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AĞIR YÜK KELEPÇESİ
APC-H

ROT
AFX-TR

KLİPSLİ DÜBEL
AFX-T

PROFİL MENGENESİ
ABC-F

(UL Listeli / FM Onaylı)

SPRINKLER KELEPÇESİ
APC-SH

(UL Listeli / FM Onaylı)

SİSMİK HALAT
ASB-CBL 
(UL Listeli)

Acrefine Fixing  Askı Elemanları 
Türkiye Pazarında...

Çarpıcı Tanışma Fiyatlarımız ve Benzersiz 
Ödeme Seçeneklerimizden Faydalanmak İçin 

Bizi Hemen Arayın

MERHABA TÜRKİYE

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeni 
döneminde bir ilke imza atarak ihra-
catçılar için vizyon ve yol haritası nite-

liğinde “İhracat 2019 Raporu ”nu hazırladı. Beş 
bölümden oluşan raporda; TİM’in “İhracatta 
Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” yılı olarak ilan 
ettiği 2019’da hayata geçireceği İhracatta İlk 
Adım Seferberliği, Kadın Konseyi’nin yürü-
teceği İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, İhracat 
Oyun Yazılımı gibi projelerinden oluşan eylem 
planı ile 5G (Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, 
Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü 
Altyapı ve İhracat Ekosistemleri) yol harita-
sına yer verildi. 2019’da öncelikli hedefl erinin 
Yeni Ekonomi Programı’ndaki öngörülen 182 
milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak oldu-
ğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “2019 
yılında ihracatta yeni proje ve stratejiler üze-
rine yoğunlaşacağız. TİM Kadın Konseyi’nin 
yürüteceği İhracatta Sıfır Atık Projesi, 5G Yeni 
Vizyon, İhracatta İlk Adım Seferberliği, transit 
ticaret ve mikro ihracatın kayıt altına alınması, 
rekabetçi hizmet ihracatı, ihracat yapan fi rma 
sayısındaki artışın sürdürülmesi ile teknoloji, 
inovasyon, Ar-Ge, markalaşma stratejimizin 
güçlendirilerek “İhracatta Sürdürülebilirlik ve 
Yenilikçilik” temel rotamız olacak. Ayrıca, ihra-
catta dijitalleşme, blokzincir teknolojisinin dış 
ticarete uyarlanması, e-ticaretin geliştirilmesi 
gibi başlıklar da bu yıl gündemimizden düşme-
yecek konular arasında. Açıkladığımız raporun 
amacı, ihracatta kırmayı hedefl ediğimiz rekor-
ların da ötesi, “Dış Ticaret Fazlası Veren Bir 
Türkiye’dir” dedi. Raporun birinci bölümünde, 
dünyada ve Türkiye’de 2018 yılının analiz edil-
diğini ve TİM’in 2018 yılı faaliyetlerine yer 
verildiğini söyleyen Gülle sözlerine şöyle devam 
etti: “İkinci bölümde 2019 yılında bizleri neler 
beklediğini inceledik. Dünya ekonomisinde bu 
yıl neler yaşanabileceğini, küresel anlamda öne 
çıkması muhtemel önemli gelişmeleri ele aldık. 
İhracatçılarımıza bu yıl ihraç pazarlarında neler 
yaşanabileceğine dair öngörülerimizi sunduk. 
Bu sayede ihracatçılarımızın mevcut pazarlar 
ve yeni pazarlara ilişkin çalışma ve hazırlıkları 
kendilerine kılavuzluk edecek bulguları paylaş-
tık. Üçüncü bölümde; 2019 yılında ülkemizi 

TİM İhracat 2019 Raporu’nu 
Açıkladı 

neler bekliyor? Ekonomimiz ve ihracatımız 
nasıl şekillenecek? Makro verilerimizi neler 
etkileyecek? Sorularının cevaplarını aradık. 
Aynı bölümde ayrıca hedef pazarlarımızda 
yaşanabilecek önemli gelişmeleri ele alarak, fi r-
malarımıza bu gelişmeler konusunda bilgi ver-
dik. Raporun dördüncü bölümü bundan sonra 
TİM’in ihracatçılarımızla, ekonomi dünyası 
ile paylaşacağı katma değerli araştırmalar için 
önemli bir örnek oluşturmaktadır. Uluslararası 
kabul görmüş ekonomik modellerden biri olan 
“Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük” olarak 
bilinen RCA modelini kullanarak, ürünler ve 
ülkeler bazında hedef pazarlarımızı analiz ettik 
ve güçlü olduğumuz ürünlerde küresel konu-
mumuzu belirledik. Raporun son bölümünde 
ise TİM’in 2019 yılı yol haritasını sunduk. Bu 
çerçevede TİM olarak hangi çalışmaları yürü-
teceğimiz, hedefl ere ulaşabilmek adına hangi 
faaliyetleri gerçekleştireceğimiz gibi hususlar 5G 
olarak ifade ettiğimiz yol haritasındaki başlıklar 
altında yer alıyor”. Gülle, raporun modelleme 
ve sonuçlarının yansıtıldığı dördüncü bölümün 
kritik önem taşıdığına dikkat çekerek öne çıkan 
bulguları paylaştı: “Dünyada en çok ticareti yapı-
lan 200 ürün arasında ülkemizin güçlü olduğu 
47 ihracat ürünü var. Bu 47 üründe dünyanın 
toplam ithalatı tam 1,8 trilyon dolar olup, dün-
yanın toplam ithalatındaki payı ise yüzde 9,8’dir. 
Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar 
dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticare-
tinden yüzde 2,8 pay alıyoruz. Sadece bu rakam-
lara dahi bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 
Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem 
ve ağırlık vererek, 1,8 trilyon dolarlık talepten 
daha fazla pay alabiliriz.” TM
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EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W



2018 Ekim ayından iti-
baren KSB SE&Co, 
Frankenthal/Almanya, 

derin kuyu dalgıç pompaları 
portföyünü genişletiyor. KSB 
tarafından geliştirilen yeni 
boyutlar 50 inç, yani 1250 
mm çapa ve 5 MW motor 
gücüne kadar genişlemiştir. 
Bu pompaların kapasitesi 
5000 m³/saat ve 1500 m 
basma yüksekliğine sahiptir.
Derin kuyu dalgıç pompalar, 
kuru montajlı pompa setleri 
ile kıyaslandığında avatajı, 
daha uzun servis ömrü ve 
ıslak motorlu pompaların su 
baskınlarına karşı tehlikede 
olmamasıdır. KSB, “normal” 
tek emişli tasarımın yanı sıra 
özellikle yüksek yük koşul-
ları için çift emişli tasarımlar 
sunan dünya çapında birkaç 
üreticiden biridir. Bu çift 
emişli dizayn, başlangıçta 

madenlerde drenaj uygulamaları için kullanılmıştı. 
Bu uygulamalarda gerekli olan basma yükseklikleri 
tek emişli pompa tasarımlarında çok yüksek eksenel 
darbeler yaratmış, rulmanlara aşırı derecede yüksek 
yükler binmiştir.
Çift emişli tasarımlarda kullanılan “back-to-back” 
çark düzenlemesi sadece eksen elitmeyi değil, aynı 
zamanda rulman yüklerini de azaltmıştır. Son birkaç 
yılda bu tür projelerin artan ölçeği, mevcutta montajlı 
pompaların talep ettiği debi değerlerinde istikrarlı bir 
artışa neden olmuştur. Bu sebeple daha büyük pompa 
boyutlarına ihtiyaç duyulmuştur ve bu sadece madenci-
likteki projeler için değil, Su temini, yeraltı ve offshore 
uygulamalarında da giderek daha yüksek pompa kapa-
sitelerine olan talebi artırmıştır. Bu pompalarda kul-
lanılan sürücüler, 1 kV ile 11 kV arasındaki gerilimler 
için su dolu yüksek voltajlı motorlardır. Kanıtlanmış 
bir basınç dengeleme sistemi, motorların potansiyel 
olarak su altında meydana gelen basınç farklılıkları 
nedeniyle oluşan yüklere maruz kalmamasını sağlar. 
Bu sayede motorların kullanım süresi uzar ve düzenli 
bakım gerektirmez. Pompa setleri, tamamen firma 
tarafından geliştirilmiştir ve Almanya Frankenthal 
fabrikasında üretilmektedir. TM

KSB’den Yüksek Basınçlar için 
Derin Kuyu Dalgıç Pompaları

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

ürünler



Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.



ürünler

Caleffi Cuborosso Ar-Ge binası bünye-
sinde her yıl yepyeni ürünler sektöre 
sunuluyor. 2018 senesine damgasını 

vuran, son teknoloji ile geliştirilen ürünlerden 
bazıları şöyle:

665 serisi Kolektör DYNAMICAL: Yeni bir 
sistem çözümü sunan Dynamical Kolektör’ün 
standart kolektörden en büyük farkı, her dev-
renin ayrı ayrı ve otomatik olarak balanslan-
masıdır. Bu sayede devre girişlerinde ya da 
kolonlarda balans vanası kullanmaya gerek 
kalmaz. Bu özellik kullanıcılara yerden ısıtma 
sistemlerinde büyük bir avantaj sağlar. Çünkü 
döşemeden ısıtma sistemlerinde fark basınç 
kontrol vanası için yeterli alan bulmak her 
zaman kolay değildir. Özellikle renovasyon 
projelerinde kullanımı pratik olup, sistem 
çözümü sunar. DYNAMICAL; her bir dev-
renin akışını gösteren debimetreler, hava tahliye 
vanaları, doldurma ve boşaltma vanaları ve gidiş 
ve dönüş hattı sıcaklığını gösteren termomet-
reler ve ayrıca her bir devreyi basınçtan bağım-
sız olarak balanslamak ve kontrol etmek için 
dinamik tip debi ayar vanası ile donatılmıştır. 
Döşemeden ısıtma sistemi için bir dağıtım 
sisteminde gerekli olabilecek tüm bileşenlerle 
donatılmıştır. Tek bir gövdeden sistem kontrolü 
ve basınçtan bağımsız debi kontrolü yapmak, 
DYNAMICAL Kolektör ile mümkün.

6000 EST serisi Hibrit Elektronik Karı-
şım Vanası LEGIOMIX 2.0: Caleffi’nin her 
zaman dediği gibi: “Su sağlıktır”. Lejyonella’nın 
ne kadar tehlikeli ama önlenebilir bir risk 
olduğunu her fırsatta dile getiren Caleffi, 
yıllardır Lejyonella ile mücadele etmek için 
çeşitli ürünler piyasaya sürdü; en son ürünü 

Caleffi’den Son Teknoloji ile Geliştirilen Yeni Ürünler

ise Legiomix 2.0. LEGIOMIX® 2.0 mekanik 
eylem ve elektronik kontrol ile çalışan hibrit 
bir sisteme sahip olup, çıkış suyu sıcaklığını 
ayarlanan değerde tutar ve Lejyonella bakte-
risinin üremesini ve çoğalmasını engelleyecek 
termal dezenfeksiyon sıcaklığına kısa sürede 
çıkarır. Dezenfeksiyon süresi tamamlandıktan 
sonra sistemi hızlıca çalışma sıcaklığına geri 
getirir. Opsiyonel bir bellek sistemi aracılığıyla 
akış sıcaklığının, dönüş sıcaklığının, alarmın ve 
işlevsel durumların kaydedilmesini sağlar. Tüm 
sistemin çalışma durumunu izler ve ister cihaz 
üzerinden ister otomasyon sistemi üzerinden 
yönetmeye izin verir. Ayrıca LEGIOMIX® 
2.0 okuma ve kontrol işlemlerini kolaylaştır-
mak için yönlendirilebilen pratik bir aktüatör 
sayesinde dikey veya yatay olarak da monte 
edilebilir.

5790 serisi Kendinden Temizlemeli Manyetik 
Tortu Tutucu DIRTMAGCLEAN: Tortu 
tutucular -tercihen mıknatıslı versiyonlar- 
daha az tıkanma yaşadığı ve küçük parçacıkları 
tutabilmeleri sayesinde başarılıdır. Ancak bu 

ürünler diğer süreçlerde yeterli olmaz. Caleffi 
için bu eksikliği gidermek en son çıkardığı su 
arıtma ürününü geliştirirken motivasyonu oldu. 
Ürün, yüksek verimli bir manyetik tortu ayırı-
cının sistemi tüm tortu ve demir partiküllerden 
arındırma özelliği ile belirli aralıklarla kendini 
temizleyebilme özelliğini beraber sunar. Bunu 
önceden ayarlanmış bir programa göre belirli 
aralıklarla ve belirtilen tıkanma seviyesine ulaş-
tığında otomatik olarak devreye girerek yapar. 
Bu cihaz, son derece ince gözeneklere sahip 
filtresi sayesinde 2 µm üzerindeki tüm parti-
külleri devamlı olarak süzer ve aynı zamanda 
filtrelerin yüzeyine yerleştirilmiş mıknatıslar 
sayesinde demir partikülleri de ayırır.  

149 serisi HVAC Terminal üniteleri için 
Bağlantı ve Düzenleme Kiti: Fancoil, klima 
santralleri gibi terminal ünitelerin kontrollerini 
sağlamak doğru ekipmanlar olmadan  zor ve 

yorucu bir süreç olabilir. Uzun süredir ısıtma ve 
soğutma sistemlerinde edindiği deneyim saye-
sinde Caleffi, uygulamacıların hayatını kolay-
laştıracak 149 Serisi HVAC Terminal Üniteleri 
için Bağlantı ve Düzenleme Kitini geliştirdi. 
İçerisinde barındırdığı basınçtan bağımsız 
kontrol vanası sayesinde maksimum debi ön 
ayarı ve debi stabilizasyonu sağlanır; aktüatör 
ile kullanılması halinde ise debi düzenlenmesi 
yapılabilir. Venturi cihazı ile ölçüm yapma ve 
debi gözlemleme mümkündür. Ayrıca dahili 
filtre sayesinde tortuların üniteye ulaşması 
engellenir ve filtre temizliği kolaylıkla yapı-
labilir. Bypass özelliği ise terminal ünitenin 
devreye alınması, bakımı ve herhangi bir arıza 
durumunu müdahale ve kontrolde kolaylık 
sağlar. TM
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ürünler

Baymak’tan Katı Yakıtlı Kazan Ailesi Linyit Comfort 

İklimlendirme sektörünün Türkiye’de öncü 
kuruluşlarından Baymak, her ihtiyaca 
cevap verebilen geniş ürün gamını yenile-

meye devam ediyor. Yeni ürünlerin geliştirilme-
sinde kullanılan AR-GE altyapısı ve teknoloji 
yatırımının yanı sıra tüketici geribildirimlerini 
de dinleyen Baymak için en son yenilenen Katı 
Yakıt Kazan Ailesi bu alandaki en üst noktayı 
temsil ediyor. Baymak yeni Linyit Comfort 

serisi katı yakıtlı kazanlar çelik kaynaklı güçlü 
yapısı ve şık tasarımıyla kullanıcıların beğeni-
sine sunuldu. Yeni Linyit Comfort serisi kazan-
lar manuel, elle yüklemeli ve stokerli, otomatik 
yakıt yüklemeli olmak üzere iki farklı konfi gü-
rasyonda tasarlandı. 20.000 kcal/h ile 80.000 
kcal/h kapasite aralığında satışa sunuldu. 
Linyit Comfort serisi kazanlar; şık, kompakt 
tasarım, geniş yakıt yükleme ağzı, duman 
borulu geçiş sayesinde yüksek verim ve fonk-
siyonel kontrol paneli ile rakiplerine göre fark-
lılaşıyor. Bunun yanı sıra dokuz kademeli baca 
klapesi ile konfor, çift kademeli kazan kapağı 
kilidi ile de kullanıcılarına güven sunuyor.

Linyit Comfort Serisi Özellikleri

•	 2 kapaklı ve mandallı tasarımı sayesinde 
tam sızdırmazlık, kolay yükleme ve 
boşaltma 

•	 Duman boruları ucundaki FİN kaynak 
teknolojisi ile düşük yoğuşma riski 

•	 Hareketli ızgara sistemi sayesinde kül 
silkeleme ve boşaltma ile temizlik kolaylığı 

•	 Özel türbülatörler ile yüksek yanma verimi 
•	 Ayarlanabilir baca klapesi ile yanma ayarı 

kolaylığı 
•	 Klapeli fan yapısı ile tam yanma 
•	 Kazan kapaklarında iki kademeli emniyet 

kilidi 
•	 Yüksek sıcaklık dayanımlı döküm ızgaralar 

ile uzun ömürlü 

•	 Geniş kömür yükleme ağzı ile zahmetsiz 
yakıt yükleme 

•	 Sökülebilir davlumbaz ile temizlik ve 
bakım kolaylığı 

•	 TSEN 303-5 standartlarında 
projelendirme ve üretim yapılmaktadır 

•	 Fonksiyonel dijital kontrol paneli ile kolay 
kullanım 

•	 Taşıma ve montaj kolaylığı TM

Acrefi ne ABC-F modeli Profi l Mengenesi

Acrefi ne ABC-F modeli Profi l Men-
genesi UL listeli & FM onaylı olup, 
çelik kirişlere rot bağlantısı yapılma-

sında en pratik çözümü sağlamaktadır. Duk-
til dökümden mamul olan bu ürün M8 ve 
M10 rotlarla birlikte kullanılabilmektedir ve 
15kN kopma mukavemetine sahiptir. Özellikle 
yangın tesisatlarında aranan sertifi kaları saye-
sinde çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Kurulumu hızlı ve kolaydır. Delme ve kaynak 
gerektirmez. Acrefi ne Fixing grubu ürünleri 
Ulus Yapı stoklarından hemen temin edilebil-
mektedir. TM
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Tecumseh Europe’dan Propanlı 
Mini-Chiller INFINEE

Tecumseh INFINEE™, R290 soğutucu akışkan ve tam invertör 
kontrolüne sahip yeni hava soğutmalı bir mini soğutma grubu 
olarak geliştirildi.  Tecumseh Products Company, LLC'nin 

bir yan kuruluşu olan Tecumseh Europe, tarafından pazara sunulan 
Tecumseh INFINEE, çok düşük GWP'li R290 doğal soğutucu akışkan 
kullanır ve düşük enerji tüketimi sağlayan tam bir inverter kontrolüne 
sahiptir. Tecumseh INFINEE, “tak-çalıştır” kolay kurulum avantajı 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve tam donanımlı olarak teslim edilir. 
Kontrol sistemi en son teknoloji ürünüdür ve hem kompresör, hem 
de pompadaki enerji tüketimini azaltmaya odaklıdır. Hidrolik modül, 
izolasyon vanaları, pislik tutucu, pompa ve genleşme tankı ile birlikte 
tedarik edilir. 
Tecumseh Europe Ürün Müdürü Anthony Ornatsky; “Temel olarak, 
ünite, sağlam bir zemine yerleştirilip hidrolik bağlantıları yapılır yapıl-
maz, fişe takıldığında hizmet vermeye başlayacaktır. Tecumseh INFI-
NEE, çevreyi korumak için düşük GWP'li R290 propan soğutucusunu 
kullanır. Soğutma uygulamaları için CO2 karmaşıktır ve büyük ölçekli 
sistemler için uygundur. 
Propan, mevcut HFC bileşiği R404A'dan daha verimlidir. Propan, bir 
kimyasal soğutucu olarak aynı teknolojiyi ve bilgiyi kullanmaktadır, bu 
da personel eğitimi ve gerekli aletler açısından büyük bir avantajdır” 
dedi.
Tecumseh Europe Pazarlama Direktörü Quentin d’Aboville, “Tecum-
seh INFINEE, inverter işlevi ile donatılmıştır. Ünite tam yükte verimli 
çalışmasının yanı sıra, kısmi yüklerde de verimlidir. Esas başarı, komp-
resör ve pompa üzerinde tasarruf sağlayabilen sabit ΔT ile çalışabilmesi 
özelliğidir.
Tecumseh INFINEE, hemen hemen tüm mevcut BMS sistemleriyle 
uyumlu olan ModBus RS485'te iletişim kurabilmektedir. Çok düşük 
GWP ve düşük güç tüketimi ile Tecumseh INFINEE, küresel ısınmaya 
karşı savaşmaya yardımcı olur. Tecumseh INFINEE, günümüzün ve 
geleceğin ticari soğutma ihtiyaçları için uzun ömürlü bir çözümdür. TM
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ürünler

Panasonic Yüksek Verimli ECOi-EX MF3 Serisi

Olağanüstü ortam sıcaklıklarında bile 
üstün verim, tam yük kapasitesinde 
yüksek bir SEER / SCOP değeri, 

boru uzunluğunda artış ve bağlanabilir iç ünite 
sayısı ile ECOi-EX MF3 VRF, sistem perfor-
mansında ve proje tasarım esnekliğinde yeni ve 
güçlü bir standart oluşturuyor . MF2 serisine 
kıyasla, 7.05’lik SEER (28kW'lık model) ve 
4.85'lik SCOP (22,4 kW'lık model) değerleri 
ile 2016/2281 (LOT21) AB Komisyonu Yönet-
meliğini takip etmektedir. Ayrıca Panasonic, ısı 
transferini optimize etmek ve iyileştirmek için 
çift yüzeyden daha verimli üç yüzeyli bir yapıya 
sahip olan ısı eşanjörünü yeniden tasarladı. 
Etkili bir boru modeliyle birleştiğinde, eşanjör 
enerji performansı %5 artmış ve ticari binalar 
için daha uygun maliyetli bir çözüm sağlamıştır. 
ECOi-EX MF3 sistemi, 65° sıcaklığa kadar 
sıcak su sağlayabilir. Sistem, soğutma işleminde 
iç ünitelerden gelen atık ısının geri kazanılma-
sıyla çalışır ve amaca uygun bir sıcak su silindi-

rine bağlanarak, sıcak kullanım suyunun yüksek 
talep gördüğü otel ve apartman blokları için 
ideal bir enerji tasarrufu çözümü haline gelir. 
Mevsimsel performans, olağanüstü dış ortam 
sıcaklıklarında bile yüksek güvenilirlik sağlayan 
ECOi MF3'ün bir diğer önemli özelliğidir.  
Örneğin ECOi MF3, 43°C'lik bir ortam sıcak-
lığında %100 soğutma kapasitesi sağlayabilir ve 
dış ortam sıcaklığı maksimum 52°C'ye ulaştı-
ğında bile soğutmaya devam eder. Ergonomik 
olarak tasarlanan ECOi MF3 serisi artık daha 
fazla kurulum esnekliği sağlıyor. Çözüm, sadece 
200mm ölçülerinde, sınırlı tavan alanlarına 
monte edilmesini kolaylaştıran ince bir ısı geri 
kazanım kutusundan oluşur. Ayrıca iç ve dış 
üniteler arasında 200 metreye kadar uzatılmış 
boru uzunluğunda performans garanti edilir; 
yani ECOi MF3 havaalanları, tren istasyonları, 
okullar veya hastaneler de dahil olmak üzere 
daha geniş bina çeşitlerine kurulum için uygun-
dur. Kurulum seçeneklerini daha da artırmak 

için ECOi MF3, önceki modellere kıyasla bağ-
lanabilir iç ünitelerin sayısında bir artış sağlar. 
Bu, üstün enerji verimliliği sağlarken konforu 
en üst düzeye çıkarmak için özellikle çok odalı 
ofi sler ve oteller için avantajlıdır.
Kavisli, çan-ağız tasarımı daha düzgün bir 
hava akışı sağlamak için aerodinamiği gelişti-
rerek gürültü seviyelerini önemli ölçüde azaltır. 
Huzurlu bir ortam için gürültü seviyelerini 
daha da azaltmak üzere, daha büyük bir hava 
tahliye alanı ve düz fan muhafazası ile hava 
direnci azaltılmıştır.
ECOi-EX MF3, tasarruf sağlarken daha iyi 
bir ortam yaratabilen enerji verimli bir çözüm 
sağlıyor. Ticari uygulamalara ve çok seviyeli 
işletmelere fayda sağlayacak güçlü bir çözüm 
için performans, verimlilik, tasarım ve konfor 
sunuyor.  Panasonic ısıtma & soğutma ürünleri, 
Türkiye’de Res Enerji Sistemleri A.Ş. Distri-
bütörlüğündedir. Modeller: U-8, 10, 12, 14, 16, 
MF3E8. TM

BITZER’den Yeni Kondenser Serisi ECOLITE

Kompresör uzmanı BITZER, konden-
serlerini yeni bir seri ile genişletiyor. 
Yeni ECOLITE serisindeki yedi 

hava soğutmalı model, düşük ve orta sıcaklık 
uygulamaları için tasarlanmıştır ve çekici bir 
muhafazaya sahiptir. İki fanlı dört adet LHL5E 
ünitesinin yanı sıra, bir adet fana sahip üç adet 
LHL3E ECOLITE kondenser, düşük sıcaklık 
aralığında 1.5 kW'dan 5 kW'a ve orta sıcaklıkta 
soğutmada 3,5 kW'dan 16 kW'a kadar geniş 
bir uygulama yelpazesi sunmaktadır. 
BITZER Ürün Yöneticisi Sistem Çözüm-
leri Ürün Müdürü Stefan Dorn “Yeni seri-
deki yedi modelin tümü, hem düşük hem orta 
sıcaklık uygulamaları, örneğin soğuk depoları, 
soğuk teşhir vitrinleri ve küçük dükkanlar için 
standart olarak tasarlanmıştır. IT ECOLITE 
modellerinin çeşitli uygulamalara uyarlanabi-
lirliği olağanüstü. Bunun nedenleri, kompakt, 
düşük gürültülü tasarımı ve yarı-hermetik 
kompresörlerin kapasite kontrolü ile birlikte 
etkili bileşenlerin kullanımıdır” diyor.

Esnek ve kompakt

Mekanik VARISTEP kapasite kontrolü saye-
sinde, tüm ECOLITE kondenser üniteleri 
kapasitenin % 50 ila 100 arasında düzgün bir 
şekilde ayarlanmasını sağlar. LHL5E'de ECO-
LITE serisi, yüzde 10 ila 100 aralığında opsiyo-

nel kapasite kontrolü sunar. Yoğuşma üniteleri 
ayrıca düşük gürültülü çalışma için özel olarak 
geliştirilmiştir ve dış mekan kullanımı için sağ-
lam ve korozyona dayanıklı bir muhafazaya 
sahiptir. Kompakt yapıları sayesinde, alan sınırlı 
olsa bile kolayca entegre edilebilir. ECOLITE 
serisinin bir başka avantajı ise sadece az mik-
tarda soğutucu gerektirmesidir. Bunu başar-
mak için BITZER, seriye yüksek termal iletim 
oranına sahip entegre verimli kondansatörler, 
ECOLINE pistonlu kompresörün yanı sıra 
sistem için optimize edilmiş özel bileşenler 
kazandırmıştır.

Gelecek için dayanıklı ve 
sürdürülebilir ürünler

BITZER ECOLITE yoğuşma ünitelerinin 
kullanımı kolaydır, BITZER tarafından gelişti-
rilen kontrol yazılımına sahiptir ve BITZER'ın 
iyi bilinen geliştirme ve üretim çalışmaları saye-
sinde çok güvenilir bir şekilde çalışır. Dorn, 
“Kullanıcılar tüm bileşenlerin birbiriyle tam 
olarak eşleşmiş oluşunun avantajlarını kısa 
sürede görmektedir” dedi. Serinin tamamı 
Ecodesign kriterlerine uyumludur ve en yay-
gın soğutucu akışkanlarla kullanım için tasar-
lanmıştır. Bu akışkanlara, aynı zamanda HFO 
(hidrofl uoroolefi n) karışımları gibi düşük küre-
sel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu 

akışkanlar da dahildir. Güçlü standart donanım 
ve tak-çalıştır konsepti sayesinde yoğuşma üni-
telerinin montajı ve devreye alınması, çok kolay 
ve süre açısından avantajlıdır. ”

Sezgisel ve kullanışlı

ECOLITE kondenser ünitelerindeki tüm 
komponentlere kolayca erişilebilir ve kontrol 
cihazı, sezgisel kullanım özelliği sayesinde 
öne çıkar, BITZER Elektronik Servis Aletleri 
(BEST), çalışma durumu ve parametrelerini 
kullanıcı dostu görüntüler ve veri kayıt ola-
nağı sunar ve parametrelerin uygun şekilde 
ayarlanmasını sağlar. Opsiyonel aksesuarla-
rıyla, ECOLITE yoğuşma üniteleri pratiklik 
sağlayan avantajlar sunar: Örneğin, LHL5E 
modelleri için ikinci bir kapasite kontrolü, çek 
valfl i bir yağ ayırıcı ve oda sıcaklığı kontrollü 
çalışma için bir sıcaklık sensörü gibi aksesuarlar, 
cihazın kullanım verimini artırır. TM
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SENTEZ KLİMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İOSB Pik Dökümcüler San. Sit. B6 Blok No: 2 İkitelli - Başakşehir / İST.
Tel : + 90 212 613 71 92   Faks : + 90 212  567 63 91
www.greenpointturkiye.com • www.sentezklima.com •  servis@greenpointturkiye.com

BİTZER ÜRÜNLERİ STANDARTLARI BELİRLER, 
VERDİĞİMİZ HİZMETLER GİBİ...

Sentez Klima San. Tic. Ltd. Şti. ve BITZER iş ortaklığı ile
Green Point Türkiye faaliyetlerine başlamış, ekonomik ve
hızlı çözüm önerilerini siz değerli müşterilerimizin hizmetine 
sunmuştur.

Orjinal yedek parçalar ve Quality Kit’ler (tamir takımı) kullanarak 
garantili ve sorunsuz onarım çözümleri üretiyoruz.

Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, ekonomik, sorunsuz 
ve garantili bakım onarım çözümleri sunar Bitzer Uluslararası Servis Ağı 
“Green Point” Sentez Klima ile Türkiye’de...

BITZER ULUSLARARASI
KOMPRESÖR SERVİS MERKEZİ



ürünler

Yeni Nesil Grundfos CR Pompalar

Grundfos yeni nesil CR pompaları sek-
töre sundu. CR pompalar üç yeni 
yüksek debi kapasitesi, 40 bara kadar 

ulaşan pompa basıncı ve önemli enerji verim-
liliği iyileştirmeleriyle mühendisler için fırsat-
larla dolu yepyeni bir dünyanın kapısını açıyor.
Yeni nesil Grundfos CR pompalar maksimum 
enerji verimliliği ve performans sunacak şekilde 
yeniden tasarlandı. Simülasyon uygulamalarıyla 
hidroliğin geliştirilmesi gibi önemli değişiklik-
lerin yanı sıra kanatların yönlendirici uçlarının 
dış hatlarının çizilmesi ve türbülansı engelle-
meye yönelik akış yönlendirici sistem dâhil 
edilmesi gibi daha küçük çaplı yenilikler de 
yeni tasarımlarda yerini aldı.

Durmaksızın çalışabilir

CR serisi, ilk CR pompanın lanse edildiği 
1972’den bu yana kırk yılı aşkın süredir dur-
maksızın yenilendi ve iyileştirildi. Sonuç olarak, 
kendi sınıfında sektörün en güvenilir pom-
pası olma niteliği kazandı. Çoğunlukla hiz-
met süresinin kritik bir öneme sahip olduğu 
uygulamalarda kullanılan CR serisindeki pom-
paların neredeyse durmaksızın çalışması için 
tasarım boyunca her adım özellikle dikkate 
alındı. Şansa yer bırakmamak adına, tüm CR 
pompalar fabrikadan çıkmadan önce her biri 
tek tek test edilir.

Simülasyon gerçeğe dönüştü

Grundfos’un tasarım aşamasında gerçekleş-
tirdiği 10.000’den fazla simülasyon çalışması 
sayesinde yeni nesil Grundfos CR pompalar, 
üretimlerinden önce gerçek koşullara karşı sıkı 
bir testten geçti.

•	 Hidrolik performans testi
•	 Titreşim testi
•	 Başlatma/durdurma testi
•	 Korozyon testi
•	 Su koçu testi
•	 Yüksek sıcaklık testi
•	 Yüksek basınç testi
•	 Sızdırmazlık testi
•	 THD (İtme Kuvveti Taşıma Cihazı) testi
•	 Saha testleri

Onaylar ve sertifikalar

CR serisindeki pompalar; pompa ve motor 
performansı, malzemeler, gıda ve içme suyu, 
ATEX ve deniz aşırı onaylar gibi gerekli tüm 
onay ve sertifikalara sahiptir.

Dengeleme işlemi

Grundfos, 75 kW üzerindeki büyük pompalar 
için motorun hizmet ömrünü uzatan ve çıkış 
basıncını dengeleyerek standart motorların kul-
lanılmasına izin veren bir İtme Kuvveti Taşıma 
Cihazı (THD) geliştirdi. 
İtme Kuvveti Taşıma Cihazı (THD), eksenel 
itme yükünü dengelemek ve standart motorla-
rın kullanımına izin vermek için çıkış basıncını 
kullanır. (75 kW’nin altındaki motorlarda ekse-
nel itme yükü, güçlendirilmiş motor yatakları 
tarafından sönümlenir.)
Geniş bir flanş seçeneği sayesinde CR pom-
palar dünya üzerindeki her tip tesisata monte 
edilebilir.
Optimize giriş ağzı, minimum basınç kaybıyla 
NPSHr ihtiyacını önemli ölçüde azaltır ve böy-
lece daha kompakt sistem tasarımlarına izin 
verir. Çıkış ağzı, hidrolik verimliliği ve toplam 
pompa performansını arttırmak için benzer 
şekilde optimize edilmiştir.
Kılavuz bıçakların profilli yönlendirici uçları, 
pompalanan akışkandaki enerji kaybını önle-
mek için türbülansı azaltır.

Yeni sızdırmazlık halkaları, toplam verimliliği 
arttırmak için pompa resirkülasyonunu azaltır.
Çark, kapsamlı simülasyon çalışmaları saye-
sinde maksimum verimlilik sunacak şekilde 
optimize edildi.
Tüm büyük CR pompalarda son derece daya-
nıklı ve değiştirilmesi kolay, sahada test edilmiş 
Grundfos kartuş salmastra kullanılır.
Yeni üst kapak, sıvıyı hazne gövdesinin merke-
zinden uzaklaştırarak resirkülasyonu minimum 
düzeye indirir.
Grundfos CR serisi, pompanın kullanıcı ihti-
yaçlarına uygun olarak özelleştirilebilmesi için 
debi miktarı, yatay/dikey montaj ve malzeme-
lerden basınç sınıfları, bağlantılar ve motor 
büyüklüklerine kadar birçok seçenek sunar. Yal-
nızca CR serisindeki milyonlarca olası seçenek 
sayesinde her türlü uygulama için kullanıcı 
ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan bir Grundfos 
CR pompa tasarlanabilir. 

Çoklu pompa çözümleri

Kaskad kontrolü, talepte büyük dalgalanmaların 
ya da çok yüksek debi ihtiyaçlarının görüldüğü 
uygulamalar için enerji verimliliği en yüksek 
çözümdür. CR serisi, Grundfos’un önceden test 
edilen ve tak-çalıştır özellikli HYDRO MPC 
hidrofor sistemlerimizin temelini oluşturur. 
Performansları açısından kapsamlı bir şekilde 
test edilen bu sistemler, tercihinize göre 6 adete 
kadar CR pompayla birlikte kullanılabilir ve 
1.920 m3h’ye kadar debilere izin verir.

Performans kontrolü

Birçok uygulamada pompa performansını 
kontrol ederek enerji verimliliğini önemli 
ölçüde artırabilirsiniz ve bu işlev özellikle 
talepte büyük değişikliklerin gözlendiği uygula-
malarda önemlidir. Grundfos CUE sürücüleri, 
pompa çalışması için optimize edilmiş olup 
CR serisindeki pompalar için bütün voltaj ve 
frekanslarda kullanılabilir. 22 kW’ye kadar olan 
CR pompalara entegre sürücüler (CRE) veya 
bağımsız sürücüler (CUE) takılabilir. Büyük 
CR/CRN serisi için, özel ihtiyaçlarınıza göre 
ayarlanabilen ve test edilmiş tak-çalıştır özel-
likli sürücüleri öneriyoruz. SCADA ve Bina 
Yönetim sistemleriyle haberleşmek ve veri 
transfer etmek için tüm CR pompalara bir 
CIU ünitesi bağlanabilir. TM
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KLS Rooftop Serisi

KLS Rooftop Serisi cihazlar,  KLS ar-ge bölümü tarafından Eco-
design 2016/2281 regülasyonunu ve EN 14511-2018 standardı 
esas alınarak tasarlandı. Yüksek verimli cihazlar imal etmek ve 

Eurovent sertifikası ile cihazları belgelendirme hedefiyle firma, Rooftop 
serisini 21,40-91,60 kW aralığında 10 model halinde oluşturdu.
Cihazlar, R410A gaz kullanarak soğutma çevrimine göre heatpump 
veya sadece soğutma olarak iki seçenekli olarak imal ediliyor. Heatpump 
olmayan cihazlarda opsiyonel olarak ısıtma ihtiyacı, oransal kontrollü 
sıcak su bataryası, çok kademeli elektrikli ısıtıcı veya doğalgazlı ısıtıcılar 
ile sağlanabiliyor. Cihazların verimini artırmak için sessiz scroll komp-
resörler kullanılıyor. Değişken yükleri karşılamak ve enerji tasarrufu 
sağlamak için cihazlar, iki devreli toplam iki adet sabit kompresörlü 
veya invertörlü kompresörlü (opsiyonel) olarak tasarlandı. Cihazın daha 
verimli çalışması ve superheat ayarının daha iyi yapılması için soğutma 
çevriminde Elektronik Expansion Valf kullanıldı. Kondenser üzerinden 
hava geçişini sağlamak için yüksek verimli sessiz aksiyel fanlar tercih 
edildi. Değişken yükleri karşılamak için de kondenser fanları frekans 
konvertörlü imal edildi.    
Şartlandırılmış hava tarafında hem ısıl performansı hem de hava sız-
dırmazlığını sağlamak için çift cidarlı kaya yünü izolasyonlu paneller 
kullanıldı. Cihazlarda panel filtreyi standart olarak kullanıldı. Opsiyonel 
olarak cihazın kullanım yerine ve müşteri isteğine göre farklı filtre uygu-
lamaları da modellere entegre edildi. Standart modeller, tek iç ünite fanlı 
%80 iç hava %20 taze hava çalışacak şekilde tasarlandı. Talebe göre %100 
taze havalı, karışımlı, ısı geri kazanımlı (tamburlu, çapraz akışlı plakalı, 
bataryalı) gibi cihazlar da mevcut.
Çalışma senaryosuna uygun olarak optimum verimli çalışma sağlaya-
bilmek için Mikroişlemci ve kontrol ekipmanları kullanıldı.  Opsiyonel 
olarak sağlanan dokunmatik ekran ve kullanıcı arayüzü sayesinde cihazın 
tüm parametrelerine kolayca ulaşmak mümkün. Ethernet kablosu ile 
cihaza bağlanarak dünyanın her yerinden internet vasıtasıyla cihaz ile 
ilgili kontroller gerçekleştirilebilir.  TM

Klas Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Müdürü Kerem Gül



bilgi

BIM-Building Information Modeling 
(Yapı Bilgi Modellemesi) 3 boyutlu 
parametrik ve nesne tabanlı modeller 

kullanarak, bir yapının/tesisin yaşam döngüsü 
boyunca tesise ve/veya projesine ait birbiriyle 
uyumlu, koordineli ve ilişkili her tür bilginin 
yaratılması ve kullanılması sürecidir. BIM, 
bina projeleri için Avrupa'da hızlı bir şekilde 
tercih edilen bir standart haline gelmektedir. 
Bir binanın yaşam döngüsü boyunca verile-
rin yönetimine dayanan ortak bir yaklaşımdır. 
BIM iş akışı yaklaşımı, bir dizi verimli bina 
tasarım disiplinini bir araya getirmek amacıyla 
3D modelleme kullanır. İleriye dönük planlama 
ve simülasyon, projelerin daha hızlı ve düşük 
maliyetle teslim edilmesini sağlarken, sürdü-
rülebilirliği artırır ve bina yönetimi ve bakımı 

Verimli HVAC entegrasyonu 
artık bir 'tık'la mümkün

için doğru mevcut veri sağlar.

Daikin’in yeni BIM Nesneleri kütüphanesi 
(Daikin VRV ürün yelpazesinin tümünü içe-
rir) mimarların, danışmanların ve montajcıla-
rın HVAC tesisatını planlamalarını ve yapım 
aşamasındaki sorunları azaltmalarını sağlıyor 
(tasarım ve kurulumdaki hata olasılığını azal-
tarak zaman ve paradan tasarruf ederek). Dai-
kin klima cihazlarını, hava perdelerini, kontrol 
panellerini ve ısıtıcıları içeren bu yeni koleksi-
yon aynı zamanda şimdi Daikin Sky Air serisi 
için de BIM Nesnelerini içeriyor.

Form üzerinde işlevsellik

Daikin Nesneleri, işlevsellik ve veri bütünlüğü 

üzerine odaklanarak veri aktarımı ve payla-
şımı için elverişli dosya boyutlarını sağlamak 
amacıyla geometrik açıdan minimize edilmiş-
tir. Doğru, güncel bilgilere kolay yerel erişim 
sağlanması şartname ve kurulumda yerinde 
hataları önler ve çeşitli çözümleri hızlı ve düşük 
maliyetli bir şekilde keşfetme kapsamını geniş-
letir.  
Daikin'in yeni BIM nesne ailesi uluslararası 
kabul görmüş Revit Standartları’na (RSen) göre 
biçimlendirilmiştir fakat aynı zamanda münfe-
rit ülke veya bölgesel standartlara uygun olarak 
da, örneğin İngiltere’deki NBS, temin edilebilir.

Maksimum Esneklik 

Daikin’in yeni BIM Nesneleri cephe tabanlı 

Yazan: Dr. Andaç Yakut
Makine Yüksek Mühendisi
Yeşil Enerji & Çevre Bölüm Koordinatörü
a.yakut@daikin.com.tr
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olduğundan kullanıcılara üniteleri gerektiği 
gibi yerleştirme esnekliği verir. BIM Nesneleri 
Görünüş, 3D Görünüm veya Yansıtılan Tavan 
veya Kat Planları gibi çeşitli görünümlerde ola-
bilir. Bütün Nesneler parametrik olup, planda 
birden çok BIM nesne türü yerleştirildiğinde 
bile küçük dosya boyutları sağlanır. 

Benzersiz İşlevler

Daikin'in kullanımı kolay HVAC BIM Nes-
neleri benzersizdir, çeşitli fonksiyonları ve 
kurulum seçeneklerini tek bir nesnede birleş-
tirir. Nesneler kurulumdan sonra bakım için 
optimum çalışma ve erişim sağlamak amacıyla 
boşluk bölgelerini gösterir. Boru bağlantıları 
ünitenin üzerinde tam olarak işaretlenmiştir ve 
gizli ünitelerin olması durumunda, boru hat-
tındaki hataları önlemek için hava akışı yönü 
açıkça belirtilmiştir. Boru çapları, dış çap (OD) 
ile nominal çap (DN) arasında değiştirilebilir 
ve bu boru bağlantısında son derece esneklik 
sağlar. Nesnelerin yerleştirilmesi, hizalama işle-
mini kolaylaştırmak amacıyla dış üniteler için 
referans bölmeler gibi özelliklerin eklenmesi ile 
basitleştirilmiştir. Hizalama seçenekleri ünite-
leri değiştirirken ve farklı Nesnelerin yerleşi-
minde hizalamanın doğru kalmasını sağlamak 
için de ayarlanabilir.

Hassas Mühendislik

BIM modeli içinde akıllıca kullanılabilen 
doğru veriler sağlanmasıyla, planlamacılar 
ve son kullanıcılar, maliyetli şekilde yeniden 
çizilmesine veya kurulumun ortasında yeniden 
konfigüre edilmesine gerek kalmadan çeşitli 

HVAC sistemi kombinasyonlarını, çıktılarını 
ve modellerini keşfedebilirler. Örneğin, hava 
akımları kanal uzunluğunun hesaplanmasına 
imkan vermek için farklı fan hızlarında sağlanır 
ve elektriksel veriler elektrik panosuna bağlantı 
için gerekli olan kablolamayı tahmin etmek 
amacıyla temin edilir.TM

AVRUPA’DA BIM 

Avrupa, münferit hükümetlerin yönlendirdiği 
ve merkezi olarak desteklenen 2014 AB 
Kamu İhale Direktifi ile BIM'in öncülüğünü 
yapıyor. 2015 yılında, inşaat sektörünün 
dijitalleştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu 
tarafından eş finanse edilen bir AB BIM Görev 
Grubu kuruldu. Ortak çalışma paylaşımı 
yoluyla çeşitli disiplinleri birlikte çizmek, 
BIM ilkelerini benimsemek, mimarı tasarım 
kavramlarından yerinde inşa edilmesine kadar 
(elektriksel, MEP ve HVAC tasarım ve sistem 
imalatı dahil) performansın her aşamada 
optimize edilmesini sağlar. Bu da daha iyi 
entegrasyon ile doğruluğu korumaya ve 
hataların riskini azaltmaya yardımcı olur.

AutoCAD - BIM Revit

Mimarlık firmalarının çoğunluğu halihazırda 
Revit'i kullanıyor veya Revit'i hayata geçirmeyi 
düşünüyor. Özellikle, birçok küçük ve orta 
ölçekli firma bu yeni teknolojiyi uyguluyor. 
Revit'in AutoCAD ile birlikte kullanılabileceğini 
bildiğinizde bu geçiş daha kolaydır - DWG 
dosyalarını içe / dışa aktarabilir.
•  AutoCAD'te, çizime başlamadan önce, 

ne tür bir çizim yapacağınıza (plan, kesit 
veya görünüş) karar vermeniz gerekir. 
AutoCAD, çizimlerin bağımsız olarak 
oluşturulduğu ve düzenlendiği taslak bir 
iş akışıdır.

•  Revit'te çizimler senkronize edilir ve yapı 
modelinizin canlı bir önizlemesi gibi işlev 
görür. Bu tür modeller aynı zamanda 
proje ile ilgili verileri de içerir. Revit'i 3D 
modelleyici olarak kullanabileceğiniz 
gibi aynı zamanda kesit ve görünüşlerin 
üretilmesi için de kullanabilirsiniz.
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söyleşi

KLAS, 2018 yılı Ağustos ayından itibaren, Türkiye ısıtma soğutma ve 
havalandırma sektörünün önde gelen firmalarından AFB Bina Konfor Verim 
ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'nin bir iştiraki haline geldi ve tamamen bir ürün 

geliştirme ve üretim merkezi kimliğine büründü. Bu ortaklık sayesinde üretim 
gücü elde eden AFB ise bugün 160 kişilik üretici bir firma konumunda. Sektörde 
ses getiren bu ortaklık hakkında detayları, KLAS Isıtma Soğutma Klima Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Nurullah Güzeler’den dinledik… 

Nurullah Güzeler
KLAS Isıtma Soğutma Klima Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü

“Üretim gücü olan KLAS, satış 
gücü olan AFB ortaklığı ile yeni 
bir sinerji yaratıldı” 
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KLAS, AFB'nin bir iştiraki 
haline geldi ve tamamen bir ürün 
geliştirme ve üretim merkezi 
kimliğine büründü

AFB, Nisan 2012’de HCAV iş dünyasına girdi 
ve en önemli hedefi üretim yapmaktı. Ancak 
önce firmaya ve markalarımıza talep yarata-
rak, piyasanın AFB’yi tanımasını istedik. Bu 
süreç tamamlandıktan sonra, piyasada yerimizi 
bulduysak, talep yarattıysak ve bir ekonomik 
skalaya ulaştıysak üretim yapabileceğimizi 
düşündük. Yani üretim yapma fikri, aklımızın 
bir köşesinde hep vardı. Birçok firmanın dist-
ribütörlüğünü gerçekleştirdik ve çözüm ortağı 
olduk. Çözüm ortağı olduğumuz firmalardan 
biri de, KLAS’tı. Kurulduktan birkaç ay sonra 
Temmuz 2012’de KLAS’ın OEM müşterisi 
olarak çalışmalara başladık. Klima santrali, 
FCU ve diğer ürünleri almak istiyorduk ve 
AFB Genel Müdürü Harun İz ile birlikte ilk 
durağımız KLAS oldu. Çünkü KLAS, bünye-
sinde iyi mühendisler barındıran, kaliteli ürün-
ler üretebilen bir firmaydı. Ayrıca software 
verebiliyordu. Dolayısıyla ikinci bir firmaya 
gitmeden, KLAS ile anlaştık ve çok güzel bir 
işbirliğimiz oldu. Yılda 3-3.5 milyon euroya 
yakın alımlar yaptığımız zamanlar oldu. AFB, 
KLAS’ın ilk OEM müşterisi olmuştu. Bu 
şekilde 6 yıl geçirdik. KLAS, satış kanalları 
olan bir firmadan ziyade bir üreticiydi, her 
zaman üretim tarafı daha ağır basıyordu ve satış 
tarafındaki personel sayısı azdı. AFB ise satış 
yönü kuvvetli bir firma. KLAS da bu yüzden 
OEM fikrine sıcak bakmıştı.  Bu sırada da 2016 
yılının başlarında AFB olarak üretici kimliğine 

çalıştırdım. Ancak AFB gibi distribütör firma-
lar eğer üretime girmeyeceklerse ya da başka 
bir gücü yanlarına almayacaklarsa yok olmaya 
mahkumdurlar. Distribütörlükle bir yere 
kadar büyüyebileceğimizi biliyorduk. KLAS 
ile anlaşmamızın ana sebebi budur. KLAS 
ile zaten çalışıyorduk, firmayı iyi biliyorduk, 
sürekli iletişim halindeydik, üretim kapasitesini, 
makinelerini, ürün çeşitliliğini biliyorduk. 2016 
yılında bu konular üzerine hep konuştuk ama 
çeşitli nedenlerden dolayı 2016 yılının son-
baharında bu konuyu biraz bekletmeye karar 
verdik. KLAS’ın da çok acelesi yoktu. AFB için 
iki yol vardı; ya kendimiz üretim yapacaktık 
ya da kurulu bir organizasyonla üretime adım 
atacaktık. Gördük ki KLAS ile bu işe adım 
atmak çok daha mantıklı ve zaman açısından 
çok kârlı olacaktı. 
AFB’nin satış ve servis geçmişi, Harun İz’in 
satış, teknik ve yöneticilik geçmişi, benimse 
hem satış hem üretim geçmişim var. Ancak 
AFB’nin kültüründe üretimle yoğurulmuş bir 
anlayış yok. Dolayısıyla AFB’nin kurulu bir 
düzene entegre olmasının daha doğru olacağını 
düşündük. KLAS da AFB ile ortaklık olursa 
hem satış gücü gelir hem sermaye büyür hem 
de daha güçlenir diye düşündü. En nihayetinde 
KLAS, 2018 yılı Ağustos ayından itibaren, 
AFB’nin bir iştiraki haline geldi. Diğer yandan 
KLAS’ın içindeki bütün satış personeli hakla-
rıyla birlikte AFB’ye transfer oldu. AFB, satış 
ve servis şirketi, KLAS ise ürün geliştirme ve 

bürünmek istedik. Çünkü KLAS, AFB’nin 
üretim tarafındaki eksiğini, AFB de KLAS’ın 
satış tarafındaki eksiğini kapatacaktı. 
İstediğiniz kadar rekabetçi olun, ticaret ağı-
nız güçlü olsun, en düşük fiyatları sunun, en 
yüksek verimli makineleri satın, bütün büyük 
üreticilerin artık doğrudan kendini sunduğu 
bir pazarda distribütör olmaya devam etmek 
gittikçe zorlaşacaktı. Bunu en başından beri 
biliyorduk. Üretimin, bizim için bir risk olabi-
leceği ihtimali üzerine defalarca konuştuk. Ben 
sadece satış kökenli biri değilim, süpervizörlük 
de yaptım yıllarca. Hatta bir dönem satış ve 
süpervizörlüğü beraber yaptım, sattığım ürünü 
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söyleşi

üretim merkezi kimliğine büründü. AFB’den 
de ben ve Barış Bey, KLAS’ın kadrosuna geçtik. 
Bu şekilde satış-servis ve üretim olarak çok 
güçlü bir organizasyon kuruldu.

KLAS’ın uzun zamandır sektöre 
göstermediği tüm hünerleri ortaya 
çıkacak

Mevcuttaki bütün ürünlerin üzerinden geçerek 
eksiklerimiz varsa düzelteceğiz, ürünlerimizi 
modernize edeceğiz, daha rekabetçi ve teknolo-
jik hale getireceğiz. Ancak sadece bunu yapmak 
yetmez. KLAS, sadece bir klima santrali üreti-
cisi olarak biliniyor. Bunu değiştirmek için çalı-
şacağız çünkü KLAS’ın klima santrali dışında 
fan coil, apareyler, ısı geri kazanım cihazları, 
condensing unitler, soğutma kuleleri gibi başka 
ürünleri de var ve bu ürünlerin tümü rekabetçi. 
KLAS son birkaç yılda, ağırlıklı olarak klima 
santrali üretimine yönelmiş. İşte bu birliktelik 
bu noktada çok iyi sonuçlar getirecek çünkü 
KLAS’ın uzun zamandır sektöre göstermediği 
tüm hünerleri, bu ortaklık sayesinde ortaya 
çıkacak. KLAS, sektörde sadece “iyi bir klima 
santral üreticisi” olarak biliniyor, başka ürünle-
rinin de olduğunu bilen çok az. KLAS’ın ima-
jını buradan alıp HVAC sektöründe sanayici 
kimliğine yakışır bir ürün gamı olan, soğutma 
devrelerini de barındıran makineleri üretebilen, 
rekabetçi bir KLAS’a dönüştürmek için çalı-
şacağız. Bunu da soğutma grupları ve roof top 
cihazlar ile yapacağız.
Apareyler, nem alma cihazları, klima santralleri, 
önceden üretilen ancak sonra unutulan fan 

coil ürünlerimizin üzerinden geçtik. Bundan 
sonra vitesi artırarak yeni ürünlerimizi piyasaya 
sunmak için var gücümüzle çalışmalarımıza 
başladık. KLAS’ın bugüne kadar yapmadığı 
bazı şeyler var. İlginçtir ki KLAS çok iyi bir 
üretici olmasına rağmen, bugüne kadar KLS 
markasıyla hiç ihracat yapmamış, KLAS ürün-
lerini alıp yurtdışına satış yapan birçok firma 
elbette var ama kendisi KLAS olarak ihracatta 
bulunmamış. Üretim tarafı çok güçlü ancak 
satış tarafı gelişmemiş. AFB ile birlikte artık 
satış da ihracat da güçlenecek.
KLAS’ın birçok önemli OEM müşterisi var. 
KLAS’ın ihracat yapmadığını belirttim ancak 
KLAS, OEM üretim ve metal işleri gibi güzel 
şeyler de yapmış. Şimdi ise bazı eksiklikleri 
tamamlamak, ihracat ve satış kanalları açmak 

AFB’ye düşüyor. Yani üretimi ve OEM’leri 
KLAS yönetecek, AFB ise satışını gerçekleş-
tirecek.
Şunu da vurgulamak isterim; KLAS, AFB mar-
kasıyla ürün üretmeyecek, KLAS’ın KLS mar-
kasıyla üretimi devam edecek. AFB markasını 
kaldırdık, AFB şirketi, KLAS’ın fabrikasında 
üretilen KLS markalı ürünlerin, Dunham Bush 
ve diğer markaları ile birlikte satışına devam 
edecek.

AFB’nin KLAS ile üretici kimliği 
kazanması, müşterilerimizin bakış 
açısını da olumlu yönde değiştirdi 

Amacımız, hem KLAS’ın “sadece iyi bir klima 
santral üreticisi” imajını değiştirmek hem de 
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AFB’ye üretici kimliği kazandırmak. Biz zaten 
AFB’yi kurarken, günün birinde üretim yapa-
cağımızı biliyorduk. Altı yıldır bunun planını 
yapıyorduk, ayrıca üç yıldır da KLAS ile görü-
şüyorduk. En iyi ürünler, en iyi ekip, en iyi 
markalar bizde olsa dahi, sadece üretici olma-
dığımızdan dolayı alamadığımız işler oldu. Bu 
sadece AFB için değil tüm distribütör firmalar 
için geçerli. AFB’nin KLAS ile üretici kim-
liği kazanması, müşterilerimizin bakış açısını 
olumlu yönde değiştirdi. KLAS’ın da motivas-
yonu tamamen değişti. AFB, KLAS ile anlaş-
madan önce 20 kişilik distribütör bir firmaydı, 
bugün ise KLAS ile olan işbirliği sonucunda 
160 kişilik üretici bir firmaya dönüştü. Bu 
sebeple başarılı olmamız kaçınılmaz. Önümüz-
deki süreçte yeni ürettiğimiz ürünlerle piyasada 
çok daha iyi yerlere geleceğiz.

Ucuz ürünün değil, doğru ürünün 
peşindeyiz 

AFB’nin hem satışı hem de satış mühendisleri 
çok güçlü olduğu için KLAS’ın İzmir Çiğli 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabri-
kası, sadece klima santrali olarak AFB’ye yete-
cek bir fabrika değildi. Dolayısıyla bizim hemen 
yeni ürünlerimizi sunmamız gerekiyordu ve ilk 
olarak bir mekatronik mühendisi ve iki makine 
mühendisinden oluşan Ar-Ge departmanı-
mızı kurduk. Fan coil ürününde yeni dizayn 
çalışmalarını tamamladık, testlerimizi yaptık 
ve başarılı sonuçlar aldık. Kataloglarımızı ve 
fiyat listelerimizi yayımladık. Roof top ciha-
zımızı tamamladık ve satış tarafına fiyatlarını 
yayımladık. Chiller ürününde de yeni dizayn 
çalışmalarını yaptık, 3.2 A sınıfında bir chil-

ler ürettik, fiyat listesini yakın zamanda satış 
mühendisi arkadaşlarımıza yayımlayacağız. 
Klima santrallerinde de yeni dizayn çalışmala-
rımız devam ediyor. Tüm bu ürünlerimizi COP 
sınıflarını düşünerek, Eurovent standartlarında 
ürettik. Biz ucuz ürünün peşinde değil, doğru 
ürünün peşindeyiz. Ürettiğimiz ürünlerin her 
bir komponentine dikkat ettik, amaç uzun yıllar 
sorunsuz çalışacak ürünler üretmek. Ben tec-
rübemi Johnson Controls ve York’ta çalıştığım 
yıllarda kazandım. Bu ortak iki firmada yetiş-
mek, onların kültürüyle yoğrulmak beni bulun-
duğum konuma getiren çok önemli etkenler. 
Kendi adıma Johnson Controls ve York’ta 12 
yıl gibi bir süre çalışmaktan ve o kültürü almış 
olmaktan son derece mutluyum; AFB’de de 
KLAS’ta da, oralarda öğrendiklerimi, o kültürü 
uygulamaya çalışıyorum. Çok kısa zamanda 
çok iyi yol aldık, ürünlerimizin dizayn çalış-
malarına Eylül ayında başlamıştık, çok kısa bir 
sürede tamamladık. Çünkü Ar-Ge ekibimiz 
tabiri caizse harıl harıl çalışıyor. Buradan onlara 
teşekkür ediyorum. Tabii tüm bunlar olurken 
ekibimizi genişletme çalışmalarımız da devam 
ediyor, export manager arayışı içindeyiz. Biz 
olabildiğince ürünlerimizi hazırlayalım, geliş-
tirelim, sistemlerimizi, süreçlerimizi düzeltelim, 
eksik kadromuzu tamamlayalım istiyoruz. 2019 
bizim için bir geçiş süreci niteliğinde olacak. 
Nihai hedefimiz; Türkiye HVAC sektöründe 
beş yıl içerisinde ilk beş firma içinde olmak. TM
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güncel

AHR EXPO Fuarı’nda her yıl, 10 farklı 
kategoride, HVACR endüstrisinin en 
yenilikçi ürünlerine, sistemlerine ve 

teknolojilerine inovasyon ödülleri veriliyor. 
Ödül alan ürün ve teknolojiler, 14-16 Ocak 
2019 tarihleri arasında Atlanta’da yapılan AHR 
Expo'da resmi olarak tanıtılacak. 15 Ocak, saat 
13.00’de yapılacak törenle ödüller sahiplerine 
takdim edilecek. Törende merakla beklenen 
“Yılın Ürünü Ödülü” kazananı da açıklanacak. 
Bina otomasyonu, serinletme, yeşil bina, ısıtma, 
iç hava kalitesi, tesisat, soğutma, yazılım, araç ve 

enstrümanlar ile havalandırma kategorilerinin 
kazananları şöyle:

Bina Otomasyonu Kategorisi: 
AUTOMATED LOGIC 
CORPORATION

İnovasyon: OPTIFLEX™ Sanal 
Entegratör

OptiFlex™ sanal entegratörü, çeşitli bina sis-
temlerinde veri izleme için yazılım tabanlı bir 

AHR EXPO 
İnovasyon Ödülleri’nin 
Sahipleri Belli Oldu

entegrasyon platformudur. OptiFlex™, veri 
merkezleri, hastaneler ve üniversite kampüs-
leri gibi büyük entegrasyon projeleri için ideal, 
ölçeklenebilir entegrasyon çözümleri sunar. 
Sanal entegratör, tek bir hesaplama noktasından 
50.000'e kadar veri noktasını destekler, çoğu 
zaman pahalı malzemeler ve işçilik gerektiren 
ve çoğu mekanik odadaki alan kısıtlamaları 
nedeniyle kurulum sınırlamaları olan çoklu 
donanım ağ geçitlerine olan ihtiyacı ortadan 
kaldırır. En çok kullanılan IP tabanlı proto-
koller olan BACnet IP'yi ve Modbus TCP/
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IP'yi ve ek protokol eklemelerine izin veren 
yeni bir eklenebilir protokol teknolojisini des-
tekler. Müşteriler, ölçeklenebilir bir lisanslama 
mekanizması aracılığıyla ihtiyaç duyulan ek 
noktaları sistemlerine ekleyebilir.

Serinletme Kategorisi: JOHNSON 
CONTROLS, INC.

İnovasyon: YORK® YZ Manyetik 
Yataklı Santrifüj Chiller

Tam optimize edilmiş YORK® YZ Manyetik 
Yataklı Santrifüj Chiller, enerji verimliliğini 
artırmak için yeni nesil düşük küresel ısıtma 
potansiyelli (GWP) soğutucu akışkan ile üre-
tilmiştir. YORK® YZ, tipik sabit hızlı soğutma 
gruplarının performans sorunları yaşadığı 
tasarım dışı koşullarda, 0.1kW /ton'a kadar 
düşük çalışmada, enerji verimliliği sağlar. Yıllık 
elektrik tüketimini ortalama yüzde 35 azaltma 
potansiyeline sahiptir. YORK® YZ, bütünsel bir 
yaklaşımla tasarlandı; yeni nesil, düşük basınçlı 
soğutucu akışkan olan R-1233zd ve ilgili her 
bileşen için mühendislik optimizasyonu yapıldı 
ve değişken hızlı manyetik yataklı kompresörü, 
yüksek hızlı hermetik endüksiyonlu motoru, 
düşey fi lm evaporatörü, adaptif kapasite kontrol 
mantığı ve bulut tabanlı analitik yapısı dahil 
olmak üzere gelişmiş teknolojilerin benzersiz 
bir kombinasyonu ortaya çıktı.

Yeşil Bina Kategorisi: ENVERID 
SYSTEMS

İnovasyon: HVAC LOAD 
REDUCTION® (HLR) Yük 
Azaltma Modülü 1000E-M 

HVAC sistemlerinde enerji israfını azaltmak 
için tasarlanmış bir iç mekan hava temizleyici 
modülü olan HVAC Yük Azaltma® (HLR) 
modülü 1000E-M, havalandırma için gereken 
dış hava miktarını % 60-80 oranında azaltır. 
Bu, HLR® 1000E-M modülü başına 10-20 
ton'luk en yüksek kapasite düşüşleriyle artan 
enerji verimliliği ve yıllık% 20-30 enerji tasar-
rufu sağlar. HLR® 1000E-M, ASHRAE Stan-
dardı 62.1 İç Ortam Hava Kalitesi Prosedürü 
(IAQP) ve uluslararası mekanik kod (IMC) ile 
tamamen uyumludur. Yenilikçi tasarım, kar-
bondioksit (CO2), formaldehit ve çok çeşitli 
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uçucu organik bileşikler (VOC'ler) dahil olmak 
üzere tüm moleküler kirleticileri iç ortamdaki 
havadan güvenli bir şekilde gideren türünün 
ilk örneği bir çözümdür.

Isıtma Kategorisi: REGAL®

İnovasyon: GENTEQ® ENSITE® 
MOTOR

Yanmalı ısıtma sistemleri için özel olarak tasar-
lanmış, elektronik olarak komuta edilen bir 
motor olan Genteq® Ensite® motoru, müş-
terilerin 2019 yılı Temmuz ayında yürürlüğe 
giren ABD Enerji Bakanlığı (DOE) Fan 
Enerji Sınıfı (FER) düzenleyici gereksinim-
lerine uymalarını sağlar. Genteq® Ensite® 
motor, Nesnelerin İnterneti (IoT) özelliğini 
destekleyen gelişmiş Blak Box ™ ve Yakın Alan 
İletişimi (NFC) özelliklerine sahiptir. Önleyici 
bakım gibi üstün özelliklerden ödün vermeden 
uyumluluk elde etmenin uygun maliyetli bir 
çözümdür.

İç Hava Kalitesi (IAQ) Kategorisi: 
CPS PRODUCTS, INC.

İnovasyon: IAQ SMARTAIR™

IAQ SmartAir™, IAQ sorunlarını tanımlamak, 
teşhis etmek ve çözmek için kullanılan akıllı bir 
araçtır. Bu araç daha doğru gerçek iç hava kali-
tesi okuma sorunlarını teşhis etmek, satışları 
artırmak ve genel IAQ profesyonel uzmanlığını 
geliştirmek için tasarlanmıştır. Tasarımı, ölçüm 
süreci boyunca profesyonelleri yönlendirir ve 
toplanan ve analiz edilen verilere dayanan 
IAQ sorunlarının ve potansiyel çözümlerin 
derlenmiş bir listesini sunar. IAQ SmartAir™ 
uzaktan izleme ve değerlendirme için internete 
WiFi üzerinden bağlanır ve profesyonellerin 
yerinde müşteri raporları ve iş teklifl eri oluş-
turmalarına olanak sağlar.

Tesisat Kategorisi: ANVIL 
INTERNATIONAL

İnovasyon: ANVILPRESS™ 
COPPER, Bakır Pres Bağlantı 
Parçaları ve Rakor Sistemleri

AnvilPress™ Copper, Bakır Pres Bağlantı Par-
çaları ve Rakor Sistemleri, sızıntıları önlemek 
için tipik bağlantılardan yüzde 200 daha fazla 
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güncel

sızdırmazlık yüzeyi sağlayan patentli Görsel 
Sinyal Gösterge teknolojisi ile tasarlanmıştır. 
Sistem, çift kat sızdırmazlık özelliği ve üstün 
basınç ve gerilme performansını destekleyen 
değiştirilebilir bir O-ring sızdırmazlık contası 
ile kurgulanmıştır. Görsel Göstergesi ve Burr-
Stop membranı, sızıntıların en başta gelen iki 
nedenini ortadan kaldırır: Uygun şekilde sıkış-
tırılmamış bağlantı parçaları ve kurulum sıra-
sında O-ringe zarar veren borudaki çapaklar.

Soğutma Kategorisi: EMERSON

İnovasyon: COPELAND 
SCROLL™ Düşük Beyirgücüne 
Sahip, Düşük Sıcaklık 
Kompresörleri

Copeland Scroll™ oransal düşük beygir güçlü, 
düşük sıcaklık kompresörleri, kompresör stre-
sini azaltmak ve ulusal yasal gereklilikleri kar-
şılamak için sıvı enjeksiyon teknolojisini ve 
soğutma deşarj sıcaklıklarını kullanır. ¾ hp ile 
1 ½ hp arasında değişen kapasitedeki cihazlar, 
güvenilir performansla yüksek verimlilik sağ-
layan, daha küçük düşük-orta sıcaklık uygula-
maları için uygunluğu, tek bir tasarım döngü-
sünde birleştirebilir. Copeland Scroll™, düşük 
ses ve titreşim özelliklerine sahip geniş ürün 
aralığına sahiptir ve çoklu soğutucu akışkanla 
çalışır. Süpermarketler, restoranlar ve market 
işletmeleri için ideal bir çözümdür.

Yazılım Kategorisi: TACO 
COMFORT SOLUTIONS

İnovasyon: TACO Etiketleme 
Özellikli eLINK™

Taco Etiketleri ile yapılandırılan eLink™, 
kullanıcılarına, web tabanlı, fabrika işletimi 
veri tabanını NFC teknolojisi üzerinden mobil 
cihazlarda tutulmasını ve kullanılmasını sağla-
yan bulut tabanlı bir destek programıdır. Taco 
Etiketi, en zorlu sıcaklık ve hava koşullarına 
dayanıklı, silikonla sarılmış bir IC yongası 
ve antenidir. Kullanıcının cihazındaki gücü 
kullanarak çalışır, bu da kablolara veya harici 
bataryalara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Her 
bir etiket, her bir ürüne özgü tüm hayati bil-
gilerin yanı sıra müşteri desteğine doğrudan 
erişim sağlar ve kullanıcıların sipariş bilgilerini, 
ürün özelliklerini, talimat sayfalarını, önerilen 
yedek parçaları, CAD'yi depolayabilecekleri 
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ve bunlara erişebilecekleri eLink bulut tabanlı 
hizmet sistemine bağlanır. Her etiket; her bir 
ürünün spesifi k özelliklerine ait önemli bilgiler 
konusunda müşteri desteği için direkt erişim 
sağlar ve bulut bazlı hizmet sistemi eLink ile 
sipariş bilgileri, ürün teknik özellikleri, teknik 
broşürler, kataloglar, bölgesel satış temsilcile-
rine ait bilgilere kolayca ulaşılabilir ve proje 
yönetimi yapılabilir.

Aletler & Enstrümanlar Kategorisi: 
DWYER INSTRUMENTS, INC.

İnovasyon: Kablosuz Hidronik 
Balans Kiti, 490W Serisi

Kablosuz Hidronik Balans Kiti, 490W Serisi, 
HVAC profesyonelleri için doğru ve kolay kul-
lanım sağlamak üzere tasarlanmış bir mano-
metredir. Kit, HVAC balans vanaları arasındaki 
basınç düşüşünü kablosuz sensörler, çok yönlü 
bir el cihazı ve Bluetooth® iletişimi kullanarak 
ölçer. Kullanıcılar, önceden belirlenmiş bir liste-
den veya CV değerlerinin manuel girişi yoluyla 
ölçüm için valf seçebilir. Elde taşınır cihaz, tek 
bir operatörün bir hidronik sistemi geleneksel 
yöntemlere kıyasla daha kısa sürede izleme-
sini ve dengelemesini sağlayan bir seferde üç 
vanaya kadar debiyi izler. Elde taşınabilir cihaz, 
tek bir monitörle, bir kerede üç valfi n akışını 
monitorize edebilir ve hidronik sistemi gele-

neksel metotlara göre çok daha kısa sürede 
dengeleyebilir.

Havalandırma Kategorisi: 
ENERGY WALL, LLC

İnovasyon: THE ENERGY WALL 
UNIVERSAL ERV (U-ERV)

Energy Wall Universal ERV (U-ERV), piya-

sada mevcut teknolojilerden üç kat daha küçük 
ve daha hafi f olan bir enerji geri kazanımlı 
havalandırma cihazıdır. Tamamen işlevsel, 
sadece 90 pound (yaklaşık 40.8 kg) ağırlığında, 
bağımsız bir sistemin kolay kurulumuna ola-
nak sağlar. Küçük bir oturma alanı yeterlidir, 
modüllerin tek bir kanal bağlantısı ve güç nok-
tası ile kontrolü, çalışacakları alana elle kolayca 
taşınması ve monte edilmesi mümkündür. Aynı 
zamanda UL 900 yangın/duman standartla-
rıyla uyumludur ve altı yönde de çalışır. TM

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

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

“faydalı iletişim” ortamları yine 
DSYG’de…
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uygulama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 
Aralık ayı havayolu uçak, yolcu ve 

yük istatistiklerine göre; Türkiye geneli hava-
limanları iç hat yolcu trafi ği 7 milyon 989 bin 
298, dış hat yolcu trafi ği ise 5 milyon 519 bin 
748 olarak gerçekleşti. 
Aralık ayında direkt transit yolcularla toplam 
yolcu trafi ği 13 milyon 527 bin 265 kişi kay-
dedildi. Havalimanları Aralık ayı yük (kargo, 
posta ve bagaj) trafi ğinin de iç hatlarda 59 

bin 550 ton, dış hatlarda 223 bin 810 ton, 
toplamda ise 283 bin 360 tona ulaştığı açık-
landı. Bu yüksek rakamlar göz önüne alındı-
ğında; bir havalimanında yaşanabilecek yangın 
sonucunda uçuşların aksamasından doğacak 
krizler, insanların paniklemesinden kaynaklı 
izdihamlar, ciddi oranda mal ziyanı ve en 
kötüsü can kaybı yaşanabilir. İzmir Adnan 
Menderes Havalimanı Elektronik Sistemler 
Müdürü Deniz Ülker; konuyla ilgili aldıkları 
önlemleri anlattı…

“Havalimanlarında yangın       
  riski önlenebilir”
“Havalimanlarında yangın   
  riski önlenebilir”

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Elektronik Sistemler Müdürü Deniz Ülker:
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Kullandığımız sistem, 
ihtiyaçlarımıza cevap verebiliyor

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri EEC 
Entegre Bina Kontrol Sistemleri tarafından 
2006 yılında Dış Hatlar Terminali’nde kuruldu. 
Daha sonra 2013 yılında İç Hatlar Terminali 
de eklendi. Yangın Algılama ve Alarm Sistemi-
mizin bizim için en faydalı özellikleri ürünün 
tasarım anlamında çok işlevsel olması, yazılım 
opsiyonlarının aynı şekilde çok geniş ve kulla-
nıcı kolaylığı sağlaması. Fireworks tarafı aynı 
şekilde sorunsuz kullanıcı kolaylığı sunan bir 
yazılım. Bunun üzerine fi rmanın mühendislik 
ve bakım sonrası işletim hizmetlerini de ekle-
diğimiz de şu an da oldukça iyi bir noktada-
yız. Yangın algılama sisteminden beklediğimiz 
birincil olarak kuruluş amacına uygun çalışsın, 
ne tasarladıysanız bunu alabilesiniz. İkincisi 
arıza minimum seviyede olsun. Üçüncüsü kul-
lanıcıya bakım işletim kolaylığı sağlasın. Ben bu 
üç unsurda da başarılı olduğunu düşünüyorum. 
Ürün bizim her türlü yangın algılama ihtiyacı-
mızı sağlayabilecek nitelikte. Arıza sıklığı çok 

az, asılsız ihbar yok denecek kadar az. Zaten 
bakım anlaşmalı çalışıyoruz. Bizim güvenlik 
personelimizde mutlaka sirkülasyon oluyor. 
Yeni personeller katıldıkça anında yerinde eği-
timler tekrarlanıyor. Onlar sisteme ve özellikle 
senaryo tarafına hâkim olduğunda kullanımı 
kolay, her türlü ihtiyacımızı giderebildiğimiz 
bir sistemimiz var diyebiliyoruz. 

Geç müdahale ciddi bir yangına 
neden olabilir

Havalimanındaki bir yangın riski, iyi mühen-
dislik ve doğru çözüm tercih edilerek 
binlerce yolcuyu paniğe sevk etmeden kont-
rol altına alınabiliyor. Yangın algılamanın 
iki tarafı var; biri sistem, diğeri servis tarafı. 
Sistem tarafında yangının oluşum esnasında 
algılanması var. Geçenlerde sabaha karşı bir 
olay yaşandı. Bir yiyecek içecek deposunun 
olduğu mahalde aydınlatma balastı kısa dev-
reden eriyor, o plastik damlamaya başlıyor ve 
damladığı yerde de yanıcı madde var. Depo 
normalde kapalıdır ama o gün depoda sanırım 

malzeme almaya gelen bir görevli var. Kasada 
uğraşıyor, depo tarafına geçmiyor ama kepenk 
açık, yangını görmüyor. Alarm düşüyor bizim 
güvenliğe, tesadüftür ki işte o kepenk kapalı 
değil açık. Güvenlik hemen müdahale ediyor, 
“Burada yangın alarmı aldık.” Görevli diyor 
ki: “Yok öyle bir şey.” Buna rağmen kont-
rol için içeri girip bakıyorlar. Hakikaten de 
alevlenmek üzere olan duman çıkarmış bir 
yangın var. Gecikilmiş bir algılama ve geci-
kilmiş bir müdahale orada ciddi bir yangının 
oluşmasına sebep olarak tüm havalimanın bir 
bölgesinin kapatılacak noktaya gelmesine, 
operasyonunu durduracak bir olaya neden 
olabilir. Tesadüfl erle de beraber ama asıl 
sistemin gerekliliklerini yerine getirdiği bir 
olaydı. Böyle bir tecrübe yaşamak bizim için 
de çok önemliydi, çünkü gerekli tedbirleri 
aldık. Bu tecrübe neticesinde de rahatlıkla 
şunu söyleyebilirim: EEC Entegre Bina Kont-
rol Sistemleri, çalışma disipliniyle kendisini 
alanında ispatlamış bir mühendislik fi rması. 
Umarım başka projelerde ve başka sistemlerde 
de birlikte çalışabiliriz TM

Yenilenebilir enerjilerle ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

Yerel yönetimlerle ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En güncel sektör haberleri  www.yenienerji.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını Yeni Enerji Haber Bülteni ile 

e-postanıza gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile 

ulaşıyorsunuz. Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

En güncel yerel yönetim haberleri  www.ebelediye.info’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını E-Belediye Haber Bülteni ile 

e-postanıza gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile 

ulaşıyorsunuz. Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!

Doğa Sektörel Yayın Grubu
www.dogayayin.com

0 216 327 80 10

Doğa Sektörel Yayın Grubu
www.dogayayin.com

0 216 327 80 10

Derginiz 
heryerde yanınızda!
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Denizbank Yatırım Hizmetleri Grubu 
iştiraki olan Deniz GYO, Bodrum 
merkezde hayata geçirdiği ‘Le Chic 

Bodrum’ projesinin iklimlendirmesi için 
Daikin’i seçti. Gayrimenkul sektöründe niş 
ve özel projeler yapmayı hedefleyen Deniz 
GYO’nun bu yatırımı farklı büyüklüklerde 
135 konut ve 30 odalı butik bir otelden olu-
şuyor. Çevreci kriterler ile inşa edilen projede, 
ısıtma, soğutma ve sıcak su çözümleri için 130 
takım Daikin Altherma ve 147 adet Daikin 
VRV dış ünite kullanıldı.

Bugüne kadar pek çok önemli projede yer alan 
Daikin markalı ürünler şimdi de Deniz GYO 
tarafından hayata geçirilen ‘Le Chic Bodrum’ 
projesinde kullanılıyor. 

Denizbank Yatırım Hizmetleri Grubu iştiraki 
olan Deniz GYO, Bodrum ve İstanbul’da ‘Le 
Chic’ adını verdiği konseptle niş projeler üre-
tiyor. Le Chic Bodrum, Asarlık bölgesinde yer 
alan proje villa, residence ve otelden oluşuyor. 
Bodrum merkez ve marinaya yürüme mesafe-
sinde konumlanan Le Chic Bodrum, 2+1’den 
müstakil villaya kadar farklı büyüklüklerde ve 
farklı tasarımlardaki konutlardan ve 30 odalı 
butik bir otelden oluşuyor. 4 mevsim yaşama 
imkanı sunan Le Chic Bodrum’da yaşam 2019 
yılı sonunda başlayacak. 

Le Chic Bodrum, yaklaşık 200 metre uzun-
luğundaki kum sahili, iskeleleri, restoranları, 
tekne ile ulaşım imkanı ve marina hizmetleri, 
açık-kapalı yüzme havuzu, SPA ve fitness 

Deniz GYO Le Chic 
Bodrum Projesi
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merkezi, spor alanlarıyla çok özel ayrıcalıklar 
sunuyor. Çevre dostu bir proje olarak tasar-
lanan Le Chic Bodrum, Deniz GYO’nun bu 
projedeki arsa geliştirme partneri Ataman 
Grubu’na ait bir oteli dönüştürerek ekono-
miye değer kazandırmayı, bunu yaparken de 
yeşil ve çevreci mimari kriterler hassasiyetinde 
yeniden inşa etme amacını taşıyor. Bu kap-
samda projede geri dönüşüme, güneş enerji 
panelleri ve elektrikli araç sarj istasyonlarına 
yer veriliyor. 
Le Chic Bodrum iklimlendirme çözümleri 
için sektörde kalite ve çevreci çözümleriyle 
bilinen Daikin’i seçti. Müşteriler için güven 
unsurunun öne çıktığını belirten Deniz GYO 
Genel Müdür Yardımcısı Onur Karahan, bu 
bağlamda Daikin ile yollarının kesiştiğinin 
altını çizerek şunları söylüyor: “Özellikle son 
dönemde müşteri hedef kitlesi için ‘güven’ 
unsurunun çok değer kazandığını, geliştiri-
ciye duyulan güvenin gayrimenkul almada en 
önemli kriter olduğunu görüyoruz. Biz de bu 
konuda tarafımıza gelen teveccühe layık olmak 
için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Müşteri ve 
misafir memnuniyetini, satış sonrasını önem-
siyoruz, seçimlerimizi de buna göre yapıyoruz. 
Daikin ile de yollarımız böyle kesişti. Proje-
mizde kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir hizmet 
anlayışına önem veren çözüm ortakları ile yol 
almayı tercih ediyoruz. Daikin gerek ürün 
kalitesi, gerek üst düzey marka algısı ve yay-
gın servis imkanları ile bu anlamda bizi ikna 
eden bir marka oldu ve çalışmaya başladık. 
Tercihimize güveniyor, yeni ev sahiplerimize 
de bu tecrübeyi yaşatmak için emin adımlarla 
işimize devam ediyoruz. Bu vesile ile değerli 
Daikin ailesine de işbirliği için teşekkür edi-
yor, başarılarının artarak devamını diliyorum.” 
 
Bu ölçek ve özelliklerde bir projede yer almak-
tan Daikin Türkiye olarak memnuniyet duy-
duklarını söyleyen Daikin Türkiye Isıtma 
Müdürü Fahri Umut Ertür, projede yer alan 
ürünler ve bu ürünlerin projeye kazandıracağı 
özellikler hakkında şu bilgileri veriyor: “Le 
Chic Bodrum projesi farklı büyüklüklerde 135 
konut ve 30 odalı butik bir otelden oluşuyor. 
Bu proje için Daikin’in tercih edilmesinde 
markamızın bilinirliği, güvenirliği ve tartı-
şılmaz Daikin kalitesi en önemli rolü oynadı. 
Ayrıca projenin tüm ısıtma, soğutma ve sıcak 
su tasarımının tek bir marka ile çözümlene-
bilmesi en büyük artılarımızdan biri oldu. 
Bunun yanı sıra Daikin’in yaygın destek 

ağı ve etkin satış sonrası servis hizmetinin 
olması Daikin’in tercih edilmesinde etkili bir 
etmendi. Çevreci hassasiyetler ile inşa edilen 
projenin ısıtma, soğutma ve sıcak su çözüm-
leri için 130 takım farklı modellerde Daikin 
Altherma ve 147 adet Daikin VRV dış ünite 
kullanılmasına karar verildi. Projenin ısıtma, 
soğutma ve sıcak su tasarımı Daikin Bodrum 
bayisi Duru Mekanik tarafından yapıldı. Bu 
da tasarımın en optimal düzeyde gerçekleşme-
sini sağladı. Projenin konut kısmı için seçimi 
yapılan Daikin Altherma LT serisi ısı pom-
paları ile yerden ısıtma ve Daikin Altherma 
Sıcak Su Boyleri ile de kullanım sıcak suyu 
ihtiyaçları karşılanıyor. Otel kısmı için seçilen 
Daikin Altherma HT serisi ısı pompaları ise 
kullanım sıcak suyu ihtiyacına yönelik olarak 
kullanılacak. 
Altherma ısı pompasının bütün komponent-
leri Daikin tarafından ve Daikin kalitesinde 
üretildiği için dayanıklılığı yüksek ürünlerdir. 
Kompresör için 5 yıl, geri kalan parçalar için 
3 yıl garanti verir. Çevre duyarlı Altherma 
ürünlerimiz yenilenebilir enerji kaynakla-

rını kullanıyor. Dolayısıyla çevreci bir proje 
olan Le Chic Bodrum için en ideal çözüm 
Daikin Altherma ile sağlanmıştır. Projenin 
konut kısımlarında, sıcak su ihtiyacını kar-
şılamak için seçilen Daikin Altherma Sıcak 
Su Boyleri’nin en önemli farkı ise tehlikeli 
bir bakteri türü olan ve sıcak suda üreyen 
‘Lejyonella’ isimli bakterinin üretimine izin 
vermeyecek ekipmanlarla donatılmış olma-
sıdır. Yerden ısıtma sistemini besleyecek olan 
Altherma ısı pompası, kendi üzerinde bulu-
nan otomasyon ve yapay zeka sayesinde üst 
düzey bir verim sağlar. Ürün, dış hava sıcak-
lığına bağlı olarak konut içerisindeki sıcak-
lığı da ölçerek, konut içerisine gönderdiği 
ısıtma suyunu kendi kendine ayarlayabilme 
becerisine sahiptir. Isıtma suyunun dış hava 
ve ortam sıcaklığına bağlı olarak optimize 
edilmesi tasarrufu artıran, kullanıcılara bütçe 
anlamında avantaj sağlayan önemli bir özel-
liktir. Projedeki konutların soğutma ihtiyaçları 
için ise Daikin mini VRV model dış üniteler, 
butik otel içinse Daikin VRV IV dış üniteler 
seçildi. Projede kullanılan toplam 147 adet 
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proje

Daikin VRV dış ünitenin yanı sıra konut 
ve otel VRV iç üniteleri de Avrupa stan-
dartlarına göre Daikin Avrupa fabrikalarında 
üretildi. VRV dış ünitelerinin kompresör ve 
kondenser komponentlerinin Daikin patentli 
olması kalite standardı açısından önemli bir 
göstergedir. VRV sisteminde yüksek üfl eme 

sıcaklıkları sayesinde soğuk hava etkisini 
önleyen; böylece iç ortam konforunu sağla-
yan Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı 
VRT teknolojisi ürünlere değer katan başka 
bir unsur olarak dikkat çekicidir. Konutlarda 
kullanılan 4-5 HP Mini VRV dış ünitelerinin 
tek fanlı kompakt boyutları montajda büyük 

avantaj sağlar. Konutlarda ve otelde kullanılan 
VRV dış ünitelerdeki ‘gece sessiz mod’, ses 
basıncı seviyelerinin son derece düşük olma-
sını sağlayan ve böylece konforu artıran başka 
bir unsurdur. Ürünlerin düşük statik basınçlı 
kanallı ve orta statik basınçlı kanallı iç ünite-
lerin kompakt boyutlarına ve düşük ses seviye-
lerine sahip olması mimari tasarımda avantaj 
yaratır. Daikin ‘bina yönetim sistemi’, birçok 
mahalin tek bir merkezden kontrol edilme-
sini ve konfor şartlarının takibini mümkün 
hale getiren bir unsur olarak dikkat çekici-
dir. Daikin kullanıcılarının I-Touch Manager 
bina yönetim sistemi ile 7/24 Daikin online 
servis ağına ulaşma imkanına sahip olmaları 
da fark yaratan bir ayrıcalık olarak öne çıkan 
özelliklerden biridir. Sistemin uzaktan kont-
rol edilebilirliği hata uyarılarının gözlemlen-
mesini ve tespit edilmesini en zor arızalarda 
bile öngörülür hale getiriyor ve hemen servis 
mühendislerine bildiriyor. Böylece Daikin, 
kendi bünyesindeki arızayı daha sorun oluş-
madan engelleyebiliyor”. 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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum



Doğa Sektörel Yayın Grubu
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25

www.dogayayin.com

ISK sektörü ile ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

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

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!



Profesyonel bir kitleye ulaşmasını 
istediğiniz reklamınızın, potansiyel 
müşterilerinizce görülme 
olasılığının en yüksek olduğu yer 
bir sektörel yayındır.

ister basılı, ister dijital,
sektörel yayınlara reklam verin, 
geleceğe yatırım yapın.

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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Irrigation Plumbing

Industrial 
Process

Fire 
Safety

EnergyHVAC

INNOVATION QUALITY RELIABILITYFLEXIBILITY PUNCTUALITY

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

Ecologic Design & Operation Energy Saving High Flow Competitive International Certifications Each of Them One-By-One Tested

Pump Expert

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

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

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

EBITT ITALIA

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

• Kimyasal Proses Pompaları
• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
• Dizel Motorlu Pompalar
• Yüksek Sıcaklık ve Basınç 

Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

ENDÜSTRİ

• Sirkülasyon Pompaları
• Santrifüj Pompalar
• Kontrol Panoları
• Vanalar ve Bağlantı Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sıcak Su Depolama Tankları
• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

HVAC

• Santrifüj Pompalar
• Kelebek Vanalar
• Sürgülü Vanalar
• Küresel Vanalar
• Çek Valfl er
• Sökme Aparatları
• Kontrol Panoları

ALT YAPI

• Yangın Pompa İstasyonları
• Yangın Pompası Kontrol Panoları
• Jokey Pompa Sistemleri
• Köpük Sistemleri
• Yangın Vanaları
• Alarm Vanaları
• Sprinkler, Akış Sensörleri,
  Akış Ölçerler

YANGINLA MÜCADELE

• Hidroforlar
• Transfer Pompaları
• Temiz Su Dalgıç Pompaları
• Genleşme Depoları
• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

SU TEMİNİ

• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
• Drenaj Pompaları
• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

DALGIÇ POMPALAR


