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Türkiye’nin başındaki en büyük bela-
lardan biri ‘Beyin Göçü’. Eğittiğimiz, 
yetiştirdiğimiz, vizyon kazandırdığımız, 

hayalleri olan, hevesli, atak çocuklarımız, sahip 
oldukları tüm bu değerlerle birlikte göçüp (ya da 
dilerseniz biraz daha samimi davranıp durumu 
tam anlamıyla izah debilecek kelimeyi yazalım: 
“kaçıp”) yurtdışında çalışmak ve yaşamak isti-
yorlar. Peki ama neden? Nedeni çok basit bir 
örnekle izah edilebilir:  Sizlere daha önce Ter-
modinamik dergimizde Solar Decathlon pro-
jesinden bahsetmiştik. Proje, Amerikan Enerji 
Bakanlığı’nın (DOE) ilk defa 2002 yılında 
Amerika’da düzenlediği öğrencilere yönelik 
uluslararası sürdürülebilir bir konut tasarım 
yarışması.Tükettiği enerjiyi üretebilen, sürdürü-
lebilir ve ekolojik evlerin tasarlanmasını; böylece 
hem enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik konu-
larında toplumsal farkındalık yaratmayı hem de 
süreç içerisinde üretilen inovatif malzemelerle 
bilime; üniversite iş birlikleri ve öğrencilerin 
katılımıyla ise meslek eğitimine ve akademiye 
katkı sağlamayı amaçlıyor.  
Projenin bu yıl Eylül ayı içinde gerçekleştirilecek 
Fas ayağında, Türkiye’den bir ekip de yer alıyor. 
Solar Decathlon Türkiye ekibinde, gerçekten 
çalışkan, hevesli, kendi alanlarında muhteşem 
yaratıcı ve vizyoner gençler yer alıyor. Projele-
rinin ismi “ReYard Evi”. İlk kez hayallerindeki 
evi anlattıklarında, tüm katılımcıları ve jüriyi 
öylesine etkilemişler ki, onların hayalleri, favori 
gösterilen ilk üç proje arasına girmeyi başarmış. 
Tabii ki sırada o hayali inşa etmek, yapabile-
ceklerini göstermek var. Çocuklarımız Fas’ta, 
Türkiye’nin gençlerinin ne kadar harika işler 
başarabileceğini tüm dünyaya gösterebilmek 
için var güçleriyle çalışıyorlar. 

Madalyonun öteki yüzü: Buraya kadar her şey 
güzel elbette… Projeyi büyük bir heyecanla 
tanıttıklarında oradaydık. Çağrılarını işittik 
ve tüm sektörümüze de duyurmaya çalıştık. 
Ardından, proje, ulusal kanallarda, gazetelerde 
de kendine yer buldu. Çocuklar hep aynı çağrıda 
bulundular: "Sponsor ve destek bulmakta çok 
zorlanıyoruz. Biraz yardım görebilirsek hayal 
ettiklerimizi gerçeğe dönüştürebiliriz."
Destek çağrılarına ISK sektörümüzden sadece 
bir –evet, yanlış okumadınız BİR- fi rma kulak 
verdi. Yan sektörlerden gerçek anlamda des-
tek veren fi rmaların sayısı bir elin parmakla-
rını geçmez… Devletten de maalesef pek ilgi 
görmemişler… Söz konusu olan Türkiye’nin 
güzel işlere imza atması olduğunda bayrak yarışı 
yapan pek çok sivil toplum kuruluşundan ise hiç 
ses seda çıkmamış… Bunu biz söylemiyoruz, 
ekibin mentor hocalarından ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi İletişim Koordinatörü & Mezunlar 
Koordinatörü Prof.Dr.Özden Ağra, üzülerek 
söylüyor (Projenin geldiği nokta konusunda ayrın-
tıları Termodinamik Eylül 2019 sayımızda sizlerle 
paylaşacağız).
Çocuklar ise yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen 
diyorlar ki “Fas’tan iyi bir dereceyle dönmeyi çok 
arzu ediyoruz. Solar Decathlon Türkiye ayağı-
nın yapılması ise en büyük hayalimiz. Çünkü 
dünyada pek çok alanda yepyeni teknolojiler, 
farklı bakış açıları, ileri teknoloji ürünlerin 
geleneksel yöntemlerle harmanlanmış  ve çevre 
dostu yorumları, yarışmaya katılan ekiplerce 
sergileniyor. Yarışma bu anlamda büyük bir ino-
vasyon ve ar-ge havuzu gibi değerlendirilebilir. 
Projemiz ülkemizden yeterince destek görmemiş 
olsa da biz, ülkemize bu yenilikleri göstermek, 
ülkemizin adını başarılarla duyurmak ve hatta 
ülkemizde bu vesile ile teknoloji turizmini baş-
latmak istiyoruz.” 
Onları iyi niyetlerinden, çalışkanlıklarından ve 
azimlerinden ötürü yürekten kutluyor ve başa-
rılarının devamını diliyoruz. 
Sahip olduğumuz en kıymetli değer olan genç-
lerimize daha çok sahip çıkılması, onların des-
teklenmesi, “icat çıkarmalarının” teşvik edil-
mesi ve gençlere yatırımın ülkemizin geleceğine 
yatırım olarak benimsenmesi ise en büyük 
temennimiz.TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

Fas’tan Selam Var…
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nanoteknolojİk 

süper sıvı ISI İZOLASYONU
EN 825’E GÖRE TANIMLANMIŞ ISIL İLETKENLİK HESAP DEĞERİ   λ= 0,0010 W/mK
1.25 mm BRONYA SIVI ISI İZOLASYONU   50 mm TAŞ YÜNÜ İZOLASYONA EŞDEĞERDİR. 

LUFTSİS Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
Şerifali Mh. Hüsrev Sk. Erişkenler Plaza No: 2 Kat:3-4; 
34775 Ataşehir - Ümraniye, İstanbul 

T. +90 216 526 52 42 
F. +90 216 526 53 03 

www.luftsis.com
info@luftsis.com

//Luft Klima Sistemleri  

//Luft Klima 

BRONYA, ALMANYA TUV SUD LABORATUVARLARI EN 1062-3, EN ISO 7783-2, EN ISO 4624,  
EN 1542, EN 15428, EN 1062-6, EN ISO 7783, EN 1062-3,  EN 13687-3,  EN 13501-1  TEST  
METOTLARI İLE  SERTİFİKALANDIRILMIŞ EN 15824 (DIŞ-İÇ CEPHE SIVA STANDARDI)  
KALİTE VE CLASS F TUTUŞMAZLIK SERTİFİKASYONUNA SAHİPTİR.

KULLANIM ALANLARI, 
İNŞAAT DIŞ/İÇ CEPHE VE HER TÜRLÜ ENDÜSTRİYEL 
İZOLASYON UYGULAMALARIDIR. HAVA KANALLARI, 
TANKLAR, DEPOLAR, KLİMA CİHAZLARI, FRİGOFİRİK 
KAMYONLAR, SICAK-SOĞUK BORU HATLARI, MEKANİK 
TESİSAT ODALARI, KAZAN VE ISITICILAR VB. TÜM 
YÜZEYLERE FIRÇA İLE UYGULANABİLİR.

ANTICOR CLASSIC FACADE
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MADE IN FRANCE

Koku yapmaz 

Kolay montaj ve bakım 

32 mm tahliye boru çapı 

Lavabo giriş bağlantısı

Ev ve iş yerlerinde sonradan ilave 
edilen WC'Ier için pratik çözüm: 
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EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W



ürünler

Dünyanın iklimlendirmede lider 
şirketlerinden BDR Thermea 
Group, dünyada ilk kez hidroje-

nin konutların merkezi ısıtma sisteminde 
kullanılmasını sağlayan kombisini tanıttı. 
Baymak’ın da aralarında yer aldığı lider 
markaları bünyesinde bulunduran BDR 
Thermea Group'un İtalya'daki Ar-Ge 
Merkezi’nde geliştirilen hidrojenle çalışan 
kombi, Hollanda'da gaz dağıtım firması 
Stedin işbirliğiyle gerçekleştirilen ilk pilot 
çalışmanın ardından, Birleşik Krallık başta 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde geniş 
ölçekli test uygulamalarına başlayacak. 
Hidrojen ile çalışan kombinin geliştirilme-
sinin BDR Thermea Group'un düşük kar-
bon salınımına sahip ısıtma çözümlerinin 
bir parçası olduğunu belirten BDR Thermea 
Group CEO'su Bertrand Schmitt, "Sürdü-
rülebilir şekilde üretilen hidrojen, gelecek 
için önemli ve potansiyeli yüksek bir enerji 
taşıyıcısı. Özellikle rüzgâr ve güneş ener-
jisi gibi kış aylarında en çok ihtiyaç duyu-
lan kaynakların uzun süre kullanımı için 
gerekli depolama koşullarının sağlanması 
konusunda bu teknolojiye ihtiyaç duyaca-
ğız. Yakıt kullanan ürünlerimizin yanı sıra 
hidrojen ile çalışan yeni kombimizle sür-
dürülebilir bir çevre yaratmak konusunda 
kararlıyız” diyor.

BDR Thermea Group’tan Dünyanın Hidrojenle Çalışan İlk Kombisi

Pilot çalışmaların alanı 
genişleyecek

Hidrojenle çalışan kombinin kullanımı 
ve test alanları konusunda BDR Thermea 
Group CTO'su Peter Snel şu bilgileri veri-
yor: “Hidrojen ile çalışan kombinin çalışma 
prensibi, doğal gaz ile çalışan bir kombi-
ninki ile aynı. Gelecekte doğal gaz hatları 
yoluyla hidrojenin tedarik edilmeye baş-
lanması ile doğal gaz ile çalışan kombileri, 
hidrojen ile çalışan kombilerle değiştirebi-
leceğiz. Bu nedenle şebeke operatörleriyle 
iş birliği yapmak, çok önemli. Hollanda’daki 
pilot çalışmaya ek olarak Birleşik Krallık'ta 
geniş ölçekli bir demo projeyi de uygula-
maya alacağız. Önümüzdeki iki yıl içinde 
400'ün üzerinde hidrojen ile çalışan kombi-
nin kurulumu ve ilk çalıştırması yapılacak.” 
Test uygulamaları için işbirliği yaptıkları 
gaz firması Stedin gibi Avrupa'daki diğer 
gaz dağıtım kuruluşları ve bina sahiple-
rini de saha testleri için iş birliğine davet 
ettiklerini dile getiren Snel, CO2’siz ısı 
tedarik teknolojilerinin gelişiminde ancak 
bu şekilde bir hızlanma yaşanabileceğini, 
bu uygulamaların aynı zamanda rüzgâr ve 
güneş enerjisi kullanarak sürdürülebilir ve 
çevreci enerjinin üretimini de artıracağını 
söylüyor. 

Hidrojenin avantajları 

Endüstriyel alanda 1950’lerden bu yana 
kullanılan hidrojen, iklimlendirme sektö-
ründe de yeni fırsatlar sunuyor. Fosil yakıt-
lardan sürdürülebilir enerji kaynaklarına 
geçiş aşamasında sadece güneş ve rüzgar 
değil farklı enerji taşıyıcıları da kullanıl-
maya başlanacak. Bu enerji taşıyıcılarında 
gelecekteki büyük rolün sahibi ise hidrojen 
olarak karşımıza çıkıyor. Hidrojen doğal-
gaz, rüzgar ve güneş gibi bir enerji kaynağı 
değildir. Hidrojen bir gaz ve bu nedenle bir 
enerji taşıyıcısıdır bu nedenle hidrojenden 
enerji üretilebilir. Tıpkı doğalgaz ve diğer 
gazlar gibi, hidrojeni de saklama ve depo-
lama yöntemi ile kullanılabilir.
Geleceğin enerji taşıyıcılarından biri olan 
hidrojen gazı özellikle binalarda, evlerde 
hem ısıtma hem de sıcak su temininde kul-

lanılabilecek. Özellikle bir ısı ağına bağ-
lanamayan tarihi yapılarda hidrojen gazı 
güvenli ve temiz bir enerji olarak alternatif 
olarak kullanılabilecek. 
Hidrojen, depolanması kolay bir gazdır. 
Taşınması kolay olan hidrojen yenilenebilir 
enerjiden üretilirken, hidrojen ile çalışan 
bir kazandan doğaya kalan sadece sudur. 
Hidrojen gazında CO₂ emisyonu bulun-
maz bu yüzden temiz bir gelecek için alter-
natif enerji kaynağı olarak kullanılabilir. 

Hidrojenin merkezi ısıtmada 
kullanımı 

Mevcut doğalgaz altyapıları hidrojen gazı 
dağıtımı için elverişli olsa da geleneksel 
merkezi ısıtma kazanları hidrojen kulla-
nımı için uygun değildir. Bu yüzden BDR 
Thermea Hollanda’daki ilk hidrojen kaza-
nını geliştirerek saf hidrojen kullanımında 
sektörde yeni bir dönemin başlangıcına 
imza attı. Bu çalışmaların önümüzdeki 
dönemlerde ‘Hidrojen mahalleleri’ olarak 
adlandırılan pilot uygulama alanlarında 
hayata geçirilerek ve yaygınlaşması amaç-
lanıyor. TM
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Isı Köprüsüzlükte Son Nokta

TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 



ürünler

Geniş ölçekli binalarda daha konforlu 
iç ortam iklimlendirmesi için yüksek 
verimli ve dayanıklı santrifüj komp-

resörlü soğutma grupları tercih ediliyor. Pro-
jelerde, yüksek kapasite imkanı ve daha geniş 
yelpazede sunulan akıllı opsiyonlar sayesinde 
santrifüj kompresörlü cihazlar ideal çözümler 
haline geliyor. Carrier, son teknolojiyle donatıl-
mış yeni santrifüj kompresörlü soğutma grubu 
AquaEdge 19DV ile sektöre yön vermeye 
devam ediyor.
Özellikle yüksek ölçekli endüstriyel fabrikalar, 
veri merkezleri, hastaneler, yüksek kalite otel ve 
ofi s projelerinin iklimlendirme çözümü olarak 
geliştirilen cihazlar, üst düzey performansıyla 
dikkat çekiyor. Carrier AquaEdge 19DV, değiş-
ken hızlı, 2 kademeli ekonomize soğutucu akış-
kan çevrimiyle tam yükte ve parçalı yüklerde 
maksimum verimlilik sağlıyor. 
Carrier, 19DV cihazlar için tasarlanan EquiD-
rive kompresörlerde sırt sırta impeller ve ikiz 
IGV (inlet guide vane) tasarımı kullanıyor. 
İçerisinde dişli parça bulunmayan EquiDrive 
impeller doğrudan yüksek hızlı motor ile tahrik 
ediliyor.

KSB Grubu’nun 2019’un ortalarında 
lansmanı yapılan yeni modülü, pom-
palar ve mikserler için çok çeşitli uygu-

lamalarda kullanılmak üzere yeni koruma ve 
izleme fonksiyonları sunuyor.
Amacontrol III cihazı, faz sırasını izler ve mey-
dana gelebilecek faz arızalarını, aşırı voltaj / 
düşük voltaj veya voltaj dengesizliğini tespit 
eder. Ayrıca sıcaklık sensörlerini, sızıntı takibi 
için iletkenlik sensörünü ve 4-20mA titreşim 
sinyalini izleyebilir. Ek fonksiyonlar arasında 
çalışma sıklığının ve çalışma saatlerinin kayde-
dilmesi ve bağlı sensörlerin arızalarının tespit 
edilmesi yer alır.
Bir hata ve uyarı rölesi, ünitelerin güvenilir bir 
şekilde durdurulmasını sağlar veya hata uyarısı 
verir. Entegre tanılama fonksiyonu; çalışma 
verileri, hata listeleri, hata sayacı, çalışma süre-
leri hakkında bilgi, başlama / durma döngüleri, 

İç Ortam İklimlendirmesinde Uzay Mekiği Teknolojisi:
Yeni Carrier Aquaedge 19DV Santrifüj Kompresörlü Soğutma Grubu

KSB’den Su ve Atıksu Uygulamaları için Yeni Koruma Modülü

Hem ekonomik hem çevreci

Düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) 
sahip R1233zd(E) (GWP=1.34) soğutucu akış-
kan kullanılan ürün grupları, gerçek uygulama 
noktalarında sağlanan yüksek verimlilik değer-
leriyle çevreye gerek doğrudan gerek dolaylı 
olarak verilen zararın önemli oranlarda azaltıl-
masına yardımcı oluyor. Soğutma uygulaması, 
sabit hızlı uygulama ile karşılaştırıldığında 
%30’dan fazla maliyet düşüşü sağlıyor.
Cihazda kullanılan seramik rulmanlar, yük-
sek performansları sebebiyle uzay mekikleri 
de dahil olmak üzere havacılık sektöründe de 
kullanılıyor. Soğutucu akışkan yağlamalı sera-

mevcut ölçüm değerleri ve en son hata için 
ayrıntılı bir arıza analizi (önceden tanımlanmış 
bir zaman dilimi içinde tüm ölçülen değerler) 
oluşturmayı sağlar. Bu sayde, izlenen ünite-
lerin, akıllı telefon veya tablet bilgisayardaki 
bir uygulama aracılığıyla kontrol edilmesini ve 
koruma modülü tarafından sağlanan verilerin 
değerlendirilmesini mümkün kılar.
Uygun aksesuarları kullanarak, veriler mevcut 
bir veri kayıt sistemine veya değerlendirme için 
bir buluta gönderilebilir.
Cihaz, kontrol panosuna 35 mm'lik standart 
bir ray üzerine monte edilir ve çıkarılabilir yaylı 
terminallerle kablolanır. Modül, 24V DC veya 
115-230 V tek fazlı AC besleme voltajı ve 
50-60 Hz frekans gerektirir.
KSB tarafından sağlanan modüller, çalışma için 
gereken tüm değerlerle önceden ayarlanmış 
olarak temin edilir. TM

mik rulmanlar, yağ kaçağı riskini sıfıra indir-
giyor, yağ ile ilgili bakım gerekliliğini ortadan 
kaldırıyor. 

Akıllı kontrol imkânı

19DV AquaEdge, kullanıcı dostu yeni ara yüzü 
ve bina otomasyon sistemine hızlı bağlantı 
imkânı sunan SmartView™ kontrol sistemini 
kullanıyor. SmartView™ kontrol sistemi; 10.4” 
renkli dokunmatik ekran, kolay ulaşılabilir menü 
tasarımı, 10 farklı dil seçeneği, gerçek zamanlı 
grafi k performans trendi izleme, bina otomas-
yon sistemine hızlı bağlantı imkânı ve otomatik 
alarm gibi özellikleriyle öne çıkıyor. TM

KSB’nin yeni Amacontrol III modülü, pompalar ve 
mikserler için pek çok koruma ve izleme fonksiyonu 
sunar. © KSB SE & Co. KGaA
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ürünler

Danfoss, yeni ve gelişmiş kompresör 
yelpazesi ile kısmi yük verimliliği ve 
soğutucu değişimi baskısını hafifleti-

yor. Danfoss kompresör ürün yelpazesi, mevcut 
sistemlerin yeniden tasarlanması konusunda 
asgari gerekliliğe sahip Ara Tahliye Valfi (IDV) 
teknolojisi de dahil olmak üzere, esnek çözüm-
lerden ve yenilikçi yağsız teknolojilerden fay-
dalanma şansı sağlıyor. 
Eski Danfoss inverter scroll modellerinden 
üçüncü nesle pürüzsüz geçiş, IDV teknolo-
jisine sahip değişken hızlı scroll kompresör-
ler ile hızlanıyor. Örneğin IDV teknolojisine 
sahip değişken hızlı scroll kompresörler, daha 
geniş çalışma zarfı ile IDV teknolojisine sahip 
sabit hızlı kompresör yelpazesini tamamlı-
yor. Büyük modellerde IDV özelliğinin dahil 
edilmesi sayesinde kompresörlerin yüksek ve 
düşük basınca göre optimize edilmesine ihtiyaç 
duyulmuyor; bu da envanter yönetimi gerek-
sinimlerinin yarıya inmesi anlamına geliyor. 
Geniş çalışma zarfı ise stratejik uygulamalar 
için büyük bir avantaj sağlıyor. IDV’li 50 TR 
scroll kompresör - kompakt gövdedeki scroll 
teknolojisi sayesinde daha büyük chiller tasa-
rımlarını mümkün kılıyor.
Yağsız kompresörler TTH ve TGH Turbocor© 
- sıcak iklimlerde hava soğutmalı soğutucular, 
ısı geri kazanım, sudan suya ısı pompaları, ısı 
depolama ve düşük sıcaklıklı prosesler gibi yük-
sek randıman gereken uygulamalarda, yüksek 
verim ve düşük bakım ihtiyaçlı teknolojiden 
faydalanılmasını sağlıyor. Ürünler nominal 

Bir turizm ülkesi olan Türkiye’de oteller, 
misafirlerinin memnuniyetine büyük 
değer veriyor. Dolayısıyla daha yüksek 

konfor için de teknoloji ve kalite gibi kavram-
lara yatırım yapılıyor. Panasonic Life Soluti-
ons Türkiye; insan odaklı çözümleri ve VİKO 
marka ileri teknoloji ürünleri ile otellere kalite 
ve konfor getiriyor. 

Analog ve Programlanabilir Dijital 
Termostatlar

Konukların misafirlikleri süresince odalarında, 
alışık oldukları ısı düzeyini kontrol altında tuta-
bilmelerine, ısıtma ve soğutma kontrollerini 

Danfoss’tan Yeni ve Gelişmiş Kompresör Yelpazesi

Panasonic’ten Oteller için Teknolojik Çözümler

107 tonluk TTH375 ve nominal 82 tonluk 
TGH285 olmak üzere iki versiyon olarak 
bulunuyor. Danfoss’un sürdürülebilir ve çevre 
dostu soğutkanlarına çözüm olarak R134a 
veya düşük GWP değerli yanmaz R513A 
soğutkanı kullanılan TTH modelleri ile ultra-
düşük GWP değerli HFO1234ze soğutkanı 
kullanılan TGH modelleri de mevcut. Bu 
yeni modeller sayesinde kullanıcılar, yüksek 
randıman gerektiren uygulamalarda eskiden 
sadece pozitif deplasmanlı kompresörlerden 
faydalanırken artık yağsız, manyetik rulmanlı, 
santrifüjlü kompresör teknolojisinden de en iyi 
şekilde yararlanabiliyorlar.
Çoklu soğutkan destekli DSH scroll modelleri 
OEM’lere düşük GWP konusunda “benzer-

kolaylıkla gerçekleştirebilmelerine hizmet eden 
VİKO Analog ve Programlanabilir Dijital Ter-
mostat seçenekleri, beklentileri mümkün olan 
en üst düzeyde karşılıyor. Ayarlanabilir arka 
aydınlatmaya ek 7 dilin desteklendiği kullanıcı 
dostu menüye sahip analog ve programlanabilir 
dijital termostatlar, özel PI algoritmasıyla da 
yüksek hassasiyette ısı ayarını olanaklı kılıyor.

Energy Saver Çözümleri

Herhangi bir tadilat gereksinimi olmadan kolay 
montaj yapılabilen VİKO Energy Saver ürün-
leri, dekorasyona uygun geniş seri seçenekleri 
ile otellerde her ihtiyaca yanıt veriyor. Ürünler, 

siz esneklik” sunuyor. Danfoss sektöre yeni ve 
düşük GWP değerli soğutkanlara onaylı komp-
resörler sunmaya devam ediyor. Danfoss’un 
2019’daki yenilikleri arasında R452B ve R454B 
için onaylı 7,5 ila 40 TR sabit hızlı scroll 
kompresörleri dikkat çekiyor. Kompresörlerin 
R410A’ya benzer performansı ile birden fazla 
soğutkan ile birlikte kullanılabilmesi OEM’le-
rin soğutkan dönüşümlerini sistemlerinde 
köklü değişikliklere gerek duymadan gerçekleş-
tirmesini sağlayıp hem soğutma hem de tersinir 
sistemlerin piyasaya çıkış sürecini hızlandırıyor. 
OEM’ler, bu değişiklik sayesinde son hat özel-
leştirmeleri gerçekleştirip stok envanterlerini 
azaltabiliyor; sonuç olarak da esneklik ve stok 
yönetimi kolaylığı artıyor. TM

akıllı kart ya da anahtarlık ile çalışabiliyor, tüm 
kapı ve otel kartları ile uyum sağlıyor, kapı / 
pencere kontakları ve VRV klima sistemleri ile 
birlikte kullanılabiliyor. TM

Danfoss İnverter 
Scroll Modelleri VZH

Danfoss Turbocor 
Yağsız TTH ve TGH

Danfoss scroll 
modelleri 50 TR
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Bitümlü membran pazarında farklı talep ve ihtiyaçlara yanıt 
verebilmek amacıyla ürün geliştirme çalışmalarını aralıksız 
sürdüren ODE, üst segmentte sunduğu yeni Epikon Membran 

serisinin kalitesi, geniş ürün çeşitliliği ve üst düzey performansı ile far-
kını ortaya koyuyor. ODE Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 
Erhan Özdemir, Yeni Epikon Membran serisi de müşterilerimizin 
su yalıtımı uygulamasında yaşadıklarını tespit ettiğimiz problemleri 
çözmek amacıyla geliştirildi. Bu alandaki ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
karşılayabilecek seriyi sunabilmek için formülden, kullandığımız 
filme ve ambalaja kadar her aşamayı büyük bir özenle tasarladık ve en 
yüksek kaliteli malzemeleri kullanarak ilerledik. İşte böylesine özenli 
çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Epikon Membran serisi sayesinde 
kullanıcılar artık yeşil çatı sistemlerinden temel su yalıtımına kadar 
tüm membran ihtiyaçlarını aynı seri içerisinden karşılayabilecek. Uzun 
ömürlü ve uygulaması kolay Epikon Membran serisi ile üst segment 
membranı yeniden tanımlıyoruz. Geniş ürün yelpazesi ile tüm su 
yalıtım çözümü ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir seri hazırladık. 
Öyle ki -30 derece soğukta bükülme dayanımına sahip bitümlü su 
yalıtımı örtüleri Türkiye’de ilk kez bu seride yer alıyor. Bu sayede zorlu 
proje detaylarına da mükemmel çözümler sunabiliyoruz. Önümüzdeki 
günlerde sunacağımız yeni hizmet ve uygulamalarımızda da Epikon 
Membran serimiz çok özel avantaj ve ayrıcalıklara sahip olacak". diyor. 

Farklı ihtiyaçlara uygun yüksek kaliteli membran 
çeşitleri ODE Epikon serisinde

Epikon Membran serisi; -5, -10 ve -20 derece soğukta bükülme 
değerine sahip bitümlü su yalıtımı örtülerine ek olarak, Türkiye’de 
ilk kez -30 derece soğukta bükülme dayanımına sahip versiyonları 
da bünyesinde barındırıyor. Epikon Membran serisi ayrıca HDPE 
filmli, mineralli bitümlü, Epikon Proof ve Epikon Antiroot Kök 
Önleyici membran çeşitleriyle her ihtiyaca cevap veriyor. Epikon 
Proof membran hem taze betona yüksek yapışma mukavemeti saye-
sinde üzerinde demir donatı işlerinin yapılmasına izin veriyor hem 
de -20 derece soğukta bükülme değeri ile temel ve tek yüz kalıp 
perde su yalıtım uygulamalarında güvenli kullanım imkânı sunuyor. 
ODE Epigreen Yeşil Çatı Sistemi için üretilen Epikon Antiroot Kök 
Önleyici membran ise, sahip olduğu kök dayanımı özelliği ile bitki 
köklerinin uzamasına izin vermiyor. Soğuğa dayanıklılık seviyesine 
göre Ataktik Polipropilen (APP) modifiye ve Stiren-Butadien-Stiren 
(SBS) modifiye bitümün özellikleriyle üretilen Epikon Membranlar 
ayrıca, mineralli yapıları sayesinde UV ışınlarına karşı da yüksek 
direnç sergiliyor. TM

ODE Yalıtım’dan Üst Segment 
Membran Serisi: Epikon 

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

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

www.mekanikmarket.net

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

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

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

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

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



ürünler

SINAMICS G120X serisi, altyapı 
uygulamalarında ihtiyaç duyulan tüm 
hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getir-

mek için tasarlandı. Ürün; suyun ve havanın 
kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman 
kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenme-
sini ve taşınmasını sağlıyor. Siemens SINA-
MICS G120X, doğanın gücünü herkese fay-
dalı olacak şekilde kontrol altına almak için 
tüm ihtiyaçları karşılıyor. 
Frekans konvertörü, altyapı ve endüstriyel 
su/atık su uygulamalarının yanı sıra bina 
otomasyonundaki pompalar ve fanlar için de 
optimize edildi. Başarısı kanıtlanmış SINA-
MICS sürücü ailesinin yeni üyesi SINA-
MICS G120X, yaşam kalitesini iyileştirmek 
için elementlerin gücünden yararlanmak iste-
yen kullanıcılar için ilk tercih oluyor. 

Buluta kolayca bağlanabiliyor; 
akıllı telefonla uzaktan kumanda 
edilebiliyor
SINAMICS G120X, SINAMICS CON-
NECT 300 aracılığıyla Buluta kolayca bağ-
lanabiliyor. Bu ise; daha yüksek makine per-
formansı, daha fazla kesintisiz çalışma, daha 
uygun maliyetler, daha fazla kârlılık ve yüksek 
düzeyde rekabet gücü anlamına geliyor. Bu 
sayede kurumların rekabet gücünü, hizmet 
kalitesini de sürdürülebilirlik kapasitesini ileri 
taşıyor. Siemens SINAMICS G120X Frekans 
Konvertörü, “Wi-fi Modülü” sayesinde cep 
telefonundan kolayca kumanda edilebiliyor. Bu 
da işletme yönetimi açısından gerçek zamanlı 
kontrol ve müdahaleye olanak sağlıyor. “Kesin-
tisiz Çalışma Özelliği” ile enerji dalgalanma-
larında sistemin durmasına izin vermeyerek 
işletme maliyetlerini minimuma indiriyor.

Su/atıksu uygulamaları ve 
havalandırma sektörü için özel 
fonksiyonlar
SINAMICS G120X, temizleme fonksi-
yonu ile pompa pervanelerinde tortu ve kirin 
birikmesini sürekli olarak engelliyor. Boru 
doldurma özelliği, boruların henüz kapalı 
döngü kontrollü operasyonlara geçmeden 
önce yavaşça doldurulmasını sağlıyor. Yeni-
likçi kavitasyon tespiti, pompaları koruyor 
ve bakım maliyetlerini azaltıyor. Sistemi açık 

tutma modu sayesinde de olası bir kapanma 
öncesinde hız düşürülebiliyor. Dereceleme 
sayesinde farklı pompalar tek bir frekans 
dönüştürücü üzerinden kontrol edilebiliyor. 
Dönüştürücü tarafından doğrudan destek-
lenen birçok ek fonksiyon, SINAMICS 
G120X’in tüm altyapı projelerinde uygula-
nabilir olmasını sağlıyor.
Siemens SINAMICS G120X Frekans Kon-
vertörü, havalandırma ve fan sektörü için de 
özel fonksiyonlarıyla fanların ömrünü uzata-
rak daha verimli çalışmasını sağlıyor. Enerji 
kesilmelerinden sonra dönen fanı yakalama, 
titreşim yaratan hız aralığını atlama, yangın 
anında  kesintisiz çalışma  ve ECO enerji 
verimliliği modu bu özel fonksiyonlardan 
sadece birkaçı.
HVAC’a özgü bir başka özellik ise kritik 
motor hızlarının atlanması. Bu fonksiyon, tit-
reşimi ve dolayısıyla hızlı aşınmayı azaltıyor. 
SINAMICS G120X aynı zamanda otonom, 
zaman kontrollü operasyonun yanı sıra arıza ve 
alarm raporlarının zaman bilgisi için de gerçek 
zamanlı bir saat içeriyor. SINAMICS G120X 
aynı zamanda otonom, zaman kontrollü ope-
rasyonun yanı sıra arıza ve alarm raporlarının 
zaman bilgisi için de gerçek zamanlı bir saat 
içeriyor. G120X sürücü, her zaman, şebeke 
gerilim dalgalanmalarında dahi yüksek dere-
cede tutarlılıkla performans gösteriyor. 250 
kW’a kadar olan harmonikleri azaltmak için 
ise cihazlarda dahili DC reaktör bulunuyor.

Yüzde 98’i aşan verimlilik ve yüksek 
enerji tasarrufu
İdeal bir frekans konvertörü operasyonu için 
temel kriterler hem verimli hem de uygun 
maliyetli olmasıdır. Son teknolojili sürücü 
uygulamaları söz konusu olduğunda her 
ikisi de büyük bir önem taşıyor. SINAMICS 
G120X’in verimliliğini en üst düzeye çıkaran 
bu özellikler, tüm kullanım alanlarına uygun 

Özellik Değer

Gerilim / Güç aralığı 
3AC 380V - 480V, -%20 / +10 0.75 - 560 kW / 1.0- 700 hp
3AC 500V - 690V, -%20 / +%10 3.0 - 630 kW / 4.0 - 700 hp 

Frekans 47 / 63 Hz +/- %5
Kontrol modları V/F (doğrusal, karesel FCC, ECO), sensörsüz vektör kontrolü (SLVC)

İletişim birimleri 
PROFINET, PROFIBUS*, EtherNet/IP, Modbus RTU/USS*, BACnet MS/TP*, Akıllı 
Erişim Modülü üzerinden Wi-Fi

şekilde optimize edildi. G120X frekans kon-
vertörleri %98’i aşan verimliliğe sahip. 
SINAMICS G120X ailesindeki konvertör-
lerin esnekliği, uygun motor seçiminde de 
büyük bir avantaj sunuyor. Bu frekans konver-
törü, yüksek verimlilikteki motorların en üst 
düzeyde enerji tasarruflu operasyon için kulla-
nılmasını sağlıyor. ECO modu, düşük dinamik 
yükler için mümkün olan en iyi performansı ve 
en düşük kayıpları sağlıyor. Bununla birlikte 
tahrik yükünün enerji tüketimini azaltmak 
için çıkış gücünü de optimize ediyor.
By-pass fonksiyonu ile enerji tüketimini 
düşürmek için motoru frekans konvertörü 
ile hat operasyonu arasında değiştirebiliyor. 
Enerji/akış hesaplayıcı, harici bir sayaç kuru-
lumuna gerek kalmadan enerji tasarrufunu ve 
akış değerini hesaplıyor.

Diğer teknik özellikler
•	 0,75	ila	630	kW	güç	aralığı.	
•	 Global	EMC	standartlarıyla	uyumlu	
•	 150	metreye	kadar	motor	kablosu	uzunluğu	

ile EMC limit değerlerinde
•	 SIL3	sertifikasyonuna	sahip	entegre	güven-

lik fonksiyonu: STO (Safe Torque Off) 
•	 -20°C’den	60°C’ye	kadar	her	ortamda	çalı-

şabilme 
•	 UL	açık	 tipte	 IP21	opsiyonu	 ile	birlikte	

IP20 ile de uyumlu 
•	 Mevcut	uygulamalara	kolay	entegrasyon	
•	 Kolay	devreye	alma	(Renkli	Türkçe	IOP-2	

operatör paneli veya Wifi Modülü ile) 
•	 Kolay	operasyon,	kurulum	ve	ayarlar	
•	 SINAMICS	CONNECT	300	ile	Bulut’a	

kolay bağlantı 
•	 Kolay	bakım	ve	servis	uyarısı	(MindSphere	

aplikasyonundaki Analyze MyDrives uygu-
laması ile) 

•	 Tüm	motorlarla	 çalıştırılabilir	 fakat	 en	
verimli çalışma için Siemens senkronize 
relüktans motorları TM

Fan ve Pompa Uygulamaları için:
Siemens SINAMICS G120X Frekans Konvertörü
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ürünler

LG Electronics (LG), SmartThinQ 
uygulaması ile LG markalı akıllı 
ürünleri birbirine bağlıyor. LG kul-

lanıcıları akıllı TV, buzdolabı, fırın, çamaşır 
makinesi, hom bot ve klimalarını uzaktan 
kontrol edebiliyor, çalıştırıp durdurabiliyor. 
Böylelikle LG kullanıcıları keyif ve rahatlığın 
yanı sıra, enerji tasarrufu da sağlıyor. 

Tek Dokunuşla Kontrol

LG SmartThinQ teknolojisi, basit bir akıllı 
telefon uygulamasıyla, kullanıcıların gün-
lük ev işlerini uzaktan yönetme özgürlüğü  
sunuyor. LG’nin LG markalı akıllı cihaz-
ları birbirine bağlayan teknolojisi sayesinde, 
sadece konuşarak ya da tek bir parmak hare-
ketiyle ev işlerini ev dışındayken bile prog-
ramlamak mümkün hale geliyor. LG Smart-
ThinQ teknolojisi sağladığı konforla kulla-
nıcıların düşünce biçimini ve yaşam şeklini  
değiştiriyor. 

LG SmartThinQ Geleceğin 
Evlerini Günümüze Getiriyor

LG SmartThinQ teknolojisi, kullanıcıların 

LG’nin LG Markalı Akıllı Cihazları Birbirine Bağlayan Teknolojisi: SmartThinQ 

tüm evi uzaktan kontrol edebilmesini ve evle-
rini adeta “geleceğin evi” haline getirmelerini 
sağlıyor. Android ya da IOS telefonlarına LG 
SmartThinQ uygulamasını indiren kullanı-
cılar bu uygulama ile, dilerlerse LG markalı 
akıllı fırınlarının çalışma ve kapanma zama-
nını ve ısısını, çamaşır ve bulaşık makineleri-
nin çalışma ve kapanma zamanlarını, yıkama 
programlarını, klimanın çalışma ve kapanma 
zamanlarını ve derecesini ev dışındayken bile 
ayarlayabiliyor, buzdolaplarında bulunan gıda 
malzemelerini görebiliyor, buzdolabının iç 
derecesini öğrenerek hızlı soğutma özelliğini 
aktive edebiliyor. LG SmartThinQ kullanıcı-
ları, Hom Bot’larını uzaktan çalıştırarak, ev 
temizliğinin kendileri dışarıdayken yapılma-
sını sağlayabiliyor. 

Böylelikle kullanıcılar, işte, arabada, eğlen-
cede, seyahatte, nerede olurlarsa olsunlar, evle-
rini düzenli ve konforlu tutabiliyor, bunun için 
ekstra zaman kaybetmiyorlar. 

Kullandıkça Daha da Akıllı Hale 
Geliyor

LG akıllı cihazlar, ne kadar çok kullanılırsa, 

kullanım alışkanlıklarını o kadar çok hatırlı-
yor ve daha akıllı hale geliyor. 
Açık bir platform üzerine kurulu olan LG 
SmartThinQ teknolojisi önümüzdeki yıllarda 
gelişecek akıllı teknolojiler ve cihazlarla da 
uyum sağlayacak nitelikte. 

Servis için Akıllı Teşhis

SmartThinQ uygulamasının bir başka avantajı 
da akıllı teşhis… 
LG kullanıcıları, SmartThinQ sayesinde, bir-
kaç adımda müşteri desteği alabilmenin yanı 
sıra, servis için akıllı teşhis özelliğinden de 
faydalanabiliyorlar. 
LG markalı akıllı cihazda oluşan sorun, uygu-
lama tarafından anında tespit edilerek, yine 
uygulama üzerinden servise sorunla ilgili 
gerekli bilgi veriliyor.

Uygulama Türkiye’de de 
Kullanılıyor 

LG SmartThinQ uygulaması, Türkiye’de de 
satışta olan LG TV, buzdolabı, çamaşır maki-
nesi, kurutma makinesi ve klima ürünlerinin 
uzaktan yönetilmesini sağlıyor. TM
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SANIHYDRO WC öğütücüleri; bodrum katlar gibi doğal 
akışlı tahliyenin imkânsız olduğu durumlarda, ev veya iş 
yerlerinin herhangi bir yerine foseptik kuyu oluşturmadan, 

tuvalet veya banyo kurulumunu sağlar.
Dikey 7, yatay 110 metreye kadar atıkları pompalayabilen WC 
öğütücüler; ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm sunar. 
Pis su pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane gibi alanlarda 
kullanılır, ancak öğütücü özelliğine sahip değildir. Yine kana-
lizasyona uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı olan 
yerlerde pis suların tahliyesini sağlar. 
Dikey 11, yatay 110 metreye kadar tahliye edebilen pompalar, 
pratik ve hijyenik bir çözüm sunar.
60-90 ˚C’ye kadar sıcak sulara dayanıklı olup, evsel veya yoğun 
kullanımı olan ticari alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
Düşük ses seviyesi ile çalışan SFA öğütücü ve pompaları, koku 
yapmaz ve 32/50 mm çapında ince PVC/PPRC borular aracı-
lığıyla tahliye eder. 
Ev, ofis gibi iş yerleri, ticari mekanlar, kafe, restoran, otel ve 
benzeri yerlerde bina yapısını bozmadan kolayca uygulanabilir.

SANICOM 2 Pis Su Pompa - Teknik Özellikleri:

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Banyo (WC hariç), mutfak ve 
çamaşırhanenin pis suları

•	 Hazne hacmi: 34,5 litre
•	 Giriş sayısı: Arka üst giriş: 1 x Ø 40/50 mm (dış çap) 
                  Alt yan girişler: 2 x Ø 40/50/75 mm (dış çap)
•	 Tahliye boru çapı: 50 mm (dış çap) 
•	 Devreye girme seviyesi: 145 mm +/- 15
•	 Duş teknesi yüksekliği: Minimum 25 cm
•	 Hava tahliye çapı: 50 mm (dış çap)
•	 Maks.	akışkan	sıcaklığı:	90	°C	(kısa	süreli	çalışmada	–	5	dak.	

maks.)
•	 Maks. basma yüksekliği (debi= 0): 17 m
•	 Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği: 11 m 
•	 Besleme voltajı/frekans: 220-240 V / 50 Hz
•	 Motor gücü: 2 x 1500 W
•	 Çekilen maks. akım: 13 A
•	 Koruma sigortası: 20 A
•	 Ağırlık (aparatlar dahil): 26 kg
•	 Koruma sınıfı: IP44
•	 Elektrik koruma sınıfı: I
•	 Fabrika montajlı çek valf ile donatılmıştır
•	 Harici alarm bağlanabilir (opsiyonel)
•	 Maks. dikey pompalama: 11 m’ye kadar, 
•	 Maks. yatay pompalama: 110 m’ye kadar,
•	 Ebatlar (g x d x y): 582 x 529 x 486 mm.TM

SFA SANIHYDRO WC Öğütücü ve 
Pis Su Pompaları



ürünler

NASA tarafından 1990 yılında uzay 
mekiği çalışmaları esnasında keşfedil-
miş ve sanayiye aktarılmış Süper Sıvı Isı 

İzolasyon Malzemeleri, LUFTSİS A.Ş. tarafın-
dan BRONYA markası ile Türkiye’ye getirilerek 
güncel kullanıma ve satışa sunuldu.
BRONYA yeni nesil nano teknoloji bir sıvı ısı 
izolasyon malzemesidir. İçeriği %80 oranında 
100 micron büyüklüğünde mikro seramik cam 
kürecikler den oluşur. Silikat esaslı kimyasal bağ-
layıcılar ile birleştirilmiştir. Fırça, spatula veya 
airless sprey ile kolayca uygulanır. Kullanım 
amacına göre içeriğine ilave inhibitörler (NF 
serisi yangın ilerletmeme) ilave edilmiştir. Mikro 
seramik cam kürecikler tam kapalı formda üst 
üste dizildiklerinde mükemmel bir ısı izolasyonu 
oluştururlar. Facade serisi bina mantolaması için 
geliştirilmiş olan ürün içeriğinde ayrıca silikon 
kürecikler bulunur ve su buharı difüzyon direnci 
çok düşüktür yani uygulama sonrası yapılar nefes 
alır.
EN 825’e göre tanımlanmış Isıl İletkenlik Hesap 
Değeri λ= 0,0010 W/mK’dir. 1 mm BRONYA 
Sıvı Isı İzolasyonu 50 mm taş yünü izolasyona 
eşdeğerdir.

LUFTSİS’ten BRONYA Süper Sıvı Isı İzolasyon Malzemeleri
BRONYA Süper Sıvı Isı İzolasyon Malzemeleri; 
Almanya TUV SUD Laboratuvarları EN 1062-
3, EN ISO 7783-2, EN ISO 4624, EN 1542, EN 
15428, EN 1062-6, EN ISO 7783, EN 1062-3, 
EN 13687-3, EN 13501-1 test metotları ile 
sertifikalandırılmış EN 15824 (Dış-İç Cephe 
Sıva Standardı) Kalite ve Class F tutuşmazlık 
sertifikasyonuna sahiptir.
BRONYA Süper Sıvı Isı İzolasyon Malzeme-
lerinin kullanım alanları; inşaat dış/iç cephe ve 
endüstriyel her türlü izolasyon uygulamalarıdır. 
(Hava kanalları, tanklar, depolara, klima cihazları, 
frigofrig kamyonlar, sıcak-soğuk boru hatları, 
mekanik tesisat odaları, kazan ve ısıtıcılar vb.)

Özellikler
•	 %60	varan	ısı	kayıplarını	önler.
•	 Beyaz	renklidir	ancak	sonradan	istenen	renge	

boyanabilir veya içeriğine pigment boya ilave 
edilerek renklendirilebilir.

•	 Fırça	veya	Sprey	tekniği	ile	0.5	mm’lik	kat-
manlar şeklinde uygulanır. (Maksimum 4 mm 
+450°C	için)

•	 -60	 /+200°C	 sıcaklık	 aralığında	 etkindir.	
(Daha	yüksek	sıcaklıklar	için	+450°C	modi-

fikasyonları vardır.)
•	 Isı	izolasyonuna	ek	olarak	korozyon	koruması	

da yapar.
•	 Yapışma	özelliği	mükemmeldir	(çeliğe	2	MPa,	

tuğla/betona tutunması 1,2 Mpa), düşey ola-
rak uygulama yapılır ve akmaz, sökülmez.

•	 Dış	cephe	uygulamaları	için	olan	modelinin	
(Facade modeli) su buharı difüzyon direnç 
faktörü çok düşüktür (Yapı nefes Alır).

•	 Yangına	dayanıklıdır	ve	alev	yürütmez	(NF	
Modelleri)

•	 Ömrü	15	yıldır.
•	 Sabunlu	su	ile	kolayca	temizlenir.
•	 2-5-10	ve	20	litrelik	galonlarda	satısı	yapılır.

Kullanım Miktarları
•	 1	m2 yüzey için
•	 Fırça	ile	Uygulama	1	mm	kalınlık	Bronya:	1,1	

litre
•	 Airless	Sprey	ile	1	mm	kalınlık	Bronya:	1,3	

litre
Boru ve yüzeyler detaylı kullanım miktarı 
hesaplama için: https://nano34.ru/en/calcula-
tors/ TM

Enerji verimliliği sağlayan, çevreci ve ino-
vatif “su teknolojileri” ile Türkiye pompa 
sektörünün öncü markası olan Mas Daf, 

ENDURO serisi dalgıç pompalarıyla da atıksu-
ların transferinde sorunsuz çözümler sunuyor.

ENDURO Dalgıç Pompa, 
atıksuların taşınması sırasında oluşan 
koku ve tıkanma sorununu önlüyor

Mas Daf, enerji tüketimini azaltan, 
uzun ömürlü ve yenilikçi “Dalgıç 
Pompaları” ile kirli ve atıksula-
rın transferinde etkili çözümler 
sunuyor. Evsel ve endüstriyel ham 
kanalizasyon atıklarının taşınma-
sında, kanalizasyon arıtma tesisle-
rinde, çamurlu ve katı parça içeren 
sıvıların taşınmasında, fabrika atık 
sıvılarının naklinde, lifli parçacık 
içeren sıvılar ve diğer uygulama-
larda atıksuyu, ızgara kullanmaya 
ihtiyaç duymadan doğrudan 

deşarj hattına gönderen Mas Daf ’ın ENDURO 
serisi dalgıç pompaları, atıksuların taşınması 
işlemi sırasında oluşabilecek koku ve tıkanma 
sorununu da önlüyor. Mas Daf Ar-Ge depart-
manı tarafından geliştirilen yenilikçi ENDURO 
Dalgıç Pompalar, TS 12599 standardına uygun 
olarak tasarlanmıştır. Elektrik motor sargılarında 
da TS 60085:2011’e uygun, F yalıtım sınıfında 
kablo kullanılmaktadır. TS 3033 EN 60529’a 
uygun IP 68 koruma sınıfına sahip 2 veya 4 
kutuplu bir asenkron motor kullanılarak kulla-
nıcı ve motor güvenliği ön planda tutulmuştur. 
ENDURO dalgıç pompalar, H izolasyon sını-
fında da üretilebiliyor. 

ENDURO dalgıç pompanın dizaynı; 
“sıvı sızdırma” problemini de ortadan 
kaldırıyor

ENDURO dalgıç pompanın dizaynı; pompa, 
motor gövde bileşenlerinde ve motor besleme 
kablosunun gövdeye girdiği yerde, yaşanan “sıvı 
sızdırma” problemini de ortadan kaldırıyor. Yara-

Atıksuların Transferinde Sorunsuz Çözüm: “ENDURO Dalgıç Pompa”
tıcı bir tasarıma sahip olan, helisel yapıdaki sal-
mastra kutusu ise pis su içerisinde bulunan katı 
parçacıkları, mekanik salmastradan uzak tutarak, 
mekanik salmastrayı koruyor ve uzun bir çalışma 
ömrü sunuyor. Pompa içerisinde ise mekanik sal-
mastradan veya herhangi bir sebepten dolayı olu-
şabilecek kaçakları erken şekilde uyaran “su kaçağı 
elektrodu” kullanılıyor. Termistör kullanımıyla da 
motorun aşırı ısınmasına karşı koruma sağlanıyor. 
ENDURO dalgıç pompada, TS EN 50525-2-21 
standardına uygun özel H07RN-F tipi kablolar 
kullanılıyor. Bu kabloların damar renkleri, HD 
308’e göre seçilmiştir ve izole malzemesi olarak pis 
suyun korozif özelliğine karşı dayanıklı EI4 Tipi 
(EPR) kauçuk kullanılmıştır. Modern döküm ve 
imalat teknolojisi ile üretilen ENDURO dalgıç 
pompalar, uygulama alanlarına göre ve müşteri 
taleplerine göre paslanmaz, bronz döküm mal-
zemeden de imal edilebiliyor. ENDURO dalgıç 
pompalar, tasarım özellikleri sayesinde farklı alan-
larda ve uygulamalarda da rahatlıkla kullanılabi-
liyor. Özellikle çark yapıları sayesinde farklı atık 
suları kolaylıkla basınçlandırabiliyor. TM
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SD4/SD6
4” Derin Kuyu Pompa
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ürünler

İnsanlık tarihinin devrim niteliğindeki 
buluşu ateş, her ne kadar insanlar tara-
fından yönetilebilse de kontrol altına alı-

namayan yangınlar gibi canlılar için tehlike 
arz eden birçok felaketin önünü açabiliyor. 
Özellikle fabrikalar, depo alanları gibi yüksek 
risk faktörü barındıran çalışma ortamlarında 
olası bir yangın için alınacak önlemler büyük 
önem taşıyor. Yangınla mücadele edebilmek 
adına son dönemlerde, sunduğu inovatif 
çözümlerle özellikle endüstriyel tesislerin 
ilgi gösterdiği duman tahliye sistemleri, can 
ve mal kayıplarının en aza indirgenmesinde 
hayati önem taşıyor.
Günümüzde endüstriyel tesisler başta olmak 
üzere tüm yüksek risk faktörlü yapıların yan-
gınla mücadelesi hem insan hayatı hem de 
üretim ekonomisi için büyük önem taşıyor. 
Sulu veya gazlı otomatik söndürme sistem-
leri, yangınla mücadele için ne kadar önem-
liyse, duman kontrol sistemleri de olmazsa 
olmazlar arasında yer alıyor. Olası bir yan-
gında ölümlere sebebiyet veren en büyük 
risk faktörü arasında, duman zehirlenmesi 
yer alıyor. 

Yangından önce duman zehirliyor

Fabrikalarda duman kontrolünün en uygun 
maliyetli çözümü olan duman tahliye kapak-
ları, yangın anında yükselen dumanın çatıdan 

İNKA esnek ve rijit kaplin alanında 
dünyanın en büyük üretim tesislerin-
den biridir. “UL” ve “FM” belgeli İNKA 

Kaplinler ile özellikle yangın hatlarındaki 

tahliye olmasına olanak tanıyor ve böylece 
fabrika zeminlerinde istenen dumansız yük-
seklik sağlanabiliyor (en az 2,5 metre / DIN 
EN 18232-2). Canlılar için zehirli gazlardan 
oluşan dumanın tahliye edilmesi; insanların 
rahatça çıkış yapabilmesine ve itfaiye per-
sonelinin tesise girişine yardımcı oluyor. Ek 
olarak ısı tahliyesi de sağlayan sistem, bu 
özelliği sayesinde binanın bütünlüğünü de 
koruyor. Kapakların olmadığı tesislerde tah-
liye edilemeyen duman ve ısı, çatı panelleri 
ve bina kirişlerinde deformasyona, ardından 
çökmelere sebep olarak yangının kolayca 
yayılmasına neden oluyor. 

Duman tahliye kapaklarının 
denetim ve sertifikaları hayati 
önem taşıyor 

Kanun hükmündeki, Türkiye Yangından 
Korunma Yönetmeliği’nde endüstriyel 
tesislerde duman kontrolünün zorunluluğu 
belirtiliyor. Sertifi kasız ürün kullanımının 
oldukça yaygın olduğu Türkiye’de, sistemin 
varlığı kadar, kullanılan ürünlerin de işler-
liği ve işletimi hayati önem taşıyor. Görevini 
tam olarak yerine getirmesi beklenen duman 
tahliye kapakları, bunu sağladığını belirtmek 
için, TS EN 12101-2 normlarında; kar yükü 
(SL500), rüzgâr yükü (WL1500), sıcaklık 
dayanım (B300), aerodinamik açıklık (Aa), 

boru birleştirmelerinde kaynak yöntemi 
sona eriyor. Son yıllarda bu ürün grubunun 
sektörde kullanımı giderek yaygınlaşıyor. 
İNKA, rijit sistemlerde esnek bağlantı sağ-
layan, zor alanlarda montaj esnekliği sunan, 
kolay montaj ve demontaj olanakları geti-
ren, yüksek sızdırmazlık özelliğinin yanı sıra 
gerektiğinde kolay temizlik ve bakım imkanı 
getiren kaplinleri ve diğer birleştirme parça-
larını bünyesinde stoklu olarak bulunduruyor. 
Stoklu ürün grubunda; yivli ve esnek kap-
linler, mekanik teeler, redüksiyon kaplinler, 
dirsekler, yivli fl anşlar ve diğer tüm aksesuar-
lar bulunuyor. Özellikle yangın hatlarındaki 
boru birleştirmelerinde kaynak yöntemini 

FORM’dan Hayat Kurtaran Duman Tahliye Sistemleri 

İNKA Kaplinler

aç-kapa dayanım (RE1000) ve düşük ortam 
sıcaklığında	çalışma	T	(-25)	°C	gibi	testlere	
tabi tutuluyor. Türkiye Yangından Korunma 
Yönetmeliği’nin 85. maddesinde, bu sistem-
lerin gerekli testlerden geçmesi ve belgelen-
dirilmesi belirtiliyor. Testleri başarıyla geçen 
ürüne bu normda sertifi ka veriliyor ve serti-
fi ka numarası ürün etiketinde yerini alıyor. 
Kapakların açılma açıları TS EN 12101-2 
standardında net olarak belirtilmiş olup, 
tek kanatlı kapakların bu testlere kabulü 
için	en	az	140°	açıyla	açılmaları	şart	olarak	
belirtiliyor. Çift kanatlı ve panjur kanatlı 
kapakların	 açılma	 açısı	 ise	 90°’den	 düşük	
olamıyor. Daha düşük açıda olan kapak-
lar, dumanı geri basabilme olasılığına sahip 
olduğundan testlere kabul edilemiyor. Bu 
kapsamda bakıldığında, testler tarafından 
onaylanan kapaklar, 50 kg/m2 kar yükü olsa 
bile açılabiliyor (SL500 testi) ve sertifi kaya 
sahip bir kapağın ne kadar miktar duman 
atacağı aerodinamik açıklık testi ile belir-
lenebiliyor. Aksi takdirde test edilmemiş, 
sertifi kasız bir üründe dumanın rüzgârdan 
geri basmayacağı, açılıp açılmayacağı veya 
yangının yayılmasına etki edip etmeyeceği 
garanti edilemiyor. Kâr elde etmek amacıyla 
alınan ucuz, sertifi kasız yangınla mücadele 
ürünleri, gerektiğinde görevlerini yerine 
getirmediklerinde büyük kayıplar yaşana-
biliyor. TM

sonlandırarak rijit sistemlerde esnek bağ-
lantı sağlayan, zor alanlarda montaj esnekliği 
sunan, kolay montaj ve demontaj olanakları 
getiren, yüksek sızdırmazlık özelliğinin yanı 
sıra gerektiğinde kolay temizlik ve bakım 
imkânı getiren İNKA kaplinler ve birleştirme 
parçaları kuruluş bünyesinde ticari payını 
artırıyor. En üst seviye kalite garantisi ile 
ürün performansındaki güveni gösteren bir 
belge olan Almanya menşeli VDS sertifi -
kasına sahip İNKA Kaplinler, kısa montaj 
süresi, montaj kolaylığı ve uygulamada hata-
sızlığı sağlaması nedeniyle mekanik tesisat 
uygulama kuruluşlarının ilk tercihlerinden 
biri oluyor. TM
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ürünler

Daikin, sadece geniş ürün gamıyla değil, 
konfor sağlayan gelişmiş teknolojik 
ürünleriyle de fark yaratmaya devam 

ediyor. Enerji verimliliği ve çevre ile ilgili konu-
lara odaklanan regülasyonlar nedeniyle; ısı geri 
kazanım cihazları, artık ticari havalandırma 
uygulamalarının yanı sıra günümüzde konut 
uygulamalarında da önemli bir husus olmaya 
başlıyor. Daikin’in ısıtma, soğutma ve nem geri 
kazanımıyla iç ortamda enerji tasarruflu hava-
landırma sağlayan ürünü VAM-J serisi ‘ısı geri 
kazanımlı havalandırma cihazı’ bu alandaki 
standartları üst düzeye çıkarıyor. 350-2000 m3/
sa‘lik geniş kapasite aralığına sahip VAM-J 
serisinin yeni elmas şekilli yanmayan selülozik 
ısı eşanjörü ultra yüksek fan hızında yüzde 85’e 
varan sıcaklık transfer verimliliği sağlıyor. Bu 
sayede yüksek enerji verimliliği sağlanırken, 
konfor seviyesi de en üst noktaya taşınıyor. 
Daha önceki seride olduğu gibi yüksek verimli 
kağıt barındıran sistem ısı değişiminin yanı sıra 
nem değişimi de yapıyor. 301 mm (350/500 
m3/sa) yüksekliğe sahip olan VAM-J serisi, 
yeni geliştirilen Sirocco fan ve DC fan moto-
ruyla kullanıcının tasarrufunu artırıyor. Kablolu 
kumandayla ESP değiştirebilme özelliği hava 
debisinin optimizasyonunu sağlıyor. 

Bugün inşa edilen iş merkezleri, alışveriş 
merkezleri, hastane ve kamuya ait bina-
ların amaçları, bulundukları konum ve 

inşaat kalitesi yönünden incelendiğinde M2 
inşaat maliyetleri oldukça yüksektir, dolayısıyla 
her alanı minimum yer kaybına sebep olacak ve 
en verimli bir şekilde planlamak gerekir. Bina-
larda ihtiyaç olan taze hava ve klimatizasyonu 
sağlayan klima santrallerinin kapladığı alan ve 
hacim de bu bakımdan çok kıymetli olup önem 
arz eder. Aldağ mühendisleri bu durumu göz 
önünde bulundurarak oldukça yüksek verim-
liliğe sahip, konvansiyonel klima santrallerine 
kıyasla kapladığı alandan yüzde 60, hacimden 
ise yüzde 50 oranında kazanç ve yüzde 100 taze 
hava konforunu sağlayabilen, patente haiz KFC 
dik tip klima santrallerini geliştirdi. Bu santral-
ler; 1.000-20.000 m3/h hava debisinde, 7-140 
kW soğutma, 13-270 kW ısıtma kapasitesi 
aralıklarında 8 ayrı tip ve boyuttadırlar. G4-F7 

Aldağ’dan KFC Dik Tip Klima Santralleri

Kolay montajla zaman tasarrufu

Mağaza, restoran ve ofisler için yüksek kaliteli 
taze hava sağlayan ısı geri kazanımlı havalan-
dırma cihazları, iç ve dış ortam sıcaklıkları ve 
nem seviyeleri arasındaki dengeyi optimize 
ederek, ısıtma veya soğutma yükünü azaltarak 
VRV sisteminin verimliliğini artırıyor. Opsi-
yonel olarak üründe yer alan CO2 sensörü ile 
iç ortam hava kalitesini sürekli kontrol ederek 
enerji kayıplarını minimum seviyeye indiriyor. 
Dış ortam sıcaklığının iç ortam sıcaklığından 
düşük olduğu gecelerde ‘free cooling’ yapabilme 
özelliğine sahip olan VAM-J serisi, bağımsız 
kullanılabildiği gibi ısıtma ve soğutma sağlayan 
tüm Daikin VRV sistemlerine kolayca entegre 
edilebiliyor. Cihazda standart olarak G3 sınıf 
çok yönlü elyaf lifli filtre bulunurken opsiyonel 

ve F9 Rigid bag filtrelerden olu-
şan yüksek verimli bir filtrasyon 
sistemini içerirler. Yüzde 100 
taze hava konforunu sağlayarak 
ve ECOTASARIM ErP 2018 
maksimum limit değerlerini de 
sağlayabilmek amacıyla yüzde 
73,5 verime sahip zıt akışlı pla-
kalı ısı geri kazanım ünitesi ile 
teçhiz edilmişlerdir.

ECOTASARIM kriterlerinde 
yer alan,

- Fan kanat tipi ve fan verimi
- Motor tipi ve motor verimi
- Isı geri kazanım tipi ve ısı geri kazanım verimi
- Santral kesit hızı
- By-pass damperleri
- Filtre tipi ve verimleri, Aldağ mühendisleri 

olarak orta ve ince toz filtreleri M6, F7, F8 de 
sunuluyor. Ürünün bütün bu özellikleri kulla-
nıcıya eksiksiz taze hava çözümü sunuyor. 
VAM-J serisi kaliteli özelliklerinin yanı sıra 
kısa montaj süresiyle de dikkat çekiyor. Ürü-
nün nominal hava debisinin kolayca ayarla-
nabilmesi ve klasik kuruluma kıyasla dam-
per gerektirmemesi nedeniyle ortaya çıkan 
bu avantaj, kullanıcılara zamandan tasarruf 
sağlıyor. Drenaj borusuna gerek duymayan 
ürün, Daikin tarafından temin edilen elekt-
rikli ısıtıcılarla, düşük dış ortam sıcaklığında 
daha yüksek konfora erişmeye fırsat yaratıyor. 
VAM-J serisi, üstün VRV IV teknolojisinin 
de sahip olduğu merkezi kontrol sistemle-
rine sahip. Bu da cihazın çalışırken kolayca 
görüntülenmesine ve takip edilmesine olanak 
veriyor. TM

tarafından bu cihazda en üst seviyede uygu-
lanmıştır. Hava debileri;   hava kalite -ısı ve 
nem sensörleri vasıtasıyla filtre kirliliğine göre,  
otomasyon sistemi ve EC Plug Fanlar ile  
ihtiyaç oranında en verimli bir şekilde  
sağlanır. TM

Daikin VAM-J Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı

AKS konvansiyonel klima santrali ile KFC dik tip klima santralinin görsel 
karşılaştırılması
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2 017 yılında kurulan ve LUFT markası ile Türkiye Bandırma Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki 25 bin m2 kapalı alan fabrikasında HVAC sektöründe üretim 
yapan LUFTSİS A.Ş., 2019 yılında iki farklı sektörel ürün grubunu pazara 

sundu: BlyGOLD ve BRONYA. Konuyla ilgili ayrıntıları LUFTSİS A.Ş. Genel 
Müdürü Uğur Darcan’dan dinledik…

Uğur Darcan
LUFTSİS A.Ş. Genel Müdürü

“Bizi farklı kılan; sektöre 
sunduğumuz yeni ürün, hizmet ve 
teknolojilerdir”
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LUFTSİS çatısı altında iki farklı 
sektörel ürün grubu: BlyGOLD ve 
BRONYA

LUFTSİS Klima Sistemleri, klima ve tesi-
sat sektöründe imalat, distribütörlük, pazar-
lama ve satış yapan bir firma. Grup şirketleri 
olarak BOYSİS, LUFTSİS ve TERMASİS 
olmak üzere üç firmamız var. Klima ve tesi-
sat sektöründe faaliyet gösteren firmamız ise, 
LUFTSİS. 2017 yılında kurulan LUFTSİS 
çatısı altında klima cihazı üretimi, distribü-
törlüğü, OEM üretim, yurtiçi satış ve yurt-
dışı ihracat faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 2019 
yılında LUFTSİS çatısı altına iki farklı sektörel 
ürün grubunu da ilave ettik. Hollanda men-
şeli BlyGOLD Korozyon Önleme ve Enerji 
Verimliliği Sistemleri’nin Türkiye Franchisor 
Yetkili Distribütörü olduk. Bu yeni bir iş ve sek-
tör koluydu, BlyGOLD bilinen bir markaydı 
ancak Türkiye’ye BlyGOLD ürün grubunu ilk 
defa biz sunduk. BlyGOLD, özellikle eşanjör, 
batarya, kondensing unit, chiller uygulamala-
rında cihaz performanslarının verimlilik anla-
mında artırılması, aynı zamanda zor çalışma 
koşullarında da yüksek performanslı, ulusla-
rarası standartlarda C5M Class olarak tanım-
lanan, en yüksek korozyon sınıfında koruma 
sağlayan bir kaplama uygulaması. Türkiye’de 
aslında bu konuya çok ihtiyaç olmasına rağ-
men ürün ve malzeme Türkiye’ye gelmemişti. 
Biz tüm imalatçı ve distribütörlerle bu konuda 
ortak işbirliği anlaşmaları yaptık, bunların ürün 
gruplarını şu an düzenli olarak bize sevklerini 
gerçekleştiriyorlar, biz ise korozyon kapla-
malarının tedariklerini yapıyoruz. İlk olarak 
kendi fabrikamızda uygulamalarını yapıyorduk, 
sonrasında saha uygulamalarına da başladık. 

Deniz kenarı ve atmosferik kontrollü endüs-
triyel alanlardaki cihazların korozyon koru-
ması uygulamalarını yapıyoruz. BlyGOLD, 
hem zor çalışma koşullarında çalışan hem de 
standart cihazların uzun süreli enerji verimli-
liğinin korunması anlamında çok faydalı bir 
ürün ve uygulama oldu. BlyGOLD, bizim bu 
sene LUFTSİS A.Ş. içine kattığımız ilk ürün 
grubumuzdu. 
Takip eden günlerde ise yeni bir sektörel ürün 
olarak BRONYA markasını bünyemize kat-
tık. BRONYA, izolasyon sektörüne hizmet 
eden yeni bir ürün grubu. Bu konudaki çalış-
malarımız, yaklaşık 5 sene önce klima cihaz 
üretiminde yaptığımız ar-ge çalışmalarının 
bir sonucudur. BRONYA, termal ısı iletimi-
nin daha düşük olabilmesi için özellikle klima 
santral panelleri üzerine yaptığımız ar-ge çalış-
maları kapsamında tanıştığımız bir ürün gru-
buydu. Biz bu noktada özellikle klima cihaz-
larında ısı iletim katsayısı düşük, uygulaması 
basit, termal performansları daha iyi bir ürün 
arayışındaydık. Önce özellikle Uzakdoğu’da 
üretilen VIP denilen Vacuum Insulated Panel 
adlı yeni bir teknolojiyle tanıştık. İlk önce 
bu ürünleri getirip testlerini yaptık. Vacuum 
Insulated Paneller, standart ısı izolasyon mal-
zemelerinin camyünü, taşyünü, poliüretan 
veya EPS dediğimiz beyaz köpük panellerin 
özel vakum altında alüminyumlar içerisinde 
yüksek vakumda paketlenmesiyle oluşan bir 
panel sistemi. Bu panel sistemi, VIP adıyla 
uluslararası pazarlarda kullanılıyor. Çok düşük 
bir ısı iletim katsayısı var ve buzdolaplarının 
kapak izolasyonlarında kullanılıyor. Biz önce 
bunlarla yol aldık, sonrasında alternatif ürünler 
konusunda çalışmalar yaparken dünyadaki yeni 
teknolojilere bakmak istedik. Bu yeni teknoloji 

arayışımız, bizi “yeni nesil nanoteknoloji süper 
sıvı izolasyon malzemeleri”yle tanıştırdı. İki 
yıl önce özellikle bu ürünlerin ar-ge çalışma-
ları, imalatı ve teknolojik geliştirmeleri nerede 
yapılıyor diye baktığımızda, Rusya pazarı kar-
şımıza çıktı, bizim için de yeni bir pazardı. 
Bu kapsamda Rusya seyahatlerimiz oldu, bu 
konuda özellikle ürün-firma arayışlarımız 
için üç ayrı şehirde 8’e yakın imalatçıyla hem 
imalat hem üretim hem de Türkiye’deki dis-
tribütörlük faaliyetleri konusunda ciddi görüş-
meler yaptık. Ürün hem dünya hem de Türkiye 
pazarı için ilginç bir ürün. Çünkü bu ürün, bir 
zamanlar izolasyon sektöründe çalışan uygu-
layıcıların mesleki rüyası gibi. Uygulayıcılar, 
izolasyon malzemesinin kolay kullanılmasını 
ister. BRONYA yeni nesil nanoteknoloji süper 
sıvı izolasyon malzemeleri, boya gibi kolay bir 
şekilde sürülür ve ısı izolasyonu yapar. Edindi-
ğimiz tecrübeler sayesinde sıvı izolasyon olarak 
Türkiye’de tanıttığımız bu ürünlerin, dünyada 
teknolojik gelişimini artık tamamladığını ve 
ekonomik olarak da pazarda da yer aldığını 
görüyoruz. BRONYA markası, Rusya’da dis-
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söyleşi

kolay adapte edilebilir olması da ürünün kul-
lanımını artırıyor. Bir mekanik tesisat daire-
sinde karmaşık borular, hava kanalları, mekanik 
tesisat elemanları, vanalar, pompalar yer alır. 
Tüm bunların karmaşıklığının üzerine aslında 
bir ısı izolasyonu yapmak da oldukça zordur. 
Mekanik tesisat sektörü aslında bu zorluğu şu 
an başarıyor. Önce bu karmaşayı ısı izolasyonu 
yapıyor, sonra bu ısı izolasyonunun kendisini de 
korumak gerekiyor, onun üzerine de alümin-
yum kaplamalarla ısı izolasyonu yapılıyor. Zor 
ve bedeli yüksek bir uygulama ortaya çıkıyor. 
Alternatif ürün dediğimiz sıvı izolasyonların 
en güzel uygulamalarından biri de mekanik 
tesisat sektörü. Burada sadece kutuyu açıyor-
sunuz, fırçayla yağlı boya yapar gibi borunun 
üzerine sürüyorsunuz ve konu orada kapanmış 
oluyor. Boya kuruduğunda, mikro seramik cam 
kürecikler homojen yapı içerisinde birbiri üze-
rine dizildiğinde aslında dünya üzerinde hiçbir 
izolasyon sektörünün sahip olmadığı bir mal-
zeme olarak çok yüksek bir ısı izolasyonu elde 
ediliyor ve performansı çok yüksek. Çünkü 1 
mm BRONYA yeni nesil nanoteknoloji süper 
sıvı ısı izolasyon malzemesi, 50 mm taşyünü 
izolasyona eşdeğerdir. 
Bu ürünün ikinci pazarı ise, inşaat sektörü. 
Türkiye üzerinde ısı bölgeleri, ısı haritaları ve 
mantolama yönetmeliği gereği binalara man-
tolama yapılması gerekiyor. Özellikle Rusya ve 
Avrupa’da gördüğümüz çalışmalarda binaların 
mantolama uygulamasında yoğun olarak yeni 
nesil nanoteknoloji süper sıvı ısı izolasyon mal-
zemeleri kullanılmaya başladı. Çünkü standart 
mantolama uygulamalarına göre çok büyük 
avantajları var. Ürünün ayrıca yangın yalıtımlı 

tribütörlük görüşmesi yaptığımız 8 fir-
madan biriydi. Kendileriyle 2018’in sonlarında 
distribütörlük ve orta vadede Türkiye’de ortak 
imalat anlaşması yaptık. Stratejik olarak bakar-
sak, belli bir süre sadece distribütörlük yapmak, 
bu süre içinde pazara ürünü tanıtmak ve satış 
kanallarını oluşturmak yeterli ancak sonra-
sında bu teknolojinin üretimini Türkiye’de bir 
partnerle gerçekleştirmek çok daha doğru bir 
vizyon. Biz de o sebeple bu yolda ilerledik. 

BRONYA yeni nesil nanoteknoloji 
süper sıvı ısı izolasyon malzemeleri, 
100 mikron büyüklüğünde mikro 
seramik cam küreciklerden oluşuyor

Uzay teknolojileri tüm sektörlerde yeni tekno-
lojilerin bulunması ve geliştirilmesi konusunda 
öncü olmuştur. Yeni nesil nanoteknoloji süper 
sıvı ısı izolasyon malzemeleri de, 1990’lı yıl-
larda NASA tarafından uzay mekiği çalışma-
larında ilk kez kullanılmış. Bir uzay mekiğinin 
atmosfer içi ve atmosfer dışı hareketinde gövde 
dayanımları, izolasyon ihtiyaçları konusunda 
beklentileri çok daha yüksek. Klasik ısı izo-
lasyonu yapan ürünler dünyada sınırlı. Bunlar 
poliüretan, polietilen, siyah kauçuk ve beyaz 
EPS malzemelerdir. Bu ürünler hem kalın-
lıkları hem yapıştırılabilir olmaları hem yüzey 
tutunma mukavemetlerinin düşük olması 
sonucu bir uzay mekiğinde kullanılabilecek 
ürünler değil. 
Bu çalışmalar ve yeni ürün arayışları da bu 
tarihlerde ortaya çıkmış. İlk defa nanoteknoloji 
olarak adlandırılan mikro seramik cam küre-
cikli sıvı ısı izolasyonları geliştirilmiş. Bizim 
bu ürünümüz de, 100 mikron büyüklüğünde 
mikro seramik cam küreciklerden oluşuyor. 
Ürünün yüzde 80’ini bu cam kürecikler oluştu-
ruyor. Pudra şekeri gibi bir malzeme düşünün, 
elinize aldığınızda cam kürecikleri görmü-
yor veya hissetmiyorsunuz. Bu cam kürecik-

ler sadece mikroskopla görülebiliyor, bu cam 
küreciklerin içinde de kapalı hapsedilmiş kapalı 
köpük tekniğinde hava var. Aslında ısı izolasyo-
nunun temel uygulamasında ve teknolojisinde 
ısının transfer olmaması için kapalı bir köpük 
dizayn içerisinde hava olması gerekiyor. Bu 
mikro seramik cam kürecikler de bunu sağlıyor. 
Bunlar üst üste dizildiğinde ısıyı tümüyle ilet-
mez konuma geçiyor. Amerikalılar da bu mikro 
seramik cam kürecikleri akrilik malzemelerle 
de karıştırıp sürülebilir hale getirmiş ve uzay 
mekiği çalışmalarında kullanmış, çok da başarılı 
olmuş. Takip eden yıllar içerisinde sanayiye 
de bu ürünler sunulmuş. Ancak Amerika’daki 
ürünlerin pazara sunuldukları fiyat biraz yüksek 
olmuş, bunun için de istenilen seviyede pazar 
içerisinde tutunmaları gecikmiş. Rus firma-
ları bu konuyu sahiplenmiş, teknoloji olarak 
ar-ge çalışmalarıyla bu ürünü geliştirmiş ve 
ürün çeşitliliğini artırmışlar. Sonra bu ürünleri 
özellikle önce Rusya pazarına sunmuşlar. Rusya 
içerisinde her türlü belgelendirme çalışmalarını 
gerçekleştirmişler, ardından çok sayıda pazara 
sunmuşlar. 

1 mm BRONYA yeni nesil 
nanoteknoloji süper sıvı ısı 
izolasyon malzemesi, 50 mm 
taşyünü izolasyona eşdeğer

BRONYA yeni nesil nanoteknoloji süper sıvı 
ısı izolasyon malzemelerinin mekanik tesisat 
ve inşaat olmak üzere iki ana pazarı var. Bu 
ürün, mekanik tesisat sektöründe kullanılan 
boru, vana, hava kanalı, metalik yüzeylerin ısı 
izolasyonlarında kullanılıyor. Sürülebilir ve 
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olanı da var. Bu ürünler standart olarak üreti-
liyor, sonra her marka farklı modifikasyonlarını 
hazırlıyor. Modifikasyondan kastım; ihtiyaca 
göre ürüne farklı özelliklerin katılması. Stan-
dart ürünün yanında, inşaat sektöründe man-
tolama için kullanılan Facade adlı cephede 
kullanılan bir ürün de var ve bunun içeriği 
biraz farklı. İnşaatların metal güvenliği için 
sadece metal yüzeylere sürmek üzere yangın 
durduran özellikli olan modifikasyonları var. 
-60 ̊ C’de sürülebilen modelleri veya çok yüksek 
sıcaklıktaki fırınlarda veya buhar hatlarında, 
450 ̊ C’lik uygulamalarda kullanılabilen model-
leri mevcut. Klasik seri, standart bir ürün. Isı 
izolasyon malzemesini binada kullanmak için 
ise Facade serisi devreye giriyor. Bu durumda 
bina yönetmeliği ve bina ihtiyacı olmak üzere 
iki unsur karşımıza çıkıyor. Bina Yönetmeli-
ğinde çok kuvvetli bir izolasyon ve ısının dışarı 
kaçmaması isteniyor, bina ihtiyacı ise bina-
nın nefes alması. İzolasyon malzemesi aslında 
hava içerisindeki su buharını difüzyon yoluyla 
dışarı doğru geçirmeli ve bina nefes almalı. Bu 
yapılmazsa veya yanlış uygulamalarda gördü-
ğümüz gibi, izolasyon malzemesiyle bina dış 
cephesi arasında hava geçirgenliği iyi sağlan-
mamışsa, bu noktalarda hava içerisindeki su 
buharı yoğuşuyor. Yoğuşan su nem yapıyor, bu 
nem binanın dış yüzeyiyle izolasyonu arasında 
birikiyor. Bu aynı zamanda korozyona sebep 
oluyor, izolasyon malzemesini binaya bağla-
yan çivi, dübel gibi elemanların aşınmasına 
sebep oluyor. Yapılan mantolamaların kısa süre 
içerisinde bozulmasının sebeplerinden biri de 
budur, yani buhar geçirgenliğinin iyi olmaması 

sonucu meydana gelen korozyonun yapıya ve 
izolasyon malzemesine zarar vermesidir. Sıvı 
izolasyon malzemesinin binada kullanılması 
için, ısı iletim katsayısı düşük bir ürün olmasıyla 
beraber aynı zamanda nefes alması gerekiyor. 
Isı iletim katsayısının düşük olması için ürü-
nün içinde 100 mikron büyüklüğünde mikro 
seramik cam kürecikler mevcut. İşte bu Facade 
serisinde teknolojik olarak yapılan ar-ge çalış-
maları sonrasında aynı ürün içerisinde yine 
100 micron büyüklüğünde silikon kürecikler 
yerleştirilmiş. Ürün dışarıya ısı iletimini keser-
ken, bu silikon kürecikler üzerinden de buhar 
difüzyonuna bir anlamda izin veriyor. 

Yeni nesil nanoteknoloji süper sıvı 
ısı izolasyon malzemeleri, izolasyon 
sektöründe yeni bir çağın başlangıcı 

İzolasyon sektöründe farklı zamanlarda yapılan 
teknolojik uygulamalarda, farklı farklı izolasyon 
malzemeleri ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir. 
Yeni nesil nanoteknoloji süper sıvı ısı izolas-
yon malzemelerini, izolasyon sektöründe fark 
yaratacak bir çağın başlangıcı olarak değer-
lendiriyoruz. İzolasyon sektöründe çığır aça-
cak BRONYA ürünleri, bilinen ve kullanılan 
tüm ısı izolasyon ürünlerine alternatiftir. Bu 
uygulamaların özellikle Rusya’da çok hızlı bir 
şekilde ilerlediğini, çok geniş uygulama alanları 
bulduğunu söyleyebiliriz. Bu ürün ve uygula-
malar Rusya’da özellikle inşaat sektöründe kul-
lanılıyor. 1-2 mm kalınlığında olduğu ve boya 
gibi rahatlıkla sürülebildiği için tarihi binaların 
mantolamasında da yoğun bir şekilde tercih 
ediliyor. Farklı mimari yapılara adaptasyonu çok 
kolay, dolayısıyla Türkiye pazarında da geniş yer 
bulacağını düşünüyoruz. BRONYA yeni nesil 
nanoteknoloji süper sıvı ısı izolasyon malze-
meleri, inşaat ve mekanik tesisat sektöründe 
özellikle endüstriyel uygulamalarda; tanklar, 
depolar, filolar, silolar, hava kanalları, klima 
cihazları, frigofrig kamyonlar, sıcak-soğuk boru 
hatları, mekanik tesisat odaları, kazan ve ısıtıcı-
lar, endüstriyel yakıt tanklarında kullanılabilir. 
Çünkü bunların hepsinde içerisine konulan 
malzeme özelliklerine göre, sıcak ve soğuğa 
karşı muhakkak bir ısı izolasyonu temel olarak 
istenir. Teknoloji ve uygulama yeni olduğu için 
BRONYA’nın Avrupa’daki distribütörlükleri 
de çok yeni. Dolayısıyla bu teknolojinin dünya 
pazarında yer bulması biraz zaman alacaktır. 
Biz de LUFTSİS A.Ş. olarak 2019 yılında 
Türkiye pazarı için yeni bir başlangıç yaptık, 

çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.

Yanlış uygulamaların önüne 
geçebilmek için eğitim 
programlarımız hazır

LUFTSİS A.Ş. olarak Türkiye’deki duruşu-
muzu ana imalatçı ve distribütör olarak konum-
landırdık. Bizzat kendimiz bir uygulama yap-
mayacağız. Şu an hem satış hem uygulama 
yapabilecek bölge partnerleri, bölge bayileri 
ve bölge distribütörleri kadrosu oluşturuyoruz. 
Oluşturacağımız kadro için hem satış hem de 
uygulama eğitim programlarımızı hazırladık. 
Bu eğitim programlarımızı, Bandırma’da yer 
alan ana üretim tesisimizde düzenleyeceğiz ve 
Rusya’dan konunun uzmanlarını da davet ede-
ceğiz. Çünkü her ne kadar kullanımı basit desek 
de, boya yapmak nasıl ustalık gerektiriyorsa bu 
ürünü kullanmak da öyle. Bu ürünün yüzde 
80’ini mikro seramik cam kürecikler oluştu-
ruyor, yani ürünün içinde cam var. Bu sıvı izo-
lasyon malzemesini en basitinden karıştırmak 
bile özel bilgi gerektiriyor. Ürünü hazırlamak, 
homojenize hale getirmek, uygulamaya hazır 
hale getirmek için ürünün öncelikle karıştı-
rılması gerekiyor. Çünkü ürün akrilik kimya-
sallarla katmanlaşmış halde oluyor. Buradaki 
önemli nokta şu; bu sıvı izolasyon malzemesi 
en fazla saatte 150 devir/dakikalık bir motorla 
çok ağır bir şekilde karıştırılarak homojenize 
ediliyor. 1500 devir bir matkapla boya karıştırır 
gibi karıştırılırsa içindeki bütün cam kürecikler 
kırılıyor, işin kötüsü o camların kırıldığı da 
anlaşılmıyor, ürünü uygulayınca işe yaramadığı 
görülüyor. İşte bu da yanlış uygulamalardan biri. 
Ürünün uygulama, aplikasyon, uygulama detay-
ları, sürülme teknikleri, kuruma/kürlenme tek-
nikleri de kendine ait birtakım özel teknolojileri 
ve uygulamaları beraberinde getiriyor. Yanlış 
uygulamaların önüne geçebilmek için eğitim 
programlarımız hazır. Yakın zamanda bölge 
partnerlerimize eğitimlerimizi vereceğiz. Uygu-
lama, iyi bir eğitimle, partnerlerimizi yetiştir-
mekle, detay kontrolleriyle doğru bir şekilde 
yapılır. LUFTSİS A.Ş. olarak biz eğitimleri 
vereceğiz ve uygulama kontrollerini yapacağız. 
Uygulamayı ise partnerlerimiz yapacak. 

BRONYA ile ülkemizde ortak 
üretim konusunda çalışmalarımızı 
başlatacağız

Yeni teknolojileri ülkemize sunarken kısa vadeli 
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söyleşi

bir planlama asla yapmıyoruz. Öncelikle bu 
ürünün algılanması, Türkiye pazarı içinde 
teknolojik olarak bir yer bulması, test edilip 
denenmesi gerekiyor. BRONYA yeni nesil 
nanoteknoloji süper sıvı ısı izolasyon malze-
melerinin ısı iletim katsayısı çok düşük. EN 
825’e göre tanımlanmış Isıl İletkenlik Hesap 
Değeri λ= 0,0010 W/mK’dir. BRONYA ürün 
grupları, EN 825 ve EN 15824 Standartlarına 
uygun TUV SUD laboratuvar test sertifikalı-
dır. Yurtdışında yapılmış çok sayıda uygulama 
ve referans projesi, ürünün teknik değerlerini 
tasdikler nitelikte. Dolayısıyla bu ürün sektö-
rümüzde zaman içerisinde kabul görecektir. 
Ürünün pazarlaması, satışı, test ve denenmesi, 
Türk müteahhitleri tarafından görülerek, his-
sedilerek, dokunularak anlanması gerekiyor. 
Bu da zamanla olacaktır. Yurtdışında özellikle 
bu konuda üretim yapan firmaların tarihsel 
gelişimini ve ne kadar vadede ne kadar yol 
aldıklarını inceleme fırsatı buldum, 10 yıllık 
zaman içerisinde imalatçıların hızla çoğaldığını 
ve sektörde büyük bir hızda yer bulduğunu gör-
düm. Benzer bir gelişimi de Türkiye pazarı için 
öngörerek hedeflerimizi oluşturuyoruz. Türkiye 
pazarı, yeni teknolojiye meraklı ve açık bir ülke. 
LUFTSİS A.Ş. olarak şu an için pazarlama ve 
satış çalışmalarına odaklandık. Numunelerle 
test ve bina uygulamaları şeklinde ürün tanıtım 
çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 
iki yıllık bir süre içerisinde, BRONYA yeni 
nesil nanoteknoloji süper sıvı ısı izolasyon mal-
zemelerini yaygınlaştırıp ürünlerin tanıtım-
larını tamamladıktan sonra, ortak işbirliğiyle 
ülkemizde üretim konusunda çalışmalarımızı 
başlatmak olacak.

Dijitalleşme ve LUFTSİS

Son 5 yıl içinde dünya gelişimine paralel ola-
rak dijitalleşme sektöründe yaptığımız çalış-
malar da var. Bugün sektöre baktığımızda, 
herkes “dijitalleşmek” istiyor. Biz bu konuda 
reel adımlar attık, özellikle elektrik, elektronik 
ve dijitalleşmeye dönük çalışmalarımızı ür-ge 
(ürün geliştirme) için kullandık. Bu çalışma-
larımızı ISK-SODEX Fuarı’nda sergileyece-
ğiz. Standart bir otomasyon sistemini, kendi 
ürünümüz olan bir LUFT otomasyon ürü-
nüne çevirdik. Sektör olarak hep konuşulan 
IoT-Nesnelerin İnterneti uygulamasında bir 
ürün geliştirdik, bunu otomasyon ürünümüzle 
birleştirdik. Standart tüm klima cihazları ve 
klima santrallerinde hem IoT hem Otomation 

Panel diye bir ürün oluşturduk. Bu ürünün 
tanıtımını yapacağız. Bu ürün, bir klima ve 
klima santrali cihazının ihtiyaç duyduğu her 
türlü otomasyonu gerçekleştirebildiği gibi aynı 
zamanda dijitalleşme mantığı altında IoT prog-
ramına veri atabilen, IoT platformları üzerinde 
de sürekli takip edilebilen, dataları alıp uygu-
lamaları sonuç olarak kullanıcılara verebilecek 
yeni bir ürün. Testlerini yaklaşık bir yıldır yapı-
yoruz, bunların sonuçlarını da ISK-SODEX’te 
duyuracağız. LUFT marka klima cihaz ve klima 
santrallerini; tümüyle dijitalleşmiş, nesnelerin 
internetine veri akışı yapabilen, bu veri akışla-
rının nesnelerin interneti platformu üzerinde 
sürekli görülebildiği, anlık takip edilebildiği, 
analiz edilebildiği, raporlar haline çevirebildiği 
ayrıca klima santralinde standart bildiğimiz 
bina otomasyon ve otomasyon sistemindeki 
tüm fonksiyonlarını yerine getiren ve uygun 
maliyetli bir ürün olarak geliştiriyoruz. Ürünün 
satın alınabilir olması gerekiyor. Nesnelerin 
İnterneti; bir çay bardağıyla bulaşık makinesi-
nin, buzdolabıyla vantilatörün konuşabilmesi ve 
haberleşebilmesi, bunu da sıfıra yakın maliyetle 
yapabilmek demek. LUFTSİS A.Ş. olarak diji-
talleşme çalışmamız, bu unsurları barındırıyor. 
Cihazlarımız en yüksek standartta otomasyon 
yapacak, bundan beş yıl sonrasının dünyasının 
hedeflediği nesnelerin internetine bağlanabilir, 
veri verebilir, veri analiz edebilir ve uygun fiyatlı 
olacak. Biz o noktada ürün geliştirmelerimizi 
yapıyoruz. 

Teknoloji geliştirmek ve üretmek 
zorundayız

LUFTSİS olarak bakış açımız kaliteli ve 
üst segment ürün gruplarını, yeni teknoloji-
leri Türkiye'ye ve yurtdışı pazarlara sunmak. 
Sadece Türkiye içerisinde kalmak istemiyoruz. 
Hedefimiz, uluslararası pazarların gerçekçi, 
uygun, rekabetçi, iyi ürün ve hizmet veren fir-
malarından birisi olmak. Biz bakış açışımızı, 
ürün ve hizmet pazarlama stratejimizi sadece 
Türkiye pazarı için kurmuyoruz. Satışlarımı-
zın muhakkak minimum yüzde 40-50’sinin iç 
pazar olmasını öngörüyoruz. Klima sektörü; 
fiyat odaklı, fiyatların geri çekildiği, rekabetin 
arttığı, çok sayıda imalat ve üreticinin hazır-
lıklı olmadan fiyat odaklı çalışmalarla faaliyet 
göstermek istedikleri bir sektör. Müşteri grubu 
fiyat odaklı olsa da, aslında herkesin bir bakış 
açısı var. Hiç kimse kötü malzemeyi ucuza 
almak istemiyor, herkes üst segment bir ürünü 

uygun fiyatla almak istiyor. Kalite isteniyor 
sonuçta, kimse kalitesiz malı ucuza alayım 
demiyor, herkes kaliteli alayım ama fiyat uygun 
olsun diyor. Teknoloji ve strateji geliştirmek-
teki bakış açımız burada. Biz aslında iyi bir 
ürün geliştiriyoruz, ar-ge’ye yatırım yapıyoruz, 
teknoloji geliştiriyoruz, yeni ürünleri ülkemize 
sunuyoruz ama hiçbir zaman bunları yüksek 
fiyata satmak istemiyoruz, satma stratejimiz 
de yok. Biz standart, Türkiye’de rekabet etti-
ğimiz herhangi bir profildeki imalatçıyla ürün 
gruplarımızı aynı fiyat politikasına göre satıyo-
ruz. Bizi farklı kılan; sektöre sunduğumuz yeni 
ürün, hizmet ve teknolojilerdir. İşte o zaman 
tercih edilebilir oluyoruz. Her zaman en ucuz 
değiliz, ama hiçbir zaman en pahalısı değiliz. 
Bu ikisi arasındaki fark, bize LUFT marka-
sının pazar içerisinde stratejik olarak daha 
kolay konumlanması, ürün ve hizmet satışla-
rının da daha sürdürülebilir olmasını temin 
ediyor. Biz yeni bir markayız. Ürün, hizmet, 
klima sektöründeki tecrübelerimiz çok ama 
daha 2 yaşındayız ve bu 2 yılı da iyi değer-
lendirdiğimizi düşünüyoruz. Biz LUFTSİS 
A.Ş. olarak dünya üzerindeki yeni teknolojileri 
öğrenmek, farklı teknolojik fuarları gezmek, 
farklı ürün ve hizmetleri anlayabilmek, yeni 
teknolojileri anlayıp kendi sektörümüze adapte 
etmek istiyoruz. Vizyoner bir ar-ge çalışması 
yapıyoruz aslında. Bu konudaki bakış açımızın 
sonucu olarak, bu markalarla işbirliği yaptık. 
Her marka muhakkak ar-ge yapmalı, temel 
olarak Türkiye’de tüm sektörlerin ihtiyacı bu. 
‘Ürünü daha iyi nasıl üretirim?’, ‘Müşterilere 
ürünü daha faydalı hale nasıl getirebilirim?’, 
‘Ürünün fiyatını nasıl daha uygun hale geti-
ririm?’, ‘Ürünün özelliklerini nasıl geliştirebi-
lirim?’ gibi soruları sormamız, araştırmamız 
ve rakiplerimizden önce yapmamız gerekiyor. 
Yoksa herkes birbirini takip ediyor, ancak ilk 
olan öne geçiyor ve o ürünle, o hizmetle anı-
lıyor. Peşinden gelenler ise onu daima fiyat 
rekabeti yaparak takip etmek zorunda kalıyor. 
Her firmanın bu çalışmaları yapması gerekiyor. 
Türkiye’nin ekonomik koşulları içerisinde her 
firma biraz kendi pozisyonunu koruma ve 
günlük hayatını sağlıklı geçirme konusunda 
sıkıntılar yaşarken, bazen vizyon olarak bun-
lara dikkat edemiyor. Bunlar öncelikli olarak 
yapılması gereken çalışmalardır, günü kurtar-
maya çalışırken bunları unutmamamız gerekir. 
Teknoloji geliştirmek ve üretmek zorundayız. 
Ondan sonra ancak uluslararası pazarlarda 
birer oyuncu olabiliriz.  TM
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teknik

Etkinlik alanları, çok sayıda katılımcıyla 
birlikte birçok farklı fonksiyon için 
kullanılmaktadır. Söz konusu yapılarda, 

bundan dolayı, katılımcıların güvenliğine özel-
likle önem verilmesi şaşırtıcı değildir. Güvenlik 
için dikkat edilmesi gereken en önemli tehdit 
‘yangın’dır. Uygun kurumsal tedbirlerin sıkı bir 
şekilde uygulanması durumunda, yangın olası-
lığı büyük oranda azaltılabilir. Bununla birlikte, 
bütün yangınların önlenmesi mümkün değildir 
ve bütün ziyaretçilerin bir yangının çıkması 
durumunda binadan güvenle kaçabilmelerini 
sağlayacak şekilde yapısal tedbirlerin tasarlan-
ması gerekmektedir. Örneğin piroteknik efek-
lerin kullanıldığı bir rock müzik konserinde 
karşımıza çıkabilecek aşırı aldatıcı fenomen-
lerin bulunduğu bir ortam içerisinde, yangının 
erkenden ve güvenilir bir şekilde algılanmasının 
sağlanması, oldukça zor bir görevdir. Bu gibi 
bir ortamda, tepki özelliklerinin mevcut risk ve 
çevre koşullarına uygunluğunun sağlanmasına 

Etkinlik Alanlarında 
Yangın Güvenliği

olanak tanıyabilecek nitelikte yangın dedektör-
leri kullanılmalıdır. Çok sayıda insanın güvenli 
bir şekilde tahliye edilmesine özellikle dikkat 
edilmelidir. Paniğin önlenmesi için güvenli 
ve uygun işaretlerle donatılmış yeterli sayıda 
kaçış güzergahları bulunmalıdır. Ayrıca, ziya-
retçilere genel anons sistemi üzerinden açık ve 
anlaşılır duyurularla gelişen durum hakkında 
bilgi verilmelidir. Bir etkinlik alanı için yan-
gın koruma konsepti tasarlanırken, en kötü 
senaryoyu sürekli bir şekilde akılda tutarak, 
bütün muhtelif kullanımlar mutlaka dikkate 
alınmalıdır.

Giriş

Önemli Özellikler:
•	 Bir	etkinlik	alanındaki	yangın	riski,	büyük	

oranda fonksiyona bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir.

•	 Yangın	koruması	konsepti,	en	kötü	durum	

senaryosuna göre tasarlanmalıdır.
•	 Çok	sayıda	kişinin	düzenli	bir	şekilde	tah-

liyesi için, uygun sayıda kaçış güzergahı ile 
açık talimatların sağlanması gerekmektedir.

•	 Kurulan	 yangın	 koruma	 sistemleri,	 farklı	
taleplere göre otomatik olarak uyum sağla-
malıdır.

Bir etkinlik alanı, çok farklı amaçlar için kul-
lanılabilmektedir. Normal olarak, antre, ves-
tiyerler, depolar ve tuvaletler gibi çok sayıda 
küçük bölümle birlikte büyük bir salondan 
oluşmaktadır.

Birçok üniversitede, 8 ila 12 metre arasında oda 
yüksekliğine ve 600 ila 3000 m2 arasında yüzöl-
çümüne sahip bir etkinlik salonu bulunmakta-
dır. Bazı daha büyük üniversitelerde, 12 metre-
nin üzerinde oda yüksekliğine ve 3000 m2’den 
oldukça fazla yüzölçümü etkinlik salonları bile 
bulunmaktadır. Bu büyük salonlar temel olarak, 
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spor etkinlikleri için tasarlanmakta olup sıklıkla 
seyirci oturma alanları da bulunmaktadır.

Bu yazıda, 3000 m2’ye kadar salonlar için yan-
gın koruma teknik unsurlarına odaklanılmak-
tadır. Bu gibi salonlar, şu amaçlar için kullanı-
labilmektedir:
•	 Seyircilerin	otururlarken	 sunulan	konuları	

dikkatlice takip ettikleri seminerler ya da 
konferanslar

•	 Mezuniyet	seminerleri	gibi	festival	etkinlikleri
•	 Katılımcıların	masalarında	otururken	gala	

yemeklerini yedikleri ziyafetler
•	 Seyircilerin	 otururlarken	 sunulan	 perfor-

mansı seyrettikleri tiyatro ve film akşamları
•	 Lazer	efektleri	ve	sis	makineleriyle	birlikte	

bir parti atmosferinin oluşturulduğu ve çok 
sayıda kişinin coşkun bir şekilde kutlama yap-
tığı rock müzik konserleri ve dans etkinlikleri

•	 İnsanların	serbestçe	etrafta	gezdikleri	sergiler

Yukarıdaki listede görüldüğü gibi alandaki kişi 
sayısı, büyük oranda mevcut kullanıma göre 
değişiklik gösterebilmektedir. Bu farklılıklar 
aynı zamanda, güvenilir yangın algılamasını 
etkileyebilecek şekilde yangın riski ve çevre 
koşulları için de geçerlidir. Bir seminer ya da 
konferans sırasında yangın riski göreceli olarak 
düşüktür ve yangın algılamayı zorlaştırabile-
cek çevre koşulları bulunmamaktadır. Ancak, 
birçok kişinin heyecanlı bir şekilde kutlamalar 
yaptığı ve bir parti atmosferi oluşturmak için 
sis makineleri ile hatta piroteknik efektlerin 
kullanılmakta olduğu bir rock müzik konseri 
sırasındaki durum oldukça farklıdır. Bu gibi bir 
etkinlik sırasında, önemli seviyede bir yangın 
riski söz konusudur ve çevre koşulları güvenilir 
yangın algılamasını çok daha fazla zorlaştır-
maktadır.

Bir etkinlik alanı için yangın koruma kon-
septi tasarlanırken, bütün bu farklı kullanım-
ların dikkate alınması gerekmektedir. En kötü 
durum senaryosuyla başa çıkılabilmesi için 
yapısal tedbirler tasarlanmalı; ayrıca kurumsal 
ve teknik tedbirlerle birlikte esneklik temin 
edilip ilgili duruma kolaylıkla uyum sağlana-
bilmelidir.

Temel Koşullar

Amaçlar:
•	 Farklı	yangın	risklerine	uyarlanabilecek	yan-

gın koruma konsepti

Çözüm

Temel amaç, yangının meydana gelme riskinin 
azaltılmasıdır. Aşağıda açıklanan teknik yangın 
koruma tedbirlerinin yanı sıra, kurumsal ve 
eğitimsel yaklaşımlar da söz konusudur.

Odanın büyüklüğü ile mevcut fonksiyonuna 
bağlı olmak üzere, odada bulunan insan sayısı, 
birkaç kişiden binlerce hatta daha fazlasına 
kadar değişiklik gösterebilir.

Sıklıkla, etkinlik alanlarında çok sayıda kişi 
bulunmaktadır ve can güvenliğinin en yüksek 
önceliğe sahip olması şaşırtıcı değildir. Yan-
gın durumunda yaralanma riski, iyi koordine 
edilmiş yapısal, kurumsal ve teknik tedbirlerin 
uygulanmasıyla birlikte önemli seviyede azal-
tılabilmektedir.

Yapısal Tedbirler
Yapısal tedbirlerde, en kötü durum senaryosu 
esas alınmalıdır. Bir yangın durumunda, çok 
sayıda kişinin binadan güvenli ve hızlı bir 
şekilde tahliye edilebilmesi ve yangının binanın 
diğer bölümlerine yayılmasına izin verilmemesi 
sağlanmalıdır. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için, 
aşağıdaki gereklilikler mutlaka yerine getiril-
melidir:
•	 Bina,	çok	sayıda	yangın	bölmelerine	ayrıl-

malıdır
•	 Depolar,	teknik	odalar	ve	merdivenler	yangın	

kapılarıyla donatılmalı ve ilgili bütün kapılar 
kendinden kapanır nitelikte olmalıdır

•	 Kısıtlanmamış	erişime	sahip	en	az	 iki	adet	
kaçış güzergahı sağlanmalıdır

•	 Binada,	dumanın	ve	ısının	atmosfere	çıkma-
sına olanak sağlamak için yeterli açıklıklar 
bulunmalıdır

•	 İtfaiye	ve	yardımcı	hizmetler	için	uygun	bir	
erişim güzergahı temin edilmelidir

Kurumsal Tedbirler
En önemli kurumsal tedbir, aşağıda gösterilen 
konulara odaklanmakta olan yangın güvenliği 
kılavuzunun sıkı bir şekilde uygulanmasıdır:
•	 Yangının meydana gelmesinin önlen-

mesi:  Sigara içme yasaklarını uygulayın; 
yanıcı malzemeleri güvenli yerlerde depola-
yın; yanıcı olmayan malzemelerden imal edi-
len (kapaklı) atık kaplarını kullanın; elektrikli 
ekipmanları düzenli bir şekilde kontrol edin; 
sadece yangına dayanıklı malzemelerden imal 
edilen dekorasyonları kullanın.

•	 Tehlike	altında	bulunan	herkesin	zamanında	
uyarılması ve düzenli bir şekilde tahliye edil-
mesiyle, tehlikeli bölgeden güvenli bir şekilde 
ayrılmalarının sağlanması

•	 Gereksiz	yangın	alarmları	ile	tahliye	senar-
yolarının ve lüzumsuz itfaiye çağrılarının 
önlenmesi

Tipik Yangın Tehlikeleri:
•	 Elektrikli	 ya	 da	 elektronik	 ekipmanlar	 ile	

elektrik tesisatlarının aşırı yüklenmesi ya da 
kısa devre yapması

•	 Spot	 ışıkları	gibi	 sıcak	eşyaların	yakınında	
bulunan, yanıcı malzemelerden imal edilmiş 
yapılar ya da dekorasyonlar

•	 Açık	 alevlerin	 (mumlar,	 alevli	 meşaleler,	
piroteknik) ya da duman çıkaran malzeme-
lerin (sigara kullanmama ya da diğer yangın 
düzenlemelerine rağmen) dikkatsiz yönetimi

Tipik Bir Yangın Gelişimi
Bir etkinlik sırasında, tipik bir yangın geli-
şimi hakkında konuşamayız. Bir yangın, içten 
içe yanan bir alevden gelişebilir ya da sadece 
doğrudan açık bir yangın olarak kolaylıkla 
başlayabilir.
•	 Elektrikli	 ekipmanların	 aşırı	 yüklenmesi	

ya da kısa devre yapması, artan miktarlarda 
görünür duman oluşturulan içten içe yanma 
aşamasıyla başlayan bir yangına sebep ola-
bilir. Bu şekilde bir yangının erken aşama-
larda algılanabilmesi durumunda, kolaylıkla 
(örneğin, cihazın güç bağlantısının kesilme-
siyle) başa çıkılabilir.

•	 Yanıcı	malzemelerin	güçlü	bir	 ısı	kaynağı	
ya da açık alevle temas etmesi durumunda, 
kolaylıkla açık bir yangına sebep olabilir. Bu 
şekilde bir yangının yeterince erken algıla-
nabilmesi durumunda, sıklıkla su, yangın 
battaniyesi ya da uygun bir el tipi yangın 
söndürücüyle söndürülebilmektedir.

Kritik Noktalar:
•	 Farklılık	gösteren	yangın	riskleri	ve	değişen	

çevre koşulları
•	 Zorlu	koşullar	altında	güvenilir	yangın	algı-

lanması - sis makinelerinden gelen aero-
sollerden ya da (yasaklanması gerekmekle 
birlikte) piroteknik sistemlerden gelişen 
yoğun ısı gelişiminden kaynaklanan yanlış 
alarmların önlenmesi

•	 Çok	 sayıda	 kişinin	 güvenli	 ve	 düzenli	 bir	
şekilde tahliyesi - panik durumunun ortaya 
çıkmasının önlenmesi
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•	 Kaçış ve kurtarma güzergahlarının açık 
tutulması: Kaçış güzergahlarını herhangi 
bir depolama amacıyla kullanmayın; duma-
nın komşu yangın bölmelerine yayılmasını 
önleyin (yangın kapılarının kapatılması); acil 
durum çıkışlarını hiçbir şekilde kilitli ya da 
tıkalı bir şekilde tutmayın.

•	 Yangın durumunda alınacak tedbir-
ler: Yangını bildirin; alarm sinyallerine dik-
kat edin ve uygun talimatlar verin; engelli 
ve/veya yaralı kişilere güvenli bir alana 
ulaşmaları için yardımcı olun; asansörleri 
kullanmayın.

•	 Küçük yangınların müstakil bir şekilde 
söndürülmesi: İlgili elektrikli ekipmanların 
güç bağlantısını kesin; yangın battaniyesi ya 
da el tipi yangın söndürücü kullanın.

Ayrıca, personele yılda en az bir kez yangın 
güvenliği yönetmelikleri ile yangın koruma ve 
söndürme ekipmanlarının kullanılması hak-
kında eğitim verilmelidir.

Çok sayıda kişinin katıldığı fonksiyonlar ve 
yangın güvenlik politikasında belirtilen ted-
birleri tamamlamak için ilave eğitimli güvenlik 
personeli sağlanması gerekli olabilecektir.

Ancak, bütün güvenlikle ilgili sistemlerin 
düzenli testlerinin ve bakımlarının gerçekleş-
tirilmesi de kurumsal tedbirlerin önemli bir 
parçasıdır.

Teknik Tedbirler
İlgili teknik tedbirler arasında, yangın algılama 
ve uyarı sistemi, duman tahliye sistemi, acil 
durum aydınlatma ve yangın söndürme sistemi 
yer almalıdır.

Yangın algılama sistemi, yangını güvenilir bir 
şekilde ve erken bir aşamada algılayabilme-
lidir. Bir etkinlik alanındaki yangın riski ile 
çevre koşulları, ilgili fonksiyona bağlı olmak 
üzere (rock müzik konseri ya da seminer) 
büyük ölçüde değişiklik gösterebileceğinden 
dolayı, yangın algılama sistemi, belirli koşullara 
kolaylıkla uyum sağlayabilir nitelikte olmalı-
dır. Yangının algılanmasının yanı sıra, yangın 
koruma sistemi aynı zamanda uyarı cihazları ile 
duman kontrol sisteminin yönlendirilmesinden 
de sorumludur.

Başarılı kendi kendini kurtarma süreci, tehlike 
altında bulunan kişilere durum hakkında bilgi 

veren ve ne yapmaları gerektiğini söyleyen sesli 
bir alarm sistemiyle desteklenmelidir. Yangın 
durumunda, insanların binadan güvenli bir 
şekilde çıkabilmelerini sağlamak için etkin-
lik salonu ile kaçış güzergahlarından dumanın 
tahliye edilmesi gerekmektedir. 1.000 m2 üze-
rinde yüzölçümüne sahip odalar için, otomatik 
bir duman tahliye sistemi kurulmalıdır; daha 
küçük odalarda ise duman çatıdaki açıklıklar 
ya da pencereler ve kapılar yoluyla tahliye edi-
lebilecektir.

Normal aydınlatmanın arıza yapması duru-
munda acil durum aydınlatması devreye alına-
rak herkesin bina içerisinde yollarını bulabil-
meleri sağlanmalıdır. Binanın yerleşim planı 
hakkında bilgi sahibi olmayan çok sayıda 
kişinin bulunabilecek olmasından dolayı, kaçış 
güzergahları boyunca düzenli aralıklarda uygun 
acil durum çıkış yönlendirme işaretleri kulla-
nılmalıdır. Ayrıca, bütün çıkışlar aydınlatmalı 
acil durum çıkış işaretleriyle gösterilmelidir.
Etkinlik alanları, uygun yangın söndürme ekip-
manlarıyla donatılmalıdır. Antre, toplantı oda-
ları, sahne ve koridorlar gibi çeşitli bölümlerin 
açıkça görünür ve kolaylıkla erişilebilir yerle-
rinde uygun sayıda el tipi yangın söndürücüler 
temin edilmelidir.

Bunun yanı sıra, 1.000 m2’yi aşan büyüklükteki 
salonlarda, duvar tipi yangın muslukları bulun-
durulmalıdır. Bazı ülkelerde, aynı zamanda 
etkinlik alanlarına otomatik yangın söndürme 
sistemlerinin (sprinkler) kurulmasına yönelik 
yasal bir gereklilik bulunmaktadır; bunlar temel 
olarak binanın kendisinin korunması amacını 
taşımaktadırlar.

Bütün etkinlik alanları, önceden tanımlanmış 
bir süre boyunca güvenlikle ilgili bütün sistem-
ler için yeterli enerji sağlayabilen, acil durum 
elektrik jeneratörü ile donatılmalıdırlar. Yangın 
durumunda, alarm sistemi, otomatik duman 
kontrol sistemi, acil durum aydınlatma sistemi 
ve otomatik yangın söndürme sistemlerine 
yönelik pompalar da bu kapsamda değerlen-
dirilir.

Bağımsız Tedbirlerin Koordinasyonu
Temel olarak, bir binadaki yangın koruması 
konseptinde her zaman olası en büyük yangın 
riski esas alınmalıdır. Etkinlik alanında binlerce 
kişinin katılacağı bir rock müzik konserinin 
düzenlenecek olması durumunda ortaya çıkan 

yangın riski, elbette birkaç yüz kişinin katıla-
cağı bir seminer ya da konferansla karşılaştı-
rıldığında, önemli seviyede yüksek olacaktır. 
Sonuç olarak, yangın koruma tedbirleri, en 
zorlu senaryoyla başa çıkabilecek şekilde tasar-
lanmalıdır.

Bir rock müzik konseri için aşağıdaki faktörler 
dikkate alınmalıdır:
•	 Binada,	heyecanlı	bir	şekilde	kutlama	yapan	

çok sayıda kişi bulunacaktır.
•	 Yangın	tehlikesi,	ilave	insan	sayısı	ve	çeşitli	

tutuşturma kaynaklarıyla (ilave elektronik 
ekipmanlar, sıcak ışık kaynakları ya da hatta 
piroteknik sistemler) ortaya çıkan tehditle 
birlikte önemli ölçüde artış gösterecektir.

•	 Daha	heyecan	verici	bir	atmosfer	oluşturmak	
için sıklıkla kullanılan lazer ışık gösterileri 
ve piroteknik efektlerle birlikte sis makine-
leri, yangının erken aşamada algılanmasını 
büyük ölçüde zorlaştıran aldatıcı fenomen-
lerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 
Gürültülü müzik, insanların yangın alarmını 
duymalarını saha da zorlaştıracaktır.

•	 Çok	sayıda	insanın	düzenli	bir	şekilde	tah-
liye edilmesinin sağlanması, büyük bir sorun 
haline gelebilecektir.

Yapısal tedbirler, duruma göre uyarlanamayacak 
ya da çok kısıtlı bir şekilde uyarlanabilecek 
olmasından dolayı, en kötü durum senaryosu 
için tasarlanmalıdırlar. Sonuç olarak, kaçış 
güzergahları, düşünülebilecek en yüksek sayıda 
ziyaretçinin güvenli bir şekilde tahliye edile-
bilmesinin sağlanması için tasarlanmalıdırlar.

Teknik tedbirlerle ilgili olarak, sistemler belirli 
bir etkinlik gerekliliklerine uyarlanabilecek 
şekilde seçilmelidirler. Örneğin, bir sergi sıra-
sında yangın koruma sistemi içten içe yanan bir 
ateşi algılayabilmelidir; bir rock müzik konseri 
sırasında, sistem aldatıcı fenomenlerin yanlış 
alarmlara sebep olmamasını sağlamak üzere 
güvenli bir şekilde kurulmalıdır.

Kurumsal tedbirler ise en yüksek esneklik sağ-
lanması gereken alandır. Örneğin, bir sergi ya 
da seminer sırasında sesli alarm sistemi yoluyla 
alarm uyarıları verilebilmelidir. Bir rock müzik 
konseri ya da diskonun söz konusu olması 
durumunda, insanların duyuruları anlayama-
yabileceği için bu gibi bir çözüm tek başına 
yeterli olmayacaktır. Bu fonksiyonlar sırasında, 
güvenlik personeli tarafından müziğin durdu-
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rulması ve aydınlatmanın normal seviyelere 
getirilmesi gerekmektedir. Sadece bu şekilde, 
insanlar tehlikenin farkına varabilecekler ve 
mikrofonla yapılan duyurulara dikkat edip anla-
yabileceklerdir.

Örnek: 3000 Kişilik Etkinlik Alanı 
için Uygulama

Aşağıda açıklanan yangın koruma çözümünde, 
bir salon, bir sahne ve birkaç yan odanın bulun-
duğu tek katlı bir etkinlik alanı esas alınmak-
tadır.

Salonun yüzölçümü 1.000 m2 (40 x 25 m) ve 
tavan yüksekliği 9 metredir. Sahnenin yüzöl-
çümü 200 m2 ve tavan yüksekliği 7,5 metredir. 
Geri kalan bölümlerin oda yüksekliği maksi-
mum 4 metredir. Salon; seminerler, ziyafetler, 
sergiler, tiyatro gösterileri, konserler, disko ve 
diğer çeşitli fonksiyonlar için kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Oturarak, bine kadar ziyaretçi 
için etkinlikler düzenlenebilmektedir; ayakta 
ise (rock müzik konseri, disko) ziyaretçi sayısı 
güvenlik sebeplerinden dolayı 3.000 kişiyle 
sınırlıdır.

Sunulan çözümde, temel olarak teknik tedbir-
lerle ilgili konulara odaklanılmaktadır. Yapısal 
tedbirlerin kullanım amacı için uygun durumda 
bulunduğu ve gerekli kurumsal tedbirlerin yan-

Ayrıntılar  Açıklamalar/Notlar
Antre Ortam

• 420 m2 yüzölçümü ve 9 metre tavan yüksekliği
• Aldatıcı fenomenlerden kaynaklanan düşük seviye etki

ASA nöral yangın dedektörleri Dedektör davranışı
• Yüksek hassasiyet (standart davranış)
• Aldatıcı fenomenlerin bulunduğu etkinlikler sırasında orta 
seviye hassasiyet

Koridor Ortam
• 57 metre uzunluğunda ve 4 metre tavan yüksekliği bulunan 
koridorlar ve tuvalet yakınındaki bölümler
• Aldatıcı fenomenlerden kaynaklanan orta seviye etki

ASA nöral yangın dedektörleri Dedektör davranışı
• Orta seviye hassasiyet (standart davranış)
• Aldatıcı fenomenlerin bulunduğu etkinlikler sırasında dirençli 
davranış

Salon Ortam
• 1000 m2 yüzölçümü ve 9 metre tavan yüksekliği
• Aldatıcı fenomenlerden kaynaklanan orta seviye etki

ASA nöral yangın dedektörleri Dedektör davranışı
• Yüksek hassasiyet (standart davranış)
• Aldatıcı fenomenlerin bulunduğu etkinlikler sırasında dirençli 
davranış

Sahne Ortam
• 200 m2 yüzölçümü ve 7,5 metre tavan yüksekliği

• Aldatıcı fenomenlerden kaynaklanan büyük ila ciddi seviye etki

ASA nöral yangın dedektörleri Dedektör davranışı
• Orta seviye hassasiyet (standart davranış)
• Aldatıcı fenomenlerin bulunduğu etkinlikler sırasında çok 
dirençli davranış (sıcaklık artışı olmaması durumunda alarm 
devreye girmez.)

Alev dedektörleri Dedektör davranışı
• Orta seviye hassasiyet (standart davranış)
• Açık alevlerin kullanıldığı gösteriler sırasında dedektörler izole 
edilir

Sahne bölümündeki yardımcı 
odalar Ortam

• Değişen tavan yüksekliklerine sahip küçük bölümler
• Aldatıcı fenomenlerden kaynaklanan orta seviye etki

ASA nöral yangın dedektörleri Dedektör davranışı
• Orta seviye hassasiyet (standart davranış)
• Aldatıcı fenomenlerin bulunduğu etkinlikler sırasında dirençli 
davranış

Ziyaretçiler için vestiyer 
ve yardımcı odalar 
(örneğin:ofisler)

Ortam 

• 3 ila 4 metre tavan yüksekliğine sahip küçük bölümler
• Aldatıcı fenomenlerden kaynaklanan minimum seviye etki

Duman dedektörleri Dedektör davranışı
• Orta seviye hassasiyet

İlave Açıklamalar/Notlar
Otomatik yangın dedektörlerinin yanı sıra, alarmların manüel olarak aktivasyonuna olanak sağlamak 
amacıyla yangın ihbar butonları kurulur
Alternatif

Salonda aldatıcı fenomenlere minimum seviyede maruz kalınmasının beklenmesi durumunda, bu 
bölüme bir ASD sistemi kurulabilecektir. Bu çözümün avantajı, hassasiyet seviyesinin artırılması ve 
(cihazların normal çalışma yüksekliğinde kurulabilecek olmasından dolayı) gerekli bakım çabasının 
azaltılması olacaktır. Ancak aldatıcı fenomenlerin beklendiği bir etkinliğin organize edilecek olması 
durumunda, yanlış alarm riskinin artacağından dolayı etkinlik sırasında ASD sisteminin kapatılması 
gerekecektir.

Şekil 1. Sistem bileşenlerinin 
konumlandırılması
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gın güvenliği düzenlemelerinde belirtilmekte 
olup sıkı bir şekilde uygulanmakta ve düzenli 
eğitimlerle desteklenmekte olduğu varsayılmak-
tadır.

Yangın Koruma Sistemi

Davranışını çeşitli fonksiyon tiplerine göre oto-
matik olarak uyarlayabilen bir yangın koruma 
sistemi kurulur. Bu, özellikle aşağıdaki durum-
lar için geçerlidir:

Kurulan yangın dedektörlerinin 
tepki davranışları

Bir sergi sırasında, ana salon ile sahne bölü-
mündeki dedektörler çok hassas bir şekilde 
tepki verecekler, ancak lazer ışık gösterinin 
yapıldığı bir rock müzik konseri sırasında çok 
dirençli bir şekilde tepki vereceklerdir. Pirotek-
nik mekanizmaların (açık alevler, bolca duman 
üretimi) kullanılacağı etkinlikler sırasında, 
sahne bölümündeki bağımsız dedektörlerin 
sınırlı süreler için izole edilmesi gerekebilecek 
olup teknik gözetim seviyesinde bu durumda 
meydana gelecek azalma (sahne alanının göze-
timini sağlayan güvenlik personeli yoluyla) 
kurumsal tedbirlerin aynı şekilde artırılmasıyla 
karşılanmalıdır.

Müteakip sistemlerin kontrolü

Etkinlik ile birlikte alarmların nerede ve nasıl 
tetiklendiğine (yangın ihbar butonu ya da oto-
matik dedektör) bağlı olmak üzere, takip eden 
sistemler farklı şekillerde kontrol edilebilecek-
tir. Yangın alarmı, otomatik olarak sesli alarm 
duyurularını etkinleştirecek ve bütün yangın 
kapılarını kapatacaktır. Alarmın salon ya da 
sahne bölümündeki otomatik bir dedektörle 
başlatılmış olması durumunda, duman tahliye 
sistemi de devreye girecektir. Bu durumun çok 
sayıda ziyaretçinin bulunduğu bir etkinlikte 
meydana gelmesi durumunda ise güvenlik 
personeli çağrı cihazıyla (ya da benzeri mobil 
cihazlarla) uyarılacaktır.

Güvenlik personeli durumu kritik olarak değer-
lendirmesi durumunda, yangın ihbar butonunu 
aktive edecektir. Bunun üzerine salon aydın-
latması otomatik olarak tam parlaklık seviye-
sine geri döndürülecek ve müzik sistemlerinin 
elektrik bağlantısı kesilecektir. Bunun ardından, 
mikrofon yoluyla sesli duyuru yapılacaktır.

Otomatik yangın dedektörleri, yangının erken 
aşamada ve güvenilir bir şekilde algılanmasını 
garanti etmelidir. Bunu başarmak için, ilgili 
alanlara duman dedektörleri, çok kriterli yangın 
dedektörleri ve/veya alev dedektörleri takıl-
malıdır. Yangın koruma sistemi aynı zamanda, 
yangın dedektörlerinin davranışlarını risklere 
(örneğin; yangın kaynağı, ziyaretçi sayısı) ve 
beklenen aldatıcı fenomenlere (örneğin: sis 
makineleri, piroteknik efektler) göre değişti-
rebilecektir. Bu, örneğin günün saatine bağlı 
olmak üzere - gündüz vaktinde normal mod, 
ancak 20:00 ila 03.00 arasında disko modu - 
tam otomatik süreç şeklinde gerçekleştirilebile-
cektir. Alternatif olarak, çok pozisyonlu kontrol 
anahtarı yoluyla mod seçimi yapılabilecektir:
Poz. 1 = Seminer; Poz. 2 = Sergi; Poz. 3 = 
Tiyatro gösterisi; Poz. 4 = Rock müzik konseri.

Yangın koruma sistemi, bu seçime istinaden, 
seçilen etkinlik için optimizasyonu sağlan-
mış, önceden tespit edilen ayarlar kullanılmak 
suretiyle, yangın dedektörlerinin davranışını 
otomatik olarak değiştirecektir.

Sesli Alarm Sistemi

Etkinlik alanlarının 300’ün üzerinde katı-
lımcı kapasitesine sahip olması durumunda, 
EN54-16 gereklilikleri uyarınca onaylanmış 
sesli alarm sistemi kullanılmalıdır. Bu sistem, 
tehlike altında bulunan herkese ses bozukluğu 
yaşanmayan duyurular yoluyla acil durumun 
ciddiyeti hakkında bilgi verilmesini sağlaya-
bilecektir.

Önceden kaydedilmiş duyuruların otomatik ile-
timinin yanı sıra, sistemin bir mikrofon yoluyla 
duruma özel duyuruların da yapılabilmesine 
olanak sağlaması gerekmektedir. Çeşitli bile-
şenlerin seçilmesi ve sistem kurulumu sıra-
sında, duyuruların yeterli seviyede yüksek sesli 
ve bütün bölgelerde açıkça anlaşılabilir olma-
sının sağlanmasına dikkat edilmelidir.

Duman Tahliye Sistemi

Çok sayıda farklı tutuşturma kaynağı bulundu-
ğundan dolayı, yangının meydana gelme olası-
lığının en yüksek olduğu yer, sahne bölümüdür. 
Bundan dolayı, bu bölümde dumanı tavandan 
tahliye edecek bir duman tahliye sisteminin 
kurulması gerekmektedir. Sistem, bir yangın 
durumunda (ziyaretçilere binadan çıkmak için 

yeterli görüş alanı sunan) en az 2,5 metre büyük-
lüğünde bir duman tüketim katmanı sağlana-
bilecek şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca, toplam 
10 m2 (yüzölçümünün %1’i) büyüklüğünde 4 
adet otomatik kontrollü duman havalandırması 
kurulmalıdır. Bu açıklıklar, salon içerisindeki en 
yüksek noktada konumlandırılmalı ve doğru-
dan açık havaya tahliye sağlamalıdır. Geri kalan 
alanlarda ise duman kapılar ve pencereler yoluyla 
tahliye edilecektir. Duman havalandırması açık-
lıkları ile duman, tahliye sisteminin devreye alın-
ması, yangın koruma sistemi tarafından kontrol 
edilecektir; ancak bunlar aynı zamanda uygun 
şekilde konumlandırılmış ve açıkça görünür bir 
kontrol paneli yoluyla manüel olarak da çalıştı-
rılabilmelidir.

Acil Durum Aydınlatma ve Çıkış 
İşaretleri

Ofisler hariç olmak üzere, etkinlik alanının 
bütün bölümleri acil durum aydınlatmasıyla 
donatılmalıdır. Aynı zamanda, kaçış güzer-
gahları boyunca ve çıkışlarda uygun işaretler 
konulmalıdır.

Yangın Söndürme Sistemleri

Eğitimli personelin küçük çaplı yangınları 
manüel olarak söndürebilmelerinin sağlan-
ması için kolay görünür ve erişilebilir yerlerde 
el tipi ABC toz yangın söndürücüler (6 kg) 
bulundurulmalıdır. Büyük çapta yangınlarla 
başa çıkılabilmesi için ise salon içerisinde iki 
adet yangın musluğu takılmalıdır. Ayrıca, antre, 
sahne bölümü ve kaçış güzergahları bir sprink-
ler sistemiyle donatılmalıdır.

Burada sunulan çözümde temel olarak teknik 
tedbirlere odaklanılmasına rağmen, yapısal ve 
kurumsal tedbirlere de gerekli dikkat verilme-
lidir. “Can güvenliği ve mal hasarının en aza 
indirilmesi” şeklinde açıklanan amaca sadece 
ilgili bütün tedbirlerin dikkatli bir şekilde koor-
dinasyonunun sağlanmasıyla ulaşılabilecektir.
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teknik

Uygulamaya Dayanan Deneyim

Etkinlik alanları için standart bir çözüm 
bulunmamaktadır. Yukarıda açıklanan çözüm 
“orta büyüklükte etkinlik alanlarına yönelik 
bir çözüm” olarak anlaşılmalıdır. Daha yüksek 
risk faktörlerinin bulunduğu daha geniş alan-
lar için (örneğin: yüksek yangın tehlikesinin 
bulunduğu büyük mutfaklar ya da uzun kaçış 
güzergahları), yangın riskinin “kabul edilebilir 
seviyeye” indirilebilmesi amacıyla ilave yangın 
koruma tedbirlerinin alınması gerekmektedir.

Yangının Önlenmesi

Yangın riski, yangının meydana gelme olasılığı 
ile söz konusu yangın sonucunda ortaya çıkan 
hasarın toplamıdır. Sonuç olarak, bu risk yangın 
riskinin meydana gelmesi olasılığının düşürül-
mesi ve/veya söz konusu yangının sonuçlarının 
azaltılması yoluyla indirilebilecektir. Uygula-
malar, yangının meydana gelme olasılığının 
aşağıda gösterilen iki önemli konuya gerekli 
dikkatin verilmesi yoluyla önemli ölçüde azal-
tılabileceğini göstermektedir.

Yangın Güvenliği Düzenlemelerine 
Uygunluk

Açık yazılı, binaya özel yangın güvenlik düzen-
lemelerine uygunluk yangın olasılığının azaltıl-
masına büyük oranda katkıda bulunabilmekte-
dir. Ancak bu durum sadece sorumlu personele 
uygun ve yeterli eğitimin verilmesi durumunda 
geçerli olacaktır. Sigara yasağının sıkı bir şekilde 
uygulanması, yanıcı malzemelerin dikkatli bir 
şekilde ayrılması, bir yangın durumunda açık 
alevler ve doğru prosedürlerin emniyetli bir 
şekilde kullanılması, dikkat edilmesi gereken 
konulardır. Çok sayıda kişinin katıldığı ve daha 
yüksek yangın riskinin bulunduğu etkinlikler 
için (örneğin: piroteknik efektlerin kullanıldığı 
rock müzik konserleri) yangın koruma görevleri 
hakkında uygun eğitim almış ve yerel organi-
zasyonun özelliklerini iyi bilen ilave personel 
temin edilmesi gerekecektir.

Elektrikli Ekipmanlar ile Tesisatın 
Düzenli İncelenmesi

Bir etkinlik alanında, çok sayıda elektronik 
ekipman ile elektrik tesisatı bulunmaktadır. 
Arızalı elektrikli ekipmanlar ya da uzatma kab-
loları ile aşırı yüklenmiş çok sayıda elektrik 

prizleri, kaçınılması gereken olası tutuşturma 
kaynaklarıdır. Söz konusu ekipmanların sebep 
olduğu tehlikelerin en aza indirilmesi için, 
düzenli bir şekilde test edilmeleri gerekmek-
tedir. Mevcut güvenlik düzenlemelerine uygun 
olmayan, arızalı ekipmanlar ve tesisatın derhal 
tamir edilmesi ya da hizmet dışına alınması 
gerekmektedir.

Güvenilir Yangın Algılama

Çok sayıda kişinin katıldığı etkinliklerde, güve-
nilir yangın algılaması kesin bir gerekliliktir. Bu 
bağlamda, güvenilir terimi yanlış alarmların 
riskinin en aza indirilmesiyle birlikte henüz 
başlayan bir yangının erkenden tespit edilme-
sini içerecek şekilde anlaşılmaktadır. Alarmın 
gecikmesi ziyaretçiler için tehlikeyi artırırken, 
yanlış alarmlar personelin gerçek bir yangın 
durumunda yeterince hızlı müdahalede bulu-
namamalarına ya da ziyaretçiler arasında panik 
durumlarının ortaya çıkmasına sebep olabile-
cektir. Etkinlik tipine bağlı olmak üzere, çevre 
koşulları büyük oranda değişiklik gösterebilecek 
olup otomatik yangın dedektörlerinin davranışı 
buna uygun olarak değiştirilmelidir. Optimum 
davranış ayarlarının tespit edilmesi için, bek-
lenen aldatıcı fenomen hakkında iyi seviyede 
bilgiye sahip olunması gerekmektedir.

Ancak, uygulamaya dayanan deneyimler, alda-
tıcı fenomenlerin sadece teorik bir şekilde 
değerlendirilmesinin en uygun ayarların seçil-
mesi açısından yeterince sağlam bir temel teşkil 
etmediğini göstermiştir. Sonuç olarak, dedek-
törlerin optimum tepki karakteristikleri, bek-
lenen aldatıcı fenomenlerin oluşturulmasıyla 
birlikte uygun bir test yangınının yardımıyla, 
pratik şekillerde tespit edilmelidir.

Hızlı ve Düzenli Tahliye

Belirli bir bina içerisinde sıklıkla bulunan kişiler 
genellikle acil bir durumda kullanılması gere-
ken kaçış güzergahlarını genel olarak bilmekte 
ve herhangi bir zorluk yaşamadan güvenli bir 
alana çıkabilmektedirler. Ancak, binayı tanı-
mayan ziyaretçiler için bu durum oldukça zor-
dur. Bir yangın durumunda, insanların çoğu 
sıklıkla daha hızlı, daha uygun kaçış güzer-
gahlarını görmeden, binadan girdikleri yoldan 
ayrılmaya çalışacaktır; diğerleri ise uygun bir 
kaçış güzergahını hızlı bir şekilde bulamadık-
larından dolayı paniğe kapılabileceklerdir. Bu 

gibi durumlarda, eğitimli personelin desteği 
ile kaçış güzergahı işaretleri ve sesli bir alarm 
sistemi yoluyla sağlanan uygun talimatlar biçi-
minde açık yönlendirme kılavuzuna ihtiyaç 
duyacaklardır.

Her bir unsurun tipi büyük oranda binanın 
yerleşim planına ve tahliye edilmesi gereken kişi 
sayısına bağlıdır. Küçük, tek katlı bir salonda, 
standart çıkış işaretleri ile genel sesli duyurular 
yeterli ve uygun olacaktır. Çok sayıda bölümün 
bulunduğu daha büyük bir salonda ise düzenli 
bir tahliyenin sağlanması için çok daha faz-
lası gerekli olacaktır. Bu gibi bir durumda, her 
bir hoparlör grubuna ayrı bir şekilde komut 
verilebilmesini sağlayan sesli bir alarm sistemi 
kurulmalıdır. Böyle bir sistem, binanın farklı 
bölümlerindeki kişilere uygun duyuruların 
yapılmasına imkan tanıyarak aşamalı tahliye 
sürecinin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Hedefe Yönelik Yangın Söndürme

Güvenilir yangın algılama ve düzenli tahliye, 
insanların kendi başlarına zamanında güvenli 
bir bölgeye ulaşmalarında yardımcı olmaktadır. 
Bu gibi binalarda kurulan yangın söndürme 
sistemleri temel olarak, mal hasarının en aza 
indirilmesini amaçlamaktadır. Küçük çaplı yan-
gınlarla, uygun el tipi yangın söndürücülerle 
başa çıkılabilecektir. Çoğu durumda, evrensel 
olarak uygulanan toz tipi yangın döndürücü-
ler temin edilmelidir. Ancak, bu tip yangın 
söndürme maddesi büyük çapta hasara sebep 
olabileceğinden dolayı, çok miktarda teknik 
ekipman bulunan bölümlerde CO2 tipi yangın 
söndürücüler temin edilmelidir.

ASAtechnology ile güvenilir, akıllı 
ve yangın alarma dirençli yangın 
algılama

ASAtechnology Siemens’in, sinyalleri akıllı 
algoritmalar kullanarak gerçek zamanlı prog-
ramlanabilen değerlerle karşılaştırılan mate-
matiksel verilere dönüştüren bir teknolojisidir. 
Özel sinyal analiz süreci, buhar, sigara dumanı 
ya da egzoz emisyonları gibi aldatıcı fenomen-
lerin sebep olduğu yanlış alarmların önlenme-
sinde çok güvenilirdir.

Kaynak: Siemens AG TM
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bilgi

Underwriters Laboratories (UL) 
ürünlerin güvenlik ve emniyeti ile 
ilgili konularda standart hazırlayan 

ve bu standartlar kapsamında ürünlerin güve-
nilirliğini test eden bağımsız bir sertifi kas-
yon kuruluşudur. UL 19.000’den fazla ürünün 
sertifi kasyonunu yapmaktadır. Dünyada yılda 
71.400 üreticinin 20 milyondan fazla ürünü 
kullanılmaktadır. 100 yıldan uzun süredir ürün-
lerin test ve güvenliği üzerine çalışmaktadır. 
FM (Factory Mutual) Global yangın, doğal 
afet ve benzeri risklere karşı korunmak üzere 
mühendislik çözümleri sunan dünyanın en 
büyük sigorta şirketlerinden biridir
FM Approvals, FM Global’in şirketler için 
endüstriyel ticari ürün ve servisleri sertifi ka-
landıran birimidir.
Kısaca UL, sadece yangın ekipmanı tanımlayan 
bir kuruluş değildir. FM, bir sigorta fi rması 
olmakla birlikte yangın konusu üzerine çalış-
maktadır. Her iki kuruluş da Amerika menşeli-
dir. UL/FM standartları her daim aynı kuralları 
içermez, belirli zaman aralıklarıyla kurallarına 

yenilikler ve güncellemeler eklenmektedir. Bu 
standart diğer Amerikan standartları ile birçok 
konuda örtüşse de, bu standardı özel kılan farklı 
konular vardır.
NFPA 20 ve Türk standartlarında yangın pom-
pası seçimi yaparken, kapalı vana (sıfır debi) 
basma yüksekliği anma basma yüksekliği değe-
rinin en fazla %140’ı kadar olan, %150 debideki 
basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin 
%65’inden daha küçük olmayan, istenen basınç 
değerini karşılamak koşuluyla seçim yapılır. 
UL standartları da aynı özelliği talep etmekle 
birlikte, 2017 yılından beri pompa seçiminin 
pik güçte yapılmasını istemektedir; eğrinin 
kesilmesini kabul etmez. Pik güçte seçilen 
pompanın etiketine de bu gücün belirtilmesi 
zorunludur. Bu durumda UL/FM olarak seçi-
len pompa bazı durumlarda diğer standartlara 
göre daha yüksek güçte verilebilmektedir.
UL ve FM’in yangın pompa ve ekipmanları 
için tanımladıkları başlıca standart numaraları 
aşağıda belirtilmiştir. Aynı ürün için birden 
fazla standart numarası olamaz. Sertifi kalarda 

bunlar dışında standart numaraları mevcut ise 
yangın amaçlı değildir.

UL 218      :  Yangın Pompası Kontrol 
  Paneli 
UL 448A   :  Yangın Pompası Kaplini ve   
  Bağlantı Mili 
UL 1004-5 :  Yangın Pompası Elektrik   
  Motoru
UL 1247     :  Yangın Pompası Dizel Motoru 
UL 448        :  Santrifüj Yangın Pompası
FM 1311     :  Split Case Santrifüj 
  Yangın Pompası 
FM 1312     : Düşey Türbin Santrifüj 
  Yangın Pompası 
FM 1313 :  Pozitif Deplasmanlı 
  Yangın Pompası
FM 1319 :  Uçtan Emişli Santrifüj 
  Yangın Pompası 
FM 1371 :  In-line Santrifüj 
  Yangın Pompası

UL/FM Sertifikalı Pompa Seçimlerinde 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Başlıca Özellikler
Yazan: Ezgi Baba, Satış Yöneticisi, Yangın Sistemleri, MAS DAF
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makale

Karayollarının özellikle kısa tünelleri 
genellikle sabit tek bir eğim değe-
rinde olmaktadır. Bunun dışından 

uzun tünellerde farklı eğimlerde kapalı veya 
açık dikey kurba sahip olabilirler. Toprak 
üstü zeminlerde, bilhassa engebeli ve dağlık 
bölgelerde bulunan tüneller genellikle kapalı 
dikey kurba sahip olmaktadır. Bunun yanında 
boğazlardaki su altından geçen tüneller açık 
dikey kurplara sahip olmaktadır. Bu çalışmada 
bir adet kapalı dikey kurba sahip tünel ve bir 
adet açık dikey kurba sahip tünel değerlendi-
rilecektir.
Tünellerde boyuna havalandırma hesapları 
yapılırken tünel eğiminin oldukça önemli bir 
etkisi olmaktadır. Özellikle yangın yükü art-

tıkça bu etki daha da belirgin bir hal alır. Bu 
çalışmada tünel boyunca her bir bölümün eğim 
değerleri ayrı ayrı dikkate alınarak incelenecek-
tir. Ayrıca tünel giriş-çıkış kot farkının tünel 
boyuna oranı olan sabit eğim değerine göre de 
inceleme yapılacaktır. Neticede farklı eğimlere 
sahip iki tünelin sonuçları ve her iki tünelin 
değişken eğim ve sabit eğim hesap sonuçları 
arasındaki farklar değerlendirilecektir. 

Tasarımda Kullanılan Tünel 
Bilgileri 

Tünel hesapları için iki şeride sahip gerçek bir 
karayolu tünelinin en kesit bilgileri kullanıl-
mıştır. 

Tablo 1. Tünel En Kesit Bilgisi
Değer Birim

Alan 59,50 m2

Çevre 29,87 m

Yükseklik 6,80 m

Hidrolik Çap 7,97 m

İnceleyeceğimiz tünelleri Tünel-1 ve Tünel-2 
olarak isimlendireceğiz. Tünel-1 kapalı kurba 
sahiptir, Şekil 1’de boyuna kesit çizimi ve Tablo 
2’de boyuna kesit ölçüleri bulunmaktadır.

Farklı Eğimlere Sahip 
Bir Tünelde Havalandırma 
İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi

Yazan: Ramazan Karabulut, Proje Mühendisi, AIRONN Havalandırma ve Klima Sistemleri
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Tablo 2. Tünel-1 Boyuna Kesit 
Bilgisi

Tünel 1 Uzunluk 
(m)

Eğim 
(%)

Tüp1

Bölüm1 1000 +4,00

Bölüm2 2000 -4,00

Sabit Eğim 3000 -1,333

Tüp2

Bölüm1 2000 +4,00

Bölüm2 1000 -4,00

Sabit Eğim 3000 +1,333

Tünel-2 açık kurba sahiptir, Şekil 2’de boyuna 
kesit çizimi ve Tablo 3’te boyuna kesit ölçüleri 
bulunmaktadır.

Tablo 3. Tünel-2 Boyuna Kesit 
Bilgisi

Tünel 2 Uzunluk 
(m) Eğim (%)

Tüp1

Bölüm1 2000 -4,00

Bölüm2 1000 +4,00

Sabit 
Eğim 3000 -1,333

Tüp2

Bölüm1 1000 -4,00

Bölüm2 2000 +4,00

Sabit 
Eğim 3000 +1,333

Her iki tünelin hesapları yapılırken aynı mete-
orolojik veri, trafik verisi, yangın yükü verisi, 
araç aerodinamik verileri kullanılmıştır. Tablo 
4’te kullanılmış başlıca veriler bulunmaktadır. 

Tablo 4. Tasarım Girdileri

Yangın Yükü 20 mW

Duvar Sürtünme 
Katsayısı 0,02 -

Rüzgâr Hızı 5 m/s

Hava Yoğunluğu 1,225 kg/m3

Ortam Sıcaklığı 15 °C

 

Havalandırma hesabı yapılırken tünel boyunca 
geri katmanlaşmayı engelleyecek hız (kritik 
hız) her bir tünel için hesaplanmıştır. Kennedy 
formülüne göre kritik hız tünel eğimine göre 
değişmektedir. Bu sebeple her iki tünelde de 
farklı eğimlerdeki kritik hızlar hesaplanmıştır. 
Ayrıca tünel giriş ve çıkış portalı arasındaki 
farkın tünel boyuna oranı olan sabit tünel eğimi 
için de kritik hız hesapları ayrıca yapılmıştır. 
Tablo 5’te kritik hız sonuçları paylaşılmıştır. 

Şekil 1. Tünel-1 Boyuna Kesiti Çizimi

Şekil 2. Tünel-2 Boyuna Kesiti Çizimi
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makale

Tablo 6, Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9 incelen-
diğinde tünellerdeki basınç kaybı faktörlerin-
den duvar sürtünmesi, tünel giriş-çıkış, rüzgâr 
etkisi ve yangın tekilliği basınç kayıpları değeri 
yangın noktasına göre önemli mertebede deği-
şim göstermezler. Tünel içindeki taşıtlardan 
dolayı meydana gelen blokajların etkisi ve baca 
etkisi basınç kayıpları, yangın noktasına göre 
havalandırma ihtiyacını önemli mertebelerde 
etkilemektedir. 
Baca etkisinin ve taşıtların blokaj etkisinin 
yangın noktasına göre değişimi ve bu değişi-
min toplam basınç kaybına etkisini daha net 
gözlemleyebilmek amacıyla grafiklerle belir-
tilmiştir.
Tünel 1 değişken eğimli tüplerde baca etkisi 
tünel girişinde negatif ve en düşük değerini 
almaktadır. Tünel girişinde tünelin negatif 
eğime başladığı noktaya kadar artarak tünelin 
negatif eğimli bölümünün başladığı noktada 
en yüksek değerini almaktadır, tünelin çıkışına 
kadar azalarak tünel çıkışında sıfır değerini 
alırlar. 

Vc  Kritik hız    
   (m/s)
K1  Froude Sayısı Katsayısı
Frc  Froude Sayısı ≈ 4.5
Kg  Eğim Faktörü
feğim  Hava Akış Yönündeki Eğim (%)
g  Yer Çekimi İvmesi (m/s2)
AT  Tünel En Kesit Alanı (m2)
Q  Yangın Yükü (W)
ζkon  Konveksiyon Oranı
cp  Havanın Sabit Basınç Altındaki   
  Özgül Isı Katsayısı ( J/(kg*K))
H  Tünel Yüksekliği (m)
ρort  Havanın Yoğunluğu (kg/m3)
Tmax  Yangın Noktasındaki Ortalama   
	 	 Sıcaklık	(°K)

Hesaplamalar yapılırken tünel girişinden çıkı-
şına kadar tünel boyunca 100 metre aralıklarla 
yangın çıkması durumu üzerinden yapılmıştır. 
Böylelikle eğimi değişken tünellerde baca etki-
sinin ve toplam basınç kaybının değişimi daha 
net gözlemlenebilecektir. 

Tablo 5. Kritik Hız 

Tünel ve Bölümleri Eğim (%) Kritik Hız Kabul Edilen Hız Birim

Tünel-1

Tüp-1

Bölüm-1 +4,00 2,80
3,19

m/s

Bölüm-2 -4,00 3,19 m/s

Sabit Eğim -1,333 2,96 2,96 m/s

Tüp-2

Bölüm-1 +4,00 2,80
3,19

m/s

Bölüm-2 -4,00 3,19 m/s

Sabit Eğim +1,333 2,80 2,80 m/s

Tünel-2

Tüp-1

Bölüm-1 -4,00 3,19
3,19

m/s

Bölüm-2 +4,00 2,80 m/s

Sabit Eğim -1,333 2,96 2,96 m/s

Tüp-2

Bölüm-1 -4,00 3,19
3,19

m/s

Bölüm-2 +4,00 2,80 m/s

Sabit Eğim +1,333 2,80 2,80 m/s Şekil 3. Tünel-1 Yangın Konumuna Göre Basınç 
Kayıpları

Şirketinizin dijital dünyada yerini 
almış olması, onun reklama duyduğu 
ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Potansiyel 
müşterilerinizin sizi keşfetmelerini 
beklemeyin. Sektörel yayınlara reklam verin.

Bir sektörün profesyonellerine 
en kolay ulaşabileceğiniz yer 
dijital veya basılı sektörel yayınlardır.

bekledim de 
gelmedi

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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makale

a) Değişken Eğime Göre b) Sabit Eğime Göre

Hesaplama Sonuçları

Tünel-1 Hesaplama Sonuçları 

Tablo 6. Tünel-1\Tüp-1 Hesaplama Sonuçları 
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Tablo 7. Tünel-1\Tüp-2 Hesaplama Sonuçları 

a) Değişken Eğime Göre b) Sabit Eğime Göre
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a) Değişken Eğime Göre b) Sabit Eğime Göre

Tablo 8. Tünel-2\Tüp 1 Hesaplama Sonuçları 
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Tablo 9 : Tünel-2\Tüp 2 Hesaplama Sonuçları 

a) Değişken Eğime Göre b) Sabit Eğime Göre
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Araçların hava akışına blokaj oluşturması tünel 
girişinden çıkışına kadar doğrusal olarak arta-
rak tünel çıkışında en yüksek değerine ulaş-
maktadır.  
Bu sebeple baca etkisi ve araç blokaj etkisi 
toplamların yüksek olduğu yangın bölgele-
rinde toplam basınç kaybı en yüksek değerine 
ulaşmaktadır. Değerlendirilen Tüp 1 tünelinde 
tünelin 1800’üncü metresinde 305,85 Pa ve 
Tüp 2 tünelinde 2100’üncü metresinde 302,78 
Pa değerini almaktadır. 
Tüp 1 sabit eğim yaklaşımında baca etkisi tünel 
girişinde en yüksek değerini almaktadır, tünelin 
1800’üncü metrelerine kadar nispeten daha az 
oranda azalırken bu noktadan sonra azalma 
miktarı artarak tünel çıkışında sıfır değerini 
almaktadır.  Toplam basınç kaybı tünelin 2400 
metresinde en yüksek değeri 210,24 Pa değerini 
almaktadır. 
Tüp 2 sabit eğim yaklaşımında eğim tünel 
boyunca sabit pozitif değer olduğundan baca 
etkisi tünel girişinden negatif değerli en düşük 
değerini almaktadır ve tünel çıkışına kadar 
artarak tünel çıkışında en yüksek değeri olan 
sıfır değerini almaktadır. Bu sebeple toplam 
basınç kaybı araç blokaj etkisinin maksimum 
değerini aldığı tünel çıkışında 184,49 Pa değe-
rini almaktadır. 
Tünel 2 değişken eğimli tüplerde baca etkisi 
tünel girişinde pozitif ve en yüksek değerini 
almaktadır. Tünel girişinde tünelin pozitif eğime 
başladığı noktaya kadar azalarak tünelin pozitif 
eğimli bölümünün başladığı noktada en düşük 
değerini almaktadır, tünelin çıkışına kadar arta-
rak tünel çıkışında sıfır değerini alırlar. 
Araçların hava akışına blokaj oluşturması tünel 
girişinden çıkışına kadar doğrusal olarak arta-
rak tünel çıkışında en yüksek değerine ulaş-
maktadır.  
Bu sebeple Tüp1 değişken eğimde baca 
etkisi ve araç blokaj etkisi toplamların yük-
sek olduğu yangın bölgelerinde toplam basınç 
kaybı en yüksek değerine ulaşmaktadır. Tüne-
lin 500’üncü metresinde 248,53 Pa değerini 
almaktadır. 
Tüp 2 değişken eğimli tünelde tünel girişinde, 
negatif eğimli bölümün başlama noktası, baca 
etkisi en yüksek değeri 82,78 Pa değerini almak-
tadır. Tünel çıkışında araç blokaj etkisi basınç 
kaybı 118,20 Pa değerini almaktadır. Tünelde 
baca etkisinin efektif olduğu kısımlarda araç 
blokaj ve baca etkisi toplamı, tünel çıkışındaki 
araç blokaj etkisi değerinden daha düşük olduğu 
için toplam basınç kaybı tünel çıkışında en yük-

sek değeri 220,93 Pa almaktadır. 
Tüp 1 sabit eğim yaklaşımında baca etkisi tünel 
girişinde en yüksek değerini almaktadır, tünelin 
1800’üncü metrelerine kadar nispeten daha az 
oranda azalırken bu noktadan sonra azalma 
miktarı artarak tünel çıkışında sıfır değerini 
almaktadır.  Toplam basınç kaybı tünelin 2400 
metresinde en yüksek değeri 210,24 Pa değe-
rini almaktadır. 
Tüp 2 sabit eğim yaklaşımında eğim tünel 
boyunca sabit pozitif değer olduğundan baca 
etkisi tünel girişinden negatif değerli en düşük 
değerini almaktadır ve tünel çıkışına kadar 
artarak tünel çıkışında en yüksek değeri olan 
sıfır değerini almaktadır. Bu sebeple toplam 
basınç kaybı araç blokaj etkisinin maksimum 
değerini aldığı tünel çıkışında 184,49 Pa değe-
rini almaktadır. 

Sonuç 

Tünellerde kritik yangın noktaları ve bu nok-
talarda havalandırma ihtiyacının karşılaması 
gereken basınç kayıpları Tablo 8’de verilmiştir. 

Değerlendirilen tünellerin tamamında değiş-
ken eğime sahip tünellerin havalandırma ihti-
yacı sabit eğimden fazla çıkmaktadır. Bu farkın 
oluşması temelde iki faktörün etkisinin sonu-
cudur; tünellerde eğim değeri artıkça kritik hız 
değerinin artması ve tünel eğim değeri artıkça 
baca etkisinin artmasından kaynaklanmaktadır. 
Tünel 1’in her iki tüpünde de değişken eğimler 
için toplam basınç kaybı değeri Tünel 2’den 
daha fazla çıkmaktadır. Kapalı kurp tünellerde 
negatif eğim bölgesi tünel çıkışı tarafındadır, 
bu bölüm aynı zamanda araç blokaj etkisinin 
en yüksek olduğu bölümdür. Açık kurp tünel-

lerde ise negatif eğim tünelin giriş tarafındadır, 
tünelin giriş bölümünde araç blokaj etkisi en 
düşük değerlerini almaktadır. Bu sebeple kapalı 
kurp tünellerde en yüksek toplam basınç kaybı 
açık kurp tünellerden daha yüksek çıkmaktadır. 

Referanslar

[1] “Systems and Equıpment For Fire and Smoke Control 
in Road Tunnels”, PIARC, 2007
[2] “Comportement au feu des tunnels routiers” Centre 
d’Etudes Des Tunnels, 2005
[3] “Tunnel Engineering Handbook”, John O. BickelTho-
mas R. KueselElwyn H. King, 2004
[4] “Standard For Fixed Guideway Transit and Passenger 
Rail Systems”, NFPA 130, 2017

Şekil 4. Tünel-2 Yangın Konumuna Göre Basınç Kayıpları

Tablo 10. Tünellerdeki Kritik Yangın 
Noktası ve Toplam Basınç Kaybı 

Tünel Bilgisi 

Kritik 
Yangın 
Noktası  

(m)

Basınç 
Kaybı 
(Pa)

Tünel 
1

Tüp 1 Değişken 
Eğim 1800 305,85

Tüp 1 Sabit Eğim 2400 210,24

Tüp 2 Değişken 
Eğim 2100 302,78

Tüp 2 Sabit Eğim 3000 184,49

Tünel 
2

Tüp 1 Değişken 
Eğim 500 248,53

Tüp 1 Sabit Eğim 2400 210,24

Tüp 2 Değişken 
Eğim 3000 220,93

Tüp 2 Sabit Eğim 3000 184,49
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

Mutfakta musluk açıldığında su tesisatındaki soğuk 
suyun dışarı akması yerine, tekrar geri dönmesini sağ-
ladık. Bunun için musluğun üzerine termostat koyduk. 
Termostattaki sıcaklık istenilen dereceye ulaşıncaya 
kadar sistem suyu dışarıya değil, tesisata geri veriyor. 
İstediğimiz sıcaklığa gelindiğinde termostat devreye 
giriyor ve musluktan sıcak su akıyor. Bu sayede soğuk su 
israfı önlenmiş oluyor.” Bu da üniversite öğrencisinden 
gelen bir diğer fayda üretimi: Kütahya’da bir üniversite 
öğrencisi, soğuk suyun ısınmasına kadar geçen sürede 
israf edilen suyu depolayarak Türkiye’deki tüm binalarda 
kullanılması halinde her yıl 431 milyon metreküplük 
Porsuk Barajı’nın kapasitesi kadar su tasarrufu sağlayan 
sistem geliştirmiş. “İsraf Edilen Suları Geri Kazanım 
Sistemi” projesinde Mehmet Demir, geliştirdiği sis-
temin üç yollu vana, su deposu ve depoda otomatik 
çalışan şamandıradan oluştuğunu söylemiş. Deponun 
hem şebekeye hem de israf edilen suyun geldiği sisteme 
bağlı olduğuna dikkat çeken Demir: “Depoyu normalde 
israf edilen temiz su beslemekte, depodaki su mik-
tarı belli seviyenin altına düşerse doğrudan şebekeden 
gelen su depoyu beslemektedir. Bu sayede su kesintisi 
olmamaktadır. Depodaki su, klozetin rezervuar suyunu 
beslemektedir” demiş. Sistem 150 TL’ye mal olmuş ama 
üzerinde çalışılırsa düşermiş.
Lastik contası eskimiş ve su damlatan musluklar-
dan kaçan su miktarı da yılda 24 tona kadar çıka-
biliyor. Suyun debisinin de ihtiyacın üzerinde ayarlı 
olması da başka bir israf konusu. Building Research 
Establishment kuruluşunca yapılan bir araştırmaya 
göre, insanlar su akışının dakikada 3-10 litre asında 
olmasından rahatsızlık duymuyormuş. Yani ana su vana-
sından, her musluğa bağlı ara vanadan suyun debisini 
tasarruf sağlayacak şekilde düzenlemek mümkün. Tabii 
su tasarrufl u muslukların kullanımını yaygınlaştırmak 
için devletin bazı teşvikleri, vergi indirimleri de işe 
yarayacak gibi. Bu tür destekler sadece musluklar için 
değil, klozet, pisuarlar, duş başlıkları için de geçerli. 
Çünkü bu ürünler de diğerleri gibi ne kadar enerji, su 
verimli çevre dostu ise o denli pahalı. Öyle olunca da 
tasarruf yine zengin işi olmaktan öteye gidemiyor. TM
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süper sıvı ISI İZOLASYONU
EN 825’E GÖRE TANIMLANMIŞ ISIL İLETKENLİK HESAP DEĞERİ   λ= 0,0010 W/mK
1.25 mm BRONYA SIVI ISI İZOLASYONU   50 mm TAŞ YÜNÜ İZOLASYONA EŞDEĞERDİR. 

LUFTSİS Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
Şerifali Mh. Hüsrev Sk. Erişkenler Plaza No: 2 Kat:3-4; 
34775 Ataşehir - Ümraniye, İstanbul 

T. +90 216 526 52 42 
F. +90 216 526 53 03 

www.luftsis.com
info@luftsis.com

//Luft Klima Sistemleri  

//Luft Klima 

BRONYA, ALMANYA TUV SUD LABORATUVARLARI EN 1062-3, EN ISO 7783-2, EN ISO 4624,  
EN 1542, EN 15428, EN 1062-6, EN ISO 7783, EN 1062-3,  EN 13687-3,  EN 13501-1  TEST  
METOTLARI İLE  SERTİFİKALANDIRILMIŞ EN 15824 (DIŞ-İÇ CEPHE SIVA STANDARDI)  
KALİTE VE CLASS F TUTUŞMAZLIK SERTİFİKASYONUNA SAHİPTİR.

KULLANIM ALANLARI, 
İNŞAAT DIŞ/İÇ CEPHE VE HER TÜRLÜ ENDÜSTRİYEL 
İZOLASYON UYGULAMALARIDIR. HAVA KANALLARI, 
TANKLAR, DEPOLAR, KLİMA CİHAZLARI, FRİGOFİRİK 
KAMYONLAR, SICAK-SOĞUK BORU HATLARI, MEKANİK 
TESİSAT ODALARI, KAZAN VE ISITICILAR VB. TÜM 
YÜZEYLERE FIRÇA İLE UYGULANABİLİR.

ANTICOR CLASSIC FACADE

Isı kayıplarını 
6-8 kata  
kadar önler 

Teyit edilmiş 
teknik  
özellikler

Uluslararası 
sertifikasyon 

Mimari  
tasarımlara 
uyumludur

Donma ve 
kondenzasyon 
koruması 

Zor geometrik 
şekillerin ısı 
izolasyonu 

Onarım  
kabiliyeti 
yüksektir

Atmosferik 
şartlardan 
koruma 

Yüksek güneş 
ışığı koruması 

ISI İZOLASYONU 
ISITMA, SOĞUTMA, 

BUHAR VE SU 
HATLARI

ISI İZOLASYONU 
BİNA DIŞ CEPHE 
MANTOLAMASI

ISI İZOLASYONU 
TANK, DEPO, SİLO 
VE KONTEYNER

ISI İZOLASYONU 
ARAÇ, VAGON VE 
DİĞER NAKLİYE 

ARAÇLARI

ISI İZOLASYONU 
ENDÜSTRİYEL  

UYGULAMALAR

ISI İZOLASYONU 
GÜNLÜK HAYAT 
UYGULAMALARI


