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Beş yıllık hızlı ve yüksek oranda büyüme-
nin ardından 2018 yılında Dünya Klima 
pazarında büyüme oranı yavaşladı. JARN 

Dergisine göre küresel klima pazarı, 2018’de bir 
önceki yıla göre %0.6 artış gösterdi ve pazar hacmi 
130.14 milyon adet ünite oldu. Hızla büyüyen 
Çin pazarının stok hacminin rekor bir seviyeye 
yükselmesiyle birlikte küresel büyüme yavaşladı. 
Güneydoğu Asya ve Hindistan pazarları, iklim 
koşullarından etkilenerek beklenen büyüme ora-
nının altında kaldılar. Japonya, ABD, Avrupa ve 
Afrika’da klima satışlarında artış kaydedildi. 
Kanalsız klimanın icat edildiği ülke olarak 
Japonya, dünyanın en yüksek kanalsız klima pazar 
doygunluğuna ulaştı. Sıcak havalar, oda tipi ve 
paket tip klimaların satışlarında patlama yaşattı; 
10 milyon adet gibi rekor sayıda cihaz satışı ger-
çekleşti. JRAIA Derneğine göre oda tipi klima-
larda yıllık büyüme oranı %7.6, paket tiplerde ise 
%7 idi. Japonya’da pazara yerli markalar hâkim. 
Japonya dışından, uygun fi yatlı bazı markalar 
pazara girmeye çalışsa da önemli anlamda nüfuz 
edemediği görülüyor. İkinci güçlü pazar ABD’de 
pazara pencere tipi klimalar ve kanallı klimalar 
hakim. Mini splitlere gösterilen talep ilk kez 1 
milyon adet eşiğini aştı. AHRI Derneği verilerine 
göre ABD’de üniter tip ünitelere gösterilen talep 
% 8 artış oranı ile 8.1 milyon adedi aştı. Isı pompa-
ları ise %7.2’lik artış ile 2.82 milyon cihaza ulaştı.
Avrupa’da klima sektörü pazar performansı ülke-
lere, bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Kuzey 
Avrupa’nın satış performansı parlak iken, dur-
gunluk görülen güney Avrupa için bunu söy-
leyebilmek mümkün değil. JARN’ın tahminine 
göre, Rusya ve Türkiye hariç olmak üzere, Avrupa 
2018'de yıllık %2.9 artışla 4.63 milyon adede 
ulaşan bir klima pazar hacmine sahip. Oda tipi 
klima pazarının en çok genişlediği Avrupa ülkesi 
ise Fransa oldu. Güneydoğu Asya pazarı, hava 
koşulları nedeniyle %0.1 oranında geriledi ve 7.85 
milyon cihaz hacminde kaldı. Afrika’da ise hava 
sıcaklıkları bir önceki yıla oranla yüksek seyretti ve 
klima pazarı %9.7’lik büyüme ile kendini topar-
ladı. Ana tedarikçisi Çin olan Latin Amerika 
pazarı da %0.3’lük bir daralma ile 5.3 milyon 
adette kaldı. Ortadoğu ülkeleri ise küresel pazarın 
en yüksek büyüme oranı %11 ile parlak bir başarı 

Dünya Klima Pazarında 
Büyüme Hız Kesti

gösterdi. Bu pazarda Japon ve Çin menşeli ürünler 
baskın konumda.
Bizim pazarda ne olmuş derseniz; Eylül ayı iti-
barıyla enfl asyon oranının önemli ölçüde artması 
nedeniyle, genel anlamda tüketim de düştü, oda 
tipi klima satışlarındaki düşüş de %25.2’yi buldu. 
Emtia fi yatları döviz kuruna paralel yükseldi. 
Konut kredilerinin faiz oranı yükseldi. Paket tipi 
klima pazar hacminde de %21.1’lik düşüş görüldü. 
Türkiye’de genellikle çok iyi bilinen markalara 
talep gösteriliyor ve satılan cihazların önemli 
miktarı invertörlü klimalar. Oda tipi cihazların 
tamamı, paket tip cihazların %50’si invertörlü 
klima. Her iki grupta da ısı pompalı tipler bulu-
nuyor. ErP Direktifi  kısıtlamalarının dışındaki 
14 kW’lık yer tipi paket klimalar da, ülke paza-
rımızda popüler. Pazarın baskın markaları yerli 
üreticilere ait. Türkiye, Avrupa’nın en önemli 
pazarlarından biri olarak kabul ediliyor. Türkiye’de 
üretilen klimalar özellikle Avrupa, Ortadoğu ve 
CIS ülkelerinde alıcı buluyor. Türkiye, Avrupa’ya 
ihracat için bir üretim üssü olması açısından çeki-
ciliğini koruyor. Ancak, döviz kurundaki artışa 
bağlı olarak, ithal malzemelerin fi yatı da arttı ve 
yerli üretim maliyetleri yükseldi. Avrupa R32'ye 
doğru ilerlerken, Türkiye'nin Avrupa'ya satılan 
R32 soğutucu akışkan gazlı oda tipi klimaları 
için bir üretim üssü olarak önemi daha da artacak. 
Türkiye iç pazarında R32 pazar penetrasyon oranı 
yaklaşık %10'a ulaştı. Küresel klima perakende 
pazarının 2019'da hızlı bir şekilde büyümesi zor 
görünüyor. Ancak özellikle büyük kentler dışın-
daki yerleşimlerde klima pazar penetrasyonu 
yüksek değil ve bu alanlar pazarın odaklanacağı, 
kampanyalar düzenleyeceği odak noktaları olacak 
gibi görünüyor. Firmalar e-ticaret platformlarını 
da genişleme alanı olarak değerlendirecek. Gece-
kondu bölgelerinin kentleştirilme çalışmaları da 
pazarın dinamolarından biri olacak. 2019 yılı için 
Türkiye’de özellikle iç pazarda hatırı sayılır bir 
büyüme beklentisi olmasa da yerli fi rmalarımızın 
ihracat pazarlarını genişletebilmesi ile bir denge-
nin sağlanabilmesini umuyoruz. TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com
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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

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

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

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

emeği teknolojiyle buluşturuyor.

70. yıl kısa �lmimizi
seyretmek için

barkodu
okutunuz.

Kompansatör Esnek Metal Hortum Seviye Kontrol Kondenstop Vana Yalıtım GrubuYangın Grubu
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ürünler

Aytek Soğutma’dan Ecotech Serbest Soğutma Üniteleri

Aytek Soğutma Sistemleri, enerji 
tasarrufu için artan ihtiyaç sebe-
biyle özellikle düşük dış hava 

sıcaklıklarının olduğu çalışma koşullarında 
işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla 
(örneğin 15°C’den daha düşük olan kısa 
ve uzun periyotlarda) Ecotech Serbest 
Soğutma Ünitelerini geliştirdi. Ecotech 
Serbest Soğutma Üniteleri, kullanıcı tesi-
sine gönderilecek olan sıvının soğutulması 
için harici havanın düşük sıcaklığından 
yararlanır ve genellikle düşük sıcaklıklarda 
soğutma gücünün gerektiği yerlerde kulla-
nılır. Serbest soğutma grupları harici hava 
tarafından sağlanan soğutma gücünü geri 
kazanabilecek su/hava tipinin ısı değişimi 
için suyla (veya tercihen antifriz karışım) ve 
ek gruplarla çalışan chillerlerdir. Bu soğu-
tucularla normal olarak kompresörler tara-
fından sağlanan soğutma gücünü takviye 
etmek veya uygun dış hava koşulları oldu-
ğunda tamamen değiştirmek mümkündür. 
Soğutucu çalışma saatleri, serbest soğutma 
modu ve normal mod olmak üzere iki farklı 
durumda çalışır. 

Ecotech Uygulama Şekilleri

Yaz modu: Sadece chiller
Harici hava ile ilişkili soğutma gücünün 
tam olarak kullanılması valfin aktivasyonun 
sağlanması kontrol ünitesi tarafından yapı-
lır. Böylece kompresör sistemi tarafından 
kullanılan enerji en aza indirilir.  
Hc [h]

Kış modu: Kalıp+hidrolik yağ 
soğutma
İklim koşullarının ve istenen kalıp soğutma 

sıcaklığının uygun olduğu yerlerde, serbest 
soğutma grubu, tüm devrelerin harici hava 
yoluyla soğutulmasına izin vererek komp-
resörlerin kullanımını azaltır.

Tüm mevsimlerde hidrolik yağ 
soğutma
Serbest soğutma grubu birincil devrenin 
evaporatörüne paralel olarak yerleştirilir ve 
hidrolik yağ sıcaklığının 40-45˚C ve dış 
ortam sıcaklığının 40˚C olduğu durumlar, 

serbest soğutmanın dikkate değer bir çözüm 
olmasını sağlar. 

Chiller kalıp soğutma + Serbest 
soğutma hidrolik yağ soğutma
Kalıp ve yağ soğutma için iki farklı su sıcak-
lığına ihtiyaç duyan müşteriler için hibrit 
cihazlar iki soğutması devresi ile tasarla-
nabilir. Ancak bu sistemlerde fabrikanın 
borulama sistemi de çift devre ile çalışmaya 
uygun olmalıdır. TM

H
c [h

]

Yaz modu: Sadece chiller Kış modu: Kalıp+hidrolik yağ soğutma

Tüm mevsimlerde hidrolik yağ soğutma Chiller kalıp soğutma + Serbest soğutma hidrolik 
yağ soğutma
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"Tıkanmaya Dirençli” LEWAB-
RANE marka ters ozmoz 
membranlarını, LEWATIT 

marka su şartlandırma reçineleri imal eden 
Alman LANXESS şirketi üretiyor. 
LEWABRANE membranların ülkemizdeki 
distribütörü ise Burkut Su Tekniği A.Ş.’dir. 
Tamamı Almanya’da üretilen LEWAB-
RANE marka membranların birçok modeli 
bulunuyor. Kuyu suyu, atık geri kazanım 
suyu ve deniz suyundan kaliteli su üretmek 
için LEWABRANE membranları kulla-
nanlar çok memnun. Burkut’un ülkemizde 
en çok LEWABRANE membranı kullanan 
işletmenin ilgilisinden aldığı bilgiye göre, 
şu anda bu işletmede 1200 adet üzerinde 8” 
LEWABRANE membran görev yapıyor. 
Bunların en yaşlı olanları üç yıl sekiz ay 
çalıştıktan sonra yenileri ile değiştirildi (Bu 
işletme her gün 24 saat çalışan bir işletme). 
LEWABRANE membranların en önemli 
farklılığı, “tıkanmaya dirençli” modelleri-
nin olmasıdır. “Tıkanmaya dirençli” model-
ler piyasadaki membran türlerine kıyasla 
daha uzun zaman aralıkları ile yıkanır ve 
bu model membranlar yıkanmada çok iyi 
sonuç verir. TM

Acrefine Engineering tesisat sektö-
rüne yeni bir özgün tasarımını daha 
sunuyor. Patentli dizaynı sayesinde 

benzerlerinden çok daha uygun fiyatlarla Ulus 
Yapı stoklarından hemen temin edilebilen 
ASI-V modeli sismik izolatörler, Türkiye’de 
üretilip İngiltere’de bağımsız ve UKAS akre-
ditasyonlu laboratuvarlarda test edildi ve ser-
tifikalandırıldı. Standart olarak 1” ve 2” sta-
tik çökme değerlerinde ve 7 ila 825 kg arası 
kapasitelerde stoklarda her an mevcut olan bu 
izolatörler, talep halinde daha yüksek statik 
çökme değerlerinde ve yük kapasitelerinde 
de üretilebiliyor. ASI-V modeli sismik izola-
törler, özellikle pompa ve fan gibi ekipman-
ların titreşim yalıtımında çok pratik ve son 
derece ekonomik çözümler sunuyor. ASI-V 

Ulus Yapı’dan Acrefine ASI-V Model Sismik 
İzolatörler

izolatörleri alternatifleri arasında en iyi fiyat 
garantisiyle SismikMarket.com’dan hemen 
temin edebilirsiniz. TM

Burkut Su Tekniği A.Ş.’den LEWABRANE 
“Tıkanmaya Dirençli” Ters Ozmoz Membranları

Lewabrane Membranlar Türkiye'de Görevde

Alman Malı LEWABRANE Marka Ters Ozmoz 
Membranları

Lewabrane 
Marka Ters Ozmoz 

Membranları

Tel: +90 232 486 23 23
contact@burkut.com.tr

www.burkut.com.tr

Yüksek Alman Teknolojisi 
ile Almanya’da Üretilen 

“Yeni Nesil”

IFAT - İSTANBUL  Fuarında
LANXESS Standında
HOL  9, Stand D7’de



ürünler

SFA SANIHYDRO’dan SANISPEED Pis Su Pompaları

Bosch’tan A Sınıfı, Yüksek Verimli ve İşlevsel 
Yeni Yoğuşmalı Kombi: Condens 2200i W 

SANIHYDRO WC öğütücüleri bod-
rum katlar gibi doğal akışlı tahliye-
nin imkânsız olduğu durumlarda, ev 

veya iş yerlerinin herhangi bir yerine fosep-
tik kuyu oluşturmadan, tuvalet veya banyo 
kurulumunu sağlar. Dikey 7, yatay 110 
metreye kadar atıkları pompalayabilen WC 
öğütücüler; ekonomik, pratik ve estetik bir 
çözüm sağlıyor. Pompa grubu ise mutfak veya 
çamaşırhane gibi alanlarda kullanılıyor, ancak 
öğütücü özelliğine sahip değil. Yine kanali-
zasyona uzak kalınması veya bodrum kat gibi 
kot farkı olan yerlerde pis suların tahliyesini 
sağlıyor. Dikey 11, yatay 110 metreye kadar 
tahliye edebilen pompalar, pratik ve hijye-
nik bir çözüm sunuyor. 60-90 °C’ye kadar 
sıcak sulara dayanıklı olup, evsel veya yoğun 
kullanımı olan ticari alanlarda rahatlıkla 
kullanılabilir. Düşük ses seviyesi ile çalışan 
SFA öğütücü ve pompaları, koku yapmıyor 
ve 32 mm çapında ince PVC/PPRC boru-
lar aracılığıyla tahliye ediyor. Konut, iş yeri, 
alışveriş merkezi, kafe, restoran, otel, hastane 
ve benzeri yerlerde bina yapısını bozmadan 
kolayca uygulanır.

Bosch’un enerji verimliliğinde A sını-
fında yer alan yeni 24 kW kapasiteli 
Condens 2200i W yoğuşmalı kom-

bisi, düşük ses seviyesiyle evlerdeki konforu 
artırıyor.

Daha çok enerji tasarrufu 
A sınıf enerji verimliliğine sahip yeni nesil 
yoğuşmalı duvar tipi kombi Condens 2200i 
W’nin 1:5 modülasyonlu brülörü, anlık ısı 
ihtiyacına göre kendisini otomatik olarak 
ayarlıyor. Cihaza ihtiyaç olmadığı durum-
larda, cihaz kapasitesini 5’te 1’i kadar kendi-
liğinden kısabiliyor ve böylece gereksiz gaz 
tüketimi önleniyor. 

Düşük ses seviyesi
Condens 2200i W kaliteli izolasyonu saye-
sinde, 24 kW maksimum ısıtma kapasitesinde 
sadece 45 db(A) olan düşük ses seviyesiyle 

SANISPEED Pis Su Pompa - 
Teknik özellikleri:

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Evye, bulaşık 
makinesi, çamaşır makinesi, duşakabin, 
küvet, bide, lavabo,

•	 Maksimum dikey pompalama: 7 metreye 
kadar, 

•	 Maksimum yatay pompalama: 70 metreye 
kadar,

•	 Devreye girme seviyesi: 110 mm +/- 15,

fısıldayarak çalışıyor ve evlerdeki konforu 
artırıyor. 

Kolay kurulum ve bakım
Condens 2200i W, kompakt tasarımıyla yer 
sıkıntısı yaratmadan kolayca kurulabiliyor. 
Cihazın ön tarafından tüm iç komponentlere 
erişim sağlanabiliyor ve böylece kurulum ve 
bakım işlemleri çok daha kolay hale geliyor. 
Aynı zamanda bakım sırasında zaman ve 
paradan tasarruf sağlanıyor.

Modülasyonlu oda kumandası ile 
kullanımda A+ enerji verimliliği
ErP (Enerji ilişkili ürünler) Yönetmeliğine 
göre Condens 2200i W’nin nominal kapa-
sitesi 24 kW, mahal ısıtma verimliliği ise 
%94’tür. A sınıfı yeni nesil yoğuşmalı kombi; 
modülasyonlu ve dış havaya göre çalışan bir 
oda kumandasıyla kullanıldığında, bu özellik-

•	 Duş teknesi yüksekliği: 17 cm,
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm (dış çap),
•	 Maks. akışkan sıcaklığı: 75°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, TM

lere sahip oda kumandalarının getirdiği ilave 
4 puan ile toplam sistem verimliliği %98’e 
çıkarak enerji verimliliği sınıfı A+’a ulaşır. 
Doğalgaz faturalarında daha çok verim almak 
için Bosch Termoteknik uzmanları modülas-
yonlu oda kumandası ile oluşturulan sistemleri 
öneriyor. TM
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Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.



İki yeni vana serisi “BOA-Control EKB” ve “BOA-Control IMS 
EKB”  bu yıl 10 - 15 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ISH 
Frankfurt fuarında ilgilenen uzmanlara KSB tarafından tanıtılacak. 

Yeni vanalar içme suyu tesisatlarında, havalandırma sistemlerinde ve 
ısıtma-soğutma tesisatlarında kullanıma yöneliktir. Kapama, debi ayarı 
ve ölçüm fonksiyonlarının hepsi tek bir vanada sunulur. Böylece ilave 
vana ve ölçüm cihazlarına gerek kalmaz, yer ve para tasarrufu sağlanır. 
Bu vanalar, ultrason dalgaları vasıtasıyla geçiş zaman farklılık ölçümle-
rini kullanarak akış debisini tespit eder. Alınan veriler sabit bir ölçüm 
cihazıyla doğrudan otomasyon sistemine gönderileceği gibi bir mobil 
ölçüm cihazı yardımıyla direkt sahada da kayıt altına alınabilir. Vanalara 
takılı iki manyetik konnektör, ultrasonik sensör ölçümüne olanak sağlar. 
Hidrolik fark basınç ölçüm cihazlarının aksine, vana ve ölçüm bilgisayarı 
gövde üzerine takılı manyetik konnektörler yardımıyla elektrik kablo-
larıyla birbirine bağlıdır. Bu durum sızıntıyı ortadan kaldırmasının yanı 
sıra volan hareket ettiği esnada, vana hareket konumundan ve minimum 
fark basıncından bağımsız olarak akış debisinin belirlenmesini sağlar. 
Sensörler iki farklı şekilde vanaya bağlanabilir. BOA-Control EKB 
modeli mobil ultrason ölçümü için uygundur. Sensörler isteğe bağlı 
olarak manyetik konnektörlerle vana gövdesine bağlanır. Bu şekilde bir 
adet BOATRONIC MS ölçüm bilgisayarı ile istenilen kadar vananın 
sırayla ölçülerek akış debisi ve sıcaklık verilerinin belirlenmesine ve 
kaydedilmesine olanak sağlar. Alternatif olarak, BOA-Control IMS 
EKB modelinde vana gövdesine takılı sabit manyetik konnektörlerle, 
BOATRONIC MS-420 ölçüm bilgisayarı ile akış debisi ve sıcaklık 
değerleri 4-20 mA sinyaliyle sürekli olarak otomasyon sistemine aktarı-
labilir. Bunun için boru sistemine takılacak ilave ölçüm cihazlarına gerek 
yoktur. Aynı zamanda, vanaya takılacak oransal elektrikli aktüator ile tam 
otomatik kontrol sistemi ve ölçüm ünitesi olarak da kullanılabilir. DN 
15-100 vana çapları, DIN 3546-1'e göre içme suyu için DIN-DVGW 
onaylıdır. Sıvı ile temasta olan elastomer ve plastik kısımlar ve (EKB) 
gövde kaplaması KTW kriterlerine uygundur. Vanalar ayrıca, Avrupa 
Basınç Ekipmanları Yönetmeliği 2014/68/EU (PED) Ek-1 Grup 2 
akışkanlar için emniyet gerekliliklerini de karşılar. TM

KSB’den Ultrason Teknolojili Yeni İçme 
Suyu Ölçüm Vanası 

ürünler

Ultrasonik sensörler kullanımıyla BOA-Control EKB ve BOA-Control IMS EKB, bir tek 
vanada, kapama, debi ayarı ve ölçüm fonksiyonlarının hepsini sunar. ©KSB SE & Co. 
KGaA, Frankenthal 

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



Alarko’dan Farklı Mekânlar için Güvenilir ve Yüksek Teknolojili Yeni Hidroforlar

Su basınçlandırma alanında yarım yüzyıla 
yaklaşan deneyimiyle ürünler geliştiren 
Alarko, son olarak ALDP S/F serisi yük-

sek kapasiteli ve tasarruflu, su ile temas eden 
tüm yüzeyler paslanmaz çelik, eş eksenli hid-
roforları pazara sundu. Alarko Carrier’ın Geb-
ze’deki tesislerinde üretilen ALDP S/F serisi 
hidroforlar; hastane, okul, sera, çiftlik, otel, tatil 
köyü, iş merkezi, villa ve apartman gibi farklı 
yapılarda, çok çeşitli ihtiyaçlara çözüm sunuyor. 
Alarko’nun özel olarak tasarladığı kompakt ve 
güvenilir hidroforlar; içme, kullanma, sulama 
ve proses sularının sürekli ve istenen seviyede 
tutulmasında ekonomik ve güvenilir çözümler 
olarak öne çıkıyor. Ürünlerindeki geliştirme 
ve yeniliklerle, kullanıcısına sunduğu kalite 
standardını sürekli yükselten Alarko Carrier, 
ALDP hidroforlarla maksimum 340 m³/saat 
debi, 18 bar basınca kadar, değişik koşullara 
ve gereksinimlere cevap verebilecek 9 tipte 90 
model ile geniş ürün ve kapasite aralığı sunuyor. 
Enerji tasarrufunu maksimize etmek ve en 
yüksek konforu sağlamak amacıyla geliştiri-
len cihazlar, azalan debi veya basınç ihtiyacına 
göre pompa devrini düşüren değişken frekanslı 
sürücü (VDF) sistemine sahiptir. 

Yeni nesil akıllı elektronik kontrol 
sistemi
İki ve üç pompalı hidroforlarda, hidroforun 
tüm çalışma işlevlerini düzenleyen ve kontrol 
eden elektronik mikro-işlemcili kontrol yöne-

tim sistemi, güvenli ve ekonomik bir kullanım 
sağlar. Seviye elektrotları ve su seviye rölesiyle 
besi suyu deposundaki su seviyesi sürekli kont-
rol edilir, depoda su yoksa pompaların çalışması 
önlenir. Elektronik yönetim sistemi motorun 
kalkışı ve çalışması sırasında iki faza kalma-
sını önler, faz kesilirse motoru durdurur. Her 
motorun faz bağlantılarının doğru sırada olup 
olmadığının kontrol edilmesine imkân veren 
elektronik yönetim sistemi ilk kalkışta pompa-
ların ters dönmesini engeller. Ayrıca su basın-
cındaki ani dalgalanmaların pompalara dur kalk 
yaptırmasını önler, motorun aşırı akım çekmesi 
durumunda enerjiyi keser ve motoru yanmak-
tan korur. Sistem, pompaların ayarlanan tesis 
basıncını ve istenilen su debisini sabit tutacak 
şekilde sıra kontrollü olarak devreye girmesini, 
kullanım azaldıkça sırayla devreden çıkmasını 
sağlar. İlk devreye giren pompa her kullanımda 
otomatik değişir, böylece motor ve pompaların 
kullanım süreleri eşitlenir.

Teknik özellikler

•	 Giriş ve çıkışlarda standart olarak 
kullanılan özel tip küresel vanalar ile kısa 
sürede ve kolay bakım onarım imkânı.

•	 Pompa üst yatağında bulunan hava atma 
purjörü ile hava sıkışmasına karşı artırılmış 
güvenlik.

•	 Membranlı tank; basınçlı su depolar, 
pompaların devreye giriş-çıkış sayısını 

azaltır. Tesisatta şok ve titreşim oluşmasını 
engeller. Tam hijyeniktir, suda koku 
yapmaz. Standart hidrofor setine dahil 
değildir, ayrıca temin edilir.

•	 Galvaniz kaplamalı basma kolektörünün 
pompa çıkış ucundaki çek valf, 
basınçlandırılarak tesisata verilen suyun 
pompaya geri gelmesini engeller. Üzerinde 
ayrıca presostatlar ve manometre bulunur.

•	 Düşey çalışma koşulları için özel 
tasarlanan 3~,380 V, 50 Hz motora 
sahiptir. 

•	 Çok pompalı Alarko hidroforlarda 
gelişmiş, akıllı, elektronik kontrol yönetim 
sistemi bulunur. Tek pompalı hidroforlarda 
termik korumalı kontaktör ve açma 
kapama anahtarlı kumanda panosu yer alır. 

•	 Pompa grubu ile membranlı tank 
arasındaki su bağlantısı için kullanılan 
dayanıklı esnek hortum, tankın 
yerleştirilmesinde esneklik sağlayarak 
kolay montaj imkânı verir. 

•	 İki ve üç pompalı hidroforlarda her 
pompa girişinde küresel vana bulunur. 
Böylece, motopomlardan birisi arıza 
yaparsa, sağlam motopomp sisteme su 
vermeye devam eder, arızalı olan sökülüp 
onarılabilir. 

•	 Galvaniz kaplamalı kaide, cihazın zemine 
kolayca sabitlenmesini sağlarken titreşim 
ve gürültüyü engeller.

•	 Seviye flatörü, depoda su bittiğinde 
hidroforun çalışmasını engeller. Depo 
dolduğunda hidrofor otomatik olarak 
çalışmaya devam eder. TM

CFR Global’den TEINNOVA MULTIPRO 
Fırçalama Robotu

TEINNOVA MULTIPRO Fırçalama 
Robotu, türünün en gelişmiş yağlı 
kanal (gres) temizleyicisidir. 

Güçlü çift yönlü pnömatik bir motora  
sahiptir. Kimyasal ürün enjektörü ve hava 
aktivasyonlu fırça ayarlı kullanım olanağı 
sunar. Bu sayede 30 m yüksekliğe kadar  
uzanır. Tüm manevralar için 150 mm’den 
1000 mm’e kadar daire ve kare kanallara 
uzaktan kontrol sağlar. Video kontrol ve HD 
dijital kayıt özelliği bulunmaktadır. İspan-
yol Teinnova, Türkiye’de CFR GLOBAL  
tarafından temsil ediliyor. TM
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ürünler

OPTIMA-RES-A, konutların mer-
kezi havalandırma kontrolü için 
tasarlanmış kompakt bir besleme 

ve egzoz VAV kontrol sistemidir. Temel 
işlevi, sürekli besleme ve master/slave işletim 
modunda debi kontrolü sağlamaktır. Ek olarak, 
açık veya kapalı damper veya minimum ya da 
maksimum hava debisi kontrolü gibi override 
çalışma modlarına çevrilebilir. Merkezi taze 
hava sistemi (apartman ve rezidanslarda) olan 
projelerde her dairenin ayrı havalandırılması 
için kullanılır.

Özellikler

•	 Taze hava besleme ve egzoz VAV 
kontrolleri.

•	 Merkezi olmayan debi yönetimini 
kolaylaştırır, bütün gerekli komponentler 
halihazırda kutunun içinde kompakt halde 
bulunmaktadır.

•	 Minimum montaj süresi, kusursuz 
operasyon ve kolay bakım sağlar.

•	 Güç kaynağı, elektrik güvenliği elemanları 
ve master/slave kontrol devreleri panel 
üzerindedir.

•	 Debi besleme ve egzoz için tek ayar 
noktası sinyali 

•	 Entegre susturucular
•	 Ø 100, 125, 160 mm boyutlarında 

sızdırmaz contalı, sıkı hava bağlantıları 
•	 EN1751 4C’ye göre hava sızdırmazlık 

sınıfına uygunluk
•	 Kolayca sökülebilir VAV kontrolleri – 

Baymak’tan Yeni Nesil Sirkülasyon Pompaları: Evosta2 ve Evosta3

Evosta2 ve Evosta3 serisindeki yeniliklerden 
biri, paslanmaz çelik motor gömleği ve IPX5 
ile dış ortamdaki suya karşı korumada kendi 
ürün grubundaki kalitesini en üst seviyeye taşı-
ması. Evosta’da bulunan 95°C akışkan sıcaklığı 
Evosta2 modelinde 110°C ve elektronik kart dış 
ortamının etkilerinden korumak için motorun 
arka tarafına yerleştirildi. Kullanım modunda 
ise özellikle yerden ısıtma sistemlerinde kulla-
nılan sabit basınç modu eklendi. Evotron seri-
sinin geliştirilen modeli Evosta3’te ise Evosta 
ve Evosta2 serisinde bulunan hava atma tapası 
eklendi. Hava atma tapası sayesinde uzun süre 
kullanılmaması sonucu pompa milinin sıkış-
ması gibi durumlarda pompanın içini açmadan 
pompaya ilk çalıştırma verilebilir. Otomatik 
hava atma fonksiyonunun da eklendiği Evosta3 
serisinde aynı zamanda çalışma anındaki debi, 
basınç, güç ve arıza türü pompa üzerinden oku-
nabilme özelliğine sahip. Evosta2 ve Evosta3 
serisi frekans kontrollü sirkülasyon pompaları 
maksimum 4,2 m3/h debi ve maksimum 8 mSS 
basma yüksekliğine kadar kapasite aralıkla-
rında rekorlu bağlantılıdır. Düşük kapasiteli 
sistemlerin ihtiyaçlarına ekonomik çözümler 
sunan Evosta2 – Evosta3 serileri resirkülasyon 
hatları için bronz gövde opsiyonuna da sahiptir. 

Evosta2 ve Evosta3 serileri 1 ½’’ ve 2’’ ölçüleri ve 
PN 10 gövde dayanımı ile kullanıcıya esneklik 
ve kaliteyi bir arada sunar. Evosta2’de opsiyo-
nel olarak bulunan izolasyon ceketi, Evosta3 
serisinde ise ürünle beraber standart olarak 
bulunur.TM

besleme ve egzoz yer değiştirebilir
•	 5 Pa’dan 1000 Pa’a kadar kanal hava 

basıncı aralığı
•	 Asma tavan ya da duvarlarda kolay montaj 

imkânı
•	 Duvar veya tavan yüzey malzemesinin 

tutturulması için tercihe göre 
özelleştirilebilir açılan kapak. TM

DAB teknolojisine sahip, yüksek per-
formansı, düşük enerji tüketimi, kolay 
kullanımı ve çevre dostu olma özelliği 

ile dikkat çeken Baymak ıslak rotorlu sirkü-
lasyon pompaları  Evosta ve Evotron serisi, 
daha yüksek verime ve teknik donanıma sahip 
Evosta2 ve Evosta3 serileri ile güncellendi. 

Systemair HSK’dan Yaşam Alanları için Sessiz ve Akıllı İklimlendirme 
Kontrolü: OPTIMA-RES-A

10 . tesisat market 02/2019
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ürünler

Hycleen Automation System ile Sıhhı Tesisat Otomasyonu ve Güvenli Temiz 
Su Tedariği

GF Piping Systems (GFPS)’in içme 
suyu tesisatlarının otomasyonu için 
geliştirdiği Hycleen Automation 

System, özellikle büyük bina komplekslerinde 
içme suyu tesisatlarının planlanması, kurulumu, 
işletilmesi ve bakımını güvenilir ve basit bir 
şekilde destekliyor. Bir paket olarak sunulan 
sistem, tesisata giren suyun kontrolü, denetimi, 
raporlanması gibi özellikleri ile suyun hijyenik 
ve sağlıklı kullanımına olanak sağlar. Uygun 
olmayan su sıcaklıkları, durgunluk ve biyofi lm 
oluşumu nedeniyle bakterilerin oluşma riskini 
artırır. Bu nedenle, binalardaki içme suyu tesi-
satları dikkatle planlanmalı, tasarlanmalı ve 
çalıştırılmalıdır. Hycleen Automation System, 
planlamacılar için güvenli ve hızlı planlama, 
sistemi basit kurallara göre boyutlandırma, 
programlama ve karmaşık hesaplamalar olma-
dan hidrolik ayar imkânı sağlar. Sistem, sıhhi 
tesisatçılar için “Tak- Çalıştır” şeklinde güç 
ve veri için sadece bir kablo ile basit kurulum 
sunar. Bu şekilde hızlı ve yazılım destekli dev-
reye alım söz konusu olur. Sistem yöneticileri 
için ise düşük bakım maliyetli temiz içme suyu 
sistemi, düşük riskli uygulama ile kullanım 
ve güncelleme konularında avantajlar sunar. 
Hycleen Automation System, optimum içme 
suyu hijyenini 4 adımda güvence altına alır: 
Önleme, İzleme, Müdahale ve Risk Değer-
lendirmesi

Hycleen Automation System 
bileşenleri 

Sistem; Master Box, vanalar, güç kaynağı ve 
veri iletim kablolarından oluşur. Hycleen Auto-
mation Master Box, kurulan sistemi tek kablo 
sayesinde (her 500 m) 50 denetleyiciye kadar 
kontrol edebilir. Devreye alma sırasında Mas-
ter Box, sistemdeki tüm vanaları ve sensörleri 
kimliği ve türü ile algılar ve bunları uygun 
uygulamalara aktarır. Önceden tanımlanmış 
değerlerle sistem hemen çalışmaya hazırdır. 
Bununla birlikte, tüm parametreler yalnızca 
Master Box aracılığıyla değil, aynı zamanda 
bilgisayara, tablete veya akıllı telefona bağlantı 
yoluyla da bireysel ihtiyaçlara uygun bir şekilde 
uyarlanabilir. LegioTh erm 2T ve LegioTh erm 
K vanaları, Master Box ile birlikte sistemin kal-
binde yer alır. Önceden programlanmış para-
metrelere bağlı olarak çalışan vanalar, su sıcak-
lığı okumalarını algılayarak, değerleri Master 

Box’a aktarır. Özellikle büyük sıcak su dağıtım 
sistemlerinde –örneğin hastanelerde, otellerde, 
huzurevlerinde– durgunluk, pürüzlü yüzeyler ve 
50°C’nin altındaki sıcaklıklar, biyofi lmlerin olu-
şumunu ve böylece Legionella’nın çoğalmasını 
teşvik edebilir. Legionella’nın önlenmesinde, 
yeterince yüksek sıcaklıklarda ve düzenli su 
değişimi büyük önem taşır. Vanalardan otoma-

tik olarak elde edilen verilerle hassas hidrolik 
ayar kontrolü ile Lejyonella bakterisinin öldüğü 
kabul edilen 70°C ile termal dezenfeksiyon 
yapılabilir. Türkiye’de Kartal Dr. Lütfi  Kırdar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi tesisat sistemlerinin 
temiz su kullanımı GFPS Hycleen Automation 
System ile kontrol altında tutuluyor.TM

Önleme

Tüm boru kesitlerinde yeterli sirkülasyon
Yerel gereksinimlere ve standartlara göre 
minimum sıcaklığın sağlanması 
Tüm çalışma aşamalarında sabit hidrolik ayar
Otomatik sirkülasyon ile düzenli su değişimi

İzleme Ölçüm verilerinin saklanması ve hijyenik 
önlemlerin sisteme kaydedilmesi

Müdahale Düzenli termal dezenfeksiyon

Risk değerlendirmesi Durum ve risk değerlendirmesi için kapsamlı 
veri tabanı
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söyleşi

2 017 yılının Mart ayında Açık Grubu Şirketleri bünyesine katılarak, yeni bir 
unvan ve markayla pazara giren Boreas A.Ş., globalleşmek için değişim 
sürecinde. 2017’den günümüze kadar olan süreçte Boreas’ın neler yaptığını, 

yatırımlarını, nasıl bir değişim süreci içinde olduğunu Boreas A.Ş. Genel Müdürü 
Serdar Lülecioğlu’na sorduk. Türkiye merkezli global bir firma olma yolunda 
ilerlediklerini ve globalleşmenin temelinde değişimin yattığını belirten Lülecioğlu, 
“Boreas A.Ş. olarak artık sadece klima santrali üretmekle kalmayacağız, sistem 
çözümü sunacağız” diyor ve ekliyor: “Artık yüzümüzü Batı’ya çevirdik.  
Bu pazarlardaki trendlere uygun yapılanma içerisine giriyoruz ve yine bu 
pazarların ihtiyacı olan ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz.”

Serdar Lülecioğlu
Boreas A.Ş. Genel Müdürü

“Türkiye merkezli global bir firma 
olma yolunda ilerliyoruz”

14 . tesisat market 02/2019



İhracattaki pazar payımızı ve 
üretim oranımızı artırırken, üretim 
kapasitemizi de artırıyoruz

Boreas A.Ş. olarak 2017 yılının Mart ayında 
Açık Grubu Şirketleri bünyesine katılarak 
yeni bir unvan ve markayla pazara girdik. Çok 
yeni bir marka olmamıza rağmen daha önceki 
tecrübelerimiz ve satış kabiliyetimizin yarat-
tığı fayda ile ağırlıklı olarak ihracata yönelik 
çalışmalarımıza başladık. Yurtiçinde Johnson 
Controls ile yaptığımız OEM anlaşması bize 
güç kazandırırken, ihracat tarafında yeni ülke 
pazarlarına da girmeye başladık. Tabii bu duru-
mun Boreas’a birçok katkısı oldu. Öncelikle 
üretim kapasitemizi gözden geçirmemiz gerek-
tiğini gördük. Örneğin Katar’da OEM bazlı 
çok büyük bir metro projesinde yer almıştık 
ve bu metro projesinin cihazları hem çok kısa 
sürede üretilmeliydi hem de adet olarak çok 
fazlaydı. Bu cihazları bir önceki fabrikamızda 
üretip sunduk ancak bu alanda kapasitenin 
artırılması gerektiğini gördük ve hemen yeni 
bir üretim alanına geçmek için kolları sıvadık. 
Tüm bunlar olurken Johnson Controls’ten de 
ürün talepleri geliyordu. Fabrikamıza sığamı-
yorduk ve 10 bin m2’lik yeni bir üretim ala-
nına geçtik. Burayı yine geçici gördüğümüzü 
belirtmek isterim, en fazla 5 sene bu alanda 
üretime devam edip daha sonra kendi fabri-
kamıza geçeceğiz. Hatta şu anda Açık Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık Bey’in 
bu yönde çok ciddi araştırmaları var. 20 bin 
m2 alana sahip, tamamen Açık Grubu'na ait 
bir üretim tesisimiz olacak. Tabii bütün bu 
çalışmaları belli bir paralel çalışma mantığıyla 
yürütüyoruz. Yani bir taraftan ihracattaki pazar 
payımızı ve üretim oranımızı artırırken, diğer 
bir taraftan da üretim kapasitemizi artırıyoruz. 
Çünkü arkamızda çok ciddi bir güç var. Biz 
Açık Grubu’nun bir şirketiyiz. Şu anda dünya 
üzerinde 5 ülkede ofislerimiz mevcut. Bu ofisler 
Açık Grubu’nun ofisleri unvanıyla çalışıyor 
olsa da, aynı zamanda Boreas için de hizmet 
veriyor. Dolayısıyla Almanya, İngiltere, Suudi 
Arabistan, Kazakistan ve Azerbaycan’daki bu 
ofisler, aynı zamanda Boreas’ın pazarlama ve 
satış faaliyetlerini yönetebilecek kapasitede. Bu 
sebeple de biz artan bu satış hacmini şimdiden 
öngörerek böyle bir planlama içerisine girdik. 
2017 ve 2018’de Katar, Irak, İran, Kazakis-
tan ve Pakistan’da çok önemli projeler aldık. 
Hatta Pakistan ve İran bazında bakarsak, ilaç 

sektöründe lider olduğumuzu söyleyebilirim. 
Özellikle İran’daki ilaç firmalarının yüzde 90’ı 
bizimle çalışıyor. Tabii bu başarıda İran’daki 
partnerimizin de çok büyük bir payı var. Çünkü 
partnerimiz, bilgi ve deneyim gerektiren ilaç 
sektörü projelerinde yer almaya çalıştı, hem 
ekibini hem de altyapısını buna göre kurguladı. 
Dolayısıyla o pazarda çok ciddi bir potansiyel 
yarattı, biz son derece memnunuz ve çok ciddi 
işler yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Bir diğer 
ülke Pakistan’da da aynı şekilde bir distribü-
törümüz var ve birlikte başarılı çalışmalarımız 
sürüyor. Kısa bir süre önce Pakistan’ın önemli 
bir hotel zinciri olan Pearl Continental Hotel 
grubunun Multan ve Mirpur’daki yeni tesisleri-
nin iklimlendirme ekipmanlarını tedarik etmek 
üzere yeni bir anlaşma imzaladık. 

Yurtiçi pazarına baktığımızda, Johnson Con-
trols ile olan işbirliğimiz başarılı bir şekilde 
devam ediyor. Biz bu yıl içinde de bu işbirli-
ğinin devam edeceğini umuyoruz. Bunun yanı 
sıra Ali Taylan’ın Satış Direktörü olarak ekibi-
mize katılmasıyla yurtiçindeki satış ekibimizin 
Boreas markasıyla olan satış kabiliyetini daha 
da artırmayı planlıyoruz. Çünkü iki senedir 
olduğu gibi biz hem Johnson Controls markası 
hem de Boreas markasıyla ilerliyoruz. Ayrıca 
Samsung ile partnerliğimiz de devam ediyor. 
Bizimle birlikte çalışmak isteyen veya işbirliği 
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söyleşi

yapmak isteyen firmalarla da farklı stratejik iş 
birlikleri yapmayı planlıyoruz. Genel olarak 
iki sene içerisinde yapmaya çalıştığımız şey; 

1. Türkiye merkezli global bir firma olma 
yolunda ilerlemek ki bunu bence şu anda çok 
doğru adımlarla yürütüyoruz.

2. Hem üretim alanımızı genişletmek hem de 
ürün grubumuzu artırmak. Bunu yaparken de 
birtakım hedef sektörler ve hedef ürün grup-
larını belirlemek.

Boreas A.Ş. olarak 
artık sadece klima 
santrali üretmekle 
kalmayacağız, sistem 
çözümü sunacağız

Halihazırda yılda bin 500 
santral kapasitemiz var, 
tabii santral bazında bunun 
üzerine çıkmak istiyoruz. 
Hadımköy’de yer alan 10 
bin m2’lik mevcut fabrika-
mızı 20 bin m2’ye çıkaracağız 
ve tabii 20 bin m2’ye çıktığı 
zaman içinde birtakım ilave 
tesislerin olacağını da belir-
telim. Şu an halihazırda yeni 
üretim ekipmanları alındı ve 
lansmanı yapıldı, ayrıca yeni 
CNC makine parkuru alına-
rak makine parkuru artırıldı. 
Şu an için Boreas A.Ş. ola-
rak klima santrali, fan coil, ısı 
geri kazanım cihazı, havuz 
nem alma santrali üretiyo-
ruz. Ancak bu böyle sınırlı 
kalmayacak. Çünkü Boreas, 
sürprizlerle dolu bir firma. 
Çok yakında sektörümüzü 
yeniliklerimiz hakkında bil-
gilendireceğiz. Artık Boreas’ı 
iklimlendirme sektöründe 
sadece klima santrali ve fan 
coil üreten bir firma olarak 
değil, farklı ürün gruplarında 
faaliyet gösteren bir firma 
olarak göreceksiniz. Bunun 
sebebi şu; herkesin malumu 
artık sektör çok rekabetçi bir 
sektör haline geldi. Firmalar 
artık rekabeti öyle boyutlara 

taşıdılar ki, tabiri yerindeyse maliyetler sevi-
yesinde satışlar yapılmaya başladı. Bunun yanı 
sıra Türkiye’de artık hem ihracatta hem de 
üretimde, ithalattaki oranı azaltmak adına 
tamamıyla yerli kaynakları kullanma eğilimi-
nin olduğunu gözlemliyorum. Zaten bu aynı 
zamanda bilindiği üzere devletimizin de genel 
politikası. Dolayısıyla burada, Boreas’ın yerli 
firma olması ve özellikle yerli üretim yapması 
sebebiyle daha büyük bir şansı olduğuna inanı-
yorum. Bir ürün üretiyorsanız ve ihraç ediyor-
sanız gelirinizin Türkiye’de kalması ve o gelirin 

Türkiye’ye fayda yaratması çok önemli. Bizim 
Boreas A.Ş. olarak şu anda yapmaya çalıştığı-
mız şey de bu. Örneğin şirketimizi yurtdışına 
taşımak gibi bir niyetimiz asla olmadı. Yapmaya 
çalıştığımız şey, Türkiye merkezli fakat glo-
balde faaliyet gösteren şirketler kurmak oldu. 
Örneğin sektör yarın Boreas’ın farklı ülke-
lerde faaliyet gösteren firmalar kurduğunu 
duyacak. Bu Boreas’ın herhangi bir ülkede yer 
alan firması, örneğin Boreas Almanya, yaptığı 
satışların gelirini Boreas Türkiye’ye gönderiyor 
demek ve Türkiye’de üretilen ürünler orada 
kullanılıyor demek. Bu diğer bazı firmaların 
yaptığının tersine bir durum. Hatta bildiğiniz 
gibi Türkiye’deki bazı firmalar, üretimlerini bile 
alıp götürüyor. Amaç; o ülkelerdeki potansiyeli 
daha fazla kullanmak ve Türkiye’deki rekabetçi 
pazardan kaçmak. Biz Boreas A.Ş. olarak bunun 
doğru bir strateji olduğunu düşünmüyoruz. Biz 
bu yurdun insanıyız ve bu ülkeyi kalkındırmak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca Açık 
Grubu olarak da Yüksel Açık’ın genel stratejisi 
bu. Sadece iklimlendirme sektörü değil, gru-
bun diğer bütün firmalarına baktığınız zaman, 
hepsi aynı mantıkla çalışıyor. Mesela bir Açık 
Grubu şirketi olan CES, Ankara’da savunma 
sanayiine kompozit malzeme üretiyor ve şu 
anda diğer ülkelerin savunma sanayiindeki 
şirketlerine de hizmet veriyor, ürün satıyor. 
Dolayısıyla bu ürünlerin satışı da Türkiye için 
bir ihracat geliri oluyor. Boreas A.Ş. de bu 
şekilde çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca Boreas 
A.Ş. olarak artık “malzeme satan üretici firma” 
kimliğinden çıkmak istiyoruz. Biz artık yavaş 
yavaş sistem çözümleri mantığına gidiyoruz. 
Sistem çözümleri, yalnızca bir sistemin ihtiyacı 
olan ürünleri tedarik edip satmak değil, aynı 
zamanda o sistem için gerekli olan otomasyon, 
yazılım, kontrol, mühendislik, servis, bakım, 
işletme hizmetlerini de vermek demek. Sistem 
çözümünden kastımız bu. Açık Grubu’nda bu 
bahsettiğim tüm hizmetlerin altyapısı mevcut. 
Grup şirketi olmanın, pek çok avantajını kul-
lanacağız. Biz Boreas A.Ş. olarak artık sadece 
klima santrali üretmekle kalmayacağız, sistem 
çözümü sunacağız. 

Artık yüzümüzü Batı’ya çevirdik

Biz ekip olarak her zaman ilk olmayı seviyoruz. 
Boreas A.Ş. Teknik Konulardan Sorumlu Gn. 
Md. Yrd. İzzet Tanyol ile eskiden çalıştığımız 
yıllarda da, Boreas’ta da sektörde birçok ilki 
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gerçekleştirdik. Örneğin ısı köprüsüzlük sını-
fında TB1 değerini Türkiye’de ilk biz aldık. Bu 
anlamda yerli sermayeyle Avrupa’da satış yapa-
bilecek düzeyde nitelikli cihaza sahip olan tek 
firma olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü biz 
sertifika almak için üretim yapmıyoruz, üretim 
yaptıktan sonra sertifika alıyoruz. Sertifikaya 
göre ürün üretmiyoruz, ürüne göre sertifika 
alıyoruz. Yani bizim TB1 almamızın sebebi, 
ürettiğimiz ürünün TB1’e karşılık gelmesidir. 

Ekip olarak her zaman ilk olmayı sevdiğimiz 
gibi zoru da seviyoruz. Seçtiğimiz pazarların 
zor olması bizi yavaşlatmıyor, çok tecrübeli bir 
üretim ekibimiz var. Üretimden Sorumlu Gn. 
Md. Yrd. Müge Lülecioğlu’nun liderliğinde 
yüksek kalitede fakat ulaşılabilir fiyatlarda 
ürünler üretmekteyiz. Mesela İngiltere pazarı 
için çok önemli yatırımlarımız var. İngiltere’de 
bir ofisimiz var, o ofis aynı zamanda bir satış 
merkezi olarak faaliyet gösteriyor. İngiltere 
pazarındaki kalite bilinci çok yüksek. Dolayı-
sıyla oradaki hem global hem de lokal firmala-
rın kalite seviyeleri de çok yüksek. Biz Boreas 
A.Ş. olarak artık yüzümüzü Batı’ya çevirdik. 
Bu pazarlardaki trendlere uygun yapılanma 
içerisine giriyoruz ve yine bu pazarların ihti-
yacı olan ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. 
Yurtdışından partnerlik teklifleri geliyor ancak 
bizim üst yönetim olarak aldığımız kararlar 
doğrultusunda belli bir büyüklüğe ulaştık-
tan sonra ve partnerlik teklif eden firmanın 
uluslararası pazarlarda bize katkısı olacaksa 
bu teklifler değerlendirilebilir. Yoksa Boreas 
A.Ş.’nin finansör bir firmaya ihtiyacı yok. 
Boreas A.Ş. olarak yurtiçinde bugüne kadar 
kazandığımız güçle daha fazla alanlara erişe-
ceğiz. Türkiye’nin 2018 yılında ihracat yaptığı 
ilk üç ülke Almanya, İngiltere ve İtalya. Biz de 
Batı’nın niş sektör ve projeleriyle ilgileniyo-
ruz ve hız kesmeden çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

Globalleşmenin temeli, değişimdir

Boreas A.Ş.’nin genç ve dinamik bir kadrosu 
var. Hızla büyüyoruz ve aramıza yeni yüzler 
katılıyor, istihdamımızı artırmaya devam edi-
yoruz. Ali Taylan, aramıza katıldıktan hemen 
sonra Sapanca’da güzel bir aktivite yaptık, tüm 
ekip bir araya geldik, 2019 ve sonrası vizyonu-
muzu konuştuk. O toplantımıza Yüksel Açık 
da katıldı ve bu toplantıyla birlikte çok güzel 

kurumsallaşmamızın sebebi bu. Sektör ve sek-
törün talepleri değişiyor, dolayısıyla değişime 
ayak uydurmayan firmalar ne yazık ki ayakta 
kalamıyor. Çok kaliteli bir ürün üretebilirsiniz 
ancak önemli olan bunu kime ve nasıl sata-
cağınız. İşte o zaman bir araştırma yapmak, 
hedef pazarları belirlemek gerekiyor. Biz bu 
konuları her zaman yurtdışı kaynaklı araştır-
dık, geribildirimleri alarak ilerledik. Herkes 
günün sonunda kendi çıkarını düşünüyor ve her 
kaliteli ürünü herkes ucuza almak istiyor. Bu 
sarmala maalesef bazı firmalar çok hızlı ayak 
uydurdu. Ancak biz bu durumu değiştirmek 
için çözümün ihracat faaliyetlerinin artırılması 
olduğunu biliyorduk. Bizlerin bundan 10-15 yıl 
önce ihracat faaliyetlerini geliştirmeye yönelik 
kurguladığı stratejilerin, bugün sektördeki tüm 
firmalar tarafından öncelikle uygulanıyor oldu-
ğunun görülmesi sevindirici. Örneğin Avrupa 
ülkeleri pazarlarında kalite kaygısı daha yük-
sek bu durum fiyat rekabetini de bir ölçüde 
engelliyor. Avrupa’da ‘fiyat düşerse kalite de 
düşer’ diye bakılıyor. Önemli olan yukarıda 
da belirttiğim gibi yüksek kalitede bir ürünü 
ulaşılabilir fiyatlar ile pazara sunmak. Boreas 
olarak bu stratejiyi dünyanın pek çok ülkesinde 
ve kendi ülkemizde başarıyla uyguladığımıza 
inanıyorum. TM

bir sinerji yaratıldı. Ayrıca Hande Yağcı’nın 
da ekibimize katılmasıyla birlikte kurumsallık 
tarafında farklı adımlar atmaya başladık. Glo-
balleşmenin temeli, değişimdir. Yapımızda var 
olan değişimi daha ileri götürmeye çalışıyo-
ruz. Mevcut tecrübelerimizi, değişimle birlikte 
daha farklı bir statüye geçiriyoruz. Yeni logo 
çalışmamız, yüzümüzü Batı’ya çevirmemiz, 
yeni sunacağımız ürünler, bunların hepsinin 
altında değişim yatıyor. Vizyonumuzu biraz 
daha dışarıya dönük hale getiriyoruz, şirket-
teki güçleri birleştiriyoruz ve değişiyoruz. 
Amacımız Açık Grubu olarak komple hizmet 
vermek. Yurtiçi pazardan sorumlu ekibimizle 
birlikte yurtiçindeki satışlarımızı belirli strate-
jik yıl artışlarıyla sürdürürken, yüzde 50 olan 
ihracat payımızı, yüzde 70 seviyelerine çıkar-
mayı hedefliyoruz. Çünkü kaliteli cihaz konu-
sunda atmamız gereken bir adım yok. Zaten 
elimizdeki cihazlar çok kaliteli, bu süreçleri 
çoktan geçtik. Mevcut network’ümüzü daha 
aktif, mevcut satış ekiplerimizi daha güçlü 
hale getirerek, Türkiye’nin şu anda asıl ihtiyacı 
olan ihracatı daha da yukarılara çekerek daha 
global bir firma haline geleceğiz. Boreas ürün-
lerinin satılmadığı bir ülke kalmasın istiyoruz. 
Gelişmekte olan pazarlara girmemizin, sistem 
çözümü ve yeni ürünler sunacak olmamızın ve 
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teknik

Hava filtreleri; temiz oda alanlarını, 
HVAC bataryalarını, dahili ekip-
manları ve insanları asılı parçacıklı 

maddelerden (particulate matter-PM) koru-
mak için kullanılır. Bu nedenle, bu işlevler için 
uygun hava filtrelerinin seçilmesi önemlidir. 
Şirketlerin amacına uygun üretim yaptığından 
emin olması, ancak hava filtrelerinin değerlen-
dirilmesi için anlamlı bir standardın mevcut 
olması durumunda mümkün olabilir.
Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (Inter-
national Organization for Standardization - 
ISO) hava filtrelerinin testi ve sınıflandırma-
sında yeni bir standart olan ISO 16890’ı hayata 
geçirdi. Bu standart Ağustos 2018’de dünya 

Hava Filtrasyon Testi

çapında uygulamaya konuldu. Böylelikle temiz 
odalar ve sağlık hizmeti ortamları gibi yüksek 
teknoloji veya hassas ortamlar gerektiren sek-
törler için çok önemli bir adım atılmış oldu.

Hava filtrelerinin performans testi

Hava filtrelerinin test ve sınıflandırmasında 
kullanılan yöntemler, laboratuvar teknikleri-
dir. Test prosedürlerinde, bir filtrenin kontrol 
edilebilir bir fana monte edildiği bir kanal yer 
alır. Üniteyi zorlayarak performansını değer-
lendirmek amacıyla, filtrenin kirli hava tarafına 
doğru bir “test tozu” gönderilir. Bu test tozu 
zaten ortamda var olan parçacıklar veya test 

standardında tanımlanan bir “tarife” göre hazır-
lanmış partikül karışımları olabilir.
Test edilen filtrenin giriş ve çıkış kısımlarında 
hava örnekleyiciler ve partikül sayaçları yer alır. 
Partikül sayaçları havada uçuşan partikülleri 
sayan hassas cihazlardır. Bir dizi sayaç kulla-
narak, geniş bir farklı ebatlı partikül serisini eş 
zamanlı olarak saymak mümkündür. Filtrenin 
giriş ve çıkış kısımlarındaki partikül sayılarının 
karşılaştırılması, farklı ebatlı partiküller için 
filtre verimliliğinin belirlenmesini sağlar. 
Test yöntemleri genellikle bir filtrenin “yeni” 
(temiz) durumdaki verimliliğinin yanı sıra, 
filtrenin kullanım süresi boyunca öngörülen 
değişiklikleri simüle eden koşullar altındaki 

Hazırlayan: Pelin Aybay-Camfil Hava Filtresi

ISO 16890 hava filtrelerinin testi ve sınıflandırmasında 
yeni bir standarttır.

Camfil’den Alan Sweeney yeni küresel standart ISO 16890’ın temiz proses 
ortamlarına getirdiği avantajları ve şirketlerin neden bu standardı SOP’lere 
dahil etmesi gerektiğini inceliyor.
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verimliliğinin de belirlenmesini sağlar.

Tablo 1 ve 2’deki notlar: “e” sembolü, belirlenen 
partikül ebadına karşılık gelen verimlilik değe-
rini belirtir; Tablo 2’ye göre, toplam 49 adet 
bildirilmiş sınıflandırma mevcuttur

Yönetmeliksel arka plan

ISO 16890’ın kullanılmaya başlamasından 
önce, yaygın olarak kullanılan iki standart mev-
cuttu: EN779: 2012 Avrupa’da kullanılırken, 
ASHRAE 52.2 ABD’de kullanılıyordu. Bu iki 
standart Asya’da birlikte kullanılıyordu. Öte 
yandan bu iki standardın şu gibi dezavantajları 
mevcuttu:
•	 Hiçbiri global olarak uygulanamıyordu. 

Bu bir eksiklikti, çünkü birçok büyük yapı 

projesinin mühendislik tasarımı bir ülkede 
yapılıyor, proje imalatı başka bir ülkede 
gerçekleşiyor ve bu imalat yine başka bir 
ülkede yerleşik bir yüklenici tarafından 
üstleniliyordu. 

•	 EN 779 ve ASHRAE 52.2’de kullanılan 
test yöntemleri esas olarak farklıdır. Bu iki 
standardın sonuçlarının karşılaştırılması 
mümkün değildir.

•	 Bu iki standartta tanımlanan filtre 
sınıflandırma kategorileri filtrelerin 
gerçek dünyaya ait fiili davranışları veya 
kullanıcıların hava kalitesi açısından 
hangi tür gerçekçi avantaj beklentilerine 
sahip olması gerektiği hakkında hiçbir 
fikir vermez ve bu da hava filtrelerinin 
şartnamelerini hazırlayanlar ve bu 
ürünleri satın alıp kullananlar için sorunlu 

bir durumdur. Hassas nesneler veya 
korunması gereken proseslerle özel olarak 
ilgilenilmelidir.

EN 779 ve ASHRAE 52.2’de kullanılan test 
tozu, şehir merkezindeki ortam havasında bulu-
nan asılı parçacık maddeleri temsil etme konu-
sunda başarısızdır. Test sonuçları, gerçek dünya 
uygulamalarındaki filtre performanslarını her 
zaman temsil etmemektedir.

İdeal filtre sınıflandırma sistemi

Minimum seviye olarak, bir filtre sınıflan-
dırma sisteminin cihazın her bir müşterinin 
ihtiyacına göre farklı ebatlı parçacıkları havadan 
filtre etme becerisi hakkında net bilgi sunması 
kabul edilebilirdir. Böylece, filtreler sınırlardan 
bağımsız olarak seçilip belirlenebilir.

Grup adlandırması
Gereksinim

Sınıf raporlama değeri
ePM1, min ePM2.5, min ePM10

ISO Kaba -- -- <%50 İlk ağırlığa göre yakalama

ISO ePM10 -- -- >/=%50 ePM10

ISO ePM2.5 -- >/=%50 -- ePM2.5

ISO ePM1 >/=%50 -- -- ePM1

PM1 Sınıflandırmaları PM2.5 Sınıflandırmaları PM10 Sınıflandırmaları Kaba Sınıflandırmalar

ePM1[%95 ] ePM2.5[%95 ] ePM10[%95 ]

%5 aralıklarla bildirilen yakalama, 
%5’ten başlayarak (19 farklı 
sınıflandırma)

ePM1[%90 ] ePM2.5[%90 ] ePM10[%90 ]

ePM1[%85 ] ePM2.5[%85 ] ePM10[%85 ]

ePM1[%80 ] ePM2.5[%80 ] ePM10[%80 ]

ePM1[%75 ] ePM2.5[%75 ] ePM10[%75 ]

ePM1[%70 ] ePM2.5[%70 ] ePM10[%70 ]

ePM1[%65 ] ePM2.5[%65 ] ePM10[%65 ]

ePM1[%60 ] ePM2.5[%60 ] ePM10[%60 ]

ePM1[%55 ] ePM2.5[%55 ] ePM10[%55 ]

ePM1[%50 ] ePM2.5[%50 ] ePM10[%50 ]

Gereksinimler:
>%50 ilk verimlilik 
>%50 azalan verimlilik

Gereksinimler:
>%50 ilk verimlilik 
>%50 azalan verimlilik

Gereksinimler:
>%50 ilk verimlilik 
>%50 azalan verimlilik

Azalma gereksinimi yok

Tablo 1: ISO 16890, Sınıflandırma Sistemine Genel Bakış (4 Raporlama Grubu)

Tablo 2: ISO 16890, Dört Raporlama Grubu için Tam Sınıflandırma (Minimum Gereksinimler ile Birlikte)
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teknik

ISO 16890 hava fi ltreleme sektörüne önemli 
bir uyum seviyesi sağlamaktadır. Hava fi ltresi 
kullanıcıları için temel avantajlar:

•	 Hava fi ltrelerinin hava kalitesini olumlu 
etkilediği ve insan sağlığına faydalı 
olduğuna dönük onay.

•	 Global uygulanabilirlik. Tüm sektörde 
tek bir test ve sınıfl andırma sisteminin 
kullanılması ve sistemin şartname 
hazırlayıcılar, alıcılar ve kullanıcılar 
tarafından anlaşılabilir olması.

•	 Ürünün işlevsellik ve uygulama değerinin 
anlaşılması ve seçilebilmesi.

ISO 16890’ın temel özellikleri

Farklı partikül ebatlarının fi ltre edilme verim-
liliğinin başarı seviyesine bağlı olarak, fi ltre-
ler PM1, PM2.5, PM10 ve 10 mikrondan 
büyük olan “kaba” partiküllere karşı fi ltre etme 
verimliği ile ilgili olarak, dört kategoriden biri 
içerisinde sınıfl andırılabilirler.
Yeni standarda göre, en zor üç kategorideki 
(çok küçük ve orta ölçekli partiküller) parti-
küller olan  PM1, PM2.5 ve PM10 partikülleri 
fi ltre etme verimliliğinin en az %50 olması 
gerekmektedir.
Bazı fi ltrelerin performansı artırmak için 
geçici olarak elektrostatik yük kullandığı göz 
önünde bulundurulduğunda, yeni ISO stan-
dardı testin parçası olan bir deşarj prosedürü 
içerir. Deşarj yöntemi kısa vadeli veya geçici 
etkilerden kaynaklanan problemleri ortadan 
kaldırır.
Yeni standart kapsamında, tüm kategorilerde 
(çok ince veya orta ölçekli partiküller), deşarj 
prosedürünün ardından minimum %50 fi ltre 
etme verimliliği gereklidir.
Filtre medyasına uygulanan elektrostatik 
yükün fi ltre yeni olduğunda etkili olabileceği 
kabul edilmektedir. Öte yandan, saha uygula-
malarında bu tür elektrik yükler günler, hatta 
haftalar içinde kaybolabildiğinden, fi ltre per-
formansı “yeni” değerine göre önemli ölçüde 
azalmaktadır.
PM1, PM2.5 ve PM10 sınıfl andırmaları 
için, bildirilen verimlilik değeri (yüzde olarak 
ifade edilir) ilk verimlilik ve azalan verimlilik 
değerlerinin ortalamasıdır. Yukarıda belirtil-
diği üzere, yeni standarda göre her iki değer 
%50’nin üzerinde olmalıdır.  ISO 16890 sınıf-
landırma kategorileri ve kriterleri Tablo 1 ve 
2’de görülmektedir.

Sektör bağlantıları

ISO 16890 Standardının hayata geçirilmesi 
hava fi ltresi kullanımı ve partiküllerin dünya-
nın neresinde olursa olsun karşılaştırılmasını 
sağlayacaktır. Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 
farmasötik ve temiz oda imalatçılarının spe-
sifi kasyonlarda ve standart işletim prosedür-
lerinde (SOP’ler) yeni standardı göz önünde 
bulundurmaları önerilmektedir. Çoğu hassas 
ürün kesinlikle en yüksek temizlik seviyesini 
gerektirmektedir ve yeni ISO 16890 birçok açı-
dan EN 779’dan daha iyi koruma sağlamaktadır.
Örneğin, ePM1 50 EN779:2012 standardın-
daki F7’ye kıyasla %25’e kadar daha verimlidir. 
HEPA fi ltre öncesi ince partiküller için eski 
F9 sınıfl andırması da (şu anda ePM1 80%), 
gereksinimlerde bir artışa işaret etmektedir. 
Böylece sistemin öngörülebilirliği, kontrolü ve 
zamanlaması iyileştirilmiştir. 
Ek olarak yeni standart ve sınıfl andırma saye-
sinde eski fi ltre tiplerinde mümkün olan ani 
performans düşüşü gerçekleşmemektedir, 
çünkü yeni sıkı test tipi ile, fi ltrenin kullanım 
ömrü boyunca verimlilik korunabilmektedir.
ISO 16890 aynı zamanda kalite açısından 
da zorlayıcı olmaktadır, çünkü daha stabil ve 
sürekli verimlilik gereksinimi, daha iyi HEPA 
koruması sağlamaktadır.
ISO 16890 ile işletim maliyetleri de olumlu 
etkilenmektedir. Standart farmasötik ve temiz 
oda endüstrisine daha fazla enerji tasarrufu ve 
daha az HEPA değişikliği getirmektedir.
Ayrıca, ISO 16890 küresel uyum sağlayarak 
çok uluslu farmasötik şirketlere kaliteyle ilgili 
SOP’lerini dünyanın her yerinde karşılaştırma, 
geliştirme ve standardize etme imkanı sunmak-
tadır. Bu, daha önceden mümkün değildi.

Son sözler

Hava fi ltrelerinin HVAC sistemi enerji tüketi-
mini olumlu etkilediği net olarak bilinmekte-
dir. Filtre dolu hale geldiğinde basınç düşümü 
artmakta, bu da fan üzerindeki yükü artırarak 
enerji tüketimi gereksinimini yükseltmektedir. 
Bu nedenle, Ocak 2019’dan itibaren ISO 16890 
sınıfl andırması Eurovent sistemi üzerinden 
enerji tüketimi ile bağlantılı hale getirilmiştir.
RS4/C/001-2019 Tasnif Standardında tanım-
lanan bu yeni sınıfl andırma, Hava Filtreleri 
için Eurovent Sertifi kalı Performans programı 
kapsamındaki tüm ürünleri kapsamaktadır ve 

nominal hava akışı olarak 0,944 m3/s’ye göre 
yapılmaktadır. Yeni sınıfl andırmanın yerine 
geçen yeni tanımda ISO verimlilik derecelen-
dirmesi (örneğin ISO ePM1 %80) ve Yıllık 
Enerji Tüketimi (kWs/y) esas alınmaktadır.
Yeni standardın hayata geçmesi hava fi ltrele-
rinin işletim sisteminin kritik ölçüde önemli 
bir parçası olduğu onaylanmış olup, standart 
kapsamında şirketlere akredite olan ve amacına 
uygun fi ltrenin kullanılmasını sağlamak için 
fabrikada ISO EN 1822’ye göre test edilen 
HEPA fi ltreleri seçmeleri önerilmektedir.
Ayrıca, enerji sınıfl andırması ve ilk basınç 
düşümü de göz önünde bulundurulacak bir 
faktördür. Ancak bundan daha önemlisi düşük 
basınç düşümünü koruyan ve tesis test standart-
ları ISO 14644-3’e test edilecek fi ltre medyasını 
seçmektir.

Kilit tanımlar

Partikül genellikle fi ziksel ebatla tanımlanır ve 
çoğunlukla mikronla ifade edilir. Örneğin, şehir 
merkezindeki her metreküp havada milyonlarca 
adet asılı partikül bulunur. Ebat aralığı 0,1 mik-
rondan küçük (nanopartiküller) partiküllerden 
100 mikronluk partiküllere kadar uzanır.
Öte yandan çoğu partikül 1 mikrondan küçük-
tür. Ayrıca 25 mikrondan büyük olan ve ağır-
lıklarından dolayı yere çökme eğiliminde olan 
bazı partiküller de mevcuttur.
Çok ince partiküller çoğunlukla yanma pro-
sesleri sonucunda, ağırlıklı olarak araç motor-
larından kaynaklı olarak meydana gelirler. Öte 
yandan daha büyük partiküller inşaat ve doğa 
da dahil olmak üzere farklı kaynaklardan ortaya 
çıkarlar: Polen, kum ve toprak gibi.
Partikül maddenin özel bir web sitesi ile takip 
edilerek dünyanın her yerine bildirilir. Gelenek-
sel bildirim kategorileri PM2.5 (< 2.5 mikron 
partiküller) ve PM10’dur (< 10 mikron parti-
küller).
Bunlar normal olarak µg/m3 (metreküp başına 
mikrogram) ağırlık değeriyle bildirilir. Giderek 
artan biçimde, daha da küçük ebatlı parçacıklara 
(PM1: 1 mikron ve altı) odaklanılmaktadır, 
çünkü bu parçacıkların insan vücudunun derin-
lerine nüfuz edebildiği ve beyin, kalp ve karaci-
ğer gibi önemli organlara erişebildiği bilinmek-
tedir. Günümüzde bilimsel araştırmalar PM1 
(1 mikrondan küçük partiküller) veya ultra ince 
partiküllere (0,5 mikrondan küçük parçacıklar) 
yoğunlaşmaktadır. TM
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söyleşi

K ontrolyum Otomasyon Sistemleri, 2017 yılının Ekim ayında “Kontrol Bizde” 
sloganı ile ticari hayatına başlamış bir firma. Daha çok yeni bir firma 
olmasına rağmen, firmanın kurucuları aslında 10 seneyi aşkın sektörel 

deneyime sahip ve sektörün tanıdığı isimlerden; Levent Sezen ve Muharrem 
Nalbant. HVAC ve otomasyon ekipmanları tedariki konusunda hızlı gelişim 
gösterdiklerini belirten Sezen ve Nalbant ile Kontrolyum’un kuruluş hikâyesini ve 
faaliyetlerini konuştuk…

Levent Sezen
Kontrolyum Otomasyon Sistemleri 
Kurucu Ortağı

Muharrem Nalbant
Kontrolyum Otomasyon Sistemleri 
Kurucu Ortağı

“Otomasyon projelendirmeyi 
biliyor ve müşterilerimizi doğru 
ürüne yönlendiriyoruz”
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Farklı markaları tek bir bünyede, 
en uygun fiyatla ve hızlı bir şekilde 
sunuyoruz

Yaklaşık 11 senedir otomasyon sektörünün 
içindeyiz. İkimiz de aynı firmada çalışma haya-
tına başladık ve o firmada çalıştığımız yıllarda 
hem otomasyonu öğrendik hem de yavaş yavaş 
perakende sektörüne adım attık. Önceden proje 
tabanlı olarak başladığımız sektörde peraken-
deye geçtik ve o dönemler sektörde otomasyon 
ürünlerini internetten pazarlayan herhangi bir 
firma yoktu. Biz de buna öncülük ederek, oto-
masyon ekipmanlarını internetten pazarlayan, 
fiyatlarını yayımlayan ve satışa sunan sektörün 
ilk kadrosu olduk. 11 sene boyunca kendimizi 
geliştirerek, bütün otomasyon ekipmanlarını 
internetten pazarlayan bir kadro haline geldik 
ve 2017 yılı içerisinde çalıştığımız firmadan 
ayrılarak “kontrol artık bizde” diyerek kendi fir-
mamızı; Kontrolyum Otomasyon Sistemleri’ni 
kurduk. 2017 yılının Ekim ayında şu anda 
bulunduğumuz binada çalışmalarımıza başladık. 
Müşteri portföyümüz; üretici firmalar, mekanik 
taahhüt firmaları, uygulamacılar ve son kulla-
nıcılar. Bu süre içerisinde yeni zorluklarla karşı 
karşıya kaldık tabii. Öncelikle eskiden çalışandık 
şimdi ise işveren olduk. Agresif büyümekten 
ziyade emin ve sağlam adımlarla büyümenin 
daha doğru olacağını düşündük ve kuruluşu-
muzdan bu yana müşterilerimize hep kaliteli 
hizmet sunduk. Geriye dönüp baktığımızda 
bunu başardığımızı görüyoruz. 
Kontrolyum Otomasyon Sistemleri olarak, farklı 
markaları tek bir bünyede seçenekli olarak müş-
terilerimize en uygun fiyatla ve hızlı bir şekilde 

çalışıyoruz ve ürün grubumuzu tamamlamak 
için bu fabrikalardan ürün alıyoruz. Böylelikle 
Çin’den getirdiğimiz ürünleri tek marka altında 
toplamış olduk. Hexa Controls markası ile hem 
Türkiye’de hem de yurtdışında HVAC kontrol 
ekipmanları dalında markalaşma hedefimizi en 
kısa sürede gerçekleştirmeyi umuyoruz. Türkiye 
piyasasına hâkim olduğumuz Hexa Controls 
ürünlerinin arasında fan coil ekipmanları yer 
alıyor. Hem ürün çeşitliliği hem de fiyat ve ürün 
kalitesi bakımından fan coil termostatları ve 
fan coil motorlu vanalarına hâkimiz. Bu yönde 
de hem kalitemizi bozmadan hem de pazar 
payımızı artırarak ilerliyoruz. Bunun yanında 
motorlu vanalar ve diğer ekipmanlarda Avrupa 
ve Amerika menşeli ürün gruplarını sunuyoruz. 
Sunduğumuz 35 markanın birçoğunun resmi 
distribütörüyüz ve bu markaları Türkiye’de satma 
yetkimiz var. Bunların bazıları direkt yurtdışın-
dan kendi ithal ettiğimiz ürünler, bazıları ise 
Türkiye’deki bayileri olduğumuz ürünler.
Çalıştığımız ülkeler ve bazı markalar hakkında 
da kısa bilgiler vermek isteriz. Öncelikle gaz 
sensörleri kısmında Almanya menşeli olan MSR 
markasının ürünlerinin Türkiye’de satışını ger-
çekleştiriyoruz. MSR, bünyesinde bulundur-
duğu gaz sensörleri ile hem HVAC otomas-
yon sektöründe hem de endüstriyel sektörde 
tüm ihtiyaçlara çözüm üretebilen bir marka. 
Motorlu vanalar kısmında İtalya menşeli olan 
Controlli markasının Türkiye malzeme satış 
kanalıyız. Controlli firması yine hem HVAC 
hem de endüstriyel alanda ihtiyaçlara yönelik 
her tip motorlu vana üretimini yapabiliyor. Aynı 
zamanda bilinen birçok marka için de fason 
üretim yapan kendi alanında lider bir firma. Bu 
markalar gibi 35 farklı marka ve 3 bin 500’den 
fazla ürünün satışını gerçekleştirebiliyoruz. Bu 
kadar çok marka ile çalışıp hem tedarik hem de 
satış organizasyonunu en iyi gerçekleştirebilen 
firmayız. Firma altyapımız buna çok müsait. 
Hem satışlarımızı, hem internet pazarlama ve 
satış ağımızı, hem de ithalat ve ihracat çalışma-
larımızı yönettiğimiz çok sağlam bir altyapımız 
mevcut. Bu organizasyonu çok iyi bir şekilde 
yönetebiliyoruz, bu konuda hiç mütevazı ola-
mayacağız.

Müşterilerimizin devamlı alışveriş 
yapacağı güvenilir tedarikçileri 
olmak için çalışıyoruz

Ürünlerimizi pazarlarken şeffaf davranıyoruz. 
Fiyatları, ürünlerin kataloglarını, teknik detay-

sunuyoruz. Bina otomasyon ve HVAC kontrol 
ekipmanlarının satışını gerçekleştiriyoruz. Ürün-
lerimizin içerisinde oda termostatları, basınç 
anahtarları, donma termostatları, dedektörler, 
sensörler, motorlu vanalar, damper motorları, su 
sayaçları, kalorimetre, frekans inverterleri, mano-
metreler, tüm ürünlerimizin exproof modelleri 
olarak, bütün kontrol ve algılama ekipmanları 
mevcut. 35 farklı markayı ve 3 bin 500’den fazla 
ürünü web sitemiz üzerinden pazarlıyoruz. 10 
sene önce hiç olmayan bir pazarda bunları yap-
maya başladık ve pazarı oluşturduk. Kontrol-
yum Otomasyon Sistemleri olarak da yaklaşık 
2 senede çok ciddi yol kat ettik. 

Kendi markamız Hexa Control, 
amiral gemimiz

Günümüzde bizim gibi internette otomasyon 
ürünlerini pazarlayan çok sayıda firma olmasına 
rağmen bizim ürün portföyümüze sahip firma 
yok diyebiliriz. Çünkü sunduğumuz ürünler 
niş ve sadece otomasyon sektörüne hitap eden 
ürünler. Ürün portföyümüzde dünyanın farklı 
yerinden farklı markalar bir arada. Çok geniş 
ve organize bir ürün portföyüne sahibiz. En 
çok hâkim olduğumuz kısım; motorlu vana-
lar, sensörler ve fan coil ekipmanları. Marka-
larımızı da bunlara göre kategorize ediyoruz. 
Fan coil ekipmanları kısmında üç tane farklı 
markayla çalışıyoruz ama kendi markamız 
Hexa Control, amiral gemimiz. Hexa Con- 
trols aslında bir Türk markası olup ürünleri-
nin tamamı Çin’de üretiliyor. Sektörde uygun 
fiyatlı kalite bakımından sorun yaşatmayacak 
ürünlerin tedariki için Çin’de 5 farklı fabrikayla 
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söyleşi

larını ve menşeleri hakkında müşterilerimizi 
bilgilendiriyoruz. Bu açıdan kendimizi başarılı 
görüyoruz. Çünkü müşterilere ne kadar şef-
faf olursanız ve ürünler hakkında detaylı bilgi 

verirseniz, onlar için o kadar güvenilir bir firma 
olursunuz. Kontrolyum Otomasyon Sistemleri 
olarak, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza daha 
iyi hizmet verebilmek, onların devamlı alışve-

riş yapacağı güvenilir 
tedarikçileri olmak için 
çalışıyoruz. İnternet üze-
rinden satışlarımız mev-
cut ancak satışlarımızı 
ağırlıklı olarak gelenek-
sel satış yöntemleri ile 
müşteri ziyaretlerimizi 
gerçekleştirerek yapıyo-
ruz. İnternet üzerinden 
daha çok pazarlama faa-
liyetlerini yürütüyoruz. 
Web sitemizde direkt 
liste fiyatlarını yayımlı-
yoruz. Bunun haricinde 
müşterilerimizin net alış 
fiyatlarını da yayımlıyo-
ruz. Çünkü müşterile-
rimiz anında web site-
sinden ürün satın almak 
isterlerse, liste fiyatından 
değil de indirimli fiyattan 
satın alabiliyorlar. Ürün-
lerle ilgili tüm bilgiler 
web sitemizde mevcut. 
Aynı zamanda ürünlerin 
stok bilgilerini de web 
sitemizden paylaşıyoruz. 
Müşterilerimiz bizi ara-

madan ürünlerimizin fiyatlarına bakarak kendi 
projeleri için teklif hazırlarken bize dönüş yap-
madan hem stok bilgilerini hem ürünün tüm 
detaylı bilgilerini görebiliyor. Müşterilerimizin 
hangi ürünü istediğini çok iyi biliyoruz ve stok-
larımızı da buna göre güncelliyoruz. Depomuz, 
bulunduğumuz binanın alt katında yer alıyor. 
Ağırlıklı satışını yaptığımız ürünlerimizi depo-
muzda stokta bulunduruyoruz. Böylece hem 
kendi açımızdan hem de müşterilerimiz açısın-
dan avantaj sağlıyoruz. Yeni bir firma olmamıza 
rağmen stokumuz çok iyi bir durumda. Ağırlıklı 
olarak çalıştığımız kısım; mekanik taahhüt firma-
ları, inşaat firmaları, malzeme tedarikçileri. Mal-
zeme tedarikçileri istediği ürünleri bizden alıp 
üçüncü şahıslara satabiliyor. İthalatçı olmamız 
sebebiyle bu avantajı elimizde tutuyoruz çünkü 
kaliteli markaları uygun fiyatta piyasaya sunabi-
liyoruz. Bunu da değerlendiren ve Türkiye’nin 
herhangi bir yerinden bizden malzeme alıp daha 
sonra projelere veya mekanik firmalara satan 
firmalar var. Bir bayi yapılanmamız henüz yok, 
ancak ileride bunu hedefliyoruz. Çalıştığımız 
mekanik taahhüt firmaları genellikle bizden 
ürünleri alır ve kendi projelerinde kullanırlar. O 
yüzden sayısız projede ürünlerimiz kullanılmıştır. 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Malatya, Samsun, 
Kahramanmaraş, Sinop, Ankara Şehir Hastane-
lerinde motorlu vanalarımız kullanılıyor. Şehir 
hastanelerine daha çok fan coil ekipmanlarını, 
iki yollu vanaları tedarik ediyoruz. 

Türkiye ve dünyadaki sektörel 
gelişmeleri çok yakından takip 
ediyoruz

HVAC ve otomasyon sektöründe proaktif olmak 
şart. Stabil kalırsak çok kısa sürede sektörden 
eleniriz. Biz ülkemizdeki projelerin ve sistemle-
rin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz, müş-
terilerimiz ile her zaman iletişim halindeyiz. 
Bu ihtiyaçlara yönelik yeni ürün araştırmaları 
her zaman yaptığımız iş. 5 sene öncesi kulla-
nımı olmayan bir malzeme, şimdi projelerde 
talep edilen ürün haline gelebiliyor. Biz yeni 
ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün 
araştırması konularında başarılıyız. Birçok müş-
terimiz bizlerin bu özelliğinden haberdar ve 
bizlerden bu konularda destek alıyor. Onlar için 
özel ürün araştırmaları yapabiliyor ve malzeme 
tedariklerini hangi ülkeden olursa olsun ger-
çekleştirebiliyoruz. Sektörel fuarları özellikle de 
Amerika, İtalya, Almanya ve Çin’de gerçekleşen-
leri muhakkak ziyaret ediyoruz. 
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Müşterilerimizin hangi ürünleri isteyeceğini 
çok iyi bildiğimiz için web sitemizi de bu yönde 
oluşturduk

Kontrolyum Otomasyon Sistemleri’nin web sitesi, sadece bir 
e-ticaret sitesi değil, sektöre uygun bir e-ticaret sitesi. Ürünleri-
miz döviz cinsinden bilindiği için müşterilerimiz fiyatları döviz 
cinsinden görüyor, piyasa karşılaştırmalarını çok kolay yapabiliyor.  
Ürünü alma aşamasına geldiği zaman TL cinsinden de fiyatı değer-
lendirebilecekleri bir altyapımız mevcut. Bunu sektörde tek uygu-
layan biziz. Analizlerimizi hep müşterilerimizi baz alarak yaptık. 
Müşterilerimizi çok iyi tanıdığımız ve hangi ürünleri isteyeceğini 
çok iyi bildiğimiz için web sitemizi de bu yönde oluşturduk ve 
müşterilerimizden bir talep geldiği zaman anında dönüş yapabi-
liyoruz. Bu konuda çok hızlıyız. Müşterilerimizi asla bekletmiyor 
ve cevapsız bırakmıyoruz. Hızlılık sektörde çok önemli bir konu.  
Çünkü otomasyon sektörü ağır seyreden bir sektördür. Biz hızı-
mızla fark yaratıyoruz. Web sitemizde yer alan online chat progra-
mımızdan çok soru ve talep geliyor. Biz de anında cevap veriyoruz. 
Teklif veya teknik bilgi istenirse çok kısa bir sürede iletiyoruz. 
Bizim en büyük avantajımız, müşterilerimize hızlı dönüş yapabil-
memiz. Tabii müşterilerimizden sorular geldikçe onları tanıyor, ne 
tarz sorular gelebileceğini öngörüyoruz ve bu yönde web sitemizi 
geliştiriyoruz. Stabil bir web sitemiz yok, her gün canlı bir web 
sitesine sahibiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm bil-
gileri her gün yeni bir şey öğrendikçe ekleyerek bize gelebilecek 
soruları azaltmaya çalışıyoruz. İleride ülkemizdeki sektörel bazlı, 
kobiler arası ödeme sistemleri uygun hale geldiğinde ve tama-
mıyla e-ticarete yönelik olduğunda web sitemiz hazırda kurulu 
ve canlı bir yapı olarak devam edecek. Her geçen gün dijitalleşme 
konusunda gelişim kaydeden sektörün gelecekteki lider firması 
olabileceğiz. 

Hedefimiz Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine 
hâkim bir şekilde kaliteli markaları yanımıza 
alarak çözüm sunmak

Kontrolyum Otomasyon Sistemleri olarak müşterilerimizi çok 
iyi anlıyor ve isteklerine yönelik sunduğumuz ürünlerle doğru 
çözümü sağlıyoruz. Bunun yanında müşteri portföyümüz çok 
geniş. 35 markayla çalışabiliyor olmamızın sebebi bu. Mekanik 
tesisat sistemlerini çok iyi okuyabildiğimiz ve bu sistemler için 
otomasyon projesi tasarlamayı da bildiğimizden dolayı aynı iş için 
farklı seçenekleri müşterilerimize sunabiliyor ve müşterilerimizi 
doğru ürüne yönlendirebiliyoruz. Bir nevi danışmanlık hizmeti 
veriyoruz. İşte bu yüzden tercih ediliyoruz. Çünkü bir mekanik 
projeyi inceleyip otomasyon projesi çıkartabiliyoruz, bilgimizi 
müşterilerimizle paylaşıyoruz. Yeter ki sistem doğru işlesin ve 
müşterilerimiz mağdur olmasın. Tüm bunlar, müşterilerimizin 
bize olan güvenini artıran unsurlar. En büyük hedefimiz, Avrupa, 
Afrika ve Ortadoğu ülkelerine hâkim bir şekilde kaliteli markaları 
yanımıza alarak çözüm sunabilmek. 
Ayrıca şunu da vurgulamakta fayda var; Türk markaları da des-
teklemek adına bünyemize katmak istiyoruz.TM
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proje

YDA Group tarafından hayata geçirilen, 
modern tasarımı ve mimarisiyle son 
dönemin en büyük projelerinden biri 

olan iş ve yaşam merkezi YDA Center, pompa 
sistemleri konusunda Wilo ile çalışmayı tercih 
etti. 
Yenilikçi mimarisiyle oluşturulan karma yaşam 
projesinde; 859 adet ofis, 50 adet dükkan, 42 

adet restoran/kafe yer alırken, doğu tarafın-
daki ofis binası toplam 48 kat, batı tarafındaki 
ofis binası toplam 30 kat olarak yükseliyor. 
YDA Center projesi aynı zamanda metro ve 
Ankaray raylı sistemlerinin üzerinde bulunması 
sebebiyle şehrin ulaşımı en kolay lokasyon-
larından biri olma konusunda da dikkatleri 
üzerine çekiyor.

YDA Center Projesi 
Pompa Sistemleri 

Projede Wilo Helix V serisi 
hidroforlar kullanıldı

Wilo’nun son teknolojiye sahip pompa sistem-
leri, YDA Center’da enerji verimliliği sağlıyor. 
Wilo’nun akıllı basınç yükseltme sistemleri ile 
165 metre boyunca kesintisiz su temini elde 
ediliyor. Projede tercih edilen Wilo Helix V 

Tüm dünyada, yapılardan endüstriyel proseslere, ziraattan genel amaçlı temiz ve 
kirli su transferine, altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine kadar uzanan geniş bir 
yelpazede kullanılan Wilo pompaları, Türkiye’de de en prestijli proje ve yapılarda 
tercih ediliyor. Wilo’nun son teknolojiye sahip pompa sistemlerini kullanan projeler 
arasına Ankara'nın kalbinde yükselen iş ve yaşam merkezi YDA Center da katıldı.
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serisi hidroforlar, en az su ihtiyacında dahi çözüm oluyor. 

Akıllı bina sistemi frekans konvertörü ile buluştu

Akıllı bina sisteminin frekans konvertörü ile buluşması sayesinde tasar-
rufun adresi bir kez daha Wilo oldu. Projede yüksek enerji verimliliği 
elde edebilmek için tüm basınçlandırma sistemleri frekans konvertörlü 
tercih edildi. Sirkülasyon ve hidrofor pompalarının gün içerisinde değiş-
ken kapasite ihtiyaçlarının sağlanabilmesi ve sürekli en yüksek kapa-
sitede çalışmaması için sabit devirli pompalar ile frekans konvertörlü 
kontrol panolarına yer verildi. Frekans konvertörlü CC-LB ve CC-LC 
panolarda bulunan pompa sayısı kadar frekans konvertör sürücüsü ile en 
yüksek verimliliği hedefleyen ve aynı zamanda tam zamanlı otomasyona 
bağlanabilen sistemler kurularak sistem güvenliği sağlandı. 

Atıksu terfisinde çözüm: Wilo Drain WS serisi

Projede hijyenik depolu sistemler ile çevreye duyarlı bir tutum sergi-
lendi. Atıksu terfisinde koku probleminin yaşanmaması için Wilo’nun 
Drain WS serisi kullanılarak hem hijyene önem verildi hem de sorunsuz 
çalışabilecek bir sistem kuruldu. TM

ISH Energy
Yeni nesil ve 
yüksek teknoloji.
Dijital ısıtma çözümleri, otomasyon ve 
ağ bağlantılı bina sistemleri konularında 
fark yaratın.
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makale

Saçılmış kızılötesi ışığın algılanması 
için iki farklı açının kullanılması, farklı 
yangın türlerinin birbirinden ayırt edi-

lebilmesine imkân verir. Aynı muhafazanın 
içinde bulunan iki sıcaklık sensörü ve farklı bir 
ürün versiyonunda bulunan CO sensörü, anlık 
yangın tehditlerinin değerlendirilmesinde hep 
birlikte kullanılır. Sinyal işleme sırasında yan-
gın emareleri gerçek zamanlı olarak tanınır ve 
dedektör yanıtının dinamik olarak belirlenmesi 
mümkün olur.
Bu yaklaşım, hem alevli (açık) hem de alevsiz 
yangınların algılanmasında, ancak ve ancak 
temel olarak birbirinden farklı ve daha az çevre 

dostu teknolojilerin bir arada kullanılmasıyla 
ulaşılabilecek denkleştirilmiş bir yanıt veril-
mesini sağlar.

Giriş

Duman algılamada saçılmış ışık algılama hali-
hazırda olgunlaşmış bir teknolojidir. 40 yıldan 
uzun süredir var olup sürekli olarak gelişti-
rilmiş, daha doğru ve güvenilir dedektörlerin 
üretilmesine yol açmıştır. Ancak saçılmış ışık 
(fotoelektrik) dedektörleri günümüzde dahi en 
başında olduğu gibi tek sensörlü ileri saçılımlı 
cihazlardır. Ucuz ev dedektörlerinden endüstri-

İleri Sinyal Analizi ile Yangın 
Algılama Teknolojisi

yel uygulamalarda kullanılan daha karmaşık ve 
pahalı dedektörlere kadar uzanan farklı ürünler 
kıyaslandığında, tüm bu cihazlarda ortak olarak 
sensör odacığına giren aerosollerin yol açtığı 
güçlü saçılım sinyallerini alan küçük sayıla-
bilecek bir saçılım açısının (ileri saçılım) kul-
lanıldığı görülmektedir. Saçılan ışığın erken 
algılama aşamasında nA mertebesinde akım-
lar ürettiği hesaba katıldığında, bu yaklaşımın 
foto amplifikatörlerin uygun maliyetli ve EMC 
açısından sağlam bir biçimde tasarlanmasına 
imkân verdiği aşikârdır.
Tek sensörlü fotoelektrik dedektörlerin hassa-
siyeti, yürürlükteki standartların (ISO, EN, UL, 

Yazan: Adem Çakır, Ürün Müdürü, Siemens

Siemens'in ASA yangın algılama teknolojisi, "Gelişmiş Sinyal Analizi" anlamına 
gelmekte olup, dedektörlerin kullanıldığı geniş uygulama alanları için güvenilir ve 
yanlış alarma karşı dayanıklı bir yangın algılama sistemi sağlar.
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FM ve hatta ulusal standartlar) test yangınla-
rına göre belirlenmektedir. Bunlar aynı fizik-
sel prensibi paylaştığı için, bu dedektörlerin 
aldatıcı kaynaklara olan hassasiyeti (buhar, toz, 
genellikle yangın kaynaklı olmayan aerosoller) 
üreticinin bilgi seviyesine ve yaratıcılığına bağlı 
olmaktadır. Algılama elemanının istenmeyen 
ışıktan koruma ve duman girişi özelliği ara-
sında uygun bir dengenin sağlandığı optimize 
edilmiş bir mekanik tasarımın yapılması için 
bu konuda üst düzey uzmanlığa ve optik, aero-
dinamik, malzeme bilimi gibi çok sayıda farklı 
disiplin hakkında derinlemesine bilgi biriki-
mine sahip olunması gerekmektedir.
ASA teknolojisinin, tek saçılımlı ürün türe-
vinde aldatıcı kaynaklara karşı direncin yük-
seltilmesi için yukarıda bahsi geçen uzmanlık-
lardan ve bazı ana ASA sinyal işleme özellik-
lerinden (medyan ve yanıt süresi filtresi gibi) 
faydalanılmaktadır.
Yukarıda tarif edilen fiziksel sınırların aşılması 
amacıyla, yaklaşık yirmi yıl önce yangın olayla-
rının algılanması için farklı fiziksel prensipler 
bir arada kullanılarak bu cihazın daha geliş-
miş örnekleri olan çok sensörlü ve çok kriterli 
dedektörler geliştirilmiştir.

Bir ASA Dedektörünün Sensör 
Tasarımı

Sadece Gelişmiş Sinyal Analizi adına bakı-
larak ASA'in, yangın algılama algoritmaları 
yani sinyal işleme için kullanıldığı söylenebilir. 
Ancak, güvenilir bir tehlike değerlendirmesinin 
ön koşulu sensörlerden gelen sinyallerin doğru 
ölçülmesidir.
Çift saçılımlı ASA dedektörü aşağıdaki algı-
lama bileşenlerinden meydana gelir:

1. Yaklaşık 60° ileri saçılım ve yaklaşık 120° geri 
saçılım açıları elde edilecek şekilde alıcıya (3) 
göre konumlandırılan iki kızılötesi yarı iletken 
ışık kaynağı
2. Şekil 1'de, iki kaynaktan (1) çıkan kırmızı 
ışık konisi gösterilmiştir
3. Uzamsal özellikleri yeşil olarak gösterilmiş, 
iki kaynaktan gelen ışık konileriyle kesişen (2) 
ve saçılım hacmini meydana getiren kızılötesi 
ışık alıcısı
4. Dumanın saçmadığı ışıktan (harici kızılö-
tesi radyasyon veya iki kaynaktan yansıyan ışık 
gibi) kaynaklanan alıcı elemanın ön besleme-
sini bastıran labirent veya ışık kapanı. Labirent, 
dumanın ölçüm hacmine penetre etmesine izin 

verecek kadar açık olmalı ve üniform bir yönlü 
yanıt verilmesini sağlamalıdır. Bu, algılamanın 
temel unsurlarından biridir [6].
5. İki sıcaklık sensörü ortam havasının sıcak-
lığını ölçer. Her yönden ölçülen sıcaklık deği-
şimine denk bir yanıt verilmesini sağlayacak 
ve aynı zamanda düşük profilli bir algılamaya 
imkân verecek şekilde birbirinden 180° aralıkla 
yerleştirilirler.
6. CO sensörü (ayrı bir ürün modeli) ortam 
havasındaki karbonmonoksit konsantrasyo-
nunu sub-ppm çözünürlükle anında ölçer. 
Seri üretimde %10'dan daha iyi hassas mutlak 
kalibrasyonla birlikte düşük CO seviyelerinin 
algılanmasına imkân tanır, dedektörün yangına 
karşı hassasiyetini yanlış alarm oranını yükselt-
meden artırır.

Şekil 1: Bir ASA Dedektörünün ana algılama bileşenleri

Yangın Türlerini Birbirinden Ayırt 
Etme Amaçlı Saçılmış Işık Algılama

1970'lerde ve 80'lerde farklı parçacık boyutla-
rına duyarlı duman algılaması için çeşitli saçılım 
açılarının ve/veya dalga boylarının kullanıldığı, 
farklı yangın tiplerine karşı daha dengeli bir 
yanıt sunan çok sayıda rapor ve patent başvu-
rusu (örn. "WO 84/01650, ss.8-9, 26.04.1984" 
ve "DE2630632, 1972") düzenlenmiştir. Bu 
raporlar saçılım teknolojisi ile algılamayla ilgili 
gelişmelerin ilk örnekleri olup birçok teknoloji 
ve ürün bu yapı üzerine geliştirilmiştir.
Ancak, güvenilir ve uygun maliyetli ışık kay-
naklarının ve algılama elemanlarının mevcut 
olması için zaman geçmesi gerekmiştir. Burada, 
sadece üretim anındaki değil yıllar boyunca 
kullanıldıktan sonraki algılama performansları-
nın öngörülebilmesi için elektro-optik bileşen-
lerin bozunmasının değerlendirilmesi önem arz 
etmektedir. Ayrıca seri üretime geçilebilmesi 
için uygun maliyetli bir kurulum ihtimalinin 
yanı sıra, hassas ancak zaman açısından verimli 

bir optik kalibrasyonun geliştirilmesinin gerekli 
olduğu da belirtilmelidir. Yukarıda bahsedilen 
yöntemler ürünün geniş uygulama alanlarında 
kullanım imkânı bulmasını sağlamakta, uygun 
maliyetli olmasını ve sadece özel uygulamalarda 
kullanılmamasını mümkün kılmaktadır.

Şekil 2: TF1 (alevli odun ateşi) ve TF2 (alevsiz odun) 
test yangınlarının EN54-7'den sonra ölçülen saçılım 
kesitlerinin CEN duman tünelinde kullanılan parafin 
aerosol ile 523nm dalga boyunda karşılaştırılması.

Yukarıdaki şekilde TF1 (alevli odun ateşi) ve 
TF2 (alevsiz odun) test yangınlarının EN54-
7'den sonra ölçülen saçılım kesitlerinin CEN 
duman tünelinde kullanılan parafin aerosol ile 
523nm dalga boyunda karşılaştırılması grafiğini 
göstermektedir.
Şekil 2'de çok daha küçük parçacıklar üreten 
açık odun yangını gibi alevli yangınların alevsiz 
yangınlara göre çok daha küçük sinyaller oluş-
turduğu gösterilmektedir. Bu durum, saçılmış 
sinyal genliğinin çok çabuk tırmanmasından 
dolayıdır (dalga boyundan çok daha küçük olan 
parçacıklar için, parçacık çapının 4. kuvvetiyle). 
Ayrıca, ölçülen diferansiyel kesitlerin terci-
hen biri 90°'nin altında (ileri) ve biri 90°'nin 
üstünde (geri) olan farklı saçılım açılarındaki 
oranı (logaritmik ölçek kullanıldığına dikkat 
ediniz) alevli (TF1) ve alevsiz yangınlar (TF2) 
için farklıdır.
Bu bilgi, farklı yangın tiplerinin tanınma-
sını sağlayan algoritmaların tasarlanmasında 
kullanılmaktadır. Şekil 2'den ileriden geriye 
saçılımda oranlardaki en büyük farklılığa daha 
küçük ileri saçılımda ulaşılabileceği çıkarılabil-
mekle beraber, deney veritabanımız, ikili optik 
dedektörde 60° ve 120° açı kombinasyonu-
nun yangın aerosollerine duyarlılık ve aldatıcı 
aerosollere (çoğunlukla büyük parçacıklar) az 
duyarlılık açısından çok iyi bir denge sağladı-
ğını göstermiştir.
Halihazırda belirtildiği gibi, çift saçılım siste-
minde farklı yangın aerosollerine karşı istenilen 

TF1(Açık alevli odun)
Parafin aerosol

Saçılım açısı / °

TF2(İçin için yanan odun)
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makale

hassaslığa ulaşılabilmesi için hassas bir optik 
kalibrasyona (tipik olarak %10'dan iyi) ihtiyaç 
duyulur, ancak bunun yanı sıra ileri ve geri saçı-
lım sinyallerinin de birlikte eşleştirilebilmesi 
için özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Üretim sahasından ayrılan her dedektör için 
bu ikincisi mümkün olmuyorsa, o halde sahada 
doğru bir yangın tipi ayırt etme işleminin ger-
çekleştirilmesi garanti edilemez.
EP1630759B1 (2008) ve EP1630758B1 
(2007)'de tarif edildiği üzere (ASA sinyal işleme 
sürecinin detaylı bir tarifini sunan patentler) 
anlaşılmaktadır ki, bir yangın olayında duman 
gelişimi sırasında dedektör sürekli olarak hem 
saçılım sinyallerini takip etmekte hem de farklı 
yangın tiplerine karşı neredeyse denkleştirilmiş 
bir hassaslık sağlamak amacıyla ileriden geriye 
saçılım sinyali oranına dayalı olarak aşağıdaki 
denklemde verilen genel formla birlikte uygun 
bir doğrusal kombinasyonu gerçek zamanlı 
olarak seçmektedir:

S = k1 . (FW + BW) + k2 . (FW - BW) 

Bu denklem sonucunda elde edilen S büyük-
lüğü, parçacık dumanından kaynaklanan tehlike 
seviyesinin anlık ölçümünü temsil etmektedir. 
S değeri uygun bir şekilde ağırlıklandırılarak 
aynı dedektörle farklı uygulamalar için farklı 
hassaslıklara ulaşılabilir.

Geniş Uygulama Alanları için 
Çoklu Sensörlü/Çoklu Kriterli 
Algılama

Yukarıda tarif edilen ileri ve geri saçılım sin-
yallerinin kombinasyonu ASA dedektörlerinde 
hem statik hem de diferansiyel sıcaklık ölçüm-
leri ile bir araya getirilmektedir. Bu kombi-
nasyon yeni değildir ancak parçacık boyutuna 
duyarlılık açısından hem yangının daha hızlı 
algılanması hem de rahatsız edici sinyallerin 
bastırılması için yararlı ek bilgiler sunmaktadır.
ASA teknolojisi özel konseptinden, yani devam 
eden bir yangın olayını (veya yangın dışı olayı) 
karakterize eden anlık genlik, eğim, kısa vadeli 
varyasyonlar vb. gibi büyüklüklerin değerlerin-
den faydalanır ve dedektörün yanıt süresiyle 
hassaslığını dinamik bir şekilde uyarlar. En 
önemli özellikleri ve bunların etkilerinin bir 
özeti Tablo 1'de sunulmuştur.

Bu özellikler ASA dedektörlerinde farklı 
biçimlerde bir araya getirilir: örneğin daha hızlı 

yanıt, denkleştirilmiş yanıt için tüm özellik-
ler dengelidir - alevli yangın için daha hızlı 
ve aldatıcı kaynakları için daha yavaş, aldatıcı 
kaynaklar için çok yavaş ve/veya duyarsız ancak 
yine de yürürlükteki standartların limitleri 
içinde vb. gibi.
Bu şekilde, iki farklı sıcaklık değeri Denklem 
1'deki S için optik duyarlılık ayarı ile bir araya 
getirilerek ve buna farklı özellik kombinas-
yonlarından biri ve çok sayıda diğer yardımcı 
kriter de eklenerek uygulamaya özgü bir para-
metre kümesi oluşturulabilir. Yoğun deneyler 
ve saha deneyimi, çok sayıda farklı uygulama 
için geçerli olan ve temelde birbirinden farklı 
kombine parametre kümelerinin kullanılmasını 
mümkün kılmıştır.
Bazı durumlarda, belirli bir uygulama için bir 
parametre kümesinin tanımlanması, oda geo-
metrisi, yangın riski, aldatıcı kaynaklar, değer 
konsantrasyonu veya hayati tehlike gibi lokal 
kriterler hesaba katılarak sahadaki ölçümlerle 
mümkün olabilmektedir. Elde edilen tanımlan-
mış parametre kümesi bir ASA dedektörüne 
yüklenebilir ve sadece bu özel duruma özgü 
kullanılabilir. (Bu özellik dedektör seviyesinde 
mevcuttur ve sistem seviyesinde geliştirilmek-
tedir. Bu parametre kümelerinin onay (liste) 
uygunluklarının sağlanması için tek tek analiz 
edilmeleri gerekir.)

Şekil 3: ASA dedektörlerinin farklı alarm kanalları  
(UL versiyonu)

Ayrıca, çok sayıda algılama unsuru bulundu-
rulduğunda, aynı muhafazanın içinde bulunan 
tekli sensör sinyallerine dayalı olarak farklı 
alarm tipleri oluşturulması, dolayısıyla farklı 
dedektörlerin tek bir muhafazaya entegre edil-
mesi mümkün olmaktadır. UL onaylı optik-
termal-CO dedektöründe bir dedektör UL521 
(Alarm Kanalı 4, ısı), UL268 (Alarm kaynağı 1, 
çoklu kriterli veya duman) ve UL2075 (Alarm 
kaynağı 2, CO) veya Denetim (alarm kaynağı 3, 
CO/sıcaklık) uyarınca ayrı ayrı alarmları aynı 
anda desteklemektedir. EN'e göre düzenlenen 

Tablo 1: Bir ASA Dedektöründeki Özellikler

Yangın İmzası Özellikler Tipik Sonuç

Alevsiz Algılanan parçacıklar, 
çoğunlukla büyük

Daha yavaş yanıt, rahatsız edici 
faktör de olabilir*

Yangın tipi değişiklikleri Yangın tipi alevsiz ve alevliye 
doğru değişiyor Daha hızlı yanıt*

Alevli Tespit edilen yangın tipi alevli Daha hızlı yanıt

Monoton yükselme Optik sinyaller önemli düzeyde 
yükseliyor Daha hızlı yanıt

Rahatsız edici şablonları
Buhar, elektromanyetik alanlar 
vb. için kısa süreli optik sinyal 
varyasyonları

Daha yavaş yanıt

Sıcaklık yükselmesi
Sıcaklık yükselmesi önemli 
düzeyde, açık yangın olduğuna 
işaret ediyor

Daha hızlı yanıt

Artan CO** Büyük miktarda CO mevcut Daha duyarlı ve daha hızlı

*Parametre kümesine bağlıdır

**Sadece UL dedektörlerinde

İleri 
saçılım

Geri 
saçılım Sıcaklık CO

Kontrol paneli

Çoklu kriterli 
yangın/duman 

dedektörü

Can 
güvenliği

Isı 
dedektörü

Yapılandırma

Parametre ayarı

Alarm kaynağı

İzleme

Birleştirme

Karar 
verme
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makale

ülkelerde EN54-7, EN54-5, CEA 4021 vb. 
standartlarına uygun benzer dedektörler lis-
telenmiştir.
EN ve UL bazlı dedektörler arasında çok sayıda 
ortak özellik bulunmakla beraber, standartlar 
yine de dedektör yanıtında önemli farklılıklara 
yol açabilmektedir. Örneğin yangın deney-
lerinin doğası nedeniyle, EN54-7 standardı 
genel olarak daha uzun tepki sürelerine izin 
vermekte ancak UL268 test yangınlarında daha 
fazla dinamik bulunduğundan bunlar genellikle 
daha sınırlayıcı olmakta ve tipik olarak %25 
daha kısa tepki süresini şart koşarak yangın 
özelliklerinin değerlendirilmesi nedeniyle daha 
az varyasyona izin vermektedir.
Yeni teknolojilerin uygulanabilirliği açısın-
dan günümüzün yangın algılama standartla-
rının sınırlayıcı özelliğini gösteren bir başka 
örnek de, EN54-7 ve Ul268 standartlarındaki 
referans hassaslık ölçümü sistemlerinde ASA 
dedektörü yanıtının karşılaştırılmasıdır. Özetle, 
CEN duman tünelinde EN54-7'de tanımlan-
dığı üzere maksimum parçacık dağılımı 500nm 
ve 1000nm arasında olan, kırılım indisi 1.4 
olan çok dağılımlı bir aerosol kullanılmaktadır. 
Bu tür bir aerosolün üretiminde parafin yağı 
kullanılır. Ayrıca, tükenme ölçümü 900 nm'de 
yapılır.
Öte yandan, UL 268'de tanımlandığı üzere 
duman kutusunda hem çok küçük parçacıkları 
hem de büyük parçacıkları bir arada bulun-
duran ve bir açık yangının parçacık-duman 
özelliğini taşıyan bir pamuk lamba fitili kulla-
nılır (veya alternatif olarak aerosol). Tükenme 
ölçümü 530 nm'de yapılır. EN standartlarına 
ek olarak, UL268 standardında kesin ölçümler 
gereklidir - dedektör hassaslığı %0.5/ft ve %4/
ft arasında olmalıdır.
Her iki standartta da dedektör hassasiyetini 
ifade etmek üzere aynı fiziksel büyüklük kulla-
nılmaktadır: %/ft veya %/m'de (ya da alternatif 
olarak dB/m) tükenme. Ancak aerosollerdeki 
ve dalga boyundaki farklılıklardan dolayı teo-
rik bazda yapılan yeniden hesaplamalar hatalı 
sonuçlara yol açmaktadır. Doğru korelasyon 
için kullanılabilecek tek yöntem ölçüm yön-
temidir. Bu da önceden belirtildiği gibi ASA 
dedektörlerinin parçacık boyutuna hassasiye-
tinden ve UL268'de belirtilen mutlak limitler-
den dolayı aerosol stabilitesinin optik özellik-
leri açısından kontrolü (hem kısa hem de uzun 
vadede) için ek yöntemler anlamına gelmekte 
ve yeni ürünlerin ne zaman geliştiğinin öngö-
rülmesi açısından zorluklara sebepolmaktadır.

Alevsiz ve Açık Yangınların 
Algılanma Performansı

Günümüzde yangın (duman) dedektörleri-
nin optimum performansı geniş bir tartışma 
konusudur. Bu bağlamda, "optimum perfor-
mans" ifadesi güvenilir yangın algılamayla 
birlikte yanlış alarmlara karşı da dayanıklı 
olmayı gerektirmektedir. NFPA iyonizasyon 
ve fotoelektrik (optik) dedektörlerin birlikte 
kullanımının güvenilir duman algılama için 
daha iyi bir performans sunduğunu ileri sür-
müştür: "Çifte alarmlar genellikle alevsiz yan-
gınlarda iyonizasyon alarmlarından önce, alevli 
yangınlarda ise fotoelektrik alarmlardan önce 
yanıt vermektedir" . Diğer araştırmacılar ise 
yanlış alarma karşı dayanıklılık boyutunu da 
ele alarak sıcaklık ve CO sinyallerinin de bu 
kombinasyona dahil edilmesinin daha ideal 
bir çözüm sunduğu fikrini ortaya atmışlardır. 

Şekil 4'te iki tek sensörlü duman algılama tek-

nolojisi birbiriyle karşılaştırılmıştır: iki saçılan 
ışıklı fotoelektrik (saçılan ışık) ve iki ısı sensörü 
(Şekil 1'le kıyaslanarak, CO sensörsüz). Bu 
karşılaştırma, ilgili dedektör tipi için geçerli 
duyarlılık aralığının tamamına dayalı olarak 
yapılmıştır. Hata çubukları değerlendirilen 
numuneler için istatistiksel hataları göster-
mektedir. Sadece tek bir değerin kullanıldığı 
yerlerde 0.25'lik ortalama standart sapma uygu-
lanmıştır.
Karşılaştırma bir tarafta alevsiz odun (TF2), 
diğer tarafta da açık alevli (TF5) ve açık odun 
(TF1) yangınları olacak şekilde yapılmıştır. 
Dedektörün yanıtı, başlangıçtaki yakıt kütle-
sine göre normalleştirilmiş yanan kütle oranı 
cinsinden ifade edilmiştir (dedektör yanıtının 
verildiği anda yanmış olan malzemenin oranı). 
Bu da dedektör ne kadar hassassa, alarm anında 
o kadar az yanan kütle oranı elde edileceği 
anlamına gelmektedir (Şekil 4'te %100 yanan 
kütle oranı 10 üniteye karşılık gelmektedir). 
EN54-9 test yangınlarının parçacık boyutu 

Şekil 4: Fotoelektrik, iyonizasyon ve ASA dedektörlerinin açık yangınlara verdiği yanıt: TF1 (daha koyu renk) ve TF5 
(iki renkten daha açık olanı) vs. alevsiz (TF2), yanan kütle oranı cinsinden (x10) ifade edilmiştir.
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sınırlarını temsil ettikleri için TF2 ve TF1/
TF5 yangınları seçilmiştir.
Şekil 4'te, fotoelektrik ve iyonizasyon dedek-
törlerinin yanıtları arasında, bunların farklı 
fiziksel algılama prensiplerine dayanan açık 
bir ayrım olduğu görülmektedir. Bu tekno-
lojilerin her ikisi de ağırlıklı olarak yangın 
türlerinin birine karşı tepki göstermektedir. 
TF1'in standart ileri saçılımlı dedektör için 
zorluk oluşturduğu ve iyonizasyon dedektö-
rünün daha üstün bir performans gösterdiği 
bilinmektedir. Ancak iyonizasyon dedektö-
rünün alevsiz yangınlara karşı hassaslığı da 
düşüktür. Çok kriterli dedektörler için yeni 
EN standartlarında (örn. 54-29 ve -31) TF1 
yine zorunlu test olarak sunulmaktadır. Tekli 
saçılımlı fotoelektrik ve iyonizasyon dedek-
törlerinin kombinasyon halinde kullanımının 
şüphesiz oldukça geniş bir yangın aerosolü 
spektrumunu kapsadığı sonucuna varılabilir.
Isı algılamanın da yardımıyla çift saçılım 

prensibi, iyonizasyon teknolojisinin perfor-
mansıyla kıyaslandığında ASA dedektör-
lerini açık yangınların algılanmasında çok 
daha duyarlı hale getirmektedir. Buna benzer 
olarak ASA dedektörleri aynı temel prensibi 
paylaştığından dolayı tek sensörlü fotoelek- 
trik dedektörlerinin alevsiz yangınlara olan 
duyarlılığını korumaktadır. Bu yüzden çoğu 
yangın türüne verdikleri yanıtlar da denk hale 
gelmekte, ideal algılama performansı sunmak-
tadır. Ayrıca, uygulamaya özgü parametreler 
seçilerek diğer yangın olaylarına verilen yanıt-
lar da aktif olarak kontrol edilebilmektedir 
(Şekil 4'te diyagonal eksen üzerindeki hareket 
gibi).

Sonuç

Bu yazıda, yangın algılamada ASA tekno-
lojisinin temel prensipleri sunulmuş, ileri ve 
geri algılama prensiplerinin kullanılması ve 

bunların farklı yangın tiplerini algılamadaki 
performansı üzerine odaklanılmıştır.
Bu dedektörlerin ısı sensörleri ile birlikte 
kullanılmasıyla açık (alevli) yangınlara karşı 
yüksek duyarlılığa ulaşılmakta, aynı zamanda 
saçılan ışık algılama prensibi nedeniyle alev-
siz yangınlara karşı hassaslık da korunabil-
mektedir. Bu şekilde ideal yangın algılama 
sağlanabilmektedir. Ayrıca, ayrı bir ürün 
modelinde CO sensörü de kullanılarak toz 
ve buhar gibi aldatıcı faktörlerden kaynak-
lanan yanlış alarm oranları yükseltilmeden 
bundan daha da yüksek yangın duyarlılığına 
ulaşılması mümkün olabilmektedir.

Güvenilir sensör sinyallerine dayalı ASA sinyal 
işleme süreci dedektörün farklı yangın tiple-
rine karşı olduğu gibi, farklı ortamlara ve uygu-
lamalara göre de dinamik ve adapte olabilen  
bir yanıt geliştirebilmesini mümkün kılmak-
tadır. 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
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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


