vanalı emme ağzı, iki yollu 
vanalı basma ağzı, aküler, köpük için sıvı tankı. 
(Köpük mikseri kullanılarak parlayıcı, yanıcı 
maddelerin meydana getirdiği yangınlarda su 
yerine köpüklü su sıkmak suretiyle yangına 
müdahale edilebilir.) TM

8 . tesisat market 10/2019





ürünler

Premix yoğuşmalı kombiler yüksek 
verim değerlerine sahiptir. Ortalama 
bir premix yoğuşmalı kombi ile yoğuş-

masız (konvansiyonel) kombi arasındaki 
verim farkı yaklaşık yüzde 20’dir. Avrupa’da 
2015 yılında, ülkemizde ise 2018 yılı Nisan 
ayında ErP Yönetmeliği kapsamında yoğuş-
masız kombi üretimine son verildi. Premix 
yoğuşmalı kombiler ile yoğuşmasız kombiler 
arasındaki önemli farklar şunlardır: 
•	 Premix yoğuşmalı kombiler yanma için 

en ideal ön gaz/hava karışımı sayesinde 
en düşük gaz tüketimine sahip yoğuşmalı 
kombilerdir. Yarı yoğuşmalı ve yoğuşmasız 
kombilerde ise bu özellik bulunmaz.

•	 Bir başka yoğuşmalı kombi tipi ise 
daha düşük verimli, üç eşanjörlü (yarı 
yoğuşmalı) kombilerdir. Bu kombiler 
sadece atık gazı ilave bir eşanjörden 
geçirerek verim elde etmeye çalışır. 
Çalışma prensiplerine bakıldığında, üç 
eşanjörlü kombiler premix yoğuşmalı 
kombilerin verimine ulaşamaz. 

Düşük yakıt tüketimi = tasarruf: Premix 
yoğuşmalı kombiler gaz/hava ön karışımlı 
tasarımları sayesinde, bu özelliğe sahip olma-
yan kombilere göre çok daha ideal yanma 
değerlerine sahiptir. Isıtma ihtiyacına göre 
minimum ve maksimum fan devri aralığında 
bu karışım oranını muhafaza ederek tasarruf 
sağlar.

Yüksek verim: Yoğuşmasız kombiler en yük-
sek verim değerine ancak yüksek sıcaklıklarda 
(80°C) ulaşabilir. 80°C değeri ise çok soğuk 
kış günleri haricinde evlerimizde çoğunlukla 
kullanmadığımız bir ısıtma değeridir. Yoğuş-
masız kombilerin bacasından atılan atık gaz 
sıcaklığı 110-130 °C’ye ulaşır. Bacadan atılan 
bu yüksek sıcaklık, kombinizin harcadığı ener-
jinin/yakıtın bir kısmının bacadan dışarıya 
atıldığının kanıtıdır. Oysa premix yoğuşmalı 
kombiler, içlerindeki yapı sayesinde atık gazı 
bacasından tahliye etmeden önce sistem içe-
risinde dolaşan dönüş suyu ile buluşturarak 
tesisatınıza geri kazandırır; böylelikle bacadaki 
atık gazın sıcaklığı 50-60°C’ye düşer ve bura-
daki enerji sisteme geri döndürülür. 

Daha çevreci: NOx değeri, uluslararası stan-

dartlara göre hava kirliliğini ifade eden en 
önemli değerlerdendir ve hava kirliliğine 
sebep olan tüm cihazların bir NOx değeri 
mevcuttur. Premix yoğuşmalı kombilerde 
NOx Class 6 seviyesi (atık gaz emisyonu) 
iken, yoğuşmasız kombilerde bu değer sadece 
Nox Class 3’te kalır.

Logic Premix Yoğuşmalı Kombi
Termo Teknik, 2011 yılından bu yana Türk 
tüketicisine Avrupa standartlarında bir ısınma 
deneyimi yaşatma hedefiyle İngiltere’de 110 
yıllık tecrübe ve 6 Sigma ile üretilen, yüzde 
94’e varan mevsimsel verimliliğe sahip olan 
Logic Premix Yoğuşmalı Kombiyi sunuyor. 
Logic serisi yoğuşmalı kombiler enerji veri-
mine göre tek başına A sınıfı enerji verimli-
liğine sahiptir. Aynı zamanda en düşük atık 
gaz seviyesi olan NOx 6 Class ile çevrecidir. 
Logic kombiler modülasyonlu oda termos-
tatı ve dış hava sensörü ile kullanıldıklarında 
istenilen oda sıcaklığının (önerilen 20-22°C) 
üzerinde ihtiyaç dışı sıcaklıklara çıkmasını 
önleyerek A+ enerji verimliliğine ulaşabilir. 
Hatayı sıfıra yakın bir düzeye indiren 6 Sigma 
Yönetim Sistemi ile üretilen Logic, tüketiciye 
en az sarfiyat ile evinin tüm noktalarına ulaşan 
ısınma konforu ve iki musluktan aynı anda 

sıcak su almaya yetecek kadar yüksek sıcak 
su kapasitesi (dakikada 16,9 lt) sunar. Logic 
Premix Yoğuşmalı Kombiler, eşanjöründeki 
özel iç yapısı ve fanındaki modülasyon özelliği 
sayesinde konvansiyonel kombilere göre çok 
daha sessizdir. Sadece 39.5 cm genişliği ve 
2,5 mm montaj mesafesi ile mutfak gibi dar 
alanlarda bile kolay kurulum sağlanır. Termo 
Teknik tarafından Türkiye’ye sunulan Logic 
Premix Yoğuşmalı Kombi ErP (Energy Rela-
ted Products-Enerji İlişkili Ürünler) Yönet-
meliğine uygun standartlara sahip. İngiltere’de 
bir milyon adetten fazla kullanıma sahip olan 
Logic, 2015 yılından beri ErP’ye uygun olarak 
üretiliyor. ErP Yönetmeliği ile enerji tüketimi 
ve karbondioksit salımının global bir çerçe-
vede azaltılması amaçlanıyor. Yönetmelik ile 
0-70 kW kapasite aralığındaki sıvı ve gaz 
yakıtlı cihaz ısıtma ürünlerinin enerji verim-
liliklerini gösteren ürün etiketlerinin detaylı 
olarak hazırlanarak ürün ve/veya ambalaj üze-
rinde konumlandırılması ve bu ürünlerin NOx 
emisyonunun 56 mg/kWh’nın altında olması 
zorunlu hale geliyor. 
Termo Teknik, enerji verimliliğini artı-
ran, tasarruf sağlayan ve ısıtma sistemlerini  
daha çevreci hale getiren düzenlemeyi des-
tekliyor.TM

Termo Teknik’ten Logic Premix Yoğuşmalı Kombi
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ürünler

Elginkan Topluluğu çatısı 
altında 30 yılı aşkın 
süredir iklimlendirme 

sektörünün en güçlü markala-
rından biri olarak faaliyetlerini 
sürdüren E.C.A., yeni kombisi 
Calora Premix ile  uzayıp giden 
faturaları sonlandırıyor. A enerji 
verimlilik sınıfıyla kullanıcısına 
yüksek tasarruf sağlamasının 
yanı sıra küçük boyutlarıyla 
da çok az yer kaplayan Calora 
Premix, akıllı oda termostatı ile 
uzaktan kontrole imkan sağ-
layan yeni nesil teknolojisiyle 
beğeni kazanıyor. 

Sürdürülebilir bir 
dünyaya katkı

ErP yönetmenliğine uygun, A enerji verimlilik sınıfıyla kullanıcı-
sına yüksek tasarruf sağlamanın ötesinde küçük boyutlarıyla çok 
az yer kaplayan Calora Premix, gaz emisyon değerleriyle çevre 
dostu bir ürün olmasıyla sürdürülebilir dünyaya da katkı sağlıyor. 
Calora Premix, bakım hatırlatıcı fonksiyonu ve ergonomik kontrol 
paneliyle kullanıcısına konforlu bir deneyim sunuyor. Ayrıca akıllı 
oda termostatı ile uzaktan kontrole de imkan sunan ürün, yeni 
nesil teknolojisiyle beğeni kazanıyor. 

Üstün emniyet, sessiz çalışma özelliği 

16 farklı üstün emniyet sistemiyle güvenli yanma sağlayan Calora 
Premix, sessiz çalışma özelliğiyle de kullanıcısının rahatını ön 
planda tutuyor. Kullanım suyunda feed forward türbin sistemi 

ile sabit sıcaklıkta su alma 
imkanı, paslanmaz çelik 
eşanjör ile yüksek yanma 
verimi, düşük atık gaz emis-
yonu ve enerji verimli sir-
külasyon pompası ile daha 
az enerji tüketimi sağlayan 
Calora Premix, bu özel-
likleriyle kendi sınıfında 
ön plana çıkıyor. Ayrıca 
son teknolojiyle tasarlanan 
Calora Premix, cep tele-
fonunuzla uzaktan evinizi 
istediğiniz dereceye ayar-
lamanıza, bu sayede daha 
çok konfor ve tasarruf elde 
etmenize imkan sağlıyor.TM

E.C.A. Calora Premix Kombi 
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ürünler

Tüm dünyada hızla benimsenmeye 
başlayan yenilenebilir ve temiz enerji 
politikaları kapsamında ısı pompa-

ları giderek önemli bir yere sahip olmaya 
başlıyor. Dünya iklimlendirme pazarında 
henüz küçük bir yere sahip olan ısı pompa-
ları, sağladığı tasarruf ve verim ile kullanım 
alanlarında farklılaşmaya başlıyor. Kısa süre 
önce bazı Akdeniz ülkelerinde zorunlu hale 
getirilen yeni binalarda ısı pompaları kulla-
nımı, ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. 
Yeni bir teknoloji olmasına rağmen sağla-
dığı yüksek enerji verimliliği ile geleceğin 
iklimlendirme cihazı olarak tanımlanan ısı 
pompaları, sağladığı yüzde 75’e varan enerji 
tasarrufu ile ısıtma, soğutma ve kullanım 
sıcak suyu ihtiyacını tek cihaz ile karşılıyor. 
Şu anda özellikle Ege ve Akdeniz bölgele-
rinde başta otel ve büyük ticari işletmelerde 
sıkça görülen ısı pompaları giderek nihai 
kullanıcıların da tercihi ile evlerde kulla-
nılmaya başlıyor. 
Baymak’ın “Yenilenebilir Enerji Grubu”nun 
bir üyesi olan Isı Pompası Ailesi genellikle 
ticari işletmelerde güneş enerjisi ile kullanı-
lan “Monoblok Endüstriyel Tip”, “Evsel Tip 
Split ve Monoblok Inverter” ve havuz suyu 
kullanımında tercih edilen “Monoblok Spa” 
ürünlerinden oluşuyor. Böylece Baymak, ısı 
pompası sistemlerinin her alanını kapsıyor.
Enerjisini havadan sağlayan hava kaynaklı 
ısı pompaları, biri ısıyı absorbe eden diğeri 
ısıyı mahale vermek için kullanılan iki ısı 
eşanjörüyle çalışıyor. Sistemin çalışması için 
düşük miktarda enerjinin yeterli olduğu 
ısı pompasında, dış ünite enerjiyi belirli 
bir sıcaklıkta alıyor, bu sıcaklığı yükseltiyor 

Dört Mevsim İdeal İklimlendirme için Baymak Isı Pompası
ve ardından sistemde kullanılan 
ısıtma suyuna bu sıcaklığı akta-
rıyor. Isınan su ısıtma sistemi, 
radyatör veya fan coil üniteleri 
içinde dolaşım sağlayarak binanın 
tüm ihtiyacını karşılıyor. 
Soğutma çevrimi prensibiyle 
çalışan ısı pompası düşük elek-
trik tüketimiyle yüksek enerji 
üretimi sağlıyor. Isı pompaları 1 
kW enerji harcamasına karşılık 
5 kata ulaşan enerji üretimi sağ-
lıyor. Türkiye’de özellikle sıkça 
kullanılan LNG ile karşılaştırıl-
dığında tüketim oranının 4 kata 
kadar azaldığı görülüyor. Benzer 
bir karşılaştırma elektrikli kombi 
ile yapıldığında ise benzer oranlar 
görülüyor. Karşılaştırmaya göre 
14 kW’lık bir elektrikli kombi doğrudan 14 
kW elektrik kullanır ancak 14 kW’lık bir 
ısı pompası harcayacağı enerjinin sadece 3,5 
kW’ını elektrikten geri kalanını ise hava-
dan temin eder. Havadan aldığı enerjiyle 
ısı verimliliğini artırır ve 14 kW’a tamam-
lar. Böylece ne kadar ısıtma yüküne ihtiyaç 
olduğunu hassas bir şekilde hesaplayarak 
yalnızca evin veya işletmenin ihtiyacı kadar 
elektrik tüketir. 
Geleceğin iklimlendirme cihazı ısı pompa-
sını Ar-Ge ve sahip olduğu Avrupa tekno-
lojisi ile geliştiren Baymak, kullanım kolay-
lığı ve tasarım ile de ürüne farklılık katıyor. 

Günlük ve Haftalık 
Programlamalar ile Kolay Kullanım
Yeni nesil Baymak Isı Pompası haftalık 

ve günlük olarak programlanabiliyor. Üç 
farklı mod ile de kullanıcısının isteklerine 
cevap verecek ideal ortamı sağlıyor. Bunu 
yaparken de enerji tasarrufunu merkeze alı-
yor. Sessiz Mod ile geceleri sessiz çalışma 
seçeneği sunarken elektrik tüketimini de 
minimum seviyeye indiriyor. Diğer yandan 
iki farklı ortam için gerekebilecek çıkış suyu 
sıcaklıklarını birbirinden bağımsız olarak 
ayarlayabiliyor. Kullanım sıcak suyunda ise 
kullanıcı tercihine göre boylerde oluşabi-
lecek bakterilerin öldürülmesi için suyun 
sıcaklığını aniden çok yüksek seviyelere 
çıkartabiliyor.  
Yeni nesil Baymak Isı Pompaları tasarım 
yönüyle de dikkat çekiyor. Özellikle ev 
kullanımları için ince ve fonksiyonel tasa-
rım detaylarına sahip Baymak Isı Pompası, 
kurulum ve kullanımında evin yapısına 
kolayca uyum sağlıyor. Monoblok seri-
sinde ürünün kompakt olması sayesinde dış 
ortamda, split modellerinde ise iç ünitede 
uzun borulama mesafesi sayesinde kolay 
kuruluma imkân sağlıyor. Buna ek olarak 
LCD ekranlı kontrol paneli, kullanıcının 
istediği yere kablo ile taşınarak kullanım 
kolaylığı sağladığı gibi istenildiği takdirde 
bulunduğu odanın ortam sıcaklığına göre 
oda termostatı olarak da çalışabiliyor. LCD 
ekran sayesinde kullanım fonksiyonlarının 
uygulanması ve çalışma durumu, operasyon 
parametrelerinin takibi kolaylıkla sağlanı-
yor.
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Baymak Isı Pompası Ailesi

Inverter Monoblok ve Split Tip Isı 
Pompaları 
•	 Geniş kapasite seçeneği sunan “Monoblok” 

(5, 7, 9, 10, 12,14, 16 kW), “Split” (6, 8, 10, 
12, 14, 16 kW) ısı pompaları ısıtmada 60 
derecede, soğutmada 5 dereceye varan sıcak 
su çıkışına sahip. 

•	 Yeni nesil DC inverter kompresör 
teknolojisi, daha sessiz, ekonomik ve enerji 
tasarrufl u çalışıyor. Radyatörlerden ısıtma, 
fan-coil üniteleri ile “sadece ısıtma”, 
“sadece soğutma”, “boylerler ile sadece 
kullanım sıcak suyu”, “ısıtma-kullanım 
sıcak suyu-soğutma” ve sadece kullanım 
sıcak suyu olmak üzere beş farklı işletim 
modunda kullanılabiliyor. 

•	 Haftalık otomatik lejyonella koruma 
fonksiyonuna sahip Inverter Monoblok ve 

Split Tip ısı pompaları özellikle müstakil 
evler, daireler ve villa tipi kullanımlar için 
uygun... 

Monoblok Sıcak Su Isı Pompaları 
Üç farklı kapasite (19, 38, 45 kW) seçene-
ğiyle kullanım sıcak suyunun hazırlanması 
için kullanılıyor. Maks. 60 derece çıkış suyu 
sıcaklığına kadar ulaşır ve tek bir dış üni-
teden oluşur.
•	 Özel tasarımlı eşanjörü sayesinde şebeke 

suyu ile kullanma imkânı
•	 WiFi özelliği ile uzaktan kontrol imkânı 
•	 2 farklı program yapabilme imkânı
•	 60°C’ye kadar sıcak su sağlama imkânı
•	 Kolay kullanım
•	 LCD ekran
•	 Elektrik kesintilerine karşı hafıza 

fonksiyonu
•	 Hata kodlarının ekranda görülebilmesi, 

operasyon parametrelerinin kontrolü 

PoolX Havuz Isı Pompaları
Dört farklı kapasite (9, 13,5, 18 ve 26 
kW) seçeneğiyle havuz suyunun ısıtılması 
ve soğutulması için kullanılıyor. Havuz 
ısıtması ve soğutması için 15-40 derece 
arasında ayarlanan değerlerde sonuç alı-
nabiliyor. Daha çok havuz uygulamaları 
yapan fi rmalar, otel ve spa merkezlerinin 
ihtiyaçları için ideal.
•	 Özel tasarım titanyum eşanjörü ile 

klor iyonlarından kaynaklı korozyona 
karşı dayanıklı

•	 LCD ekran
•	 Hidrofi lik Fin-Tüp evaporatör su akışı 

ve buz çözmede yüksek performans
•	 5,7’e varan COP oranları sayesinde 

yüksek performans 
•	 15-40°C çıkış su sıcaklığı aralığı TM



ürünler

Yeterli yağ seviyesi, kompresörün uzun 
ömürlü olması için önemli bir gerek-
liliktir. Sistem tasarımına bağlı olarak 

(örn. Raf uygulamalarında), farklı çalışma 
koşulları altında doğru yağ seviyesi kontrolü 
yalnızca aktif bir düzenleme sistemi kullanı-
larak mümkündür. Pasif sistemler problem-
lidir, çünkü sadece sabit çalışma koşullarında 
tatmin edici bir şekilde çalışırlar, ancak mev-
simsel değişikliklerden dolayı bu mümkün 
değildir.
Çalışma koşullarındaki ve buz çözme döngü-
lerindeki farklılıklar, güvenilir çalışmayı sağ-
layan aktif bir yağ düzenlemesi ile örtülebilir. 
Aktif sistemler kompresördeki yağ seviyesini 
izler ve düşük yağ seviyesi için bir alarm oluş-
turur. Dahili kompresör yağ pompası ve yağ 
fark basınç şalteri olmasa bile (örneğin, scroll 
kompresör), kompresöre giden yağ beslemesi 
sadece aktif bir kontrolle izlenebilir.
Şamandıra sistemindeki bir Hall sensörü ve 
yerleşik bir mıknatıs, kompresördeki yağ sevi-
yesini ölçer.
Yağ seviyesine ve bunun sonucunda manyetik 
alan kuvvetinde meydana gelen değişikliklere 
bağlı olarak, sensöre çekilen değişken voltaj 
meydana gelir. Bu elektronik bir ünite tara-

Espa Soğutma’dan Alarm Fonksiyonlu ve 
Kompresör Kapatmalı Elektronik Yağ Seviye Ayar 
Sistemi: Deka COM1 Yağ Seviye Regülatörü

fından değerlendirilir ve buna göre LED’ler 
ve solenoid valf çalıştırılır. Yağ seviyesi alarm 
aralığı içindeyse Deka COM1 yağ seviye 
regülatörü, 90 saniye gecikme süresiyle röle 
alarm durumuna geçer. Bu sinyal, kompresörü 
kapatmak veya veri işleme için kullanılabilir. 
Alarm durumunda, yağ seviyesini normale 
getirme hedefiyle yağ sürekli olarak kom-
presörü besler. Başarılı olursa, alarm sıfırlanır.
Yüklenen yazılım bir “Power on Logic” özel-
liğine sahiptir. Yağ kontrol ünitesinin takıl-
ması ve açılması sırasında “Enjeksiyon” ve 
“Alarm” için gecikme zamanları ayarlanır. Bu, 
hiç yağ içermeyen bir kompresörün hemen 
bir yağ enjeksiyonu ile sonuçlanacağı ve aynı 
zamanda alarm durumuna geçeceği anlamına 
gelir. Bu, böyle bir kompresörün, alarm olu-
şana kadar standart 90 saniye gecikme süre-
sinde çalışmaması içindir.

Deka yağ seviye regülatörünün öne 
çıkan özellikleri:

•	 YENİ: İlk kurulum sırasında Enjeksiyon 
ve Alarm için bastırılmış zaman 
gecikmesine sahip “Power on Logic” 
yazılım özelliği 

•	 Gelişmiş çalışma prensibi, yağ seviye 
sensörünün yağ beslemesi ve solenoid valf 
için bağımsız kontrol ünitesi 

•	 Özel dizayn edilen solenoid valf ve bobin 
ile optimize edilmiş enerji tüketimi 

•	 Yüksek hassasiyetli sensör teknolojisi, çok 
hassas bir seviye tespitine izin verir.

•	 Doğru ışık oranı sayesinde köpüren ya da 
kirli yağdan kaynaklı ölçüm hatalarının 
engellenmesi.

•	 CE, EAC’ye uygundur.
•	 IP 65 koruma sınıfı ile birlikte 24V ve 

220V elektik beslemeli modellere sahiptir.
•	 Hidrokarbon soğutucuları ile uyumlu 

standart sürüm (R290, R1270) TM

Systemair; kolay seçim, kurulum ve 
bakım ihtiyacından yola çıkarak 
yeni ürünü FLCompact’i tasarladı. 

FLCompact, geleneksel merkezi veya split 
çözümlerin yerini alarak, hem ilk yatırım 
hem de işletme maliyetlerini önemli ölçüde 
azaltan yenilikçi bir ürün olarak ortaya çıktı. 
FLCompact, hem ısıtma hem de soğutma 
için entegre bir ısı pompası devresi ve etkili 
ısı geri kazanımı için sorption tip bir ısı geri 
kazanım tamburu içeren kompakt bir klima 
santralidir ve herhangi bir dış üniteye gerek-
sinim duymadan çalışır.

Avantajlar:
•	 Isıtma ve soğutma işlemleri için entegre ısı 

pompası sistemi

Systemair HSK’dan Yeni Entegre Isı Pompalı Klima Santrali FLCompact©

•	 Duyulur ve gizli ısı transferi yapan 
sorption tamburlu ısı geri kazanım

•	 Minimum enerji tüketimi ve hassas 
sıcaklık kontrolü için dijital scroll 
kompresör ile kademesiz kontrol

•	 Isıtma ve soğutma kapasitesi aralığının 
birçok çeşitli iklime uygunluğu ve 
+15°C’lik bir besleme havası sıcaklığına 
kadar soğutma sağlayabilme imkânı

•	 Yüksek verimli EC Fanlar
•	 Besleme tarafında F7, dönüş tarafında G4 

sınıfı filtreler
•	 Entegre otomasyon sistemi
•	 50 mm paneller sayesinde düşük ses 

seviyesi
•	 9,6’ya varan EER değeri
•	 Kompakt tasarım ve kolay bakım. TM
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ürünler

SFA SANIHYDRO WC Öğütücü ve Pis Su Pompaları ile Herhangi Bir Yere 
Kolayca Tuvalet veya Mutfak Kurulabilir

edebilen pompalar, pratik ve hijyenik bir 
çözüm sağlar. 60-90 ˚C’ye kadar sıcak sulara 
dayanıklı olup, evsel veya yoğun kullanımı 
olan ticari alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
Düşük ses seviyesi ile çalışan SFA öğütücü 
ve pompaları, koku yapmaz ve 32/50 mm 
çapında ince PVC/PPRC borular aracılığıyla 
tahliye eder. 
Konut, iş yeri, alışveriş merkezi, kafe, restoran, 
otel, hastane ve benzeri yerlerde bina yapısını 
bozmadan kolayca uygulanır.

SANIVITE Pis Su Pompa-Teknik 
Özellikleri:

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Evye, bulaşık 
makinesi, çamaşır makinesi, duşa kabin, 
banyo küveti, bide, lavabo,

•	 Maksimum dikey pompalama: 5 metreye 
kadar, 

•	 Maksimum yatay pompalama: 50 metreye 
kadar,

•	 Devreye girme seviyesi: 110 mm +/- 15,
•	 Duş teknesi yüksekliği: 17 cm,
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm (dış çap),
•	 Maks. akışkan sıcaklığı: 60°C (kısa süreli 

çalışmada – 5 dk. maks.),
•	 Koruma Sınıfı: IP44,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V, 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y): 412 x 185 x 280 mm,
•	 Pompa ile sifon arası tavsiye edilen eğim: 

%3,
•	 Fabrika montajlı çek valf ile 

donatılmıştır. TM

mik, pratik ve estetik bir çözüm sunar. Pis su 
pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılır, ancak öğütücü özel-
liğine sahip değildir. Yine kanalizasyona uzak 
kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı olan 
yerlerde pis suların tahliyesini sağlar. 
Dikey 11, yatay 110 metreye kadar tahliye 

SANIHYDRO WC öğütücüleri, bod-
rum katlar gibi doğal akışlı tahliyenin 
imkânsız olduğu durumlarda, ev veya iş 

yerlerinin herhangi bir yerine foseptik kuyu 
oluşturmadan, tuvalet veya banyo kurulumunu 
sağlar. Dikey 7, yatay 110 metreye kadar atık-
ları pompalayabilen WC öğütücüler; ekono-

Teknik düzenleme
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söyleşi

T esto, 30 bağlı şirketi ve 80 dağıtım ortağı ile 5 kıtada temsil edilen, yaklaşık 
2450 çalışanı ile hizmet veren dev bir firma. Genel fiziksel değişkenler için 
endüstriyel, test ve ölçüm cihazları üreten bir şirket, yaptığı ar-ge faaliyetleri 

neticesinde cihazlarını nesnelerin interneti konusuna da uyumlandırabilmiş. 
Konunun detaylarını testo Elektronik Ltd. Şti. Satış Direktörü Özgür Küçükhüseyin 
anlattı… 

Özgür Küçükhüseyin
Testo Elektronik Ltd. Şti. Satış Direktörü

“Testo, işini çok iyi yapmak 
isteyen ve bunun için çok çalışan 
bir karaktere sahip”
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Çalıştığımız firmalar ile uzun 
süreli ticari ortaklıklar kurmayı 
hedefleyen profesyonel bir ekibiz

Testo Elektronik Ltd. Şti. 10/03/2000 tari-
hinde Alman Testo’nun Türkiye satış, servis 
ve kalibrasyon ofisi olarak kurulmuştur. Testo, 
genel fiziksel değişkenler için endüstriyel, test 
ve ölçüm cihazları üreten bir firmadır. Ürün 
gamı içerisinde, portatif ve sabit sıcaklık, nem, 
basınç, hava hızı, baca gazı, ortam havası kali-
tesi (CO/CO2), ışık ve gürültü şiddeti, pH/
iletkenlik, devir ölçüm cihazları, baca gazı 
analizörleri ve termal kameralar bulunuyor. 
Gelişen teknoloji doğrultusunda müşteri 
taleplerini alternatifler sunarak karşılamak, 
şirketimizin öncelikli hedefidir. Gelişen tek-
noloji, enerji ihtiyaçlarının artması ve enerji-
nin pahalılaşması, hammadde maliyetlerinin 
yükselmesi, firmaları, verimi artırmaya yönelik 
arayışlara itiyor. Genel fiziksel değişkenler, 
verim için temel faktörlerdir. Bu bağlamda 
testo, kalitesi ve satış sonrası servis desteği 
ile profesyonel çözüm ortağıdır. Günümüzde 
kalite, müşteri odaklılığın temel faktörlerin-
den biridir. Firmaların araştırma geliştirme 
merkezleri daha iyi ve kaliteli ürünün daha 
verimli ve uygun koşullarda üretilmesi için 
çalışmakta, kalite güvence bu koşulları sağ-
lamakta, kalite kontrol sağlanmış koşulları 
denetlemektedir. Testo, bu birimlerin ihtiyaç-
ları olan portatif, uzun süreli kayıt ve izleme 
sistemleri için her türlü alternatifi sunabili-
yor. Firmamız ayrıca, ISO9001, ISO14001, 
OHSAS18001, HACCP, CFR21 gibi kalite 
güvence ve kontrol sistemlerinin temel gerek-
sinimlerinden biri olan ölçüm cihazlarının 
kalibrasyonu konusunda TÜRKAK’tan akre-
dite kalibrasyon laboratuvarı ile endüstriye 
hizmet veriyor. Sıcaklık, nem, hava hızı, basınç 
ve baca gazı analiz cihazları için kalibrasyon 
hizmeti sunuyoruz. Özetle, müşterilerimizden 
gelen talepleri uzman kadromuzla, optimum 
çözümler sunarak karşılayan, çalıştığımız fir-

malar ile uzun süreli ticari ortaklıklar kurmayı 
hedefleyen profesyonel bir ekibiz.

Çok sayıda avantajı tek cihazla 
sunuyoruz

Günümüzde her şey nesnelerin interneti üze-
rine doğru evrilmeye başladı. Talepler değişti, 
akıllı sistemlere olan ilgi arttı. Elbette tek-
nolojiyle bu derece iç içe bir şirket olarak 
bu konuya uzak kalamazdık. Türkiye’de çok 
sayıda firma satış sonrası uygulamaları (apli-
kasyonları) kullanıyor. Fakat bu konudaki en 
büyük açık, ölçüm sonuçlarının sisteme akta-
rılması işleminin hâlâ elle yapılıyor olması. 
Biz bu aktarım işleminin otomatik olarak 
yapılmasını sağlayabiliyoruz. Ama sunduğu-
muz avantajlar bununla sınırlı değil. Verilerin 
doğrudan transferi, ortaya çıkabilecek dikkat-
sizlik, kayırma gibi sıkıntıların giderilmesi 
noktasında fayda sağlıyor. Aynı zamanda, ehil 
olmayan kişilerin yapabileceği olası hataları da 
minimize edebiliyor, hatta sıfırlayabiliyoruz. 
Firmaların satış sonrası operasyonlarında üç 
tane kritik nokta var: Kritik kontrol noktala-
rındaki ölçüm, bu ölçümü yapan kişinin ehli-
yeti ve kullanılan cihazın bakımının yapılmış, 
kalibrasyonu olan bir ürün olması. Bu üçü-
nün ideal kombinasyonu en iyi sonucu verir. 
Son dönemde özellikle satış sonrası aplikas-
yonu kullanan ve büyük servis organizasyonu 
olan -beyaz eşya firmaları gibi- şirketlerin  
“routing” dedikleri bir kavram var. Routing 

şöyle açıklanabilir: Bir bölgedeki x markalı 
ürünün 32 tane yetkili servisi olabilir. Bu 
servisleri, sahip oldukları ekipmanlar ve bu 
ekipmanların düzenli bakımlarının yapılıp 
yapılmadığı, cihazları uygun şekilde kullanıp 
kullanamadıkları ile sınıflandırıyorlar. Böylece 
ana firmaya iletilen servis ihtiyaçlarını, söz 
konusu talepleri karşılayabilen yetkili servis-
lere iletiyorlar. Servisin yetkinliğinin trafik 
ışıkları gibi gösterildiğini düşünün. Servis 
eğer yeşilse hiçbir eksiği yok, sarıysa birtakım 
eksiklikleri var fakat kırmızıysa servisin kötü 
durumda olduğu anlamına geliyor. Yani servis-
ler de artık ekipman ve eleman yatırımları ile 
doğru orantılı olarak kazançlarını artırıyorlar.

Müşterilerimizin garanti 
giderlerinden dahi tasarruf 
sağlamaları mümkün

Testo’nun konvansiyonel gaz analiz cihaz-
ları, sıcaklık ölçerlerini artık tüm sektörümüz 
biliyor. Ama 60 yılı aşkın tecrübeye sahip bir 
firma olarak elbette biz de daima yeniliklere ve 
teknolojinin getirdiği trendlere göre çalşma-
larımızı sürdürüyoruz. Testo,  yıllık cirosunun 
%10’undan fazlasını ar-ge’ye yatırıyor. Bu da 
yaklaşık 40 milyon euro civarında ar-ge büt-
çesi demek. Bu faaliyetler neticesinde artık 
yazılımlarımızı da kendi bünyemizde üre-
tebiliyoruz. Internet Of Things (nesnelerin 
interneti) olarak da bilinen sistem, en basit 
şekilde, “Belirli bir haberleşme protokolü ile 
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söyleşi

cihazların birbirleriyle haberleşmesi, veri pay-
laşması işlemleri gerçekleştirilen bir ağ-cihaz 
sistemi” olarak tanımlanabilir. Bizim yaptığı-
mız ölçüm sonuçları, müşterilerimiz için bir 
girdi. Onlar bu girdiyi kendi dünyalarında 
çeşitli amaç ve şekillerde kullanıyorlar. Biz 
dedik ki müşterinin var olan bir yazılımına 
bu tarz sonuçları otomatik olarak aktarabi-
leceğimiz bir çözüm geliştirelim. Bir arayüz 
geliştirmek üzere çalışmalara başladık. Son 
yıllarda üretilen cihazlarımızın tamamı, nes-
nelerin interneti kavramına uyumlanmaları 
için bluetooth, wi-fi arayüzler gibi teknolo-
jilerle üretiliyor. En heyecan verici ürünleri-
mizden biri de testo’nun yeni nesil gaz ana-
liz cihazları. Yeni jenerasyon iç hava kalitesi 
ölçüm cihazlarının tamamı cep telefonları 
gibi çalışıyor. Tek farkları, sim kartlarının 
olmaması. Makinelerin içinde android işle-
tim sistemi var. Makineyi wi-fi’a bağladığı-
nızda bir cep telefonunun bütün özelliklerini 
sunuyor. Cihaz üzerinde kameralar bile var. 
Termal kameralarımız dahil, ürünlerimizin 
tamamı akıllı cihazlarla uyumlanabilecek tek-
nolojilerle donatılmış durumda. Bir sonraki 
aşamada müşterimizin kullandığı ya da kul-
lanmayı düşündüğü yazılıma entegre olmayı 
hedefliyoruz. Bunu konuştuğum, özellikle 
satış sonrası servis ağına sahip müşterilerimiz 
routing konusunda faaliyetlerini hızlandır-
mış durumda. Bunun dışında yine bu grup 
müşterilerimizin tamamının yüzlerce mil-
yon lira tutarında garanti giderleri var. Yani 
garanti dahilinde yaptığı işlemlerin bedelini 
markanın kendisinin karşılaması demek bu. 
Bu müşterilerimizin garanti giderlerinden, 

(routing, doğru cihaz, doğru kişi mantığıyla 
hareket ettiklerinde) % 5-7 arasında tasar-
ruf sağladıklarını gördük. Bunu bizzat testo 
cihazları ile yaptığımız çalışmalar neticesinde 
çok açık ve net şekilde söyleyebilirim. Yüz 
milyonluk garanti gideri olan bir firmanın 
yıllık 7 milyon liraya kadar sağladığı tasarruf, 
hiç de görmezden gelinebilecek bir rakam 
değil. Bir diğer önemli husus ise personel 
eğitimi. İklimlendirme pazarında satış son-
rasındaki teknisyen ve teknikerlerin sirkü-
lasyon oranı inanılmaz yüksek. Yani dünya 
kadar eğitim yatırımı yaptığınız personelin 
kaybı söz konusu. Ama merkezlerin bu çalı-
şanlar için yaptığı eğitim yatırımları baki… 
testo uygulamaları ile ilgili müşterilerimize 
diyorum ki “garanti giderlerinizi düşürürken, 
personel yetiştirmek için harcanan zamandan 
da tasarruf edeceksiniz”.  Peki bu nasıl olacak? 
Kritik kontrol noktasına sahip her cihazın 
kabul kriterlerini belirleyelim. “X markanın 
y model ekipmanının 1 nolu kontrol nokta-
sındaki kabul kriterleri şunlardır” diye. Bunun 
dışına çıktığında oturup birlikte algoritmasını 
yapalım. Siz sorun giderme föyünü o noktaya 
koyun. Orada kontrol işaretleri ile yol alalım. 
Sahada karşılaşılan sorunun çözüm föyünü 
de o aplikasyona yerleştirelim. Böylece servisi 
cihaz üzerinden yönlendirmek mümkün hale 
gelir. Daha da cüretli bir iddia ile söyleyebi-
lirim ki bizim baca gazı analiz cihazlarımızı 
kullandıklarında, cihaz arızalanmadan bizim 
onları uyarmamız mümkün. Şu anda bir satış 
sonrası portalımız var. Bu portal üzerinden 
cihazın seri numarasına göre cihazı satın alan 
kişilere, periyodik bakım zamanının geldiğini 

bildirebiliyoruz. Bu özellik, bazı büyük üretim 
tesisleri için hayati önem taşıyor. Mesela bir 
demir-çelik fabrikasında yarı mamulün bir 
arıza sebebiyle donduğunu düşünün. Fabri-
kanın böyle bir durumda uğrayacağı zarar-
lar korkunç boyutlarda olur. Üretimin asla 
durmaması gereken ve herhangi bir arızayı 
çok rahat tolere edemeyecek tesisler için bu 
özellik, müthiş bir rahatlık sunar.

Ekonomik belirsizlikler, insanları 
yapmak istedikleri yatırımları 
ertelemeye zorluyor

Nesnelerin interneti konusu dünyada da yeni 
sayılabilecek bir konu ve Türkiye de bu konuya 
adapte olmaya çalışıyor elbette. Bu süreçlerde 
en kritik olan nokta, Türkiye ekonomisinin 
insanlara yatırım yapma fırsatı tanıyabilmesi-
dir. Yani kriz ortamı olmadığı sürece, doğru iş 
yapan, düzgün firmaların tamamı, kendi işine 
yatırım yapmayı seviyor ve istiyor. Ama bir 
ekonomik belirsizlik, insanları yapmak iste-
dikleri yatırımları ertelemeye zorluyor ne yazık 
ki. Yani ülkemizde ekonomik koşullar müsaade 
ettiği sürece, iyi firmaların işlerini çok daha iyi 
yapabilmek için ar-ge’ye, personel kalitesine, 
eğitime ve ekipmana yatırım yapmaktan asla 
çekinmediklerini söyleyebilirim. Bunun öte-
sinde nesnelerin interneti konusu hayatın içine 
o kadar dahil ki, klimalarınızı, kombilerinizi, 
fırınınızı bile uzaktan kontrol edebilmeniz 
mümkün. İnsanların özellikle büyük şehirlerde 
yaşadıkları koşturmaca, zaman yetersizliği 
gibi durumlar düşünüldüğünde, nesnelerin 
interneti konusunun hayatımızın her alanında 
konfor ve kolaylık sunduğu kesin. Yani konu, 
her geçen gün gelişip hayatımızın içinde daha 
fazla yer almaya müsait. 

Şirketlerin testolaşma süreci…

Testo olarak bu konuya kendi cihazlarımızla 
dahil olabilmek, gelişen teknolojiye ya da çağa 
diyelim, ayak uydurabilmek, bizim elimizi 
pazarda oldukça güçlendiriyor. Artık müşte-
rilerimiz, yaptıkları cihaz yatırımlarını, şirket-
lerinin “testolaşma” süreci olarak tanımlıyorlar. 
Testo, işini çok iyi yapmak isteyen ve bunun 
için çok çalışan bir karaktere sahip. Böyle bir 
firma için testo cihazlarını alan, kullanan ya 
da kullanmaya yeni başlayan müşterilerinin 
gözünde gelişime eşdeğer tutulmaktan daha 
güzel ve gurur verici ne olabilir ki? TM

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
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E-Bülten Hazırlık ve Servisi
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proje

İstanbul, Pendik’in en avantajlı bölgele-
rinden birinde yer alan 130 adet daire-
nin bulunduğu Serenity projesi, toplam 

20.000 m2 alanda yerleşik olup, 2000 m2 yeşil 
alanı, sosyal tesisi ve akıllı ev teknoloji uygu-
lamaları ile ön plana çıkıyor.
Serenity Pendik projesinde; TS EN 12845 
standardına uygun 1 adet yangın pompası, 4 
adet EILR 4 serisi in-line kuru rotorlu sirkü-
lasyon pompası, 2 adet 2 KO serisi hidrofor 
sistemi tesis edildi.
Projede tesis edilen yangın pompası TS EN 

12845:2015/AC:2016 standardına sahiptir. 
İlgili standart EN 12845 (Avrupa) standardı 
ile birebir aynı olup, Türk Standartları Ensti-
tüsünce oluşturulmuş ve kabul edilmiş “Türk 
Yangın Standardı”dır. ETN YE-K 50/26-2-
37-10-7 tip yangın pompası; pompa gövdesi, 
pompa fanı (çark) döküm (GG25) malzeme-
den üretiliyor, sızdırmazlık mekanik salmastra 
ile sağlanıyor. Yangın pompasında tesis edilen 
2 adet ETNA EA 50/26 tip norm pompa, 
%140 kapasitede anma basıncının %70’in 
altına düşmeyecek karakteristik eğriye sahip 

olup, yangın pompasında 1 adet ETNA KO 
10 /7-30 serisi jokey pompa bulunuyor. 
EILR 4 serisi inline kuru rotorlu sirkülasyon 
pompalarında ise; pompa giriş-çıkış, pompa 
gövdesi, fan (çark) döküm malzemeden olup, 
sızdırmazlık ise mekanik keçe (karbon-sera-
mik) ile sağlanıyor. Estetik, ergonomik tasa-
rıma sahip EILR 4 serisi yeni nesil sirkülasyon 
pompalarında IE3 motor kullanılıyor, motor 
üzerine entegre veya merkezi pano ile kontrol 
şeklinde frekans kontrol sürücülü alternatif 
uygulamalar da mevcut.TM

Serenity Pendik Konutları 
Pompa ve Hidrofor Sistemi 
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güncel

AHR Expo Show 2020, Yenilik Ödül-
leri yarışmasının kazananlarını açık-
ladı. Her yıl AHR Expo tarafından 

10 ayrı sektör kategorisinde düzenlenen İno-
vasyon Ödülleri, 3-5 Şubat 2020 tarihleri ara-
sında, Orlando'da düzenlenecek AHR EXPO 
Fuarında sahiplerine takdim edilecek. Tören 
tüm katılımcılara açık olarak 4 Şubat 2020 
Salı günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.
AHR Expo Show Müdürü Mark Stevens, 
“2020 İnovasyon Ödülüne daha önce hiç 
olmadığı kadar müracaat yapıldı. Günümüzde 
HVACR endüstrisinde meydana gelen iler-
leme ve olağanüstü yeniliklerden söz ediliyor. 
Önceki yıllarda olduğu gibi, her kategoride 
ödülü kazanan teknolojiler beklentilerimizin 
ötesindeydi. Kazananlarımızı, finalistlerimizi 
ve tüm katılımcılarımızı, sektörümüzün gele-
ceğini inşa eden liderlikleri için tebrik edi-
yoruz. Bu yaratıcı çözümleri Orlando Show 
katında görmek ve kazananlarımızı özel bir 
törenle onurlandırmak için sabırsızlanıyoruz” 
dedi.

2020 AHR Expo İnovasyon Ödülleri; bina 
otomasyonu, yeşil bina, ısıtma, iç hava kalitesi, 
tesisat, soğutma, yazılım, aletler ile havalan-
dırma kategorilerinde veriliyor. AHR EXPO 
2020 İnovasyon Ödülleri kazananları ve fina-
listleri ise şöyle:

Bina Otomasyonu

Kazanan: Delta Controls Inc. - O3 
Sensor Hub 2.0
İnovasyon: O3 Sensor Hub 2.0, piyasada mev-
cut olan iç mekanın en doğru görüntüsünü 

AHR Expo 2020, Yenilik 
Ödülü Kazananlarını Açıkladı
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sağlamak için yedi farklı sensörü bir araya 
getirir. IoT özellikli bağımsız bir oda kon-
trolörü olarak işlev gören O3 Sensor Hub 2.0, 
sıcaklık algılamayı, mekanda insan varlığını 
algılamayı, nemi ve kablosuz entegrasyonu bir 
araya getirir. Bu yenilik, yüksek oda kontrolü 
ile mekan sakinlerinin deneyimini geliştir-
mek ve yanlış kullanım tespitlerini azaltmak 
için Sensor Fusion teknolojisini kullanır. O3, 
odanın en iyi noktadan itibaren işlevselliği 
en üst düzeye çıkarmak için tavana monte 
edilmiştir ve vücut ısısı, klavye sesi veya diğer 
hareketlerden basit okumalarla odanın dolu-
luk oranlarını doğru bir şekilde tespit etme-
sini sağlar. Ayrıca, mekanda bulunanların 
odadan ne zaman ayrıldığını hızlı bir şekilde 
tespit eder ve bu da tesislerde yüksek maliyet 
tasarrufu sağlar. O3 Sensor Hub 2.0 ile Delta 
Controls Inc. kontrol endüstrisinin mekan 
kullanıcılarının memnuniyetine bakış açılarını 
değiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kategorideki finalistler: 

75F – 75F Building Intelligence System Akıllı 
Bina Sistemleri
BELIMO Amerika - Ultrasonik Akış Sensörü
Danfoss - Danfoss VLT® Kondisyon Tabanlı 
İzleme.

Soğutma (Cooling)

Kazanan: Danfoss  - Danfoss Girift 
Mikro Kanallı Isı Değiştirgeci 
(iMCHE)

İnovasyon: Danfoss Girift Mikro Kanallı 
Isı Değiştirgeci (iMCHE) çoklu devreleri 
tek bir serpantinde entegre eder. Ortak bir 
hava ısı transfer alanı kullanarak ve her birini 
bağımsız bir çoklu devre sistemi ile kontrol 
ederek çalışır. iMCHE, kısmi yük koşullarında 
çalışırken verimliliği en üst düzeye çıkarmak 
için tüm hava tarafı ısı transferini kullanır. 
Yeni bir vaka çalışmasının sonuçlarına göre, 
iMCHE çözümünü kullanırken IEER %18 
artış göstermiştir. iMCHE, çift devreli çatı 
tipi üniteler için kompakt ve uygun maliyetli 
bir çözüm sunar. İklim değişikliğine duyulan 
toplumsal endişe ve yüksek enerji standart-
ları konusunda beklentiler artmaya devam 
ederken, iMCHE eşanjörleri yeni standart-
ları düşük maliyeti ile kolayca karşılayabilir. 

iMCHE iki devreli soğutucu sistemler için 
özel olarak geliştirildi.

Bu kategorideki finalistler: 

Baltimore Aircoil Company - Nexus™ 
Modüler Hibrit Soğutucu 
Smardt Chiller Group Inc. - Smardt G-class 
515B Düşük GWP’li Chiller 
Vertiv - Liebert® VRC Data Merkezleri 
Sunucuları Soğutma Sistemi

Yeşil Bina

Kazanan: Danfoss - Danfoss 
Turbocor® TG490 Kompresör

İnovasyon: Danfoss Turbocor® TG490 
Kompresör, hava veya su soğutmalı chil-
ler uygulamaları için tasarlanmıştır. Yağsız, 
değişken hızlı, manyetik yataklı santrifüjlü 
kompresör, 1'den daha düşük bir GWP'ye 
sahip HFO-1234ze ile kullanım için optimize 
edilmiştir ve düşük GWP soğutucu akışkan 
R-515B soğutucu akışkanıyla da kullanılabilir. 
Danfoss Turbocor® TG490, geleneksel bir yağ 
yönetim sisteminin ortadan kaldırılmasıyla 
endüstri lideri verimlilik, azaltılmış bakım 
gereksinimleri ve basitleştirilmiş tasarım 
sunan yağsız, manyetik rulmanlı santrifüjlü 
kompresörün ilkidir. Aynı zamanda sektörün 
ilk yağsız kompresör teknolojisidir ve 299 gibi 
düşük GWP’li R-515B ile birlikte kullanılma 
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esnekliğine ve A1 güvenlik sınıfına sahiptir.

Bu kategorideki finalistler: 

Aeroseal LLC – AeroBarrier: Hava Sızdır-
mazlık Teknolojisi
Arctic Chiller Group – EcoTherm Eşza-
manlı Isıtma ve Soğutma Sağlayan Modüler 
Isı Pompası
Baltimore Aircoil Company – HXV Hibrit 
Soğutucu

Isıtma

Kazanan: York® For Your Home 
- YORK® LX Serisi TL9E Ultra 

Düşük NOx Gaz Yakıtlı Isıtma 
Sistemi
İnovasyon: York® LX Serisi TL9E Ultra 
Düşük NOx Gaz Yakıtlı Isıtıcı, standart 
düşük NOx'lara kıyasla sera gazı ve hava kirli-
liği üreten gazları %65'e kadar azaltırken, hava 
kalitesi için en katı standartları bile karşılayan, 
çevreye duyarlı bir gaz yakıtlı ısıtıcıdır. Isıtıcı 
ENERGY STAR® derecesine sahiptir ve seç-
kin YORK® ev konfor sistemlerine entegre 
edildiğinde yakıt maliyetlerini %20'ye kadar 
azaltır.

Bu kategorideki finalistler: 

AERCO, (Bir Watts markası) – AERCO Üst 
Düzeyde Kontrolcüye Sahip Karşılaştırmalı 

Platin Kazan 
Emerson – Üniversal Tek Kademeli Isıtıcı 
Kontrolü (ECMx Üfleç Motorları-Model 
50X57-843- için)
Rheem Manufacturing Company – Rheem® 
Ultra Düşük NOx Seviyeli Gaz Yakıtlı Isıtıcı

İç Hava Kalitesi

Kazanan: Fresh-Aire UV - Düşük 
Profil Saflıkta LED 1 Polarize Filtre 
/ LED Dezenfeksiyon Sistemi

İnovasyon: Fresh-Aire UV tarafından Düşük 
Profil Saflıkta LED 1” Polarize Filtre / LED 
Dezenfeksiyon Sistemi (PLPLED), Mini-
LED teknolojisini kullanan ilk 3 aşamalı 1” 
polarize HVAC filtrasyon sistemidir. PLP-
LED, parçacıkların %97'sini 0,3 mikrona 
kadar yakalayan yüksek verimli filtreleme 
sunar. Sistem ayrıca koku ve VOC azaltımı 
için gelişmiş bir fotokatalitik kaplamaya sahip 
antimikrobiyal UV reaktif ortamı kullanır.
Fresh-Aire UV'nin filtresi birçok iç hava kali-
tesi sorununu ortadan kaldırır ve ayrıca işlet-
melerin ve kullanıcıların servis sorunlarını, 
daha temiz, daha güvenli bir filtre sunmasıyla 
azaltır.

Bu kategorideki finalistler: 

AtmosAir Solutions – AtmosSmart™ ile 
AtmosAir Denali 600™, IoT Etkin Aktif 
Hava İzleme ve Hava Arıtma Sistemi
RGF Environmental Group Inc. – HALO-
LED™ Tüm Ev için İç Ortam Hava Arın-
dırıcı Sistem
Sensirion, Inc. – SCD40 CO2 ve RH/T Sen-
sör Komponenti

Tesisat

Kazanan: LG Electronics USA, Inc. 
- LG Hidro Kit

İnovasyon: LG Electronics ABD, Inc. , klima 
prosesinden suya, ısı veya soğutma enerjisini 
aktarabilen LG Değişken Soğutucu Akışkanlı 
(VRF) sistemleri için iç mekan ısı değiştiricisi 
olan LG Hidro Kit'i geliştirdi ve LG ısı geri 
kazanımının ve ısı pompası sistemlerinin daha 
fazla verimliliğini sağladı. 42.000 ve 96.000 
Btu/h kapasite aralığına sahip olan LG Hidro 
Kitleri, iklimlendirme işlemi sırasında üretilen 
atık enerjiyi kullanır ve LG VRF sistemlerinin 
enerji verimliliğini artırır. Bu, sıcak veya soğu-
tulmuş suyun üretilmesini ve ardından çıkış 
suyunun sıcaklığını, sıcak su deposu sıcak-
lığını veya alan sıcaklığını ayarlayan entegre 
kontrollerle bir dizi farklı uygulamaya dağı-
tılmasını sağlar.

Bu kategorideki finalistler: 

Caleffi Hydronic Solutions – LEGIOMIX® 
6000 Serisi En Yüksek Akışlı Elektronik Karı-
şım Vanası
NIBCO INC. – 585HP Tam Bağlantılı Bronz 
Küresel Vana
Viega LLC – Viega MegaPressG 

Soğutma (Refrigeration)

Kazanan: Danfoss - Danfoss CO2 
Uyarlamalı Sıvı Yönetimi Çözümü

İnovasyon: Danfoss CO2 Adaptif Sıvı Yöne-
timi (CALM) çözümü, Danfoss'un sıvı ejek-
törünü ve adaptif sıvı kontrol kutusu kontrolör 
algoritmasını birleştirerek evaporatör yüzeyini 
soğuk teşhir vitrinlerinde ve soğuk odalarda 
tam olarak kullanmak için entegre etti. Bu 

28 . tesisat market 10/2019



INNOVATION QUALITY RELIABILITYFLEXIBILITY PUNCTUALITY

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

EPIC, EPIC-BASIC, EPIC-PROKIT HIDROSMART

BSK, FSK SMIDROMAT, HIDROMAT 1, IDRODRIVE BASINÇ ŞALTERLERİ

WDRIVE

Water
Supply Accessories

Industrial 
Process

Fire 
Safety

Sewage
HVAC Clean 

Water

İLERİ TEKNOLOJİLER
Otomasyon ve Kontrol Ekipmanları

EMNİYET VENTİLLERİ, MANOMETRELER

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

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

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

EBITT EMEA
METEL INDUSTRIES LLC
P.O. BOX 8735, Dubai,
United Arab Emirates
Tel: 971-4-3331148
Fax: 971-4-3331480



güncel

teknoloji, ekipman değişikliği olmadan, enerji 
tasarrufu sağlayan doğal CO2 soğutmaya ek 
olarak %10 daha fazla enerji verimliliği sağ-
lar. CALM çözümü, sıvı soğutucuyu emme 
tarafından çekerek çalışır ve vitrinlerin ve 
soğuk odaların buharlaştırıcısına enjekte 
eder. Danfoss'un CALM çözümü, müşterilere 
enerji tasarrufu sağlarken ve sistem güvenilir-
liğini korurken, gıda güvenliğini de sağlayarak 
iklim dostu soğutucu akışkanlara geçiş yap-
mada yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Bu kategorideki finalistler: 

Emerson – Copeland™ Mikro-Dağınık Yapı-
lar için Baştan Başa Çözüm
Fresh-Aire UV – Buz Makinaları için 
UV-LED Buz Dezenfeksiyon Sistemi
Sporlan Division – Parker Hannifin – Blu-
etooth Özellikli Darbe Genişliği Valfi için 
SCS-PB Kızdırma Isısı Kontrol Sistemi

Yazılım

Kazanan: Interplay Learning - 
SkillMill™ Yetenekli İşlemler Kurs 
Kataloğu

İnovasyon: Interplay Learning SkillMill ™ 
Yetenekli İşlemler Kursu Kataloğu, HVAC 
profesyonellerinin cep telefonu, bilgisayar, 
tablet veya sanal gerçeklik (VR) yoluyla eri-
şilebilen şantiye becerilerini kazanması için 
tasarlanmış çevrimiçi, isteğe bağlı bir eğitim 
kursu kataloğudur. HVACR uzmanları, önce 
sürücü anlayışını geliştirmek için tasarlanan 

uzman liderliğindeki video kurslarını görün-
tülemek için oturum açabilir, ardından saha 
benzeri eğitim yoluyla sunulan etkileşimli, 
3D tabanlı HVAC sorun giderme simülas-
yonlarına geçebilir. Eğitim platformu, HVAC 
tekniklerini gerçek dünyada karşılaşabilecek-
leri herhangi bir durum veya senaryo için 
hızlı bir şekilde hazırlamanın yanı sıra, bu 
alandaki becerileri geliştirmek için ölçeklene-
bilir bir eğitim ortamı sunmayı amaçlamak-
tadır. Modern 3D simülasyonların kullanımı, 
kullanıcılar için benzersiz ve sürükleyici bir 
öğrenme ortamı yaratır.

Bu kategorideki finalistler: 

Armstrong Fluid Technology – Pompa Yöne-
ticisi
BCA Technologies, Inc. – eRep CPQ Yazılımı
Distech Controls – xpressNetwork Utility 
Programı

Aletler

Kazanan: Matelex - DNI Akıllı 
Seviye Dedektörü
İnovasyon: Matelex, her 2-3 saniyede bir 

basınç, sıcaklık ve soğutucu seviyelerini ölçen 
ve her saat başı tam bir kaçak tespit döngüsü 
yürüten bir akıllı seviye dedektörü olan DNI 
sistemini geliştirmiştir. Sistem, tespit edilen 
bir sızıntı durumunda algoritmik öğrenmeyi 
kullanarak bir alarmı tetiklemek için tasarlan-
mıştır. Akıllı soğutucu sızıntı tespit sistemi, bir 
sızıntı meydana geldiğinde e-posta uyarıları 
vermek için bir uzaktan izleme ağ arayüzü 
(Sentinelle) ile birleştirilir. Tüm soğutucu-
lar ve tanklar için uygundur - dikey, yatay, 
eğimli yatay olmak üzere - ve WIFI, ethernet 
kablosu veya 3G-4G modülleri ile IoT'ye 
bağlanır. Perakende gıda sektöründe test edil-
diğinde, sistem, gerçek zamanlı veri uyarıları 
ve sistem bakım gereksinimlerine daha fazla 
yanıt verme olasılığı nedeniyle geleneksel yön-

temlere kıyasla soğutucu akışkanın %79'unu 
kurtarmıştır.

Bu kategorideki finalistler: 

Fluke Corporation - Fluke PTi120 Cep Ter-
mal Kamera
Milwaukee Tool - M18 YAKIT ™ Boru Diş 
Açma w/ ONE-KEY™
Topcon Positioning System – Topcon GTL-
1000 Kompakt Tarayıcılar

Havalandırma

Kazanan: Infinitum Electric - Çığır 
Açan HVAC Motoru

İnovasyon: Infinitum Electric HVAC motoru, 
geleneksel elektrik motorlarından çok daha 
küçük, daha akıllı ve daha sessizdir. Bu avan-
tajlar, müşteriler için %25'e kadar daha düşük 
maliyet getiren ultra yüksek verimli motora 
eşittir. Motor,%60 daha az ağırlıktadır, üstün 
dayanıklılık, gelişmiş performansa sahip-
tir ve gelişmiş IoT bağlantısıyla bir stator 
devre kartı kullanır. Infinitum Electric, motor 
büyüklüğü ve ağırlığı için endüstri standardını 
değiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kategorideki finalistler: 

American Aldes – IQ by ALDES (IQ-VFC) 
ERV/HRV- Entegre Dikey Fan Coil Üni-
teleri
Rosenberg USA, Inc. – Rosenberg “3.Nesil” 
Plag Fanlar ve Aksiyal Fanlar için EC motor-
ları 
ZIEHL-ABEGG, Inc. – ZAbluefin Çelik 
veya ZAmid® teknolojisiyle üretilmiş, 
geriye doğru kavisli kanatlı serbest hareketli  
pervaneler. TM
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proje

Bugüne kadar konuttan otele kadar 
pek çok önemli projenin iklimlen-
dirmesinde çözüm ortağı olan Daikin, 

şimdi de Arke Yapı A.Ş. tarafından İstanbul 
Yenibosna’da yapımı süren, Millenium West 
İstanbul projesinde yer alıyor. 
Kullanıcılarına sağladığı yüksek konforun 
yanı sıra, düşük yatırım ve işletme maliyeti 
sunan çevre dostu cihazları ile Millenium 

Arke Yapı A.Ş. tarafından İstanbul Yenibosna’da hayata geçirilen Millenium West İstanbul Hotel projesinin 
iklimlendirme çözümlerinin adresi Daikin oldu. Farklı boyutlarda toplam 315 odaya sahip olan otel, 17 kat ola-
rak planlandı. Konuk odaları, restoranlar, ortak alanlar ve ofisler için kullanılan Daikin markalı cihazlar, düşük 
ses seviyeleri, gerektiğinde ek aksesuar takılabilmesi, sıcak su ihtiyacının VRV ile çözülerek ilave sisteme ihtiyaç 
bırakmaması, klima sistemlerinin kendi içinde otomasyon çözümünün oluşu gibi nedenlerle projeye dahil edildi. 
Cihazların şık ve kompakt yapıları hem montaj hem de dekorasyon aşamasında büyük avantaj sağladı.

West İstanbul Hotel projesinin iklimlendirme 
çözüm ortağı olan Daikin, bütün bu avantaj-
larıyla beraber tasarruf da sunuyor. 
Yatırımcı Arke Yapı A.Ş. Proje Müdürü 
Özgür Cankaya, iklimlendirme çözümleri 
için Daikin’i tercih etmelerinin nedenlerini 
şu şekilde anlatıyor: “Daikin, konusunda 
uzman ve üstün özellikte üretimleri olan 
bir marka. Millenium West İstanbul bir otel 

projesi olduğu için öncelikle konuklarımıza 
iklimlendirme açısından konfor sağlamamız 
gerekiyordu. 
Ancak bunu yaparken de sessizliği ön plana 
almalıydık. İhtiyacımız olan şeylerden biri de 
kullanılan cihazların birbiriyle uyum sağlaya-
bilmesi ve maksimum verimlilikle çalışma-
sıydı. Daikin ürünleri bize aradığımız kon-
foru, kaliteyi ve tasarrufu sağladı.”

Millenium West İstanbul 
İklimlendirme Sistemleri
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Hydrobox’ı geliştirdi. Bu cihaz ile otellerin 
önemli ihtiyaçlarından biri olan kullanım 
sıcak suyu ihtiyacı da giderilmiş oldu. 

Bireysel/Merkezi kumanda 
çözümleri

Birbirine entegre çalışabilen Daikin cihazları 
projedeki yerini aldıktan sonra, tüm klima 
işlevlerine erişmenin mümkün olduğu kul-
lanıcı dostu dokunmatik bireysel/merkezi 
kumandalar devreye giriyor. Bu kumandalar 
kolay kullanımın yanı sıra akıllı enerji yöne-
timini de beraberinde getiriyor. Bu sayede 
enerji kaybı önleniyor, işletme maliyeti düşü-
rülüyor ve verimliliğin en üst düzeye çıkarıl-
ması hedefleniyor. 2018 IF Tasarım Ödülü’ne 
sahip yeni premium tasarımlı kullanıcı dostu 
‘Madoka’ kumanda, mavi ‘Daikin Eye’ dai-
resel ekranı ve 85x85 mm ölçüleri ile şık bir 
görünüm sağlıyor. Daikin Madoka Assistant 
uygulamasıyla kullanıcıya akıllı telefon üze-
rinden temel/ileri ayar yapma olanağı yaratı-
yor. Madoka’nın sade ve şık ekranı aracılığıyla 
otel misafirleri, kişisel konfor tercihlerine göre 
kolayca ayarlama yapabiliyor.
Enerji tüketimi, enerji kayıp kaynağını 
tanımlama, uzaktan internet erişimi, tüm 
iç-dış ünitelerin uzaktan arıza ve bakım için 
takibi, sistemin diğer sistemlerle uyumlu 
çalışabilmesi ve otomatik iç ünite kaydı 
sağlayan bir merkezi otomasyon sistemi 
olan I-Touch Manager da Millenium West 
İstanbul otel projesinde yerini alarak pro-
jeye değer katarken tasarruf ve güvenliği de 
beraberinde getiriyor. Daikin bina yönetim 
sistemi, kapı veya pencere kontağı, yangın 
alarmı ve pay ölçer gibi 3’üncü parti ürünlere 
entegre edilebiliyor. Örneğin otel odasında 
pencere açıldığında sistem kendini otomatik 
olarak kapatıyor. Yangın alarmı aktif hale 
geçtiğinde ise iç üniteler otomatik olarak 
kendini kapatıyor ve daha büyük arızaların 
önüne geçiyor. TM

İklimlendirmede fark yaratıyor

17 kattan oluşan otel, farklı büyüklüklerde 
toplam 315 odaya sahip. 40 bin metrekarelik 
bir alan kaplayan otelin konuk odaları, ortak 
alanları, restoranları, ofis odaları ve sigara içme 
alanları da iklimlendirme projesinin parçala-
rını oluşturuyor. Daikin, kullanıcıya sadece 
cihaz çözümü sağlamak yerine toplam bir 
çözüm üreten ‘sistem’ vizyonuyla her yıl daha 
fazla ürün geliştiriyor. Bu bağlamda Daikin’in 
VRV sistem klimalarında öne çıkan ürünü 
ısı geri kazanımlı REYQ-T model cihazı, 
Millenium West İstanbul projesinin tüm ihti-
yaçlarına cevap veriyor. REYQ-T model ısı 
geri kazanımlı VRV dış ünite, hassas sıcaklık 
kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima san-
tralleri ve merkezi/bireysel kontrol sistemleri 
ile tek bir iletişim noktası üzerinden otelin 
tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Eş zamanlı ısıtma 
ve soğutma sayesinde otel misafirlerine kon-
foru garanti ediyor. Isıtma ve kullanım sıcak 
suyu eldesi, soğutma ihtiyacı olan alanlardaki 
ısının bu alanlara aktarılmasıyla “bedelsiz” 
olarak sağlanıyor. Sistem, maksimum verim-
lilikte çalışarak işletmeye tasarruf sağlarken, 
çevreye zararı da aşağıya çekiyor. 

Yüksek verim, kolay montaj ve 
devreye alma

Cihazın soğutucu akışkan sıcaklığı dış ortam 
ve iç ortam sıcaklığına göre değişkenlik gös-
terdiğinden ihtiyaç duyulan kapasiteye ayar-
lanıyor. Bu özellikle yüksek verimli çözümler 
sağlamanın yanı sıra üfleme sıcaklığını da 
ayarlayarak iç ortam konforunu her zaman 
maksimumda tutuyor. Ürün, geniş kapasite 
çeşitliliği ve yüksek borulama limitleri ile 
farklı büyüklüklerdeki tüm alanlarda en iyi 
performansı sağlıyor. Serbest dış ünite kom-
binasyonu ve bin metre toplam borulama 
uzunluğu sayesinde esnek montaj çözümü 
sunuyor. VRV IV dış ünitelerinde standart 
olarak bulunan otomatik soğutucu akışkan 
şarjı özelliğiyle devreye alma sırasında hem 
zamandan tasarruf ediliyor hem de en iyi 
performans yakalanıyor. 

Farklı iç ortam ihtiyaçlarına uygun 
çözümler

Özellikle otel odalarında iç üniteler çok önem 

taşıyor. Alan özelliklerine uygun ve sessiz 
çalışan gizli tavan tipi iç üniteler, konukla-
rın konforunu üst düzeyde tutarak konfor 
devamlılığını sağlıyor. Daikin FXDQ düşük 
statik basınçlı iç ünite tam da bu amaca hiz-
met eden bir ürün olarak projede yerini alıyor. 
Son derece ince tasarıma sahip olan cihaz 
sadece 20 cm yüksekliğiyle konuk odalarının 
estetik yapısını bozmayacak bir görünüm sağ-
lıyor. Fısıltı kadar sessiz çalışan FXDQ düşük 
statik basınçlı iç üniteler konuklara kesintisiz 
bir konfor yaşatıyor. 
Otelin lobi, restoran gibi ortak alanlarında 
ise düşük ses seviyeli ve özel olarak gelişti-
rilmiş DC fan motoru sayesinde daha düşük 
enerji tüketimine sahip FXSQ orta statik 
basınçlı gizli tavan tipi iç ünite modelleri 
tercih edildi. Koridorlarda ise sıcaklığın eşit 
dağılımını sağlayan; kompaktlık ve estetiği 
bir araya getiren Daikin’in simgesel ürünü 
FXFQ dairesel atışlı kaset tipi iç ünite kul-
lanıldı. Ofis alanlarında tercih edilen ürün 
ise FXZQ kaset tipi iç ünite oldu. Karolaj 
tavana uyum sağlayan cihaz, şık görüntüsüyle 
de estetik bir bütünlük sundu. FXMQ yüksek 
statik basınçlı kanallı iç ünite ise sigara içme 
alanlarında sağladığı iç ortam hava kalitesi 
nedeniyle projede tercih edilen ürün oldu. 
Sistem odalarında da FXAQ duvar tipi VRV 
iç üniteye yer verildi. 
Projenin taze havaya olan ihtiyacı ise VRV 
Sürekli Isıtmalı Heat Pump dış üniteye bağ-
lanabilen klima santralleri ile çözüldü. Bu 
durumda dış üniteler kesintisiz ısıtma per-
formansı sağlıyor ve iç ortam hava kalitesini 
maksimuma çıkarıyor.
Daikin, Ar-Ge çalışmalarını geniş çaplı araş-
tırmalar ve çevreye duyarlılık üzerine geliş-
tiriyor. Bu prensiple hareket eden Daikin, 
2018 yılında turizm sektörüne özel olarak 
yapılan detaylı pazar araştırmaları sonuçlarını 
dikkate aldı ve yüksek sıcak su kapasitesi 
ihtiyacına yönelik olarak VRV sistem klimalar 
ile beraber kullanılan 24 kW sıcak su ünitesi 
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B irçok endüstriyel alanda faaliyet gösteren küresel bir kuruluş olan Johnson 
Controls ile yangın ve güvenlik alanında faaliyet gösteren Tyco, 2016 yılında 
birleşme kararı almıştı. Bu kararın ardından 8000 metrekare arazi üzerine 

kurulu yeni ofis ve lojistik merkezinin açılışı Ankara’da gerçekleştirildi. Yeni 
yatırımlarıyla birlikte müşterilerine tek bir noktadan hizmet sunacaklarına dikkat 
çeken Tyco Türkiye ve Hazar Bölgesi Genel Müdürü Faik Tellioğlu, hedeflerinin 
Türkiye’yi bir merkez üs haline getirerek hem firmalarının hem de ülkemizin 
kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu söylüyor.

Faik Tellioğlu
Tyco Türkiye ve Hazar Bölgesi 
Genel Müdürü

“Hedefimiz Türkiye’yi bir merkez 
üs haline getirip ülkemizin 
gelişimine katkı sağlamak”
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JCI/Tyco olarak bir binada olması 
gereken birçok sistemi tek elden 
sağlayabilecek konuma geldik

Tyco, Otomatik Yangın Korunum Sistemleri 
konusunda kendi alanında en fazla ürün yel-
pazesine sahip bir firma. Hedef pazarlarda 
yüzde 30 ile yüzde 70 arasında pazar payı ile 
sektöründeki öncü firmalardan biri. Johnson 
Controls ( JCI) firması da yine hem globalde 
hem de Türkiye’de yıllardır faaliyet gösteriyor 
ve bina yönetim sistemleri konusunda gerçek-
ten bir dünya devi. Birleşmenin ardından JCI/
Tyco olarak bir binada olması gereken birçok 
sistemi tek elden sağlayabilecek konuma gel-
dik. Bu hem müşteri açısından fiyat avantajı 
yaratıyor hem de sorumluluk anlamında tek 
bir yapıyla muhatap oldukları için süreci de 
hızlandırıyor. İki büyük firmanın birleşme-
sinin pratiğe yansıması çok hızlı olamıyor. 
Ancak biz Tyco yönetimi ve JCI yönetimi 
olarak ekibimizin daha sık ve birlikte çalışma-
larını teşvik etmek için gayret gösteriyoruz ve 
iki ekip arasında sinerji yaratmaya çalışıyoruz. 
Zamanla, JCI/Tyco birlikteliği, müşterileri-
mize olumlu anlamda artarak yansıyacaktır. 

Yeni Ofis ve Lojistik Merkezimizin 
açılışını yaptık

İnşaata bağlı tüm diğer üreticiler gibi son 
iki yıldır biz de ekonomik dalgalanmalardan 
etkilendik. Ancak rakamlarımız halen mem-
nun edici seviyede. Dolayısıyla yeni Ofis ve 
Lojistik Merkezimizin açılışını yapmamızın 
nedeni, hizmet kalitemizi artırmak ve bölge-
mize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak. 
Bir başka önemli husus da, şirketimizin bu 
bölgeye bakışı ile ilgili. Tyco 2012 yılında 
satın alma yoluyla, Türkiye’de direkt olarak 
çalışmaya başladı ve 2012’den beri sürekli 
büyüyen bir yapımız oldu. Dolayısıyla bölgeye 
bakışımız, son iki yılın verilerine göre değil, 
çok daha uzun vadeli. Bu ülkeye ve insanımıza 
güveniyoruz ve bazı konularda öncü olmak 
gerektiğine inanıyoruz. Hedefimiz Türkiye’yi 
bir merkez üs haline getirip, çevre ülkelere 
buradan hizmet vererek, daha çok değer yarat-
mak ve hem şirketimizin hem de ülkemizin 
gelişimine katkı sağlamak.
Bilindiği gibi Türkiye merkezimiz yıllardır 
Ankara’da yer alıyor. Lojistik olarak bunun 
birçok avantajı olduğunu düşünüyoruz. Yeni 
merkezimiz, toplam 8000 m2 arsa üzerine 

kurulu, 1000 m2’si ofis olmak üzere toplam 
4000 m2 kapalı alanı olan bir mühendislik ve 
dağıtım merkezi olarak yapıldı. Ofis bölü-
mümüzde seminer salonlarımız ve eğitim 
alanlarımız mevcut. Ayrıca yine bazı canlı 
testler yapmak üzere ayrı alanlar oluşturduk. 
Bu anlamda da özellikli ve güzel bir yapı oldu. 
Ağırlıklı mühendis kadrosu olmak üzere, 50 
kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibin bir kısmı 
İstanbul ofisimizde bulunuyor.

Çalışma şeklimizi belirlerken 
dikkate aldığımız bazı kriterler var

Tyco Türkiye olarak hem bayi ağı ile hem de 
direkt olmak üzere her iki şekilde de çalışı-
yoruz. Ancak bu çalışma şeklimizi belirlerken 
dikkate aldığımız bazı kriterler var. Mesela 
Zayıf Akım (Yangın Algılama) konusunda 
sadece bayilerimiz üzerinden çalışıyoruz 
ki, piyasanın talebi malzemenin alınıp bir 
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entegratör üzerinden montajının da anahtar 
teslim olarak yapılması. Tyco Türkiye olarak 
montaj yapmadığımız için doğal olarak bu 
kanal ile ilerliyoruz. Zayıf Akım konusunda 
da alanında uzman, çok başarılı bayilerimiz 
var. Keza aynı durum Davlumbaz Söndürme, 
Araç Söndürme Sistemleri ve kısmen Gazlı 
Söndürme Sistemleri için de geçerli. Bu alan-
larda da Türkiye’nin birçok yerinde ve Hazar 
Bölgesi ülkelerinde çok başarılı bayilerimiz 
var. Ancak Sulu Söndürme Sistemleri konu-
sunda direkt olarak çalışıyoruz zira müşteri-
lerimiz sadece mühendislik hizmeti ve sistemi 
satın almak istiyorlar ve montajı kendileri 
yapıyorlar. 

Nihai hedefimizin müşterilerimizi 
memnun etmek olduğunu hiç 
unutmadık

2004 yılında yola MCS Türkiye olarak çık-
tığımızda, bir elin parmaklarından daha az 
sayıdaydık. 2012 yılına gelene kadar, Tyco 
olmadan önce, Türkiye’de sektöründe saygı 
duyulan ve ciddi pazar payına sahip, 30 kişilik 

bir aile haline gelmiştik. 2012’den bu yana, 
aramıza katılan arkadaşlarımızla birlikte büyü-
dük. Şimdi 50 kişilik daha geniş bir kadro ile 
binlerce çalışanı olan ve kendi alanında bir 
dünya devi olan JCI/Tyco ailesinin bir par-
çasıyız. Bizim şirket olarak inandığımız ve 
yaşatmaya özenle gayret ettiğimiz bir kurum 
kültürümüz var.  Tabii her şirket gibi başar-
maya çalıştığımız başka esaslı hedeflerimiz de 
var; rakamsal hedefler, stratejik hedefler, pazar 
payı hedefi gibi. Ancak biz nihai hedefimizin 
müşterilerimizi memnun etmek olduğunu hiç 
unutmadık. Önceliğimiz satış yapmak değil, 
müşterilerimizin kalbini kazanmak oldu hep. 
“Müşteri bilanço tablosunda yer almamasına 
karşın, şirketin sahip olduğu en önemli var-
lıktır” sözünü ilke edindik. Müşterilerimizin 
görüşlerine ve taleplerine hep çok önem verdik, 
onları anlamaya çalıştık, şartları zorladık. Yani 
odak noktamızda hep müşterilerimiz oldu ve 
bu kurum kültürünü sonradan aramıza katılan-
lara da iyi aktardığımızı düşünüyorum. Tabii 
bütün bunların yanında arkamızdaki dev JCI/
Tyco, ürünlerimizin kalitesi, sürekli eğitimler 
de ayrı bir öneme sahip.

Sektörün gelişimine katkı 
sağlamaya devam edeceğiz

Tyco Türkiye olarak çalışmaya ve örnek olmaya 
devam edeceğiz. Hiçbir strateji kalıcı olmuyor. 
Zaman çok hızlı geçiyor ve bununla birlikte tek-
nolojik gelişmeler de sektörün şekillenmesinde 
çok ciddi paya sahip. Tabii biz JCI/Tyco gibi 
dev bir ailenin parçası olarak, inovatif ürünlerin 
geliştirilmesi ve piyasaya sunulması konusunda 
çok şanslıyız. Globalde güvenilir ve sağlam bir 
Ar-Ge departmanımız var ve birçok yeni sis-
teme öncü oluyoruz. Gerisi müşteri memnuni-
yeti ve piyasayı iyi okuyarak, doğru stratejileri 
doğru ekiple uygulamaya kalıyor. Umuyorum ki 
bundan sonra da hem sektörün gelişimine katkı 
sağlamaya, hem de şirketimizin bölgedeki pazar 
payını ekibimle birlikte artırmaya devam ede-
ceğiz. Her ne kadar resmi olarak sorumlu oldu-
ğumuz bölge Türkiye ve Hazar Bölgesi ülkeleri 
olsa da, başarılı Türk müteahhitleri sayesinde 
birçok farklı ülkede onlarla birlikte çalışma 
şansına sahip oluyoruz. Bundan sonra da var  
gücümüzle ülkemiz ve şirketimiz için çok kıymetli 
ekibimle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. TM
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sistem

Yanma olayı, ısı, oksijen ve yanıcı mad-
delerden oluşan üç faktörün bir arada 
olmasıyla meydana gelir Yanma olayı 

için ısının 260-400 °C’den, oksijenin ise 
%15’ten fazla olması şarttır. Yangınla müca-
dele tesisatından önce binanın tehlike sınıfını 
belirlemek gerekmektedir. 2002 yılında kanun-
laşan binalarda yangından korunma ile ilgili 
yönetmeliğe göre binalar tehlike sınıflarına 
göre şöyle ayrılmıştır: 

A-Düşük Tehlike Sınıfı
Kiliseler, havralar, camiler, kulüpler, dernek 
lokalleri, eğitim-öğretim kurumları, hastane-
ler, kütüphaneler, müzeler, bilgi işlem ofisleri, 
konutlar, restoranlar (mutfak kısımları hariç), 
tiyatrolar ve benzeri yapılar.

B-Orta  Tehlike Sınıfı Grup 1
Otomobil garajları, fırınlar, orta ölçekli atöl-
yeler (patlayıcı, yanıcı malzemeler ile çalışan-
lar hariç), meşrubat ve içecek üretim alanları, 

elektronik ürün üretim sahaları, cam ve cama 
dayalı üretim yapılan tesisler, restoran servis 
alanları, çamaşırhaneler, süt üretim ve işleme 
tesisleri.

C- Orta Tehlike Sınıfı Grup 2
Kimya fabrikaları, soğuk depolar, konfeksiyon 
atölye ve fabrikaları, deri üretim ve işleme fab-
rikaları, ofisler, metal üretim ve işleme tesisleri, 
matbaalar, tekstil fabrikaları, tütüne dayalı üre-
tim yapan tesisler, ahşaba dayalı üretim yapan 
tesisler, tahıl ambarları, değirmenler, ahırlar, 
damıtma işlemi yapılan alanlar.

D- Orta Tehlike Sınıfı Grup 3
Yemek, besin ve konserve üretim tesisleri, kağıt 
fabrikaları ve kağıt üretim tesisleri, tamirha-
neler, bakım tesisleri (kapalı alanlı), limanlar, 
iskeleler, rıhtımlar, lastik üretim tesisleri, içinde 
yanıcılığı yüksek malzemelerin bulunduğu 
depolar (mobilya, kağıt ve kağıt ürünleri, boya 
malzemeleri, alkollü içki depoları).

E- Yüksek Tehlike Sınıfı Grup 1 
Yanıcı hidrolik akışkanların kullanıldığı alanlar, 
boyahaneler, metal çekme tesisleri, kontrplak 
imalathaneleri, matbaalar (37,8°C’den düşük 
parlama sıcaklığında mürekkep kullananlar), 
kesme hammaddesi üretim tesisleri, plastik 
kaplama tesisleri.

F- Yüksek Tehlike Sınıfı Grup 2
Asfalt üretim tesisleri, solvent temizleme üni-
teleri, açık benzin soğutucuları, kaplama boya 
tesisleri, yanıcı malzeme üretim tesisleri.

Bu listelere göre yapının yangın risk grubu 
tespit edilir. Örneğin: Ticari amaçlı bir yapı, 
“Orta tehlike sınıfı Grup II”ye girmektedir. 
Bu noktada atlamamamız gereken bir alışveriş 
merkezinin bu gruba girmesine rağmen, daha 
yüksek risk sınıfından bazı bölümlerin bu yapı 
genelinde yer alabilmesidir. Bu tür alanlarda 
(yapının genelinden daha yüksek risk içeren 
alanlarda) genel risk grubundan bağımsız, 

Yangın Söndürme 
Sistemleri
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•	 Sabit, paket tip seçenekleri
•	 Düşük PH’li potasyum tabanlı sıvı 

kimyasal çözelti
•	 Püskürtme kullanımına özel nozul ile
•	 Söndürücü dağıtımı boru ile
•	 Algılama uygun sıcaklıkta eriyen metal 

bağlantı ile  

Boşaltma mekanizması, algılama hattının dev-
reye girmesi ile kızgın yağ yangınları için özel 
olarak geliştirilmiş sıvı söndürücünün boşaltma 
hattından hızlı bir şekilde boşalmasını sağ-
lar. Davlumbaz içine yerleştirilen eriyebilen 
metal dedektörler sayesinde yangını çok hızlı 
bir şekilde algılar. Söndürücü sıvının nozullar 
vasıtasıyla boşalarak yangının hızlı ve etkili bir 
şekilde söndürülmesini sağlar.  
 
Yardımcı Elemanlar

•	 Manüel Çekme İstasyonu: Sistemin 
manüel olarak boşaltılmasını sağlar.

•	 Gaz Kesme Vanası: Yangın halinde 
mahale daha fazla yakıt girişini engeller.

•	 Elektrik Kontağı: Alarm sistemine sinyal 
vermek veya mutfaktaki elektrikli cihazları 
kapatmak için kullanılır.

CO2 Gazlı Yangın Söndürme 
Sistemleri

CO2’li sistemleri, otomatik veya manüel ola-
rak aktive edilecek şekilde tasarlanabilmekte, 
yönlendirme valfleri kullanılarak tasarlanan bir 
CO2 sistemi ile birden fazla risk alanı koruma 
altına alınarak ekonomik çözüm sağlanabil-
mektedir.
CO2 gazı 55-60 bar basınç altında ve oda sıcak-
lığında 20, 30 veya 45 kg kapasiteli dikişsiz 
çelik silindirlerle depolanır. Silindirler grup 
halinde düzenlenir ve her silindir bireysel 
olarak ortak bir tahliye manifolduna flexible 
yüksek basınç CO2 boşaltma hortumları ile 
bağlanır. Pilot silindir, otomatik sistemlerde, 
elektrikli aktivatör ile otomatik olarak, manüel 
sistemlerde ise manüel pnömatik aktivator ile 
manüel olarak tetiklenir. Yedek silindirler, fle-
xible aktivasyon hortumları ile pilot silindirden 
taşınan basıncın, yedek silindir valfleri üzerinde 
bulunan pnömatik aktivatörleri otomatik tetik-
lemesi ile aktive olur. Mühendislik hesaplama-
ları sonucu, korunacak hacme monte edilen 
borulama sistemi ile silindirlerin içindeki gaz, 
CO2 tahliye nozullarına taşınır.

CO2 Gazlı Sistemin Özellikleri

•	 Ozona zarar vermez
•	 Fiziksel olarak söndürme yapar
•	 Lokal söndürme amaçlı kullanılır
•	 İnsan bulunan mekanlarda kullanılmaz
•	 Yeniden doldurma maliyeti düşüktür
•	 Boşalma süresi 60-120 saniyedir (Lokal 

sistemler için 30 saniyedir).

Düşük basınçlı CO2 Sistemler: Düşük basınçlı 
karbondioksit sistemleri, yüksek miktarda sön-
dürücüye ihtiyaç duyulan mekanlarda ve toplam 
hacim koruma uygulamalarında kullanılır.

Yüksek Basınçlı CO2 Sistemler: Yüksek 
basınçlı karbondioksit sistemleri, hem toplam 
hacim koruma hem de lokal koruma uygula-
malarında kullanılmaktadır.

FM-200® Yangın Söndürme 
Sistemleri

FM-200® bütünsel ses basmalı bir söndü-
rücü sistemidir. Sistem gerekli ISO 14520 ve 
NFPA 2001 standartlarına göre tasarlanmıştır. 
Elektrik iletkenliği yoktur ve çok az yer kaplar. 
Ateşi soğutup ısı enerjisini düşürerek tutuşma 
sürecini durdurur. FM-200® tıbbi inhalasyon 
aletlerinde de kullanılmaktadır. Bundan dolayı 
FM-200® Sistemleri UL ve LPCB’den onay 

önlemler alınmalı ve bu kısım genel risk grubu 
ile ilintili olduğu noktalar itibarıyla en az yan-
gına 2 saat dayanıklı duvar, kanal, damperler ile 
binanın genelinden tecrit edilmelidir. Yapının 
tehlike grubu belirlendikten sonra nokta sistem 
koruma alanı tespit edilir ve sistemin kaç adet 
alarm vana istasyonu ile beslenmesi gerektiği 
ortaya çıkar.

Davlumbaz Yangın Söndürme 
Sistemleri

Kullanıldığı Yerler

•	 Mutfaklarda bulunan pişirme grupları, 
•	 Lokanta, otel, tatil köyleri, iş 

merkezlerinin yemekhaneleri
•	 Davlumbaz, filtre ve baca içleri
     R-102 sistem 4 bölümden oluşur:
•	 Algılama Hattı
•	 Automan boşaltma düzeneği
•	 Boşaltma hattı
•	 Aksesuarlar

Sistemin Genel Özellikleri

•	 Sıvı kimyasal söndürücülü davlumbaz 
söndürme sistemi
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sistem

almıştır. Mal güvenliğine gelince FM-200® 
temiz madde yangın koruması konusunda en 
sağlam karardır. FM-200® iş yerinizin sürekli-
liği ve aksatmadan yeniden yürür hale gelmesi 
için mükemmel bir çözümdür.

Avantajlar

•	 ISO 14520 Standartlarına uymaktadır
•	 NFPA 2001 Standartlarına uymaktadır
•	 10 saniye içinde boşaltılabilir
•	 Esneklik sağlayan silindir gamı 

sunulmaktadır
•	 Solenoid, mekanik ve havalı çalıştırma 

seçenekleri bulunmaktadır
•	 Sağlam, doğal pirinçten yapılmış vanalar 

dayanıklılığın güvencesidir
•	 Basınç kontrol anahtarları standart olarak 

sisteme dahildir
•	 TPED uyumludur

Uygulama Alanları

•	 Bilgisayar daireleri
•	 Gaz türbinleri
•	 Petrol endüstrisi
•	 Telekomünikasyon
•	 Enerji üretimi
•	 Gemiler
•	 Müze ve arşivler

Kuru Kimyevi, Tozlu Yangın 
Söndürme Sistemleri

Sistem, iç mekanlarda kullanılmak üzere tasar-
lanmıştır. Korunacak mahalin durumuna göre 
iki şekilde uygulanır:
a) Hacim koruma: Amaç tüm hacmi kapsaya-

cak bir koruma yapmaktır. Bu nedenle koruya-
cak mahalin hacmi, yüksekliği, ortalama sıcak-
lığı, kapatılamayan açıkların oranı bilgileriyle 
tasarım yapılır. Mahalin özellikleri ve riskin 
durumuna göre kısmi korumanın uygun olma-
dığı durumlarda bu yöntem uygulanır.

b) Kısmi koruma: Alan korumanın, tasarım 
kriterlerine göre ve korunacak bölgenin özel-
liklerine göre daha uygun ve ekonomik olduğu 
durumlarda uygulanır. Etrafı ve üstü hacim 
koruma sınırları dışında kalacak derecede açık 
risk bölgelerinde en ideal yöntemdir. Riskin 
pozisyonuna ve belli kriterlere göre iki uygu-
lanış şekli vardır: Üstten alan koruma ve alttan 
alan koruma.

Köpüklü Yangın Söndürme 
Sistemleri

Köpük, yanıcı, sıvı kimyasal maddeler veya 
yakıtların söndürülmesi işlemlerinde kullanılır. 

Kimyasal içeriklerine göre; protein veya sentetik 
bazlı, fi lm oluşturucu ve alkole dayanıklı köpük 
çeşitleri bulunur. Köpüklü söndürme sistemleri 
otomatik veya manüel sistemler olarak dizayn 
edilir. Köpük; genel olarak, köpüklü sprinkler 
sistemi, köpüklü yangın dolapları, tank sön-
dürme sistemi, köpüklü monitör sistemi ve 
köpük jeneratörü gibi söndürme sistemlerinde 
uygulanır.

Kullanım Alanları

•	 Akaryakıt, yanıcı parlayıcı kimyasal madde 
tankları ve taşma havuzları,

•	 Yanıcı parlayıcı kimyasal madde depoları,
•	 Uçak hangarları,
•	 Yakıt dolum istasyonları,
•	 Yanıcı parlayıcı madde imalat alanları, 

proses hatları,
•	 Orman yangın savunması (Uçak ve Araç)
•	 Kurtarma römorklarında, yangın savunma 

gemilerinde, tankerlerde,
•	 Tersane, havuz, rıhtım, iskele ve 

marinalarda,
•	 Deniz sektöründe kimyasal madde 

tankerleri, kargo tankları,
•	 Rafi nelerde tüm üretim sahalarında,
•	 Helikopter iniş platformlarında (Heliped),
•	 Havaalanı bakım tesislerinde,
•	 İlaç, kimya, boya, gıda, lastik, baskı ve 

plastik sanayi tesislerinde,
•	 Askeri maksatlı açık ve kapalı depolar, 

dolum tesislerinde.

Kaynak: https://www.enginmuh.comTM
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6 Ocak 1909-Çırağan Sarayı

Sarkis Balyan ve ortağı Kirkor Narsisyan 
tarafından yapımı 1871’de tamamla-
nan Çırağan’da 6 Ocak 1909 tarihinde 

büyük bir yangın çıkmıştı. Yangında çok 
sayıda değerli antikanın yanı sıra, II. Abdül-
hamit koleksiyonuna getirtilen parçalar ile 
IV. Murad’ın özel kütüphanesi, ilk meclis 
tutanakları ve belgeleri de kül olmuştu. Olay 
yaşandığı sırada da, sonraki yıllarda da, yangı-
nın İttihatçıların sabotajı olduğuna dair iddi-
alar hep tartışılmış. Bununla birlikte yapılan 

soruşturma raporunda bu iddialar yer alma-
mış ve yangının elektrik kontağından çıktığı 
belirtilmiş.

5 Mart 1923-Şile Rum Değirmenlik 
Mahallesi

Şile’de Rum Değirmenlik Mahallesi’nde çıkan 

İstanbul’un Büyük 
Yangınları
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yangında çoğu terk edilmiş yaklaşık 550 Rum, 
200 Müslüman evi, ayrıca 100 dükkan, 1 cami, 
2 kilise ve bazı resmi binalar yanmıştı. Toplam 
1500 kişi yangın yüzünden evsiz kalmıştı.

1948-İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi

Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de 
Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane adıyla 
kurulan okul, 1926 yılında Fındıklı’daki 
eski Meclis-i Mebusan Binası’na taşınmıştı. 
1948’deki büyük yangından sonra eğitime 
Yıldız’daki Sağır ve Dilsiz Okulu’nda devam 
edilmiştir. Onarımın tamamlanmasının ardın-
dan okul 1953’te yeniden Fındıklı’daki yerine 
taşınmıştır.

26 Kasım 1954-İstanbul Kapalıçarşı

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan 
Kapalıçarşı, tarihi boyunca birçok yangına 
maruz kaldı. Ama en büyüğü Kasım 1954’te 
yaşanan yangın olarak gösteriliyor. İstan-
bul’daki 489 itfaiyecinin 28 günde söndüre-
bildiği yangının nedeni olarak elektrik kontağı 
gösterilmiş. Yangın sonucu çarşı içinde toplam 
1364 ve çarşı dışında 30 dükkân yandı.

27 Kasım 1970-Atatürk Kültür 
Merkezi

Mimar Feridun Kip ile mimar Rüknettin 
Güney tarafından projesi çizilen, 29 Mayıs 
1946’da temeli atılan bina, ödenek yokluğu 
nedeniyle tamamlanamayınca 1953 yılında 
Bayındırlık Bakanlığı’na devredildi ve 1956’da 
mimar Hayati Tabanlıoğlu projesi ile inşaata 
devam edildi. Bina, 12 Nisan 1969’da İstanbul 
Kültür Sarayı adıyla hizmete girdi. 23 yılda 
tamamlanan İstanbul Kültür Sarayı binası, 
kısa bir süre sonra 27 Kasım 1970’te Arthur 
Miller’in Cadı Kazanı adlı oyunu oynanır-
ken çıkan yangında harap oldu. Yangında can 
kaybı olmadı ancak bina ile beraber IV. Murad 
adlı oyunun galası için Topkapı Sarayı’ndan 
getirtilmiş eşyaların bir kısmı da yandı (IV. 
Murad’a ait bir kaftan, değerli bir Kur’an, 
IV. Murat’ı gösteren bir tablo). Yangının 
kaynağı tespit edilemedi. Yangından sonra 
Hayati Tabanlıoğlu tarafından onarılan bina 
8 yıl sonra 6 Ekim 1978 tarihinde ikinci kez 
açıldı. 2000’li yıllara kadar o haliyle hizmete 
devam etti.

1975-Esma Sultan Yalısı

Ortaköy Camii’nin yanında bulunan yalı, Sul-
tan Abdülaziz’in kızı Esma Sultan, Çerkes 
Mehmet Paşa’yla evlendirildiğinde Sultan’a 
düğün hediyesi olarak verilmiş. 1918 yılından 
itibaren Rum okulu, 1922 yılından sonra da 
tütün deposu olarak kullanılan yalı, 1950’lerde 
birkaç defa satılıp marangozhane ve depo ola-
rak kullanılmış. Bina, 1975 yılındaki yangın-
dan sonra harap hale gelmiş. The Marmara 

Collection, 90’lı yılların başlarında Esma Sul-
tan Yalısı’nı satın aldı ve bina 2001 yılında 
Philip Robert’in projesi doğrultusunda cam 
ve çelik kullanılarak yenilendi.

7 Mart 1986-İstanbul Kandilli 
Lisesi ve Adile Sultan Sarayı

İstanbul Kandilli Lisesi’nde çıkan yangında, 
okulun yatakhanesi olarak kullanılan Adile 
Sultan Sarayı tümüyle yandı. Abdülaziz’in 
1876’da kız kardeşi Adile Sultan için yaptır-
dığı saray, 1916’da Kandilli Adile Sultan İnas 
Mekteb-i Sultanisi adıyla okula dönüştürül-
müş, daha sonra Kandilli Kız Lisesi adını 
almıştı.

16 Mayıs 1992-Tarihi Galata 
Köprüsü

Haliç’te Karaköy ile Eminönü’nü birleştiren, 
eski adıyla Cisr-i Cedit (Yeni Köprü), 1845 
yılında I. Abdülmecit’in annesi Valide Sul-
tan tarafından yaptırılmış. 1914’te elektrikli 
tramvay ile geçilmeye başlandığında Emi-
nönü-Karaköy bağlantısı sağlanan köprünün 
1992’de, Haliç’e bakan tarafında, yeni bir 
köprünün inşası sırasında çıkan bir yangın 
sonucu yanarak büyük hasar görmüş. Köprü-
nün yanma nedeni tam olarak bulunamadı. 
Onarımından sonra Balat-Hasköy arasına 
yerleştirildi ve yerine, bugün Galata Köprüsü 
olarak bilinen modern bir köprü yapıldı.
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3 Aralık 1993-Eski Darülfünun 
Binası

Osmanlı İmparatorluğu’nda medrese dışında 
bir yüksekokul açılması fikri ilk defa Sultan 
Abdülmecid zamanında Meclis-i Muvakkat-i 
Maarif (Geçici Eğitim Meclisi) tarafından 
1845’te düzenlenen eğitim programında yer 
almıştı. Meclis-i Vala tarafından onaylanan 
rapora göre sıbyan ve rüştiye okullarının 
üstünde bir “darülfünun” kurulacaktı. Meclis-i 
Maarif, Darülfünun için Sultanahmet ile 
Ayasofya arasında üç katlı bir bina yapımını 
başlattı. Binanın yapım işi, Ayasofya’nın 
restorasyonunu gerçekleştiren mimar Gas-
pare Fossati’ye verildi. Bina, ancak 18 yılda 
(1845-1863) tamamlanabildi. Çünkü Kırım 
Savaşı’nın başlaması üzerine henüz tamam-
lanmamış bina askeri hastane olarak kulla-
nıma sokulmuştu. Tanzimat reformlarının 
bir sonucu olan Osmanlı üniversite kurumu 
Darülfünun, sadece kısa bir süre üniversite 
işleviyle kullanılabildi. Bina Maliye, Adliye 
ve Evkaf Nezaretlerine devredilmiş, Meclis-i 
Mebusan tarafından kullanıldı. Cumhuriyet 
dönemine gelindiğinde İstanbul Adliye binası 
olarak kullanılan yapı, 3-4 Aralık 1993’te 
çıkan yangın ile küle döndü.

28 Kasım 2010-Haydarpaşa Garı

Yapımına II. Abdülhamit döneminde, 30 
Mayıs 1906 tarihinde başlanan gar, 19 Ağus-
tos 1908 yılında tamamlanmıştır. Tarihi 
garın çatısı, 28 Kasım 2010 yılında elektrik 
kontağından çıktığı açıklanan yangınla kül 
olmuş ve otel yapılacağına ilişkin iddialara 
karşı dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 
Haydarpaşa Garı’nın gar olarak muhafaza 
edileceğini söylemişti. Çıkan yangınla ilgili 
açılan davada, izolasyon çalışmasını yapan 
2 işçi ve şirket sahibi 10 ay hapis cezasına 
mahkûm edildi.

11 Şubat 2011-Kılıç Ali Paşa Camii 

Mimar Sinan’ın 1580’de yaptığı tarihi caminin 
restorasyonu sırasında çatısında yangın çıktı. 
Kısa sürede söndürülen yangının sebebi, inşaat 
çalışmaları sırasında kaza ve elektrik kontağı 
olarak açıklandı.

19 Şubat 2011-II. Bayezid Camii 
Hünkar Kasrı 

II. Bayezid tarafından 1501’de inşasına başla-
nan caminin avlusundaki tamamen ahşaptan 
yapılmış Hünkâr Kasrı’nda yangın çıkınca 
binanın üst katı küle döndü. Dönemin İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanı Ali Karahan yangının tadilat sırasında 
çıkmadığını, restorasyon yapılmayan kısımda, 
avizenin ahşaba monte edildiği bölümdeki bir 
kaçaktan dolayı olduğunu ifade etti.

25 Aralık 2012-İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Binası 

1860’ta Rıfat Paşa tarafından yaptırılan konak, 
1865’teki yangında hasar görmüş ve Rıfat 
Paşa’nın oğlu Rauf Paşa tarafından 1885’te 

yeniden inşa edilmişti. Tamamen ahşap olan 
bina, yangında yok olduğu için betonarme 
olarak yapılmıştı. 1932’den itibaren Maarif 
Müdürlüğü ve Bayındırlık Müdürlüğü’nün 
kullanımındaki ana bina, 1983’ten itibaren 
de tümüyle Milli Eğitim Bakanlığı’na tah-
sis edildi. 25 Aralık 2012’de çıkan yangında 
ise elde edilen ilk bulgulara göre, yangının 
elektrik kontağından çıkmış olabileceği belir-
tilirken, binada birkaç gündür sık sık elek-
triklerin kesildiği öne sürüldü. Yangının hızla 
yayılmasında, ahşap döşemelerde ve kirişlerde 
kullanılan yaklaşık 20 santim uzunluğundaki 
demir çivilerin etkili olduğu belirtildi.TM
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL
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Basılı Dergi / 160 TL
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Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi
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Dijital Dergi / 75 TL
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E-BELEDİYE (6 Sayı)
Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum



Profesyonellere ulaşmak istiyorsanız 
reklam bütçenizi kısmayın, SEYAD üyesi 
prestijli sektörel yayınlara reklam verin. 
Çünkü profesyoneller sektörlerinde olup 
biteni izleyebilmek için saygın sektörel 
yayınları takip ederler. Hem basılı 
yayınlardan, hem dijital ortamda...

reklam bütçenizi 
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AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ 
SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Çamlık Mah. Şenol Güneş Bulvarı 
No: 28 A Ümraniye / İstanbul
Tel: (0216) 594 56 96  Faks: (0216) 594 57 17 
E-mail: info@aironn.com.tr

Lütfen Yeni Adresimizi Not Ediniz:

Türkiyeʼnin ve 
geniş bölge 

coğrafyasının* 
ilk ve tek 

AMCA 
Akreditasyonuna sahip 

Fan Performans
Test Laboratuvarı

Rusya ve Türkî 
Cumhuriyetler, Irak, İran, 
Körfez ve Kuzey Afrika 
Ülkeleri

* 



Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
Sistemlerinize özel çözümler
Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

Wilo bakım hizmetleri
Wilo ürünlerinizin bakımlarını düzenli yaparak sistemlerinizin güvenli bir şekilde ve uzun dönem çalışmasını garanti altına 
alıyoruz. Bunu yapabilmek için de bakım servisimizi bireysel talepleriniz ve ürünlerinize göre şekillendiriyoruz.

Sistemlerinizi
uzun süre ve sorunsuz 
kullanabilmeniz için  
7/24 yanınızdayız...
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