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O da fan,
bu da fan.

Ne farkeder?

Şartnameye
uygunluk mu?

Uydurun
bi şekilde...

Ar-Ge mi?
Boşuna israf!

Yangın mı?
Ya çıkar, ya çıkmaz.

Boşuna evham...

Sertifika?
Bulamadınız mı

internetten?

Fan eğrisi de
nedir?

Rengarenk
çizgiler?
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Mühendisliğin 
hakkını vererek fan üreten 

yerli bir firma var:
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Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar 
Merkezi’nin (İPM) iki ayda bir ger-
çekleştirdiği, iklim değişikliği alanında 

çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin bu 
alandaki çalışmalarını masaya yatıran İklim 
Kafe Konuşmaları serisinin Mart ayı buluşması 
yapıldı. Etkinlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe 
Uyduranoğlu, “Küresel İklim Değişikliği ve 
Emisyon Ticareti: Yeşil Ekonomi Tasarımına 
Önermeler” başlıklı bir sunum yaptı. Buluş-
mada ayrıca, TÜBİTAK’ın desteklediği bir 
proje ile işletmeler tarafından “Emisyon Tica-
ret Sistemi”ne (ETS) verilen desteğin incele-
mesine de değinildi. Doç. Dr. Ayşe Uydura-
noğlu ve Portekiz Katolik Üniversitesi öğretim 
üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zahide Eylem Gevrek 
tarafından oluşturulan “Yeşil Uygulama Pra-
tikleri Endeksi” ve araştırmanın sonuçlarından 
yola çıkılarak emisyon ticareti ve yeşil ekonomi 
tasarımına yönelik önermeler de tartışıldı. 
Uyduranoğlu sunumunda özetle şunları kay-
detti: “Dünya Ekonomik Forumu, küresel iklim 
değişikliği ile mücadelede başarısızlığı, dünya 
ekonomilerine tehdit oluşturan ilk beş riskten 
biri olarak belirtmiştir. Paris Anlaşması ise, 
iklim değişikliğine neden olan yeryüzü sıcaklık 
artışının bu yüzyıl sonuna kadar 2°C ile sınırlı 
tutulmasının hayati önemini belirtmiştir. Bu 
hedefe ulaşabilmek için sadece gelişmiş ülkele-
rin değil, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
gelişen ülkelerin de sorumluluk alması bek-
lenmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede 
aralarında emisyon ticaretinin de bulunduğu 
karbon fi yatlandırması, emisyonların azaltı-

“Emisyon Ticaret Sistemi” 
Türkiye’de de gündeme geliyor

mında etkili olabilecek politikalar arasında yer 
almaktadır. Elde edilen veriler ile oluşturulan 
‘Yeşil Uygulama Pratikleri Endeksi, ekolojik 
sürdürülebilirlik ve yeşil uygulama pratiklerine 
önem veren işletmelerin, daha yüksek oranda 
emisyon ticaretini desteklediklerini gösteriyor. 
İşletmeler, Emisyon Ticaret Sistemi’nin yeni 
bir politika aracı olmasından ötürü ilk aşamada 
belirsizlikleri asgari düzeye indirecek şekilde 
tasarlanmasını da istiyorlar.” 
Ayşe Uyduranoğlu, 23 ilde 1250 kişi ile yap-
tıkları anket çalışmasının dünyada sanayide 
uygulanacak ETS’yi ‘tercih deneyleri yöntemi’ 
ile inceleyen ilk çalışma olduğunu belirterek 
anketin, İstanbul, Bursa ve Gaziantep’in de 
aralarında bulunduğu 13 ilde, Cam, Çelik, 
Çimento, Demir, Enerji, Kağıt, Metal ve Sera-
mik sektörlerinden 404 fi rma ile yapıldığını 
söyledi. Uyduranoğlu, farklı kombinasyondan 
oluşan tercih deneyi tablolarına verilen cevap-
lardan elde edilen sonuçlara göre fi rmaların her 
fi rma için geçmiş emisyon hacminin baz alın-
dığı, kotanın kullanım süresinin 3 yıl olduğu, 
fi rmaların istedikleri kadar alım yaptığı, kota 
fi yatlarındaki dalgalanmaları devletin regüle 
ettiği ETS’nin tasarlanması yönünde taleple-
rini ortaya koyduğunu vurguladı. ETS henüz 
uygulanmayan bir sistem olduğu için fi rmalar, 
bilinmeyen bir sistemin beraberinde getireceği 
belirsizlikleri asgariye indirmek istediklerini 
de ifade ettiler. Ayrıca Avrupa Birliği’nde 
ETS’nin ilk aşamada (2005-2007) daha çok 
pilot uygulama şeklinde olduğu ve süreç içinde 
elde edilen tecrübeden faydalanılarak, sistemin 
daha da geliştirildiği belirtildi.

*Dünya Tesisat Konseyi, dokuz yıl önce 11 Mart’ı 
“Dünya Tesisat Günü” olarak ilan etmiş ve böylece 
sektörün önemine dikkat çekmişti. Doğa Sektörel Yayın 
Grubu olarak sektörümüzün Dünya Tesisat Günü’nü 
kutluyor, mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı bir yıl olmasını 
diliyoruz. TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com
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Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W
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ürünler

Yeni Condair Nem Alma Cihazları Serisi

Acrefine’dan API-M Serisi Pad İzolatörleri

Condair, ürün portföyünü bir dizi 
gelişmiş ticari ve endüstriyel nem 
alma cihazı ile genişletiyor. Yeni 

Condair nem alma cihazı serisi, 0,5 kg/sa-182 
kg/sa (20°C/%60RH) arasında geniş standart 
kapasiteye sahip kurutucu tip ve yoğuşmalı 
tip teknolojilerini geniş bir şekilde kapsar. 
Uygulamaların gerektirebileceği özel çevresel 
koşullar altında daha da fazla nem alma sağ-
layabilen veya çalışabilen özel dizayn üniteler 
de mevcuttur.
Condair kurutucu tip nem alma cihazları 
havadan nemi almak için silika kaplı bir 

Acrefine API-M serisi pad izola-
törleri, tesisat ekipmanlarında 
en ekonomik şekilde titreşim 

yalıtımı yapmak için tercih edilebilir.  
Patentli modüler tasarımı sayesinde 
sahada kolayca istenen ebatta kesilerek 
kullanılabilen API-M serisi pad izola-
törler ile çok pratik uygulamalar yapıla-
biliyor. Özellikle klima santralleri, fan-
lar, hidroforlar ve nispeten küçük pom-

emme rotoru kullanır. Bu tip bir teknoloji, 
düşük sıcaklık koşulları veya %50 RH’nin 
altında çok kuru hava gerektiren uygulama-
lar için idealdir. Nem alma cihazının emme 
rotoru kendi ekseni etrafında dönerek, ısıtıl-
mış rejenerasyon havası ile yenilenir ve rotor 
üzerinde biriken nem dışarıya tahliye edilir. 
Standart olarak, bu rejenerasyon işlemi için 
elektrikli ısıtıcılar kullanılır, ancak enerji ve 
işletme maliyetlerini azaltmak için buhar veya 
sıcak su eşanjörleri de kullanılabilir. Condair 
kurutucu nem alma cihazları, kullanılacağı 
prosesin dizaynına bağlı olarak ön soğutma, 

palar için standart olarak 50x50 mm ile 
350x350 mm ebatlarında ve 90 ila 4.410 
kg kapasitelerde Ulus Yapı stoklarında 
her an hazır bulunan bu pad izolatörler, 
istendiğinde çok katlı olarak kullanılarak 
çok daha yüksek kapasitelere ulaşabiliyor.  
API-M serisi pad izolatörleri alterna-
tifleri arasında en iyi fiyat garantisiyle  
SismikMarket.com’dan hemen temin edi-
lebilir.TM

son soğutma, son ısıtma gibi ilave modüller 
ile donatılabilir.  

Condair yoğuşmalı tip nem alma cihazları 
havadaki nemi almak için soğutma bataryala-
rında yoğuşmayı sağlayan bir soğutucu devre 
kullanır. Bu teknoloji nemi %50 bağıl nem 
seviyesine düşürmek için idealdir. Serinin özel-
likleri, soğutma bataryasındaki buzlanmayı 
kontrol etmek ve düşük oda sıcaklıklarında 
verimli çalışmayı sağlamak için standart ola-
rak sıcak gaz defrostunu içerir. İkincil, harici 
olarak yerleştirilmiş bir kondansatöre sahip 
olan sıcaklık nötr modeller de mevcuttur. Bu 
tip cihaz, soğutucu akışkan devresi tarafından 
üretilen ısının bir kısmının dışarıya atılmasını 
ve kuru şartlandırılmış havanın odaya gelen 
nemli hava ile aynı sıcaklıkta geri gönderil-
mesini sağlar.
Hem kurutucu tip hem de yoğuşmalı tip nem 
alma cihazları, bağımsız bir sistem olarak çalış-
tırılabilir, doğrudan odanın atmosferine kuru 
hava sağlayabilir veya şartlandırılmış havayı 
daha geniş bir alana dağıtmak için bir hava 
kanalı sistemine bağlanabilir. Condair nem 
alıcılar çok geniş ürün ve kapasite yelpazesi 
ile her ihtiyaca cevap verebilir.
Condair Grubu, ticari ve endüstriyel uygula-
malar için enerji tasarruflu, hijyenik ve yeni-
likçi teknolojilerle, nem kontrolü ve evapo-
ratif soğutma alanında dünyanın önde gelen 
uzmanlarındandır. Condair, Türkiye'de sistem 
tasarımı, tedarik, işletmeye alma, bakım ve 
yedek parça sunan grup şirketi Condair Nem-
lendirme A.Ş. tarafından temsil ediliyor.TM
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Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.



ürünler

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

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

www.mekanikmarket.net

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

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

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

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

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

Aironn Kulisli 
Aksiyal Çatı 
Tipi Taze Hava 

Fan serisi fanları mak. 55 
°C’de çalışmaya uygundur. 
400 mm-1250 mm çap 
aralığında sunulan kulisli 
aksiyal çatı tipi taze hava 
serisi fanlar motorlu açı-
lır-kapanır kapağı ve 50 
mm termal izolasyonu 
sayesinde normal koşul-
larda ısı transferini engel-
lerken, çalışma gerektiği 
zaman kısa sürede açılan 
kapağı sayesinde hızlı 
tepki verebiliyor. Oto-
matik olarak açılıp kapa-
nan kapak güçlü motoru 
sayesinde 1000 N a (SL1000 Sertifikalı) kadar kapak üzerindeki 
yayılı kar yükünü kaldırabiliyor. Kapağın açık ya da kapalı durumu 
hakkında fan üzerinde bulunan switch sayesinde bilgi alınabiliyor. 
İçerisine su geçirmeyecek şekilde tasarlanmış gövde, paslanmaz 
galvaniz çelik malzemeden imal edilmiş olup, talep doğrusunda 
istenilen renkte özel boya uygulanabiliyor. 50 mm termal izolasyonu 
sayesinde iç ortam ve dış ortam arasında farklı hava koşullarında 
ısı kaybını önlüyor. Aironn Kulisli Aksiyal Çatı Tipi Taze Hava 
serisi fanların performansları AMCA 210-07 standardına uygun 
şekilde test edilmiştir.

Fan Gövdesi
Fanların gövdesi yüksek kalite sacdan imal ediliyor ve korozyona 
dayanıklı sıcak daldırma galvaniz ile kaplanıyor. Fan flanşları göv-
deden bükülerek imal ediliyor ve bu sayede fanlar kendinden flanşlı 
oluyor. Standart olarak uzun gövde olarak üretiliyor. Gövde bakım 
kapağı seçeneği ile sunuluyor.

Kanatlar
Aerodinamik yapıya sahip kanatlar ETIAL 171 malzemeden enjek-
siyon döküm yöntemiyle imal ediliyor. ISO 1940/1-2003’e göre 
statik ve dinamik olarak balanslanıyor.

Motor
F izolasyon sınıfına sahip, IP 55 motorlar tek devirli ya da çift devirli 
seçeneği ile sunulan 2 adet motora sahiptir. İstenildiği durumda tek 
devirli motorlar invertör kullanımına uygundur.

Elektrik
Plastik malzemeden imal IP 55 elektrik bağlantı kutusu standart 
olarak sunuluyor.

Aironn’dan Kulisli Aksiyal Çatı Tipi 
Fanlar



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



ürünler

Baymak Lambert LPY Kombi, Premix Teknolojisiyle Yüksek Verimlilik Sağlıyor

Baymak güvencesi ile satışa sunulan 
Lambert kombi ailesinin en geniş 
kapasitesine sahip modeli LPY Pre-

mix yoğuşmalı kombi, yüksek verimliliği 
ve kalitesiyle dikkat çekiyor. LPY Premix 
yoğuşmalı kombiler; 24, 28, 33, 42 ve 45 
kW olmak üzere 5 farklı kapasite seçe-
neğine sahip. 42 ve 45 kW’lık modelleri 
ile büyük metrekareye sahip konutların ve 
villa tipi müstakil konutların ısıtılması ve 
sıcak su ihtiyacını karşılamayı hedefleyen 
LPY yoğuşmalı kombilerin 24, 28 ve 33 
kW’lık modelleri ise apartman daireleri için 
tasarlandı. Paslanmaz çelik brülör kapakları 
ile daha uzun ömürlü bir kullanım imkânı 
sunan LPY yoğuşmalı kombiler, Cold Bur-
ner Door (soğuk brülör kapak) teknolo-
jisiyle kapağın ısınmasını engelleyerek ısı 
kayıplarını azaltıyor. Tasarımında bulunan 
dijital ekranı sayesinde kolay kullanım sağ-
layan LPY yoğuşmalı kombi, yüksek verim-
lilik ve tasarrufla kullanıcı dostu bir ürün 
olarak dikkat çekiyor. 
LPY kombilerin en önemli özelliği ise “Pre-
mix” teknolojisine sahip olması. Verimliliği 
belirleyen ideal yanması sağlayan bu tek-
noloji doğru hava-gaz karışımı dengesini 
oluşturmaya yardımcı olur. Normal kom-
bilerde hava ve gaz, gaz valfinden gelen 

akışa göre bir karışım hazırlanır ve ısı bu 
karışımın yakılmasıyla sağlanır. Bu sistemle 
hava ve gaz akışındaki dengesizlikler, düşük 
sıcaklık değerlerinde ideal yanma düzeyi-
nin yakalanamamasına sebep olur. Premix 
teknolojili LPY ise bir birim gaz için eşit 
düzeyde havayı alıp önceden karıştırarak 
ideal yanma sağlar. 

Özellikler

•	 24 ile 45 kW arasında ısıtma kapasiteleri
•	 Premix tam yoğuşma teknolojisi ile tam 

tasarruf
•	 ErP enerji verimlilik sınıfı A
•	 Cold burner door teknolojili yanma grubu
•	 Isıtma ve kullanım suyu devresinde 

donmaya karsı tam koruma
•	 NOx sınıfı 6* (LPY42-45 modelleri için)
•	 Pirinç malzemeden hidrolik grup 
•	 Modülasyonlu fan ile sabit yanma verimi
•	 Isıtma ve kullanım suyu devresinde 

donmaya karşı koruma
•	 Frekans konvertörlü düşük elektrik 

tüketimli sirkülasyon pompası (ErP 
uyumlu)

•	 Anti Blokaj Sistemi
•	 Premix teknolojisine sahip yanma odalı 

ve paslanmaz sarmal eşanjör ile konforlu 

ısınma
•	 Paslanmaz çelik plakalı kullanım suyu 

eşanjörü
•	 3 bar emniyet ventili
•	 Arıza kodu gösterimi
•	 Sessiz çalışma TM

Teinnova Filnet Ultrasonic Filtre Temizleme ve Teinnova Visiobot Kanallar için 
Video Kontrol Sistemi

Filnet ultrasonik sistemi, ultrason (ses 
üstü dalga), ısı, kimyasal ve mekanik 
işlemlerin birleşimidir. Bu birleşim bir-

kaç dakika içinde kirleri herhangi bir manuel 
bitirici müdahale olmadan söküp atar. Ultra-
sonik işlemler tüm boşluklara nüfuz ederek 
detaylı bir temizlik sağlar.
Otomatik video kontrol sistemi ise hava kanal-
larını görüntüler ve SD karta kaydeder. Şarj 
göstergesi, şarj edilebilir lityum bataryası, ufal-
tılmış boyut ve otonomisi ile kullanıcılar için 
ideal bir cihazdır. Robot ön ve arka kamera-
lara sahiptir. Ayarlanabilir LED aydınlatma 
ve bağımsız motoru ile dört teker (4*4) çekişe 
sahiptir. Kontrol paneli, 9 inç yüksek çözünür-
lüğe sahip LCD monitör ile taşıma haznesi-
nin içine yerleştirilmiştir. İspanyol Teinnova, 

Türkiye’de CFR GLOBAL tarafından temsil 
ediliyor.TM
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Panasonic, ticari uygulamalar için mev-
cut ürün yelpazesini tamamlamak 
üzere iki ilave duvar tipi ünitesini 

tanıttı. PK2 ve MK2 modelleri konforlu ve 
verimli bir performans sunan, şık bir tasa-
rıma sahip kapsamlı birer klima çözümü.  
Yeni PK2 üniteleri, herhangi bir ticari mül-
kün iç kısmına uyacak şekilde ve iç tasarım 
şemasına entegrasyon sağlayan kompakt, 
verimli ve şık bir seçenek olarak tasarlandı. 
Mat beyaz renkte tasarlanan Panasonic PK2 
serisi, tasarımda piyasaya öncülük ederek, 
kurulumdan sonra iç estetiğin görünümü ve 
hissini etkilememesi ile öne çıkıyor. PACi 

Panasonic, Yeni Tasarımı ile Ticari Duvar Tipi Klimasını Tanıttı

PK2 serisi, 3,6 kW ila 9,0 kW arasında deği-
şen çeşitli kapasitelere sahip. ECOi ve ECOG 
ile uyumlu olan MK2 serisi de kurulum için 
gerekli alanı önemli ölçüde azaltarak, yeni 
seriye kompakt bir tasarımla katılıyor. MK2 
serisi, çeşitli projelere uyum sağlamak için 
4,5 kW ila 10,6 kW arasında değişen dört 
kapasiteye sahip. 
Panasonic'in yeni PK2 ve MK2 modelleri 
daha kolay kurulum ve bakım için tasarlandı. 
Daha hafif yapısı sayesinde, hızlı erişim ve 
kontrole olanak sağlar. Panasonic ısıtma ve 
soğutma ürünlerinin satışı, Türkiye’de Res 
Enerji Sistemleri A.Ş. tarafından yapılıyor. TM



ürünler

Yapay Zekâlı Pompa Teknolojisi Wilo-Stratos MAXO

sayesinde; pompa içerisindeki sıcaklık ve akış 
sensörlerini kullanarak 24 saatlik periyotlarla 
akışı analiz ediyor. Pompa, sisteme çalışma 
noktası set edilmeden gerçek çalışma noktasını 
bulabiliyor. Sürekli olarak sistemi izlemesi ve 
sistemdeki değişime göre kendi performansını 
ayarlaması Stratos MAXO’nun en önemli özel-
liklerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Multi-fl ow adaptasyonu ile primer devre pom-
pası, tüm sekonder devre pompaları ile iletişim 
halinde çalışıyor. Primer pompa, işletme veri-
lerini ve sekonder devre pompaların ihtiyacını, 
Wilo - Net üzerinden algılayarak sekonder 
tarafın debisi dahil toplam debiyi sağlıyor.
Sabit debi fonksiyonu ile ısıtma ve soğutma 
proseslerinde debi, kapasitelere uygun olarak 
karşılanarak, kullanıcıyı pahalı ve verimsiz 
kontrol vanaları ihtiyacından kurtarıyor. Ayrıca 
pompa debisi maksimum ve minimum aralıkta 
sınırlandırılabiliyor. Bu sayede sistemin hidro-
lik dengesizlik riski azalırken, ihtiyaç değişti-
ğinde harici ekipmanlara gerek duyulmuyor.

Pompa ömrünü uzatan özellikler

Sistemdeki tüm vanalar kapalı olduğunda, ürün 
sisteme adapte olabilmek için minimum akışa 
ulaşana kadar pompa motoru duruyor. Her 
5 dakikada bir, birkaç saniye pompa yeniden 
çalışıyor; pompa içinde bulunan akış kontrol 
sensörü ile akış kontrol ediliyor. Bu şekilde bek-
leme modundayken enerji tüketimi 1 w/s’den 
daha küçük oranda gerçekleşiyor. Bu sayede 
elektrik tasarrufu sağlanırken, pompanın aşırı 
ısınması önleniyor ve pompa ömrü uzuyor.

Yüzde 80’e varan elektrik tasarrufu

Stratos MAXO’da, ∆T- sabit sıcaklık kontrolü 
ile primer ve sekonder devre arasındaki sıcaklık 
farkını sabit tutacak şekilde primer pompanın 
devrini ayarlaması sağlanıyor. Bu sayede pri-
mer pompa, sekonder pompanın ihtiyacı kadar 
çalışarak yüzde 80’e kadar elektrik tasarrufu 
sağlıyor.
Hızlı ve kolay montaj için geniş elektronik 
gövdesi, çalışma ve ayar için 4,2” led ekranı, 
kataforez kaplamalı gövde ve rakor/ fl anş bağ-
lantı seçeneği, Wilo-Connector ve yeşil düğme 
teknolojisi ile kolay kurulum, tek kablolu kolay 
bağlantı, klemens kutusuna erişim için çıkarı-

labilir kontrol paneli, ısı kaybını azaltmak için 
izolasyon ceketi ve EC motor sayesinde yüksek 
performans, Stratos MAXO’nun dizaynında 
dikkat çeken diğer özellikleri arasında yer alıyor. 

Akıllı mobil cihazlarla uzaktan 
erişim kolaylığı

Akıllı telefonlar ya da tabletlerle herhangi bir 
adaptör olmadan direkt bluetooth arayüz bağ-
lantısı ile Stratos MAXO’nun işletme bilgile-
rine erişilebiliyor. Uzaktan erişim kolaylığı ile 
pompa üzerinde açma, kapama gibi işlemler 
yapılabilirken, pompaların eş yaşlanma prensi-
binde çalışması da görülüyor. Bu şekilde çalışma 
modu konfi gürasyonu, özellikle de erişilmesi 
zor pompalar için çok faydalı bir özellik olarak 
dikkat çekiyor.
Entegre frekans konvertörlü, yüksek verimli 
Wilo-Stratos MAXO ürün grubu, sirkülasyon 
sistemlerindeki ısıtma, soğutma, güneş enerjisi, 
jeotermal enerji ve domestik sıcak su uygula-
malarında fark yaratmaya hazırlanıyor. 
Wilo-Stratos MAXO ailesinin üyeleri; Stra-
tos MAXO, Stratos MAXO-D ve Stratos 
MAXO-Z, yapay zekâ, tasarım ve kullanım 
kolaylığı sağlayan özellikleriyle bina otomasyo-
nuyla iletişimin gerekli olduğu uygulamalarda 
akla gelecek ilk pompa grubu olma iddiasını 
taşıyor.TM

Wilo, yeni ürünü Stratos MAXO ile 
akıllı pompa dönemini başlattı. 
Sistem verimliliği, enerji tasarrufu 

ve kullanım kolaylığı açısından çığır açan Stra-
tos MAXO, en karmaşık sistemler için bile 
kolay ve kullanışlı çözümler sunuyor. Wilo’nun 
geliştirdiği ilk yapay zekâlı pompa olan Stratos 
MAXO, sektördeki rekabetin çıtasını yüksel-
tiyor. Stratos MAXO, şu özellikleriyle fark 
yaratarak hayatı kolaylaştırıyor: 
•	 Öğrenme yeteneğine sahip Stratos 

MAXO, “Dynamic Adapt Plus” özelliği 
ile sistemi her 24 saatte bir analiz ediyor 
ve veri girişine gerek kalmadan en verimli 
çalışma noktasını kendi öğreniyor.

•	 “Multi-Flow Adaptation” özelliği 
sayesinde; primer devre pompaları, Wilo-
Net ile işletme verilerini alarak sekonder 
devre pompalarının debi ihtiyacına göre 
çalışmasını belirliyor.

•	 Bina otomasyonuyla ve farklı mahallerdeki 
pompalar ile iletişim halinde kalarak 
sistem verimliliğini maksimize ediyor.

•	 Akıllı telefonlar ve tabletler ile herhangi 
bir adaptör olmadan pompa verilerine 
kolayca ulaşmayı sağlıyor.

Wilo-Stratos MAXO’nun detaylı 
teknik özellikleri

Stratos MAXO; “dynamic adapt plus”, “multi-
fl ow adaptasyonu”, “sabit debi”, “T-sabit”, “∆T- 
sabit” olmak üzere beş yeni kontrol fonksiyo-
nuna sahip.
Stratos MAXO; “dynamic adapt plus” özelliği 
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ürünler

Bosch’un A Sınıfı ve Yeni Nesil Yoğuşmalı Kombisi Condens 2300i W, Sessizliğiyle 
Öne Çıkıyor

Condens 2300i W yoğuşmalı kombi, 
teknolojisi ve 24 kW kapasitesiyle 
enerji verimliliğinde A sınıfında yer 

alıyor. Yenilikçi tasarımı ile Bosch’un yeni nesil 
kombisi düşük ses seviyesiyle evlerdeki konforu 
da artırıyor. 

Düşük ses seviyesiyle 
kütüphane sessizliğinde 
çalışıyor

Condens 2300i W yüksek izo-
lasyonu sayesinde, 24 kW mak-
simum ısıtma kapasitesinde 
sadece 44 db(A) ses gücüyle çalı-
şıyor (ErP tarafından ölçülen ses 
değeri). 

Daha çok enerji tasarrufu 

A sınıf enerji verimliliğine sahip 
yeni nesil yoğuşmalı duvar tipi 
kombi Condens 2300i W’nin 1:8 
modülasyonlu brülörü, kendisini 
kullanıcının anlık ısı ihtiyacına 
göre otomatik olarak ayarlıyor. Cihaza ihtiyaç 
olmadığı durumlarda, cihaz kapasitesini 8’de 
1’i kadar kendiliğinden kısabiliyor ve böylece 
gereksiz gaz tüketimi önleniyor. 

Modülasyonlu oda kumandası ile 
kullanımda A+ enerji verimliliği

ErP (Enerji ilişkili ürünler) Yönetmeliğine göre 
Condens 2300i W’nin nominal kapasitesi 24 

kW, mahal ısıtma verimliliği ise %94’tür. A 
sınıfı yeni nesil yoğuşmalı kombi; modülasyonlu 
ve dış havaya göre çalışan bir oda kumanda-
sıyla kullanıldığında, bu özelliklere sahip oda 
kumandalarının getirdiği ilave 4 puan ile toplam 
sistem verimliliği %98’e çıkarak enerji verim-
liliği sınıfı A+’a ulaşır. Doğalgaz faturalarında 
daha çok verim almak için Bosch Termoteknik 
uzmanları modülasyonlu oda kumandası ile 
oluşturulan sistemleri öneriyor. TM

Online ya da web tabanlı klima sis-
tem tasarımı ve ürün seçim prog-
ramı Bosch AirSelect, kullanıcı-

ların hem hayatını kolaylaştırıyor hem de 
onlara farklı bir tecrübe sunuyor. AirSelect 
VRF sistemleri tasarım programı, kullanı-
cılara özel sunduğu proje saklama alanı ile 
internet bağlantısı olan her yerden proje-
lere erişim, projeyi anlık takip etme ve tüm 
bilgilere tek yerden ulaşım kolaylığı sağlı-
yor. Program, pazarın ihtiyaçlarının analiz 
edilmesi ve özel bir ekibin gerçekleştirdiği 
yoğun çalışmalar sonucunda Eylül 2018 
tarihinde devreye alındı ve tasarımcılar, 
bayiler, mekanik taahhütçüler, montajcılar 

Bosch Termoteknik’ten Klima Sistemleri Tasarımı ve Ürün Seçim Programı: 
Airselect

ve servisler tarafından kolaylıkla kullanı-
labiliyor. Her geçen gün gelişen AirSelect 
artık 12 dilde kullanım sağlıyor, sonuç 
raporu ve AutoCAD çizimi çıktıları da 12 
farklı dilde alınabiliyor. 
Ayrıca 2019 yılı itibarıyla ısı kayıp-kazanç 
programlarının çıktılarıyla otomatik yük 
okuma, otomatik hızlı metraj ile kolay 
keşif, sistem ve ürünlerin AutoCAD 
çizimi, eğitim ekranları ve dökümanlarına 
direkt erişim özellikleriyle fark yaratıyor.  
Şu ana kadar 200’den fazla kullanıcıya hiz-
met veren program, Bosch Termoteknik iş 
ortaklarının hayatını kolaylaştırmaya devam 
ediyor. TM
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Su teknolojileri alanında 35 yıllık deneyimiyle ürünler 
geliştiren ETNA, son olarak yüksek kapasiteli, su ile temas 
eden tüm yüzeyleri paslanmayan malzemeden imal edilen 

KO PS serisi hidroforlarını pazara sundu.
KO PS hidrofor serisi, maksimum 30 m³/saat debi ve 15,6 bar 
basınç ile değişken koşul ve gereksinimlere cevap verebilecek 5 
değişik debide 100 model ile kullanım, sulama ve proses sula-
rının sürekli ve istenen debi ve basınç aralığında tutulmasında 
ekonomik ve güvenilir çözümler olarak öne çıkıyor.
HF KO PS serisi, pompalarının gün içerisinde değişken kapasite 
ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve gerekmediği sürelerde yüksek 
kapasitede çalışmaması için pompa devrini değiştiren frekanslı 
sürücü (VDF) sistemine sahiptir.

ETNA KO PS Serisinin Öne Çıkan Teknik 
Özellikleri:

•	 Pompa giriş-çıkış gövdesi, basma ve emiş kolektörleri ve 
mili AISI 304 kalite paslanmaz çeliktir.

•	 Frekans invertörü sayesinde, yumuşak kalkış ve duruş ile 
mekanik zorlanmalara karşı yüksek mukavemet ve çok daha 
uzun ömür garantisi sunar.

•	 Elektronik düşük akım koruması sayesinde susuz çalışmaya 
karşı koruma sağlar. İkinci koruma olarak seviye flatörü, 
depoda su bittiğinde hidroforun susuz çalışmasını önler. 
Depo dolduğunda hidrofor otomatik olarak çalışmaya 
devam eder.

•	 Gerilim koruma; alt ve üst voltaj limitleme 
•	 Akım koruma; alt ve üst akım koruması
•	 Faz hata ve faz sıra hatalarına karşı koruma
•	 Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan 

izleyebilme özelliği
•	 Elektrostatik toz boya kaplamalı çelik şase kaidesi ve 

vibrasyon takozları cihazın zemine kolayca sabitlenmesini 
sağlarken titreşimi engeller. TM

ETNA’dan Kalite ve Konforu En Üst 
Seviyede Tutan KO PS Serisi 
Paslanmaz Hidroforlar



ürünler

Danfoss, Icon Serisi ile Yerden Isıtma Kontrolü Sağlıyor

Danfoss, geçen yıl lansmanını yaptığı 
Icon serisi ürün gamıyla, yerden 
ısıtma kontrolü ve estetiğini değiştiri-

yor. Kontrol panelinden oda termostatına kadar 
yerden ısıtma kontrol grubunun tüm ürünlerini 
kapsayan ürün grubu, yerden ısıtma konusunda 
ezberleri bozmayı hedefliyor. Icon model oda 
termostatları, farklı anahtar çerçevelerine uyum 
sağlayarak oda içinde hoş bir görünüm sunu-
yor. Icon Ana Kontrolör ve ekipmanları ise 
sistemin doğru ve dengeli ısınmasını sağlıyor, 
ayrıca kullanılabilen ek modüllerle de kablosuz 
kontrol, uzak erişim, döşemeden soğutma gibi 
özellikler sisteme kazandırılıyor.

Akıllı balanslama
Binanın izolasyon yapısı, zemin kaplama mal-
zemesi, ısı kayıp noktaları, oda büyüklüğü gibi 
kriterler göz önünde bulundurularak yapılan 
döşemeden ısıtma uygulamalarında farklı ısı 
ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle yerden 
ısıtma uygulamalarında her alan özel olarak 
tasarlanır ve her bir kolektör ağzı için bir debi 
değeri belirlenir. Bu debi değerinin kolektör 
üzerinden ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca 
yerden ısıtma devrelerinin basınç kayıpları 
da farklı olmaktadır. Kısa boru devreli odalar 
çabuk ısınırken, uzun devrelerin ısınması daha 
uzun sürer. İşte Danfoss Icon kontrol paneli, 
akıllı balanslama özelliğiyle bu durumun önüne 
geçer. 
Danfoss Icon kontrol paneli termostatlardan 
aldığı sinyallere göre odaların istenen sıcak-
lıklara hangi sürelerde geldiğini ölçer. Hiçbir 
ön ayar gerektirmeden, kolektör motorlarının 
açma kapama sürelerini değiştirerek geç ısınan 

uzun devrelerine daha fazla su gitmesini sağlar. 
Kısa devrelerde de motor açma sürelerini uzatır 
ve bu sayede sistemde dengeli bir dağılım olur. 
Uygulaması zahmet gerektirmeyen bu sistem 
sayesinde kullanıcı konforu maksimum seviyeye 
ulaşır. Ayrıca sistemin ihtiyacı kadar su gönde-
rilmesiyle, overflow’un önüne geçilir ve enerji 
tasarrufu sağlanır.

Ek modüller ile farklı fonksiyonlar 
Danfoss Icon kontrol paneline takılan ek 
modüller ile kontrol seviyesi ve kabiliyeti farklı 
bir seviyeye taşınabilir. Örneğin genişleme 
modülüyle, yerden ısıtma ve soğutma uygu-
lamaları için kolayca geçiş yapılabilir, karışım 
devresi kontrol edilerek, talep bazlı besleme 
suyu sıcaklığı ayarlanabilir. 
Danfoss Icon kontrol paneline yine eklenen 
bir modülle, sistem kablosuz olarak kontrol 
edilebilir. Wireless modül yardımıyla yapılan 

bu sistemde, sıva üstü kablosuz oda termostat-
ları ile termostatlara kablo çekmeden sistem 
kolayca kablosuza çevrilebilir. Uzaktan erişim 
için kullanılan App Modülü ile cep telefonun-
dan internete bağlanarak, istenilen yerden oda 
sıcaklıkları ayarlanabilir, programlama yapı-
labilir.
Danfoss Icon kontrol paneli ve oda termos-
tatlarıyla, ısıtma sisteminin tüm balanslama 
sorunları çözülerek, dengeli ve konforlu bir 
ısıtma deneyimi yaşanabilir. Ayrıca sisteme 
eklenebilen modüllerle, kontrol imkânları 
değiştirilip akıllı ve enerji tasarruflu bir sistem 
oluşturulabilir.TM

Isıtma sistemleri uzmanı Buderus’un yeni 
nesil duvar tipi yoğuşmalı kombisi Loga-
max plus GB022i yüksek uyumluluk özel-

liği ve dayanıklılığıyla kesintisiz sıcak su ve 
ısınma imkânı sunuyor. 
Buderus Logamax plus GB022i; 1:5 geniş 
modülasyon aralığı ve %94 mevsimsel mahal 
ısıtma verimliliği (ErP direktifine uygun ölçül-
müştür) ile her türlü sıcak su ihtiyacını karşıla-
maya hazır. Logamax plus GB022i’nin 26 kW’a 
kadar çıkabilen sıcak kullanım suyu kapasite-

Buderus’tan Yeni Nesil Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi: 
Logamax plus GB022i

siyle, istenilen zaman sıcak su kullanılabiliyor 
ve gelişmiş LCD ekranı sayesinde işlemler 
kolayca yapılabiliyor.

Hızlı kurulum ve bakım
36 kg’dan hafif olan kombinin kompakt tasa-
rımı sayesinde kurulum ve bakım işlemleri 
oldukça basitleşiyor. Logamax plus GB022i’nin 
ön kısmından iç yapısına erişim mümkün ve bu 
sayede cihaz, bakım sırasında zaman ve tasarruf 
sağlıyor. TM
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ürünler

DeWalt'in üstün nitelikli ürün 
grupları arasında yer alan ETA 
sismik onaylı ve F120 yangın ser-

tifikalı PTB-PRO serisi, çatlaklı ve çat-
laksız betonda kalıcı performans sağlayan, 
tam dişli ve tork kontrollü bir klipsli dübel 
modelidir. Standart ve olumsuz yükleme 

Baymak’ın güneş enerjisi konusunda 
yaptığı yatırımlarla geliştirdiği 
Güneş Enerjisi Paket Sistemi her 

yapıya uygun kompakt çözümler sunuyor. 
Kolay uygulanabilir sistemi ile uzun ömürlü 
bir yapıya sahip olan güneş enerjisi paket 
sisteminde Türkiye genelinde sistem kuru-
lumu konusunda eğitimli bayi yapısına sahip 
Baymak, ihtiyaca uygun projelendirme ve 
kurulum sağlayabiliyor. Baymak yeni seri 
güneş kolektörlerinde kullanılan son tek-
nolojiye sahip bakır ve alüminyum üze-
rine titanyum nitritoksit kaplanmış selektif 
soğurucu yüzey, güneşten gelen radyasyon 
ısısını maksimum oranda plakaya aktarır. 
Bu sayede verimi düşüren yansıma kayıpları 
minimize edilir. Düşük demirli ve Sandy 
desenli cam ise gelen güneş ışınlarının yan-
sımasını minimize eder ve kolektörde mak-
simum ışının toplanmasını sağlayarak veri-
mini artırır. Solar geçirgenliğini artırmak 
için demir oksit oranı düşük olan camlarda, 
sevkiyat ve montaj sırasında ya da dış ortam 
şartlarında kırılmaya karşı dayanıklılık için 
temperleme yapılmıştır. Türkiye’de üretilen 
Sandy desenli cam Avrupa’nın performansı 

DeWalt’ten ETA Sertifikalı Sismik Dübeller

Baymak Güneş Kolektörleri Paket Sistemleriyle Maksimum Güneş Enerjisi

koşullarındaki üstün performansı, M6 ile 
M20 arası geniş çap aralığı ve kolay mon-
taj özelliği sayesinde zaman tasarrufu ve 
ekonomi sağlar. DeWalt PTB-PRO serisi 
sismik dübelleri en uygun fiyat garantisiyle 
ve stoktan SismikMarket.com e-ticaret site-
sinden temin edilebilir.TM

en yüksek güneş kolektörü camları arasında 
yer alıyor. Aynı zamanda tek parça cam fitili 
ile köşe noktalarda vulkanize UV dayanımlı 
EPDM cam tutucu contalar kullanılarak 
tam sızdırmazlık elde edilir. Baymak’ın 
yeni seri güneş kolektörlerinde yüksek ısı 
transferi için lazer kaynaklı borular kul-
lanılırken ısı kaybının engellenmesi için 
yüksek ısı yalıtımlı ve yüksek yoğunluklu 
40 mm kalınlığında kaya yünü kullanılır. 
Kaynak teknolojisiyle, güneş enerjisinden 
maksimum faydayı sağlayan absorber yüzey 
ve kullanılan solar ürün ekipmanlarından 
elde edilen yüksek verim sayesinde az sayıda 
güneş kolektörü kullanılarak daha fazla 
sıcak su üretimi sağlanabilir. Baymak’ın 
güneşten maksimum faydanın elde edil-
mesini sağlayan yeni Aqua Elegant Güneş 
Kolektörü Sistemlerinde özel depo tasarımı 
ve paslanmaz çelik flex boru eşanjörü saye-
sinde geleneksel sistemlere göre daha fazla 
sıcak kullanım suyu kapasitesine sahip olup 
hızlı sıcak su sağlıyor. Aqua Solar Paket 
Sistemlerinde yüksek kaliteli emaye kaplı iç 
depo ile kullanım suyunda hijyen sağlanır. 
Aqua Solar depolar, Mg Anot ile korozyona 
karşı korumalıdır ve kullanım suyu hijyen 
sertifikasına (PZH) sahiptir. Yüksek yoğun-
luklu poliüretan izolasyon ve UV ışınlarına 
karşı güçlendirilmiş plastik kapaklara sahip 
ve opsiyonel olarak yardımcı ısıtıcı bağlantı 
manşonu sayesinde, elektrikli ek ısıtıcı bağ-
lanabilir. Kompakt yapıda kolay kurulum 
sağlayan Baymak Güneş Kolektörü paket 
sistemleri Aqua Elegant paket sistemlerinde 
120, 170, 200 ve 300 Litre ve Aqua Solar 
paket sistemlerinde 160, 200 ve 300 Litre 
kapasitesiyle her tüketim miktarına uygun 
geniş ürün yelpazesine sahiptir.

Baymak Güneş Kolektör Ailesi 
Teknik Özellikleri 

Advanced XL  : 2,5 m² 
Advanced X   : 2,0 m² 
Tipi  : Düzlemsel 
Selektif Yüzey  : Bakır 
Cam Tipi   : Düşük Demirli 
  Temperli Sandy Solar Cam 
Cam Kalınlığı  : 4 mm 
Taşıyıcı Boru 
Sayısı   : 12 Ad 
Apollo E Cu XL: 2,5 m² 
Apollo E Cu X  : 2,0 m² 
Tipi  : Düzlemsel
Selektif Yüzey  : Bakır
Cam Tipi   : Düşük Demirli 
  Temperli Sandy Solar Cam 
Cam Kalınlığı  : 3,2 mm 
Taşıyıcı Boru 
Sayısı   : 10 Ad 
Apollo E XL   : 2,5 m² 
Apollo E X   : 2,0 m² 
Tipi  : Düzlemsel
Selektif Yüzey  : Alüminyum
Cam Tipi   : Düşük Demirli 
  Temperli Sandy Solar Cam 
Cam Kalınlığı  : 3,2 mm 
Taşıyıcı Boru  
Sayısı   : 10Ad.TM
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ürünler

Toshiba’dan Ticari ve Bireysel İklimlendirme Sistemleri için Yeni Bulut 
Kontrol Çözümleri

Toshiba, bireysel ve ticari iklimlen-
dirme cihazlarının kontrolünde 
sınıfının en iyisi yeni bulut kontrol 

çözümlerini duyuruyor. Her iki uygulama 
da, iklimlendirme sistemini binanın kablosuz 
router’ı vasıtasıyla bulut sistemine bağlan-
mak için wireless arayüzler kullanıyor ve bu 
sayede çok sayıda kullanıcının akıllı telefon 
ya da tablet vasıtasıyla bir mobil uygulama 
kullanarak sistemin uzaktan akıllı kontrolünü 
yapmasına imkân tanıyor.

Toshiba Home AC Control 

Bireysel iklimlendirme sistemi kullanıcıları, 
Toshiba duvar tipi ve konsol ünitelerine wire-
less arayüzler kullanarak sezgisel akıllı kon-
trol arayüzünün keyfi ni çıkarabilir. Beş adede 
kadar aile bireyi, bir akıllı telefon veya tablet 
vasıtasıyla güvenli ve kullanımı kolay bir mobil 
uygulama kullanarak 10 adede kadar klimayı 
uzaktan kontrol edebilir. Bu uygulama, sis-
temin kolay, sezgisel ancak etkili bir şekilde 
kontrol edilebilmesi için tasarlanmıştır. Ana 
fonksiyonlara birkaç tıklamada erişilebilen bu 
yazılım, beş farklı dilde kullanılabilir. Bu bulut 
kontrol çözümü kullanıcılara ister evden ister 
dışarıdan konforu ve enerji tüketimini yöne-
tebilme imkânı sunuyor. Toshiba Home AC 
Control kullanıcılara aile üyelerinin bulunma 
durumuna göre haftalık program yapabilme 
olanağı sunuyor ve böylelikle doğru zamanda 
en iyi konforu sağlayarak enerji tasarrufunu 
optimize ediyor. Çok sayıda kullanıcı çok 
sayıda klimayı kontrol edebilir ve klimaların 
gruplandırılması hane halkına yaşam alanları 
içerisinde üç adede kadar zon tanımlama ve 

kontrol etme imkânı sunuyor. Mevcut bulut 
kontrol özelliklerine ek açma/kapama, çalışma 
modları, sıcaklık, fan hızı ve swing ayarları 
kontrol edilebilir. Bu sayede Toshiba çözümü, 
sessiz iç ve dış ünitelerin, eco (ekonomik), Hi 
power (hızlı) ve tatil modlarının, iç mekân 
hava kalitesi yönetimi için plazma fi ltreleri-
nin, konsollar için yerden üfl eme fonksiyo-
nunun ve de çocuk kilidinin daha gelişmiş 
bir şekilde kontrol edilebilmesini sağlıyor ve 
böylelikle bu ürünü günümüzde piyasadaki 
en gelişmiş bulut kontrol çözümlerinden biri 
haline getiriyor.

Toshiba AC Control 

Ticari kullanıcılar için TCC ağına bağlanan 
32 adede kadar RAV/VRF iç ünite (bunların 
merkezi kumanda ve bina yönetim sistemle-
riyle arayüz oluşturmasını sağlayacak şekilde 
tasarlanmış), akıllı cihaz kontrol arayüzü hat-
tına kolaylıkla bağlanabilir. Böylece arayüz 
son kullanıcıların ve bina yöneticilerinin bir 
akıllı telefon veya tablet aracılığıyla mobil ağı 

kullanan iklimlendirme sistemlerini yönet-
mesine imkân sağlayarak, binanın router’ı ile 
entegre olarak bulut sistemiyle iletişim kurar.
Ofi sler, oteller ve mağazalar dahil olmak üzere 
hafi f ticari ve ticari uygulamalar için özel 
olarak tasarlanmış bu yeni kontrol çözümü, 
geleneksel bireysel uzaktan kumandaya göre 
güçlü, daha sade çok kullanıcılı bir alternatif 
sağlar. Standart kullanıcılar (32 adede kadar 
+ 1 yönetici) ofi slerinde, toplantı odasında 
veya diğer yakın ortamlarda bulunan ünite-
leri kontrol edebilirken yöneticiler ise tüm 
sistemi uzaktan yapılandırabilir ve izleyebilir 
ayrıca çeşitli farklı erişim seviyeleri ayarlayıp 
bunları kontrol edebilir. Sezgisel, kullanımı 
kolay uygulamayla kullanılabilen bulut kont-
rol özellikleri arasında temel açma/kapama, 
çalışma modları, sıcaklık, fan hızı ve kanat 
pozisyonu ayarları bulunmaktadır. 
Bu Toshiba çözümü daha gelişmiş bir oda 
sıcaklığı kontrolü ve programlamanın yanı 
sıra sıcaklık sınırlaması ve mod/ayar nok-
tası/açma-kapama kilidi fonksiyonlarını da 
yönetebilir. TM

www.boreasclima.com

BOREAS
DÜNYA’NIN
HER YERİNDE!

BOREAS
ÜRÜNLERİ
GLOBAL
ARENADA

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

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

B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği, 
6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Bu yönetmelikle merkezi sistemle ısıtılan binalarda, enerji maliyetlerinin 

paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarına muayene şartı getirildi. Konuya 
ilişkin QLAB Isı Sayaçları Akredite Test Laboratuvarı Yöneticisi Ergun  
V. Taşdemiroğlu yönetmeliğin sektöre getireceği kazanımları ve süreci anlatıyor…

Ergun V. Taşdemiroğlu
QLAB Isı Sayaçları Akredite Test Laboratuvarı Yöneticisi

“5 yaşını doldurmuş ısı 
sayaçlarının periyodik muayenesi 
için son başvuru süresi uzatıldı”

20 . tesisat market 03/2019



Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği 
ile merkezi sistemle ısıtılan 
binalarda ısı sayaçlarına muayene 
şartı getirildi 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Isı 
Sayaçları Muayene Yönetmeliği, 6 Temmuz 
2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle merkezi 
sistemle ısıtılan binalarda, enerji maliyetleri-
nin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarına 
muayene şartı getirildi. Üretildiği tarih itibarıyla 
5 yılını doldurmuş ısı sayaçlarının, yetkilendiril-
miş akredite kuruluşlar tarafından, cihaz perfor-
mansının ve doğru ölçümleme yapabilirliğinin, 
Isı Sayacı Standardı EN 1434’e uygunluğunun 
test edilerek onaylanması gerekiyor. 5 yaşını dol-
durmuş ısı sayaçlarının periyodik muayenesi için 
akredite test laboratuvarına başvuruda bulunma 
sorumluluğu; bina yönetim kurulu, bina yöne-
timi ve bina sahibine ait olacak. Başvuru süresi 
1 Ocak 2019 itibarıyla başladı ve 28 Şubat 2019 
tarihinde son bulacaktı ve bu tarihten sonra 
periyodik muayene için başvuru kabul edil-
meyecekti. Bu süre, 2019’un Mayıs ayı sonuna 
kadar uzatıldı. Başvurusu alınan cihaz için testi 
yapacak kuruluş, başvuru alındı belgesi verecek 
ve başvurusunu aldığı cihazların testini 2019 
yılı sonuna kadar tamamlayacak. Isı sayacı için 
periyodik muayene başvurusunu yapan mükellef, 
Bakanlığın Metroloji ve Standardizasyon birimi 
tarafından yapılacak denetimde, başvuru alındı 
belgesini ibraz ederek herhangi bir cezai müey-
yideye maruz kalmayacak. Başvuruda bulunma-
yan mükellefler ise her bir ısı sayacı için 2.600 

TSE’yi takdir ve teşekkürle anmak gerekiyor. 
Isı sayaçlarının periyodik muayene başvurusu 
için verilen iki aylık başvuru süresinin üç ay 
daha uzatılmış olması da memnuniyet verici 
bir gelişmedir. 
Bu testi yaptırmak üzere seçilecek laboratuvarın 
akreditasyonu ve bağımsızlığının gözetilmesi 
önem taşıyor. Isı sayaçlarını test edecek labora-
tuvarlarımız yokken, sayaçlar test edilmek üzere 
yurtdışına gönderiliyordu ve çoğunlukla üretici 
firmanın kendisi muayene ediyordu. Dolayı-
sıyla bu muayenenin tarafsızlığı tartışılabilir 
bir durumdu. Tarafsız bir denetim, bağımsız 
laboratuvarlarca sağlanabilir. Ayrıca testleri ger-
çekleştirebilmek için söz konusu laboratuvarın 
akredite olması şart. Bu hizmeti verecek servis-
lerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından “TS 
EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendir-
mesi-Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının 
İşletimi için Şartlar” standardına göre akredite 
edilmiş olması gerekiyor.
Günümüzde cihazların test arayüzü olması 
zorunlu tutuluyor. Tabii ki piyasada test ara-
yüzü olmayan cihazların da satılmış olduğunu 
görmekteyiz. Oysa her sayacın bir test modu, 
Mbus özel bir iletişim protokolü olmalı. Cihazı 
test edebilmek için bu protokolü üreticiden 
temin etmemiz veya var ise cihazın test yazılı-
mını almamız gerekiyor. Laboratuvarın bağım-
sızlığı, bu noktada da önemini ortaya koyuyor. 
Zira laboratuvar hizmeti verecek kuruluş, aynı 
zamanda sayaç üreticisi ise, böyle bir laboratu-

TL ceza ödeyecek ve ısı sayaçlarına Bakanlık 
tarafından el konacak. 

Test sonuçlarının güvenilirliği, 
testi yapan kuruluşun tarafsız ve 
bağımsız oluşuna bağlı

6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın Isı Sayaçları Muayene 
Yönetmeliği, gecikmiş olsa da fevkalade yerinde 
bir adım oldu. Konuya ilişkin titiz çalışmaları 
için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
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söyleşi

vara üretici firmalar -haklı olarak- datalarını, test 
yazılımlarını teslim etmek istemiyor.

Bu yönetmelik, ülkemize ve 
sektörümüze önemli kazanımlar 
sağlayacak

Türkiye’de satılan ısı sayaçlarının önemli bir 
kısmı ithalat yoluyla tedarik ediliyor. Yerli üre-
ticiler de cihazlarında kullanmak üzere önemli 
ölçüde komponenti ithal ediyor. Yani bu cihazlar 

için göz ardı edilemez miktarda döviz ödemesi 
yapılıyor. Periyodik bakımla cihazın sağlıklı 
biçimde uzun yıllar hizmet vermesi ve böyle-
likle döviz tasarrufu sağlanacak. Bunun yanı sıra 
yerli üreticiler, marka değerini ve pazar paylarını 
korumak için ithal ettikleri komponentlerin kali-
tesini yükseltecek, toplam cihaz kalitesi artacak, 
cihaz ömürleri uzayacak. Düşük teknolojili, kısa 
ömürlü cihaz ve komponent ithalatı azalmış 
olacak. Isı sayaçları için yapılacak Ar-Ge çalış-
maları artacak. Doğru ölçüm yapan ısı sayaçları, 
son kullanıcı tarafında hakkaniyet sağlanmasına 
yardımcı olacak. Bu cihazları satın alacak kişi-
lerin de cihazın üretim tarihine dikkat etmeleri 
gerekiyor. Muayene periyodu 5 yıl olduğu için 
üretildiği tarih üzerinden ne kadar zaman geç-
mişse, bu süre beş yıllık periyottan düşeceği için, 
cihaz fiyatında ıskonto yapılmasını isteyebilecek. 

Isı sayaçlarının testi için 2019 yılı 
birim fiyat; 61.90 TL + KDV

Türkiye’de ısı sayacı testlerini yapabilecek, bu 
gün için Isılab Ölçüm ve Kontrol Sistemleri 
Anonim Şirketimizin laboratuvarı QLAB dahil, 
dört akredite kuruluş bulunuyor. Bu kuruluş-
lar Bakanlığımızın web sitesinde listeleniyor. 
Bu kontrolleri yapacak olan kuruluş, tarafsız 
ve bağımsız olmalı. Zira testleri yapmak için, 
üreticisinden cihazlara ait iletişim protokolünü, 
test yazılımını vb. almak gerekebiliyor. Tabiidir 
ki hiçbir üretici, aynı zamanda bir diğer kuruluşu 
ile ısı sayacı üreten, ithal eden, satan bir test 
kuruluşuna bu datalarını vermek istemeyecek. 
Ayrıca test sonuçlarına güven duyulabilmesi için 

de tarafsız ve bağımsızlık şart.
QLAB’a test edilmesi için teslim edilen ısı 
sayaçlarının MID Direktiflerine uygunluğunu, 
Isı Sayacı Standardı EN 1434’e uygunluğunu 
test ediyoruz. Test değerleri sahada beş yıl daha 
sorunsuz çalışabileceği doğrultusunda ise cihaza 
‘damga’ dediğimiz hologram etiketlerimiz monte 
ediliyor. Bu etiketlerde testi yapan kuruluş, testin 
yapıldığı yer, zaman, hatta kişi bilgileri yer alıyor. 
Cihazın pilinin değişmesi gerekiyorsa, talep doğ-
rultusunda gerçekleştirebiliyoruz, kalibre edil-
meye uygun bir cihaz ise kalibre edebiliyoruz. 
Cihazların sökülme ve yeniden montajı yetkin 
bir kuruluşa yaptırılması gereği konusunda cihaz 
sahiplerini uyarıyoruz. Test sonucunda kullanımı 
uygun olmayan cihazlar için üç nüsha ‘Uygun-
suzluk Tutanağı’ düzenliyoruz. Söz konusu tuta-
nağın; bir nüshasını ilgili il müdürlüğüne, bir 
nüshasını posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak 
müracaat sahibine gönderiyoruz. Bakanlık tara-
fından açıklanan test ücreti her bir cihaz başına 
61.90 TL + KDV’dir. Bakanlık her yıl yeniden 
değerlendirme oranı ile yıl boyunca geçerli ola-
cak fiyatı belirler.
QLAB olarak ısı sayaçları konusunda bir ihtisas 
üssü olarak çalışıyoruz. 6 aylık periyodla kul-
landığımız tüm test düzeneği ve cihazlarımızın 
kalibrasyonlarını kontrol ediyoruz. Yaptığımız 
işin tüm ülkemiz için değer yarattığına inanı-
yoruz. TM

Türkiye İklimlendirme Sektörünün 
sürdürülebilir gelişimi için

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

Üniversiteler ve ticari araştırma kurum-
larındaki temiz odalar, geniş kapsamlı 
ve çok çeşitli birçok alanda gerçek-

leştirilen araştırma çalışmalarının bu odalar 
olmadan neredeyse imkânsız hale geleceğinden 
dolayı kilit bir rol oynamaktadır. Temiz odalar, 
bununla birlikte, yangın hasarından kaynakla-
nan yüksek maliyetler ile takip eden yeniden 
yapılandırma dönemi sırasında ortaya çıkan 

Temiz Oda Laboratuvarlarında 
Yangın Koruması

kâr kayıplarından dolayı yüksek riskli alanlar-
dır. Temiz odada çıkabilecek bir yangın, yıkıcı 
finansal sonuçlara sahip olabileceğinden, uygun 
bir yangın koruması sağlanması zorunludur.
Hava Çekmeli Duman Algılama (ASD) sis-
temleri, elektrikli ya da elektronik bir parçanın 
arızasından dolayı ortaya çıkabilecek havada 
asılı en küçük konsantrasyonları bile güveni-
lir bir şekilde algılama kapasitesine sahiptir. 

Yıkıcı bir yangına dönüşebilecek bu şekildeki 
bir olayın meydana gelme riski, arızalı ünitenin 
güç bağlantısının derhal kesilmesiyle etkin bir 
şekilde ortadan kaldırılabilecektir. Hava giriş 
ağızlarına ASD örneklendirme borularının 
takılması durumunda, bütün zararlı kirletici-
ler de tespit edilebilecek ve bunların temiz oda 
atmosferine girmelerinin önlenmesi için uygun 
tedbirler alınabilecektir.

Yazan: Adem Çakır, Ürün Müdürü, Siemens Türkiye
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Bir yangın çıkması durumunda, en yüksek 
öncelik önceden tanımlanan karşı tedbirlerin 
derhal devreye alınmasıdır. Bundan dolayı, bir 
yangın koruma sisteminin hızlı ve güvenilir 
bir şekilde müdahalede bulunabilmesi gerek-
mektedir. Uyarı verilmesi ve tehlikeli alanda 
bulunan herkesin tahliye edilmesine ek olarak, 
dumanın komşu temiz odalara yayılması da 
mutlaka önlenmelidir. Temiz odaların dışında 
yangın çıkması durumunda, dumanın girmesi 
önlenmeli ve yangın mümkün olan en kısa süre 
içerisinde söndürülmelidir.

Giriş

Önemli Özellikler:
•	 Birçok üniversite araştırma projesi, temiz 

odalar olmadan gerçekleştirilemez.
•	 Temiz odalar, önemli bir yangın riski taşır.
•	 Elektrik tesisatları, elektronik ekipmanlar 

ve diğer birtakım süreçler, potansiyel 
tutuşturma kaynakları olarak sürekli bir 
tehdit kaynağıdır.

•	 En küçük bir yangın bile önemli 
miktarda hasara sebep olabilir ve normal 
çalışma düzenine dönülmesini aylarca 
engelleyebilir.

Temiz odalar, istenmeyen kirlenmelere sebep 
olacağından dolayı, (normal olarak ortamda 
bulunan) toz ya da duman parçacıklarına, hava-
dan taşınan mikroplara, havada asılı parçacık-
lara ve kimyasal dumanlara, tolerans gösteri-
lemeyeceği kapalı alanlardır. Söz konusu oda-
larda gerçekleştirilen işlem ve süreçler için sıkı 
bir şekilde kontrol edilen çevresel koşulların 
sağlanması gerekmektedir. En yüksek öncelik, 
birim hacim başına havada asılı parçacıkların 
sayısı ve büyüklüğüyle tanımlanmakta olan 
hava kalitesinin muhafaza edilmesidir. Hava 
kalitesinin kontrol edilmesinin yanı sıra, kar-
şılaştırılabilir koşulların her zaman sağlanabil-
mesi için çevresel parametrelerin de (sıcaklık, 
nem ve hava basıncı) sabit tutulması gerek-
mektedir.
Temiz odalar tipik olarak yarı iletken, ilaç, gıda 
ve içecek sektörleri ile hastanelerde kullanıl-
maktadır. Ancak, bu tesisler, gittikçe artan bir 
şekilde, katı madde ve yarı iletken fiziği ala-
nında önemli bir rol oynamakta olan nanoyapı-
lara yönelik araştırma alanlarında kullanılmak 
üzere üniversitelerde de bulunabilmektedir. 
Temiz oda, araştırma süreçlerini “kontamine” 
ortamlardan ayırarak işlemlerin dikkatli bir 

şekilde kontrol edilen çevresel koşullar altında 
gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Temiz odanın temel amacı şunlardır:
•	 Süreçlerin ve ürünlerin kontaminasyondan 

korunması
•	 İnsanların sağlığı tehdit eden maddeler 

ve organizmalardan (örneğin: 
mikroorganizmalar) korunması

•	 Çevrenin tehlikeli ve istenmeyen 
emisyonlardan korunması

Temiz oda, sıklıkla bir üniversitenin araştırma 
faaliyetlerinde merkezi bir rol oynamaktadır 
ve bundan dolayı, daha yüksek bir güvenlik 
seviyesinin karşılanmasını gerektiren kritik bir 
alandır.
Temiz odalar gerekli koşullara uygun bir şekilde 
tasarlanır ve böylelikle:
•	 Belirtilen hava kalitesi seviyesi garanti 

edilebilir.
•	 İklim koşulları, belirtilen tolerans limitleri 

içerisinde kalır.
•	 Çevre koşulları üzerinde eğitimsiz 

personel tarafından sebep olunabilecek 
olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla 
sadece yetkili personelin erişimine izin 
verilir.

•	 Her bir temiz oda, ayrı bir yangın 
bölmesidir ve bundan dolayı komşu 
bir yangın bölmesinde yangın çıkması 
durumunda acil bir tehlike içerisinde 
bulunmayacaktır.

•	 Yangın mümkün olan en erken 
aşamasında algılanabilir ve gerekli 
müdahaleler sağlanabilir; böylelikle komşu 
temiz odalar üzerinde gerçekleşebilecek 
etkiler önlenir. 

Temel Koşullar

Bu bölümde, temiz odalardaki yangın koruması 
amaçları, tipik yangın riskleri ve olası yangın 
gelişim senaryoları açıklanmaktadır. Ayrıca, 
yangın riskleri, yangın algılaması ve uygun 
karşı tedbirlerle ilgili çok sayıda kritik nokta 
listelenmektedir.

Amaçlar

•	 Yangınla ilgili anormal hava 
konsantrasyonlarının tespit edilmesi ve 
bu bilgilerin teknisyene iletilmesi. Bunun 
üzerine ilgili durum hızlı bir şekilde 
değerlendirilebilecek ve uygun karşı 

tedbirler (örneğin, ilgili ekipmanların güç 
bağlantılarının kesilmesi) alınabilecektir.

•	 Başlangıç aşamasındaki yangının, güvenilir 
ve artık içermeyen yangın söndürme 
sistemi kullanılmak suretiyle mümkün 
olan en erken aşamada baskılanmasıyla, 
hasarın en aza indirilmesi.

•	 Dumanın ve yangının diğer alanlara 
yayılmasının önlenmesi.

•	 Zamanında alarm verilmesi ve tehlike 
altındaki herkesin güvenli bir şekilde 
tahliye edilmesi. 

Tipik Yangın Tehlikeleri

•	 Elektrikli ya da elektronik ekipman ve 
tesisatın aşırı yüklenmesi ya da kısa devre 
yapması.

•	 Sıcak hava tabancaları ya da Bunsen 
ocakları gibi ısı kaynaklarının dikkatsiz bir 
şekilde kullanılması.

•	 Yüksek seviyede yanıcı ya da piroforik 
sıvıların sızıntıları (örneğin, hava ya da 
nemle teması durumunda kendiliğinden 
tutuşabilen sıvılar).

•	 Gazlar ya da solvent dumanlarının 
patlayıcı konsantrasyonları. 

Tipik Yangın Gelişimi

Bir temiz oda içerisinde, tipik bir yangın geli-
şiminden bahsedemeyiz. Geniş bir kapsam 
dahilinde bu durum, gerçekleştirilmekte olan 
işlemlerle birlikte bir temiz oda içerisinde bulu-
nan altyapılara, malzemelere ve maddelere bağlı 
olacaktır.
•	 Elektrikli ya da elektronik parçalar aşırı 

ısındıklarında artan miktarda görünür 
aerosollar oluşturmaktadır. Bu aşamada, 
ilgili cihazların güç bağlantılarının 
kesilmesi gibi uygun karşı tedbirlerin 
alınmaması durumunda, dumansız bir 
yangın alevli bir yangına dönüşebilecektir. 
Bu durum büyük hasarlara sebep 
olabilecek ve alandaki insanlar açısından 
da önemli bir tehdit oluşturabilecektir.

•	 Isı kaynaklarının dikkatsiz kullanılması, 
havalandırma kanallarında biriken 
tozların tutuşması ya da kendi kendine 
tutuşan sıvılar doğrudan, (yangın yüküne 
bağlı olmak üzere) çok hızlı bir şekilde 
yayılabilecek, yangına sebep olabilecektir.

•	 Patlayıcı gaz konsantrasyonlarının 
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birikmesine izin verilmesi durumunda bir 
patlama (enerji hacminin hızlı bir artması 
ve ardından kontrolsüz bir şekilde serbest 
kalması) meydana gelebilecektir.

Kritik Noktalar

•	 En küçük bir yangın bile çok büyük bir 
hasara sebep olabilir.

•	 Yüksek hava sirkülasyonu hızları, aerosol 
konsantrasyonunu seyrelterek yeni 
başlamış bir yangının erken aşamada 
algılanmasını zorlaştırır.

•	 Dumansız bir yangın çok düşük seviyede 
bir ısı oluşturacak ve bunun sonucunda, 
oluşan yangın aerosolları bütün odaya 
yayılmayacaktır.

•	 Yangın hasarının en aza indirilmesi 
için yangının sonuçları temiz odanın 
kendisiyle sınırlandırılmalıdır.

•	 Bir temiz odaya, komşu bir odadan 
kaynaklanan yangın aerosollarının 
girmesi önlenmelidir.

•	 Patlayıcı gaz karışımlarının birikmesine 
izin verilmemelidir.

•	 Yangın söndürme sürecinin kendisi 
ilave hasara sebep olmamalıdır (örneğin, 
elektronik ekipmanların zarar görmesi, su 
hasarı ya da diğer artık tipleri).

Çözüm

Temiz oda gereklilikleri, uygulama alanına 
bağlı olmak üzere önemli ölçüde farklılık 
gösterebilecektir. İlaç endüstrisinde, parçacık 
emisyonu, kimyasal stabilite ya da temizle-
nebilme seviyesi gibi konular önemli bir rol 
oynamaktadır. Ancak, söz konusu konular, 
örneğin güneş enerjisi sektöründe aynı dere-

cede önemli olmayabilecektir. Hava safl ık sevi-
yesi talepleri de, dış havadan, personelin sebep 
olduğu kirlenmeden, sürece bağlı kirlenmeden 
ve uygun olmayan üretim tesislerinden etkile-
nebileceğinden dolayı önemli ölçüde değişiklik 
gösterebilecektir.
Temiz oda gerekliliklerinin, önemli oranda 
değişiklik gösterebilecek olmasına rağmen, 
uygun bir yangın koruma sisteminin tasarımı 
üzerinde sadece sınırlı bir etkisi bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, uygun yangın dedektörlerinin 
seçilmesi ve konumlandırılması sırasında oda 
içerisindeki havalandırma koşullarının dikkate 
alınması önemlidir. Yangın söndürme süreci 
sırasında, yangın söndürmede kullanılan mad-
deler ilave hasara sebep olmamalıdır. Sonuç 
olarak, en uygun yangın söndürme maddesinin 
tespit edilmesi sürecinde, büyük oranda oda 
içerisinde kullanılan ekipman ve malzeme tipi 
dikkate alınacaktır.
Temiz odalar, birçok farklı araştırma projesinin 
merkezi durumundadır ve toz, mikroorganizma 
ya da duman parçacıklarından kaynaklanan 
kirlenme, söz konusu araştırma çalışmalarını 
ciddi şekilde etkileyebilecektir. Diğer taraftan, 
sağlık ve güvenlik değerlendirmeleri konusunda 
da kendine has zorluklar bulunmaktadır. Etkin 
maddeler (ilaç araştırma projelerinde), tehli-
keli patojenik bakteriler (yüksek güvenlikli bir 
laboratuvarda), yanıcı temizlik solventleri ile 
zehirli kimyasallar, araştırma personeli ve çevre 
açısından önemli sağlık riskleri oluşturmaktadır.
Burada sunulan çözümün amacı, tek başına 
en büyük risk olan yangından kaynaklanabi-
lecek hasarın en aza indirilmesidir. Bu amaca 
ulaşılabilmesi için kurumsal, yapısal ve teknik 
tedbirlerin bir birleşimi gereklidir.

Kurumsal Tedbirler

Kurumsal açıdan iki en önemli faktör, erişim 
kontrolü ile eğitimdir. Temiz odaya sadece 
gerekli eğitimi almış yetkili personelin girme-
sinin sağlanması önemlidir. Üniversitelerdeki 
araştırmaların genellikle öğrenciler tarafından 
gerçekleştirilmesinden dolayı, bu öğrencilerin 
uygun davranışların öneminin vurgulandığı 
yeterli eğitim almaları zorunludur.
Ekipmanların doğru kullanımıyla ilgili eğitim-
lerin yanı sıra, teknik temizlik, çeşitli malzeme-
lerin (katı, sıvı ve gazlar) doğru ve emniyetli 
kullanımı ve tasfi yesi gibi konular da işlenmeli-
dir. Bu bağlamda, yangının önlenmesi konusuna 

özellikle dikkat edilmelidir. Ancak, bununla 
birlikte otomatik yangın söndürme sistemleri 
ile küçük olaylarda yangın söndürücülerin nasıl 
(ve ne zaman) kullanılması gerektiğinin tam 
olarak anlaşılması da önemlidir.

Yapısal Tedbirler

Uygun yapısal tedbirler tasarlanıp uygulanırken, 
gerek temiz odaya özel konular gerekse yangın 
koruması konuları mutlaka dikkate alınmalıdır. 
Temiz oda içerisindeki aşırı basıncın kirleticile-
rin odaya girmesini önleyebileceğinden dolayı, 
oda içerisinde oda yapısı, sıklıkla tercih edilen 
tasarım konseptidir. Hava giriş ve çıkışları hava 
kanalları yoluyla sağlanmakta, hava girişlerine 
temiz odaya girmeden önce havayı temizleyen 
bir fi ltre takılmaktadır.
Temiz odalar, yangın koruması değerlendirme-
leri gereği, uygun duman contaları ve yangın 
kapılarının bulunduğu bağımsız bir yangın böl-
mesi olarak tasarlanmalıdır. Bir yangın duru-
munda, dumanın doğrudan açık havaya veri-
lebilmesi de istenecektir, ancak bu durum oda 
içerisinde oda konseptiyle tutarlı olmayacaktır. 
Bu sebepten dolayı, uygun bir duman tahliyesi 
çözümü sağlanması için temiz oda sistem tasa-
rımından sorumlu uzmanlara danışılmalıdır.

Teknik Tedbirler

Yangın koruması sürecinde; erişim kontrolü, 
gaz uyarısı, yangın algılama ve söndürme dahil 
olmak üzere, çok kapsamlı teknik disiplinler 
ve özel sistemler yer almaktadır. Erişim kon-
trolü sistemi, temiz odaya sadece (uygun eğitim 
almış) yetkili personelin girebilmesini sağlama-
lıdır. Gaz uyarı sistemi, bağımsız alanlardaki 
havalandırmanın kontrol edilmesi suretiyle, 
tehlikeli gaz karışımlarının birikmesini engel-
leyebilmelidir. Tehlikeli bir durumun ortaya 
çıkması halinde (örneğin, havalandırma sis-
teminin arızasından dolayı) aynı zamanda bir 
uyarı sinyali ve tehlikenin acil olması duru-
munda bir alarm vermelidir.
Yangın koruma sistemi, yeni başlamış bir yan-
gını mümkün olan en erken aşamada algıla-
malı, sesli ve optik uyarı cihazlarını harekete 
geçirmelidir. Ayrıca, havalandırma ve duman 
tahliye sistemlerini de etkinleştirmelidir. Oto-
matik bir yangın söndürme sisteminin bulun-
ması durumunda, söz konusu sistem de devreye 
alınmalıdır.
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Araştırma tesisleri, çok çeşitli alanlarda çalışmalar 
yapabilmekte olup bu çalışmaların niteliği büyük 
oranda üniversitenin uzmanlık alanına bağlıdır.  

ASD sistemi, yangınla ilgili aerosolların en 
küçük miktarlarını algılamak için tasarlanmak-
tadır ve temiz odalar için ideal duman algılama 
sistemidir. Bunun sebebi, temiz odadaki bir 
yangının mümkün olan en erken aşamada tes-
pit edilmesi gerekliliği ve temiz oda ortamında 
hiçbir şekilde aldatıcı fenomenlerin beklenme-
mesidir. Modern ASD sistemleri, farklı uyarı 
ve alarm sinyalleri üretme kapasitesine sahiptir. 
Bu sinyaller, havalandırma ve duman kontrol 
sistemlerinin kontrol edilmesi ile otomatik 
yangın söndürme sisteminin devreye alınması 
için kullanılabilmektedir. “Gri alanlarda” (yani, 
temiz odanın hemen dışındaki alanlar), yangın 
yükü ile yerel süreçlere bağlı olmak üzere, çok 
kriterli yangın dedektörleri ile alev dedektör-
leri gibi özel dedektörler kullanılabilmektedir. 
Otomatik yangın dedektörlerinin yanı sıra, 
yangın alarmlarının manüel olarak devreye 
alınmasına olanak sağlamak üzere yangın 
ihbar butonları da kurulmaktadır.
Otomatik bir yangın söndürme sisteminin 
kurulmuş ve yerel düzenlemeler uyarınca yan-
gın söndürme sisteminin devreye alınmasın-
dan önce çoklu zon bağımlılığının (aynı oda 
içerisinde iki zon boyunca bağımsız alarm 
sinyalleri) gerekli olduğu yerlerde, ilave bir 
yüksek hassasiyetli duman dedektörü ya da 
ikinci bir ASD sistemi kullanılmalıdır.

Örnek: Nanoteknoloji için Temiz 
Oda

Aşağıdaki paragrafta, tipik olarak yüksek sevi-
yede disiplinler arası nanoteknoloji alanında 
derslerin verildiği bir üniversitede bulunabi-
lecek olan temiz odalara yönelik bir çözüm 

açıklanmaktadır. Bu örnek, 440 m2 (20 x 22 m) 
alana sahip, oda içerisinde oda (room-in-room) 
konseptine dayanmaktadır.
Temiz oda ve sarı ışıklı alanlarda (çalışma alan-
ları) temperlenmiş ve nemlendirilmiş hava, 
tavan fi ltreleri yoluyla çalışma alanlarına gir-
mektedir. Bu fi ltreler, ISO hava kalitesi sınıf 
5 gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlan-
mıştır. Bu alanlardan gelen hava daha sonra 
hava kanallarından geçerek “gri alanlara” (servis 
bölgesi, koridor, soyunma odası ve depo) ulaş-
maktadır. Bu alanlardaki hava, dış ortamdan 
daha saf (örneğin ISO 7) olmakla birlikte temiz 
odada oluşan parçacıklarla kirlenmektedir. Bu 
alanlardan gelen hava, tavan yoluyla tahliye 
edilmektedir.

Uygulama Deneyimi

Temiz oda laboratuvarları için standart bir 
çözüm bulunmamaktadır ve yukarıda açıkla-
nan örnek, “temel çözüm” olarak değerlendi-
rilmelidir. Yangın riskinin “kabul edilebilir” bir 
seviyeye indirilmesi amacıyla, sıklıkla ilave yan-
gın koruması tedbirleri gerekmektedir. Yangın 
riski, bir yangının meydana gelmesi olasılığı 
ile söz konusu yangından kaynaklanan hasarın 
toplamıdır. Bundan dolayı, bir yangın mey-
dana gelmesi olasılığının ya da olası hasarın 
azaltılması yoluyla risk azaltılabilecektir. Bir 
yangının meydana gelmesi olasılığı, aşağıdaki 
değerlendirmelerin sağlanması yoluyla önemli 
ölçüde düşürülebilecektir:

Personel Eğitimi

En büyük risk, temiz odalarda çalışan kişilerden 
kaynaklanmaktadır. Araştırmalar, talimatların 
ve güvenlik prosedürlerinin takip edilmesi 
durumunda birçok yangından kaçınılabilece-
ğini göstermektedir. Bundan dolayı, laboratu-
varlarda çalışan bütün personelin sadece ken-
dini koruma konularında değil aynı zamanda 
yangınların en başından nasıl önleneceği ve 
gerçekleşmesi durumunda bir yangınla nasıl 
mücadele edilebileceği konularında da eği-
tim almaları kesinlikle çok önemlidir. Kolay 
tutuşur malzemelerin dikkatli kullanılması ve 
alevler, sıcak nesneler, kimyasal reaksiyonlar ya 
da kendiliğinden tutuşmalara dikkat edilmesi, 
kullanıcı eğitimi oturumlarında mutlaka işlen-
mesi gereken konulardır. Düzenli izlemeler de 
yangın koruması konularına yönelik farkında-
lığın sürdürülmesi ve gerekmesi durumunda 

iyileştirmeler sağlanması açısından yardımcı 
olmaktadır.

Elektrik Ekipman ve Tesisatın Test 
Edilmesi

Temiz oda içerisinde çok çeşitli elektrikli 
ekipmanlar bulunabilmektedir. Bu ekipman-
ların büyük bir çoğunluğu, bir güç kaynağı ile 
elektronik parçalardan oluşmaktadır ve bundan 
dolayı potansiyel tutuşma kaynaklarıdır. Bozuk 
elektrikli aletler, uzatma kabloları ya da aşırı 
yüklü çok yollu elektrik prizleri de potansiyel 
tutuşma kaynaklarıdır. Elektrikli ekipman ve 
tesisattan kaynaklanan potansiyel tehlikenin 
en aza indirilmesi için, söz konusu ekipman 
ve tesisatın düzenli bir şekilde test edilmeleri 
gerekmektedir. Belirtilen güvenlik standart-
larına uygun olmayan, kusurlu ekipman ve 
tesisat derhal tamir edilmeli ya da hizmetten 
kaldırılmalıdır.

Patlayıcı Atmosferin Önlenmesi

Gazlar ve solvent dumanları, patlayıcı bir atmos-
fer oluşturabilmektedir. Bunun sonucunda, 
gaz ve solvent dumanlarını içeren faaliyetlere 
sadece uygun şekilde tasarlanmış havalandır-
ması bulunan çeker ocaklarda izin verilmelidir. 
Bir sebepten dolayı bunun mümkün olmaması 
durumunda, alan bir gaz algılama sistemiyle 
izlenmelidir. Bu sistem, gaz konsantrasyonuna 
göre havalandırmayı kontrol etmeli ve kritik 
seviyede bir konsantrasyonun birikmesinden 
önce bir uyarı verebilmelidir.

Erken Yangın Algılama

Bir yangın ne kadar erken algılanırsa karşı ted-
birler o kadar erken başlatılabilecektir (örne-
ğin, güç bağlantısının kesilmesi, havalandırma 
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teknik

kontrolü, yangın söndürme). Bu şekilde, ortaya 
çıkabilecek zararlar da kesinlikle en az seviyede 
tutulabilecektir.
Süreçlerin gözetiminden sorumlu bütün per-
sonel, ortaya çıkabilecek yangınla ilgili bütün 
durumlara nasıl doğru bir şekilde müdahale 
edilebileceği konusunda eğitim almalıdır.
Otomatik bir yangın dedektöründen zama-
nında uyarı verilmesi sadece dedektörün olu-
şan yangın fenomenine (duman, sıcaklık, ışı-
nım, gaz) tepkide bulunması ve bunun yeterli 
yoğunlukta dedektöre ulaşması durumunda 
sağlanabilecektir. Temiz odadaki hava akış hız-
ları yüksek olduğundan, ASD örneklendirme 
borularının optimum konumlandırılması 
kritik öneme sahiptir. En yüksek hava akış 
hızlarında bile, ortaya çıkan dumanın yeterli 
miktarlarda ASD değerlendirme ünitesine 
ulaşması sağlanmalıdır. En uygun konumlar 
sadece havalandırma uzmanlarıyla yakın bir 
işbirliği içerisinde çalışılması durumunda tes-
pit edilebilecektir. Deneyimler, uygun konum-
ların sadece teorik değerlendirme esası üzerin-
den tespit edilebilecek olmasına rağmen bu 
şekilde tespit edilen konumların her zaman 
doğru konumlar olmadığını göstermiştir. Bu 
sebepten dolayı ve tesisatın nihai temizliğin-
den önce, ASD sisteminin tepki davranışı bir 
“test yangını” ile doğrulanmalı ve gerekmesi 
durumunda uygun değişiklikler yapılmalıdır.

Hedefe Yönelik Yangın Söndürme

Hedefe yönelik yangın söndürme, yangına 
hızlı ve en uygun şekillerde müdahale edilmesi 

anlamına gelmektedir. Temiz odaların büyük 
bir çoğunluğu için bir sprinkler sisteminin 
kurulması gerekmektedir. Bu sistemler, tah-
liyeye olanak sağlamak üzere kaçış yollarının 
yeterli seviyede uzun bir süre boyunca erişile-
bilir durumda tutulmasının sağlanmasına ve 
aynı zamanda toplam hasarın önlenmesine 
yardımcı olmaktadır. Ancak, temiz odadaki 
sprinkler sisteminin devreye alınması sıklıkla 
önemli oranda su hasarına sebep olabilmek-
tedir. Bu hasarın sınırlandırılması amacıyla, 
daha kritik alanlar için ilave yangın söndürme 
biçimleri değerlendirilmelidir.
Araştırmalar, hızlı bir şekilde müdahalede 
bulunabilmeleri ve mevcut yangın söndürme 
ekipmanlarının (örneğin, yangın battaniyesi ya 
da el tipi CO2 yangın söndürücüsü) kullanıl-
ması konusunda eksiksiz bilgiye sahip olmaları 
varsayımıyla, süreçlerin personel tarafından 
denetlenmesi durumunda yangınların sadece 
sınırlı hasara sebep olduklarını göstermektedir.
Yüksek yangın riski bulunan ve sürekli göze-
tim altında olmayan nesneler için otomatik 
bir yangın söndürme sistemi kurulmalıdır. 
Elbette, yangın söndürme maddesinin ser-
best bırakılmasından önce, etkilenen alanlar-
daki havalandırmanın devre dışı bırakılması 
ve havalandırma kanatlarının kapatılması 
sağlanmalıdır. Temiz oda için tavsiye edilen 
yangın söndürme maddesi, karbondioksittir. 

•	 CO2 çok güvenilirdir ve hiç artık 
bırakmamaktadır. Bir yangın söndürme 
işleminin gerçekleştirilmesinin 
ardından, sadece etkilenen alanın 
iyice havalandırılmasının sağlanması 
gerekmektedir. Yangın söndürme süreci 
için gereken CO2 konsantrasyonunun 
zehirli olmasından dolayı dikkat 
edilmelidir. Bununla birlikte, yanan 
magnezyum gibi çok sıcak malzemelerin 
söndürülmesine de özellikle dikkat 
edilmelidir. Çok yüksek sıcaklıklar, CO2 
maddesini karbon (C) ve yangına ilave 
oksijen sağlayan oksijen (O2) şeklinde 
ayırabilmektedir.

•	 CO2 maddesinin kullanımının personele 
yönelik riski artıracağı uygulamalarda, 
yangın söndürme maddesi olarak 
argon kullanılabilecektir. Zehirsiz soy 
bir gaz olan argon aynı zamanda artık 
bırakmayan yangın söndürme sağlamakta 
olup elektriksel açıdan iletken değildir. 

CO2 ile karşılaştırıldığında, özelikle 
odanın hava geçirmezliğinin temin 
edilmediği durumlarda olmak üzere, 
gerekli konsantrasyonun yeterli bir süre 
muhafaza edilmesinin sağlanmasına daha 
çok dikkat edilmelidir. 

•	 Toz da çok etkin bir yangın söndürme 
maddesidir ve yangın söndürme sürecinin 
hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlayabilecektir. Ancak, aşırı, büyük 
ölçekte kirlenmeye sebep olacak olup 
bundan dolayı temiz oda uygulamaları için 
kesinlikle uygun değildir. 

Yangın söndürme maddesinin seçiminde, 
korunması gerekli süreç ile personele yönelik 
ilgili riskler esas alınmalıdır. Gerekli yangın 
söndürme maddesinin miktarı hesaplanırken, 
korunacak oda/odaların hacmi ve beklenen 
sızıntı seviyesi de dikkate alınmalıdır.

Hava Çekmeli Duman Algılama

Güvenilirlik ve gerçek alarm 
garantisiyle erken yangın algılama

Siemens Hava Çekmeli Duman Algılama 
(ASD) sistemleri, yangının çok erken aşamada 
algılanmasının gerektiği ve iş sürekliliğinin 
büyük öneme sahip olduğu zorlu uygulama-
larda güvenilir yangın algılaması sağlamak-
tadır. Hava çekmeli duman algılama sistem-
leri, korunması gereken alanlardan sürekli bir 
şekilde hava örnekleri çeker ve bu örnekleri 
duman bulunup bulunmadığını tespit etmek 
üzere değerlendirir. Bu sistemlerle sağlanan 
yüksek algılama güvenilirliği ve yanıltıcı feno-
menlere bağışıklık, Siemens’in gerçek alarm 
garantisiyle desteklenmektedir.

ASAtechnology

Gerçek alarm garantili, akıllı ve 
güvenilir yangın algılama

ASAtechnology, sinyalleri akıllı algoritmalar 
kullanarak gerçek zamanlı bir şekilde program-
lanmış değerlerle karşılaştırılan matematiksel 
verilere dönüştüren bir Siemens teknolojisidir. 
Özel sinyal analiz süreci, buhar, sigara dumanı 
ya da egzoz emisyonları gibi yanıltıcı fenomen-
lerden kaynaklanan yanlış alarmların önlenme-
sinde çok güvenilirdir. TM

30 . tesisat market 03/2019





söyleşi

T ürkiye’nin her yerinde pazara hâkim olan Doğu İklimlendirme, 20 yıllık bir 
tecrübe ile 40’tan fazla ülkeye ihracat yapabilecek kaliteye, üretim kapasitesine 
ve bilinirliğe erişmiş durumda. Bir süredir yürüttüğü Ar-Ge merkezi olma 

çalışmalarını tamamlayarak, Ar-Ge merkezi olarak tescil edilen Doğu İklimlendirme, 
toplam cirosunun yaklaşık %4,5’luk kısmını ar-ge faaliyetlerine ayırıyor. Bu oranın 
sektör ve ülke oranının çok üzerinde olduğunu söyleyen Doğu İklimlendirme Genel 
Müdürü Seçkin Erdoğmuş ile firmanın faaliyetlerini, Ar-Ge ve ihracat çalışmalarını, 
Türkiye’de havalandırma ve iklimlendirme sektörünün son durumunu konuştuk…

Seçkin Erdoğmuş
Doğu İklimlendirme San. Tic. A.Ş. 
Genel Müdürü

“Hedefimiz 2020 yılında ihracat 
oranımızı % 50 seviyesine 
getirebilmek”
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Doğu İklimlendirme’yi tanıyabilir 
miyiz? Firma ne zaman ve nerede 
kuruldu? Firma yapılanmanız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Doğu İklimlendirme İzmir merkezli bir firma 
ancak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kendi 
ofisleriyle temsil ediliyor. İstanbul, Ankara ve 
Antalya olmak üzere 3 tane satış ofisimiz var. 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’yu ise 
uzaktan takip ediyoruz. Özetle; Doğu İklim-
lendirme Türkiye’nin her yerinde pazara hâkim 
bir firma olarak konumlanıyor. Bunun yanı sıra 
dünya çapında da bilinen bir marka haline gel-
dik. 20 yıllık bir tecrübe ile 40’tan fazla ülkeye 
ihracat yapabilecek kaliteye, üretim kapasite-
sine ve bilinirliğe erişmiş durumdayız. İzmir, 
bizim fabrikamızın kurulu olduğu il ancak 
Türkiye’nin her ilinin Doğu İklimlendirme 
için bir anlamı var. İçinde bulunduğumuz 2019 
yılı, Doğu İklimlendirme’nin kuruluşunun 20. 
yılı. Bu nedenle bu yılın bizim için anlamı 
daha farklı. 

Ürün gruplarınız hakkında 
bilgi verir misiniz? Yeni ürün ve 
sistemleriniz olacak mı? 

Doğu İklimlendirme geniş bir ürün gamına 
sahip. Bu ürünleri 4 ana başlık altında top-
luyoruz. “Klima Santralleri” ürün grubumuz 
toplam ciromuzun en önemli payını oluşturu-
yor. Bu ürün grubunda Eurovent onaylı klima 
santralleri, paket havuz nem alma cihazı, DIN 
1946/4, EN 13053 ve VDI 6022'ye göre hijyen 
belgesine sahip hijyenik klima santrali başı 
çeken ürünler.
Diğer bir ürün grubumuz “Isı Geri Kazanım 
Cihazları”. 2014 yılında ihracat odaklı üreti-
mini yapmış olduğumuz ve Avrupa’nın ErP 
regülasyonunun gerekliliklerini yerine getiren 
ürünlerden oluşuyor. Bu ürün grubunda yer 
alan ürünlerimizi Avrupa’da söz sahibi firma-
ların markası ile OEM olarak da üretiyoruz. Bu 
ürün grubumuzda enerji verimliliği minimum 
%73 olan ters akışlı plakalı eşanjörlü yer ve 
tavan tipi ısı geri kazanım cihazları, rotorlu 
ısı pompalı “tak-çalıştır” özellikli paket ısı geri 
kazanım cihazları ve Türkiye pazarında henüz 
fazla talep edilmeyen ama Avrupa’da çok satılan 
ev tipi ısı geri kazanım cihazlarımız yer alıyor. 
11-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen ISH 
Frankfurt fuarı bu ürün grubumuz için çok 

daha önemli bir etkinlik oldu.
Üçüncü ürün grubumuz, yola ilk çıktı-
ğımız ürünlerimiz olan “Hava Dağıtım 
Ekipmanları”ndan oluşmaktadır. Bu ürün 
grubunda menfezler, difüzörler, VAV, CAV 
cihazları, Yangın ve Duman Damperleri, Hepa 
Filtre Kutusu ve Laminar akışlı tavanlar yer 
almaktadır.
Dördüncü ve sonuncu ürün grubumuz ise 
Türkiye’de lider konumda olduğumuz “Mut-
fak Havalandırması”dır. Bu konuda yaptığımız 
Ar-Ge çalışmaları, TÜBİTAK projeleri, yazılan 
bildiri, verdiğimiz eğitimler ve kitaplar ile sek-
törümüze ciddi bir katkı koyduk. Bu ürünlerin 
ihracatındaki artış da yapılan emeğin karşılığını 
vermektedir. Bu ürün grubumuzda çift cidarlı 
mutfak davlumbazları, yıkamalı davlumbazlar, 
ekoloji ünitesi olarak geçen elektrostatik filtreli 
cihazlarımız yer almaktadır.

Ürünlerinizin kullanıldığı projeler 
hakkında detaylı bilgi verir misiniz? 
Ürünlerinizin projelerde tercih 
edilmesinde öne çıkan özellikleri 
nelerdir?

Ürünlerimiz kamu ve özel, konfor uygulama-
sından endüstriyel uygulamalara kadar her sek-
törde binlerce projede tercih edilmektedir. 4 ana 
ürün grubumuzu 4 önemli proje ile açıklamak 
gerekirse;

•	 Hastanelerin en önemli mahallerinden 
biri olan, kritik ameliyatların yapıldığı, 
DIN 1946/4’e göre 1a sınıfı operasyon 
odalarında, hava filtrasyonu ve dağıtımını 
sağlayan laminar akışlı tavanlardır (LTF 
üniteler). Üretmiş olduğumuz laminar 
akışlı tavanlar Türkiye’de son dönemde 
yapılan şehir hastanelerinin büyük bir 
çoğunluğunda tercih edilmiştir. Geçmiş 
yıllarda, ithal ürünlerin tercih edildiği bu 
alanda, firmamız kalitesi ve teknolojisi ile 
ön plana çıkmıştır. 
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•	 Rotorlu ve ısı pompalı ısı geri kazanım 
cihazlarımız 2019 yılının Ocak 
ayında Moskova Otogar projesinde 
tercih edilmiştir. ERP uyumlu olan 
cihazlarımız, tak-çalıştır otomasyon 
özelliği ile çok kısa sürede devreye 
alınabilmiştir.

•	 Kendinden yıkamalı mutfak 
davlumbazlarımız, yerini Mercedes 
Hoşdere Kamyon Fabrikasının 
mutfağında geçen aylarda almıştır. 
Bunun dışında son yıllarda yapılan birçok 
prestijli turizm yatırımı yine bizi tercih 
etmiştir. Bunların başında; Voyage, Maxx 
Royal, Rixos, Lujo gibi zincir oteller yer 
almaktadır.

Sahip olduğunuz sertifikalar 
nelerdir?

Firmamız için, üretilen ürünün ve üretilecek 
yeni ürünlerin ilgili standarda bağlı olarak 
tasarlanması vazgeçilmezdir. İş böyle olunca 
sürecin çıktısı olan ürünlerimizin belgelen-
dirilmesi de ekstra bir çaba gerektirmeden 
sağlanabilmektedir.
Klima santrallerimiz; Eurovent, TÜV Hygien, 
GOST, TSE belgelerine sahiptir. Isı geri kaza-
nım cihazlarımız; TÜV laboratuvarlarında 
EN 308 ve EN 13141-7’ye göre test sertifika-
lıdır. Yangın/duman damperlerimiz EN1366-

2’ye göre duman kontrol damperlerimiz EN 
1366-10’a göre sertifikalıdır. Hava dağıtım 
ekipmanlarımız, mutfak havalandırması ürün 
gamımız TSE belgelidir.

Bir süredir yürüttüğünüz  
Ar-Ge merkezi olma çalışmalarını 
tamamlayarak, Ar-Ge merkezi 
olarak tescil edildiniz. Süreç 
hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

5746 Sayılı  Araştırma, Geliştirme ve Tasa-
rım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu’na 
göre 2018 yılı sonu itibarıyla Ar-Ge merkezi 
olduk. Aslına bakıldığında hem öncesindeki 
süreçte, hem de Ar-Ge merkezi olduktan son-
raki süreçte işleyişimizde büyük bir değişiklik 
olmadı. Çünkü firmamız için Ar-Ge her zaman 
en önem verdiğimiz konulardan biri olmuştur. 
Firmamız toplam cirosunun yaklaşık %4,5’luk 
kısmını ar-ge faaliyetlerine ayırmaktadır. Bu 
oran sektör ve ülke oranının çok üzerindedir.

Süreci kısaca özetlersek, kanunda Ar-Ge 
merkezi ile ilgili kriterlerin yerine getirilmesi 
gerekiyor. Ardından 2 hakem hocamızın fab-
rika denetimleri gerçekleşiyor. Son aşamada 
da Sanayi Bakanlığında bir hakem heyetinin 
önünde Ar-Ge merkezi projenizi sunuyorsu-
nuz. Ardından firmanıza 1 yıl içinde devam 
eden projeleri tamamlaması ve verilen ödevle-
rin yerine getirilmesi gerekiyor. Çalışan Ar-Ge 
personel sayınızın asgari 15 adam-ay sayısını 
yakalıyor olması, desteklerden faydalanabilme-
niz için kritik bir önem taşıyor.

Doğu İklimlendirme Ar-Ge 
Merkezinde kaç kişilik bir ekip 
görev alıyor?

18 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Bu ekibe 
üniversite-sanayi işbirliği yaptığımız hocala-
rımız, dış kaynaklı Ar-Ge danışmanlarımız 
ile ek katkı koyuyoruz. 2019 yılı içinde Ar-Ge 
çalışan sayımızı da en az 2 kişi daha artırmayı 
planlıyoruz. 
Ar-Ge Merkezinde görev yapan arkadaşları-
mızdan 2’si doktora tez aşamasında. Bu arka-
daşlarımız firmamızın Ar-Ge projelerine para-
lel konularda tezlerini yazıyor. 2 arkadaşımız 
da yüksek lisanslarına devam ediyor. Bu sayede 
üniversite-sanayi işbirliğini devamlı sağlayabi-
liyor ve güncel bilgiye her an ulaşabiliyoruz.

Ar-Ge Merkezinde bugüne kadar 
yapılan ve gelecekte yapılacak 
çalışmalarınız hakkında bilgi verir 
misiniz?

2005 yılında Ar-Ge departmanımızı kurduk. 
Süreç içinde onlarca Ar-Ge projesi tamamladık. 
Bunların içinde 3 tane TÜBİTAK projesi de 
vardı. Bu projelerden kısaca bahsetmek isterim. 
Öncelikle mutfak havalandırması ve çift cidarlı 
mutfak davlumbazları konusunda çalıştık. Çift 
Cidarlı Yüksek Performanslı Yıkamalı Mutfak 
Davlumbazları projemiz TÜBİTAK tarafından 
desteklendi. Bu proje ile davlumbazlarda egzoz 
debisini VDI 2052’ye göre hesaplayan "www.
davlumbazsecim.com" seçim aracını sektörün 
kullanımına açtık. Bugün birçok tasarım ofisi 
mutfak egzoz debisini bu seçim programı ile 
hesaplamaktadır. 
Daha sonra Resirküle Laminar Akışlı Tavan 
projemizi gerçekleştirdik. Bu proje dahi-
linde fabrikamızda bir ameliyathane kurup 
sektörün DIN 1946-4 standardında tarif 
edilen 1a sınıfı operasyon odası ve resirküle 
laminar akışlı tavanlar hakkında bilgi sahibi 
olabilmesi için sürekli eğitimler düzenledik. 
Türkiye’de standart ile ilgili yapılan yanlışlar 
ve bunların sonuçları hakkında sektörün her 
kesimini bilinçlendirmek için ciddi bir çaba 
sarf ettik. Bu laboratuvar çalışması sonrasında 
üretimini yapmış olduğumuz laminar akışlı 
tavanlarımızın birçok yurtiçi ve yurtdışı pro-
jede tercih edilmiş olması, yapmış olduğumuz 
Ar-Ge projesinin başarısını taçlandırmıştır. 

Son yaptığımız proje ile beraber mutfak gru-
bunda hibrit ısı geri kazanımlı bir cihaz ürettik. 
Bu cihazımız ile koku, duman ve yağı egzoz 
havasından ayrıştırırken, egzoz havasındaki 
atık ısıyı da geri kazanabiliyoruz. Bu ürünle 
birlikte hem çevreye hem de enerji verim-
liliğine çok ciddi bir katkı sağlamış olduk.  

Şu an Ar-Ge merkezinde çalıştığımız projelerin 
başında Paket Çatı Tipi Cihazlar geliyor. Büyük 
bir ekip bu projede çalışmalarını devam ettiriyor. 

Ar-Ge merkezi bünyemizde tasarlanan ve bu 
ay içinde resmi açılışını yapacağımız, HVAC 
Laboratuvarımızda; 

•	 Avrupa pazarı için üretmiş olduğumuz 
EcoDesign direktiflerine uygun 
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cihazlarımızı EN308, EN13141 
standartlarına göre, 

•	 Eurovent onaylı klima santrallerimizi 
EN1886, EN13053 standartlarına göre 

•	 Ar-Ge çalışmalarını tamamladığımız 
Roof-Top ünitelerimizi EN14511 
standardına göre test edebileceğiz.

Yurtdışında bir yapılanmanız var 
mı? İhracat çalışmalarınız hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Firmamızın yurtdışında herhangi bir ofisi yok. 
Ama kuvvetli bir distribütör ağına sahibiz. Her 
yıl ortalama 5 yurtdışı fuara katılıp yeni pazar-
lara açılıyoruz.
Tecrübeli bir ihracat departmanımız var. Yurt-
dışına hem kendi markamız ile hem de OEM 
üretici kimliğimiz ile ürün satışı gerçekleşti-
riyoruz.
Toplam ciromuz içinde ihracatımızın oranı 
%35 seviyesinde. Son 5 yıldır bu konuda ciddi 
hamleler yapıyoruz. Hedefimiz 2020 yılında bu 
oranı %50 seviyesine getirebilmek.

Düzenlediğiniz ve 2019 yılı içinde 
planladığınız sosyal faaliyetler 
(eğitim, seminer, gezi, fuar 
çalışmaları) hakkında bilgi verir 
misiniz?

Yılın ilk 4 ayı yoğun bir fuar programı ile geçi-
yor. Pakistan, Özbekistan, Rusya fuarlarına 

mekanik tesisat firması ve inşaat müteahhidi 
yurtdışında proje yapıyor. Bu da Türk insanının 
zorlu şartlarda gösterdiği refleksin ne kadar 
hızlı olduğunu bana bir kez daha gösterdi. 

Sektörün en büyük sıkıntısı tahsilat ve karşılığı 
olmayan ödemeler. Bu konuda harcanan mesai 
ve yaşanan kayıplar ne yazık ki çok büyük. 
Her sene bütçemizi yaparken karşılığı olmayan 
alacak hanesine bir değer yazıyoruz. Sektör bu 
konuda bir araştırma yapsa ve kaybolan değeri 
hesaplasa ortaya muazzam bir değer çıkacak-
tır. Bu kayıpları indirgeyebilmek için mevcut 
kanunlarımız ne yazık ki yetersiz kalıyor.  TM

distribütörlerimiz ile beraber katıldık. Bu fuar-
ları çok verimli geçirdik. 
11-15 Mart 2019 tarihlerinde ISH Frankfurt 
fuarında EcoDesign kriterlerine göre A/A+ 
enerji verimliliğine sahip ürünlerimizi sergi-
ledik. 
Nisan ayında TESKON+Sodex ve Ekim ayında 
ISK Sodex İstanbul fuarlarında da son tekno-
loji ürünlerimizi sektörün beğenisine sunacağız. 
Bu yıl eğitim planımız yoğun geçiyor. Geç-
miş yıllarda düzenlemiş olduğumuz Mutfak 
Havalandırması eğitimlerine devam ederken 
bu sene 2 yeni konuyu da eğitim havuzumuza 
ekleyerek Hastanelerde Hijyen ve DIN 1946-4 
ve EcoDesign ve Isı Geri Kazanım konulu 
eğitim planımızı sürdürüyoruz.

Havalandırma ve iklimlendirme 
sektöründe faaliyet gösteren 
bir firma olarak, Türkiye’de 
sektörün gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Sektörümüz son 10 yılda çok hızlı bir şekilde 
gelişti. Ancak 2018 yılı ile beraber inşaat sektö-
ründe yaşanan durgunluk tüm firmaları olum-
suz yönde etkiledi. Bu durgunluğun 2019 yılı 
boyunca süreceğini tahmin ediyorum. Ancak 
bu olumsuz tablo ile birlikte ihracat konusunun 
önemi bir kez daha kendini gösterdi. İhracat 
oranı yüksek olan firmalar bu sancılı süreçte 
daha az etkilendi. 
Son dönemde görüştüğüm birçok tasarım ofisi, 

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

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

“faydalı iletişim” ortamları yine 
DSYG’de…
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“faydalı iletişim” ortamları yine DSYG’de…
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proje

Turkcell’in, Ankara’da toplam 46 bin 
158 metrekare kapalı alan üzerine 
kurduğu ve Türkiye’nin en büyük veri 

merkezi olmaya hazırlanan “Turkcell Ankara 
Data Center” projesinde, ODE Isıpan ürünleri 
tercih edildi. 
Veri merkezi yatırımlarını; fi ber altyapı uygun-
luğu, tedarikçilerin destek ekiplerine yakınlık, 
kurumsal müşteriler ve sanayi açısından ulaşı-
labilirlik parametreleri doğrultusunda gerçek-
leştiren Turkcell’in, bu yıl açılması planlanan 
Ankara Data Center projesinin toplam inşaat 
sahası 71 bin 336 metrekare. 
Kapalı alanı 43 bin metrekare olan ve 3 katlı 

olarak inşa edilen merkez, ofi s, teknik ve beyaz 
alan hacimlerinden oluşuyor.
Ankara Sincan’daki Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yükselen Data Center Binasının 
yapımına 2016 yılında başlandı. Türkiye’nin 

Turkcell Ankara Data 
Center Projesinin Yalıtımı
Tamamlandığında Turkcell’in en büyük veri merkezi olarak hizmet verecek olan, 
71 bin metrekare alan üzerine kurulu “Turkcell Ankara Data Center” projesinde, 
ODE Isıpan ürünleri kullanılıyor.

en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri 
operatörü olan Turkcell, proje tamamlandı-
ğında Ankara Data Center’da uluslararası içerik 
üreticilerinin verilerini depolayacak ve yöne-
tecek. TM
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

ISK TEKNİK (6 Sayı)
Montaj, servis ve 
uygulama tekniği dergisi
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YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum



Reklamınız hedef kitlesine ulaşıyor mu? 
Sizi profesyonel okurlarla buluşturacak 
itibarlı sektörel yayınların adresi SEYAD’tır. 
Reklam verdiğiniz yayın kuruluşunun 
SEYAD üyesi olmasına dikkat edin ki,
reklam bütçeniz çöpe gitmesin.

veya
doğru adrese

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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www.aironn.com.tr    

...VE BULMAMIZ GEREKEN DOĞRU CEVAP:

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

Mühendisliğin 
hakkını vererek fan üreten 

yerli bir firma var:
AIRONN
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O da fan,
bu da fan.

Ne farkeder?

Şartnameye
uygunluk mu?

Uydurun
bi şekilde...

Ar-Ge mi?
Boşuna israf!

Yangın mı?
Ya çıkar, ya çıkmaz.

Boşuna evham...

Sertifika?
Bulamadınız mı

internetten?

Fan eğrisi de
nedir?

Rengarenk
çizgiler?

YIL 2019... 
ARTIK ARDIMIZDA BIRAKMAMIZ GEREKEN DÜŞÜNCELER : )


