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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 
2019 yılı 2. çeyrek makroekonomik 
verileri ve yorumların yer aldığı İnşaat 

Sektörü Analizi’ni açıkladı. “Sırada Ekonomi 
Var” başlıklı İnşaat Sektörü Analizi’nde; Türk 
müteahhitlik firmalarının, son dönemde yur-
tiçinde artan zorluklar üzerine yurtdışına daha 
çok yoğunlaştığı vurgulanarak, “Yurtdışı Müte-
ahhitlik Hizmetleri’nde 2019 yılı Ocak- Haziran 
döneminde 5,1 milyar ABD Doları tutarında 
toplam 109 proje üstlenilmiştir. Böylece bugüne 
kadar üstlenilen proje sayısı 9 bin 700’ü aşarak 
toplam proje tutarı 386 milyar ABD Doları’na 
ulaşmıştır” bilgisine yer verildi. Sektörün son 
dönemde çok sayıda ülkede proje takibine ağır-
lık verdiği kaydedilen raporda, “Mevcut tablo, 
bu yıl sektörün yurtdışında 10 bininci projesini 
üstleneceği ve yeni proje tutarında 2018’de yaka-
ladığı 20 milyar ABD Doları düzeyine tekrar 
ulaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır” ifadesine 
yer verildi. Raporda, “Müteahhitlerimizin katma 
değeri yüksek projelerde yer almasının temin 
edilmesi bir diğer öncelikli hedeftir. Uluslararası 
pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendir-
memiz için firma ölçeklerinin büyütülmesi ile 
firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırıl-

ması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de des-
teklenerek güçlendirilmesi önem taşımaktadır” 
değerlendirmesi de yapıldı. Analizde özetle şu 
tespitlere yer verildi: “Ekonominin lokomotifi 
olan inşaat sektöründe geçen yıl başlayan daralma 
bu yılın ilk çeyreğinde de sürmüştür. 2018 yılı-
nın son iki çeyreğinde %5,6 ve %8,7 oranında 
küçülen sektör, bu yılın ilk çeyreğinde de %10,9 
düzeyinde daralmıştır. Yüksek maliyet artışları 
nedeniyle işleri durma noktasına gelen ve ifl asa 
sürüklenen yükleniciler için getirilen tasfiye/
devir/süre uzatımı düzenlemesi ile ilgili ciddi 
belirsizlikler ve sıkıntılar yaşanmaktadır. Daha 
önceki benzer uygulamalardan farklı olarak, bu 
kez işveren idarelere yapılan başvuruların değer-
lendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
görüşünün alınması şartı getirilmiştir. Bu çerçe-
vede Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilmiş söz-
leşme tutarı yaklaşık 170 milyar TL olan 6 bine 
yakın dosyanın başvurularının Temmuz ayı içinde 
sonuçlandırılması beklenmektedir. Ayrıca benzer 
sıkıntıların bir daha yaşanmaması için önümüz-
deki döneme yönelik olarak; hem idareleri hem 
firmaları mağdur etmeyecek, piyasadaki fiyat 
dalgalanmalarını adil biçimde yansıtacak gerçekçi 
bir fiyat farkı hesap yöntemi belirlenmesi sektö-

rün öncelikli talepleri arasında yer almaktadır. 
Ekonominin verimli ve şoklara karşı dayanıklı 
hale getirilmesi amacı taşıyan orta ve uzun vadeli 
yapısal reformların uygulamaya konulması gerek-
mektedir. Müteahhitlerimizin yurtdışında son 
dönemde çok sayıda pazarda teminat mektubu ve 
kontr-garanti sorunu artmıştır. Çözüm için Türk 
bankacılık sistemi ile Türk bankalarının etkin 
tanıtımının yapılarak, bankalarımızdan alınacak 
teminat mektuplarının bu pazarlarda doğrudan 
kabul edilmesini sağlayacak adımlar atılması ve 
konunun resmi temaslarda gündeme getirilmesi 
önemlidir. 
Rusya, 1972 yılından bu yana müteahhitlerimizin 
tüm yurtdışı projelerinden aldığı %19,7’lik payla 
lider konumunu sürdürmektedir. Rusya'da kısa 
sürede 2012-2015 yıllarındaki ortalama 5 - 6 
milyar ABD Doları/yıl potansiyel proje tutarına 
yaklaşılmasının mümkün olduğu öngörülmekte-
dir. Türk müteahhitlerinin Irak’ta birikmiş alacak-
larının ödenmesi ve mevcut projelerinin tamam-
lanması ile savaşın ardından başlaması beklenen 
yeniden imar çalışmalarından geçmişten gelen 
ortak çalışma deneyimi kapsamında önemli pay 
alabileceği değerlendirilmektedir.
Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi 
Anlaşması’nın 7 Temmuz’da yürürlüğe girme-
siyle; 1,2 milyar insanın yaşadığı 2,5 trilyon ABD 
Doları ekonomik büyüklüğe sahip dünyanın en 
büyük ticari pazarı devreye girmiştir. Bu gelişme, 
inşaat sektörünün son dönem potansiyel pazar 
olarak yakından takip ettiği kıtada Türk ürün-
lerinin dolaşımını ve yaygınlaşmasını kolaylaştı-
rarak bölgede proje üstlenen müteahhitlerimizi 
girdi akışında destekleyebilecektir. Son dönemde 
“üçüncü ülkelerde işbirliği” girişimleri kapsa-
mında başta Afrika ve Avrasya olmak üzere Türk 
firmalarının girişimcilik yeteneği ile yerel pazar 
bilgisinin, Japonya'nın finansman imkânları ve 
teknolojisiyle buluşturulması hedefl enmektedir. 
Bunun için TMB tarafından Japon Bakanlık, 
kuruluş ve firmaları ile birlikte çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir.” TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

Türk müteahhitlerin yılsonu hedefi 
20 milyar dolar





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

Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W



ürünler

Condair, yalnızca geleneksel kom-
presör tahrikli soğutma yerine kanal 
içi egzoz havası, evaporatif soğutma 

ve bir ısı geri kazanım sistemi kullanarak 
ne kadar enerji tasarrufu sağlanabileceğini 
belirleyen yeni bir uygulama geliştirdi.

Carrier, daha önce hiçbir yerde görül-
memiş 5,6 değerindeki mevsimsel 
enerji verimliliği oranıyla Ecode-

sign 2021 Tier 2 gerekliliklerinin yüzde 
25 oranında üzerine çıkan birinci sınıf 
değişken hızlı hava soğutmalı vidalı chiller  
AquaForce Vision 30KAVP’nin piyasa 
sürüldüğünü duyurdu. Carrier’ın AquaForce 

Condair’dan MyCoolblue - AHU Egzoz Havası Soğutması Simülatörü

Carrier, AquaForce® Vision 30KAVP’yi Piyasaya Sürüyor

MyCoolblue Ipad uygulaması, danışman-
ların ve klima santrali tasarımcılarının bir 
binanın yıllık soğutma yükünün ne kada-
rının egzoz havası evaporatif soğutması ile 
karşılanabileceğini tam olarak görmelerini 
sağlayan bir simülasyon aracıdır. Ipad dışın-

Vision 30KAVP’si, 500 kW ila 1100 kW 
arasındaki soğutma kapasitelerini kapsıyor 
ve manyetik kaldırmalı kompresörlü yağ-
sız soğutucularla kıyaslandığında da birinci 
sınıf enerji performansına ulaşıyor. EC 
değişken hızlı fanlarıyla bir araya geldiğinde, 
son teknolojili sabit motor teknolojisiyle 
donatılmış çift vidalı kompresör, geleneksel 

daki ortamlarda da kullanım için hazır-
lanmış bir web sayfası opsiyonu da vardır. 
Egzoz havası evaporatif soğutması, ortam-
dan gelen geri dönüş havasını soğutmak 
için bir nemlendirici ve soğuk termal ener-
jiyi de gelen temiz hava akımına aktarmak 
için bir ısı geri kazanım ünitesi kullanır. Bu 
teknik, enerji faturalarını ve karbon ayak 
izini azaltarak sadece birkaç kilowatt düze-
yinde elektrik kullanımıyla önemli ölçüde 
soğutma sağlayabilir.
Condair Grubu, ticari ve endüstriyel uygu-
lamalar için enerji tasarruflu, hijyenik ve 
yenilikçi teknolojilerle, nem kontrolü ve 
evaporatif soğutma alanında dünyanın önde 
gelen uzmanıdır. Condair, Türkiye’de sistem 
tasarımı, tedarik, işletmeye alma, bakım ve 
yedek parça sunan grup şirketi Condair 
Nemlendirme A.Ş. tarafından temsil edili-
yor. Daha fazla bilgi için şirketin web site-
sini ziyaret edebilirsiniz. TM

kompresör teknolojileriyle kıyaslandığında 
kısmi yükte en uygun düzeyde performans 
sunuyor. Sabit mıknatıslı motor, çalışma 
aralığının tamamında verimin sürekli 
olmasını sağlıyor. Carrier HVAC Avrupa, 
Ürün Müdürü Quentin Garcia San Mateo, 
“AquaForce Vision 30KAVP’nin olağanüstü 
performansı müşterilere daha önce hiçbir 
yerde benzeri görülmemiş bir verim sunu-
yor ve bu verimlilik Carrier’ın akıllı enerji 
izleme fonksiyonuyla birlikte daha da uygun 
hale getirilebiliyor. Carrier’ın özel algorit-
maları, gerçek koşullar altında daha fazla 
enerji tasarrufu elde edilmesini sağlayan 
akıllı veriler sunuyor” diyor. Endüstriyel pro-
ses uygulamalarına yenilenebilir enerjinin 
kullanıldığı daha sürdürülebilir bir ısıtma 
çözümü sağlayacak ısı kazanımı ve kısmi 
ısı kazanımı işlevleri 2019 yılında kulla-
nılabilecek. Yalnızca ultra düşük küresel 
ısınma potansiyeli (GWP) soğutucu HFO 
R-1234ze’ye özel olarak tasarlanan Aqu-
aForce Vision PUREtec ™ 30KAVP-ZE, 
2019 yılında satışa sunulacak. TM
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Isı Köprüsüzlükte Son Nokta

TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 



ürünler

Tüketicilerine yüksek kaliteli, maksi-
mum enerji tasarrufu sağlayan ürün-
ler geliştirmek için Ar-Ge alanında 

önemli yatırımlar yapan DemirDöküm, ürün 
gamını elektrikli ısıtma cihazı ile genişleterek 
Volto’yu satışa sundu. Doğalgazın olmadığı il 
ve ilçelerdeki tüketiciler tamamen elektrikle 
çalışan Volto ile ısıtma ihtiyacını karşılayabi-
lecek. Düşük enerji tüketimiyle kullanıcısına 
yüksek verimlilik vaat eden Volto, harici boy-
ler bağlantısı ile sıcak su konforu da sağlıyor. 
Yüksek enerji tasarrufu ile aile bütçesine; zararlı 
ve atık gaz salımı yapmadığı için çevreye katkı 
sağlayan DemirDöküm Volto’nun iki farklı 
kapasite seçeneği bulunuyor. 

Isıtmada yeni seçenek
Kompakt boyutlarıyla kullanıcısına yer tasar-
rufu sağlayan Volto, 14 ve 18 kW seçenekleri 

DemirDöküm’den Doğalgazlı Kombiye 
Alternatif: Volto

ile farklı kullanım alanlarına uygun çözüm 
sunuyor. Sahip olduğu teknolojiler ve yüksek 
verimli pompası sayesinde tesisat ihtiyacına 
göre istenilen hızda çalıştırılabilen ürün, yük-
sek ısı transferini düşük elektrik tüketimi ile 
gerçekleştiriyor. Baca bağlantısı gerektirme-
diği için dar alanlarda bile kısa sürede montajı 
yapılabilen ürün, 7 adet cihaza kadar kaskad 
yapılarak yüksek kapasite ihtiyacı olan konut-
larda da kullanılabiliyor.

Donmaya karşı kendini koruyor
Harici boyler bağlantısı ile sıcak su konfo-
rundan ödün vermeyen Volto, sahip olduğu 
sensörlerle de konfor çıtasını yükseltiyor. Kış 
mevsiminde sıcaklığın 5 derecenin altına düş-
tüğü durumlarda tesisat sıcaklığı 15 dereceye 
ulaşana kadar otomatik olarak çalışan Volto, 
donmaya karşı kendini koruyarak uzun ömürlü 

kullanım imkânı sağlıyor. Kütüphane sessizli-
ğinde çalışarak yaşam alanlarındaki ses kirliliği-
nin de önüne geçen DemirDöküm Volto, geniş 
LCD ekranı ve kontrol düğmeleri ile her yaştan 
kullanıcının kolayca kullanabileceği fonksiyonel 
kontrol paneli ile de öne çıkıyor.TM

Su kaynaklı ısı pompaları, gün içeri-
sinde veya aynı zamanda, bir binanın 
farklı alanlarının farklı ihtiyaçlara 

sahip olduğu durumlarda, iklim koşulları 
değişen büyük alışveriş merkezleri, oteller 
veya ofisler için idealdir. 
Systemair, ürün deneyimi ve enerji verim-
liliğine dayalı teknolojisi sayesinde, piyasa-
daki en iyi performanslı (5.7’ye kadar COP 
ve 5.05'e kadar EER) ve en sessiz su kay-
naklı ısı pompalarından birini sağlamak için 
bu yeni ürün neslini oluşturdu. Asma tavan 
veya teknik oda kurulumları için tasarlanan 
SysLoop, sağlamlık ve alçak yüksekliğin 
(sadece 250 mm) kaliteli bir birleşimidir.

Özellikler: 
• 3 boyutu mevcuttur: SL15, SL20, SL30
• Yalnızca soğutma (CO) veya ısı pompası 

(HP) versiyonları
• 1,5 ila 2,9 kW arası soğutma kapasitesi
• 1,9 - 3,7 kW arası ısıtma kapasitesi
• 435 - 525 m3/h arasında nominal hava 

akımı
• EC fan ile donatılmıştır
• Soğutucu Akışkan R410A
• Orta hızda 10dB(A)’e kadar daha sessiz.

Tek Binada Farklı İhtiyaçlar için Doğru Çözüm: Systemair Sysloop

Avantajlar:
• Çok düşük ses seviyesi
• Yüksek EER ve COP (BREEAM 

uyumlu)
• Kolay entegrasyon için düşük yükseklik - 

sadece 250 mm

• Artırılmış sağlamlık (koaksiyel ısı eşanjörü)
• Birçok hava ve hidrolik konfigürasyon
• Dahili bileşenlere kolay erişim
Tüm iklimlendirme projeleri için 
Systemair’in online seçim aracı Sysoft AC 
de mevcuttur. TM
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ürünler

Danfoss Üçüncü Nesil VZH Scroll Modelleri, Mevsimsel Verim Artışını Bir Üst 
Seviyeye Çıkarıyor

Bosch Termoteknik’ten İki Yeni Split Klima

birinde IDV teknolojisi bulunan 4 ila 26 
TR model yelpazesi (hibrid tandemlerde 
52 TR’ye kadar),

• Daha çok uygulama çeşidini kaplaması 
için daha geniş bir çalışma zarfı, 

• Büyük modellerde OEM’lerin 
envanterinde yüksek ve düşük basınçlı iki 
model tutma ihtiyacını tek IDV modele 
indirgeme,

Veri merkezleri, cep telefonu ağı iletişimi ve 
sunucu odaları gibi soğutmanın işletme için 
hayati önem taşıdığı alanlarda klima sistem-
lerinin hassas ve yakından kontrol edilmesi 

büyük önem taşıyor. VZH kompresör ve ETS 
Colibri elektronik genleşme valfleri ise bili-
şim alanında soğutma için yenilikçi çözümler 
sunuyor. Danfoss’un VZH kompresör ve ETS 
Colibri® elektronik genleşme valfi, ihtiyaç 
duyulan hassaslık için bütçeye uygun bir çözüm 
sağlıyor. Doğrudan kontrollü bipolar motorlu 
elektronik kademeli motor valfi ETS Colibri® 
evaporatörlere hassas likit enjeksiyonu yanı 
sıra dengeli bir gövde ve sürgülü aksamdan 
oluşan kompakt tasarım sayesinde her iki geçiş 
yönünde de üst düzey sızdırmazlık ve sistemin 
optimal şekilde çalışmasını sağlıyor.TM

Danfoss, üçüncü nesil ticari inverter 
scroll modellerinde bir önceki mode-
lin güçlü yanlarını koruyarak Ara 

Tahliye Valfi (IDV) teknolojisinin eklenme-
siyle daha yüksek bir mevsimsel verime ve daha 
geniş bir çalışma zarfına kavuşuyor. Tersinir 
konfor uygulamaları ve bilgisayar odası klima 
üniteleri (CRAC) için son derece uygun olan 
ürünlerin büyük modellerde kullanıma girmesi, 
yüksek ve düşük basınçlı kompresör optimizas-
yonuna artık ihtiyaç duyulmayacağı anlamına 
geliyor; bu da envanter yönetimi gerekliliklerini 
neredeyse yarı yarıya indiriyor. Geniş çalışma 
zarfı ise stratejik uygulamalar için büyük bir 
değer sunuyor. 
Yeni nesil değişken hızlı scroll modellerinin 
özellik ve faydalarından bazıları ise şunlar: 
• Piyasaya sürme hızını artırmak ve daha 

fazla güvenilirlik için onaylanmış Danfoss 
kompresör ve frekans konvertörü paketi,

• Yüksek enerji tasarrufu ile konfor için 
hassas sıcaklık kontrolü ve nem yönetimi,

• Ayarlanabilir hız teknolojisiyle düşük 
kalkış akımı ve kontrol edilebilir ses 
seviyesi,

• Üstün kısmi yük verimliliği amacıyla her 

Bosch Termoteknik, iç mekan hava kali-
tesini artıran ve yüksek seviyede konfor 
sağlayan split klimalarına iki yenisini 

daha ekledi. A++ soğutma enerji sınıfına sahip 
yeni Bosch Climate RAC 8000 ve 5000 model-
leri, hem düşük ses seviyesi sağlıyor hem de 
hafif ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. 
Split klimalardaki 3D DC Inverter tekno-
lojisi, motorun çalışma sıklığını değiştirerek 
enerji verimliliği sağlıyor ve kullanıcılar elektrik 
faturalarında tasarruf elde ediyor. Turbo ve 
uyku modları sayesinde kullanıcılara kullanım 
kolaylığı sağlayan yeni split klimalar, ortamı 
daha hızlı soğutuyor ve ortamdaki sabit sıcak-
lığı koruyor. Bosch Climate RAC 8000 ve 5000 
modelleri, kullanıcıların klimaları nerede kulla-
nacağına bağlı olarak 2.6 kW, 3.5 kW, 5.3 kW 
ve 7 kW seçenekleri de sunuyor. TM
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Fan Coil Termostatı
• Yüksek Hassasiyet
• Uzun Ömür
• 2 ve 4 Borulu Sistem
• Sürekli veya Termostatik Fan

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

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

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

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

ETNA T-KI model frekans kontrollü hidrofor sistemleri; 
komple paslanmaz çelik, dik milli, çok kademeli santrifüj 
pompalar ile tesis edilmiş olup, konut, apartman vb. evsel 

nitelikli basınçlı su talebi, ticari bina (ofis, otel, hastane vb.) ve 
endüstriyel talepleri karşılamaya uygundur. ETNA T-KI serisi 
frekans kontrollü hidrofor sistemlerinde kullanılan pompalarda; 
pompa giriş-çıkış gövdeleri, pompa gövdesi, fan (çark), difüzör 
AISI 304 komple paslanmaz çelik olup sızdırmazlık mekanik 
keçe (karbon-seramik) ile sağlanır. Komple paslanmaz pompalı, 
frekans kontrollü hidrofor sistemlerinin en önemli avantajları; 
Talep edilen su basıncını farklı tüketim debilerinde sabit olarak 
karşılayabilmesi, böylelikle yüksek konfor sağlaması. 
Sistemin sessiz çalışması ve uzun ömürlü olması böylelikle bakım, 
yedek parça giderlerinin minimize edilmesi. 
Sistemin on-off çalışmaması sebebiyle enerji tasarrufu sağlaması. 
İşletme ve bakım kolaylığıdır.
Hidrofor sistemlerinde kullanılan frekans kontrol sürücü/leri kulla-
nıcının özel bir talebi yok ise, genel olarak 1,2 pompalı sistemlerde 
pompa üzerine entegre, 3-4 pompalı sistemlerde ise ortak koruma-
kontrol panosu içerisine tesis edilmektedir. TM

ETNA Komple Paslanmaz Pompalı, 
Frekans Kontrollü Hidrofor 
Sistemleri

İşletme Basınç Aralığı : 1,5 - 40 m3/h
Akışkan Niteliği : Temiz, katı partikül içermeyen, agresif  
  olmayan, kristalize olmayan, kimyasal  
  olarak nötr su
Akışkan Sıcaklığı : 0-40 °C
Maks. Çevre sıcaklığı : 40 °C
Maks. İşletme Basıncı : PN16 
Koruma Sınıfı : IP44
Özel İmalat Talebi : 4-6 pompalı sistemler



ürünler

Wilo’dan Yangınla Mücadelede 
UL Listeli FM Onaylı Yangın Pompaları

Müşterilerine bütünleşik bir çözüm 
ortağı olabilmek için tüm seg-
mentlerde hizmet vermeyi hedef-

leyen Wilo, yangın pompası segmentinde de 
atağa kalktı. 
Yangınla mücadele ihtiyaçları için doğru 
sistem çözümleri sunan, NFPA20’ye uygun, 
UL listeli ve FM onaylı yangın pompalarını 
müşterileriyle buluşturan Wilo, bu gelişmiş 
ürünleri kendi fabrikalarında üretiyor. Yan-
gın pompaları, üretim tesislerinden konut 
komplekslerine, enerji santrallerinden okul-
lara, hastanelerden havaalanlarına kadar tüm 
tesislerde yangın söndürme sisteminin kalbi 
konumunda bulunuyor. Herhangi bir yangın 
anında, itfaiye istasyonu bilgilendirilmeden 
ve itfaiye personeli harekete geçmeden önce 
yangın pompaları bir felaketi önleyebiliyor. 
Günümüzde teknolojinin sağladığı yeni-
liklerle pompa sistemleri, yangın güvenliği 
konusunda daha etkili çözümler sunuyor. 
Yangınla mücadele konusunda dünyada bir-
çok standart uygulanıyor. Amerikan Yangın-
dan Korunma Kurumu NFPA (National Pro-
tection Association), özellikle yangın konu-
sunda dünyada en çok kabul gören ayrıntılı 
standartları belirliyor. 

Yangınla mücadele ihtiyaçları için 
doğru sistem çözümleri
Müşterilerine bütünleşik bir çözüm ortağı ola-

bilmek için tüm segmentlerde hizmet verme 
vizyonuyla hareket eden Wilo, yangın pom-
pası konusunda da ayrıcalıklı ürünler sunu-
yor. NFPA20’ye uygun UL listeli FM onaylı 
ürünler ile dikkat çeken Wilo, hızlı ve verimli 
bir şekilde, yangınla mücadele ihtiyaçları için 
doğru sistem çözümlerini öneriyor. Wilo, en 
uygun sistemi kolaylıkla kurduktan sonra müş-
terilerinin hizmetine sunuyor. Yangın felaketi 
ile karşılaşma riskinin azaltılmasında yangın 
pompalarının seçimi, montajı ve bakımı büyük 
önem taşıyor. Binalarda yangınla mücadele 
sistemlerini projelendirirken, yönetmeliklere 
azami duyarlılıkta uymak ve bunu yapmak için 
sistem bileşenlerinin hangi amaçla kullanıldık-
larını bilmek veya konusunda uzman kişilere 
danışmak gerekiyor. Yangın pompalarının, 
diğer pompa sistemlerine kıyasla çok nadiren 
kullanıldığından, her zaman çalışır durumda 
olduğundan emin olmak gerekiyor. 

Wilo yangın pompalarını kendi 
fabrikasında üretiyor
Wilo’nun kendi fabrikasında ürettiği yangınla 
mücadele pompa sistemleri, bu alanda gerekli 
tüm global standartları karşılıyor. Türk Stan-
dartları Enstitüsü tarafından belirlenen TS 
EN 12845 ürün standardının yanı sıra, FFS 
sistemlerini oluşturan bileşenleri kapsayan ISO 
9001 sertifikası, dünyada yangın ile ilgili kabul 
gören NFPA20 standartlarına uygun UL lis-

teli FM onaylı, EN 12845 (Wilo-SiFire) gibi 
standartlar Wilo tarafından sağlanıyor.  Wilo 
yangınla mücadele uygulamalarını; pompa, 
motor, kontrol panosu, alarm donanımı ve 
diğer hidro-mekanik aksamları kapsayan “FFS 
sistemi” (Fire Fighting System) başlığı altında 
topluyor. FFS serisi ile bir yangın sisteminde 
ihtiyaç duyulan debinin, istenilen basınç ile 
transferinin gerçekleştirmesi sağlanıyor. Bu seri 
her türlü yangın tesisatının basınçlandırılması 
için kullanılan, otomasyon, kontrol ve alarm 
olanakları kompakt kullanımı kolaylaştıran ve 
ön montajı yapılmış sistemler olarak hizmet 
veriyor. 

Yangın pompalarının özellikleri
Wilo’nun FFS sistemlerinde ana yangın pom-
pası olarak 5 değişik pompa tipi kullanılıyor. 
NFPA20 standartlarına uygun, UL listeli 
ve FM onaylı yatay milli ayrılabilir gövdeli 
(SCPFF serisi), yatay milli uçtan emişli (NL-
NP serisi), yatay milli blok tip (BP serisi), yatay 
milli ayrılabilir gövdeli (SCP-ASP serisi) ve 
yatay milli çok kademeli (WRH serisi), ola-
rak sınıflandırılan bu pompalar, kullanıcıların 
talebine göre elektrik veya dizel motor tahrikli 
olarak geliştiriliyor. Pompalar şu özellikleri 
taşıyor: 
SCPFF serisi: Yatay milli bölünebilir gövdeli 
santrifüj pompalar. 500 gpm (113,5 m3/h) 
– 2500 gpm (567,5 m3/h) arasındaki ürün 
gamına sahip. SCPFF serisi NFPA20 stan-
dartlarına uygun UL listeli FM onaylıdır. 
NL-NP serisi: NL-NP serisi elastik kaplinli, 
yatay milli, eksenel emişli pompalar anma debi 
ve basma yüksekliğine göre 2 kutup (2900 
rpm) / 4 kutup (1450 rpm) olarak maksimum 
500 m3/h, basma yüksekliğinde ise maksimum 
130 mSS değerlerinde çalışabiliyor. 
BP serisi: BP serisi blok tip, yatay milli, ekse-
nel emişli pompalar anma debisi maksimum 
500 m3/h ve maksimum 100 mSS yükseklik 
kapasitelere kadar modellere sahip. 
ASP/SCP serisi: ASP/SCP serisi yatay milli, 
bölünebilir gövdeli santrifüj pompalar maksi-
mum 1000 m3/h, basma yüksekliğinde mak-
simum 180 mSS değerlerinde çalışabiliyor. 
WRH serisi: Yatay milli, çok kademeli WRH 
serisi, maksimum 700 m3/h ve maksimum 350 
mSS yükseklik kapasitelere kadar modellere 
sahip.
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Wilo, ürün kalitesini kullandığı malzeme kali-
tesine de yansıtarak, gövde malzemesi olarak 
GG25 pik döküm malzeme kullanırken, ter-
cihen GGG 40/AISI 304/AISI 316/Bronz 
gövdeli olarak da alternatif ürün sunulabiliyor.

Kontrol panoları
Yangınla mücadele uygulamalarında kontrol 
panoları sistemin işleyişini yönetiyor. FFS-E 
ve FFS-D kontrol panoları, elektrik ve dizel 
motor tahrikli her bir yangın pompasının 
bağımsız olarak kontrolünü sağlıyor. Kontrol 
panoları, basıncın düşmesi ile basınç şalterin-
den gelen sinyal ile çalışmaya başlıyor. Basın-
cın normal seviyeye gelmesinden belli bir süre 
sonra otomatik veya manüel olarak pompanın 
durdurulması gerçekleşiyor. Dizel motorlarda 
bu işlem manüel olarak yürütülüyor. Kontrol 
panolarında ayrıca, haftalık test fonksiyonu 
ile birlikte bireysel hata ve işletim sinyalleri 
yer alıyor.

Jokey hidroforlar ile enerji  
tasarrufu
Genel olarak Jokey pompaları olarak bilinen 
düşük akış ve yüksek basınç ile yangın sistemi 
yangın dışı koşullar sırasında (küçük kaçaklar 

gibi) sistemi basınç altında tutmak ve ana yangın 
pompasının gereksiz yere çalışmasını önlemek 
için Jokey pompa yangınla mücadele sistemle-
rinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. 
Wilo yüksek verimli HELIX FIRST V / Helix 
V serisi dikey milli, çelik şase üzerine monte 
ediliyor. Paslanmaz santrifüj pompayla olası 
sızıntıları karşılayarak ana pompaların gereksiz 
devreye giriş-çıkışları önlenirken enerji tasarrufu 
da sağlanabiliyor. FFS-COJ serisi jokey hidro-
forlar kontrol panosu, kapalı tip genleşme tankı, 

küresel vana, çekvalf, manometre, basınç şalteri 
ve seviye flatörü ile birlikte bir bütün olarak 
test edilerek sevk ediliyor. Jokey pompasının 
debisi, ana yangın pompası debisinin %1’inden 
küçük olmamak üzere, devreye girme basıncı 
ana yangın pompasının devreye girme basın-
cından asgari 5 mSS yüksek olması gerekiyor.
Wilo, pompa sistemleri pazarının tüm segment-
lerinde olduğu gibi yangın pompalarında da en 
güvenilir çözüm ortaklarından biri olarak dikkat 
çekiyor.TM

205 x 115 mm

Yerel yönetimlerin ve yerel yönetimlere ürün, 
hizmet üretenlerin

www.ebelediye.info

www.ebelediye.info

• Sektörün en güncel haber portalı: www.ebelediye.info

• Aylık haber bülteni ile aktüel haberlere ulaşma fırsatı

• Mobil uygulamalardan dergiye online erişim

• www.ebelediye.info üzerinden dergiyi online okuma imkânı

• Sosyal medya üzerinden sektördeki son gelişmeleri takip etme imkânı

• Sektörün en güncel haber portalı: www.ebelediye.info
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dijital platformu...

Vodafone dMags Dergilik 
mobil uygulaması ile 
dergilerinize anında erişin...

Vodafone dMags Dergilik 
mobil uygulaması ile 
dergilerinize anında erişin...

www.ebelediye.info

Yerel yönetimlerin ve yerel yönetimlere ürün, 
hizmet üretenlerin

dijital platformu...
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ürünler

Daikin, tasarruf sağlayan 
çevreci ürünleriyle tüke-
ticiye yeni kapılar açıyor. 

Düşük maliyet gideriyle alterna-
tif bir çözüm olarak dikkat çeken 
Daikin Monoblok sıcak kullanım 
suyu ısı pompası; ev, ofis, kuaför ve 
restoran gibi sıcak suyun sık kulla-
nıldığı yerlerde ideal bir ürün ola-
rak tanımlanıyor. Sezonsal verim-
liliği A+ olan Daikin Monoblok, 
elektrikli termosifona göre 3.6 kat; 
LPG’li şofbene göre ise yaklaşık 
5 kat daha fazla enerji tasarrufu 
sağlıyor. Ürün monoblok yapısı 
nedeniyle bina dış cephesinde dış ünite 
montajı ve soğutucu akışkan borulaması 
gerektirmiyor. 
Daikin’in sıcak kullanım suyu sağlayan 
ürünü Daikin Monoblok, konutlardan 
işyerlerine kadar farklı kullanım alanla-
rında alternatif bir ürün olarak öne çıkıyor. 
Daikin Monoblok sıcak kullanım suyu ısı 
pompası, elektrikli termosifon ve LPG 
yakıtlı şofben gibi su ısıtıcılarına göre 
çok daha düşük işletme maliyeti sağlı-
yor. Özellikle sıcak suyun yoğun olarak 
kullanıldığı kuaför, restoran, butik otel 

Daikin Monoblok Isı Pompası ile Sıcak Su Eldesinde Büyük Tasarruf

gibi işletmelerin yanı sıra evinde 
konfor arayanlar için de önemli 
bir çözüm oluşturuyor. Sezonsal 
verimliliği EN 16147’ye göre A+ 
olan ürün, ısı pompası ile 62°C’ye 
kadar; elektrik rezistans desteği ile 
de 75°C’ye kadar sıcak su üretebi-
liyor. Daikin sıcak su ısı pompası 
elektrikli termosifona göre 3,6 
kat, LPG ile çalışan şofbene göre 
yaklaşık 5 kata kadar daha düşük 
işletme maliyeti oluşturarak son 
kullanıcıya büyük tasarruf imkânı 
sağlıyor. Daikin Monoblok, yaz 
aylarında sıcak su üretimi yapar-

ken ortam soğutmasını da sağlayabiliyor. 
Ekstra enerji tasarrufu yaratan bu durum 
ürünün en güzel özellikleri arasında yer 
alıyor. 
200 ve 260 litre olmak üzere 2 farklı depo-
lama kapasitesinde tüketiciye sunulan 
Daikin Monoblok sıcak kullanım suyu 
ısı pompası, güneş kolektörü veya PV 
ile entegre olarak çalışabiliyor. Bu özel-
lik işletme maliyetini çok daha aşağılara 
düşürebilen bir faktör olduğu için cihaz 
kısa sürede kendini amorti ediyor. 
Kompakt ölçülere sahip olan ürün, 0,36 

metrekare gibi çok az yer kaplıyor. Bu 
nedenle küçük alanlara bile montajı kolayca 
yapılabiliyor. 2 metre mesafede sadece 36 
dB çalışma ses seviyesi ile sessizlik sunan 
cihaz, monoblok yapısı nedeniyle soğutucu 
akışkan borulama ihtiyacı gerektirmiyor. 
Cihaz, fiş prize takıldığı anda direkt çalış-
tırılabiliyor. TM

Elginkan Topluluğu markalarından 
SEREL, gömme rezervuar paza-
rındaki başarılı hamleleriyle dikkat 

çekiyor. Seramik Sağlık Gereçleri sektö-
rünün önemli oyuncularından SEREL, 
bir ailenin ortalama 30 yıl kullanabileceği 
gömme rezervuarları ile kurumun mottosu 
olan “Yıllarca Beraber” felsefesini bu ürün 
grubunda da yaşatıyor. SEREL Gömme 
Rezervuarlar, dayanıklılığıyla gerek müte-
ahhidin gerekse nihai tüketicinin yüzünü 
güldürüyor. "Yıllarca Beraber" mottosuna 
uygun üretilen SEREL gömme rezervuar-
lar satışa sunulmadan önce laboratuvarlarda 
200.000 kez çalışma testine tabi tutulu-
yor. Kireç kırıcı özelliği, yüksek basınca 
dayanıklı mekanizması ve 500 kg ağırlığa 
dayanabilmesinin yanı sıra SEREL gömme 
rezervuarlar, uygulamacıya pratik ve kolay 

“Yıllarca Beraber” Mottosuna Uygun Üretilen SEREL Gömme Rezervuarlar

montaj avantajı sağlayacak şekilde dizayn 
ediliyor. Üstelik 6 LT’yi 30 saniyede doldu-
rabilen hızlı dolum özelliği ve sessiz dolum 
özellikleriyle de kullanıcıyla kolaylık sağla-
yan SEREL gömme rezervuarlar, her geçen 
gün gelişen gömme rezervuar pazarının 
tercih edilen markası.  TM

12 . tesisat market 07 /2019





ürünler

Soğutma kuleleri, soğutma grupları, 
ağır pompalar vb. büyük ekipmanlar 
için Acrefine ASI-L modeli sismik 

izolatörler ile çok ekonomik çözümler üre-
tebilirsiniz. Muadillerinden çok daha uygun 
fiyatlarla Ulus Yapı stoklarından hemen temin 
edilebilen ASI-L modeli sismik izolatörler, 
Türkiye’de üretilip İngiltere’de bağımsız ve 
UKAS akreditasyonlu laboratuvarlarda test 
edildi ve sertifikalandırıldı. Standart olarak 
1˝ ve 2˝ statik çökme değerlerinde ve 70 ila 
6.220 kg arası kapasitelerde stoklarda her 
an mevcut olan bu izolatörler, talep halinde 
daha yüksek statik çökme değerlerinde ve 
yük kapasitelerinde de üretilebilir. ASI-L 
izolatörleri, alternatifl eri arasında en iyi fiyat 
garantisiyle SismikMarket.com’dan hemen 
temin edilebilir. TM

Büyük Ekipmanlarınız için Acrefi ne ASI-L Yüksek Kapasiteli 
Sismik İzolatörler

MAS DAF Atık Su Pompaları

panın gövdesinde bulunan temizleme kapağı 
sayesinde, basılan akışkanın içerisinde bulunan 
büyük partiküller, pompayı tıkadığında, pom-
panın, tesisattan sökülmesine gerek kalmadan 
bakımı yapılabilir. Farklı kapasitelerde 2”, 3”, 
4”, 6”, 8”, 10” çıkışlı 6 modele sahiptir. UKM-S 
serisi pompaların, katı partikül geçirgenliği 76 
mm’ye kadar çıkar. 
Mas Daf ’ın UKM-S serisi pompaları, acil 
müdahale pompası olarak kullanılır. Otel ve 
hastanelerdeki atık suların tahliyesinde, dal-
gıç pompalar için sorun yaratan elastik mal-

zemeleri de rahatlıkla basabilmesi nedeniyle 
uzun yıllar sorunsuz çalışır. Şantiyelerdeki kazı 
sularının tahliye edilmesinin yanı sıra yağmur 
suyu ve sel sularının deşarj edilmesinde de kul-
lanılan bu pompalar, dizel motor ve römorklu 
olarak da üretildiği için belediyeler tarafından 
özellikle tercih edilmektedir. Örneğin 2018 
yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından alınan 
13 adet dizel motorlu-römorklu acil müdahale 
pompasında Mas Daf UKM-S serisi pompalar 
tercih edilmiştir. TM

İnovatif ve enerji verimliliği sağlayan çevreci 
ürünleriyle 42 yıldır pompa sektöründe 
birçok ilke imza atan Mas Daf, son tek-

noloji pompa sistemleriyle, üstyapı projeleri-
nin olduğu kadar atık su pompalarıyla, altyapı 
projelerinin de öncü markası olmaya devam 
ediyor. MAS DAF’ın “Enduro serisi dalgıç 
pompa”ları, “Enduro-Pro atık su ve kanali-
zasyon pompaları” ile “UKM-S serisi klapeli 
kendinden emişli pompaları” %100 yerli ser-
maye ile Mas Daf Düzce tesislerinde üretiliyor.

UKM-S serisi pompalar, dalgıç 
pompaya göre daha kolay 
temizlenebilir 
UKM-S serisi pompalar dizaynında klape kul-
lanıldığı için kendinden emiş yapabilme özelli-
ğine sahiptir. Bu nedenle emme borusu altında 
ek bir klape kullanılmasına gerek duyulmaz. 
Pompa emiş yaparken herhangi bir yerden hava 
almaz. UKM-S serisi kendinden emişli pom-
paların, dalgıç pompaya göre avantajlarından 
biri de kolay temizlenebilir olmasıdır. Pom-

14 . tesisat market 07 /2019



INNOVATION QUALITY RELIABILITYFLEXIBILITY PUNCTUALITY

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

• DC3 XVM • DC3-MV • SDC/VSD-XVM • DC-WTX • SDC2-WTM • DCM2-XHC • CO & CH 
• WDRIVE • KIT • EPIC-V / EPIC-H

Intelligent Booster Sets Plug&Play Components are First Class Quality Environment Friendly

Water
Supply Accessories

Industrial 
Process

Fire 
Safety

Sewage
HVAC Clean 

Water

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

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

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

EBITT ITALIA

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

İLERİ TEKNOLOJİLER
Hidroforlarda



ürünler

Baymak, yüksek emniyet sistemine 
sahip, güvenli ve tasarrufl u sıcak su 
konforunu 3 yıl garantili şofben ile 

kullanıcılarına sunuyor. Baymak Şofben, 
sahip olduğu ısı eşanjörü ile gazın yanması 
sonucu oluşan ısıyı mükemmel biçimde ile-
terek, yüksek verimle çalıyor. ErP-Enerji 
Verimliliği Direktifi’ne göre A enerji sını-
fında yer alan şofbenler, tasarrufl u gaz tüke-
timi ve düşük maliyetiyle, daha hızlı ve kon-
forlu sıcak su elde edilmesini sağlıyor. 
Baymak şofben, sahip olduğu emniyet sis-
temi, alev modülasyon ve elektronik ateş-
leme özellikleri sayesinde güvenli kullanımı 
ön planda tutuyor. Arıza durumunda uyarı 
sistemi devreye girer ve LCD ekran üzerinde 

hata kodunu göstererek kullanıcıyı uyarır. 
Baca tıkanmasına karşı emniyet sistemi, ısı 
emniyet termostatı, elektronik modülas-
yonlu gaz valfi ve iyonizasyonlu alev kontrol 
sistemi sayesinde sıcak su konforunu kul-
lanıcılarına güvenle sunan Baymak şofben, 
kompakt boyutları sayesinde yer tasarrufu 
da sağlar. 
Baymak şofbenler güçlü brülör yapısı saye-
sinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir kulla-
nım sağlarken, değiştirilebilir enjektörleri 
sayesinde LPG ve doğalgaz ile uyumludur. 
Paslanmaz çelik yapıya sahip şofbenler, hij-
yenik yanma, düşük atık seviyesi, mavi alev 
ve kesin ateşleme sağlar.
BH11 ve BH13 modelleri TS 615 EN ve 

CE belgelerine sahip olan Baymak şofbenler 
tüm Baymak bayileri ve Orange Store’larda 
3 yıl garanti ile satışa sunuluyor. TM

Baymak Şofben ile Güvenli ve Tasarrufl u Sıcak Su 
Konforu Bir Arada

TEKNİK VERİ TABLOSU 

Özellikler Bilgi Birim BH 11 BH 13

Gaz Kategorisi     II 2H3B/P II 2H3B/P

Nominal Isı Gücü   kW 19,4 23,4

    kcal/h 16.684 20.120

Nominal Isı Yükü   kW 22,8 26,2

    kcal/h 19.608 22.530

Enerji verimlilik sınıfı A A

Ses gücü seviyesi db(A) 52 53

Gaz Giriş Basıncı   Doğalgaz mbar 20 20

  LPG mbar 30 30

Sıcak su kapasitesi 
(∆T=25 ºC) lt/dk 3.-11 3.-13

Isı sıcaklık ayar aralığı   ºC 35 - 60 35- 60

Hermetik baca çapı   mm Ø60 / 100 Ø60 / 100 

Su Giriş Çıkış Bağlantıları     R 1/2” R 1/2”

Gaz Giriş Bağlantısı     R 3/4” R 3/4”

Boyutlar Net mm 646x316x251 687x355x266

Ağırlık Net Kg 13,5 17

  Ambalajlı Kg 15 18,5
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ZWSOFT, ZWCAD’in 2020 Sürümünü Duyurdu

AFS Akustik Seri ile Havalandırmalar Artık Çok Sessiz

yüklenir ve açılır, çok düşük konfigürasyonlu 
bilgisayarlarda bile büyük dosyalarla çalışma-
nıza olanak sağlar.

Esnek API uyumluluğu
Başka CAD programları için yazılmış uygu-
lamalar, lisp dosyaları ZWCAD’e kolaylıkla 
adapte edilebilir. Bazı lispler herhangi bir 
değişiklik gerekmeden doğrudan ZWCAD’e 
yüklenebilir.

Yenilikçi 
Dosya karşılaştırma özelliği, sesli not ekleme, 
hızlı seçim, hesap makinesi gibi özellikler 
verimliliğinizi artıracak.

Ekonomik
ZWCAD’i ister kalıcı lisans isterse abonelik 
şeklinde satın alabilirsiniz. Network sürümü 
yüzer lisans şeklinde çalışır ve tekil lisansla-
madan fiyat farkı olmaksızın belirli sayıdaki 
lisans alarak herkesin ZWCAD’i kullanabil-
mesi sağlanır. TM

Mimari ve mekanik sektörlerinde 
yenilikçi CAD çözümleri sunan 
ZWSOFT, markanın en tanınan 

çözümü olan ZWCAD’in 2020 sürümünü 
duyurdu. Uzun hazırlık ve geliştirme sürecinin 
ardından çıkarılan ZWCAD 2020, ZWCAD 
kullanıcılarının istek ve geri bildirimleriyle 
güçlenip kendini yeniliyor. Önemli yenilikler ve 
geliştirmelerle ön plana çıkan ZWCAD 2020, 
PDF dosyalarını daha verimli şekilde kullanma, 
kolay ölçeklenebilir açıklamalar ekleme gibi 
yeniliklerin yanı sıra, kararlılık ve verimlilik 
açısından da kullanıcıyı rahatlatıyor. Ayrıca 
API’ler, yeni komut ve sistem değişiklikleri 
ve hızlı hata düzeltmeleriyle daha iyiye doğru 
yol alıyor. 

ZWCAD 2020 yeni özellikleri:
• Data Extraction: Çizim verilerini ayıklar 

ve verileri harici bir kaynaktan veri alma 
tablosu veya dış dosyaya birleştirir.

• Lisp Debugger: Lisp uygulamalarını 
düzenlemek için yeni bir derleme 

İklimlendirme sektöründe 30 yıla yakın 
süredir hizmet veren ve Avrupa’nın en 
büyük esnek hava kanalı üreticilerinden 

AFS, ses izoleli hava kanalları akustik serisi ile 
iklimlendirmede konforu ön plana çıkarıyor. 
Yapılan araştırmalara göre çok gürültülü ofis-
lerde çalışanların verimliliği yüzde 99’a kadar 
düşüyor ve konsantrasyon bozukluğu ortaya 

aracı. Microsoft™ Visual Studio Code 
teknolojisi tabanlı

• Selection Cycling: Üst üste olan 
nesnelerin seçim esnasında, seçim 
önceliklerini belirleyebilirsiniz.

Alışıldık arayüz
Daha önce herhangi bir CAD uygulaması kul-
lanıyorsanız, herhangi bir eğitim veya adaptas-
yon ihtiyacı duymadan doğrudan çalışmaya 
devam edebilirsiniz. Komutları, ayarları, menü-
leri, panelleri hiç yadırgamadan doğrudan kul-
lanabileceksiniz. Ayrıca Türkçe arayüz seçeneği 
de var.

DWG uyumluluğu
ZWCAD doğrudan DWG formatında çalış-
tığı için gerek önceki dosyalarınızı kullanmakta 
gerekse diğer CAD yazılımlarıyla dosya alışve-
rişinde herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Hızlı ve hafif
ZWCAD diskinizde çok az yer kaplar, çok hızlı 

çıkıyor. Yüksek sesli ofis ortamlarında çalışan-
lar; konsantrasyon eksikliği, dikkat kapasite-
sinde zayıfl ama, yorgunluk, uyku bozuklukları, 
sinirli olma, iletişim bozuklukları ve algıda 
azalma gibi şikayetlerle karşılaşıyor. Özellikle 
havalandırma kanallarından yayılan gürültüler 
odanın içine de taşınıyor. Hatta gürültünün bir 
kısmı etraftaki odalara yayılırken bir kısmı da 
zemin (kolon kiriş) sistemi vasıtasıyla çok uzak 
noktalara ulaşabiliyor. Kısaca konfor amaçlı 
uygulanan iklimlendirme sistemi, gürültü kir-
liliği nedeniyle rahatsızlık yaratabiliyor. Tüm 
bu sorunları göz önünde bulundurarak AFS 
tarafından geliştirilen ses izoleli kanallar, gürül-
tüyü yok ediyor ve konfor sunuyor. AFS Genel 
Müdür Yardımcısı Ahmet Poyraz, “Akustik 
seride yer alan düşük ve orta basınçta çalışan 
havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için 
geliştirilmiş, ısı ve ses yalıtımlı (izoleli) alü-
minyum yuvarlak kanal tipi susturucularımız, 
çok katlı laminasyonlu alüminyum ve polyester 
malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel 
ile takviyesiyle üretilen ALUAFS.70 alümin-

yum fl exible hava kanallarının, perfore edilip, 
formaldehit içermeyen cam yünü ile izole edil-
mesiyle üretilmiştir. SONO olarak adlandırılan 
akustik (ses izoleli) seride yer alan tüm ürün-
lerde, akustik hava kanalımızın izolasyon mal-
zemesinin üzerine alüminyum ceket yani nem 
bariyeri giydirilmiştir. Boyutları, toleransları ve 
mekanik dayanım özellikleri EN 13180 stan-
dardına göre test edilmekte, sınıfl andırılmakta 
ve sertifikalandırılmaktadır. Son derece yüksek 
esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine 
sahiptir. Sesi olabildiğince minimize ederek 
çalışma alanlarında, evlerde vb. yerlerde gerçek 
konforu yakalamanıza yardımcı olmaktadır” 
diyor. TM
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ürünler

İzocam’dan Optimum Fiyata Optimum 
Isı Yalıtımı Sunan Yeni Bir Ürün: Optiflex

Maratem Fan-Coil Tablet

İzocam, Ar-Ge çalışmaları sayesinde 
daha yüksek ısı yalıtımı sunan “İzo-
cam Optiflex” ürününü geliştirdi. İklim-

lendirme sistemlerinde kullanılmak üzere 
üretilen, elastomerik kauçuk esaslı kapalı 
gözenekli boru ve levha şeklindeki İzo-
cam Optiflex, uygulandığı yerde yoğuşma 
kontrolü ve yüksek ısı yalıtımı amacıyla 
kullanılıyor. 
İzocam Pazarlama Direktörü Dr. Kemal Gani 
Bayraktar, CFC içermeyen, yüksek ısı yalıtımı 
da sağladığı için çevre dostu bir ürün olan 
İzocam Optiflex’in sürdürülebilir yaşam alan-
larını enerji etkin iklimlendirmede, kullanıcı-
ları daha az enerji tüketmeye yönlendirdiğini 

İnsanların bir arada ve kalabalık olarak 
bulunduğu tesis ve binalarda ısıtma, 
soğutma ve havalandırmayı sağlayan 

klima santralleri aynı zamanda insanlarda 
çok tehlikeli hastalıklara sebep olabilen 
Lejyonella bakterisinin üremesi için de 
en elverişli ortamı oluşturuyor. Lejyo-
nella ile mücadele edebilmek içinse klima 
santrallerinin periyodik temizlik ve bakım 
işlemlerinin aksatmadan yapılması gere-
kiyor. İşletmelerin ihtiyaçlarına yönelik 
çözüm geliştiren Eczacıbaşı Profesyonel, 
endüstriyel temizlik ve hijyen markası 
Maratem’in fancoil ürünü ile bu tür büyük 
tesisleri ve işletmelerin Lejyonella bak-
terisi ile mücadelesine önemli bir destek 
sunuyor.

Lejyonella insanlarda ciddi 
hastalıklara sebep oluyor
Kısa adıyla Lejyonella olarak bilinen Legio-
nella Pneumophila, insanlara zarar veren ve 
hastalıklara neden olan en önemli aerobik 
gram negatif patojenik bakterilerden biridir. 
İçme ve kullanım suyunda, klima santralleri 

gibi nemli ortamlarda karşılaşılan ve bu tür 
ortamlarda kolayca üreyen bakteri, insan-
larda çok ciddi enfeksiyonlara neden ola-

biliyor. Erken belirtileri arasında kas ve baş 
ağrısı, iştah kaybı, yüksek ateş, kuru öksürük, 
titreme, bulantı ve ishal yer alıyor. 

Maratem Fan-Coil Tablet ile 
hijyenik ve sağlıklı ortamlar 
Fancoil ve klima yoğuşma tavalarına, kılıfı 
ile birlikte yerleştirilerek uygulanan Mara-
tem Fan-Coil Tabletleri, işletmelere pek çok 
avantaj sağlıyor. Fancoil ünitelerinde sudan 
kaynaklanan kirliliği temizleyen ve düzenli 
kullanımda kirlilik oluşmasını engelleyen 
Fancoil tablet, kötü kokuların oluşmasını 
ve tıkanmaları önlüyor. Fancoil ünitelerinde 
zamanla oluşan birikintiler ısı transferinin 
de engellenmesine neden olur. Birikinti 
oluşumunu engelleyerek enerji kayıplarını 
önleyen Fancoil tablet, havalandırılan yerde 
bulunan insanlar için de hem hijyenik bir 
ortam sağlıyor hem de bulaşıcı hastalıkların 
yayılmasını önlüyor. Lejyonella bakterisiyle 
mücadelede işletmelere yardımcı olan Mara-
tem Fan-Coil Tablet, kullanım kolaylığı ve 
süresi ile de işletmelere maliyetlerinde tasar-
ruf sağlıyor. TM

belirtiyor.
İzocam Optiflex, termoekonomik bir üründür. 
Isı yalıtım ekonomisi açısından bakıldığında 
İzocam Optiflex, ilk yatırımda daha az öde-
yerek daha yüksek ısı yalıtımı elde etmeyi 
sağlıyor ve tesisatta “Optimum Isı Yalıtımı, 
Optimum Yatırım Fiyatı” dengesini sunuyor. 
0˚C’de 0,034 W/mK ile oldukça iyi bir ısı 
iletkenlik değerine sahip İzocam Optiflex, 
-50˚C’den 105˚C’ye kadar alanlarda güvenle 
uygulanabiliyor, güneş kolektörlerinden 
iklimlendirme tesisatlarına kadar pek çok 
alanda ısı yalıtımı amacıyla kullanılabiliyor. 
Ürün, CFC içermiyor ve esnek yapısı ile 
uygulama kolaylığı sağlıyor. TM
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Viko, Th ea IQ otomasyon ürünleri ile hayatı kolaylaştıran 
yenilikler sunuyor. Tüm mekanlarda iklimlendirme sistem-
lerinin kontrolünü sağlayan KNX Termostat Çözümleri ile 

yaşam alanları konforlu hale geliyor. İklimlendirme çözümlerine ister 
ev ister ofis olsun tüm yaşam alanlarında büyük ihtiyaç duyuluyor. 
Bulunulan ortamın daima istenilen ısıda kalması için de termostat 
çözümleri etkili oluyor. Fancoil, yerden ısıtma, split klima, VRV/VRF 
sistemleri, trench heater gibi en karmaşık iklimlendirme sistemlerine 
bile uyum sağlayabilen Th ea IQ KNX Termostat, esnek yazılım algo-
ritması ve modüler yapısı sayesinde hem enerji verimliliği hem de 
konfor sağlıyor. Ayrıca estetik, ekonomik ve sürdürülebilir çözümler 
de sunuyor. Th ea IQ Termostat, iklimlendirme sistemlerini kontrol 
eden ürünler ile direkt haberleşebiliyor ve sahip olduğu dijital LCD 
ekran ile kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlayarak fark yaratıyor. 
Th ea IQ KNX termostat; opak beyaz, metalik beyaz, krem, füme, dore, 
antrasit, siyah renk opsiyonları ile dekorasyonu da tamamlıyor. TM

Viko THEA IQ KNX Termostat 
Çözümleri



ürünler

Aldağ A.Ş. Yeni Nesil Klima Santralleri

Aldağ yeni nesil klima santralleri, 60 mm kaya 
yünü izolasyonuyla 0,8 W/mK değeriyle T2 
sınıfında yer alıyor.

Gövde Hava Kaçağı: L1
Klima santralleri belirli basınç farkları altında 
çalışan ekipmanlardır. Fanlar basınç farkı yara-
tarak hava hareketi sağlar ve bunun için enerji 
harcar. Klima santrallerinde hava kaçaklarının 
engellenmesi, enerji harcayarak elde ettiğimiz 
koşullandırılmış havanın kayıpsız bir şekilde 
aktarılması açısından önem taşır. L sınıfı, +700 
Pa ve -400 Pa basınç altında, birim yüzey ala-
nından meydana gelen hava kaçağını sınıflan-
dırır. Cihaz vida ve kapı bağlantıları, bu sınıf 
için büyük önem taşır. Aldağ klima santralleri 
L1 değerini sağlayarak bu sınıf için en üstün 
performansta olduğunu kanıtladı.

Filtre Bypass Kaçağı: F9
Havanın bir mahalde kullanılması için sadece 
entalpik olarak şartlandırılması yeterli değildir. 
Hava, bünyesinde barındırdığı partiküllerden 
arındırıldıktan sonra mahallere yollanır. Fakat 
sadece filtre sınıfı, filtrasyon için yeterli değildir. 

Filtre ve çerçevesi birlikte değerlendirilmeli-
dir. F sınıfı filtre çerçevesinin sızdırmazlığını 
inceleyen sınıftır. Klima santralleri içerisinde 
kullanılan en verimli filtreler F9 sınıfı olduğu 
için bu değer F9 sınıfına kadar değerlendiri-
lir. Aldağ özel dizayn filtre bağlantılarıyla F9 
sınıfını sağlayarak tüm hijyenik uygulamalarda 
rahatlıkla kullanılabilir.

Gövde Mekanik Dayanımı: D1
Klima santralleri belirli basınçlar altında 
çalışan ekipmanlardır. Bu cihazların basınç 
altında ne kadar gövde sehimi yaptığı ve kalıcı 
deformasyona maruz kalıp kalmadığı, cihazın 
sızdırmazlığını değişmeden çalışma sürekliliği 
anlamında büyük önem taşır. D sınıfı +1000Pa 
ve -1000Pa basınç altında ne kadarlık bir sehim 
oluşturduğunu esas alarak sınıflandırır. Aldağ 
klima santralleri çelik profilli sağlam yapı-
sıyla D1 sınıfında yer alıyor. Bu, Aldağ klima 
santrallerinin dayanıklılık iddiasını kanıtlıyor. 
Aldağ A.Ş. Ar-Ge Grubu, enerji verimli, çevre 
dostu, yüksek katma değerli teknolojiler geliş-
tirerek sürekli bir adım önde olmaya devam 
ediyor. TM

İklimlendirme sektörünün en fazla kabul 
gören sertifikasyon kuruluşu Eurovent’in, 
klima santrallerinin mekanik performan-

sını değerlendirirken referans aldığı EN 1886 
standardına göre gerçekleştirilen testler sonucu 
ALDAĞ A.Ş. Klima Santralleri, büyük bir 
başarıyı yansıtan karneye sahip oldu. EN 1886 
Standardında sınıflandırması yapılan değer-
ler; ısı köprüsü (Tb), ısıl iletkenlik (T), gövde 
hava kaçağı (L), filtre bypass kaçağı (F), gövde 
mekanik dayanımı (D) ve akustik değerlerdir.

Isı Köprüsüzlük: TB1
Yazın ve kışın santral içinden geçen havayla 
dış ortam arasındaki farkın yüksek olduğu böl-
gelerde çalışan klima santralleri, büyük risk 
altındadır. Bu tip uygulamalarda kullanılan 
klima santrallerinin iç ve dış ortamla temas 
halinde olan yüzeyleri birbirinden ayrılmazsa, 
istenmeyen yoğuşma ve bunun neticesinde 
korozyon oluşur. TB sınıfı, klima santralleri-
nin içi ve dışının ne kadar iyi izole edildiği ve 
ısı köprüsü oluşturacak noktaların ne kadar iyi 
bir şekilde birbirinden ayrıldığını ifade eder. 
Yine bu testler de 20K sıcaklık farkı altında, 
cihazın tüm yüzey sıcaklıklarının noktasal 
olarak ölçülmesiyle belirlenir. Cihaz üzerinde 
kullanılan vidaların, iç ortamdaki bileşenlerle 
teması, bu değeri yukarıya çekerek daha olum-
suz sonuçlara sebep olur. Ayrıca hem iç hem de 
dış ortamla doğrudan temas halinde bulunan 
köşe parçaları ya da profiller de bu değeri olum-
suz yönde etkiler. Aldağ A.Ş. yeni nesil klima 
santralleri; özel tasarımlı ısı köprüsüz panel 
yapısıyla ve patentli vida saklama haznesiyle 
0,8 değeriyle, TB1 sınıfında yer alıyor. 

Isı Geçirgenlik: T2
Klima santralleri belirli sıcaklık farkları altında 
çalışan cihazlardır. Kışın dış ortam soğukken 
iç ortamdan ısıtılmış, yani enerji yüklenmiş 
hava geçerken, yazın tam tersi bir durum söz 
konusudur. T sınıfı, klima santrallerinin birim 
yüzey alanından meydana gelen ısı kaçağını 
temsil eder. Bu testler cihaz içi ve dışı ara-
sında 20K sıcaklık farkı altında yapılır. Test-
ler sonucunda cihazlar T1 en iyi olmak üzere, 
T1 ve T5 aralığında sınıflandırılır. Bu sınıf, 
panellerde kullanılan yalıtım malzemesi ile 
doğrudan ilintilidir. T2 sınıfı 50-60 mm kaya 
yünü izolasyonla ulaşılabilecek en iyi sınıftır. 
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BONUS XPS PLATIN 700 kPa

üretim teknolojisi ile küresel 
ısınma potansiyeli (GWP) 
ve ozon delme potansiyeli 
(ODP) çok düşük olan çev-
reci gazlar kullanılarak üre-
tilmektedir.

Kullanım Alanları
Bonus XPS Platin 700 kPa, Isı yalıtımı özelli-
ğinin ve basma mukavemetinin yüksek olması, 
aynı zamanda çok düşük sıcaklıklarda kullanım 
imkânı ile soğuk depoların ısı yalıtımında kul-
lanılan en doğru ürünlerden biridir.
Yüksek basma dayanımı ve su emme direnci 
özelliği ile demiryolu yapılarında çok uygun 
bir yalıtım malzemesidir.
Gemilerin düz yüzeylerinde ve mukavemet 

elemanlarındaki ısı geçişinde, yüksek basma 
dayanımı, su emme ve neme karşı direnci ile 
kullanım avantajı sağlamaktadır.
Yüksek basma mukavemeti ve sünme dayanımı 
sayesinde, otoparklar ve otopark teras çatı-
ları, binaların yatay ve düşey yüklerini taşıyan 
döşemeler, temeller, havuzlar, uçak hangarları, 
havaalanı pistleri gibi yüksek basınç altındaki 
yapı elemanlarının ve yapıların yalıtımında 
kullanım avantajı sağlamaktadır. TM

Eryap Grup, ileri ekstrüzyon teknolojisi 
ve tam otomasyon prosesinde sahip 
olduğu altyapısı ile Türkiye’de bir ilk 

olan 700 kPa basma dayanımı ve düşük ısıl 
iletkenlik katsayılı ekstrüde polistiren üreti-
mini gerçekleştirdi. Bonus XPS Platin 700 
kPa, homojen bal peteği görünümündeki 
(hegzagonal) kararlı hücre yapısı sayesinde, 
düşük ısıl iletkenlik değeri oluşmasını ve bu 
değerin uzun süre korunmasını sağlamaktadır. 
Bunun yanı sıra, ileri teknolojili üretim prosesi 
sayesinde, şişirici ajanlar ile oluşturulan hücre-
lerin dikey doğrultuda yönlenmesi sağlanarak 
yüksek performansta basma dayanımı elde 
edilmektedir.
Kapiler ve higroskopik yapıda olmayan, heg-
zagonal ve kapalı gözenekli yapısı sayesinde, 
bünyesine su almaz ve nemden etkilenmez. 
Donma – çözünme ve neme karşı dayanımının 
oldukça yüksek olması, ideal buhar difüzyon 
direnci ile yıllar içinde iklim koşullarından 
etkilenmeyerek ilk günkü performansını 
korumasını sağlar. Basma sünme dayanımı 
oldukça yüksek olup, uzun süreli sabit gerilme 
altında yüksek mekanik dayanım göstererek 
zamanla deformasyona uğramaz. Termal ve 
mekanik etkilere karşı yüksek dayanımı saye-
sinde zaman içerisinde boyutsal değişikliğe 
uğramamaktadır.

Çevreci Yaklaşım ile Üretim
F-gazların ve özellikle HFC’lerin küresel 
iklime yönelik oluşturduğu tehdidi kabul eden 
uluslararası toplum, 2016 yılında Kigali’de 
(Rwanda) Montreal Protokolü’nün Kigali 
değişikliğini kabul etmiştir. Bu değişiklik ile 
HFC’ler, Montreal Protokolü kapsamında 
kontrol edilen maddeler olarak kabul edil-
miş ve HFC’lerin aşamalı sonlandırılması 
kararlaştırılmıştır. Ülkemiz, AB Yönetmeliği 
(EC) 842/2006’ya dayanan ve 2018’in başında 
yürürlüğe giren ulusal “Florlu Sera Gazlarına 
İlişkin Yönetmelik” vasıtası ile F-gazlar üze-
rinde kontroller uygulamaya karar vermiştir.
Eryap Grup, XPS üretiminde Florlu Sera 
Gazlarına İlişkin Yönetmelik içeriğini dikkate 
alarak alternatif çevre dostu gazların kullanı-
mına ağırlık vermektedir. Bonus XPS Platin 
700 kPa, çevre dostu yaklaşımı benimseyen 

Hücre kenarı

Hücre kenarı

Hücre duvarı

Hücre duvarı

Hücre ucu
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17.4 Milyar $
Altyapı ve Ulaşım Projeleri

13.4 Milyar $
Dubai South Villages

11 Milyar $
Otel ve Tema Park Projeleri

13.2 Milyar $
Konut Projeleri

42.5 Milyar $
Projelerin Toplam Değeri

8 Milyar $
El-Mektum Havaalanı

2.9 Milyar $
Yeni Metro Hattı

*2018 Yılında fuara 250 Türk firması katılmıştır.

Sektör Öncüsü
250 Türk
Firmasından
Biri Siz Olun!



söyleşi

E neko, enerji ekonomisi için yüksek verimlilikte havalandırma ve 
iklimlendirme cihazları üreten 15 yaşında İzmirli bir fi rma. Son dönemde 
adından sıkça söz edilen Eneko’da yenilikler saymakla bitmiyor: Yeni fabrika 

yatırımı, Ar-Ge Merkezi olması, yurtdışı tarafındaki cirosunu yüzde 100 artırması, 
Eneko markasıyla Avrupa pazarında yer alması… Tüm bunları Eneko Satış ve 
Pazarlama Yöneticisi Mehmet Öncel samimi bir dille anlattı, bize de siz değerli 
okuyucularımızla paylaşmak kaldı…

Mehmet Öncel
Eneko Satış ve Pazarlama Yöneticisi

Dünyadaki en iyi üreticiler arasında 
bir Türk markası olarak yer almak 
Eneko’nun en büyük gurur kaynağı”

“
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“Yaptığın işin en iyisini yap” 
ilkesinden güç alarak çözümler 
sunuyoruz

Eneko, 2004 yılında kuruldu. Bu sene 15. yılı-
mız. Eneko’nun kurulma amacı, sektörde hep 
bir adım önde olmak, yaptığımız işin Ar-Ge 
merkezi haline gelebilmekti. Ar-Ge merkezi 
haline gelmekten kast ettiğim; en uygun, en iyi 
teknolojideki ürünleri uygun fiyatlarda satışını 
gerçekleştirmek. Geçmişte Avrupa’da çok iyi 
teknolojili ürünlerin ülkemizde fiyat ve bilinir-
lik açısından satın almasını ve satışını yapmak 
pek mümkün değildi. Bu vizyonla kurulduk ve 
Türk mühendislerle Türkiye’de ar-ge yaparak 
kaliteli işçilikle birlikte Avrupa’daki kalitede 
hatta daha iyi kalitede ürünler üretip daha 
uygun fiyatlarla ülkemize ve yurtdışına sun-
mayı hedefl edik ve hep bu yönde ilerledik. 
Eneko olarak, hem kendi markamızla hem 
de OEM satışta sektörün öncü firmaların-
dan biriyiz. Çünkü kurulduğumuz zamandan 
itibaren Avrupa’daki bir çok markaya OEM 
üretim anlaşmamız var, hâlâ devam ediyor. 
Tabii OEM üretim, birçok teknolojiyi yakın-
dan takip etme zorunluluğu getiriyor. Eneko’da 
“yaptığın işin en iyisini yap” ilkesi olduğu için 
bu ilkeden güç alarak yeni teknolojileri her 
zaman yakından takip edip ürünlerimize yeni 
teknolojileri katarak ihtiyaca uygun çözümler 
sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. 

ENerji EKOnomisi için yüksek 
verimlilikte havalandırma ve 
iklimlendirme cihazları üretiyoruz

Eneko’nun açılımı; ENerji EKOnomisi. Biz 
de enerji ekonomisi için yüksek verimlilikte 
havalandırma ve iklimlendirme cihazları üret-
mek üzere yola çıktık. Kurulduğumuz yıllarda 
ağırlıklı olarak ısı geri kazanım cihazları üre-
timi yapıyorduk. 2004-2009 yılları arasında ısı 
geri kazanımlı cihazlar ve ısı geri kazanımlı 
klima santralleri ürettik. Odaklandığımız 
konu, ısı geri kazanımdı. 2009 yılından sonra 
ise klima santrali üretimi artış gösterdi ve 
ağırlıklı olarak yurtdışına klima santralleri-
mizi satmaya başladık. Eneko olarak bugüne 
kadar teknolojik açıdan çok komplike olma-
yan ürünlerde de komplike olan ürünlerde 
de elektrik ve otomasyon panosu üstünde 
çözümler sunduk. Bu Eneko’nun bir stan-
dardıydı, ki hâlâ öyle. Bu şekilde cihazların 
hızlıca işletmeye alınmasını ve sonrasında da 
cihazlarımızı uzaktan izleyerek her zaman 
cihazlarımızın tam verimde çalışmasını sağ-
lıyoruz. O yıllarda klima santrali bazında 
yurtiçine satışımız birkaç proje bazındaydı, 
ağırlıklı olarak yurtdışı pazarlara satışlarımızı 
gerçekleştiriyorduk. Bunun nedeni, ülkemizde 
daha uygun fiyatlı ve daha düşük teknolojili 
ürünlerin tercih edilmesiydi. 2009’dan 2012 
yılına kadar klima santrallerimizin ağırlıklı 

olarak yurtdışına satışı oldu. 2012 yılından 
itibaren ise yurtiçinde de aktif olarak klima 
santrallerimizin satışını gerçekleştirmeye baş-
ladık. Çünkü hem maliyetlerimiz adet bazında 
geriledi hem de piyasamızda belli teknolo-
jiler aranır hale geldi. Enerji verimliliği ön 
plana çıktı, satın aldığınız veya projenizde 
yer alan bir ürünün bedelinin yanında işletme 
süresi boyunca sorun çıkarıp çıkarmadığı, ser-
vis problemlerinin çözülüp çözülmediği ve 
işletme maliyetleri de konuşulmaya başlayınca 
Eneko olarak yurtiçi pazarda da yer bulmaya 
başladık. 
Günümüze gelirsek, ürün gamımızda; ısı geri 
kazanım cihazları, kompakt klima santralleri, 
havalandırma ve klima santralleri, DX klima 
santralleri, havuz nem alma santralleri, çatı 
tipi klima rooftop cihazları yer alıyor. Rooftop 
satışımız 2014 yılında başladı. Klima santrali 
satışlarımızda başlarda yurtiçi pazarda yer 
alamadığımız gibi, rooftoplarda da aynı şeyi 
yaşıyoruz. Çünkü rooftoplarımız gerek gövde 
yapısı gerek enerji verimliliği ve performansı 
yüksek olmasından dolayı piyasada alışılagelen 
rooftoplardan daha farklı. Yurtdışında rooftop 
cihazlarımız ile ilgili satışlar yapıldı. Yurti-
çinde ise rooftop cihazlarımız proje bazında 
yavaş yavaş tercih edilmeye başladı. Klima 
santrallerimizde olduğu gibi, ülkemizde roof-
top konusunda belli teknolojiler aranır hale 
gelince, satışlarımız daha da artacak.
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söyleşi

Eneko ile sonuçlanan yılın en 
büyük rooftop ihalesi: Metropol 
AVM

Ülkemizde bildiğim projeler arasında “tek 
kalemde” sipariş edilen en büyük rooftop pro-
jesi olduğunu düşündüğüm Ataşehir Metro-
pol AVM’ye 118 adet hava soğutmalı ve sulu 
kondenserli rooftoplarımızı verdik. Metropol 
ekibinin teknik mukayesesi sonrasında, son 
görüşmelere birkaç firma kalmıştı. İhalenin 
ENEKO olarak sonuçlanması bizi çok mutlu 
etti. Tabii bu büyük yankı uyandırdı. 

Yurtdışı tarafındaki ciromuz yüzde 
100 arttı

Eneko olarak İzmir’de yeni bir fabrika yatırı-
mımız var. Fabrikanın inşaatı bitti, iç mimari 
çalışmaları devam ediyor. Üretimin taşınması 
ise yıl sonunda gerçekleşecek. Ayrıca genişleyen 
kadromuzla müşterilerimize daha iyi hizmet 
verebilmek için İstanbul ofisimiz yeni adresine 

taşındı. En önemlisi, Eneko olarak yurtdışı 
tarafındaki ciromuz Euro bazında yüzde 80 
arttı. Bu çok ciddi bir oran. Amacımız geçen 
yıla göre iki kat büyüme. Döviz kurlarının art-
ması, yurtdışı tarafında daha fazla ürün sata-
bilmenin kapısını açtı. Biz de bunun avantajını 
kullandık. Yurtiçinde Metropol AVM’nin yanı 
sıra Rönesans’ın birçok projesinde de Eneko 
ürünleri kullanıldı. Önümüzdeki süreçte de 
yine yeni projelerde imzamız olacak. 

Ar-Ge Merkezi belgemizi aldık

Geçen sene Ar-Ge Merkezi belgemizi aldık. 
Aslında bunun için çok fazla çaba sarf etmedik 
çünkü Eneko olarak ar-ge faaliyetlerimizle 
her zaman sektörde ön planda olduk, zaten 
Ar-Ge Merkezi gibi çalışıyorduk. Diğer tüm 
departmanlara göre Ar-Ge’de çalışan sayımız 
çok daha fazla. Makine, elektrik, elektronik, 
mekatronik mühendislerinden oluşan bir ar-ge 
ekibimiz var. Otomasyon konusuyla da ilgili 
ar-ge çalışmalarımız mevcut. Tabii Ar-Ge 

departmanımız, birkaç kulvar önde gidiyor. 
Halihazırda onların çalıştığı ürünler, piya-
sada ne sattığımız ne de gördüğümüz ürünler, 
çok daha ötesi. Dolayısıyla Ar-Ge ekibimiz, 
Eneko’nun neredeyse 10 yıl sonra piyasaya 
sunacağı ürünler üzerine çalışıyor. Gelecekte 
pazara çok farklı, kombine ürünler sunacağız.

Eneko olarak yıllardır ihracat ödülü 
alıyoruz, seneye de bu geleneği 
bozmayacağımıza inanıyorum

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği, 
2018 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödüllerinde “En 
Çok Fan İhracatı Yapan Firma” kategorisinde 
ikincilik ödülünü aldık. OEM ve Eneko mar-
kasıyla yurtdışına yaptığımız satışlar sayesinde 
bu ödülü almaya hak kazandık. Eneko olarak 
yıllardır ihracat ödülü alıyoruz, seneye de bu 
geleneği bozmayacağımıza inanıyorum. Güçlü 
Ar-Ge’miz sayesinde geliştirdiğimiz ürünler ile 
dünyadaki en iyi üreticiler arasında bir Türk 
markası olarak yer almak gurur verici. 

ISK Sektörünün Lider Yayınları Dijital Platformlarda da Lider

Sektörün 
en güncel 
haber portalları:
• termodinamik.info
• tesisatmarket.com
• iskteknik.com
• hvac-turkey.com

Sosyal medya 
üzerinden ISK 
sektöründeki son 
gelişmeleri takip 
etme imkânı

E-postanıza ulaşan 
Aylık ISK Haber 
Bülteni ile aktüel 
haberlere ulaşma 
fırsatı

Vodafone dMags 
Dergilik 
mobil uygulaması 
ile dergilerinize 
anında erişin...

Flipbook üzerinden 
derginizi online 
okuma ve indirme 
imkânı
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söyleşi

Üniversite öğrencilerine staj imkânı 
sunuyor, sektörümüzü tanımalarını 
sağlıyoruz

Eneko olarak önem verdiğimiz noktalardan 
biri de, üniversiteler. Üniversitelerin akademik 
bilgileri ve bu bilgilerin ticari faaliyete kom-
bine edilmesi önemli bir konu. Ar-ge çalışma-
larımızda üniversitelerimizden faydalanıyoruz, 
üniversitedeki hocalarımızın çok katkısı olu-
yor, hocalarımız da bizim ar-ge çalışmala-
rımızdan faydalanıyor. Bu şekilde karşılıklı 
fayda sağlayan çalışmalarımız devam ediyor. 
Bunun yanında üniversite öğrencilerine staj 
imkânı sağlıyor, onlara sektörümüzü tanıtıyo-
ruz. Sektörümüz makine mühendisi ağırlıklı. 
Ancak makine mühendisliği çok geniş bir 
alan. Sektörümüze merakı henüz oluşmamış 
üniversite çağındaki bir kişiyle gerçekleştirdi-
ğiniz bir sohbette, sektörümüzü tanımadığını 
çok net şekilde görebilirsiniz. İklimlendirme 
deyince klima, havalandırma deyince de tuvalet 
havalandırması veya davlumbaz sattığımızı 
sanıyorlar. Dolayısıyla kariyer günleri gibi 
etkinliklere katılarak, sektörümüzü, yaptığı-
mız işi anlatıyoruz. 

Pazarın “dünya” olduğunu artık 
görmemiz lazım

Sektördeki finansal daralmalara karşı her fir-
manın aksiyon planları vardır. Biz bu konuda 
en planlı firmalardan biriyiz diyebilirim. Bizim 
birçok riske karşı planımız mevcut. Bu planlar 
revize edilir, yenileri eklenir, ama çıkarılmaz. 
Çünkü hepsi birer risktir, risk planlamasını en 
iyi yapan firmalardan biri olduğumuzu düşü-
nüyorum. Bu risk planlaması, son dakikada 
yapılırsa fayda etmeyecektir. Bu planlamaları 
yapmak, öyle kolay değil. İhracat yapabilmek 
için önce vizyon gerekir, vizyon oluşturulduk-
tan sonra ar-ge’nin geliştirilmesi, sonra ise ser-
tifikasyon süreci gelir. Bunlar olmadan ihracat 
yapabilmek mümkün değil. Ancak tüm bunlar 
da yetmiyor, her ülkenin de kendine göre bir 
stratejisi var. Bu stratejilerin de farkında olmak 
gerekiyor. Bir ülkenin stratejisini anlayabilmek, 
uzun bir süreç gerektiriyor. Eneko olarak bu 
yollardan geçtik. Pazarın dünya olduğunu artık 
görmemiz lazım. Biz Eneko olarak burada üre-
tim yapan, dünyaya açılan bir firmayız. Sadece 
yurtiçi satış yapan firmaların da şüphesiz ihra-
catı öğrenmesi, dünyaya açılması gerekiyor. 

Sektörden en büyük beklentim, 
ülkemizde bir iklimlendirme test 
laboratuvarının kurulması

Sektörel dernek ve vakıflar tarafından Tür-
kiye’deki piyasayı ve üreticileri yurtdışına 
tanıtabilmek için yapılan çalışmaların fayda 
sağladığını görüyoruz. Bu tür çalışmalara, 
sektör firmaları olarak destek vermemiz, 
bu çalışmalarda görev almamız gerektiğini 
düşünüyorum. 
Yurtdışı bir fuarda Eneko ürünlerinin teknik 
detaylarıyla ilgili bir soru sorulduğu zaman, 
cevabı verdikten hemen sonra, sorulsun veya 
sorulmasın, Türkiye’de neler yapıldığını, 
neler üretildiğini detaylarıyla anlatıyorum, 
rakiplerimin çalışmalarını da anlatıyorum, 
kısaca sektörümüz adına konuşuyorum. 
Bu çabayı her firmanın göstermesini isti-
yorum. Sektörden en büyük beklentim ise, 
ülkemizde bir iklimlendirme test labora-
tuvarının kurulması. Bunu gerçekleştirmek 
için ne gerekiyorsa Eneko olarak yapmaya 
hazır olduğumuzu tüm samimiyetimle söy-
lüyorum. TM

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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proje

Y oldan bakıldığında altı katlı bina sıra-
dan görünüyor. Bu görüntü, iç avluya 
girdiğinizde bütün deneyimi çok daha 

şaşırtıcı bir hale getiriyor. Çatı katında güller 
ve lavanta çiçekleri, bina cephesinin en üstüne 
kadar tırmanan bitkiler ve bütün bunların ara-
sında parıltılı, siyah-mavi güneş enerjisi kolek-
törleri. Bu manzaraya bakan herkes, Viyana’nın 
15. Bölgesinde bulunan Stadthalle Butik Ote-
linin, büyük bir yeşil kalbe sahip olduğunu 
görebilir. Ziyaretçilerin göremeyecekleri ise 
bu kalbin atmasını sağlayan ve üç yıldızlık bu 
tesisi dünyanın sıfır enerji dengesine sahip ilk 
şehir oteli haline getiren, karmaşık kontrol 
teknolojileri.
Bu hikâye, otelin müdürü ve yöneticisi olan 
Michaela Reitterer’in o zamanlar 140 yaşında 

olan oteli yenileyip büyütmek için kolları sıva-
maya karar verdiği 2007 yılında başladı. Aile 
işletmesini birkaç yıl önce ebeveynlerinden 
satın aldı. Hazırladığı genişletme planı, ote-
lin kapasitesini 42’den 80 odaya çıkartmak ve 
enerji ihtiyaçları açısından ise yeni standartları 
belirlemekti. Bu plandaki amaç, ihtiyaç duy-
duğu bütün enerjiyi kendisi üreten bir bina 
yaratmaktı.

Bina otomasyonu teknolojisi önemli 
bir rol oynuyor
Otelin enerji ihtiyacı 94 metrekarelik bir 
fotovoltaik sistemden elde ediliyor. İlave bir 
130 metrekarelik alanı kapsayan güneş termal 
kolektörleri ise ısıtma ve sıcak su tedarikini 
sağlıyor. Binada aynı zamanda güneş enerjisi 

tesisinin her zaman yeterli enerjiyi sağlaya-
mamasından dolayı sudan suya ısı pompası 
kullanılıyor.
Reitterer, “Kilerde üç devasa su deposu var” 
diyor. Bu depolar, arazi üzerindeki bir kuyudan 
sağlanan yeraltı sularını depoluyor. Buradan alı-
nan sular, güneş enerjisi ve ısı pompası sistem-
lerinde primer ısıtma devresinde kullanılıyor. 
Elde edilen enerji, eşanjörler vasıtasıyla otelin 
muslukları ve duşları için sıcak su temininde 
kullanılıyor.
Projede mekanik tesisat ve bina otomasyon 
sistemi kilit rol oynuyor: Bu sistemin kalbinde, 
parçaların birlikte kusursuz bir şekilde çalışma-
sını ve konukların her zaman rahat etmelerini 
sağlayan Siemens Desigo Bina Otomasyon 
Sistemi bulunuyor.

Sıfır Enerji Otel Uygulaması ve 
Sürdürülebilirlik
Dünyanın sıfır enerji dengesine sahip ilk şehir oteli on yıl önce, Viyana’da açıldı ve 
günümüzde hâlâ standartları belirliyor. Sadece teknik sistemler çalışmaya devam 
etmekle kalmıyor, otel sahibi de bu konudaki istekliliğini ilk günkü gibi koruyor.
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Viyana’da pasif bina olarak 
tasarlanan ilk otel
Elektrik üretim sistemlerinin yanı sıra, sıfır 
enerji dengesi hedefine ulaşılması için iyi bir 
ısı yalıtımına da ihtiyaç duyuluyor. Reitterer 
bu konudaki görüşlerini şu sözlerle açıklıyor: 
“Genişletme planımız, ‘pasif bina standardını’ 
karşılıyor.” Bu standart, üç kat camlı pencere-
leri ve ısı geri kazanım cihazlarıyla donatılmış, 
kontrollü oda havalandırmasını içeriyor.
Mevcut binanın restorasyon çalışmaları, bu 
kadar ileri gitmedi. Reitterer bunu, “Çok paha-
lıya mal olurdu” sözleriyle açıklıyor. Ancak bu 
durumda bile, bu eski orijinal bina, otelin yeni 
bölümüne tepe tüketim dönemlerinde ilave 
enerji sağlamak suretiyle toplam enerji strate-
jisinde hâlâ önemli bir rol oynuyor.
Güneş enerjisi tesisatı ile ısı pompasının yıl 
boyunca genişletme planı kapsamındaki bölü-
mün ihtiyaçlarını karşılamasına rağmen, hâlâ 
ara sıra darboğazlar yaşanıyor: Reitterer bu 
durumu şu sözlerle anlatıyor: “Örneğin, kış 
aylarında bir pazar sabahı çok sayıda müşteri 
aynı zamanda sıcak bir duş almak isteyebilir. 
Bu durumda bina otomasyon sistemi otomatik 
olarak orijinal binanın merkezi ısıtma sistemini 
devreye alıyor.” Elektrik aynı zamanda, gerek-
mesi durumunda eski binadan da çekilebiliyor 

ve karşılığında yeni bina eski bölüme sıcak su 
sağlıyor. Bina kontrol teknolojisinin ihtiyaçlara 
göre ayarlandığı, sıfır enerji dengeli Stadthalle 
Butik Oteli, sahibi Michaela Reitterer’a kap-
samlı bir teknik bilgi birikimi de kazandırdı.
Konfor ile çevre arasındaki dengeyi muha-
faza etmek her zaman kolay değil. Reitterer, 
bu durumu planlama aşamasında bütün ger-
çekliğiyle yaşadığını hatırlıyor ve şöyle diyor: 
“Mühendislerin bütün istediklerini kabul 
etseydik, şu anda kapılarımızı konuklarımıza 
açamayabilirdik. Bu konudaki ustalık, sofistike 
teknoloji ile konuklar için maksimum konforun 
birleşiminde yatıyor.” Çevre dostu olmak yeterli 
değil. Sürdürülebilir başarı yakalamak isteyen 
bir otel aynı zamanda, güçlü bir kendini iyi his-
setme duygusu sağlamalı ve konuksever olmalı.

Masraflarını çıkaran bir sistem
İş teknolojik gelişmelere geldiğinde, on yıl 
çok uzun bir süredir. 2008 yılında, bütün ote-
lin aydınlatma sistemi için LED lambalar 
kullanılması fikri bile büyük bir yenilikçilik 
anlamına gelebilirdi; ancak bugün standart 
bir uygulama halini aldı. Reitterer bunu, 
“Bugünkü olanaklarla karşılaştırıldığında, o 
zamanlarda Taş Devrinde yaşıyormuşuz gibi 
geliyor” sözleriyle anlatıyor ve o zaman seç-

tiği çözümün bugün bile hâlâ mükemmel bir 
şekilde çalışmasından büyük gurur duyuyor. 
Reitterer, “Benim için bu, aynı zamanda bir 
çeşit sürdürülebilirlik anlamına geliyor” diyor. 
Elde edilen değerler de söze gerek bırakmıyor: 
Diğer şehir otelleri için enerji masrafları, top-
lam harcamaların yüzde beş ila altısına karşılık 
gelirken, Reitterer’in işletmesinde bu rakam 
yüzde 2 ila 2,4 arasında. Reitterer, “Meslek-
taşlarım kıskançlıktan yeşile döndü” diyor. 
Kurulan teknoloji temel olarak aynı kalmış 
olabilir, ancak otelin kendisi gelişmeye devam 
etti. Reitterer bunu, “Çevresel ayak izimizi 
daha da düşürmek için sürekli yeni fırsatlar 
arıyoruz” sözleriyle açıklıyor. Örneğin, otele 
özel arabaları yerine toplu taşıma araçlarıyla 
gelen konuklarına özel bir indirim yapıyor ve 
kahvaltı büfesi artık tamamen bölgesel organik 
ürünlerden oluşuyor. Reitterer’in bu konudaki 
bağlılığı, açıldığından bu yana otelin büyük 
ilgi görmesini sağladı. Almanca konuşulan 
bölge boyunca haberlerde otelden bahsediliyor, 
bugün bile hâlâ övgüler alan otel aynı zamanda, 
Avusturya Ulusal Turizm Ödülü, Viyana Şehri 
Çevre Ödülü ve Avusturya Yayın Şirketi tara-
fından verilen, halka açık bir ödül olan prestijli 
İklim Koruma Ödülünün de aralarında bulun-
duğu birçok ödül kazandı. TM

205 x 115 mm

Yenilenebilir Enerjilerle ilgili en güncel 
haberlere dijital mecralarımızdan ulaşmak artık

www.yenienerji.com

• Sektörün en güncel haber portalı: www.yenienerji.com

• Aylık haber bülteni ile aktüel haberlere ulaşma fırsatı

• Flipbook üzerinden dergiyi online okuma ve indirme imkânı

• Sosyal medya üzerinden sektördeki son gelişmeleri takip etme imkânı

• Vodafone dMags Dergilik mobil uygulamasından anında dergiye erişim

daha kolay!

Vodafone dMags Dergilik 
mobil uygulaması ile 
dergilerinize anında erişin...

tesisat market 07/2019 . 33



sistem

ADAP-KOOL®, Danfoss tarafından 
tüm perakende gıda uygulamaları 
için geliştirilmiş son teknolojiye sahip 

adaptif soğutma kontrolleri ailesindendir. 
Dünyadaki soğutucular, yönetmelikler ve tek-
noloji değiştiğinden, Danfoss da her durumda 
sınıfının en iyi performansını sağlamak için 
bunlara adapte oldu.
ADAP-KOOL®, optimize edilmiş soğutma 
performansını ve enerji verimliliğini sağla-
yarak işletim ortamındaki değişikliklere oto-
matik olarak uyum sağlar. Mağazalarınızın 
en iyi şekilde işlediğinden emin olmak için 
ileri düzeyde algoritmalar, merkezi denetim 
ve görüntüleme özelliklerini sağlar. Kurulumu 
ve kullanımı sırasında, sağlam ve güvenilir 

ADAP-KOOL® Soğutma Kontrol 
Sistemi

ADAP-KOOL®, gıda güvenliği konusunda 
sizi temin eder ve kullanıcı dostu tasarımlar 
yaparak zamandan ve paradan tasarruf etme-
nizi sağlar. İlk kez 1987 yılında bizlerle tanış-
tırılan Danfoss ADAP-KOOL® ürünlerinin 
değişikliklere uyum sağlama konusunda uzun 
bir geçmişi var ve bu deneyim bizim endüstriyi 
kontrol etmede başı çekmemize sebep oluyor. 
Daimi evrimine rağmen, 30 yıldan daha uzun 
bir süre önce başarı elde eden işletme mali-
yetlerini düşürürken gıda güvenliğini güvence 
altına alan bugünkü ADAP-KOOL® kuşağı 
hâlâ daha etkili enerji, sağlamlık ve adaptif 
kontrol değerlerini bünyesinde toplar.
ADAP-KOOL® tüm perakende gıda uygula-
maları için adaptif soğutma kontrol sistemidir.

Zorluk: İşletim koşullarını değiştirme 
Çözüm: Adaptif soğutma kontrolü 
Bu, Microsoft Windows’un 2. sürümünde 
olduğu 1980’lerin sonunda, internetin ve diğer 
ağların büyük ölçekli ticari kullanımının gele-
cek yıllarda hâlâ devam edeceğini düşündürdü. 

ADAP-KOOL® solution anno 
1999.
Perakende gıda soğutmadaki işletim koşulları 
asla çeşitlenmiyorsa optimum işletim için bir 
soğutma çözümü oluşturmak çok daha kolay 
olacaktır. Ancak koşullar şu durumlarda deği-
şebilir: Hava, alışveriş modelleri, depolama 
seviyeleri ve ürün teklifleri. Yükleme koşulları 
değişir, elektrik oranları değişiklik gösterir 
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(bazı lokasyonlarda bazen 1 saate, 1 dk ya 
da daha az bir süreye kadar) ve mağazaların 
konfigürasyonu, müşterinin değişen isteklerini 
ve ihtiyaçlarını gidermek üzere yapılmıştır. 
Tüm bunlar sürekli olarak sistem yüklerini 
dalgalandırmak anlamına gelir ve yalnızca 
gerçekten adaptif olan bir kontrol ürünü, 
optimal soğutma ve tüm bu koşullarda gıda 
güvenliğini sağlayabilir. ADAP-KOOL® her 
durumla tamamen örtüşmeyen “herkese uya-
cak tek kalıp” yaklaşımından kaçınır.
ADAP-KOOL®, farklı tipteki perakende 
gıda mağazaları için Danfoss’un tasarladığı 
bir soğutma kontrol sistemidir ve paket (raf ) 
ve reyon kontrol cihazları, sistem yöneticileri, 
sensörler, valfler ve daha fazlasını içerir. Pera-
kendecinin ihtiyaçları değiştikçe uyum sağla-
yıp büyüyebilecek esnek ve gelecekte olabile-
cek değişikliklerden etkilenmeyen bir pakette 
enerji tasarrufu, sağlam ve etkili soğutma ve 
gıda güvenliği sağlamak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiştir. “ADAP-KOOL®”, “adaptive coo-
ling” (adaptif soğutma) ifadesinin kısaltmasıdır 
ve zaten bu ifade ana fikri özetler niteliktedir. 
ADAP-KOOL®’un ilk kuşağı 1987 yılında 
tanıtıldı ve elektronik genleşme valfi, aşırı ısı 
kontrolörleri ve sıcaklık sensörlerini içeriyordu. 
Elektronik kontrol cihazı, mikroişlemci kon-
trolünü içeren piyasadaki ilk soğutma çözüm-
lerinden biriydi; soğutma bileşenlerinin önde 
gelen tedarikçisi tarafından geliştirilen dev-
rimci bir fikir ve ileriye dönük bir hareket. 
Çatısının altında bulundurduğu tüm bu tek-
nolojiye rağmen, ADAP-KOOL® bu gücü, 
kurulumu ve başlangıçtan itibaren kullanımı 
kolaylaştırmak için kullanmıştır. Kurucunun 
yalnızca sıcaklık ve diferansiyeli ayarlaması 
gerekir; bunun dışındaki (aşırı ısı kontrolü 
dahil) kontrolör tarafından halledilir. Sadece 
iki yıl sonra, dünyayı sadece yapım aşama-
sında olan veri değişimi ve uzaktan görüntü-
leme sistemlerine hazırlayarak Danfoss, harici 
veri iletişimi seçeneklerini orijinal ADAP-
KOOL®’a ekledi. Buradan ADAP-KOOL® 
solution anno 1999’un önemini anlayabiliriz.
Bu, Microsoft Windows’un 2. sürümünde 
olduğu 1980’lerin sonunda, internetin ve diğer 
ağların büyük ölçekli ticari kullanımının gele-
cek yıllarda hâlâ devam edeceğini düşündürdü. 

Bunları biliyor muydunuz? 
“AK” harfleri, Danfoss ürün tasarımlarında 
ADAP-KOOL®’un kısaltması olarak yer alır. 

Örneğin; AK-CC, ADAP-KOOL® reyon 
kontrol cihazı tasarımı için yapılmış bir kısalt-
madır. 

Değişikliklere durmadan uyum 
sağlıyor
ADAP-KOOL® günümüzde 1987 yılında 
olduğundan daha fazla ürün ve çözüm içerse 
de ana fikir hâlâ değişmedi. Yerel veri iletişimi 
üzerinden durum bilgisi değişimi yapan reyon 
ve merkezi sistem kontrol cihazı, evaporatör, 
kompresörler, sensörler ve denetleme sistemi 
kendi içinde birbirine bağlıdır. Akıllı kontrol 
algoritmaları, sistemin işletim ortamındaki 
değişikliklere sürekli olarak uyum sağlamasına 
izin verir. Emme ve basma basıncı gerektiği 
şekilde düzenlenir ve evaporatör yüzeyini 
tamamen kullanmak ve super heat’i mümkün 
olduğunca azaltmak için enjeksiyon soğutucu 
doğru bir şekilde kontrol edilir. Sonuç: ADAP-
KOOL® sistem kontrolleri, reyonu ve soğuk 
oda sıcaklığını, ek kalibrasyon yapmadan ±1 
santigrat dereceden (±1.8 Fahrenhayt) daha 
düşük toleransla kontrol edebilir. Kompresör 
ve evaporatör kullanımını optimize ederek, 
statik sistemlere kıyasla enerji tüketimini eş 
zamanlı olarak yüzde 33’e kadar azaltabilir. 
Bu, enerji maliyetlerinden kısarak tasarruflarını 
iyileştirme yolları arayan perakendeciler için 
muhteşem bir haber.
ADAP-KOOL® rail heat ve fan eko kontrolü, 
adaptif defrost, otomatik gece ayarı gibi kul-
lanıcının hayatını kolaylaştıran ve servis mali-
yetlerini azaltmaya yardımcı olan bir dizi ek 
özellik sunuyor. Herhangi bir şey ters giderse, 
sistem kullanıcıyı hemen o an uyarır. Eklenmiş 
tüm bu değerli opsiyonlara rağmen, sistemi 
kurmak, bağlanmak, hizmete sokmak ve örne-
ğin, Wizard fonksiyonuyla birlikte kullanmak, 
çevrimiçi eğitimler, uygulamalar ve araçlardan 
faydalanmak hâlâ kolaydır. 

Hissedarların faydalanacakları 
konular
Adaptif ADAP-KOOL® soğutma kontrol sis-
temi tüm hissedarlar için önemli faydalar sağ-
lamaktadır. Sistem tasarımcıları ve OEM’ler 
için sistemin kanıtlanmış kalitesi, güvenilirliği 
ve sağlamlığı, işletme maliyetlerini düşürür-
ken gıda güvenliğini sağlayan gıda perakende 
soğutma çözümleri tasarlamada mükemmel 
bir seçimdir. Montajcılar ve ustalar için kolay 
kurulum ve yerleştirme prosedürleri, günlük 

işlerindeki karmaşıklığı azaltır ve servis çalış-
malarını çok daha kolaylaştırır. Sisteme her 
gün bel bağlayan gıda perakende son kullanıcısı 
için, sağlam ve güvenilir işletim ve düşük enerji 
tüketimi mümkün olan en düşük maliyette gıda 
güvenliği demektir. ADAP-KOOL®’un düşük 
enerji tüketimi sadece enerji maliyetlerini 
düşürmekle kalmayıp aynı zamanda mağaza 
karbon ayak izini de azaltır.

Aynı temel değerlere sahip yeni 
olanaklar
Üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmesine 
rağmen ADAP-KOOL®, birçok pazarda 
yerleşmiş bir çözümdür. Danfoss, ADAP- 
KOOL®’u güncellemek ve geliştirmek için 
Bluetooth cihaz bağlantısı gibi özelliklerle 
tanıştırma yolunu kullanarak teknolojik iyileş-
tirmelerden avantaj sağlamaya devam etmek-
tedir. Akıllı şebeke entegrasyonu, bulut-veri 
depolama ve mağaza zinciri düzeyinde örnek 
edinim yoluyla optimizasyon gibi iyileştirmeler, 
kullanıcılara 1987 yılında olmayan faydaları 
sağlar. Bunlar aynı zamanda kullanıcıların 
mevcut perakende gıda trendlerini takip etme-
lerine olanak sağlar. Örnek vermek gerekirse, 
gıda perakendesinde CO2 soğutma çözümle-
rinin artan popülaritesi, herhangi bir iklimde 
optimum evaporatör kullanımı ve enerji tasar-
rufu sağlayan ALC (Adaptif Sıvı Kontrolü) 
durum kontrol algoritmasının kullanılmasına 
neden oldu. 
Bu heyecan verici olanaklara ilaveten, ADAP-
KOOL®’un sahip olduğu temel değerler aynı 
kalarak değiştirilmemiştir. Sistem işletme mali-
yetlerini düşürürken, hâlâ daha enerji tasar-
ruflu, sağlam, adaptif vitrin ve gıda güvenliğini 
sağlayan soğuk oda soğutması sunmaya devam 
ediyor. ADAP-KOOL® soğutma kontrol sis-
temi bu değerleri içerir ve Danfoss müşte-
rilerinin karbon ayak izini azaltma, maksi-
mum enerji verimliliği, optimize edilmiş gıda 
güvenliği ve optimize edilmiş operasyonlar 
gibi hedeflere yönelik çalışmalarına veri analizi 
yoluyla ulaşmalarına yardımcı olur.
Gelecek bilgi güdümlüdür ve değişen koşullara 
nasıl uyum sağlayacağını bilen kazanır. Gıda 
perakendesinde adaptif soğutma kontrolünün 
ön saflarında 30 yıldan fazla bir süredir yer 
alan Danfoss, soğutma ve kontrol teknoloji-
sinin müşterilerine tam olarak hangi konuda 
ve nasıl yardımcı olacağını bilen bir konumda 
tecrübeye sahiptir. TM
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Jinko Solar Türkiye 
Arda KristaporyanYenilenebilir enerjiden 

ilham alan mimari 
tasarımlar

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

EIF 2017 enerjinin 
tüm taraflarını 
10. kez bir araya 
getirdi

Yenilenebilir enerjiden 
ilham alan mimari 
tasarımlar

dergilerinize her yerden ulaşın...
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RÖPORTAJ
BELSİS
“BELEDİYENİN İHTİYACI OLAN 
TEKNOLOJİLERİ EN EKONOMİK ŞEKİLDE 
ANAHTAR TESLİM SUNUYORUZ”

SEMPOZYUM
İSTANBUL, 5. YAŞANABİLİR 
ŞEHİRLER SEMPOZYUMU’NA 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

RÖPORTAJ
FIA FOUNDATION
“OKULA GÜVENLİ  ERİŞİM 
HER ÇOCUĞUN EN TEMEL HAKKI”

Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma
Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma

Makale

Eurasia Tunnel 
Selected as World’s 
“2016 Best Tunnel 
Project” Turkey-Stirred 

But Not Shaken
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Turkey-Stirred 
But Not Shaken

“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel
Sabancı University:

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”
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Projects
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“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”ISSN 1306-9721
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Yangın Hidrantları 
Denetim, Test ve Bakımı

Soğutma Sistem 
Verimliliğinin 
Artırılması

“Hilti Türkiye 
yüzde 25 büyüme 
hedefliyor”

Makale

Elektrik Motorları 
ve Çeşitleri

mutlu yıllar
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66
Isıtma, Soğutma,

Klima ve 
Havalandırma Ekipmanlarının 

Montaj, Servis ve 
Uygulama Tekniği Dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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İmbat Yönetim Kurulu Başkanı

Kerim 
Gümrükçüler

Uluslararası Yangın ve 
Güvenlik Sempozyumu

TÜYAK 2017

Yapmanın Düşük 
Maliyetli Yolları

Binalarda 
Enerji Tasarrufu 

Mutlu Yıllar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

4/4’lük
bir seçim

altyapısı
güçlü üretim

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

kolaylaştıran
yazılımlar

güçlü
Ar-Ge

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum
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yönetimlerde
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yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında
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ürünleri

pazarlama
dergisi

Sektörünüzle ilgili 
en taze haberler burada!
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